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 ةعبي  ة الش  ة الديمقراطي  ة الجزائري  الجمهوري  

 ةة الوطني  ربي  وزارة الت  
 

 

 طالمتوس   عليمالت   ةمديري   ةة الوطني  ربي  ة للت  ة العام  شي  المفت  
 

 
 ماتعل  للت   ةنوي  س  ال طاتالمخط  

 الت ربي ة اإلسالمي ةالماد ة: 
 

 الس نة األولى من مرحلة الت عليم المتوس طالمستوى: 
 

 
  2222 سبتمبر
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 املقدمة:
نة ادّلراس ّية  نويّة للتّعلاّمت 2222/2222ضامان جلودة التّعلمي وحتسني الأداء الرتبوي والبيداغويج خالل الس ّ عداد اخملّططات الس ّ ، معلت وزارة الرّتبية الوطنّية عىل ا 

مناهئ دماج وتقومي املوارد الاّلزمة لتنصيب الكفاءات املس هتدفة وا  رساء وا    ا دل  تالمذ  محل ة التّعلمي املتوّسط  قصد تنظمي وضبط معلّية بناء وا 

 

ندات املحجعية املعمتدة )املناجه والوثيقة املحافقة( يتوّجب محاجعهتا ّن ه ه اخملّططات يه أأدوات معل ممك ّة للس ّ وحتييهنا حىت تس تجيب خملتلف املس تجّدات  ا 

 التنظميّية والبيداغوجذّة بغحض تيسري وقحاءة وتنفذ  املهناج وتوحذد مضامني املقطع التّعلّمي  

 

اليت مّست بالدان،  (covid 19بناء عىل قحار العودة التدرجيية لنظام التّمدرس العادي بعد أأكرث من س نتني من نظام المتدرس الاس تثنايئ بسبب جاحئة كوروان )

نوية لبناء التّعلامت له ه الس نة ادلراس ية تتناسب مع احلج الس نوي املتاح للّك ماّدة  م الساعيتضع وزارة الرتبية الوطنية بني أأيدي املامرسني الرّتبويني اخملّططات الس ّ

 تعلميّية 

نه يتعنّي عىل امجليع قحاءة ووعي ما ورد يف ه ه اخملّططات الس   ماكنية  نّوية من تدابريوعليه، فا  لهيا لكام دعت احلاجة، مع ا  وتوجهيات مهنجية وبيداغوجذة، والحجوع ا 

 الأسات ة لتعديل أأو تكذيف الوضعّيات مبا يحونه مناس با لتحقذق الكفاءات املس هتدفة  تدّخل املفتشني ومحافقة
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 ت بعة في ذلك:ة الم  ة والبيداغوجي  يرورة المنهجي  والس  لدى المتعل م نصيب باإلنماء والت   أوال: الكفاءات المستهدفة

املة: ُوشرحُ فعرُ ي ُالكفاءة الش  ُحفظُمنُالقرآنُوالحديثُتالوة ُما ُاإليمانُباهللُوُيستظهرُبمهارة ُحقيقة ُويؤديُالصُ المتعلم ُموظ ُا، ُفيُسلوكه ُأثرها ُمبرزا ُأداءُصحيحا، فاُالة

 علىُاالقتداءُبه،ُبمعرفةُمحطاتُمختارةُمنُسيرتهُالعطرة.ُ،ويحرصملسو هيلع هللا ىلصأحكامهاُوِحكمهاُويتحلىُبمحبةُالرسولُ
 ةالكفاءات الختامي   الميادين

ُدةُواالستعمالُالمناسب.الوةُالجي ُيستظهرُالمتعل مُالمحفوظُمنُالقرآنُالكريم،ُوالحديثُباستخدامُمهاراتُالت ُ القرآن الكريم والحديث الن بوي

ــا.يعب رُالمتعلمُ ةأسس العقيدة اإلسالمي   فهُاليوميُعبادةُوسلوك  ُعنُحقيقةُاإليمان،ُوأثرهُفيُحياةُالمسلم،ُمنُخاللُتصر 

ُمُالمتعل مُالشعائرُاإلسالمية،ُويؤديُعباداتهُوفقاُألحكامها.عظ ُي ُ العبادات

ُعياتُالمناسبةُفيُالمحيط.ةُفيُالوضيوظ فُالمتعلمُالمعرفةُالمكتسبةُفيُجوانبُمنُمكارمُاألخالقُاإلسالمي ُ األخالق واآلداب اإلسالمي ة

ُبرُوالمواقفُالمستخلصةُمنُسيرتهُالعطرة.باالقتداءُبهُانطالقاُمنُالعُِملسو هيلع هللا ىلصسولُمُعنُمحبةُالرُ يعب رُالمتعل ُ يرة الن بوي ةالس  

 
 ومعايير تقويمها:ماءوتنصيب الكفاءات المستهدفة ـة، إنة كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفي  بيداغوجيا المقاطع التعل مي  

 

 مالحظات الوظيفة الهيكلة البيداغوجية للمقاطع التعل مية

 ةة انطالقي  وضعي  
ُللمقطع(ُ ُالمعرفية ُ)الموارد ُجديدة ُمعرفية ُأدوات ُإلى ُالحاجة تبرير

ُوتمكينُالمتعل مُمنُإعطاءُمعنىُلها.

يتمُالتكفلُبالقيمُوالمواقفُوالكفاءاتُالعرضيةُمنُخاللُُ-

ُالوضعيات.سياقاتُ

ت ستهلُعمليةُتقويمُمدىُتمل كُالمتعل مُللمواردُالمعرفيةُبحلُُ-

ُالوضعيةُاالنطالقية.

معالجةُاالختالالتُالمسجلةُقبلُالشروعُفيُالمقطعُُ-

ُالموالي.

ُبناءُالمواردُالمعرفيةُللمقطع. وضعيات بسيطة

 بة وضعيات مرك  

ُإرساءُوإدماجُالمواردُالمعرفيةُللمقطع.

ُمدىُالتحكمُفيُالمواردُالمعرفيةُللمقطع.ُتقويم

 قويممعايير الت  

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تمل ك الموارد

 اكتسابُمعارف. 

 توظيفُمعارف. 

 .ُاكتسابُقيمُو/ُأوُاتخاذُمواقف

 الوجاهة. 

 االستعمالُالسليمُألدواتُالمادة. 

 ُاالنسجام. 

 .اإلتقان 

 :مالحظة

 ةُمنهاُبالخصوص(.سبةُللمتعل مُ)المعرفي ُالمواردُالجديدةُبالن ُُيخصُ البناء:  -

ُبناؤها،ُكأدواتُصريحةُفيُمعالجةُوضعي ُة،ُال ُلُفيُاستخدامُالمواردُالمعرفي ُيتمث ُاإلرساء:  - ُفيهاُبناءُتلكُاتُال ُاتُمماثلةُوأخرىُمغايرةُللوضعي ُتيُي فترضُأنهُتم  تيُتم 

 تحويل(.ُةُ)إعادةُاستثمارُأوالمواردُالمعرفي ُ

ُبناؤهاُوإرساؤهاُلدىُالمتعل مُ)المعرفي ُمجموعةُمنُالمواردُال ُُيخصُ اإلدماج:  -  ةُمنهاُبالخصوص(.تيُي فترضُأنهُتم 
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 ة:راسي  ة، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الد  ة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفي  يرورة المنهجي  ثانيا: الس  
فاُأحكامهاُوِحكمهاُويتحلىُبمحبةُالةُأداءُصحيحا،ُمبرزاُأثرهاُفيُسلوكهُموظُ ا،ُويؤديُالصُ مُحقيقةُاإليمانُباهللُويستظهرُبمهارةُماُحفظُمنُالقرآنُوالحديثُتالوةُوشرحُ المتعل ُفعرُ يُ الشاملة:الكفاءة 

ُ.ةبمعرفةُمحطاتُمختارةُمنُسيرتهُالعطرُ،ويحرصُعلىُاالقتداءُبهملسو هيلع هللا ىلصالرسولُ

 لل األو  ـــــصـــــــالف
لُيستظهرُالمُ المستوى األول المستهدف من الكفاءة الشاملة: ُويستد لُبهماُنةُفُعلىُمكانةُكلُمنُالقرآنُوُالسُ وُيتعرُ تعل مُسورةُالط ارقُوحديثُ)ُتركتُفيكمُأمرينُ...(ُفيُنهايةُالفصلُاألو 

