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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 وحتييهنا حىت تس ت  ّن ه ه اخملّططات يه أأدوات معل ممك ّة للس ّ خملتلف املس تجّدات التنظميّية  جيبا 

 مضامني املقطع التّعلّمي والبيداغوجذّة بغحض تيسري وقحاءة وتنفذ  املهناج وتوحذد 

( 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 التّع لس نوي املتاح للّك ماّدة ا لامت له ه الس نة ادلراس ية تتناسب مع احلجم الساعيتضع وزارة الرتبية الوطنية بني أأيدي املامرسني الرّتبويني اخملّططات الس ّ

  تعلميّية

لهيا نه يتعنّي عىل امجليع قحاءة ووعي ما ورد يف ه ه اخملّططات الس نّوية من تدابري وتوجهيات مهنجية وبيداغوجذة، والحجوع ا  منانية لك وعليه، فا  ام دعت احلاجة، مع ا 

 قة الأسات ة لتعديل أأو تكذيف الوضعّيات مبا يحونه مناس با لتحقذق الكفاءات املس هتدفة تدّخل املفتشني ومحاف
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 ة المت بعة في ذلك.ة والبيداغوجي  المنهجي  يرورةالس  ولدى المتعل م نصيبباإلنماء والت   أوال: الكفاءات المستهدفة

املة: عائر لف الشّ ة ويفصح عنها بأداء مختف أركان العقيدة اإلسالميّ ريف، مسترشدا بهما في حياته، يعرّ الكريم والحديث الشّ المتعلّم فهما سليما ما حفظ من القرآن يفهم الكفاءة الش 

 ة في تواصله مع المحيط.حيح، ويتخلّق باآلداب والّسلوكات اإلسالميّ الّدينية والعبادات على الوجه الصّ 

 ةالكفاءات الختامي   الميادين

 دة واالستعمال المناسب.الوة الجيّ ريف باستخدام مهارات التّ الشّ  بويوالحديث النّ يستظهر المتعلّم المحفوظ من القرآن الكريم،  والحديث الن بويالقرآن الكريم 

 بحقيقة اإليمان بالمالئكة مبرزا أثره في سلوكـه.م أركاناإليمان ويعّرفالمتعلّ يعددّ  أسس العقيدة اإلسالمية

 كمها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.كاة ويدرك أحكامها وح  الزّ  إيتاءفالمتعلّم كيفية يعرّ  العبادات

 ئة.يّ لوكات السّ ة المكتسبة ويتجنّبالسّ يه باآلداب اإلسالميّ يعبّر المتعلّم بسلوكه عن تحلّ  األخالق واآلداب اإلسالمي ة

 المجتمع المسلم في المدينة المنّورة.يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس  السيرة الن بوي ة

 ماءوتنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير تقويمهاـة، إنبيداغوجيا المقاطع التعل مية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفي  

 مالحظات الوظيفة ةعل مي  ة للمقاطع الت  الهيكلة البيداغوجي  

 ةة انطالقي  وضعي  
 ةة جديدة )الموارد المعرفيّ معرفيّ  تبرير الحاجة إلى أدوات

 للمقطع( وتمكين المتعلّم من إعطاء معنى لها.

ة من خالل سياقات ل بالقيم والمواقف والكفاءات العرضيّ يتم التكفّ  -

 ات.الوضعيّ 

ة عيّ الوض ة بحلّ ة تقويم مدى تملّك المتعلّم للموارد المعرفيّ عمليّ  تُستهلّ  -

 ة.االنطالقيّ 

 روع في المقطع الموالي.لة قبل الشّ المسجّ  االختالالتمعالجة  -

 ة للمقطع.بناء الموارد المعرفيّ  وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 ة للمقطع.إرساء وإدماج الموارد المعرفيّ 

 ة للمقطع.م في الموارد المعرفيّ تقويم مدى التحكّ 

 معايير التقويم

 إنماء وتحقيق الكفاءاتتقويم مدى  تقويم مدى تمل ك الموارد

 اكتساب معارف. 

 توظيف معارف. 

  ّخاذ مواقف.اكتساب قيم و/ أو ات 

 الوجاهة. 

  ّةليم ألدوات المادّ االستعمال الس. 

  االنسجام. 

 .اإلتقان 

 :مالحظة

 .                                                                                                                   ة منها بالخصوص(سبة للمتعلّم )المعرفيّ الموارد الجديدة بالنّ  يخصّ  البناء:ـ 

 ات التي تم  فيها ات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعي  ه تم  بناؤها، كأدوات صريحة في معالجة وضعي  تي ُيفترض أن  ة، ال  ل في استخدام الموارد المعرفي  يتمث   اإلرساء:ـ 
 .ة )إعادة استثمار أو تحويل(بناء تلك الموارد المعرفيّ 
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 ة منها بالخصوص(.ه تّم بناؤها وإرساؤها لدى المتعلّم )المعرفيّ مجموعة من الموارد التي يُفترض أنّ  يخصّ  اإلدماج:ـ 

 ةراسي  إنماءوتنصيب الكفاءاتالمستهدفةوتقويمهاحسب الفصول الد  ة، ة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفي  يرورة المنهجي  ثانيا: الس  

املة:  ادات على الوجهعائر الّدينية والعبة ويفصح عنها بأداء مختلف الشّ ف أركان العقيدة اإلسالميّ ريف، مسترشدا بهما في حياته، يعرّ المتعلّم فهما سليما ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الشّ يفهم الكفاءة الش 

 ة في تواصله مع المحيط.حيح، ويتخلّق باآلداب والّسلوكات اإلسالميّ الصّ 

 لل األو  ـــــصـــــــالف

ن اإليمان الّزكاة وأحكامها، وعلى رك، مسترشدا بهما في حياته، ويتعّرف على " المسلم أخو المسلم..."المتعلّم فهما سليما سورة المطّففين والحديث الشريفيفهماملة:ل المستهدف من الكفاءة الش  المستوى األو  
 .ثباته على الحّق وصبره على أهله في ملسو هيلع هللا ىلص، واالقتداء بالّنبيّ بالّتخلّق بالحياء والعّفةذلك  فصح عنبالمالئكةوي  

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء هيكلةالموارد المعرفي  

 واإلرساء واإلدماج

 ياقات الممكنةالتعل مية وبعض الس  نةللمقاطع ات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

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

رات لتقويممدى تملُّك معايير ومؤش  

 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 مني  الز  

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

 

 

 

 
 

 

 العناصر :

 عرض الّسورة. -1

 التّعريف بالّسورة. -2

 التّعرف على معاني الـمفردات. -3

 أتعّرف على أحكام التّجويد. -4

 اإليضاح والتّحليل.  -5

 ما ترشد إليه الّسورة.  -6

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

ة ) روايةورش عن نافع ( بمحاكاة ورة وتالوتها وفق المرجعيّ يُطلب من المتعلّم كتابة السّ 

 والتّعّرف على معاني المفردات وكتابتها كذلك.مقرئ، 

لمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار في المراقبة امين مدى تنفيذ المتعلّ  المعلّميراقب  مالحظة:

 ة.المستمرّ 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ات اإليضاح والتّحليل لسورة المطفّفين، وتكون مشّوقة تصاغ الوضعيّة في سياق جزئيّ 

 ة التّعلّم لديه.دافعيّ  رثيوتم، داللة للمتعلّ وذات 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

خارج  هيتّم تناول العناصر الثاّلثة األولى استنادا إلى ما طلب من المتعلّم تنفيذُ  -1

 القسم.

 جوع إلى التّفاسير المعتمدة.ف على الّسورة والمعاني الخادمة لفهمـها بالرّ التعرّ  -2

 اإليضاح والتّحليل دون إسهاب:ات لجزئيّ  المعلّم يتطّرق -3

 ـ  من هم المطفّفون؟

 ـ  ما الباعث على التّطفيف؟

 ـ  لفتة لإلعجاز البياني والعددي في الّسورة.

 ورة.تها السّ تي تضمنّ وجيهات الّ والتّ  اإلرشاداتير بالمتعلّم الستخالص السّ  -4

 ورة ومتابعة ذلك.مين إلى حفظ السّ توجيه المتعلّ  -

 :قويماإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  ات بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ  -

 :معارفاكتساب 1-
 .يذكر المتعلّم معلومات عن الّسورة -

 يشرح المتعلّم مفردتين على األقّل  -

 من مفردات السورة.

 يعّرف المطفّفين انطالقا من الّسورة. -

 فييستخرج اإلعجازالبياني والعددي  -

 اآليتين: الثّانية والثّالثة من الّسورة.

