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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   تالميذ مرحةل التّعلمي املتوّسط.ا دل  قصد تنظمي وضبط معلّية بناء وا 

 

ندات املرجعية املعمتدة )املناجه والوثيقة املرافقة( يتوّجب مراجعهتا وحتييهنا حىت تس ت  ّن هذه اخملّططات يه أأدوات معل ممكةّل للس ّ جيب خملتلف املس تجّدات ا 

 مضامني املقطع التّعلّمي.التنظميّية والبيداغوجيّة بغرض تيسري وقراءة وتنفيذ املهناج وتوحيد 

 

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

نوية لبناء التّ  الس نوي املتاح للّك ماّدة  علامت لهذه الس نة ادلراس ية تتناسب مع احلجم الساعيتضع وزارة الرتبية الوطنية بني أأيدي املامرسني الرّتبويني اخملّططات الس ّ

 تعلميّية.

لهيا نه يتعنّي عىل امجليع قراءة ووعي ما ورد يف هذه اخملّططات الس نّوية من تدابري وتوجهيات مهنجية وبيداغوجية، والرجوع ا  ماكنية  وعليه، فا  لكام دعت احلاجة، مع ا 

 رافقة الأساتذة لتعديل أأو تكييف الوضعّيات مبا يرونه مناس با لتحقيق الكفاءات املس هتدفة.تدّخل املفتشني وم
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 المت بعة في ذلك. البيداغوجيةلدى المتعل م والسيرورة المنهجية باإلنماء والتنصيب أوال: الكفاءات المستهدفة
املة قة بركني اإليمان ات القراءة واالستعمال المناسب ويوظ ف معارفه المتعل  بوي الش ريف في وضعي  القرآن الكريم والحديث الن  م تناول المحفوظ من : يحسن المتعل  الكفاءة الش 

وحية  سل عليهم الس الم ويُدرك األبعاد الر  وم، ويستخلص الع   واالجتماعيةبالكتب والر  سول  ر منب  لعبادة الص    .تماعي ة والبيئي ةلالقتداء بها في عالقاته االج سيرة الر 

 الكفاءات الختامية الميادين

 .دة واالستعمال المناسبالوة الجي  تعل م المحفوظ من القرآن الكريم، والحديث الن بوي  الش ريف باستخدام مهارات الت  يستظهر المُ  القرآن الكريم والحديث الن بوي

سل، مبرزا أثره في سلوكهركان اإليمان، أم يدرك المتعل   ةأسس العقيدة اإلسالمي     .ويعرف حقيقة اإليمان بالكتب والر 

وم والحكمة منه، وأثره في حياه الفرد والمجتمع العبادات  .يدرك المتعل م أحكام الص 

 .مجالهارعية المحفوظة في صوص الش  يطب ق المتعلم مكارم األخالق المكتسبة في المحيط مسترشدا بالن   واآلداب اإلسالمي ة األخالق

ف المتعل   يرة الن بوي ةالس   سول صل ى هللا عليه وسلم ويستخلص الع  يتعر   .بر منها ويقتدي بها في حياتهم على محط ات بارزة من سيرة الر 

 تقويمهاوتنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير  ماءـبيداغوجيا المقاطع التعل مية كأداة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إن

 مالحظات الوظيفة الهيكلة البيداغوجية للمقاطع التعل مية

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

 وتمكين المتعل م من إعطاء معنى لها.

يتم التكفل بالقيم والمواقف والكفاءات العرضية من خالل  -

 سياقات الوضعيات.

تُستهل عملية تقويم مدى تمل ك المتعل م للموارد المعرفية بحل  -

 الوضعية االنطالقية.

المسجلة قبل الشروع في المقطع  اإلختالالتمعالجة  -

 الموالي.

 بناء الموارد المعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 

 إرساء وإدماج الموارد المعرفية للمقطع.

 في الموارد المعرفية للمقطع.تقويم مدى التحكم 

 معايير التقويم

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تمل ك الموارد

 اكتساب معارف. 

 توظيف معارف. 

   خاذ مواقف.اكتساب قيم و/ أو ات 

 الوجاهة. 

   ةليم ألدوات الماد  االستعمال الس. 

  االنسجام. 

 .اإلتقان 

 

 :مالحظة

 .                                                                                                                   ة منها بالخصوص(سبة للمتعل م )المعرفي  الموارد الجديدة بالن   يخص   البناء:ـ 

 ات التي تم  فيها ات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعي  كأدوات صريحة في معالجة وضعي  ه تم  بناؤها، تي يُفترض أن  ة، ال  ل في استخدام الموارد المعرفي  يتمث   اإلرساء:ـ 

 .ة )إعادة استثمار أو تحويل(بناء تلك الموارد المعرفي  

 ة منها بالخصوص(.ه تم  بناؤها وإرساؤها لدى المتعل م )المعرفي  مجموعة من الموارد التي يُفترض أن   يخص   اإلدماج:ـ 
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 ةراسي  حسب الفصول الد   وتقويمها المستهدفة وتنصيب الكفاءات ة، إنماءة لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفي  يرورة المنهجي  ثانيا: الس  

املة: سل عليهم معارفه المتعل  ، واالستظهار، واالستشهاد،ويوظ ف بوي الش ريف في وضعيات القراءةلن  م تناول المحفوظ من القرآن الكريم والحديث اتعل  يحسن الم  الكفاءة الش  قة بركني اإليمان بالكتب والر 

وح الم وي درك األبعاد الر  وم، ويستخلص الع  االجتماعي  ة وي  الس  سول ة لعبادة الص   لالقتداء بها في عالقاته االجتماعي ة والبيئي ة. بر من سيرة الر 

 لل األو  ـــــصـــــــالف
ن  ......إخوانا" في وضعي  الشاملة:المستوى األول المستهدف من الكفاءة  ل يحسن المتعل م تناول سورة عبس والحديث النبوي الشريف" إي اكم والظ  ات القراءة واالستعمال في نهاية المقطع األو 

ماوي ةويوظ ف معارفه المتعل قة المناسب، وم، باإليمان بالكتب الس  وحي ة واالجتماعي ة لعبادة الص  سول ويس؛ويدرك األبعاد الر  لالقتداء بها في عالقاته االجتماعية د"ح  " بدر" و "أ  تخلص العبر من غزوتي الر 
بر ياتحل  م  .بالص 

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء الموارد المعرفي   هيكلة

 واإلرساء واإلدماج

ياقات ة وبعض الس  للمقاطع التعل مي   نةات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

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

رات لتقويممدى تملُّك معايير ومؤش  

 الموارد، إنماء وتنصيب الكفاءات

تقدير الحجم 

 مني  الز  
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 العناصر :

 عرض الس ورة. -1

 الت عريف بالس ورة. -2

 على معاني الـمفردات.ف الت عر   -3

ف على أحكام الت جويد. -4  أتعر 

 

 

 

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

ة ) رواية ورش عن نافع ( ورة وتالوتها وفق المرجعي  يُطلب من المتعل م كتابة الس  

 بمحاكاة مقرئ.

ة ويأخذ ذلك بعين االعتبار امين مدى تنفيذ المتعل   الُمعل ميراقب  مالحظة:  لمهم 

 المراقبة المستمرة.في 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

 ةثيرومقة مشو   منطلقا لسورة عبس، وتكون بما يجعلها االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة

 ة المتعلم للت عل م.دافعي  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

جوع إلى الت فاسير ف على الس ورة والمعاني الخادمة لفهمـها بالر  التعر   -1

 المعتمدة.

