
 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

 

  

 وزارة التربية الوطنية                                                                                           0 

 

 وآليات تنفيذهاملخطط السنوي للتعلمات 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
                                                                                               العامة للتربية الوطنية                                                                                                       املفتشية               للتعليمالعامة املديرية 

     مديرية التعليم املتوسط 

 

 التربية اإلسالمية املادة: 

 من مرحلة التعليم املتوسطاالولى السنة  املستوى: 

 2021/2022السنة الدراسية:

 

 2021 جويلية

 



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

 

  

 وزارة التربية الوطنية                                                                                           1 

 

 

 مقدمة: 
اءات مخططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقويم الموارد الالّزمة إلنماء وتنصيب الكفتعدّ  

المستجدات  ف المستهدفة في المناهج التعليمية لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط مع تحديد سبل ومعايير تقويمها، وحتى تستجيب هذه المخّططات لمختل

 فإّنه يتوّجب تحيينها مطلع كل سنة دراسية بصفة آلية.   البيداغوجية و التنظيمية 

وباء  جراء استمرار تهديد  2022/ 2021السنة الدراسية  وفي ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خالل ضمن هذا اإلطار،  

الفعلي الذي  على أساس الحجم الساعي السنويالدراسية  الوطنية على إعداد مخّططات التعلّم لهذه السنة(، فقد عملت وزارة التربية 19 -كورونا )كوفيد 

إعداد مخّططات التعلّم لهذه فقد ُعمل في ، من مرحلة التعليم المتوسط  األولىالسنة  مستوى  في  مادة التربية اإلسالميةيوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة 

عي  الحجم الساعلى مبدأ االقتصاد في الموارد المعرفية، قدر المستطاع، وفي مراحل بنائها وإرسائها لدى التالميذ في القسم بما يتناسب و الدراسية  السنة

 السنوي المتاح. 

لما دعت  وعليه، فإنه يتعّين على األستاذ قراءة ووعي ما ورد في هذا المخّطط التعلّمي من تدابير وتوجيهات منهجية وبيداغوجية، والرجوع إليه ك

ويضمن إنماء وتنصيب   تعلّم مالئمة للتالميذ، الحاجة مع التحضير الجّيد والجاد لكل الحصص التعليمية/ التعلّمية بما يكفل تنفيذ المخّطط التعلّمي وفق وتيرة  

 الكفاءات المرصودة لهم في المنهاج التعليمي للمادة. 

 

 
 
 
 
 
 



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

 

  

 وزارة التربية الوطنية                                                                                           2 

 

 : المنهجية والبيداغوجية المتّبعة في ذلكسيرورة الولدى المتعلّم  باإلنماء والتنصيب الكفاءات المستهدفةأوال: 

ويتحلى بمحبة    ، مبرزا أثرها في سلوكه موظفا أحكامها وِحكمهايستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا، ويؤدي الصالة أداء صحيحا  و  باهللالمتعلم حقيقة اإليمان    يعرف   املة:الكفاءة الشّ 

 ،ويحرص على االقتداء به، بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة.صلى هللا عليه وسلم الرسول 
 الختاميةالكفاءات  الميادين 

 واالستعمال المناسب. من القرآن الكريم، والحديث باستخدام مهارات التالوة الجيدة  المحفوظيستظهر المتعلّم  القرآن الكريم والحديث النّبوي 

 وسلوًكــا.عبادة  من خالل تصّرفه اليومي حقيقة اإليمان، وأثره في حياة المسلم،عن المتعلم  يعبّر أسس العقيدة اإلسالمية 

 وفقا ألحكامها.  عباداتهيعظم المتعلّم الشعائر اإلسالمية، ويؤدي  العبادات 

 يوّظف المتعلم المعرفة المكتسبة في جوانب من مكارم األخالق اإلسالمية في الوضعيات المناسبة في المحيط. األخالق واآلداب اإلسالميّة 

 الرسول صلى هللا عليه وسلّم باالقتداء به انطالقا من العبر والمواقف المستخلصة من سيرته العطرة. يعبّر المتعلم عن محبة  السيرة النّبويّة 

 

 : المستهدفة ومعايير تقويمها تنصيب الكفاءاتو ماءـ، إنلبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية بيداغوجيا المقاطع التعلّمية كأداة 
 

 مالحظات الوظيفة  التعلّمية الهيكلة البيداغوجية للمقاطع 

 وضعية انطالقية
المتعلّم  المعرفية للمقطع( وتمكين  إلى أدوات معرفية جديدة )الموارد  الحاجة  تبرير 

 من إعطاء معنى لها. 
سياقات    - خالل  من  العرضية  والكفاءات  والمواقف  بالقيم  التكفل  يتم 

 الوضعيات.

لموارد المعرفية بحل الوضعية تملّك المتعلّم لتُستهل عملية تقويم مدى    -

 االنطالقية.

 . قبل الشروع في المقطع الموالي معالجة االختالالت المسجلة -

 بناء الموارد المعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج الموارد المعرفية للمقطع. 

 التحكم في الموارد المعرفية للمقطع.تقويم مدى 

 معايير التقويم 

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تملّك الموارد 

 اكتساب معارف؛ .1

 توظيف معارف؛ .2

 اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف.  .3

 الوجاهة؛   .1

 ؛المادة دواتاالستعمال السليم أل .2

 االنسجام؛   .3

 اإلتقان. .4

 مالحظة:

 .الموارد الجديدة بالنسبة للمتعلّم )المعرفية منها بالخصوص(يخص البناء:  -

ي تّم فيها بناء تلك الموارد المعرفية )إعادة  يتمثل في استخدام الموارد المعرفية، التي يُفترض أنه تّم بناؤها، كأدوات صريحة في معالجة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات التاإلرساء:   -

 . استثمار أو تحويل(

 يخص مجموعة من الموارد التي يُفترض أنه تّم بناؤها وإرساؤها لدى المتعلّم )المعرفية منها بالخصوص(. إلدماج: ا -
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 :الدراسية حسب الفصول وتقويمها المستهدفة الكفاءات تنصيبو ، إنماءالمعرفية الموارد السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج ثانيا: 
كه موظفا أحكامها وِحكمها ويتحلى المتعلم حقيقة اإليمان باهلل و يستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا، ويؤدي الصالة أداء صحيحا، مبرزا أثرها في سلو  يعرف  الكفاءة الشاملة: 

 ،ويحرص على االقتداء به، بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرصلى هللا عليه وسلم بمحبة الرسول 
 لاألوّ الفصل 

الشاملة: المستهدف من    األول  مستوىال ...(   الكفاءة  أمرين  فيكم  ) تركت  الّطارق وحديث  المتعلّم سورة  األّول يستظهر  الفصل  نهاية  السنة  في  القرآن و  يتعرف على مكانة كل من  في  و  بهما  ويستدّل 

في مولده وشبابه و   يتعرف على الطهارة بصنفيها الكبرى )الغسل( و الصغرى )الوضوء( و يطلع على بعض من سيرة المصطفى  و  وقدرتهوضعيات مناسبة استدالال صحيحا، ويستنتج دالئل وحدانية هللا  

 يحرص على قيمة الصدق.  