 :توظيف معارف2-  

 يحسن المتعلّم عرض الّسورة كتابيّا. -

 يتلو المتعلّم الّسورة تالوة سليمة بتطبيق -

 ما تعلّم من أحكام التاّلوة.

يحسن استعمال آيات الّسورة في  -

 ات مناسبة.وضعيّ 

يستشهد المتعلّم بآيات الّسورة استشهادا  -

 موضوعيّا.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 م المتعلّم كالم هللا تعالى.يعظّ -

 يطبّق األحكام الّتي تعلّمها فيما يقرأ  -

 من القرآن الكريم.

يتعلّق بالقرآن الكريم انطالقا من صور  -

 اإلعجاز فيه.

 سـا 20

 57سورة المطف فين ص
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 العناصر :

 التّعريف باإليمان بالمالئكة. -1

 مميزات المالئكة. -2

 مهام المالئكة. -3

 واجبي تجاه المالئكة. -4

 

 

 

 ة:االنطالقي  ة بـخصوص الوضعي  

ثير دافعيّة تتصاغ الوضعيّةفيسياقدرس اإليمان بالمالئكة وتكونمناهتماماتالمتعلموذاتداللة 

 التّعلّم لديه.

 :ات البناءبخصوص وضعي   

 حقيقة اإليمان بالمالئكة.على أن يبيّن للمتعلّمين  المعلّمحرص ي -

 في شكل نقاط دقيقة الّصياغة دون إسهاب: مميزات المالئكةالمعلّمتناول ي -

 مخلوقات من نور سريعة التّنقّل. .1

 تطيع هللّا طاعة تاّمة وال تعصيه أبدا. .2

 لها القدرة على التّشّكل بإذن هللّا تعالى كظهور جبريل عليه الّسالم في هيئة بشر. .3

 ـ مهامالمالئكة:

ته اسم الملك  مهم 

 والمحافظة على اإلنسان.تصريف شؤون الكون  المدبّرات

 تبليغ رساالت هللّا إلى المرسلين من عباده)األنبياء والّرسل( جبريل عليه الّسالم

 القيام بشؤون الجنّة وأهلها. خزنة الجنّة

 القيام بشؤون النّار وأهلها. الّزبانية

 تسجيل أعمال المكلّفين. رقيب وعتيد

 واجبي تجاه المالئكة:  -

 وأتجنّب كّل ما يؤذيها.أحّب المالئكة  .1

 أبتعد عن الّذنوب والمعاصي. .2

 أحرص على نظافة جسمي وثيابي وكّل مكان أكون فيه. .3

 :قويمبخصوص اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ    صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ        

 

 اكتساب معارف:1-

اإليمان بالمالئكة تعريفا المتعلّم يعّرف  -

 صحيحا.

 يذكر المتعلّم مميّزات المالئكة. -

يستنتج المتعلّم مهام المالئكة من خالل -

 المناقشة والتّحليل.

 يذكر المتعلّم واجبين على األكثر  -

 من واجباته تجاه المالئكة.

 

 توظيف معارف:2-  

 المالئكة في جدول حسبالمتعلّم يصنّف -

 ها.اممه

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 يحّب المتعلّم المالئكة.-

يجتهد المتعلّم في عباداته اقتداء  -

 بالمالئكة. 

 

 سـا 20

من أركان اإليمان: اإليمان 

 22بالمالئكة ص
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 العناصر :

 تعريف الّزكاة. -1

 ُحكم الّزكاة ودليله. -2

 أنواع الّزكاة. -3

 فيها الّزكاة. ألموال الّتي تجبا -4

 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 هتافعيّ دتصاغ الوضعيّة في سياق درس الّزكاةوتكون وضعيّة مشّوقة من واقع المتعلّم تثير 

 للتّعلّم.

 (1):ات البناءبخصوص وضعي  

 ف على معنى الّزكاة من خالل وضعيّة بسيطة مناسبة.التعرّ  .1

 ة(.نّ على األكثر )من القرآن والسّ ر حكم الّزكاة ودليالن شرعيّان يُذك   .2

يطة ات بسبالمتعلّمين إلى أنواع الّزكاة)دون إسهاب( من خالل مناقشة وضعيّ  المعلّمصل ي .3

 من واقع المتعلّم.

لعنصر األموال الّتي تجب فيها الّزكاة بدقّة حتّى ال يضطّر إلى إعادة  المعلّمتطّرق ي .4

 شرحها في درس"نصاب الّزكاة ومقدارها".

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 (2) صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 .(4)والتّقويم (3)ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف:1-

 يعّرف المتعلّم الّزكاة تعريفا صحيحا.-

يذكر المتعلّم حكم الّزكاة ودليال واحدا  -

 على األقّل عليه.

يستنتج أنواع الّزكاة من خالل مناقشة  -

 الوضعيّات.

يعّدد المتعلّم األموال الّتي تجب فيها  -

 الّزكاة.

 توظيف معارف:2- 

 الّصحيح والخاطئ يميّز المتعلّم بين  -

 من تعريفات الّزكاة المعروضة أمامه.

 المتعلّم بين نوعي الّزكاة.يميّز -

يصنّف المتعلّم األموال الّتي تجب فيها  -

 الّزكاة.

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 م عبادة الّزكاة باعتبارها ركنا يعظّ  -

 من أركان اإلسالم.

 سـا 20

                                                           

 ( ـ أنموذج وضعي ة بناء تعل مات: 1)

ل)تعريف  ة بالعنصر األو  كاةوضعي ة خاص   ؟يوم عاشوراء فوجدت طابورا من النّاس الّذين يظهر عليهم الفقر أمام مصنع جاركم. سألت والدك عنهم فقال: لقد جاؤوا ألخذ الّزكاةخرجت مع والدك صبيحة (: الز 

 :ورقيّة(.القصاصات الويستعمل المتعلّمون األلواح لترتيبها كما يمكن استخدام  ،أن يستعمل المعلّم الّسبّورة لعرض العباراتيمكن رتّب العبارات اآلتية للحصول على تعريف للّزكاة. )الن شاط 

 (ـأنموذج وضعي ة إرساء تعل مات: 2)

 يعرض المعلّم تعريف الّزكاة بصيغ مختلفة منها الّصحيح ومنها الخاطئ ويطلب من المتعلّمين التّمييز بينها مع التّعليل.

 استغرب أخوك من دفع والدك مبلغا زهيدا قبيل عيد الفطر على أنّه زكاة، وكان قد أخرج مبلغا كبيرا جّدا قبل ذلك على أنّه زكاة أيضا.أكثر من عنصر(:  ( ـ أنموذج وضعي ة إدماج جزئي)تشمل3)

 حاول أن تزيل هذا الغموض عن فهم أخيك.             

 عمارة للكراء، سيّارتكم العائليّة.اجر ماشيّة، منزلكم الّذي تسكنون فيه، حقل قمح لفاّلح، قطيع غنم لتصنّف األموال اآلتية في الجدول أدناه: أنموذج وضعي ة تقويمي ة: ـ  (4)

كاة كاة ما تجب فيه الز   ما ال تجب فيه الز 

  

 

 22كاة صالز   ف علىأتعر  
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 .العناصر 

ال:   :الحياءأو 

 .تعريفالحياء -5

 .أنواعالحياء -6

 آثار الحياء. -7

 :العفةثانيا:

 .تعريفها -1

 .ةأنواعالعفّ  -2

 العفّة. مظاهر -3

 .ةبالحياءعالقةالعفّ مالحظة:

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

وتكون وضعيّة مشّوقة من واقع المتعلّم تثير ، الحياء والعفّةتصاغ الوضعيّة في سياق درس 

 للتّعلّم. تهدافعيّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 الحياءمن خالل مناقشة نموذجين متناقضين عن الحياء والوقاحة.ن حقيقة يتبي -

 الحياء وتكتب في شكل عناصر فقط لوضوحها:أنواع  شرحتُ -

 الحياء من هللّا. .0

 الحياء من المالئكة. .2

 الحياء من النّفس. .3

شكل  فيوتقّدم للمتعلّم  "كيف أكون حييّا؟ "آلثار الحياء مدمجا فيها عنصرالمعلّميتطّرق -

 :ات من واقع المتعلّمنقاط دقيقة ومرّكزة انطالقا من مناقشة وضعيّ 

 الشتغال بالطّاعات، واالبتعاد عن المحّرمات.ا. 0

 شغل أوقات الفراغ بما يفيد من األعمال.. 2

 ن اختيار األصدقاء.حس. 3

 كّف الحواس عن المعاصي. .2

 النّاس. عدم تتبّع عيوب. 7

 وتقّدم للمتعلّم " كيف أكون عفيفا؟"لمظاهر العفّة مدمجا فيها عنصرالمعلّميتطّرق   -

 :ات من واقع المتعلّمفي شكل نقاط دقيقة ومرّكزة انطالقا من مناقشة وضعيّ 

 لقناعة.ا -

 الكسب الحالل. -

 االبتعاد عن الحرام. -

 كالتّسّول مثال.رفعة النّفس وصونها عّما يحطّ من قيمتها  -

 :تبيين عالقة العفّة بالحياءإلى من خالل مناقشة وضعيّة بسيطة بالمتعلّم  المعلّميصل  -

 "الحياء يقود إلى العفّة، فكلّما اشتّد حياء المرء زادت عفّته"

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 

 اكتساب معارف:-0

 تعريفا للحياء.يبني المتعلّم -

 . حياءأنواع الالمتعلّم د يعدّ -

 .أثرين من آثار الحياءيذكر -

 تعريفا للعفّة.يبني المتعلّم -

 . عفّةأنواع الالمتعلّم د يعدّ -

 .العفّةالمتعلّم مظهرين من مظاهر يذكر -

 يبيّن المتعلّم عالقة العفّة بالحياء. -

 توظيف معارف: -2

 يكون شخصا حييّا. يبين المتعلّم كيف-

 الحياء ويبيّن أثره يعطي نماذج عن  -

 على صاحبه من الواقع.