على تطبيق األحكام  الُمعل متالوة الس ورة بتطبيق األحكام)يحرص  -2

 (المدروسة تطبيقا صحيحا

 ورة ومتابعة ذلك.حفظ الس   مين إلىتوجيه المتعل   -3

 :قويموالت   بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  

 الت عل مات. صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء -

 والت قويم. صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي   -

 

 اكتساب معارف:1-
 يذكر المتعل م معلومات عن الس ورة. -

 يشرح المتعل م مفردتين على األقل   -

 من مفردات السورة.

 

 توظيف معارف:2-  

 يحسن المتعل م عرض الس ورة كتابي ا. -

يتلو المتعل م الس ورة تالوة سليمة بتطبيق  -

 ما تعل م من أحكام الت الوة.

 

 قيم و/ أو اتخاذ مواقف: اكتساب3-  

 المتعل م كالم هللا تعالى. معظ  يُ -

 طب ق األحكام ال تي تعل مها فيما يقرأ يُ  -

 من القرآن الكريم..

 

 سـا 21

 13( ص1عبس ) سورة
 

21 



  السنوية المخططات

 5                                                                                         وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العناصر :

 سبب نزول الس ورة -1

 اإليضاح والت حليل. -2

 إليه الس ورة. ما ترشد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

في سياق جزئيات اإليضاح والت حليل لسورة عبس  االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة

 ة الت عل م لديه.قة للمتعلم ومثيرة دافعي  وتكون مشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ق له باختصار(.عر  الت   -  ف على سبب نزول الس ورة)الت طر 

ق  -  لجزئيات اإليضاح والت حليل دون إسهاب: الُمعل ميتطر 

نة األولى ت  الدالئل وحداني ة هللا  وقدرته) .1  ذكير بما سبق تناوله في الس 

 من الت عليم المتوس ط. 

 أحوال الن اس يوم القيامة. .2

ور اإلعجازي ة في الس ورة. .3  الص 

 سورة.السير بالمتعل م الستخالص اإلرشادات والتوجيهات التي تضمنتها ال -

 حفظ السورة ومتابعة ذلك. توجيه المتعلمين إلى -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي   -

 اكتساب معارف:1- 
 يذكر المتعل م سبب نزول الس ورة. -

 يذكر دالئل وحداني ة هللا  المذكورة -

 في الس ورة.

 يبي ن أحوال الن اس يوم القيامة. -

ور اإلعجازي ة  -  يستخرج الص 

 الس ورة.من 

 

 توظيف معارف:2-  

 يحسن استعمال آيات الس ورة في  -

 وضعيات مناسبة.

يستشهد المتعل م بآيات الس ورة استشهادا  -

 موضوعي ا.

 

 أو اتخاذ مواقف: اكتساب قيم و/3-  
نه  معظ  ي- المتعل م هللا تعالى من خالل تمع 

نتها  ور اإلعجازية ال تي تضم  في الص 

 الس ورة.

سول  -  يعتبر المتعل م من موقف الر 

 عبد هللا  بن أم  مكتوم. مع

 

 

 سـا 21

 13ص (2سورة عبس )
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 :العناصر 

 

 ريف اإليمان بالكتب الس ماوي ة.تع -1

 الكتب الس ماوي ة. -2

 أعتقد. -3

 

 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة  في سياق درساالنطالقي ة تصاغ الوضعي ة  اإليمان بالكتب الس ماوي ة وتكون مشو 

 للت عل م. تثير دافعية المتعلم

 (1):ات البناءبخصوص وضعي  

ماوي ة.تبيان حقيقة اإليمان  -  بالكتب الس 

 ذكر الكتب الس ماوي ة وعلى من نزلت.)يمكن االستعانة بجدول( -

ق   -  إلى الجزئي ات الت الي ة: العنصر الث الث)أعتقد(في  الُمعل ميتطر 

 شترك الكتب الس ماوي ة كل ها كما أنزلت في الد عوة إلى توحيد هللا  وعبادته وحده.ت -1

ابا -2  قة أصابها الت حريف والت بديل.لكتب الس ماوي ة الس 

 لقرآن الكريم آخر الكتب الس ماوي ة، وهو معجزة خالدة تعه د هللا  بحفظها.ا -3

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 (2) صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 .(4)والت قويم (3)ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

ماوي ة تعريفا  يعر ف- اإليمان بالكتب الس 
 صحيحا.

ماوي ة وأسماء  - يذكر المتعل م الكتب الس 
سل ال ذين نزلت عليهم.  الر 

يستنتج المتعل م ما تشترك فيه الكتب  -

ماوي ة.  الس 
يبي ن المتعل م سبب عدم تحريف القرآن  -

 الكريم.
 توظيف معارف:2-  

معارفه في نقل صورة صحيحة يستغل  -

 عن اإلسالم.

يصدر المتعل م حكما على الت وراة  -

 واإلنجيل الحالي ين.

 اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف:3-  

 يعظ م المتعل م الت وحيد.-

 يؤد ي المتعل م مسؤولي اته اقتداء بالرسل.  -

 

 

 

 سـا 21

 

                                                 

 ( ـ أنموذج وضعي ة بناء تعل مات: 1)

ماوي ة(:  ل)تعريف اإليمان بالكتب الس  ة بالعنصر األو  ابقة على بعض أركان اإليمان. ما المعارف الت فصيلي ة ال تي يمكن أن تستند إليها لتعريف اإليمان بالكتب الس  وضعي ة خاص  فت في الس نوات الس   ماوي ة تعر 

  ا عرفت )يمكن استخدام العصف الذ هني، أو اختيار مندرست بعض أركان  :21الن شاط ف اإليمان انطالقا مم  ابقة، كيف تعر  د، أو استراتيجي ة الل وح اإليمان في الس نوات الس   متعد 

 أو القصاصات الورقي ة(.

  فت سابقا على الكتب الس ماوي ة. ما الت عريف ال ذي يمكن أن يجمعها كل ها )يمكن است :22الن شاط  (.11خدام االستراتيجي ات المبي نة في الوضعي ة تعر 

  12و  11ابن تعريفا لإليمان بالكتب الس ماوي ة انطالقا من الن شاطين : 23الن شاط. 

ماوي ة  الُمعل مالت عريف اآلتي من أحد زمالئك )قد يكون من المتعل مين من ذكر هذا الت عريف فعال فيستغل  سمعت  (ـأنموذج وضعي ة إرساء تعل مات: 2)  ذلك أو أي  وضعي ة أخرى مساعدة(: اإليمان بالكتب الس 

 هو اإليمان بالت وراة، واإلنجيل، والقرآن.ما رأيك في هذا الت عريف  عد ل ما ينبغي تعديله لتحصل على الت عريف الجامع المانع.