 دق.ُفيُمولدهُوشبابهُوُيحرصُعلىُالصُ ملسو هيلع هللا ىلص منُسيرةُالمصطفىُجوانبلعُعلىُوُيط ُُوالوضوءهارةُفُعلىُالط ُيتعرُ ُهللاُوقدرتهُوُفيُوضعياتُمناسبةُاستدالالُصحيحا،ُويستنتجُدالئلُوحدانية

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء هيكلةالموارد المعرفي  

 واإلرساء واإلدماج

نةللمقاطع التعل مية وبعض ات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

 الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعل م )داخل و/أو خارج القسم(ياقات الس  

رات لتقويممدى تملُّك معايير ومؤش  

 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير 

الحجم 

 مني  الز  

ف
ري
ش 
 ال
ي
و
ن ب
 ال
ث
دي
ح
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م 
ري
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 ا
ن
رآ
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 العناصر :

ُعرضُالس ورة. .1

ُمعانيُالـمفردات.الت عرفُعلىُ .2

 حليل:ُمنُأدل ةُالقدرةُاإللهية:اإليضاحُوالت ُ .3

 .خلقُاإلنسان -

ُقدرتهُعلىُإماتتهُوإحيائهُمرةُثانية. -

ُماُترشدُإليهُالس ورة. .4

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

ُورةُوتالوتهاُوفقُالمرجعيةُ)ُروايةُورشُي طلبُمنُالمتعل مُكتابةُالسُ -

ُعنُنافعُ(ُبمحاكاةُمقرئ.

عل ميراقبُُ:مالحظة ةُويأخذُذلكُبعينُاالعتبارُامدىُتنفيذُالمتعلمينُُالم  لمهم 

 فيُالمراقبةُالمستمرة.

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُجزئياتُاإليضاحُوالت حليلُلسورةُالط ارقُوتكونُ

ُ.للت عل مُقةُتثيرُدافعيةُالمتعلممشوُ 

 :(1)بخصوص وضعيات البناء

عرفُعلىُالس ورةُوالمعانيُالخادمةُلفهمـهاُبالرجوعُإلىُالت فاسيرُالت ُُ-1

ُالمعتمدة.

قُُ-2 عل ميتطر   لجزئياتُاإليضاحُوالت حليلُدونُإسهاب.ُالم 

 يرُبالمتعل مُالستخالصُاإلرشاداتُوالتوجيهاتُالتيُتضمنتهاُالسورة.السُ ُ-3

ُتوجيهُالمتعلمينُإلىُحفظُالسورةُومتابعةُذلك.ُ-4

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 (2)ُصياغةُوضعي اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات. -

 .(4)والت قويمُ(3)صياغةُوضعي اتُبسيطةُلإلدماجُالجزئي -

ُ:معارفاكتساب 1-

فُُ- ُ.ط ارقالُعلىُسورةالمتعل مُيتعر 

فُعلىُمعانيُمفرداتُُُ- ُيتعر 

 ورة.السُ ُُُ

 :توظيف معارف2-  

تالوةُسليمةُُورةلسُ يتلوُالمتعل ما-

ُبالمحاكاة.

ُااستشهاديستشهدُالمتعل مُبآياتُالس ورةُ-

 .اموضوعي ُ

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

المتعل مُهللاُتعالىُمنُخاللُتمعنهُُي عظم-

ُفيُخلقه.

 سـا 21

                                                 

ة ـ أنموذج وضعي ة بناء تعل مات:  (1) حيح.: بمعاني المفرداتوضعي ة خاص  ُلفظُبمعناهُالص   منُخاللُتحضيركُلمعانيُالمفرداتُأصبحتُقادراُعلىُالت مييزُبينها.اربطُكل 

ُأكملمنُالعلبةحبُورقةاسـأنموذج وضعي ة إرساء تعل مات: (2) ُاآليةُالمكتوبةُعليها.ُُُُُُ،ُثم 

ُالقدرةُاإللهي ةُالُتضاهيهاُقدرةعي ة إدماج جزئي)تشمل أكثر من عنصر(: ـ أنموذج وض (3) ُرةُذاتها.وأثبتُذلكُمنُالسُ ، تعل متُمنُخاللُبعضُآياتُالس ورةُأن 

جع﴿قالُتعالىُفيُسورةُالط ارق:أنموذج وضعي ة تقويمي ة: ـُُ(4) دعُ(11)والس ماءُذاتُالر  ُتعالىُعلىُخلقُاإلنسان؟ُ،ُماُعالقةُهذهُاآليات﴾(12)واألرضُذاتُالص  ُبقدرةُهللا 

 11ص   ارقسورة الط  

21 
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 العناصر :

 تعريفُاإليمان. .1

ُأركانُاإليمان. .2

ُاإليمانُباهلل. .3

ُأثرُاإليمانُباهلل:ُ .4

ُاستشعارُرقابةُهللاُوَمِعــــيته.ُ-

ُاِطمئنانُالنفسُواستقرارها.ُ-

 حسنُمعاملةُاآلخرين.ُ-
 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُتثيرُدافعيةُالمتعلمت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُاإليمانُباهللُوتكونُمشوقةُ

ُللت عل م.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُتبيانُحقيقةُاإليمان.ُ-1

 تعدادُأركانُاإليمانُدونُتفصيل.ُ-2

ُبيانُأثرُاإليمانُباهللُتعالىُفيُحياةُالمسلمُمنُخاللُمناقشةُوضعياتُت-3

ُمنُواقعُالمتعل م.

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 وضعياتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُ -

 .صياغةُوضعياتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُوالت قويم -
 

ُ:معارفاكتساب 1-
 اصحيحاإليمانُتعريفاُالمتعل مُفُي عرُ -
دُأركانُاإليمان-  .يعد 

 :توظيف معارف2-  

ُيذكرُالمتعل مُمظاهرُتدلُ -

ُ.جتمعهعلىُرسوخُاإليمانُباهللُفيُم

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 .معُغيرهعاملُت ُالالمتعل مُي حسن-
 

 
 

 
 
 

 سـا 21

ت
دا
با
لع
ا

 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 هارة:ُلغةُوشرعا.تعريفُالط ُ .1

 ةُوالحسي ةُ(.هارةُ)ُالمعنوي ُأنواعُالط ُ .2

كمهاُوأدُ  .3  لتها.ح 

ُهارة.الِحكمةُمنُالط ُ .4

 
 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُتثيرُدافعيةُالمتعلمقةُفيُسياقُدرسُالط ــهارةُوتكونُمشوُ ت صاغُالوضعي ةُ

ُللت عل م.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُهارة.عرفُعلىُمعنىُالط ُالت ُُ-1

 يمكنُالت طرقُألنواعُالط هارةُباستخدامُالخرائطُالذ هني ة.ُ-2

ُعلىُاألكثرُ)ُمنُالقرآنُُُشرعيانهارةُودليالنُي ذكرحكمُالط ُُ-3

 والسنة(ُُُُُ

ُهارةُمنُخاللُمناقشةُوضعياتُمنُواقعُإبرازُالحكمةُمنُالط ُ-4

ُالمتعل م.ُُُُُ

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغةُوضعياتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات. -

 صياغةُوضعياتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُوالت قويم. -

 

ُ:معارفاكتساب 1-
ُا.الط هارةُتعريفاُصحيحُ فُي عرُ ُ-

ُعددُأنواعُالط هارة.ي ُُ-

ُ

 :توظيف معارف2-  

ُ.أنواعُالط هارةالمتعل مُسميُي ُُ-

ُ.رةي صن فُأنواعُالط هاُ-ُ

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

علىُالن ظافةُ)ُنظافةُالمتعل مُيحرصُُ-

 .والثوبُوالمحيط(البدنُ

 .هارةُفيُاإلسالمي قدرُمكانةُالط ُُ-

 
 
 
 سـا 21

 
 

 41ص  من أركان اإليمان: اإليمان باهلل

 
 

02 

هارة  11ص الطـ 
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 العناصر :

 دق.تعريفُالصُ  .1

كمُالصُ  .2 ُدق.ُُُُح 

 دق.أنواعُالصُ  .3

 دق.ثمراتُاالتصافُبالصُ  .4

 

 :بـخصوص الوضعية االنطالقية

دقُوتكونُمشوقةُوتثيرُدافعيةُالمتعلم. ُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُالص 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

دق.ُُ-1 ُتبيانُحقيقةُالص 

دقُدونُتفصيل.ُُُ-2 ُتعدادُأنواعُالص 

قُُ-3 عل ميتطر  دقُفيُحياةُالمسلمُمنُخاللُمناقشةُالم  ُلمظاهرُالص 

ُوضعياتُمنُواقعُالمتعل م.