 الميدان
المستهدفة بالبناء  لمعرفية ا مواردال هيكلة

 واإلرساء واإلدماج 

  للمقاطع التعلّمية الوضعيات المكونةأنماط توجيهات بخصوص 

 ألجل التعلّم وسبل تسييرها وبعض السياقات الممكنة لها،

 ( أو خارج القسم / داخل و ) 

مدى  تقويمومؤشرات لمعايير  

وتنصيب إنماء ، تملُّك الموارد

 الكفاءات 

تقدير  

الحجم  

 مني الزّ 

يف 
ّشر

ي ال
نّبو

ث ال
حلدي

مي وا
كر

ن ال
قرآ

ال
 

 
 
 

 : العناصر  
 ورة. عرض السّ  .1

 .مفرداتـعرف على معاني الالتّ  .2

من أدلّة القدرة اإللهية:  حليل:اإليضاح والتّ  .3

 خلق اإلنسان، قدرته  

 . على إماتته وإحيائه مرة ثانية

 .ورةما ترشد إليه السّ  .4

 

 : خصوص الوضعية االنطالقية ـب
وتكون   لسورة الّطارق اإليضاح والتّحليل جزئيات الوضعيّة في سياق تُصاغ

 مشوقة وتثير دافعية المتعلم. 

 القسم:   خارجمهّمة للّتنفيذ 
 كتابة السورة وتالوتها وفق المرجعية ) رواية ورش يُطلب من المتعلّم  -

 عن نافع ( بمحاكاة مقرئ.

يراقب األستاذ مدى تنفيذ المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 : خبصوص وضعيات البناء 
بالرجوع إلى التّفاسير   المعاني الخادمة لفهمـهاورة والتعرف على السّ  -1

 المعتمدة. 

 يتطّرق األستاذ لجزئيات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب. -2

 .السورة هات والتوجيهات التي تضمن اإلرشاداتستخالص السير بالمتعلّم ال -3

 حفظ السورة ومتابعة ذلك.توجيه المتعلمين إلى  -4

 : اإلدماج اجلزئي والتقومي ، اإلرساء خبصوص وضعيات 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات.   -

 .صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم -

  معارف:كتساب ا .1

 يتعّرف على الّسورة وموقعها.  -

  يتعّرف على معاني مفردات  -

 السورة.   

 توظيف معارف:  .2

 التالوة السليمة للسورة بالمحاكاة. - 

 االستعمال في الوضعيات. يُحسن - 

 االستشهاد الموضوعي. - 

  : كتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقفا .3

المتعلّم هللا تعالى من خالل  يُعظم   -

 تمعنه في خلقه. 

 سـا  01

   سورة الطارق

01 
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 اإل
يدة

لعق
س ا

أس
 

 
 
 
 
 

 العناصر : 
 عريف اإليمان.ت .1

 .أركان اإليمان .2

 اإليمان باهلل. .3

 أثر اإليمان باهلل:   .4

 استشعار رقابة هللا وَمِعــــيته. -

 واستقرارها.اِطمئنان النفس  -

 حسن معاملة اآلخرين. -
 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
وتكون مشوقة وتثير دافعية  اإليمان باهلل درسالوضعيّة في سياق تُصاغ 

 المتعلم.

 : خبصوص وضعيات البناء 
 . حقيقة اإليمان تبيان -1

  .تعداد أركان اإليمان دون تفصيل-2

من      من خالل مناقشة وضعيات  حياة المسلمبيان أثر اإليمان باهلل تعالى في  -3

 واقع المتعلّم.

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات.  -

 .صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم -
 

 كتساب معارف: ا  .1
  ا صحيحيُعرف اإليمان تعريفا     -
 . اإليمانيعدّد أركان   -
 توظيف معارف:  .2
 يذكر المتعلّم مظاهر تدل   -

 على رسوخ اإليمان باهلل في محيطه.

   : كتساب قيم و/ أو اختاذ مواقفا  .3
سن  -  تعامل المتعلّم مع غيره .  ُيح

 

 

 

 

سـا  01  

 

 من أركان اإليمان: اإليمان باهلل. 

 
 

02 
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ات
باد

الع
 

 
 
 
 
 

 العناصر : 
 تعريف الطهارة: لغة وشرعا. .1

 أنواع الطهارة ) المعنوية والحسيّة (. .2

 ُحكمها وأدلتها.  .3

 ِحكمة من الطهارة.ال .4

 
 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 

 الوضعيّة في سياق درس الّطــهارة وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم.تُصاغ 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 .التعرف على معنى الطهارة  -1   

 التّطرق ألنواع الّطهارة باستخدام الخرائط الذّهنيّة.  يمكن  -2  

  شرعيين على األكثر ) من القرآن  يُذكر حكم الطهارة ودليالن   -3  

 والسنة (     

 من خالل مناقشة وضعيات من واقع  الطهارة  الحكمة منإبراز   -4   

 المتعلّم.     

 : والتقومي خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات.  -

 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم. -

 

 اكتساب معارف:  .1
 الّطهارة تعريفا صحيحا. يُعرف  -

 عدد أنواع الّطهارة. يُ  -

 : توظيف معارف .2
 .  سمي أنواع الّطهارةيُ  -  

 يُصنّف أنواع الّطهارة .  - 

 :اختاذ مواقف اكتساب قيم و/ أو  .3
 يحرص على النّظافة ) نظافة البدن  -

 . والثوب والمحيط (    

 يُقدر مكانة الطهارة في اإلسالم -

 

 

 

سـا   01  

 

 

 

مّية 
سال

 اإل
اب

آلد
ق وا

خال
األ

 

 
 
 

 العناصر : 
 تعريف الصدق. .1

 ُحكم الصدق.      .2

 أنواع الصدق.  .3

 ثمرات االتصاف بالصدق. .4

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية
 الوضعيّة في سياق درس الّصدق وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم.تُصاغ 

 : خبصوص وضعيات البناء
 تبيان حقيقة الّصدق.   -1

 . دون تفصيلتعداد أنواع الّصدق   -2

 من خالل مناقشة األستاذ لمظاهر الّصدق في حياة المسلم  يتطّرق  -3

 من واقع المتعلّم. وضعيات    

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات.  -

 .صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم -
 

 :  اكتساب معارف  .1
 إسالمّي.يتعّرف على الّصدق كخلق  -

 :  توظيف معارف  .2
 .يُمبز بين أنواع الصدق -

يستدّل استدالال صحيحا بالشواهد  -

القرآنية واألحاديث النّبويّة الّشريفة على  

 حكم الّصدق. 

   : اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف .3
  يبرز المتعلّم مظاهر الّصدق -
 في سلوكه اليومي.   

 

 

 

 

سـا  01  

 

 الّطـهارة
 

03 

 الّصدق
 

04 
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ّسرية
ال

 

 
 
 
 

 العناصر : 
 مولده. .1

 رضاعته.  .2

 حادثة شق الصدر وعودته إلى أّمه. .3

 .وفاة أّمه .4

 كفالة جده له ثّم عّمــه.    .5

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
وتكون مشوقة  وطفولته  درس مولد الّرسول بما يتناسب والوضعيّة  تصاغ

)مثال حالة البيئة الّتي ولد فيها: جغرافيا، اقتصاديا، وتثير دافعية المتعلم.

 اجتماعيّا( 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 يرّكز األستاذ في مولد الّرسول على:     -1

 اسمه واسمي والديه.  -

 ه. مولدتاريخ ومكان  -

 اإلشارة إلى وفاة والده.  -

 .  دون تفصيل الّرسول  األستاذ مرضعة يذكر  -2

 بما يتناسب وعمر المتعلّم.وعودته إلى أّمه حادثة شّق الّصدر  تُلّخص  -3

 إلى كفالته بالتّرتيب ودون إسهاب. يتطّرق األستاذ   -4

 يحرص األستاذ على اعتماد كتب الّسيرة.   -5

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات. صياغة  -

 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم. -

 :  اكتساب معارف  .1
  المتعلّم على مولد الّرسوليتعّرف  -

 وطفولته.

 :  توظيف معارف  .2
 يصنّف المراحل العمريّة للّرسول   -

  وفق المحّطات المختلفة المدروسة.

 : اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف .3
من المحّطات المدروسة   يعتبر المتعلّم   -

 .من سيرة الّرسول 

يصبر المتعلّم في مواقف حياته  -

   .المشابهة لما درس من حياة النبيّ 
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     مولد الرسول 

         
 وطفولته:
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 فيكم أمرين ...[   ] تركت
 العناصر : 

 عرض الحديث الّشريف. .1

 التعرف على راوي الحديث .2

 التّعرف على معاني الـمفردات. .3

اإليضاح والتّحليل: ) مكانة القرآن الكريم  .4

 والّسنة النّبوية الّشريفة (.

 ما يرشد إليه الحديث. .5

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية
الوضعيّة في سياق جزئيات اإليضاح والتّحليل للحديث النبوي الّشريف تُصاغ 

 وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم. ) تركت فيكم أمرين ...(

 مهّمة للتّنفيذ خارج القسم:  

 يُطلب من المتعلّم قراءة وكتابة الحديث والبحث عن معاني مفرداته الّصعبة. 

المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار مالحظة: يراقب األستاذ مدى تنفيذ 

 في المراقبة المستمرة. 

 : بخصوص وضعيات البناء
عرف على الحديث والمعاني الخادمة لفهمـه بالرجوع إلى كتب الحديث  التّ  -1

 المعتمدة. 

 عند التّطرق لعنصر التّعرف على اإلمام مالك يكتفي األستاذ بذكر -2

 (  ، وفاته، مولده، منقبة من مناقبه، عدد مروياته، كتابه ) اسمـه 

 يتطّرق األستاذ لجزئيات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب. -3

 والتوجيهات التي تضمنها الحديث. اإلرشاداتالسير بالمتعلّم الستخالص  -4

 توجيه المتعلمين إلى حفظ الحديث ومتابعة ذلك. -5

 : اإلدماج الجزئي والتقويمبخصوص وضعيات اإلرساء، 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات.  -

 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم. -

   :  اكتساب معارف  .1
 .الحديثيتعّرف على معاني مفردات   -

 يتعّرف على الّصحابي راوي الحديث. -

  توظيف معارف: .2
 سليمة.قراءة يقرا الحديث  -

 االستعمال في الوضعيات.حسن يُ  -

 االستشهاد الموضوعي. -

 : اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف .4
 مصدري الوحي م المتعلّم ظيُع -

 ) القرآن الكريم والّسنة النّبوية 

 الشريفة(   
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  مكانة القرآن والّسنة الّنبوية الّشريفة
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 العناصر : 
 معنى وحدانية هللا. -1

 دالئل وحدانية هللا. -2

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
الوضعيّة في سياق درس من دالئل وحدانية هللا وتكون مشوقة وتثير  تُصاغ 

 دافعية المتعلم.

 : خبصوص وضعيات البناء 
 معنى وحدانية هللا شرحا ُمبّسطا يتناسب ومستوى المتعلمين. شرح  -1

 يتطرق األستاذ في شرح دالئل وحدانية هللا إلى:   -2

 بمسمى ] دليل من القرآن الكريم [ من خالل سورة اإلخالص. دليل نقلي*  

 اآلية دون كتابتها: من خالل شرح  دليل عقلي ) منطقي (*  

  .22" لو َكاَن فيهَما آلهةٌ إالّ هللا لفسدتَـا " األنبياء  تعالى : قال 
 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 

 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 اكتساب معارف:  .1
 . يتعّرف على معنى وحدانية هللا  -
 توظيف معارف:  .2
ستشهد المتعلّم بنصوص شرعية ي -

 أخرى على وحدانية هللا.