 يكون شخصا عفيفا. ن المتعلّم كيفيبيّ -

 العفّة ويبيّن أثرها يعطي نماذج عن  -

 على صاحبها من الواقع.

 خاذ مواقفقيم و/ أو ات  اكتساب  -3

 .المتعلّم بالحياء يتحلّ ي-

 يجتهد المتعلّم ليكون عفيفا. -

 سـا 20

 10ص الحياء والعف ة
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 العناصر :

 .الحبشة إلى الهجرة تعريف -1

 مرحلتا الهجرة إلى الحبشة. -2

 بالّذات. ةواختيار الحبش الهجرة سبب -3

 المسلمين هجرة من قريش موقف -4

 الحبشة إلى

من وفد المسلمين  النجاشيموقف  -5

 المهاجرين إلى الحبشة.

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ية دافع ةثيرموتكون مشوقة  هجرة الّصحابة األوائلتصاغ الوضعيّة بما يتناسب ودرس 

 للتّعلّم. المتعلم

 :البناءات بخصوص وضعي  

 رض العنصر الثّاني. عالعنصر األّول باختصار تمهيدا ل المعلّميتناول  -

 إلى مرحلتي الهجرة إلى الحبشة بدقّة ودون حشو.في العنصر الثّاني  المعلّميتطّرق  -

 يكون العنصر الثّالث مختصرا جّدا: -

 عليهم أذى قريش.حين اشتّد هاجر الّصحابة األوائل إلى الحبشة بأمر من رسول هللّا  -1

 الحبشة مقصدا للمهاجرين من أصحابه لعلمه بعدل النّجاشّي وعدم ظلمه. اختار النبّي  -2

 العنصرين األخيرين في جدول وبعبارات جّد مختصرة: المعلّميعرض  -

 المسلمين هجرة من قريش موقف

 إلىالحبشة

من وفد المسلمين  النجاشيموقف 

 المهاجرين إلى الحبشة.

سعت إلى إفساد أمر هجرتهم، وإعادتهم 

إلى مّكة بإرسال وفد إلى النّجاشّي 

 ومحاولة إغرائه بالهدايا الثّمينة. 

 نصر النّجاشّي الّصحابة المهاجرين إليه، 

وأعطاهم األمان حين علم أّن اإلسالم ودين 

 .عيسى عليه الّسالم يخرجان من مشكاة واحدة

 

 على الّسرد التّاريخي لها.الّسيرة النّبويّة الجانب القيمي لهذه المحطّة من  المعلّميغلّب  -

 .الّرجوع إلى كتب الّسيرة المعتمدةعلى معلّميحرص ال  -

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 :اكتساب معارف -0

 أسباب الهجرة إلى الحبشة يذكر المتعلّم -

وموقف  موقف قريشيبيّن المتعلّم  -

 .من المسلمين المهاجرينالنّجاشّي 

 

 :توظيف معارف -2

يميّز المتعلّم بين مرحلتي الهجرة إلى -

 الحبشة.

 

 خاذ مواقف.اكتساب قيم و/ أو ات   -3

  القيمة اإلنسانية من موقفالمتعلّم يستنبط -

 .، ويسعى للتّحلّي بهاجاشيالملك النّ 

يجتهد في الثّبات على الحّق كما اجتهد  -

 الّصحابة األوائل.

 

 سـا 20

رضي  هجرة الصحابة األوائل

 31ص ّللا  عنهم إلى الحبشة
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 ]المسلم أخو المسلم...[ حديث 

 رواه البخاري ومسلم

 

 العناصر :

 عرض الحديث الّشريف. -1

 التّعريف بالّصحابي راوي الحديث -2

 ف على معاني الـمفردات.رّ التّع -3

 اإليضاح والتّحليل. -4

 ما يرشد إليه الحديث. -5

 

 

 

 

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

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

لمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار في المراقبة امدى تنفيذ المتعلمين  المعلّميراقب  مالحظة:

 ة.المستمرّ 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ن بوي الّشريف وتكوات اإليضاح والتّحليل للحديث النّ تصاغ الوضعيّة في سياق جزئيّ 

 للتّعلّم. مة المتعلّ دافعيّ  ةثيرم قةمشوّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 جوع إلى كتب الحديث المعتمدة.ف على الحديث والمعاني الخادمة لفهمـه بالرّ التعرّ -

حابّي )اسم الصّ ربذكالمعلّميكتفي  الّصحابي راوي الحديثبعند التّطرق لعنصر التّعريف-

 ،مولده، منقبة من مناقبه، عدد مروياته ، وفاته (

 ات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب.لجزئيّ المعلّم يتطّرق  - -

 نها الحديث.وجيهات التي تضمّ والتّ  اإلرشاداتير بالمتعلّم الستخالص السّ -

 كيفيّة الحفاظ على الّروابط االجتماعيّة وتقويّتها: -

 اجتناب الظّلم بكّل صوره. -0

 نصرة المظلوم. -2

 قضاء حوائج النّاس. -3

 ستر عيوب النّاس -2

على الّروابط االجتماعيّة بما أرشدني إليه الحديث النّبوّي ماذا أستفيد حين أحافظ  -

 الّشريف؟

 يقضي هللّا حوائجي. -0

 يفّرج هللّا كرباتي يوم القيامة. -2

 يسترني هللّا يوم القيامة. -3

 توجيه المتعلمين إلى حفظ الحديث ومتابعة ذلك.-

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 إلرساء التّعلّمات. صياغة وضعيّات بسيطة -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف:1-
 يعّرف المتعلّم الّصحابي راوي الحديث. -

 يشرح المتعلّم مفردتين على األقّل  -

 من مفردات الحديث.

يذكر المتعلّم طريقتين من طرق الحفاظ  -

 على الّروابط االجتماعيّة.

المتعلّم من الحديث نتائج امتثاله يستخرج -

 لتوجيهاته.

 توظيف معارف:2-  
 يقرأ المتعلّم الحديث قراءة سليمة.-

 يحسن المتعلّم عرض الحديث كتابة.-

 يحسن المتعلّم استعمال الحديث  -

 ات مناسبة.في وضعيّ 

يستشهد المتعلّم بالحديث استشهادا  -

 موضوعيّا صحيحا.

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 يجتنب المتعلّم كّل أشكال الظّلم. -

 يقضي المتعلّم حوائج النّاس.-

 

 

 سـا 20

 05ص االجتماعي  ماسك الت  
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 العناصر :

 تعريف النّصاب. -1

 مقدار النّصاب. -2

 المقدار الواجب إخراجه من المال. -3

 واقيت إخراج الّزكاة.م -4

 

 

 :ةاالنطالقي  ة بـخصوص الوضعي  

تصاغ الوضعيّة في سياق درس نصاب الّزكاة ووقتها وتكون وضعيّة مشّوقة من واقع 

 للتّعلّم. هالمتعلّم تثير دافعيّت

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 ف على معنى النّصاب من خالل وضعيّة بسيطة مناسبة.التعرّ  -1

 يحّدد مقدار النّصاب لكّل مال تجب فيه الّزكاة. -2

ات بسيطة من واقع الواجب إخراجه من المال من خالل مناقشة وضعيّ  حّدد المقداريُ  -3

 المتعلّم.