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغةُوضعياتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات. -

 .لإلدماجُالجزئيُوالت قويمصياغةُوضعياتُبسيطةُ -
 

ُ:معارفاكتساب 1-
فُ- دقُكخلقُُالمتعل مُيتعر  علىُالص 

. ُإسالمي 

 :توظيف معارف2-  

 .دقبينُأنواعُالصُ المتعل مُميزي ُ-

-ُُ استدالالُصحيحاُالمتعل مُيستدل 
ةُواألحاديثُالن بوي ةُواهدُالقرآني ُبالشُ 

ُ.الش ريفة

دق.  علىُحكمُالص 

 خاذ مواقف:ات  اكتساب قيم و/ أو 3-  

دق-  يبرزُالمتعل مُمظاهرُالص 
ُ.فيُسلوكهُاليوميُ 

 

 
 

 
 سـا21

رة
ي س 
ال

 

 
 
 
 

 العناصر :

 .الرسولُصل ىُهللاُعليهُوسل مُمولد .1

 رضاعته. .2

ه. .3 ُحادثةُشقُالصدرُوعودتهُإلىُأم 

ه. .4 ُوفاةُأم 

ــه.ُُكفالةُجدُ  .5 ُعم   هُلهُثم 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

سول قةُوطفولتهُملسو هيلع هللا ىلصتصاغُالوضعي ةُبماُيتناسبُوُدرسُمولدُالر  وتكونُمشو 

ُللت عل م.ُتثيرُدافعيةُالمتعلم

ُا،ُاجتماعي ا(ا،ُاقتصادي ُ)مثالُحالةُالبيئةُال تيُولدُفيها:ُجغرافي ُ

 :ات البناءبخصوص وضعي  

عل ميرك ز -1 سولُُالم  ُعلى:ُصل ىُهللاُعليهُوسل مُفيُمولدُالر 

ُوالديه.ُاسمهُواسميُ  -

ُتاريخُومكانُمولده. -

ُاإلشارةُإلىُوفاةُوالده. -

عل ميذكرُُ-2 سولُالم  ُدونُتفصيل.ُُملسو هيلع هللا ىلصمرضعةُالر 

هُبماُيتناسبُوعُ ُُ-3 درُوعودتهُإلىُأم  ُالص  ُمرُالمتعل م.ت لخ صُحادثةُشق 

قُُ-4 عل ميتطر  ُبالت رتيبُودونُإسهاب.إلىُكفالتهُالم 

عل ميحرصُُ-1 جوعإلىُالعلىُالم  ُالمعتمدة.ُكتبُالس يرةر 

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغةُوضعياتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات. -

ُصياغةُوضعياتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُوالت قويم. -

ُ:معارفاكتساب 1-
سولُُ- فُالمتعل مُعلىُمولدُالر  يتعر 

ُوطفولته.ملسو هيلع هللا ىلص

 :توظيف معارف2-  

المراحلُالعمري ةُالمتعل مُيصن فُ-

سولُُ وفقُالمحط اتُالمختلفةُملسو هيلع هللا ىلصللر 

 المدروسة.ُ

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

يعتبرُالمتعل مُمنُالمحط اتُالمدروسةُ-

سولُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصمنُسيرةُالر 
يصبرُالمتعل مُفيُمواقفُحياتهُُ-

 .ملسو هيلع هللا ىلص المشابهةُلماُدرسُمنُحياةُالنبيُ 

 
 
 
 سـا 21

 

دق  51ص  الص 
 

24 

21 

 صل ى هللا عليه وسل مسول د الر  مول  

 125ص 

 وطفولته:
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 حديث ] تركت فيكم أمرين ...[

 أخرجه اإلمام مالك في الموطأ

 العناصر :

 الش ريف.عرضُالحديثُ .1

ُالتعرفُعلىُراويُالحديث .2

ُالت عرفُعلىُمعانيُالـمفردات. .3

 اإليضاحُوالت حليل: .4

نةُُ- ُتعريفُالقرآنُالكريمُوالس 

 النبوي ةُالش ريفة.

ُمكانتهمــا.-

 ماُيرشدُإليهُالحديث. .5

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

عبة.ي طلبُمنُالمتعل مُقراءةُوكتابةُالحديثُوالبحثُعنُمعانيُ ُمفرداتهُالص 

عل م:ُيراقبُمالحظة ةُويأخذُذلكُبعينُاالعتبارُامدىُتنفيذُالمتعلمينُُالم  لمهم 

 فيُالمراقبةُالمستمرة.

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُجزئياتُاإليضاحُوالت حليلُللحديثُالنبويُالش ريفُ

قةُ)ُتركتُفيكمُأمرينُ...( ُللت عل م.ُدافعيةُالمتعلمتثيرُوتكونُمشو 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

جوعُإلىُكتبُالحديثُفُعلىُالحديثُوالمعانيُالخادمةُلفهمـهُبالرُ الت عرُ ُ-1

 المعتمدة.

عل مقُلعنصرُالت عرفُعلىُاإلمامُمالكُيكتفيُعندُالت طرُ ُ-2  بذكرُالم 

 اته،ُكتابه،ُوفاتهُ()ُاسمـهُ،ُمولده،ُمنقبةُمنُمناقبه،ُعددُمروي ُ

قُُ-3 عل ميتطر   لجزئياتُاإليضاحُوالت حليلُدونُإسهاب.ُالم 

 نهاُالحديث.تيُتضمُ وجيهاتُال ُيرُبالمتعل مُالستخالصُاإلرشاداتُوالت ُالسُ ُ-4

ُمينُإلىُحفظُالحديثُومتابعةُذلك.توجيهُالمتعل ُُ-1

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 الت عل مات.اتُبسيطةُإلرساءُصياغةُوضعي ُ -

ُوالت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

 

 :معارفاكتساب -1

فُعلىُمعانيُمفرداتُالحديث.-  يتعر 

حابيُراويُالحديث.- فُعلىُالص  ُيتعر 

 

 :توظيف معارف2-  

ُقراءةُسليمة.الحديثُالمتعل مُيقرأُ-

ُ.اموضوعي ُُااستشهادُيستشهدُبالحديث-

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُالت شريعمُالمتعل مُمصدري ُظي ع-

نةُالن بوي ُ ُةُ)القرآنُالكريمُوالس 

 .ريفة(الشُ ُُُ

 
 
 
 
 سـا 21
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 العناصر :

 معنىُوحدانيةُهللا. -1

ُدالئلُوحدانيةُهللا. -2

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

تثيرُقةُسياقُدرسُمنُدالئلُوحدانيةُهللاُوتكونُمشوُ ُت صاغُالوضعي ةُفي

ُللت عل م.ُدافعيةُالمتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

بس طاُيتناسبُومستوىُالمتعل ُشرحُمعنىُوحداني ُ -1 ُمين.ةُهللاُشرحاُم 

عل مقُيتطرُ ُ-2 ُفيُشرحُدالئلُوحدانيةُهللاُإلى:ُالم 

ُ[ُمنُخاللُسورةُاإلخالص.ىُ]ُدليلُمنُالقرآنُالكريمُبمسمُ ُدليل نقلي*ُُ

ُمنُخاللُشرحُاآليةُدونُكتابتها:[ُمنطقيُ ُىُ]دليلبمسمُ دليل عقلي  *ُُ

هللاُلفسدتَـاُ"ُاألنبياءُُ  . 22قالُتعالىُ:ُ"ُلوَُكاَنُفيهَماُآلهةٌُإالُ 
 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغةُوضعياتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات. -

 وضعياتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُوالت قويم.صياغةُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
فُ-  علىُمعنىُوحدانيةُهللا.المتعل مُيتعر 

 :توظيف معارف2-  

يستشهدُالمتعل مُبنصوصُشرعيةُ-

 أخرىُعلىُوحدانيةُهللا.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُيتجن بُالمتعلمُكلُماُيتنافىُ-

ُ بغيرُهللا،ُطلبُمعُوحدانيةُهللاُ)ُالقَسم 

ُالَعونُمنُغيرُهللاُ...ُ(

 

 
 
 سـا 21

 

 مكانة القرآن والس نة الن بوية الش ريفة

 32ص 

 
 

20 

 44ص  من دالئل وحدانية هللا
 

24 
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 العناصر :