 

با لسؤال أم( ـ أنموذج وضعي ة إدماج جزئي) تشمل أكثر من عنصر(: 3) ا درسته اليوم في الت ربي ة اإلسالمي ة حد ث زميلك في عناصر مضبوطة عن موضوع اإليمان بالكتب الس ماوي ة.تحس   ك لك عم 

فة   !!الت وراة واإلنجيل كتب سماوي ة لحقها الت  أنموذج وضعي ة تقويمي ة: ـ  (4) فةحريف. كيف تؤمن بكتب محر  ة على الن بي ين ) الجواب: أنا ال أؤمن بالكتب الحالي ة المحر  ل مر   ؛ إن ما أؤمن بها كما أنزلها هللا  أو 

 موسى وعيسى عليهما الس الم داعي ة إلى توحيد هللا  وعبادته وحده ال شريك له.(

 

 

 

 22ص  اإليمان بالكتب الس ماوي ة
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ت
دا
با
لع
ا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 العناصر :

وم: لغة ً -1  ا.وشرعً تعريف الص 

وم ودليله. -2  ُحكم الص 

 فضائل رمضان. -3

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة تثير دافعي ة االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة  وم وتكون مشو  في سياق درس الص 

 .للت عل م المتعل م

 :ات البناءبخصوص وضعي  

وم. -        التعرف على معنى الص 

وم)آية قرآني ة يكتفي المُ  -        عل م بذكر دليلين شرعي ين على حكم الص 

 شريف(. و حديث نبوي

من خالل مناقشة وضعيات من واقع المتعل م،  إبراز فضائل شهر رمضان -

م له على شكل نقاط:  وتقد 

 ل القرآن الكريم.ز  ـه ن  بـ  -1

 ليلة القدر خير من ألف شهر. -2

 يام لياليه بصالة الت راويح لها فضل عظيم.ق-3

 دارسته.قراءة القرآن ومُ  -2

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 معارف:اكتساب 1-

ف المتعل م - وم يعر   تعريفا صحيحا. الص 

يام. -  يذكر المتعل م حكم الص 

 توظيف معارف:2- 

يرك ب من مجموعة كلمات تعريفا -

وم مع استبعاد الد خيل منها.  للص 

يذكر نماذج من أعمال أفراد أسرته  -

 وحي ه الستغالل شهر رمضان.

 :اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف3-  

يام.المتعل م عظ م يُ  -  عبادة الص 

 صياما صحيحا.المتعل م وم صُ ي  -

 

 

 

 سـا 21
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 العناصر :

 سارعة في الخيرات.تعريف المُ  -1

 سارعة في الخيرات.من صور المُ  -2

 سارعة في الخيرات.ثمرات المُ  -3

 

 

 :ةاالنطالقي  ة بـخصوص الوضعي  

قة ، وتكون مشو  المسارعة في الخيراتفي سياق درس االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة 

 للت عل م. متثير دافعية المتعل  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 سارعة في الخيرات.المُ تبيان حقيقة  .1

 دون إطناب أو تفصيل.سارعة في الخيرات بشكل دقيق المُ ور من تُذكر صُ  .2

ق  .3  من خالل مناقشة وضعيات دال ة. المسارعة في الخيراتلثمرات  الُمعل ميتطر 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. - 

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

ف على معنى المسارعة  -  يتعر 

.الخيرات كخُ  في  لق إسالمي 

 

 توظيف معارف: -2

 ثمرات المسارعة المتعل م يصن ف -

نيا و)في الخيرات ما يناله ما يناله في الد 

 .في اآلخرة(

 

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

الخير ويحترم المسارع  يقد ر المتعل م -

 إليه.

 ينصح المتعل م غيره بفعل الخير. -

 الخير.مواطن يسارع المتعل م إلى  -

 

 

 

 

 

 

 سـا 21

 

 

 

وم في اإلسالم  ف على الص   أتعر 

 22ص
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رة
ي س 
ال

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 تاريخها ومكانها. -1

 سببها. -2

تهم. -3  عدد المشركين وعد 

تهم. -4  عدد المسلمين وعد 

 نتائج الغزوة. -5

 بر والعظات المستخلصة.الع   -6

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

ة قة تثير دافعي  وتكون مشو   بما يتناسب ودرس غزوة بدراالنطالقي ة تصاغ الوضعي ة 

 ..)مثال حالة البيئة ال تي ولد فيها: جغرافيا، اقتصاديا، اجتماعي ا(للت عل م المتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 عناصر الموضوع دون إسهاب. الُمعل ميتناول  .1

ل.اعتماد جدول لعرض العناصر الخمسة األولى تجن با  .2  للس رد المطو 

سول  .3  .على الس رد الت اريخيتغليب الجانب القيمي لهذه المحط ة من حياة الر 

ياغة. .2  استخالص العبر والعظات على شكل نقاط دقيقة الص 

جوع إلىعلى ا الُمعل ميحرص  .5  المعتمدة كتب الس يرة لر 

 :قويموالت   بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  

 بسيطة إلرساء الت عل مات.صياغة وضعي ات  -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

المتعل م أحداث غزوة بدر  يروي -

 باختصار.

 .يذكر أسباب و دواعي الغزوة -

 توظيف معارف: -2

 يصن ف نتائج غزوة بدر. -

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 .يؤمن المتعل م بأن  إرادة هللا  غالبة -

يت خذ المتعل م األسباب في حياته اقتداء -

سول  . بالر 

 

 

 

 سـا 21
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...إخوانا[  حديث]إي اكم والظن 

 رواه البخاري

 العناصر :

 عرض الحديث الش ريف. -1

حابي راوي -2  الت عريف بالص 

 الحديث

 الت عرف على معاني الـمفردات. -3

اإليضاح والت حليل: ) األخالق  -4

 نهي  عنها(الم  

 ما يرشد إليه الحديث. -5

 

 

 

 

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

عبة  يُطلب من المتعل م قراءة وكتابة الحديث والبحث عن معاني مفرداته الص 

 في البيت.

ة ويأخذ ذلك بعين االعتبار امدى تنفيذ المتعلمين  الُمعل ميراقب  مالحظة:  لمهم 

 ة.في المراقبة المستمر  

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

بوي ات اإليضاح والت حليل للحديث الن  في سياق جزئي  االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة 

 الش ريف

 للت عل م. قة تثير دافعية المتعلم...(وتكون مشو   اكم والظن  ) إي  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

جوع إلى كتب الحديث ف على الحديث والمعاني الخادمة لفهمـه بالر  التعر   .1

 المعتمدة.

حابي راوي الحديث يكتفي بعند الت طرق لعنصر الت عريف  .2 بذكر) اسم  الُمعل مالص 

حابي  ، مولده، منقبة من مناقبه، عدد مروي    اته، وفاته (الص 

ق  .3 ، الت حس س لجزئي   الُمعل ميتطر  ات اإليضاح والت حليل دون إسهاب)سوء الظن 

 والت جس س، الت حاسد، الت دابر، الت باغض(

 نها الحديث.تي تضم  وجيهات ال  ير بالمتعل م الستخالص اإلرشادات والت  الس   .2

 حفظ الحديث ومتابعة ذلك. مين إلىتوجيه المتعل   .5

 :قويموالت   الجزئي  ات اإلرساء، اإلدماج بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-
حابي راوي الحديث. - ف المتعل م الص   يعر 

 يشرح المتعل م مفردتين على األقل   -

 من مفردات الحديث.