 األموال الّتي تجب فيها الّزكاة.من حّدد الوقت المناسب إلخراج زكاة كّل مال يُ  -4

 تقّدم عناصر االستنتاج في شكل نقاط مضبوطة بعيدا عن اإلنشاء. مالحظة:

 يمكن االستعانة بالجداول أو الخرائط الّذهنيّة. -

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 

 اكتساب معارف:-0

 يعّرف المتعلّم النّصاب تعريفا صحيحا. -

في كّل مال يذكر المتعلّم مقدار النّصاب  -

 تجب فيه الّزكاة.

 المقدار الواجب إخراجه يذكر المتعلّم -

 من المال. 

 يذكر المتعلّممواقيت إخراج الّزكاة. -

 توظيف معارف:2- 

 في وضعيّات دالّة يستطيع المتعلّم أن: 

 يبيّن إن كان المال قد بلغ النّصاب أم ال. -

 يحّدد المقدار الواجب إخراجه من المال. -

 يحّدد وقت إخراج الّزكاة. -

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

غيره )مّمن علم بلوغ أموالهم  يحثّ  -

 النّصاب( على الّزكاة.

 سـا 20

 32كاة ووقتها صنصاب الز  
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 .العناصر 

 

 سورة المائدة.من  22عرض اآلية 

 تّعاون.ال تعريف .1

 لماذا يحثّنا ديننا على التّعاون؟ .2

 فوائد التّعاون. .3

 .عاونن التّ عنماذج  .4

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 لّم.للتّع دافعية المتعلم ةثيرمقة ، وتكون مشوّ التّعاونتصاغ الوضعيّة في سياق درس 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 خالل مناقشة وضعيّة بسيطة.من التّعاون  حقيقةين تبي-

 بيان سبب حّث اإلسالم على التّعاون في شكل عناصر فقط لوضوحها:-

 التّعاون بين النّاس من ضروريّات الحياة. .0

 كّل فرد في المجتمع في حاجة إلى غيره. .2

 في شكل نقاط دقيقة ومرّكزة انطالقا من مناقشةلفائدة التّعاون وتقّدم للمتعلّم المعلّميتطّرق  -

 :وضعيات من واقع المتعلّم

 يل األجر والثّواب من هللّا تعالى.ن -0

 لّسرعة في إنجاز األعمال الّشاقّة.ا-2

 وفير الجهد والوقت.ت-3

 بين أفراد المجتمع. تاّلحملتّماسك والا-2

 نتشار األخالق الفاضلة في المجتمع.ا-7

بالمتعلّم إلى رصد نماذج عن التّعاون من خالل مناقشة وضعيّات بسيطة  المعلّميسير  -

 ويدّونها مختصرة.      

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف: -0

 تعريفا للتّعاون.يبني المتعلّم -

ذكر المتعلّم سببا واحدا على األقّل لحّث ي-

 . اإلسالم على التّعاون

 .ذكر المتعلّم فائدتين على األقّل للتّعاوني-

 توظيف معارف: -2

 التّعاون ويبيّن أثره يعطي نماذج عن -

 على صاحبه من الواقع.

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   -3

 .متعاوناأن يكون المتعلّم حرص ي-

 

 سـا 20

 17عاون صالت  
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 العناصر :

 في الطائف: الرسول  .0

 .في الطّريق إلى الطّائف 

  ّإقامة النّبي .في الطّائف 

 بعد أذي ة أهل الط ائف له: موقف الن بي   -2

 .موقفه مع الغالم عّداس النّصرانّي 

  الطّائف.موقفه من أهل 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة وتكون مشوّ  مّكةفي  الّرسول درس الجزء األّول من تصاغ الوضعيّة بما يتناسب و

 للتّعلّم. مة المتعلّ دافعيّ  ةثيرم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 في نقطتين أساسيّتين كما هو موّضح في العناصر.العنصر األّول باختصار  المعلّميتناول -

 أهل الطّائف،وأذيّتهم له. دعوة النبيّ في النّقطة الثّانيّة من العنصر األّول  المعلّميبيّن  -

 ركيزمع التّ  إلى النّقطتين الموّضحتين في العناصرفي العنصر الثّاني المعلّميتطّرق -

 رض عليه إطباق األخشبين عليهم.حين عُ من أهل الطّائف  الّرسول  موقف على

 على الّسرد التّاريخي لها.الّسيرة النّبويّة الجانب القيمي لهذه المحطّة من  المعل ميغلّب -

 المعتمدة. كتب الّسيرةالّرجوع إلى على المعل ميحرص  -

 :قويمات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والت  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف: -0

 يذكر المتعلّم األحداث الّتي وقعت للنّبيّ -

 في الطّائف باختصار.

من أهل ملسو هيلع هللا ىلصسول الرّ يذكر المتعلّم موقف -

 رغم أذيّتهم له. ائفالطّ 

 توظيف معارف: -2

 بيّ النّ يروي المتعلّم هذا الجزء من سيرة -

 مّكة مبرزا أهّم العبر المستخلصة منه.في ملسو هيلع هللا ىلص

 اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف -3

 الرسوليصبر المتعلّم كما صبر  -

أمله الكبير في  بالرسول  ي المتعلّمقتدي -

 بتغيّر حال قومه.

 سـا 20

 22ص (0في مك ة ) لسوالر  
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 (والمعراجاإلسراء )

 العناصر :

 عرض اآلية األولى من سورة اإلسراء

 تعريف اإلسراء. -1

 تعريف المعراج.  -2

موقف قريش من اإلسراء  -3

 .والمعراج

يعرض  الّرسول "ال يقّدم عنصر مالحظة:

ألنّه مدرج في درس  "اإلسالم على القبائل

 الهجرة النّبويّة إلى المدينة.

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 ةقة وتثير دافعيّ تكون مشوّ حيث حادثة اإلسراء والمعراجالوضعيّة بما يتناسب وتصاغ 

 للتّعلّم. مالمتعلّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 من اآلية األولى لسورة اإلسراء للوصول بالمتعلّمين إلى تعريف اإلسراء.المعلّمنطلقي -

 يلي:عن فرض الّصالة كما العنصر الثّاني بمالحظة  المعلّمع يُتب  -

وخفّفها عليهم فصارت  في رحلة المعراج فرض هللّا الّصالة على أّمة نبيّه محّمد مالحظة:

 خمس صلوات بدل خمسين صالة، وأبقى برحمته للخمس صلوات أجر خمسين صالة.

 على الّسرد التّاريخي لها.الّسيرة النّبويّة لهذه المحطّة من  الجانب القيميّ المعلّميغلّب  -

 المعتمدة. كتب الّسيرةى الّرجوع إلى المعلّم عليحرص   -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف: -0

 اإلسراء.المتعلّم يعّرف -

 المعراج.المتعلّم يعّرف -

قريش من اإلسراء يذكر المتعلّم موقف -

 والمعراج.

 توظيف معارف: -2

 يفّرق المتعلّم بين اإلسراء والمعراج.-

يبيّن جانب اإلعجاز في اإلسراء  -

 والمعراج.

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   -3

يؤمن المتعلّم بمعجزة اإلسراء والمعراج  -

 كما آمن بها أبو بكر رضي هللّا عنه.
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)خالل األسبوع ما قبل  اإلدماج الكلي  

 االختبار األول(

 ة )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(.ة نموذجي  ةإدماجي  معالجة وضعي  

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

ليم لألدوات، االستعمال الس  )الوجاهة، 

 االنسجام واإلتقان(

 ةحص  

 سا( 0)

 االختبار األول
ة إدماجية لتقويم المستوىاألواللمستهدف .وضعي  (1)ات بسيطة لتقويم بعض المواردوضعي  

 .(2)من الكفاءة الشاملة )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول(
 أسبوع

                                                           
 من هذه المخطّطات. 66الّصفحة مشابهة لنماذج الوضعيّات في وضعيّات بسيطة تكون وضعيّات تقويم الموارد ـ  (1)1

 ي ة:وضعية إدماجية تقويمأنموذج ـ(2)

 تساءلت: كيف ، وأعمالناالمكل فين بتسجيل . استغربت من غفلته عن فنهاك عن إزالة الت ربة عنها حت ى ال يخف  وزنهافي تعبئة صناديق البطاطا الموّجهة للبيع،  عينهلت  رافقت أحد أقاربك  :الس ياق 

 ؟ غادرته تاركا له رسالة توّضح له فيها سبب عدولك عن إعانته.من ّللا  يستحي ال 

 (11سورة ق) ﴾ما يلفظ من قول إالّ لديه رقيب عتيد﴿:تعالىوقال ـ 3(/ 14العلق) ﴾ألم يعلم بأّن هللّا يرى﴿: تعالىقالـ 2/ (61سورة المطفّفين) ﴾ويل للمطفّفين ﴿: قال تعالىـ  1:األسناد 