 :اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.3
لم كل ما يتنافى مع  يتجنّب المتع  -

وحدانية هللا ) القَسُم بغير هللا، طلب 

 العَون من غير هللا ... (
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ات
باد

الع
 

 
 
 

 العناصر : 
 وشرعا.تعريف الوضوء: لغة  .1

 ُحكمه ودليلـه.  .2

 فرائض الوضوء.  .3

 سنن الوضوء. .4

 مستحباته. .5

 نواقضه.  .6

 كيفية الوضوء.  .7

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
 الوضعيّة في سياق درس الوضوء وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم.تُصاغ 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على معنى الوضوء.   -1  

 والسنن والمستحبات وكذا النواقضللفرائض يمكن التّطرق   -2

 الجداول. باستخدام      

 ن على األكثر ) من القرآن  يشرعين يودليل الوضوءذكر حكم ي  -3

 والسنة (     

 يرّكز األستاذ على الجانب التّطبيقي أثناء تطّرقه لكيفية الوضوء.  -4

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 بسيطة إلرساء الّتعّلمات. صياغة وضعيات  -
 . صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي -

 :  اكتساب معارف  .1
 تعريفا صحيحا.  الوضوء يُعّرف -
 يفّرق المتعلّم بين أعمال الوضوء  -

   ومىت ينتقض وضوءه.    
 :  توظيف معارف  .2
 أعمال الوضوء.يُصنّف  -

 الوضوء. كيفيةترتيب أعمال  يُحسن  -

 : قيم و/ أو اختاذ مواقفاكتساب  .3
 . في كل احواله على الوضوءيحرص  -
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 من دالئل وحدانية هللا. 
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 الوضوء
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ّسرية
ال

 

 
 
 
 
 

 العناصر : 
 رعيه للغنم.   .1

 تجارته لخديجة بنت خويلد رضي هللا عنها. .2

 زواجه بخديجة بنت خويلد رضي هللا عنها.  .3

 مشاركته في بناء الكعبة. .4

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية
في شبابه وتكون مشّوقة وتثير   تصاغ الوضعيّة بما يتناسب و درس الّرسول

 (  مثال حالة البيئة الّتي ترعرع فيها: اقتصاديا، اجتماعيّا، دينيّا دافعية المتعلم.)

 : خبصوص وضعيات البناء
 يتناول األستاذ عناصر الموضوع دون إسهاب. -1

الّرسول    -2 حياة  من  المحّطات  لهذه  القيمي  الجانب  الّسرد  تغليب  على 

 التّاريخي لها.

 . على اعتماد كتب الّسيرةاألستاذ  يحرص  -3

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 والّتقومي. صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي   -

 :  اكتساب معارف  .1
الّرسول  شبابيتعّرف المتعلّم على   -

 صلى هللا عليه وسلم. 

 : توظيف معارف .2
  يصنّف المراحل العمريّة للّرسول -

وفق المحّطات المختلفة  في شبابه

 المدروسة.  

 : اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف .3

المدروسة  من المحّطات يعتبر المتعلّم -

 .الّرسول  من شباب

في مواقف  الّرسول المتعلّم  يحاكي -

 النبيّ  لمواقف حياةحياته المشابهة 
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 لقوم يؤمنون (  ....) إن هللا فالق الحّب والنوى

 .من سورة األنعام 95/99اآليات:

 العناصر : 
 عرض اآليات. .1

 التّعريف بالسورة.  .2

 التعرف على معاني المفردات. .3

 أدلّة قدرة هللا تعالى.  .4

    

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية
الوضعيّة في سياق درس من دالئل قدرة هللا وتكون مشوقة وتثير دافعية  تُصاغ 

 المتعلم.

 مهّمة للتّنفيذ خارج القسم: 
 والبحث عن معاني مفرداتها الّصعبة.يُطلب من المتعلّم قراءة وكتابة اآليات 

يراقب األستاذ مدى تنفيذ المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 : خبصوص وضعيات البناء
 التعرف على معاني اآليات بالرجوع إلى التّفاسير المعتمدة.  -

 يتطرق األستاذ في شرح اآليات إلى:  -

* دليل األوقات. * دليل النّجوم. * دليل  * دليل اإلصباح. اإلنبات.دليل *  

 الــماء. 

 .تم تناول دليل الخلق في سورة الّطارق مالحظة:

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء التّعلّمات.  -

 والتّقويم.صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج الجزئي  -

 :  اكتساب معارف  .1
 هللا.  قدرةيتعّرف على معنى   -

 يتعّرف على معاني مفردات اآليات. -

 : توظيف معارف .2
يستشهد المتعلّم بنصوص شرعية   -

 هللا.  أدلة قدرةأخرى على  

 : اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف .4

 خشية هللا تعالى.يحرص المتعلم على   -

 االستقامة.يحرص المتعلم على  -
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 في شبابه  الرسول 
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 من دالئل قدرة هللا.
 

10 



 المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

 

  

 وزارة التربية الوطنية                                                                                           10 

 

ات
باد

الع
 

 
 
 
 

 العناصر : 
 تعريف الغسل: لغة وشرعا. .1

 حكمه ودليل وجوبه. .2

 الِحكمة منـــه.  .3

 فرائض الغسل.  .4

 مستحباته. .5

 كيفية الغسل. .6

 
 

 
 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 

 وتثير دافعية المتعلم.الوضعيّة في سياق درس الغسل وتكون مشوقة تُصاغ 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على معنى الغسل. -

 يمكن التّطرق للفرائض والمستحبات باستخدام الجداول.  -

 شرعيين على األكثر ) من القرآن والسنة (ودليالن يذكر حكم الغسل  -

 يرّكز األستاذ على الجانب التّطبيقي ) المحاكاة ( أثناء تطّرقه لكيفية الغسل.  -

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 
 

 :  اكتساب معارف  .1
 تعريفا صحيحا.  الغسليُعّرف   -

  .  الغسليفّرق المتعلّم بين أعمال  -

 :  توظيف معارف  .2
 .الغسليُصنّف أعمال   -

 .الغسليُحسن كيفية  -

 : اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف .3
 في  الغسل صحةيحرص على  -

 .حياته   
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ول 
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هناية
 

 األسبوعخالل   )  ياإلدماج الكل 
 (   ما قبل االختبار األول  

 )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع    إدماجية منوذجية  معاجلة وضعية 
 (.   األول   الفصل

خيتار األستاذ وضعية من نفس السياق دالة للتدريب عليها قبل 
 االختبار. 