 توظيف معارف:2-  
 الحديث قراءة سليمة.يقرأ المتعل م -

 يحسن المتعل م عرض الحديث كتابة.-

 يحسن المتعل م استعمال الحديث  -

 ات مناسبة.وضعي   في

يستشهد المتعل م بالحديث استشهادا  -

 موضوعي ا صحيحا.

 خاذ مواقف:اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 يجتنب المتعل م المنهي  عنه  -

 األخالق. من

 الت حل ي بهذهغيره عن ينهى المتعل م -

 .فاتالص  
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ت
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ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

وم الن فسي ة. -1  فوائد الص 

وم االجتماعي ة. -2  فوائد الص 

ي ة. -3 ح  وم الص   فوائد الص 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة تثير دافعي ة في سياق درس فوائد االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة  وم وتكون مشو  الص 

 للت عل م. المتعل م

 :ات البناءبخصوص وضعي  

وم المختلفة.التعر   .1  ف على فوائد الص 

وم المختلفة على شكل نقاط  .2 يسير المعل م بالمتعل م الستنتاج فوائد الص 

ياغة.  مرك زة دقيقة الص 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات.صياغة  -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

يذكر فائدتين على األقل  من فوائد  -

وم الن فسي ة.  الص 

يذكر فائدتين على األقل  من فوائد  -

وم االجتماعي ة.  الص 

يذكر فائدتين على األقل  من فوائد -

وم  ي ة.الص  ح   الص 

 توظيف معارف:2- 

يصوم صياما يستفيد منه نفسي ا،  -

ي ا.  واجتماعي ا، وصح 

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

بقدر  طريتناول المتعل م الط عام وقت الف   -

 الحاجة.

ينصح المتعل م غيره)زمالءه، أفراد -

شهر أسرته...( بترشيد االستهالك في 

 رمضان.
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ة ي 
الم

س
إل
 ا
ب
دا
آل
وا
ق 
ال
خ
أل
ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

بر. .1  تعريف الص 

بر في القرآن.     .2  الص 

بر. .3  أنواع الص 

بر. ثمرات .4  الص 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

بر، وتكون مشوقة وتثير دافعية االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة  في سياق درس الص 

 المتعلم.

 :البناءات بخصوص وضعي  

بر من خالل الت حليل والمناقشة.تبيان حقيقة  .1  الص 

 من سورة البقرة. 153من سورة لقمان./ اآلية  12االكتفاء بآيتين: اآلية  .2

ق  .3 بر و ثمراته دون  الُمعل متطر   .توسعألنواع الص 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 الت عل مات.صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء  -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

ف - بر تعريفا صحيحا. يعر   الص 

 .من بيئته بأمثلةأنواع الصبر بين يميز -

 

 توظيف معارف: -2

بر  -  يبي ن مواطن تستوجب الص 

 في وضعي ات من واقعه.

 

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  
بر.قيمة يقد ر المتعل م   -  الص 

بر. يصبر المتعل م، وينصح -  غيره بالص 

 

 

 

 

 

 

 

 سـا 21

 

 

وم   ص  02فوائد الص 
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ة ي 
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ة 
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س 
ال

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 ومكانها. تاريخها -1

 سببها. -2

تهم. المشركين عدد -3  وعد 

تهم. المسلمين عدد -4  وعد 

 الغزوة. نتائج -5

 ستخلصة.المُ  والعظات برالع   -6

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة تثير دافعية بما يتناسب ودرس غزوة أحد وتكون مشو  االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة 

 للت عل م. المتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 عناصر الموضوع دون إسهاب. الُمعل ميتناول  .1

ل.  .2  اعتماد جدول لعرض العناصر الخمسة األولى تجن با للس رد المطو 

سول ـ .3 على الس رد الت اريخي تغليب الجانب القيمي لهذه المحط ة من حياة الر 

 لها.

ياغة. .2  استخالص العبر والعظات على شكل نقاط دقيقة الص 

جوع إلىعلى  الُمعل محرص  .5  المعتمدة. كتب الس يرة الر 

 :قويموالت   بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  

 الت عل مات.صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء  -

 والت قويم. ـصياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي  

 اكتساب معارف:1-

ف المتعل م على أحداث غزوة أحد. -  يتعر 

يذكر المتعل م نتيجة مخالفة أمر رسول  -

 .هللا  
 توظيف معارف: -2

 يصن ف نتائج غزوة أحد. -

 :اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف3-  

 يطب ق المتعل م األحكام الش رعي ة وال  -

 يجتهد فيما ال مجال فيه لالجتهاد.

 يت خذ المتعل م األسباب في حياته اقتداء  -

سول  .بالر 

 

 

 

 

 

 

 سـا 21
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل 

 االختبار األول(

 معظم مقاطع الفصل األول(.إدماجية نموذجية )تتعل ق بكل أو  معالجة وضعية

المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات  وضعية من نفس السياق دالة للتدريب عليها قبل االختبار. المعل ميختار 

)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 االنسجام واإلتقان(

حصة 

 واحدة

 سا( 1)

 االختبار األول

 .(1)وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد

المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعل ق بكل  األول وضعية إدماجية لتقويم المستوى

 .(2)األول( أو معظم مقاطع الفصل

 أسبوع

                                                 

فحة وضعي ات بسيطة  تكون وضعي ات تقويم الموارد ـ  (1)  من هذه المخط طات. 16مشابهة لنماذج الوضعي ات في الص 

 ي ة:وضعية إدماجية تقويمأنموذج ـ(2)

 ع في شهر رمضان للعمل في الجمعي ة الخيري ة ال تي أنت عضو فيها لما رآه من  :الس ياق عوا      ؛رمضانلعمل الخيرالن اس في شهر تسارعلك زميل أحب  أن يتطو  د حين علم أن  أحد ال ذين تطو   لكن ه ترد 

ة. قاطعهفيها قبله زميل كان قد   منذ مد 

 (61المؤمنون) ﴾أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون﴿ـ  قال تعالى:  :اإلسناد 

دقة، قالوا: بلى، قال: إصالح ذات البين...:» قال رسول هللا  ـ                      الة والص  يام والص  .« أال أخبركم بأفضل من درجة الص   رواه أبو داود والت رمذي 

 درست من مواضيع مناسبة. اكتب فقرة تحاول فيها إقناع زميلك بعدم العدول عن فكرة االنخراط في الجمعي ة للمشاركة في العمل الخيري في شهر رمضان معتمدا على ما :الت عليمة 

ياقـ  1مالحظات:  وم"و "المسارعة في الخيرات"ى درسي: إشارة إل )تسارع الن اس في شهر رمضان لعمل الخير(:    ـ الكلمات المفتاحي ة ودالالتها في الس   ."فوائد الص 

 "من حقوق المسلم" إشارة إلى درسـ )قاطعه(                                                                                      

رها )في األفعال، وفي األخالق. ـ العناصر المطلوبة من كل  درس: 2  ـ المسارعة في الخيرات: الت عريف، من صو 

وم: الفوائد الن فسي ة، والفوائد االجتماعي ة.                                                                          ـ فوائد الص 

 ـ من حقوق المسلم: الت دابر ) من عنصر األخالق المنهي عنها(.                                                                        

بل عليه  ؛المدروسةلذا ال يحاسب المتعل م على كل  جزئي ات العناصر ؛تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءاتإن ما هي وضعي ة ل ؛ليست وضعي ة استرجاعي ة لقياس الموارد المعرفي ةـ الوضعي ة اإلدماجي ة الت قويمي ة  3