 لنا ما كتبت له معتمدا على ما درست من مواضيع مناسبة، ومستداّل من القرآن الكريم على سبب عدولك عن مساعدته.اُنقل :الت عليمة 

 مالحظات:

 إشارة إلى  "سورة المطفّفين"( فنهاك عن إزالة الت ربة عنها حت ى ال يخف  وزنها/ـ )."الت عاون"إشارة إلى درس:  (تعينه/ عدلت عن إعانته): ـ الكلمات المفتاحي ة ودالالتها في الس ياق -0

 ( إشارة إلى درس الحياء والعفّة.يستحي من ّللا  إشارة إلى درس: اإليمان بالمالئكة.     ـ  )ـ )المكل فين بتسجيل أعمالنا(

 22( ص2ة)في مك   سول الر  
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 الث انيل ـــــصـــــــالف

 فطر،كاة المصارف الّزكاة وز"، مسترشدا بهما في حياته، ويتعّرف على المؤمن القوّي... ريف"المتعلّم فهما سليما سورة االنفطار والحديث الشّ يفهم :املةالمستوى الث اني المستهدف من الكفاءة الش  

 فيالّتخطيط وتسليم األمر ّلّل والفاعلّية في المجتمع. ملسو هيلع هللا ىلصوعلى دعاءالمالئكة للمؤمنين،ويسعى لنيل ذلك بعمل الخير، وحسن اختيار الّصحبة واالبتعاد عن اآلفات االجتماعّية، واالقتداء بالّنبيّ  

ن
دا
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ة المستهدفة هيكلةالموارد المعرفي  

 بالبناء واإلرساء واإلدماج

نة ياقات الممكة وبعض الس  نةللمقاطع التعل مي  ات المكو  بخصوص أنماط الوضعي  توجيهات 

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

رات لتقويممدى تملُّك الموارد، معايير ومؤش  

 إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير 

الحجم 

 الزمني

                                                           

 : جزء من التّعريف + مهام المالئكةاإليمان بالمالئكة: تعريف المطفّفين.      ـ سورة المطف فين: التّعريف+ ما حثّنا ديننا على التّعاون فيهـ الت عاونـ  العناصر المطلوبة من كل  درس: -2

 : أنواع الحياء)الحياء من هللّا والحياء من المالئكة(، مظاهر العفّة )الكسب الحالل واالبتعاد عن الحرام(الحياء والعف ة)تسجيل رقيب وعتيد أعمال المكلّفين من العباد.ـ 

ة، لذا ال يحاسب المتعلّم على كّل جزئيّات العناصر المدروس؛تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءاتليست وضعيّة استرجاعيّة  لقياس الموارد المعرفيّة؛ إنّما هي وضعيّة لة الت قويمي ة الوضعي ة اإلدماجي   -3

 الوجاهة،االستعمال السليم ألدوات المادة، االنسجام، اإلتقان.بل عليه توظيف ما يناسب منها فقط )دون محاسبته على ترتيبها( محترما المعايير اآلتيّة: 
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 العناصر :

 عرض الّسورة. -1

 التّعريف بالّسورة. -2

 التّعرف على معاني الـمفردات. -3

 على أحكام التّجويد. أتعّرفُ  -4

 اإليضاح والتّحليل.  -5

 ما ترشد إليه الّسورة.  -6

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

رواية ورش عن نافع ( بمحاكاة ة ) ورة وتالوتها وفق المرجعيّ يُطلب من المتعلّم كتابة السّ 

 مقرئ، والتّعّرف على معاني المفردات وكتابتها كذلك.

 لمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار امين مدى تنفيذ المتعلّ  المعلّميراقب  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة.

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ة قلسورة االنفطار وتكون مشوّ ت اإليضاح والتّحليل تصاغ الوضعيّة في سياق جزئياّ 

 م ومثيرة دافعية التّعلّم لديه.للمتعلّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

يتّم تناول العناصر الثاّلثة األولى استنادا إلى ما طلب من المتعلّم تنفيذه خارج  -0

 القسم.

 جوع إلى التّفاسير المعتمدة.ف على الّسورة والمعاني الخادمة لفهمـها بالرّ التعرّ  -2

 ات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب:لجزئيّ  علّمالمُ يتطّرق  -3

 مظاهر قيام الّساعة. -2

 امةمصير النّاس يوم القيّ   -

عند خلق اإلنسان وقفة بسيطة المعلّم في الّسورة.)يقف  لفتة لإلعجاز العلميّ   -

 ألنّه سبق تناوله في الّسنة األولى من التّعليم المتوّسط(

 ة.ورنتها السّ تي تضمّ وجيهات الّ والتّ  اإلرشاداتير بالمتعلّم الستخالص السّ  -7

 ورة ومتابعة ذلك.مين إلى حفظ السّ توجيه المتعلّ  -1

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ  -

 

 اكتساب معارف:1-
 يذكر المتعلّم معلومات عن الّسورة.-

يشرح المتعلّم مفردتين على األقّل من مفردات -

 ورة.السّ 

يستخرج مظهرين من مظاهر يوم القيّامة -

 المذكورة في الّسورة.

يبيّن المتعلّم مصير النّاس يوم القيامة حسب -

 الّسورة.

 توظيف معارف:2-  

 يحسن المتعلّم عرض الّسورة كتابيّا. -

يتلو المتعلّم الّسورة تالوة سليمة بتطبيق ما تعلّم  -

 من أحكام التاّلوة.

ات يحسن استعمال آيات الّسورة في وضعيّ  -

 مناسبة.

يستشهد المتعلّم بآيات الّسورة استشهادا  -

 موضوعيّا.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  
 يزداد إيمان المتعلّم باليوم اآلخر. -

 يطبّق أحكام التاّلوة الّتي تعلّمها فيما يقرأ  -

 من القرآن الكريم.

يجتهد المتعل م في القيام باألعمال الحسنة  -

 ن مصيره.ليحسُ 

 سـا 20

 21االنفطار صسورة 
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 العناصر :

 عرض اآليتين:

 من سورة األحزاب. 43ـ 

 من سورة غافر. 67ـ 

 .المؤمنين على تعالى ّللا صالةمعنى  -0

 :المؤمنين على المالئكة صالة -2

 .عريفهات -

 المالئكة تجعل التي األعمال -

 للمؤمنين. تدعو

 ة:ة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 مالمتعلّ  اهتمامات من وتكون للمؤمنينالمالئكة دعاء درس  سياق في تصاغ الوضعيّة

 دافعيّة التّعلّم لديه. ثيرلتداللة  وذات

 :ات البناءبخصوص وضعي   

 .المؤمنين عباده على تعالى هللا صالة معنىف على يتعرّ -

 :في نقاط دقيقة مرّكزةاألعمال ال تي تجعل المالئكة تدعو للمؤمنين  لمعلّمتناوالي-

 .تعليم النّاس الخير .0

 .زيّارة المرضى .2

 .على الّصالة في المسجد المحافظة .3

 اإلنفاق في سبيل هللّا. .2

 :قويموالت   بخصوص اإلرساء، اإلدماج الجزئي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ    صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ        

 

 اكتساب معارف: .0

 صالة هللا تعالى المقصود ب المتعلّم يوّضح-

 المؤمنين.على 

 يعّرف صالة المالئكة على المؤمنين.-

تي تجعل المالئكة تدعو د األعمال الّ يعدّ  -

 .للمؤمنين

 توظيف معارف: .2

تي تجعل المالئكة األعمال الّ المتعلّم يصنف -

 .تدعو للمؤمنين ثم يربطها بواقعه المعيش

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   .3

حّب  الّتي تجلبيجتهد المتعلّم في القيام باألعمال -

 هللّا له.

 يقوم المتعلّم بأعمال تجعل المالئكة تدعو له. -

 سـا 20
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 العناصر :

 من سورة التّوبة.   66عرض اآلية -1

 شروط الّزكاة. -2

 لّزكاة.امستحقّو  -3

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

الّزكاة وتكون وضعيّة مشّوقة من واقع المتعلّم تصاغ الوضعيّة في سياق درس مصارف 

 تثير دافعيّته للتّعلّم.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 التعّرف على شروط الّزكاة من خالل وضعيّة بسيطة مناسبة.-

 من سورة التّوبة الستخراج مستحقّي الّزكاة. 66مع المتعلّمين اآلية المعلّميناقش  -

 :قويموالت   الجزئي   ات اإلرساء، اإلدماجبخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 

 اكتساب معارف:1-

يعّدد المتعلّم شرطين على األقّل من شروط  -

 الّزكاة.

يذكر المتعلّم أربع فئات على األقّل تستحّق  -

 الّزكاة.