 ا.وشرعُ ُغة ُتعريفُالوضوء:ُل ُ .1

كمهُودليلـه. .2  ح 

 فرائضُالوضوء. .3

 ننُالوضوء.سُ  .4

 ستحباته.مُ  .5

 نواقضه. .6

ُكيفيةُالوضوء.ُ .7

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُقةُتثيرُدافعيةُالمتعلمالوضوءُوتكونُمشوُ ُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرس

ُللت عل م.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُفُعلىُمعنىُالوضوء.التعرُ  -1

ُواقضاتُوكذاُالن ُننُوالمستحب ُقُللفرائضُوالسُ مكنُالت طرُ ي ُُ -2

ُباستخدامُالجداول.ُُُُُ

ُعلىُاألكثرُ)منُالقرآنُُانودليالنُشرعي ُكمُالوضوءُرُحُ ذكَُي ُُ -3

 .نة(والسُ ُُُُُ

عل ميرك زُ -4 قهُلكيفي ُُعلىُالجانبُالت طبيقيُ ُالم  ُةُالوضوء.أثناءُتطر 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
فُ- الوضوءُتعريفاُالمتعل مُي عر 

 صحيحا.
قُالمتعل مُبينُأعمالُالوضوءُ- ُيفر 

ُومتىُينتقضُوضوءه.ُ

 

 :توظيف معارف2-  

ُأعمالُالوضوء.المتعل مُي صن فُ-

ترتيبُأعمالُكيفيةُُالمتعل مي حسنُُ-

ُالوضوء.

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ألداءُعلىُالوضوءُالمتعل مُحرصُيَُ-

 .العبادات

 
 
 
 

 سـا 21

رة
ي س 
ال

 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 رعيهُللغنم.ُُ.1

 تجارتهُلخديجةُبنتُخويلدُرضيُهللاُعنها..2

 زواجهُبخديجةُبنتُخويلدُرضيُهللاُعنها.ُ.3

ُمشاركتهُفيُبناءُالكعبة. .4

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

سول قةُتثيرُفيُشبابهُ   تصاغُالوضعي ةُبماُيتناسبُوُدرسُالر  وتكونُمشو 

.)ُمثالُحالةُالبيئةُال تيُترعرعُفيها:ُاقتصاديا،ُاجتماعي ا،ُللت عل مدافعيةُالمتعلم

ُديني اُ(

 :ات البناءبخصوص وضعي  

عل ميتناولُ-1 ُعناصرُالموضوعُدونُإسهاب.ُالم 

2-ُُ سول ُالر  ُحياة ُمن ُالمحط ات ُلهذه ُالقيمي ُالجانب ُالس ردُتغليب على

ُالت اريخيُلها.

عل ميحرصُُ-3 جوعُإلىعلىُُالم  عتمدة.ُتبُالس يرةكُ ُالر  ُالم 

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
سولُ- فُالمتعل مُعلىُشبابُالر  يتعر 

ُوسلم.صلىُهللاُعليهُ

 :توظيف معارف2-  

المراحلُالعمري ةُالمتعل مُيصن فُُ-

سول فيُشبابهُوفقُالمحط اتُ  للر 

ُالمختلفةُالمدروسة.ُ

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

يعتبرُالمتعل مُمنُالمحط اتالمدروسةُُ-

سولُ  منُشبابُالر 

سولُُ- فيُمواقفُيحاكيُالمتعل مُالر 

 ملسو هيلع هللا ىلص حياةالنبيُ حياتهُالمشابهةُلمواقفُ

 
 
 
 سـا 21

 سول صل ى هللا عليه وسل م الر  

 111ص  في شبابه

 15الوضوء ص 
 

25 

25 
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ُ

ُ

ُ

ُ

 لقوم يؤمنون ( ....هللا فالق الحب  والنوى ) إن  

 .من سورة األنعام 51/55اآليات:

 العناصر :

 :أدل ةُقدرةُهللاُتعالى .1

 دليلُاإلنبات. -

 دليلُاإلصباح. -

 دليلُاألوقات. -

 دليلُالن جوم. -

 المــاء.دليلُ -

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

تعل مُبالت دبرُفيماُحولهُالكتشافُدالئلُقدرةُهللا. -  ي كل فُالم 

عل ميختارُ - تعل مُفيهاُماُوصلُإليه.الوضعي ُُالم  ُةُالمناسبةُليستثمرُالم 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ةُتثيرُدافعي ُقةُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُمنُدالئلُقدرةُهللاُوتكونُمشوُ 

ُ)مثالُالعودةُإلىُسورةُالط ارقُللت ذكيرُبقدرتهُتعالىُفيُخلقُاإلنسان(م.المتعل ُ

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 نُالكتاب.عرضُاآلياتُبقراءتهاُم -
استخراجُدالئلُقدرةُهللاُتعالىُمنُاآلياتُحسبُالعناصرُالمذكورةُدونُُ-

ُتناولهُفيُسورةُالت طرُ  ُالط ارق(.قُلدليلُالخلقُ)ُتم 

 مالحظات:

ُـُالُي كل فُالمتعل مُبكتابةُاآليات.1ُ

عبةُشفهي اُدونُكتابتها.2ُ قُلمعانيُالمفرداتُالص  ُالت طر  ُـُيتم 

عل مـُيعتمد3ُُ منُاستراتيجياتُالت عل مُالن شطُالستخراجُمناسبةُةُاستراتيجي ُُالم 

 الد الئلُ.

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-

فُ- ُعلىُمعنىُقدرةُهللا.المتعل مُيتعر 

فُُ- دالئلُقدرةُهللاُعلىُالمتعل مُيتعر 

 تعالى.

 :توظيف معارف2-  

لةُكوني ةُيستشهدُالمتعل م- نصوصُوُبأد 

 قدرةُهللا.ةُأخرىُعلىُشرعي ُ

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُمُعلىُخشيةُهللاُتعالى.تعل ُيحرصُالمُ -

ُعلىُاالستقامة.مُتعل ُالمُ يحرصُ-

 

 
 

 
 
 

 سـا 21

ل
و
أل
 ا
ل
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

 

 ي )خالل األسبوعاإلدماج الكل  

 ل(ما قبل االختبار األو   

 ل (.الفصل األو   ة )تتعل ق بكل أو معظم مقاطعة إدماجية نموذجي  معالجة وضعي  

المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات  دريب عليها قبل االختبار.ة للت  ياق دال  ة من نفس الس  وضعي   المعل ميختار 

ليم لألدوات، )الوجاهة، االستعمال الس  

 االنسجام واإلتقان(

حصة 

 واحدة

 (سـا 21)

 لاالختبار األو  

ة إدماجية لتقويم المستوى ات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعي  وضعي  

أو معظم مقاطع الفصل  املة )تتعل ق بكل  ل المستهدف من الكفاءة الش  األو  

 ل(.األو  

 أسبوع
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 الث انيل ـــــصـــــــالف
فُعلىُيتعرُ ُو،ُالةُوُمكانتهالصُ عرفُعلىُاهُبالت ُويحرصُعلىُطاعةُرب ُُماتهقدُ علىُالوحيُومُ ُالعاالط ُالبروجُمنُخاللُالمتعل مُفهماُسليماُسورةُُيفهماملة:من الكفاءة الش  المستوى الث اني المستهدف 

مُعندُاالقتضاءُالغ سل ُ.فريطُفيُقيمةُالوقتدونُالت ُُيُبخلقُاألمانةحل ُيتعباده،ُوهللاُعلىُُمَُعَُنُُِيستشعرُ ُكماُويتيم 

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء هيكلةالموارد المعرفي  

 واإلرساء واإلدماج

نةللمقاطع التعل مية وبعض ات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

 ياقات الممكنة لها، وسبل تسييرها ألجل التعل م )داخل و/أو خارج القسم(الس  

رات لتقويممدى تملُّك معايير ومؤش  

 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 مني  الز  

ف
ري
ش 
 ال
ي
و
ن ب
 ال
ث
دي
ح
وال
م 
ري
لك
 ا
ن
رآ
لق
ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 العناصر :

ُعرضُالس ورة. .1

ُالت عرفُعلىُمعانيُالمفردات. .2

ُاإليضاحُوالت حليل:ُ .3

ُحادثةُأصحابُاألخدودُباختصار.ُ-

مرضاةُُضحيةُبالنفسُفيُسبيلُاإليمانُونيلالت ُُ-ُُُ

ُهللاُ

ُ.تعالىُُُُ

ُماُترشدُإليهُالس ورة. .4

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

ورةُوتالوتهاُوفقُالمرجعيةُ)ُروايةُورشُعنُي طلبُمنُالمتعل مُكتابةُالسُ 

ُنافعُ(ُبمحاكاةُمقرئ.