 اإلتقان.، االنسجام، االستعمال السليم ألدوات المادة، الوجاهةتوظيف ما يناسب منها فقط )وال يحاسب على ترتيبها( محترما المعايير اآلتي ة: 
 

 22غزوة أحد ص
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 الث انيل ـــــصـــــــالف
سل ن ويوظ ف معارفه المتعلقة برك واالستظهار، واالستشهاد،الت الوة، وفي وضعيات القراءة  سورة الن ازعاتم تناول يحسن المتعل  :المستوى الث اني المستهدف من الكفاءة الشاملة و األنبياء اإليمان بالر 

الم وم ويطب قهاعر  ، وي  عليهم الس  ف على الن ظام الع  ،ف أحكام الص  ف على الش كر واإلحسلالقتداء بها في عالقاته االجتماعي ةغزوة الخندق بر من ص الع  ويستخل   ام ويحترمه،ويتعر   ان.، كما يتعر 

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء الموارد المعرفي   هيكلة

 واإلرساء واإلدماج

ياقات ة وبعض الس  للمقاطع التعل مي   نةات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

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

مدى تملُّك  رات لتقويممعايير ومؤش  

 وتنصيب الكفاءات الموارد، إنماء

تقدير الحجم 

 الزمني

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 عرض الس ورة. -1

 الت عريف بالس ورة. -2

 الت عرف على معاني الـمفردات. -3

 على أحكام الت جويد. الت عرف -4
 (52) ص 

. 

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

ة ) رواية ورش عن نافع ( ورة وتالوتها وفق المرجعي  يُطلب من المتعل م كتابة الس  

 بمحاكاة مقرئ.

ة ويأخذ ذلك بعين االعتبار امين مدى تنفيذ المتعل   الُمعل ميراقب  مالحظة:  لمهم 

 في المراقبة المستمرة.

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

مشوقة بما يجعلها منطلقا لسورة الن ازعات، وتكون االنطالقي ة الوضعي ة  صاغت

 لت عل م لديه.دافعية ا ةثيرللمتعل م م

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 جوع بالر   لمعاني الخادمة لفهمـهااوازعات الن  ف على س ورة عر  الت   .1

 إلى الت فاسير المعتمدة.

على تطبيق األحكام المدروسة  الُمعل مبتطبيق األحكام)يحرص  الس ورة تالوة .2

 (تطبيقا صحيحا

 ومتابعة ذلك. ورةحفظ الس  مين إلى توجيه المتعل   .3

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي   -

 اكتساب معارف:1- 
 معلومات عن الس ورة.كر المتعل م يذ-

 يشرح المتعل م مفردتين على األقل   -

 من مفردات السورة. 

 

 توظيف معارف:2-  

 ا.كتابي  الس ورة عرض المتعل م حسن ي-

بتطبيق ما تالوة سليمة يتلو المتعل م الس ورة -

 تعل م من أحكام الت الوة.

 

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 يعظ م المتعل م كالم هللا تعالى. -

 يطب ق األحكام ال تي تعل مها فيما يقرأ  -

 القرآن الكريم.من    

 

 سـا 21

    52(ص1سورة الن ازعات )
 

01 
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ف
ري
ش 
ال
ي 
و
ن ب
ال
ث 
دي
ح
ال
و
م 
ري
لك
 ا
ن
رآ
لق
ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 اإليضاح والت حليل: -1

 ما ترشد إليه الس ورة. -2

 

 

 

 

 :ةاالنطالقي   ةبـخصوص الوضعي  

وتكون  الن ازعاتات اإليضاح والت حليل لسورة الوضعي ة في سياق جزئي   صاغت

 للت عل م. مقة تثير دافعية المتعل  مشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ق -  ات اإليضاح والت حليل الت الية:دون إسهاب لجزئي   الُمعل ميتطر 

 ل يوم القيامة.اأحو .1

 مصير الن اس يوم القيامة. .2

 اإلعجاز العلمي في الس ورة.من  .3

 ورة.نتها الس  وجيهات التي تضم  ير بالمتعل م الستخالص اإلرشادات والت  الس  -

 ورة ومتابعة ذلك.حفظ الس   مين إلىتوجيه المتعل  -

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صي اغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. لإلدماج الجزئي   صي اغة وضعي ات بسيطة -

 اكتساب معارف:1- 
 ومصير  أحوال يوم القيامة يذكر المتعل م -

 الن اس فيه.

 توظيف معارف:2-  

 في آيات الس ورة حسن استعمال ي-

 مناسبة. وضعيات

 المتعل م بآيات الس ورة استشهادا ستشهد ي-

 .اموضوعي  

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

نه عظ م يُ  - المتعل م يوم القيامة من خالل تمع 

نتها الس ورة.  في أحوالها ال تي تضم 

يعظ م المتعل م خالقه عز  وجل  من خالل  -

نتها الس ورة. ورة اإلعجازي ة ال تي تضم   الص 

يستعد لذلك اليوم باإلكثار من العمل  -

 .الصالح

 سـا 21

ية
الم

س
إل
 ا
دة
قي
لع
 ا
س
س
أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

سل واألنبياء -1  تعريف اإليمان بالر 

 .عليهم الس الم
سول. -2  الفرق بين النبي  والر 

سل. -3  عدد األنبياء والر 

سل. -4  من صفات األنبياء والر 

سل واألنبياء. -5 ة الر   مهم 

د  -6  خاتم األنبياء والمرسلين. ملسو هيلع هللا ىلصمحم 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

سل واألنبياء عليهم الس الم، درس اإليمان الوضعي ة في سياق  صاغت وتكون بالر 

 للت عل م. قة تثير دافعية المتعلممشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

سل واألنبياء عليهم الس الم حقيقة اإليمان تبيان .1  .بالر 

 ذكر الكتب الس ماوي ة وعلى من نزلت.)يمكن االستعانة بجدول(. .2

سل المذكورين في القرآن الكريم ويشير إلى أسماء أولي  الُمعل ميذكر  .3 عدد الر 

نة  سل مدرج في الس  العزم منهم دون تفصيل ألن  موضوع أولي العزم من الر 

ابعة.  الر 
ق ي .2 ابع والخامس على شكل نقاط واضحة الُمعل متطر   مراعاة لسن   للعنصرين الر 

 لمتعلم.ا
 في العنصر األخير من الد رس. الُمعل ميسهب ال  .5

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

سل و األنبياء - ف المتعل م اإليمان بالر  يعر 

 تعريفا صحيحا.

 يذكر المتعل م خمسة رسل على األقل   -

سل المذكورين في القرآن الكريم.  من الر 

سل. - ي المتعل م أولي العزم من الر   يسم 

 توظيف معارف:2-  

سل عن غيرهم.-  يمي ز أولي العزم من الر 

حسب الفترة الرسل يرتب األنبياء و -

 .فيهاالزمنية التي بُعثوا 

 :مواقفخاذ اكتساب قيم و/ أو ات  3-  

سل - يحرص المتعل م على اإليمان بالر 

 باعتباره ركنا من أركان اإليمان.