 توظيف معارف:2- 

 في وضعيّات دالّة يستطيع المتعلّم أن: 

 يبيّن هل توفّرت شروط الّزكاة أم لم تتوفّر. -

 لها. نيللّزكاة وغير المستحقّ  ينالمستحقّ  يصنّف-

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 مع مستحقّي الّزكاة.المتعلّم يتعاطف  -

 سـا 20

 77ص  دعاء المالئكة للمؤمنين

22 
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 العناصر :

 حبة الحسنة.تعريف الصّ  -1

 حبة الحسنة.على الصّ  الحثّ  -2

 معايير اختيار الّصديق. -3

 حبة الحسنة.وائد الصّ ف -4

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 ةثيرمقة وتكون مشوّ حيث  القدوة والّصحبة الحسنةتصاغ الوضعيّة في سياق درس 

 للتّعلّم. مة المتعلّ دافعيّ 

 :بخصوص وضعيات البناء

 .الّسير بالمتعلّم لبناء تعريف الّصحبة الحسنة -

 ر دليالن شرعيّان على أهّميّة الّصحبة الحسنة.ذك  يُ  -

قّدم العنصران األخيران من الّدرس في شكل نقاط دقيقة ومرّكزة انطالقا من مناقشة يُ  -

 ات من واقع المتعلّم.وضعيّ 

 :قويموالت   اإلرساء، اإلدماج الجزئي  ات بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 

 اكتساب معارف: .0

 نة.حا للّصحبة الحسييبني المتعلّم تعريفا صح-

على أهّميّة  يذكر المتعلّم دليال واحدا على األقلّ -

 الّصحبة الحسنة. 

 يستنتج المتعلّم معيارين أساسيّين على األقلّ  -

 الختيار الّصديق.

 يذكر فائدتين على األقّل لألخّوة.-

 توظيف معارف: .2

 ن المتعلّم أهّمية اختيار الّصديق الّصالح يبيّ -

 من خالل نماذج واقعيّة من اختياره.

عرض عليه في جدول يصنّف المتعلّم نماذج تُ  -

 الّسوء()الّصديق الّصالح، رفيق 

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   .3

 المتعلّم باألخالق الحسنة.ىيتحلّ  -

 اختيار أصدقائه.المتعلّم يحسن -

 سـا 20
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 العناصر :

أحداث سبقت الهجرة إلى المدينة  -1

رة:  المنو 

 العقبة تابيع. 

  تآمر القبائل على قتل الّرسول. 

رة -2  الهجرة إلى المدينة المنو 

  في طريق الهجرة إلى المدينة

 .رةالمنوّ 

 لوصول إلى المدينة المنورةا. 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ة قتكون مشوّ حيث المدينة  الهجرة النّبويّة إلىدرس مع تصاغ الوضعيّة بما يتناسب 

 للتّعلّم. ة المتعلمدافعيّ  ةثيرمو

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 ويكون ذلك  رض العنصر الثّانيعالعنصر األّول باختصار تمهيدا ل المعلّم يتناول -

 في نقطتين أساسيّتين:

 اإلسالم  إلى ما سبقهما من عرض الّرسول  المعلّم: وفيها يشير العقبة تابيع -0

 .(باختصار)على القبائل 

 باختصار شديد. ضُ عر  : تُ تآمر القبائل على قتل الّرسول  -2

 دون إسهاب.العنصر الثّاني إلى نقطتي  المعلّميتطّرق -

 على الّسرد التّاريخي لها.لهذه المحطّة من حياة الّرسول  الجانب القيميّ  المعلّميغلّب -

 المعتمدة. كتب الّسيرة الّرجوع إلىعلى المعلّميحرص -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف -0

 يذكر المتعلّم األحداث الّتي مهّدت لبيعتي العقبة. -

 يروي المتعلّم باختصار أحداث المؤامرة  -

 .على الّرسول 

 توظيف معارف: -2

 ثّانية.األولى وال:يميّز المتعلّم بين بيعتي العقبة -

الجانب اإلعجازّي في األحداث الّتي  المتعلّميبيّن -

 وهو في طريقه وقعت للّرسول

 إلى المدينة المنّورة.

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   -3

 في تسليم األمر ّلّل. بالّرسول م المتعلّ  قتديي-

 سـا 20

 حبة الحسنةوالص   القدوة

 02ص 
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....[حديث   رواه مسلم ]المؤمن القوي 

 

 العناصر :

 عرض الحديث الّشريف. -1

 التّعريف بالّصحابي راوي الحديث -2

 التّعرف على معاني الـمفردات. -3

 اإليضاح والتّحليل. -4

 ما يرشد إليه الحديث. -5

 

 

 

 

 

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

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

لمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار في المراقبة امين مدى تنفيذ المتعلّ  المعلّميراقب  مالحظة:

 ة.المستمرّ 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

كون بوي الّشريف وتاإليضاح والتّحليل للحديث النّ ات تصاغ الوضعيّة في سياق جزئيّ 

 للتّعلّم. ة المتعلمدافعيّ  ةثيرمقة ومشوّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 جوع إلى كتب الحديث المعتمدة.ف على الحديث والمعاني الخادمة لفهمـه بالرّ التعرّ ـ 

 بذكر معلّميكتفي ال الّصحابي راوي الحديثبق لعنصر التّعريفعند التّطرّ -

 اته ، وفاته () اسم الّصحابّي ، مولده، منقبة من مناقبه، عدد مرويّ 

 ات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب.لجزئيّ  المعلّميتطّرق  - -

 نها الحديث.تي تضمّ وجيهات الّ والتّ  اإلرشاداتير بالمتعلّم الستخالص السّ  -

 يرشدني الحديث إلى:-

 األخذ بأسباب القّوة. .0

 الحرص على كّل ما ينفع. .2

 االستعانة باّلّل.    .3

 األخذ باألسباب وترك العجز والكسل. .2

 الّرضا بقدر هللّا. .7

 ـ توجيه المتعلمين إلى حفظ الحديث ومتابعة ذلك.

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف:1-
 يعّرف المتعلّم الّصحابي راوي الحديث.-

يشرح المتعلّم مفردتين على األقّل من مفردات  -

 الحديث.

يذكر المتعلّم توجيهين من توجيهات الحديث  -

 النّبوّي الّشريف.

 توظيف معارف:2-  
 يقرأ المتعلّم الحديث قراءة سليمة.-

 يحسن المتعلّم عرض الحديث كتابة. -

ت ايحسن المتعلّم استعمال الحديث في وضعيّ  -

 مناسبة.

يستشهد المتعلّم بالحديث استشهادا موضوعيّا  -

 صحيحا.

 

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 يعتّز المتعلّم بإسالمه. -

 يجتنب المتعلّم الكسل. -

 بأسباب النّجاح.المتعلّم يأخذ -

 

 

 سـا 20

 20ص فاعلي ة المسلم
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 العناصر :

 .عريف زكاة الفطرت -1

 كم زكاة الفطر ودليله. ح -2

 .قدارهام -3

 .قت إخراجهاو -4

 لحكمة من تشريعها.ا -5
 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

مشّوقة من واقع المتعلّم تصاغ الوضعيّة في سياق درس زكاة الفطروتكون وضعيّة 

 للتّعلّم. هتدافعيّ  ةثيروم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 ف على معنى زكاة الفطر من خالل وضعيّة بسيطة مناسبة.التعرّ -

 )الحديث النّبوّي الّشريف(. عليهذكر حكم زكاة الفطر ودليل شرعّي يُ  -

بالمتعلّمين إلى مقدار الّزكاة ووقت إخراجها من خالل مناقشة وضعيّة  المعلّميصل  -

 بسيطة من واقع المتعلّم.

كمة من تشريع زكاة الفطر انطالقا من الحديث حالمتعلّمين إلى استنتاج ال المعلّميستدرج  -

 عن الوقت الّذي فرضت فيه.

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات.صياغة  -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف:1-

 تعريفا صحيحا. زكاة الفطريعّرف المتعلّم -

 ودليال عليه.زكاة الفطر يذكر المتعلّم حكم  -

 ووقت إخراجها. زكاة الفطريحّدد المتعلّممقدار  -

 يبيّن المتعلّم الحكمة من تشريع الّزكاة. -

 بين زكاة الفطر وزكاة األموال.المتعلّم يفّرق  -

 توظيف معارف:2- 

يصنّف المتعلّم المعلومات الخاّصة بزكاة  -

 الفطرفي جدول.

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 للمحتاجين. المتعلّم يرّق قلب -

عباداته كاملة غير في أن تكون المتعلّم يجتهد  -

 منقوصة.