املعايري املعتمدة يف تقومي الكفاءات  
)الوجاهة، االستعمال السليم 

 واإلتقان(لألدوات، االنسجام  

 حصة 
 واحدة

 (سا  1)

 ر األول االختبا
 بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقومي املستوىلتقومي    بسيطة  وضعيات 

مقاطع   املستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم  األول
 (. األول  الفصل

 أسبوع

 

 

 

 

 الغسل
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 الفصل الثان 
و التيمم كوسيلة و يحرص على طاعة ربه بالتعرف على الصالة و مكانتها ،    من خالل اإلطالع على الوحي و مقدماتهالبروج  المتعلّم فهما سليما سورة   يفهم  الشاملة:المستوى الثّاني المستهدف من الكفاءة  

   دون التفريط في قيمة الوقت. ، و التحلي بخلق األمانةعبادهللطهارة و يحرص على التعرف على نعم هللا على 

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء  امليدان
 واإلرساء واإلدماج 

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض 
السياقات املمكنة هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم ) داخل و / أو 

 خارج القسم ( 

معايري ومؤشرات لتقومي مدى 
 متلُّك املوارد، إمناء وتنصيب 

 الكفاءات

تقدير 
احلجم 
 الزمين

يف 
ّشر

ي ال
نّبو

ث ال
حلدي

مي وا
كر

ن ال
قرآ

ال
 

 
 العناصر : 

 عرض الّسورة.  .1

 التّعرف على معاني المفردات. .2

 اإليضاح والتّحليل:  .3

 حادثة أصحاب األخدود باختصار. -     

 التضحية بالنفس في سبيل اإليمان ونيل  -        

 . مرضاة هللا تعالى      

 ما ترشد إليه الّسورة. .4

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
وتكون  البروجالوضعيّة في سياق جزئيات اإليضاح والتّحليل لسورة تُصاغ 

 مشوقة وتثير دافعية المتعلم. 

 مهّمة للّتنفيذ خارج القسم:  
يُطلب من المتعلّم كتابة السورة وتالوتها وفق المرجعية ) رواية ورش عن نافع  

 ( بمحاكاة مقرئ. 

يراقب األستاذ مدى تنفيذ المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 : خبصوص وضعيات البناء 
التعرف على الّسورة والمعاني الخادمة لفهمـها بالرجوع إلى التّفاسير  -

 المعتمدة. 

 يتطّرق األستاذ لجزئيات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب. -

 والتوجيهات التي تضمنتها السورة. اإلرشاداتالسير بالمتعلّم الستخالص  -

 توجيه المتعلمين إلى حفظ السورة ومتابعة ذلك. -

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 

  معارف:اكتساب   .1
 يتعّرف على الّسورة وموقعها.  -

يتعّرف على معاني مفردات  -

 السورة.

يتعّرف على حادثة أصحاب   -

 األخدود.

 توظيف معارف:  .2
 التالوة السليمة للسورة بالمحاكاة. -  

 في الوضعيات. سن االستعماليُح - 

 االستشهاد الموضوعي. - 

 مواقف: اكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
 يُقدّر المتعلّم تضحية المؤمنين  -

 في سبيل نُصرة الدّين. 

 سعي المتعلّم إلى مرضاة هللا ي  - 

 في مختلف جوانب حياته.  

 سـا  01

 سورة الربوج
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 )وإّن لكم يف األنعام ..... يتفكرون (
 من سورة الّنحل  66/69اآلايت:

 العناصر : 
 عرض اآليات. .1

 التّعريف بالسورة.  .2

 التعرف على معاني المفردات. .3

    من نِعَم هللا تعالى على عباده.  .4

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
مشوقة وتثير  الوضعيّة في سياق درس من نِعم هللا على عباده وتكون تُصاغ 

 دافعية المتعلم.

 مهّمة للّتنفيذ خارج القسم:  
 يُطلب من المتعلّم قراءة وكتابة اآليات والبحث عن معاني مفرداتها الّصعبة.

األستاذ مدى تنفيذ المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار  يراقب مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على معاني اآليات بالرجوع إلى التّفاسير المعتمدة.  -

 يتطرق األستاذ في شرح اآليات إلى:   -

 * النّحل. * النخيل واألعناب. * ألبان األنعام.

 : وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي خبصوص 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 :  اكتساب معارف.1
 . من خالل اآليات هللا نِعم يُعدّد  -
 .معاني مفردات اآليات يكتشف  -
 :  توظيف معارف. 2
 يستشهد المتعلّم بنصوص  -

من خالل  هللا نعمى على خرأ شرعية

 تفاعلية. وضعيات

 مواقف: اكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
جل على تعدد   هللا عّزو يشكر -

 .نِعمه
كـُر، الدّعاء..حرص على  ي -  .الذِّ

 

 سـا  01

ات
باد

الع
 

 
 
 

 العناصر : 
 تعريف التيمم: لغة وشرعا. .1

 حكمه ودليلـه.  .2

 المبيحة للتيمم.األسباب  .3

 الحكمة منه. .4

 فرائضه.  .5

 سننه. .6

 مبطالته .  .7

    كيفية التيمم. - .8

 
 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 

 الوضعيّة في سياق درس التّيمم وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم.تُصاغ 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على معنى التّيمم.  . 1  

 يمكن التّطرق ألسباب التيمم وفرائضه و سننه ومبطالته باستخدام  . 2  

 الجداول.        

 يذكر حكم التيمم ودليل شرعي واحد.  . 3  

 يرّكز األستاذ على الجانب التّطبيقي أثناء تطّرقه لكيفية التيمم. . 4  

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 إلرساء الّتعّلمات. صياغة وضعيات بسيطة  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 :  اكتساب معارف.1
 يُعّرف التيمم تعريفا صحيحا.  -

 ّرق المتعلّم بين أعمال التيمم يف  -

 :  توظيف معارف . 2
 يُصنّف أعمال التيمم. -

 يُحسن كيفية التيمم. -

 :مواقفاكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
يحرص على التيمم عند الضرورة   -

) عدم وجود الماء، عدم القدرة على 

 استخدام الماء (.

 سـا  01

 من نعم هللا على عباده
 

02 

 الّتيمم 
 

03 
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 العناصر : 
 تعريف األمانة. .1

 حكمها.  .2

 أنواع األمانة:) التركيز على الودائع واألسرار( .3

 ثمار حفظ األمانة. .4

       

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
 الوضعيّة في سياق درس األمانة وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم.تُصاغ 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 تبيان حقيقة األمانة.  .1

 . دون تفصيلتعداد أنواع األمانة  .2

مناقشة   من خالليتطّرق األستاذ لثمار حفظ األمانة في حياة المسلم   .3

 وضعيات من واقع المتعلّم، وتسّجل العناصر اآلتية دون تفصيل: 

 انتشار الثّقة بين أفراد المجتمع.  -      

 انتشار األمن و االطمئنان بين الناس. -      

 حافظ األمانة باالحترام والتّقدير. يحضى -      

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 . صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي  -

 :  اكتساب معارف.1
 كخلق إسالمّي. األمانةيتعّرف على  -

يستدّل استدالال صحيحا بالشواهد  -

 القرآنية واألحاديث النّبويّة الّشريفة

  على حكم األمانة.