سل في  - يقتدي المتعل م باألنبياء والر 

لهم مسؤولي اتهم  تهم. اوأدائهم مهم   تحم 

 سـا 21

 52(  ص2سورة الن ازعات )
 

سل األنبياء و اإليمان بالر 

 50ص عليهم الس الم
 

03 

22 
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 العناصر :

 الش كر. تعريف .1

 أنواع الش كر. .2

 مظاهر الش كر.من  .3

 من ثمرات الش كر. .4

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة تثير دافعية في سياق درس الش كر، وتكون مشو  االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة 

 للت عل م. المتعلم

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 الش كر من خالل الت حليل والمناقشة.تبيان حقيقة  -

 .الن ساءمن سورة  122./ اآلية إبراهيممن سورة  22االكتفاء بآيتين: اآلية  -

ن علىمظاهر الش كر وثمراته بالمناقشة والت حليل الُمعل ميتناول   - كراريس  ، وتدو 

 الت الميذ في شكل نقاط:

 :مظاهر الش كر

 كر هللا  وحمده على نعمه ال تي ال تعد  وال تحصى.ش -

 لس جود شكرا ّلل  على نعمه وتوفيقه، ولطفه.ا -

.ا -  لمسارعة في الخيرات اعترافا بالن عمة وشكرا ّلل 

 م هللا  فيما يرضيه.ع  ن   ستعمالا -

 :ثمرات الش كر

يادة في الن عم، قال تعالى:﴿لئن شكرتم ألزيدن كم﴾سورة إبراهيم اآلية ا -  7لز 

 نيل األجر والجزاء الجميل. -

.ا -  لحفظ والس تر من هللا  عز  وجل 

 :الجزئي والتقويمبخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج 

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات.-

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 

 اكتساب معارف:1-

ف -  ا.الش كر تعريفا صحيحً  يعر 

 .كرعدد أنواع الش  يُ  -

 

 توظيف معارف: -2

 يبي ن مواطن تستوجب الش كر -

 في وضعي ات من واقعه. 

 .كريبحث عن أمثلة من بيئته لمظاهر الش   -

 

 -:خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  
ي ة الش كر في حياته. -  يقد ر المتعل م أهم 

 يشكر المتعل م هللا  على نعمه،و ينصح  -

 غيره به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـا 21

 

 

 

ت
دا
با
لع
ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 .رمضانثبوت شهر  -1

يام -2  .أركان الص 

يام -3  .شروط الص 

يام -4  .آداب الص 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

يامفي سياق االنطالقي ة الوضعي ة  صاغت ل من درس أحكام الص  وتكون  الجزء األو 

 للت عل م. قة تثير دافعية المتعلممشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 ف على معنى ثبوت شهر رمضان.التعر   .1

ياميتم   .2  )تجن ب اإلطالة والحشو(. بتعابير دقيقة الت طرق ألركان الص 
ه ي .3 يام حت ى تتحق ق الفائدة منه. الُمعل موج   المتعل م إلى الت حل ي بآداب الص 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـصياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        
 

 اكتساب معارف:1-

 يذكر المتعل م طريقة ثبوت شهر رمضان.-

د المتعل م شروط صوم رمضان. -  يعد 
 

 توظيف معارف:2- 

 .وشروطه يامداب الص  بين آالمتعلم  مي زيُ -

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

ق المتعل م لمعرفة ثبوت شهر  -  يتشو 

 رمضان.

يام  يتحل  يحرص المتعل م على ال- بآداب الص 

 .ذلكبوينصح غيره 

 سـا 21

22 

يام )  11(  ص1أحكام الص 
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 35الش كرص
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ت
دا
با
لع
ا

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

ياممُ  -1  .بطالت الص 

 القضاء والكف ارة. -2

 األعذار المبيحة للفطر  -3

 .في رمضان

 

 

 

 

 :ةاالنطالقي  ة بـخصوص الوضعي  

يامفي سياق االنطالقي ة الوضعي ة  صاغت وتكون  الجزء الث اني من درس أحكام الص 

 للت عل م. قة تثير دافعية المتعلممشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

يامعرف على الت   .1  .مبطالت الص 

 .ات بسيطةوضعي  باعتماد التطرق إلى األعذار المبيحة لإلفطار  يتم  . 2

 .ارةضاء والكف  الق   توضيحبجدول ل الُمعل م.يستعين 3

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

 يذكر المتعل م مبطلين على األقل  -

وم.  من مبطالت الص 

د المتعل م حاالت القضاء، وحاالت  - يعد 

 الكف ارة.

 

 توظيف معارف:2- 

حيح )القضاء  يصدر -  الحكم الص 

ة بصيام  أو الكف ارة( على وضعي ات خاص 

 باطل.

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

وم.-  يعظ م المتعل م شعيرة الص 

يام.-  يبتعد المتعل م عن مبطالت الص 

 سـا 21

ق 
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خ
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ة ي 
الم

س
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 ا
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وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 .ن ظام العامتعريف ال -1

 .مظاهر احترام الن ظام العام -2

 .ثمرات احترام الن ظام العام -3

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

من واقع المتعل م يتناسب وموضوع: احترام سياق باالنطالقي ة  الوضعي ة تصاغ

 .لديه معل  ت  دافعية الة ثيرمقة وتكون مشو  الن ظام العام، 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

ق   -  من خالل مناقشة وضعي ات  لمظاهر احترام الن ظام العام الُمعل ميتطر 

 من واقع المتعل م، ويكتفي بتسجيل الن قاط اآلتية:

 احترام قانون المرور..1

 احترام أوقات رمي الن فايات وأماكنها..2

احترام قوانين وتنظيمات المرافق العمومي ة )المكتبات، والحدائق .3

 العمومي ة...(.

شوة..2  االبتعاد عن الفساد والر 

 بـالن قاط اآلتية: عنصر ثمرات احترام الن ظام العامفي  الُمعل ميكتفي  -

 وأبنائهم.اطمئنان الن اس على أرواحهم، وأعراضهم،  .1

 انتشار الس كينة في األحياء. .2

 قل ة حوادث المرور. .3

 تحس ن الخدمة العمومي ة. .2

 اطمئنان الن اس على حقوقهم. .5

ق   -  المتعل م. ات من واقعمن خالل مناقشة وضعي   لمظاهر الن ظام العام الُمعل ميتطر 

 :قويموالت   بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  

 بسيطة إلرساء الت عل مات.صياغة وضعي ات  -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

ف المتعل م-  .الن ظام العام تعريفا صحيحا يعر 

 يذكر المتعل م ثمرتين على األقل   -

 .من ثمرات احترام الن ظام العام

 توظيف معارف: -2

تُشوه يرصد المتعل م بعض المظاهر التي -

 النظام العام.

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  ـ 3
 ينب ه غيره إلى ضرورة االلتزام بالقوانين. -

 يرمي المتعل م النفايات ـ في القسم  -

 أو خارجه ـ في مكانها.   

اخلي للمؤس سة -  يلتزم المتعل م بالن ظام الد 

 .(.)أوقات الد خول والخروج.