 سـا 20

 22زكاة الفطرص
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 الخمرو رقةالس  

 

 العناصر :

 

 .مفهوم اآلفات االجتماعيّة -0

 وخطورتها. الّسرقة -2

 .وخطورتها الخمر -3

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 ملمتعلّ ة ادافعيّ  ةثيرمقة و، وتكون مشوّ اآلفات االجتماعيّةتصاغ الوضعيّة في سياق درس 

 للتّعلّم.

 :بخصوص وضعيات البناء

 جدول كاآلتي:في شرحا وتحليال وتقّدم للمتعلّم  لآلفتينالمعلّم يتطّرق  -

 دليل حكمها حكمها تعريفها اآلفة

    الّسرقة

    الخمر

 مالحظات: 

 يُعّرف كّل آفة تعريفا مختصرا. -0

 ذكر حكم كّل آفة في عبارة جّد مختصرة.يُ  -2

 ذكر دليل واحد لكّل آفة.يُ  -3

من خالل مناقشة وضعيّات  الّسرقة والخمربالمتعلّم إلى استنتاج خطورة  المعلّم ـ يسير

 بعد الجدول. بسيطة ويدّونها مختصرة

 :قويموالت   بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  

 وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات.صياغة      -       -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف: .0

 تعريفا صحيحا.الّسرقة والخمر المتعلّم  عّرفي-

 .تينذكر المتعلّم حكم كّل آفة من اآلفي-

 تين.ذكر المتعلّم دليل حكم كّل آفة من اآلفي-

 توظيف معارف: .2

 تيناآلفعن من الواقع نماذج المتعلّم يعطي  -

 ا.مويبيّن خطورته

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   .3
 .الخمر ويبتعد عنهايشمئّز المتعلّم من -

 .أخذ ما ليس لهالمتعلّم عن  تعفّفي -

من هاتين اآلفتين وال يصاحب من المتعلّم يحّذر -

 .يأتيهما

 

 

 سـا 20

( 20)ة من اآلفات االجتماعي  
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 المخد رات والتدخين

 

 العناصر :

 

 .وخطورتها المخّدرات -1

 .وخطورته التّدخين -2

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 ملمتعلّ ة ادافعيّ  ةثيرمقة و، وتكون مشوّ اآلفات االجتماعيّةتصاغ الوضعيّة في سياق درس 

 .للتّعلّم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 جدول كاآلتي:في شرحا وتحليال وتقّدم للمتعلّم  لآلفتينالمعلّميتطّرق   -

 دليل حكمها حكمها تعريفها اآلفة

    المخد رات

    الت دخين

 مالحظات: 

 يُعّرف كّل آفة تعريفا مختصرا. -0

 ذكر حكم كّل آفة في عبارة جّد مختصرة.يُ  -2

 ذكر دليل واحد لكّل آفة.يُ  -3

ّدرات المخبالمتعلّم إلى استنتاج خطورة  المعلّميسيرمن خالل مناقشة وضعيّات بسيطة ـ 

 الجدول. بعدويدّونها مختصرة والتّدخين

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئي والتّقويم.      

 
 

 اكتساب معارف: .0

تعريفا  المخّدرات والتّدخينالمتعلّم  عّرفي-

 صحيحا.

 .تينذكر المتعلّم حكم كّل آفة من اآلفي-

 تين.ذكر المتعلّم دليل حكم كّل آفة من اآلفي-

 توظيف معارف: .2

ويبيّن  اآلفتينعن من الواقع يعطي نماذج  -

 ا.مخطورته

 اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف.3

 .اآلفتينيشمئّز المتعلّم من -

ب من ال يصاحهاتين اآلفتين ويبتعّد المتعلّم عن  -

 .همايأتي
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 

 االختبار الثاني(

 أو معظم مقاطع الفصل الثاني(. ة نموذجية )تتعل ق بكلة إدماجي  معالجة وضعي  

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

 ليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(االستعمال الس  

 حصة

 سا( 0)

 االختبار الثاني
 األول ة إدماجية لتقويم المستوىووضعي  ات بسيطة لتقويم بعض الموارد وضعي  

 اني(.المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل الث  
 أسبوع

 

 

 

 (22) من اآلفات االجتماعية

 22ص
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 الث الثل ـــــصـــــــالف

ارها، ويتخلّق آثيذكر الحكمة من الّزكاة وف يعرّ و، مسترشدا بهما في حياته، " كّل سالمى...صدقة" والحديث الشريف سورة الّتكويرالمتعلّم فهما سليما يفهماملة:الث المستهدف من الكفاءة الش  المستوى الث  

 .أسيسه المجتمع المسلم في المدينة المنّورةفي تملسو هيلع هللا ىلصبكّل ما يحفظ األخّوة مقتديا بالّرسول 

ن
دا
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ال

 

ة المستهدفة بالبناء هيكلةالموارد المعرفي  

 واإلرساء واإلدماج

ياقات نةللمقاطع التعل مية وبعض الس  ات المكو  بخصوص أنماط الوضعي  توجيهات 

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

رات لتقويممدى تملُّك الموارد، إنماء معايير ومؤش  

 وتنصيب الكفاءات

تقدير 

الحجم 

 منيالز  
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 العناصر :

 عرض الّسورة. -1

 التّعريف بالّسورة. -2

 التّعرف على معاني الـمفردات. -3

 أتعّرف على أحكام التّجويد. -4

 اإليضاح والتّحليل.  -5

 ما ترشد إليه الّسورة.  -6

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

رواية ورش عن نافع ( ة ) ورة وتالوتها وفق المرجعيّ يُطلب من المتعلّم كتابة السّ 

 بمحاكاة مقرئ، والتّعّرف على معاني المفردات وكتابتها كذلك.

 لمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبار امين مدى تنفيذ المتعلّ المعلّم يراقب  مالحظة:

 ة.في المراقبة المستمرّ 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ة قلسورة التّكوير وتكون مشوّ ات اإليضاح والتّحليل تصاغ الوضعيّة في سياق جزئيّ 

 للتّعلّم. هدافعيّت ةثيرمم للمتعلّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 يتّم تناول العناصر الثاّلثة األولى استنادا إلى ما طلب من المتعلّم تنفيذه خارج القسم. -

 جوع إلى التّفاسير المعتمدة.ف على الّسورة والمعاني الخادمة لفهمـها بالرّ التعرّ  -

 ات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب:لجزئيّ  المعلّميتطّرق  -

 ام الّساعة.مظاهر قيّ  -1

 مصير النّاس يوم القيامة. -2

هاتين النّقطتين بما تّم تناوله سابقا في سورة االنفطارأثناء البّد من ربط  مالحظة:

 :اإليضاح والتّحليل

 .لفتة للّصورة اإلعجازيّة في الّسورة عن الحقيقة الكونيّة 

 )حقيقة القرآن الكريم:)وحي يوحى 

 ورة.نتها السّ تي تضمّ وجيهات الّ والتّ  اإلرشاداتير بالمتعلّم الستخالص السّ  -

 ورة ومتابعة ذلك.مين إلى حفظ السّ توجيه المتعلّ -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. بسيطة لإلدماج الجزئيّ صياغة وضعيّات  -

 اكتساب معارف:1-
 يذكر المتعلّم معلومات عن الّسورة . -

يشرح المتعلّم مفردتين على األقّل من مفردات  -

 ورة.السّ 

من الّسورة ما يبيّن حقيقة القرآن المتعلّم يستخرج  -

 الكريم.

اإلعجاز فيما ذكر من مظاهر  هيبيّن المتعلّم وج -

 يوم القيامة)نهاية الكون(.

 توظيف معارف:2-  

 يحسن المتعلّم عرض الّسورة كتابيّا. -

يتلو المتعلّم الّسورة تالوة سليمة بتطبيق ما تعلّم -

 من أحكام التاّلوة.

استعمال آيات الّسورة في المتعلّم يحسن  -

 ات مناسبة.وضعيّ 

يستشهد المتعلّم بآيات الّسورة استشهادا  -

 موضوعيّا.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  
 المتعلّم بالقرآن الكريم. تعلّقيزداد  -

 يطبّق أحكام التاّلوة الّتي تعلّمها فيما يقرأ  -

 من القرآن الكريم.

يجتهد المتعلّم في العمل بأحكام القرآن الكريم  -

 لتتحقّق استقامته.

 سـا 20

 02سورة الت كوير ص
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 العناصر :

 ثر الّزكاة على الفرد:أ -1

 زّكي. لمُ ا -

 لّذي يأخذ الّزكاة.ا -

 ثر الّزكاة على المجتمع.أ -2

 ثر الّزكاة على مال المزّكي.أ -3

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 تصاغ الوضعيّة في سياق درس الحكمة من الّزكاة وآثارها وتكون وضعيّة مشّوقة 

 للتّعلّم.  هثير دافعيّتتمن واقع المتعلّم 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 مناقشة وضعيّات بسيطة  تقّدم عناصر الّدرس على شكل نقاط دقيقة انطالقا من -

 من واقع المتعلّم.