عل ميراقبُُمالحظة: ةُويأخذُذلكُبعينُاالعتبارُلمَُامدىُتنفيذُالمتعلمينُُالم  هم 

 ة.فيُالمراقبةُالمستمرُ 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

والت حليلُلسورةُالبروجُوتكونُُاتُاإليضاحت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُجزئي ُ

ُللمتعل م.ُمقةُتثيرُدافعيةُالمتعل ُمشوُ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

جوعُإلىُالت فاسيرُعرفُعلىُالس ورةُوالمعانيُالخادمةُلفهمـهاُبالرُ الت ُ -

 المعتمدة.

قُ - عل ميتطر   اتُاإليضاحُوالت حليلُدونُإسهاب.لجزئي ُُالم 

 ورة.نتهاُالسُ تيُتضمُ وجيهاتُال ُوالت ُُاإلرشاداتيرُبالمتعل مُالستخالصُالسُ  -

ُورةُومتابعةُذلك.مينُإلىُحفظُالسُ توجيهُالمتعل ُ -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُُ-

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُُ- ُالبروج.ُعلىُسورةالمتعل مُيتعر 

فُعلىُمعانيُمفرداتُ- يتعر 

ُورة.السُ 

فُعلىُحادثةُأصحابُُ- يتعر 

 األخدود.

 :توظيف معارف2-  

ُ.تالوةُصحيحةورةُلسُ يتلوُالمتعل ما-

 .اموضوعي ُُااستشهاديستشهدُالمتعل مُ-

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُي قد رُالمتعل مُتضحيةُالمؤمنينُ-

ُفيُسبيلُن صرةُالد ين.

ُالمتعل مُإلىُمرضاةُهللاُىسعي-

 فيُمختلفُجوانبُحياته.ُ

 سـا 21

 14ص  سورة البروج
 

21 
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ت
دا
با
لع
ا

 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 ا.وشرعُ ُسل:ُلغة ُتعريفُالغُ  .1

 حكمهُودليلُوجوبه. .2

 الِحكمةُمنـــه. .3

 فرائضُالغسل. .4

 مستحباته. .5

ُالغسل.كيفيةُ .6

 
 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُالغسلُوتكونُمشوقةُتثيرُدافعيةُالمتعلم

ُللت عل م.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُعرفُعلىُمعنىُالغسل.الت ُُ-

ُيمكنُالت طرقُللفرائضُوالمستحباتُباستخدامُالجداول.ُ-

 .)منُالقرآنُوالسنة(ُنُعلىُاألكثراذكرُحكمُالغسلُودليالنُشرعي ُي ُُ-

عل ميرك زُُ- قهُلكيفيةُالغسل.ُالم  ُعلىُالجانبُالت طبيقيُ)المحاكاة(ُأثناءُتطر 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
فُ- سلُتعريفاُالغُ المتعل مُي عر 

ُصحيحا.

قُالمتعل مُبينُأعمالُالغسل.ُُ- ُيفر 

 

 :توظيف معارف2-  

ُالُالغسل.فعأالمتعل مُي صن فُ-

ُكيفيةُالغسل.المتعل مُي حسنُُ-

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُالغسلُُةصحُ علىُالمتعل مُيحرصُ-

ُ.دائما

 
 
 
 سـا 21

ية
الم

س
إل
 ا
دة
قي
لع
 ا
س
س
أ

 

 
 
 
 
 
 

 )وإن  لكم في األنعام ..... يتفكرون (

 من سورة الن حل 66/69اآليات:

 العناصر :

 :منُنعمُهللاُعلىُعباده 

 ألبانُاألنعام. -

 الن خيلُواألعناب. -

 نِعمةُالن حل. -

ُ

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

تعل مُ -  تعالىُعليه.بتعدادنَِعِمُهللاُي كل فُالم 

عل ميختارُ - تعل مُفيهاُماُوصلُإليه.ُالم  ُالوضعيةُالمناسبةُليستث مرُالم 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قةُوتثيرُوتكونُمشوُ ُنَِعمُهللاُعلىُعبادهت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُمنُ

ُ.مدافعيةُالمتعل ُ

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 نُالكتاب.عرضُاآلياتُبقراءتهاُم -
ُ.منُاآلياتُحسبُالعناصرُالمذكورةُنِعمُهللاُتعالىاستخراجُُ-

 :مالحظات 

ُـُالُي كل فُالمتعل مُبكتابةُاآليات.1ُ

عبةُشفهي اُدونُكتابتها.2ُ قُلمعانيُالمفرداتُالص  ُالت طر  ُـُيتم 

عل مـُيعتمد3ُُ منُاستراتيجياتُالت عل مُالن شطُالستخراجُمناسبةُاستراتيجيةُُالم 

 .ُالن عم

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-

دُ- نعمُهللاُمنُخاللُالمتعل مُي عد 

 اآليات.

 :توظيف معارف2-  

ُيستشهدُالمتعل مُبنصوصُ-

هللاُمنُخاللُمُعَُشرعيةأخرىُعلىُنُِ

 وضعياتُتفاعلية.

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

وجلُعلىُتعددُالمتعل مُيشكرُ- هللاُعز 

 .نِعمه
،ُرعلىُالذِّكـالمتعل مُحرصُي-

 الد عاء...
 

 سـا 21

 01الغ سل ص 
 

22 

 24من ن َعم  هللا على عباده ص 
 

23 
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ة ي 
الم

س
إل
 ا
ب
دا
آل
وا
ق 
ال
خ
أل
ا

 

 
 
 

 العناصر :

 تعريفُاألمانة. .1

 كمها.حُ  .2

 ركيزُعلىُالودائعُواألسرار(األمانة:)ُالت ُأنواعُ .3

ُثمارُحفظُاألمانة. .4

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُقةُتثيرُدافعيةُالمتعلمت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُاألمانةُوتكونُمشوُ 

ُللت عل م.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُتبيانُحقيقةُاألمانة..1

ُتعدادُأنواعُاألمانةُدونُتفصيل.ُُ.2

قُُُ.3 عل ميتطر  لثمارُحفظُاألمانةُفيُحياةُالمسلمُمنُخاللُمناقشةُُالم 

لُالعناصرُاآلتيةُدونُتفصيل: ُوضعياتُمنُواقعُالمتعل م،ُوتسج 

ُانتشارُالث قةُبينُأفرادُالمجتمع.ُ-ُُُُُُ

ُانتشارُاألمنُواالطمئنانُبينُالناس.ُ-ُُُُُُ

 حافظُاألمانةُباالحترامُوالت قدير.ُيحظىُ-ُُُُُُ

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  خصوص وضعي  ب

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
فُُ- علىُاألمانةُكخلقُالمتعل مُيتعر 

. ُإسالمي 

ُاستدالالُصحيحاُبالشواهدُُ- يستدل 

القرآنيةُواألحاديثُالن بوي ةُالش ريفةُ

ُعلىُحكمُاألمانة.ُ

 :توظيف معارف2-  

ُبينُأنواعُاألمانةُُالمتعل مُي ميز-

ختلفة  .فيُوضعياتُم 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُاألمانةُحفظُيبرزُالمتعل مُمظاهرُ-

 فيُسلوكهُاليومي.
 
 

 سـا 21

ت
دا
با
لع
ا

 

 
 
 
 

 

 

 العناصر :

 ا.وشرعُ ُم:ُلغة ُيمُ تعريفُالت ُ .1

 كمهُودليلـه.حُ  .2

 م.يمُ األسبابُالمبيحةُللت ُ .3

 الحكمةُمنه. .4

ُفرائضه.ُ .5

ُسننه. .6

ُمبطالته.ُ .7

 م.ةُالتيمُ كيفي ُُ .8

 
 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُللت عل م.ُمتعل ُدافعيةُالمُ ُقةُتثيرت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُالت يممُوتكونُمشوُ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُعرفُعلىُمعنىُالت يمم.الت ُ. 1

ُسننهُومبطالتهُباستخدامُيممُوفرائضهُوالت طرقُألسبابُالت ُيمكنُُ.2ُ

ُالجداول.