 :  توظيف معارف . 2
يُميز بين أنواع األمانة في  -

 .وضعيات ُمختلفة

   :اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.3
في  مانةيبرز المتعلّم مظاهر األ  -

 سلوكه اليومي.
 
 

 سـا  01

ّسرية
ال

 

 
 
 
 

 العناصر : 
 في غار حراء.  تعبد الرسول  .1

 نزول الوحي. .2

 .للّرسول  مساندة خديجة رضي هللا عنها .3

 بحقيقة  معرفة النبي  .4

 الوحي.      

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
الوحي ومقدّماته وتكون مشّوقة وتثير   تصاغ الوضعيّة بما يتناسب و درس

 دافعية المتعلم.

 : خبصوص وضعيات البناء 
 يتناول األستاذ عناصر الموضوع دون إسهاب. -

على الّسرد التّاريخي    تغليب الجانب القيمي لهذه المحّطات من حياة الّرسول    -

 لها.

 يحرص األستاذ على اعتماد كتب الّسيرة.  -

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 

 :  كتساب معارف.1
محّطات بداية يتعّرف المتعلّم على  -

 . الّرسول   الوحي على

 :  معارف توظيف  . 2
من درس   يرتّب المتعلّم أحداثا -

"الوحي ومقدّماته" ترتيبا تسلسليّا 

 صحيحا.
 :مواقفاكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3

 الوحي. املتعّلم  يعظّم  -

 سـا  01

 األمانة 
 

04 

 الوحي ومقدماته
 

05 
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 مخًسا قبل مخس[  حديث ] اغتنم 

 العناصر : 
 عرض الحديث الّشريف. .1

2.  ( الحديث  راوي  الّصحابي  على  التّعّرف 

  ) عنه  هللا  رضي  عباس  بن  هللا  عبد 

 باختصار.

 التّعرف على معاني الـمفردات. .3

اإليضاح والتّحليل: الوقوف على أهمية  .4

 في الحياة. الوقت 

 ما يرشد إليه الحديث. .5

 
 
 
  

 
 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
الوضعيّة في سياق جزئيات اإليضاح والتّحليل للحديث النبوي الّشريف تُصاغ 

 وتكون مشوقة وتثير دافعية المتعلم.

 مهّمة للّتنفيذ خارج القسم:  
 يُطلب من المتعلّم قراءة وكتابة الحديث والبحث عن معاني مفرداته الّصعبة. 

يراقب األستاذ مدى تنفيذ المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 : خبصوص وضعيات البناء 
التعرف على الحديث والمعاني الخادمة لفهمـه بالرجوع إلى كتب الحديث   -1

 المعتمدة. 

عند التّطرق لعنصر التّعرف على الّصحابي راوي الحديث يكتفي األستاذ  -2

 بذكر) اسم الّصحابي، مولده، منقبة من مناقبه، عدد مروياته، وفاتـــه (

 يتطّرق األستاذ لجزئيات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب. -3

 والتوجيهات التي تضمنها الحديث. اإلرشاداتالسير بالمتعلّم الستخالص  -4

 توجيه المتعلمين إلى حفظ الحديث ومتابعة ذلك. -5

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 

   :  اكتساب معارف  .1
يتعّرف على معاني مفردات  -

 الحديث.

يتعّرف على الّصحابي راوي   -

 الحديث.

   :  توظيف معارف  .2
   السليمة يقرأ الحديث قراءة -
سن   -  يف الوضعيات.  االستعمالُيح
 االستشهاد الموضوعي. -

 مواقف: اكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
 ظم المتعلّم مصدري الوحي يُع  -

الكريم والّسنة النّبوية  ) القرآن

 الشريفة(

 يُقدر مكانة الوقت في اإلسالم  -

 و يحرص على اغتنامه جيدا 

 سـا  01

 قيمة الوقت يف احلياة 
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 العناصر : 
 تعريف الصالة: لغة واصطالحا.  .1

 حكمها ودليلها.  .2

 الحكمة من الصالة.  .3

 مكانة الصالة في اإلسالم .4

 الّصلوات المكتوبة.   .5

 

 
 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 

وتكون مشوقة  01الوضعيّة في سياق درس الصالة ومكانتها التّعبدية تُصاغ 

 وتثير دافعية المتعلم.

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على معنى الصالة.  -  

 شرعيين على األكثر ) من القرآن  ودليالن يذكر حكم الصالة  -  

 والسنة (    

 إبراز الحكمة من الصالة من خالل مناقشة وضعيات من واقع المتعلّم. -  

 يتطرق األستاذ في عنصر مكانة الّصالة إلى ما يلي دون التّفصيل كتابةً:  -  

 * الّصالة أّول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة.            

 * الصالة الفريضة الوحيدة التي فُرضت في الّسماء.     

 * الّصالة الركن الوحيد الذي يجب تأديته في كّل األحوال.      

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 :  اكتساب معارف  .1
 يُعّرف الصالة تعريفا صحيحا.  -

  يفّرق المتعلّم بين الصلوات المكتوبة -
  . 
 :  توظيف معارف  .2
غيره في الحكمة من    حاججيُ  -

 وفق ما درس. الصالة

 : مواقفاكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
م قيمة الّصالة وعدم التّفريط ظيُع -

 فيها. 

يحرص على الصالة في جميع  -

 أحواله. 

 

 سـا  01

ثان 
ل ال

فص
ة ال

هناي
 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 
 االختبار الثان( 

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 
 الثان(.

خيتار األستاذ وضعية من نفس السياق دالة للتدريب عليها قبل 
 االختبار. 

املعايري املعتمدة يف تقومي 
الكفاءات )الوجاهة، االستعمال  

السليم لألدوات، االنسجام 
 واإلتقان(

حصة 
 واحدة

 سا(  1)

 االختبار الثان 
لتقومي املستوى   وضعيات بسيطة لتقومي بعض املوارد ووضعية إدماجية

األول املستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع 
 الفصل الثان(. 