 المتعلّمين إلى االستنتاج الجزئّي لكّل عنصر. المعلّميستدرج  -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف:1-

أثرين على األقّل للّزكاة على يذكر المتعلّم  -

 المزّكي.

أثرين على األقّل للّزكاة على الّذي يذكر المتعلّم -

 يأخذ الّزكاة.

أثرين على األقّل للّزكاة على يذكر المتعلّم  -

 المجتمع.

أثرا واحدا على األقّل للّزكاة على يذكر المتعلّم -

 مال المزّكي.

 توظيف معارف:2- 

 آثار الّزكاة في جدول )علىالفرد،المتعلّم يصنّف  -

 المجتمع،على المال( على

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 الّزكاة باعتبارها طهارة ماليّة.المتعلّم يقّدر  -
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 العناصر :

 من سورة الحجرات 16عرض اآلية 

 ةاألخوّ  تعريف -1

 ةاألخوّ  أنواع -2

 ة    األخوّ  وائدف -3

 أخي علّي. حقوقن م -4 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 مدافعية المتعل ةثيرمقة و، وتكون مشوّ المؤمنون إخوةتصاغ الوضعيّة في سياق درس 

 للتّعلّم.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 .من سورة الحجرات 16اآلية انطالقا من  األخّوة في اإلسالمتبيان حقيقة  -

 .تُذكر أنواع األخّوة دون إسهاب في الّشرح -

 في شكل نقاط دقيقة ومرّكزة انطالقا ثمن الّدرس لللعنصر الثّا المعلّميتطّرق  -

 :ات من واقع المتعلّممن مناقشة وضعيّ 

 عور الفرد بوجود قّوة داعمة له)إخوانه(.ش -0

 نتشار األخالق الفاضلة بين أفراد المجتمع.ا -2

 المجتمع وقّوته.ماسك ت -3

 عور الفرد باالنتماء إلى مجتمعه.ش -2

 "من حقوق أخي علّي" ألّن تفاصيله هي ذاتها تفاصيل عنصر ر بعنص ىكتفيُ مالحظة:

 ."؟ ةبينأفرادمجتمعيكيفأحقّقاألخوّ " 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف: -0

 يبني المتعلّم مفهوما لألخوة -

 د أنواع األخّوة.يعدّ -

 يذكر فائدتين على األقّل لألخّوة.-

 توظيف معارف: -2

 ة بين أطرافة تحقيق األخوّ ن المتعلّم كيفيّ يبيّ -

 تخاصمت وتفّرقت.

أخّوة ناجحة من واقعه عطي نماذج عن عالقات يُ  -

 المعيش.

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   -3

 ف.لبالسّ  يقتدية وبصفات األخوّ  يتحلّى المتعلّم-

 سـا 20
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 العناصر:

استقبال أهل المدينة المنّورة  -0

 .الّرسول

المجتمع المسلم في المدينة سس بناء أُ  -2

 المنّورة.

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ة قتصاغ الوضعيّة بما يتناسب ودرس أسس بناء المجتمع المسلم في المدينة وتكون مشوّ 

 لديه. لتّعلّما ةدافعيّ  ةثيرم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 رض العنصر الثّاني. عالعنصر األّول باختصار تمهيدا ل المعلّميتناول -

 إلى أسس بناء المجتمع المسلم في المدينة المنّورة على شكل نقاط مرّكزة: المعلّميتطّرق  -

 بناء المسجد. -0

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار. -2

 كتابة وثيقة المدينة. -3

 إحصاء من أسلم في المدينة. -2

 إصالح البنية التّحتيّة للمدينة المنّورة. -7

 على الّسرد التّاريخي لها.لهذه المحطّة من حياة الّرسول  الجانب القيميّ  المعلّميغلّب  -

 .المعتمدة كتب الّسيرة الّرجوع إلىعلى المعلّميحرص  -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف: -0

يصف المتعلّم كيفيّة استقبال أهل المدينة المنّورة  -

 ومن رافقه في هجرته.  الّرسول  

 عليها الّرسول  بنيتي الّ  األسسيذكرالمتعلّم  -

 المجتمع المسلم في المدينة المنّورة.

 توظيف معارف: -2

وم النّبّي بقد تهمفرحتعكس ألنصار بمواقفليستشهد -

 .إليهم مهاجرا 

 خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات   -3

 قيمة المسجد.المتعلّم يقّدر  -

 في حكمته وتخطيطه. يقتدي بالّرسول -

 سـا 20

أسس بناء المجتمع 

 المسلم

 02ص في المدينة
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ريق كل سالمى ... عن الط  ]حديث 

 رواه البخاري ومسلم[ صدقة

 

 العناصر:

 عرض الحديث الّشريف. -1

 التّعريف بالّصحابي راوي الحديث -2

 ف على معاني الـمفردات.التّعرّ  -3

 اإليضاح والتّحليل. -4

 ما يرشد إليه الحديث. -5

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

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

 لمهّمة ويأخذ ذلك بعين االعتبارامدى تنفيذ المتعلمين  المعلّميراقب  مالحظة:

 في المراقبة المستمرة. 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

تكون بوي الّشريف وات اإليضاح والتّحليل للحديث النّ تصاغ الوضعيّة في سياق جزئيّ 

 للتّعلّم. مقة وتثير دافعية المتعلّ مشوّ 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 جوع إلى كتب الحديث المعتمدة.الحديث والمعاني الخادمة لفهمـه بالرّ ف على التعرّ -

بذكر)اسم  المعلّميكتفي  الّصحابي راوي الحديث عند التّطرق لعنصر التّعريف-

 اته، وفاته(الّصحابّي، مولده، منقبة من مناقبه، عدد مرويّ 

 ال تكون بالمال فقطات اإليضاح والتّحليل دون إسهاب: الّصدقة لجزئيّ  المعلّميتطّرق - -

إنّما لها أنواع أخرى يؤّديها اإلنسان شكرا ّلّل على نعمة العافيّة وعلى البقاء، وقد أرشدنا 

 إليها الحديث الّشريف.

 :يرشدني الحديث إلىوجيهات من الحديث:والتّ  اإلرشاداتالسير بالمتعلّم الستخالص  -

 اإلصالح بين المتخاصمين. .0

 مساعدة المحتاج. .2

 والكالم الطيّب.الّذكر  .3

 الّذهاب إلى المسجد للّصالة ففي كّل خطوة صدقة. .2

 إماطة األذى عن الطّريق. .7

 مين إلى حفظ الحديث ومتابعة ذلك.توجيه المتعلّ  -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعيّات بسيطة إلرساء التّعلّمات. -

 والتّقويم. ـ صياغة وضعيّات بسيطة لإلدماج الجزئيّ       

 اكتساب معارف:1-
 يعّرف المتعلّم الّصحابي راوي الحديث.-

يشرح المتعلّم مفردتين على األقّل من مفردات  -

 الحديث.

يحيط المتعلّم بالمعنى العام للحديث النّبوّي  -

 الّشريف.

يستخرج المتعلّم من الحديث توجيهين على األقل  -

 من توجيهاته.

 : توظيف معارف2-  
 يقرأ المتعلّم الحديث قراءة سليمة. -

 يحسن المتعلّم عرض الحديث كتابة. -

يحسن المتعلّم استعمال الحديث في وضعيات -

 مناسبة.

يستشهد المتعلّم بالحديث استشهادا موضوعيّا -

 صحيحا.

 قيم و/ أو اتخاذ مواقف:اكتساب 3-  

يستشعر المتعلّم رحمة هللّا تعالى بتوسيع باب -

 الّصدقة.

يجتهد المتعلّم في أداء هذه األنواع من الّصدقات -

 ألنّها سهلة مقدور عليها..
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 

 االختبار الثالث(

 الث(.أو معظم مقاطع الفصل الث   نموذجية )تتعل ق بكل   ةإدماجي   ةمعالجة وضعي  

 دريب عليها قبل االختبار.ياق للت  من نفس الس  ة دال  ة وضعي   عل مالم  يختار 
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات )الوجاهة، 

 ليم لألدوات، االنسجام واإلتقان(االستعمال الس  

 حصة

 سا( 0)

 االختبار الثالث

 بسيطة لتقويم بعض الموارد.ات وضعي  

 املة )تتعل ق بكل  المستهدف من الكفاءة الش   لألو  ا ة لتقويم المستوىدماجي  إة وضعي  

 أو معظم مقاطع الفصل األول(. 

 أسبوع
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