ينف ذ الت عليمات المنظ مة للمكتبة المدرسي ة، -

 والمكتبة العمومي ة )وضع الهاتف 

امت...(.  على الص 

 سـا 21

يام )  11(ص2أحكام الص 
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 15الن ظام العام   ص  احترام
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رة
ي س 
ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

 .ومكانها تاريخها -1

 .سببها -2

 .عداءاأل عدد -3

 .المسلمين عدد -4

 .الغزوة نتائج -5

 .المستخلصة والعظات العبر -6

 

 

 

 

 :ةة االنطالقي  الوضعي  بـخصوص 

قة تثير وتكون مشو  بما يتناسب ودرس غزوة الخندق االنطالقي ة الوضعي ة  تصاغ

 للت عل م. ة المتعلمدافعي  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 عناصر الموضوع دون إسهاب. الُمعل ميتناول  .1

ل. .2  ـ اعتماد جدول لعرض العناصر الخمسة األولى تجن با للس رد المطو 

سول  .3 على الس رد الت اريخي ملسو هيلع هللا ىلصـ تغليب الجانب القيمي لهذه المحط ة من حياة الر 

 لها.

ياغة.بر والع  ـ استخالص الع   .2  ظات على شكل نقاط دقيقة الص 

 الُمعتمدة. كتب الس يرةالرجوع إلى على  الُمعل ميحرص  .5

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 إلرساء الت عل مات.صياغة وضعي ات بسيطة  -

 والت قويم. صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي   -

 

 اكتساب معارف:1-

 حداث غزوة الخندق.يذكر المتعلم أ-

 توظيف معارف: -2

 يستدل  المتعل م بموقف الش ورى في -

 وضعي ة دال ة من واقعه.   

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

 يشاور المتعل م غيره.-

 يبدي المتعل م رأيه بأدب. -

 .يعتبر بأسباب الهزيمة في الغزوة-

 سـا 21

 00ص غزوة الخندق
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ة ي 
الم
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 ا
ب
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ق 
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 العناصر :

 .اإلحسان تعريف .1

 صور اإلحسان.من  .2

 .اإلحسانمن ثمرات  .3

 

 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

قة وتثير دافعية ، وتكون مشو  اإلحسانفي سياق درس االنطالقي ة تصاغ الوضعي ة 

 المتعلم.

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 من خالل الت حليل والمناقشة. اإلحسانتبيان حقيقة  -

ن وثمراته  اإلحسان صور الُمعل ميتناول   -  بالمناقشة والت حليل، وتدو 

 على كراريس الت الميذ في شكل نقاط:

 :اإلحسان من صور

 اإلحسان إلى الحيوان. -

 اإلحسان في الحوار. -

 اإلحسان للمسافر المنقطع عن أهله. -

 اإلحسان إلى المساكين. -

 اإلحسان إلى اليتامى. -

 اإلحسان إلى األقارب والجيران. -

 اإلحسان إلى الوالدين. -

 :اإلحسانثمرات 

ب من هللا عز   -  ﴾هللا قريٌب من الُمحسنين إن  رحمت  ، قال تعالى:﴿وجل   الت قر 
 .50اآلية  األعرافسورة 

 الفوز بمحبة هللا. -

ن بتوفيقه في حياته. عز  وجل   هللا   إحسان -  للُمحس 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 

 اكتساب معارف:1-

ف -  تعريفا صحيحا. اإلحسانالمتعل م  يعر 

 اإلحسان. بعض صورعدد يُ  -

 

 توظيف معارف: -2

 لصورعن أمثلة من بيئته  المتعل م يبحث-

 اإلحسان.

 

 -:خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  
 في حياته. اإلحسان ثمراتيقد ر المتعل م -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـا 21

 

 

 

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

ي
ان
لث
ا

 

األسبوع ما قبل اإلدماج الكلي )خالل 

 االختبار الثاني(

 معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاني(.

عل ميختار  المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات  وضعية من نفس السياق دالة للتدريب عليها قبل االختبار. الم 

)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 

 قان(االنسجام واإلت

حصة 

 واحدة

 سا( 1)

 االختبار الثاني
وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى األول 

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

 

 

 

  32صاإلحسان
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 الث الثل ـــــصـــــــالف
هور شطر اإليمان ..."بوي الش ريف حسن المتعلم تناول الحديث الن  ي  :الشاملةالمستوى الثالث المستهدف من الكفاءة  ة  ،في وضعيات القراءة"الط  واالستظهار، واالستشهاد، ويتحل ى باآلداب العام 

مة لعالقاته ا سول  مراسالتبر من الجتماعي ة والبيئي ة، ويستخلص الع  المنظ   .حياتهلالقتداء بها في للملوك واألمراء  الر 

ن
دا
مي
ال

 

ة المستهدفة بالبناء الموارد المعرفي   هيكلة

 واإلرساء واإلدماج

للمقاطع التعل مية وبعض  نةات المكو  توجيهات بخصوص أنماط الوضعي  

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

 القسم(

مدى تملُّك  رات لتقويممعايير ومؤش  

 إنماء وتنصيب الكفاءاتالموارد، 

تقدير الحجم 

 منيالز  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...[ الط هور شطر اإليمان]حديث 
 رواه مسلم

 
 العناصر :

 عرض الحديث الش ريف. -1

حابي راوي الحديث -2 ف على الص   الت عر 

 الت عرف على معاني الـمفردات. -3

 .اإليضاح والت حليل -4

 ما يرشد إليه الحديث. -5

 

 

 

ة للت نفيذ خارج القسم:   مهم 

يُطلب من المتعل م قراءة وكتابة الحديث والبحث عن معاني مفرداته -

عبة  في البيت. الص 

ة ويأخذ ذلك بعين امين مدى تنفيذ المتعل   الُمعل ميراقب  مالحظة: لمهم 

 ة.االعتبار في المراقبة المستمر  

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

للحديث ات اإليضاح والت حليل في سياق جزئي  االنطالقي ة الوضعي ة  تصاغ

ة قة تثير دافعي  وتكون مشو  هور شطر اإليمان ...(بوي الش ريف) الط  الن  

 للت عل م. مالمتعل  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

بالرجوع إلى كتب  والمعاني الخادمة لفهمـه الحديثف على التعر   .1

 الحديث المعتمدة.

حابي راوي الحديث عند الت طرق لعنصر الت عريف .2  المعل ميكتفي  الص 

حابي  ، مولده، منقبة من مناقبه، عدد مروي    اته، ، وفاته (بذكر) اسم الص 

ق  .3 )الط هارة، التزام ات اإليضاح والت حليل دون إسهابلجزئي   الُمعل ميتطر 

الة،  بر،الذ كر، الص  دقة،الص   حكام القرآن(.أل االمتثالالص 

ها نتي تضم  وجيهات ال  والت   اإلرشاداتستخالص ير بالمتعل م الالس   .2

 .الحديث

 الحديث ومتابعة ذلك.حفظ مين إلى توجيه المتعل   .5

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ     صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-
حابي راوي الحديث. - ف المتعل م الص   يعر 

 يشرح المتعل م مفردتين على األقل  -

 من مفردات الحديث.

 توظيف معارف:2-  
 .سليمةيقرأ المتعل م الحديث قراءة -

 .ةكتابالحديث عرض المتعل م حسن يُ -

 الحديثاستعمال لمتعل م حسن ايُ -

 مناسبة. وضعيات في

المتعل م بالحديث استشهادا ستشهد ي-

 .ا صحيحاموضوعي  

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

يجتهد المتعل م في إتيان العبادات -

 المذكورة في الحديث.