 أسبوع

 

 1الّصالة ومكانتها الّتعبدية  
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 الفصل الثالث 
ى أن  الصالة و مكانتها و فضل صالتي الجماعة و الجمعة و يحرص علا في حياته، ويتعّرف على  مسترشدا به  االنشقاق  المتعلّم فهما سليما سورة  يفهم    المستوى الثالث المستهدف من الكفاءة الشاملة:

 سبل الدعوة إلى اإلسالم.تكون عالقته بإخوانه المسلمين عالقة قائمة على تعاليم اإلسالم ، و يتعرف على 

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء  امليدان
 واإلدماج واإلرساء  

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعّلمية وبعض 
السياقات املمكنة هلا، وسبل تسيريها ألجل التعّلم ) داخل و / أو 

 خارج القسم ( 

معايري ومؤشرات لتقومي مدى 
متلُّك املوارد، إمناء وتنصيب 

 الكفاءات

تقدير 
احلجم 
 الزمين

ات
باد

الع
 

 
 
 

 العناصر : 
 أحكام الصالة:  .1

 الشروط. - 

 الفرائض. - 

 السنن.  - 

 الُمبطالت.   - 

  كيفية الصالة. .2

 

 
 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 

وتكون مشوقة  02الوضعيّة في سياق درس الصالة ومكانتها التّعبدية تُصاغ 

 وتثير دافعية المتعلم.

 : البناء خبصوص وضعيات 
 الصالة. أحكامالتعرف على  -    

 بالجداول. الّصالة  أحكاماألستاذ في عنصر  يستعين -    

 يركز األستاذ على الجانب التّطبيقي عند التّعرض لكيفية الّصالة. -    

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي. صياغة  -

 اكتساب معارف:  .1
  الّصالة  أعماليفّرق المتعلّم بين  -
 توظيف معارف:  .2
يصلي المتعلّم صالة من الّصلوات  -

 المكتوبة بطريقة صحيحة.
 :مواقفاكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
م قيمة الّصالة وعدم التّفريط ظيُع -

 فيها. 

جميع يحرص على الصالة في  -

 أحواله. 

 

 سـا  01

 2الّصالة ومكانتها الّتعبدية  
 

01

01 
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 العناصر : 
 عرض الّسورة.  .1

 التّعرف على معاني المفردات. .2

 اإليضاح والتّحليل:  .3

 مظاهر يوم القيامة. -    

 ِصــنفا الناس يوم القيامة. -    

 تكذيب الكافرين بيوم القيامة. -    

 ما ترشد إليه الّسورة.. 4   

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
الوضعيّة في سياق جزئيات اإليضاح والتّحليل لسورة االنشقاق وتكون تُصاغ 

 مشوقة وتثير دافعية المتعلم. 

 مهّمة للّتنفيذ خارج القسم:  
يُطلب من المتعلّم كتابة السورة وتالوتها وفق المرجعية ) رواية ورش عن نافع  

 ( بمحاكاة مقرئ. 

يراقب األستاذ مدى تنفيذ المتعلمين للمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على الّسورة والمعاني الخادمة لفهمـها بالرجوع إلى التّفاسير . 1

 المعتمدة.     

 يتطّرق األستاذ لجزئيات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب.. 2

 والتوجيهات التي تضمنتها السورة. اإلرشاداتالسير بالمتعلّم الستخالص . 3

 توجيه المتعلمين إلى حفظ السورة ومتابعة ذلك.. 4

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 

   : اكتساب معارف.1
 يتعّرف على الّسورة وموقعها.  -

يتعّرف على معاني مفردات  -

 السورة.

 :  توظيف معارف . 2
 التالوة السليمة للسورة بالمحاكاة. - 

 حسن االستعمال في الوضعيات.يُ  - 

 .االستشهاد الموضوعي. - 

 مواقف: اكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3
 اجازمتصديقا  بيوم القيامة يُصدق   -

 من فعل الخيرات واالبتعاد يُكثر -  

 عن فعل المنكرات.      

 سـا  01

 سورة االنشقاق 
 

02 
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           : 
 العناصر : 

 .أسس العالقة بين المسلم وأخيه المسلم .1

 المسلم. العالقة بين المسلم وأخيه مفسدات  .2

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية
من واقع المتعلّم يتناسب وموضوع: عالقة المسلم بأخيه سياق تصاغ الوضعيّة ب

 . لديه معلّ لدافعية التّ  ةثيرموتكون مشوقة و المسلم

 : خبصوص وضعيات البناء 
 المسلم بأخيه المسلم دون إسهاب:يتناول األستاذ األسس اآلتيّة لعالقة  -

 األخوة في الدين.  -1

 الحذر من العداوة والبغضاء -2

 اإلصالح بين المسلمين.  -3

 .التعاون على البر والتقوى -4

         دون إسهاب: يتناول األستاذ مفسدات العالقة بين المسلم وأخيه المسلم -

 الحسد والبغضاء . -1

 السخرية.  -2

 اللمز والتنابز باأللقاب.  -3

 والتجسس.الغيبة والنميمة وسوء الظن  -4

 . دون تفصيلتعداد أنواع الّصدق  -

  من خالل مناقشة وضعياتيتطّرق األستاذ لمظاهر الّصدق في حياة المسلم   -

 من واقع المتعلّم.

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 والّتقومي. صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي   -

 

 :  كتساب معارف.1
أسس العالقة بين   يتعّرف على -

 . المسلم وأخيه المسلم

مفسدات العالقة بين  يتعّرف على -

 المسلم وأخيه المسلم 

 :  توظيف معارف . 2
يصنّف أسس عالقة المسلم بأخيه  -

 . المسلم ومفسداتها
 :مواقفاكتساب قيم و/ أو اختاذ  .3

 الدين. األخوة في  يقدّر رابطة -

 . يتجنّب مفسدات عالقته بزمالئه  -
 
 
 

 سـا  01

      عالقة املسلم أبخيه املسلم 
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ات
باد

الع
 

 
 
 

 العناصر : 
 أوال: صالة الجماعة:  

 تعريفها .      .1

 حكمها .    .2

 الحكمة منها.  .3

 ثانيا: صالة الجمعة:

 تعريفها .   .1

 حكمها.   .2

 الحكمة منها.  .3

 شروطها .   .4

 آداب الجمعة. من  .5

 كيفية أدائها. .6

 
 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 

الوضعيّة في سياق درس فضل صالة الجماعة والُجمعة وتكون مشوقة تُصاغ 

 وتثير دافعية المتعلم.

 : خبصوص وضعيات البناء 
 التعرف على صالتي الجماعة والُجمعة.   -1

 على األكثريذكر حكم صالتي الجماعة والجمعة ودليلين شرعيين  -2

 ) من القرآن والسنة (          

الحكمة من      -3  الجماعة والجمعة  إبراز  من خالل مناقشة وضعيات صالتي 

 من واقع المتعلّم.