 واحد.ُيممُودليلُشرعيُ ذكرُحكمُالت ُي ُُ.3

عل ميرك زُ.4ُ قهُلكيفيةُالت ُُالم  ُيمم.علىُالجانبُالت طبيقيُأثناءُتطر 

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
فُ- ُمُتعريفاُصحيحا.التيمُ المتعل مُي عر 

قُالمتعل مُبينُأعمالُالتيمُ ُ-  .ميفر 

 :توظيف معارف2-  

ُيمم.الُالت ُفعأالمتعل مُي صن فُُ-

 يمم.الت ُُالمتعل مي حسنُ-

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

يممُعندُعلىُالت ُالمتعل مُيحرصُُ-

الضرورةُ)ُعدمُوجودُالماء،ُعدمُ

ُالقدرةُعلىُاستخدامُالماءُ(.

 سـا 21

 55ص  األمانة

 

24 

 05م  ص الت يم  
 

21 
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رة
ي س 
ال

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 العناصر :

 فيُغارُحراء. سولُالرُ دُتعب ُ .1

 نزولُالوحي. .2

سولُ .3  مساندةُخديجةُرضيُهللاُعنهاُللر 

ُالوحي.حقيقة بيُمعرفةُالن ُ .4

 
 
 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قةُ تثيرُُتصاغُالوضعي ةُبماُيتناسبُوُدرسُالوحيُومقد ماتهُوتكونُمشو 

ُللت عل م.ُمتعل ُدافعيةُالمُ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

عل ميتناولُ- ُعناصرُالموضوعُدونُإسهاب.ُالم 

ُغل ُي- ُب ُالقيمالمعل م سولالجانب ُالر  ُحياة ُمن ُالمحط ات ُلهذه ُالس ردُ ي على

ُالت اريخيُلها.

عل ميحرصُُُ- جوعُإلىعلىُُالم  ُالمعتمدة.ُكتبُالس يرةُالر 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 الت عل مات.اتُبسيطةُإلرساءُصياغةُوضعي ُُ-

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُالمتعل مُعلىُمحط اتُبدايةُُ- يتعر 

سولُ ُ.الوحيُعلىُالر 
 :توظيف معارف2-  

يرت بُالمتعل مُأحداثاُمنُدرسُ-

ُ"الوحيُومقد ماته"ُترتيباُتسلسلي اُ

 صحيحا.
 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُيعظ مُالمتعل مُالوحي.ُ -

 سـا 21

 114ماته ص الوحي ومقد  
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ف
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ث
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ن
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ا

 

 
 
 
 
 

 حديث ] اغتنم خمًسا قبل خمس[
 رواه أحمد والحاكم والبيهقي                        

 

 

 

 

 العناصر :

ُعرضُالحديثُالش ريف. .1

حابيُراويُالحديثُ .2 فُعلىُالص   الت عر 

ُ)ُ ُعنه ُهللا ُرضي ُعباس ُبن ُهللا ُعبد (

ُباختصار.

ُالت عرفُعلىُمعانيُالـمفردات. .3

اإليضاحُوالت حليل:ُالوقوفُعلىُأهميةُ .4

ُالوقتُفيُالحياة.

ُماُيرشدُإليهُالحديث. .5

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

عبة.ُي طلبُمنُالمتعل مُقراءةُوكتابةُالحديثُوالبحثُعن ُمعانيُمفرداتهُالص 

عل ميراقبُُ:مالحظة ةُويأخذُذلكُبعينُاالعتبارُامينُمدىُتنفيذُالمتعل ُُالم  لمهم 

 فيُالمراقبةُالمستمرة.

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

بويُالش ريفُاتُاإليضاحُوالت حليلُللحديثُالن ُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُجزئي ُ

ُللت عل م.ُقةُتثيرُدافعيةُالمتعلموتكونُمشوُ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

جوعُإلىُكتبُالحديثُفُعلىُالحديثُوالمعانيُالخادمةُلفهمـهُبالرُ عرُ الت ُُ-1

 المعتمدة.

حابيُراويُالحديثُيكتفيُُ-2 عندُالت طرقُلعنصرُالت عرفُعلىُالص 

حابي،ُمولده،ُمنقبةُمنُمناقبه،ُعددُمروي ُالمعل م  اته،ُوفاتـــهُ(بذكر)ُاسمُالص 

قُُ-3 عل ميتطر   اتُاإليضاحُوالت حليلُدونُإسهاب.لجزئي ُُالم 

 نهاُالحديث.وجيهاتُالتيُتضمُ يرُبالمتعل مُالستخالصُاإلرشاداتُوالت ُالسُ ُ-4

ُمينُإلىُحفظُالحديثُومتابعةُذلك.توجيهُالمتعل ُُ-1

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 الت عل مات.اتُبسيطةُإلرساءُصياغةُوضعي ُ-

ُوالت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُُ- علىُمعانيُمفرداتُالمتعل مُيتعر 

 الحديث.

حابيُراويُُ- فُعلىُالص  يتعر 

 الحديث.

 :توظيف معارف2-  

 .سليمةالحديثُقراءةُالمتعل مُيقرأُ-
يستشهدُبالحديثُاستشهاداُُ-

 موضوعي ا.

 خاذ مواقف:قيم و/ أو ات  اكتساب 3-  

ُمكانةُالوقتالمتعل مُي قدرُ-

ُفيُاإلسالمُُ

ُاغتنامحسنُعلىُالمتعل مُيحرصُ-

ُ.الوقت

 سـا 21

 35قيمة الوقت في الحياة ص 
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ت
دا
با
لع
ا

 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 الة:ُلغةُواصطالحا.تعريفُالصُ  .1

 حكمهاُودليلها. .2

 الة.الحكمةُمنُالصُ  .3

 .الةُفيُاإلسالممكانةُالصُ  .4

لواتُالمكتوبة.ُ .5  الص 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قةُوتكونُمشوُ 11ُالةُومكانتهاُالت عبديةُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُالصُ 

ُللت عل م.ُتثيرُدافعيةُالمتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 الة.فُعلىُمعنىُالصُ عرُ الت ُُ-

 األكثر)منُالقرآنُوالسنة(نُعلىُاالةُودليالنُشرعيذكرُحكمُالصُ ي ُُ-

ُالةُمنُخاللُمناقشةُوضعياتُمنُواقعُالمتعل م.إبرازُالحكمةُمنُالصُ ُ-

عل ميتطرقُ- الةُإلىُماُيليُدونُالت فصيلُكتابة:ُالم  ُفيُعنصرُمكانةُالص 

لُماُي سألُعنهُالعبدُيومُالقيامة. الةُأو  ُ*ُالص 

ُالس ماء.الةُالفريضةُالوحيدةُالتيُف رضتُفيُ*ُالصُ ُُُُُ

ُاألحوال.ُُُُُ الةُالركنُالوحيدُالذيُيجبُتأديتهُفيُكل  ُ*ُالص 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-
فُالصُ ُ- ُالةُتعريفاُصحيحا.ي عر 

قُالمتعل مُبينُالصُ ُ- لواتُيفر 

ُالمكتوبة

 

 :توظيف معارف2-  

ُغيرهُفيُالحكمةُالمتعل مُُي حاجج-

ُمنُالصالةُوفقُماُدرس.

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

الةُوعدمُالت فريطُظ ُي ع- مُقيمةُالص 

ُفيها.

الةُفيُعلىُالصُ المتعل مُيحرصُُ-

ُجميعُأحواله.

 

 سـا 21

ت
دا
با
لع
ا

 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 الة:أحكامُالصُ  .1

ُروط.الشُ ُ-ُ

ُالفرائض.ُ-ُ

ُنن.السُ ُُ-ُ

 الم بطالت.ُُ-ُ

 الة.كيفيةُالصُ  .2

 
 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ُقةُوتكونُمشوُ 22ُالةُومكانتهاُالت عبديةُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُالصُ 

ُللت عل م.ُمتعل ُتثيرُدافعيةُالمُ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 الة.فُعلىُأحكامُالصُ عرُ الت ُُ-

عل ميستعينُُ-ُُُُ الةُبالجداول.ُالم  ُفيُعنصرُأحكامُالص 

عل مزُيركُ ُ-ُُُُ الة.ُالم  ُعلىُالجانبُالت طبيقيُعندُالت عرضُلكيفيةُالص 

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 بسيطةُإلرساءُالت عل مات.اتُصياغةُوضعي ُ -

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُ -

ُ:معارفاكتساب 1-

قُالمتعل مُبينُأ- الةُفعاليفر   .الص 
 

 :توظيف معارف2-  

لواتُيصل ُ- يُالمتعل مُصالةُمنُالص 

ُالمكتوبةُبطريقةُصحيحة.

 
 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

الةُوقيمةُالمتعل مُمُظ ُي ع- طُفرُ الُيالص 

ُفيها.

الةُفيُجميعُيحرصُعلىُالصُ -

ُأحواله.

 سـا 21

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

لث  
ا

ي
ان

 

ي )خالل األسبوع ما قبل االختبار اإلدماج الكل  

 اني(الث  

 اني(.أو معظم مقاطع الفصل الث   ة )تتعل ق بكل  ة نموذجي  ة إدماجي  معالجة وضعي  

 دريب عليها قبل االختبار.للت   ةياق دال  ة من نفس الس  وضعي   المعل ميختار 

 

المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات 

ليم )الوجاهة، االستعمال الس  

 لألدوات، االنسجام واإلتقان(

حصة 

 واحدة

 (سـا 21)

الة ومكانتها الت عب    42( ص 1ة)دي  الص 

25 

الة ومكانتها الت عب    41( ص2ة )دي  الص 
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فحةتكونُوضعي اتُتقويمُالمواردُُوضعي اتُبسيطةُمشابهةُلنماذجُالوضعي اتُفيُـُُُ(1) ُمنُهذهُالمخط طات.14ُالص 

ُي ة:وضعية إدماجية تقويمأنموذج ـُ(2)

 اعةُالعاشرةُصباحاُوتركُأخاكُمنشغالُبلعبتهُاإللكتروني ة،ُوعادُب َعيدُصالةُالظ هرُووجدهُعلىُنفسُالحالُ:الس ياق ُُ؛خرجُوالدكُعلىُالس  ةُحينُعلمُأن هُلمُيصل  فغضبُمنهُغضباُشديداُونهرهُخاص 

جاُ  ؟صالتهوُيضي ع وقته.ُالتفتُإليكُوالدكُقائال:ُوأنتُألمُيكنُفيُوسعكُنصحهُوأنتُتراهُبمرضه ال ذي يمنعه من الوضوءمتحج 

 مواُصعيداُطي با﴿قالُتعالى::األسناد سولُ(43الن ساء)﴾فلمُتجدواُماءُفتيم  الة..."ملسو هيلع هللا ىلص/قالُالر  ةُوالفراغ/وقال:"نعمتانُمغبونُفيهماُكثيرُمنُالن اسُالرواهُالت رمذيُ :"رأسُاألمرُاإلسالم،ُوعمودهُالص  ح   "ُص 
ُرواهُالبخاري

 ةُالت ربي ةُاإلسالمي ةُأبلُُِ:الت عليمة .غُوالدكُبماُحد ثتُبهُأخاكُفيُغي ابهُمعتمداُعلىُماُيناسبُمنُمواضيعُدرستهاُفيُماد   ومستشهدا بنص  شرعي 

ياق 1: مالحظات ُ:ـ الكلمات المفتاحي ة ودالالتها في الس 

الة ومكانتها الت عب دي ة"إشارةُإلىُدرسُـ )صالته( .ُ/"الوقت هو الحياة"إشارةُإلىُدرس:ُُ(يضي ع وقته)ـُ م"إشارةُإلىُدرس:ُـ )مرضه يمنعه من الوضوء( /ُ"الص  ُ."الت يم 

ي ةُالوقتُفيُالحياة.ُُ/ُُـ العناصر المطلوبة من كل  درس:"الوقت هو الحياة" 2 الة ومكانتها الت عب دي ة":ُأهم  الةُفي"الص  م"اإلسالم./ُُُ:ُمكانةُالص  م."الت يم  ُ:ُحكمُالت يم 

3-: ُبهُالمتعل مُعنُموضوعُمنُالمواضيعُاستدالالُموضوعي اُصحيحا.قبَُي ُُُاالستشهاد بنص  شرعي  ُاستدل  ُشرعي  ُنص  ُلُأي 

ُجزئي اتُالعناصرُالمذكورة،ُوالُعلىُ؛مدىُإنماءُوتحقيقُالكفاءاتتقويمُإن ماُهيُوضعي ةُلُ؛ليستُوضعي ةُاسترجاعي ةُلقياسُالمواردُالمعرفي ةـ الوضعي ة اإلدماجي ة الت قويمي ة  4 لذاُالُيحاسبُالمتعل مُعلىُكل 

ُاإلتقان.،ُاالنسجام،ُاالستعمالُالسليمُألدواتُالمادة،ُالوجاهةبلُعليهُتوظيفُماُيناسبُمنهاُفقطُمحترماُالمعاييرُاآلتي ة:ُُ؛ترتيبها

 

 

 

 
 

 انياالختبار الث  

ة لتقويم المستوى ة إدماجي  .وضعي  (1)ات بسيطة لتقويم بعض المواردوضعي  

املة )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل الش  ل المستهدف من الكفاءة األو  

 .(2)ل(األو  

 أسبوع
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 الث الثل ـــــصـــــــالف
ُالمستوى الثالث المستهدف من الكفاءة الشاملة: ُسليمُ المتعل مُفهمُ يفهم ُا ُسورة ُبهُاالنشقاقا ُفيُحياته،ُمسترشدا فُعلىوا تكونُعالقتهُبإخوانهُُمعةُويحرصُعلىُأنُ الجُ فضلُصالتيُالجماعةُوُيتعر 

 عوةُإلىُاإلسالم.بلُالدُ فُعلىُسُ ،ُويتعرُ عالقةُقائمةُعلىُتعاليمُاإلسالمُالمسلمين

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء هيكلةالموارد المعرفي  

 واإلرساء واإلدماج

للمقاطع التعل مية وبعض  نةات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

 وسبل تسييرها ألجل التعل م )داخل و/أو خارج القسم(ياقات الممكنة لها، الس  

رات لتقويممدى تملُّك معايير ومؤش  

 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 مني  الز  

يف
ّشر

ي ال
ّنبو

ث ال
حدي

 وال
ريم

الك
آن 

لقر
ا

 

 
 
 

 

 

 العناصر :

ُعرضُالس ورة. .1

ُالمفردات.الت عرفُعلىُمعانيُ .2

ُاإليضاحُوالت حليل:ُ .3

ُمظاهرُيومُالقيامة.ُ-ُُُُ

ُاسُيومُالقيامة.ِصــنفاُالن ُُ-ُُُُ

ُتكذيبُالكافرينُبيومُالقيامة.ُ-ُُُُ

ُ.ُماُترشدُإليهُالس ورة.4ُُُ

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

ُي طلبُمنُالمتعل مُكتابةُالسورةُوتالوتهاُوفقُالمرجعيةُ)ُروايةُورشُ

ُبمحاكاةُمقرئ.ُعنُنافعُ(

عل ميراقبُُمالحظة: ةُويأخذُذلكُبعينُاالعتبارُامدىُتنفيذُالمتعلمينُُالم  لمهم 

 ة.فيُالمراقبةُالمستمرُ 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

اتُاإليضاحُوالت حليلُلسورةُاالنشقاقُوتكونُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُجزئي ُ

ُللت عل م.ُمقةُتثيرُدافعيةُالمتعل ُمشوُ 

 :ات البناءوضعي  بخصوص 

ُجوعُإلىُالت فاسيرفُعلىُالس ورةُوالمعانيُالخادمةُلفهمـهاُبالرُ التعرُ .1ُ

 المعتمدة.ُ

قُ.2ُ عل ميتطر   اتُاإليضاحُوالت حليلُدونُإسهاب.لجزئي ُُالم 

 ورة.نتهاُالسُ تيُتضمُ وجيهاتُال ُوالت ُُاإلرشاداتيرُبالمتعل مُالستخالصُالسُ .3ُ

ُالسورةُومتابعةُذلك.ُتوجيهُالمتعلمينُإلىُحفظ.4ُ

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ-

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُُ- ُعلىُسورةالمتعل مُيتعر 

ُاالنشقاق.

فُعلىُمعانيُمفرداتُُ- يتعر 

 ورة.السُ 

 :توظيف معارف2-  

يتلوُالمتعل مُالس ورةُتالوةُصحيحةُ-

ُحسنة.