 األستاذ على الجانب التّطبيقي عند التّعرض لكيفية صالة الجمعة     يركز  -4 

 مع بيان آدابها.    
 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 

 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 

 :  اكتساب معارف.1
على صالتي يتعّرف المتعلّم  -

 . الجماعة والُجمعة

يعرف المتعلّم الحكمة من تشريع  -

 صالتي الجماعة والجمعة.

 :  توظيف معارف . 2
يصلّي المتعلّمون صالة الجماعة  -

 . صحيحة بطريقة
 :مواقفاكتساب قيم و/ أو اختاذ  3.
صالتي الجماعة يعّظم قيمة  -

 وعدم التّفريط فيهما. والجمعة 

 يحرص على صالة الجماعة.  -

 ـ يحافظ على صالة الجمعة بآدابها.

 

 سـا  01

   و اجلمعة اجلماعة يتفضل صال
 واجلمعة.         
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ّسرية
ال

 

 
 
 
 

 العناصر : 
 المرحلة األولى: الدعوة سرا  .1

 المرحلة الثانية: الدعوة جهرا   .2

 . موقف المشركين من دعوة النبي .3

 

 : بـخصوص الوضعية االنطالقية 
وطفولته وتكون مشوقة   يتناسب و درس مولد الّرسولتصاغ الوضعيّة بما 

وتثير دافعية المتعلم.)مثال حالة البيئة الّتي ولد فيها: جغرافيا، اقتصاديا، 

 اجتماعيّا( 

 : خبصوص وضعيات البناء 
 يتناول األستاذ عناصر الموضوع دون إسهاب.  -1

الّرسول    تغليب    -2 حياة  من  المحّطات  لهذه  القيمي  الّسرد    الجانب  على 

 التّاريخي لها.

 يحرص األستاذ على اعتماد كتب الّسيرة.    -3

 : خبصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج اجلزئي والتقومي 
 صياغة وضعيات بسيطة إلرساء الّتعّلمات.  -
 صياغة وضعيات بسيطة لإلدماج اجلزئي والّتقومي.  -

 

 كتساب معارف: .ا 1
مرحلتي الدّعوة يتعّرف المتعلّم على  -

 .إلى اإلسالم وموقف المشركين منها.
 توظيف معارف: . 2

يميّز المتعلّم بين مرحلتي الدّعوة  -

إلى اإلسالم من خالل خصائص كّل 

 منهما. 

 :مواقفكتساب قيم و/ أو اختاذ  .ا 3
  باإلسالم دينا وبنبيّه المتعلّم  يعتزّ  -

 . رسوال خاتما

 سـا  01

لث
الثا

صل 
 الف

هناية
 

اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 
 االختبار الثالث(

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 
 الثالث(. 

خيتار األستاذ وضعية من نفس السياق دالة للتدريب عليها قبل 
 االختبار. 

املعايري املعتمدة يف تقومي 
الكفاءات )الوجاهة، االستعمال  

السليم لألدوات، االنسجام 
 واإلتقان(

حصة 
 واحدة

 سا(  1)

 االختبار الثالث
وضعيات بسيطة لتقومي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقومي املستوى 

ع األول املستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاط
 الفصل الثالث(. 

 أسبوع

 
 
 

 الّدعوة إىل اإلسالم
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 : الدراسية الفصول التقدم يف تنفيذ خمّطط التعّلم خالل حسب التحصيلي للتعّلمات التقومي هندسةاثلثا: 

 اإلجرائي()اجلانب  كيف أقّوم؟ )أمناط األسئلة و/ أو املشكالت(   مباذا أقوِّم؟ )موارد و/ أو كفاءات( ماذا أقّوم؟ )الوقفات التقوميية(مىت أقوِّم؟  

 الفروض: 
من التعّلمات    %60إىل  50بعد إجناز ما بني 

 املعين.   الدراسي املربجمة للفصل 

 مدى إرساء ومتّلك املوارد املعرفية 
)املستوايت الدنيا من صّنافة بلوم: التذّكر،  

 الفهم والتطبيق( 
 

 أسئلة مباشرة؛  -
 األداة(؛ مشكالت مغلقة )معلومة النتيجة وحمّددة  -
مشكالت إعادة االستثمار و/ أو التحويل   -

)وضعيات مماثلة لتلك اليت مّت استخدامها يف بناء  
 وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا(. 

يف كل  سا(    01مدته ساعة )واحد    كتايب  إجراء فرض  -
ابملوارد املعرفية  موضوع الفرض    يتعلق  ، حبيث فصل دراسي 

خالل   ضمان  املدروسة  مع  املعين  الدراسي  الفصل 
 . بعض  عن بعضها  األسئلة واملشكالت استقاللية

 االختبارات: 
 بعد إجناز كّل التعّلمات املربجمة للفصل
 الدراسي املعين )حسب خمّطط التعّلم(. 

 مدى متّلك املوارد املعرفية؛   -
وإدماج  مدى    - جتنيد  على  القدرة 

مشكالت  حل  يف  املوارد  خمتلف 
 مرّكبة )مدى إمناء الكفاءات(. 

 مشكالت مغلقة؛  -
 مشكالت التحويل؛ -
املوارد   - )متعّددة  مرّكبة  إدماجية  مشكالت 

 وقليلة التوجيه(. 

واحد    اختبارإجراء  - ساعتني كتايب  يف    02)  مدته  سا( 
 : جزأين  حبيث يتضمن موضوع االختبار  كل فصل دراسي

 اجلزء األول: مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛   •
مرّكبة، يفّضل    اجلزء الثاين: عبارة عن وضعية إدماجية •

الفصلني   أو  الفصل  من  موارد  فيها  تقحم  أن 
 السابقني.  

 حسب الفصول الدراسية املعنية ابلوقفة التقوميية األوىل )الفرض( تقدير املوارد املعرفية 

 ( من شهر نوفمرب  األول  األسبوع  األسبوع الرّابع من شهر أكتوبر إىل  )   مكانة القرآن والّسنة الّنبويةدرس:  إىل    سورة الطّارقدرس:  من   الفصل األول 
 ( ىل األسبوع الثّاين من شهر فيفرياألسبوع أول من شهر فيفري إ  ) األمــــانةدرس:  إىل    الربوجسورة  درس:  من   الفصل الثان 
  (األول من شهر أفريل إىل األسبوع الثّاين من شهر أفريل  األسبوع  ) 01سورة االنشقاق  درس:  إىل    01الّصالة ومكانتها الّتعبديّة  درس:  من   الفصل الثالث

 