يستشهدُالمتعل مُبآياتُالس ورةُ-

 استشهاداُموضوعي ا.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

تصديقاُبيومُالقيامةُالمتعل مُقي صدُ -

ُاجازم

ُيبتعدمنُفعلُالخيراتُوُي كثر-

ُنكرات.عنُفعلُالمُ 

 سـا 21

 15ص  سورة االنشقاق
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ب 
آلدا

ق وا
خال

األ
مّية

سال
اإل

 

 
 
 
 
 العناصر :

 سلم.سلمُوأخيهُالمُ أسسُالعالقةُبينُالمُ  .1

 سلم.سلمُوأخيهُالمُ فسداتُالعالقةُبينُالمُ مُ  .2

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

بأخيهُتصاغُالوضعي ةُبسياقُمنُواقعُالمتعل مُيتناسبُوموضوع:ُعالقةُالمسلمُ

ُالمسلمُوتكونُمشوقةُومثيرةُدافعيةُالت عل مُلديه.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

عل ميتناولُُ- ُاألسسُاآلتي ةُلعالقةُالمسلمُبأخيهُالمسلمُدونُإسهاب:ُالم 

 ين.األخوةُفيُالدُ  -1

 .الحذرُمنُالعداوةُوالبغضاء -2

 اإلصالحُبينُالمسلمين. -3

 قوى.عاونُعلىُالبرُوالت ُالت ُ -4

عل ميتناولُُ-  مفسداتُالعالقةُبينُالمسلمُوأخيهُالمسلمُدونُإسهاب:ُُُُُُُُالم 

 .الحسدُوالبغضاء -1

 خرية.السُ  -2

 مزُوالتنابزُباأللقاب.الل ُ -3

ُنُوالتجسس.الغيبةُوالنميمةُوسوءُالظ ُ -4

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ-

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُ- أسسُالعالقةُبينُعلىالمتعل مُيتعر 

 .سلمسلمُوأخيهُالمُ المُ 

فُ- مفسداتُالعالقةُعلىالمتعل مُيتعر 

 .سلمسلمُوأخيهُالمُ بينُالمُ 

 :توظيف معارف2-  

أسسُعالقةُالمسلمُُالمتعل مُيصن ف-

 بأخيهُالمسلمُومفسداتها.
 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُين.األخوةُفيُالدُ يقد رُرابطة-

 .فسداتُعالقتهُبزمالئهيتجن بُمُ ُ-
 
 
 

 سـا 21

ات
باد

الع
 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 صالة الجماعة:  -

ُتعريفهاُ. .1

ُكمهاُ.حُ  .2

ُالحكمةُمنها. .3

 

 
 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قةُتثيرُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُفضلُصالةُالجماعةُوتكونُمشوُ ت صاغُ

ُللت عل م.ُدافعيةُالمتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ُ.الجماعةُةفُعلىُصالعرُ الت ُُ-1

ُعلىُاألكثر)منُالقرآنُوالسنةُ(انُدليالنُشرعي ُالجماعةُوُةذكرُحكمُصالي ُُ-2

ُواقعُالمتعل م.اتُمنُمناقشةُوضعي ُبالجماعةُُةإبرازُالحكمةُمنُصالُ-3

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ-

ُوالت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

 

ُ:معارفاكتساب 1-
فُالمتعل مُُ- ُةعلىُصاليتعر 

ُ.الجماعة

فُالمتعل مُالحكمةُمنُتشريعُعرُ يَُ-

 .الجماعةُُةصال

 :توظيف معارف2-  

صل يُالمتعل مونُصالةُالجماعةُي ُ-

 .صحيحةُبطريقة
 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

الجماعةُُةصالقيمةُالمتعل مُيعظ مُ-

ط ُ.افيهُوالُيفر 

ُيحرصُعلىُصالةُالجماعة.-

 

 سـا 21
 53ص ماعةضل صالة الجَ فَ 

 واجلمعة.
 

      122ص  سلمسلم بأخيه الم  عالقة الم  
 

22 
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ات
باد

الع
 

 
 
 
 
 

 

 العناصر :

 صالة الجمعة:  -

ُتعريفهاُ. .1

ُحكمها.ُ .2

ُكمةُمنها.الحُِ .3

ُشروطهاُ. .4

ُمنُآدابُالجمعة. .5

 كيفيةُأدائها. .6

 
 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

معةُوتكونُمشوُ  قةُتثيرُدافعيةُت صاغُالوضعي ةُفيُسياقُدرسُفضلُصالةُالج 

ُ.المتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

معة.ُةعرفُعلىُصالالت ُُُ-1 ُالج 

ُمنُالقرآنُوالسنةُ()ُعلىُاألكثرُدليالنُشرعيانالجمعةُوُةصالُيذكرُحكمُ-2

ُصال -3 ُمن ُالحكمة ُوضعي ُالجُ ةإبراز ُمناقشة ُخالل ُمن ُواقعُمعة ُمن ات

ُالمتعل م.

عل ميركزُ-4 ُمعةُُُُعلىُالجانبُالت طبيقيُعندُالت عرضُلكيفيةُصالةُالجُ ُالم 

 معُبيانُآدابها.ُُُ
 :قويموالت   الجزئي  ات اإلرساء، اإلدماج بخصوص وضعي  

 اتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.صياغةُوضعي ُ-

 والت قويم.ُاتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُ صياغةُوضعي ُُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُالمتعل مُُ- معةةُعلىُصاليتعر  ُ.ُالج 

فُالمتعل مُالحكمةُمنُتشريعُيعرُ -

 الجمعة.ُةصال

 :توظيف معارف2-  

يلتزمُالمتعل مُبشروطُوآدابُصالةُ-

 الجمعة.ُ
 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

الُوالجمعةُُةصالالمتعل مُيعظ مُ-

طُفيها. ُيفر 

معةعلىُصالةُُيحرص- ُ.الج 

ُ.صالةُالجمعةُآدابيتأد بُبـُ

 

 سـا 21

ّسيرة
ال

 

 
 
 
 
 

 العناصر :

 .الدعوةُسراالمرحلةُاألولى:ُ .1

 .المرحلةُالثانية:ُالدعوةُجهرا .2

 .ملسو هيلع هللا ىلصموقفُالمشركينُمنُدعوةُالنبي .3

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

سول قةُوطفولتهُوتكونُمشوُ ُملسو هيلع هللا ىلصتصاغُالوضعي ةُبماُيتناسبُودرسُمولدُالر 

.)مثالُحالةُالبيئةُال تيُولدُفيها:ُجغرافيا،ُاقتصاديا،ُللت عل مُتثيرُدافعيةُالمتعلم

ُاجتماعي ا(

 :ات البناءبخصوص وضعي  

عل ميتناوالُُ-1 ُعناصرُالموضوعُدونُإسهاب.ُلم 

ُالقيميُ ُ-2 ُالجانب ُُتغليب سول ُالر  ُحياة ُمن ُالمحط ات ُالس ردُملسو هيلع هللا ىلصلهذه على

ُالت اريخيُلها.

تعل ميحرصُُُ-3 جوعُإلىُعلىُُالم  ُالمعتمدة.ُكتبُالس يرةالر 

 :قويموالت  ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي بخصوص وضعي  

 صياغةُوضعياتُبسيطةُإلرساءُالت عل مات.-

 صياغةُوضعياتُبسيطةُلإلدماجُالجزئيُوالت قويم.ُ-

ُ:معارفاكتساب 1-
فُالمتعل مُعلىُمرحلتيُالد عوةُ- يتعر 

 ا.لىُاإلسالمُوموقفُالمشركينُمنهإ
 :توظيف معارف2-  

يمي زُالمتعل مُبينُمرحلتيُالد عوةُإلىُ-

ُاإلسالمُمنُخاللُ خصائصُكل 

 منهما.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ُالمتعل مُباإلسالمُديناُوبنبي هُُ- يعتز 

د ُرسوالُخاتما.ملسو هيلع هللا ىلصمحم 

 سـا 21

لث  
 ا
ل
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

ث
ال

 

ي )خالل األسبوع ما قبل االختبار اإلدماج الكل  

 الث(الث  

 الث(.أو معظم مقاطع الفصل الث   ة )تتعل ق بكل  ة نموذجي  ة إدماجي  معالجة وضعي  

 دريب عليها قبل االختبار.ياق للت  من نفس الس  ة دال  ة وضعي   المعل ميختار 
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات 

ليم )الوجاهة، االستعمال الس  

 لألدوات، االنسجام واإلتقان(

حصة 

 واحدة

 (سـا 21)

 الثاالختبار الث  
ة لتقويم المستوى ة إدماجي  الموارد ووضعي   ات بسيطة لتقويم بعضوضعي  

 الث(.الث  أو معظم مقاطع الفصل  )تتعل ق بكل  املة ل المستهدف من الكفاءة الش  األو  
 أسبوع

 114الد عوة إلى اإلسالمص 
 

21 

24 

 54ص  معةالج  فضل صالة 

 واجلمعة.
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