 

 

 سـا 21

 22فضائل العبادات   ص
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 العناصر :

 

ة. -1  تعريف اآلداب العام 

ة. -2  مظاهر احترام اآلداب العام 

ة. -3  ثمرات احترام اآلداب العام 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

من واقع المتعل م يتناسب وموضوع: سياق باالنطالقي ة الوضعي ة  تصاغ

ة،   .لديه معل  ت  دافعية ال ثيرتقة تكون مشو  واآلداب العام 

 :ات البناءوضعي  بخصوص 

ق   - ة  الُمعل ميتطر  من خالل مناقشة وضعيات لمظاهر احترام اآلداب العام 

 من واقع المتعل م، ويكتفي بتسجيل الن قاط اآلتية:

 إفشاء الس الم..1

 عدم الجلوس في الط رقات..2

 إماطة األذى عن الط ريق..3

تم، والقذف(..2 ، والش   تجن ب الكالم البذيء)السب 

 واالحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.الل باقة .5

لوكات ال تي تخدش الحياء كالمجاهرة بالمعصي ة..0  االبتعاد عن الس 

ةفي  الُمعل ميكتفي  -  بـالن قاط اآلتية: عنصر ثمرات احترام اآلداب العام 

 نيل األجر والث واب. .1

 راحة الن فس واطمئنانها. .2

 المجتمع.انتشار األمن والط مأنينة بين أفراد  .3

 العيش في محيط نظيف. .2

ق   - ة من خالل مناقشة وضعي   الُمعل ميتطر   ات لمظاهر احترام اآلداب العام 

 من واقع المتعل م.

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات.-

 والت قويم. ـ صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

ف المتعل م - ة يعر  تعريفا اآلداب العام 

 صحيحا.

 يذكر المتعل م ثمرتين على األقل   -

ة.  من ثمرات احترام اآلداب العام 

 

 توظيف معارف: -2

 يُعدد بعض مظاهر اآلداب العامة  -

 في قسمه

يميز في جدول بين مظاهر اآلداب  -

 .وقالس   -المنزل -العامة في:الشارع

 

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  ـ 3
ة، المتعل م يتحل ى - باألخالق واآلداب العام 

 وينصح غيره بذلك.

يفشي المتعل م الس الم عند دخوله القسم، -

 ا.موخروجه منه والمنزل

 يميط األذى عن الط ريق. -

 غيره.المتعل م يحترم  -

 تنظيف قسمه، ومدرسته،  يشارك في -

 (وحي ه.

 سـا 21
 15اآلداب العام ة  ص
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رة
ي س 
ال

 

 

 

 العناصر :

 الخروج إلى العمرة وموقف قريش. -1

ضوان. -2  بيعة الر 

 المفاوضات. -3

 ات.العبر والعظ -4

 

 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

وتكون بما يتناسب ودرس صلح الحديبي ة االنطالقي ة الوضعي ة  تصاغ

 قة وتثير دافعية المتعلم.مشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 عناصر الموضوع دون إسهاب. الُمعل ميتناول  .1

يمكن االستعانة بخريطة توضيحي ة تبي ن مكان نزول المسلمين،  .2

ة، أو أي  وسيلة تعليمي ة أخرى مساعدة  والمسافة بينهم وبين مك 

 فيديو...(.)صور، مقطع 

سول  الُمعل ميغل ب  .3  ملسو هيلع هللا ىلصالجانب القيمي لهذه المحط ة من حياة الر 

 على الس رد الت اريخي لها.

جوع إلىعلى ا الُمعل محرص  .2  المعتمدة. كتب الس يرة لر 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ     صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

 يذكر المتعل م سبب خروج النبي  -

ة.  إلى مك 

ضوان. - ف بيعة الر   يعر 

 توظيف معارف: -2

حة والخطأ  - يصدر المتعل م حكما بالص 

ح  على عدد من المعلومات، ويصح 

 الخاطئ منها.

 :خاذ مواقفات  اكتساب قيم و/ أو 3-  

كمته، في ح   بالن بي  المتعل م يقتدي  -

 لمه.وح  

حابة رضوان هللا   - يعتبر من مواقف الص 

 تعالى عليهم.

 سـا 21
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 العناصر :

 

ال: االجتهاد:  أو 

 تعريف االجتهاد. -1

ر  -2  االجتهاد.صو 

 ثمار االجتهاد. -3

 ثانيا: الكسل:

 تعريف الكسل. -1

ر الكسل. -2  صو 

 خطورة الكسل -3

 

 

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

من واقع المتعل م يتناسب وموضوع سياق باالنطالقي ة الوضعي ة  تصاغ

 .لديه معل  ت  دافعية ال قة ثيرتكون مشو  الد رس، 

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 :عناصر الد رس باختصار الُمعل ميتناول  -1

 ال يتوسع في الت عريف. -2

م -3 ياغة. يُقد  ور والث مار على شكل نقاط دقيقة الص   الص 

لصور االجتهاد، وصور الكسل من خالل مناقشة  الُمعل م رقيتط -2

 ات من واقع المتعل م.وضعي  

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 الت عل مات.صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء  -

 والت قويم. ـ     صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 

 

 اكتساب معارف:1-

 الجتهاد تعريفا دقيقا.ا المتعل م يعر ف-

يذكر المتعل م صورتين على األقل   -

 لالجتهاد، وصورتين على األقل  للكسل.

يذكر المتعل م ثمرتين على األقل   -

 لالجتهاد، وخطرين للكسل.

 توظيف معارف: -2

ر االجتهاد وصور - يصن ف المتعل م صو 

 الكسل.

يبي ن ثمرة االجتهاد في وضعي ة جديدة  -

 تعرض عليه.

يبي ن خطورة الكسل في وضعي ة جديدة  -

 تعرض عليه.

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-   -
 .يجتهد المتعل م داخل القسم وخارجه -

يجتنب المتعل م كل  مظهر من مظاهر  -

 الكسل.

 سـا 21

     02د  واالجتهاد ونبذ الكسل ص الج  

 
 

لح الحديبي ة   ص  22ص 
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رة
ي س 
ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر :

لح للد عوة إلى اإلسالم. .1  استغالل فترة الص 

 المبعوثين ملسو هيلع هللا ىلص صفات رسل رسول هللا   .2

 إلى الملوك واألمراء.

 .اتالعبر والعظ .3

 

 :ةة االنطالقي  بـخصوص الوضعي  

بما يتناسب ودرس مراسالت الملوك والعظماء االنطالقي ة الوضعي ة  تصاغ

 قة وتثير دافعية المتعلم.وتكون مشو  

 :ات البناءبخصوص وضعي  

 عناصر الموضوع دون إسهاب. الُمعل ميتناول  .1

ل:أسماء الملوك واألمراء ال ذين راسلهم النبي   .2 يذكر في العنصر األو 

.وبلدانهم 

ه إليها كل   .3 يمكن االستعانة بخريطة توضيحي ة تبي ن البلدان ال تي توج 

 ها عن مكان االنطالق.وبعد   رسول)حامل رسالة رسول هللا  

 يُتناول العنصران الث اني والث الث على شكل نقاط دقيقة. .2

سول  الجانب القيمي   الُمعل ميغل ب  .5 على الس رد ملسو هيلع هللا ىلصلهذه المحط ة من حياة الر 

 لها. الت اريخي  

جوع إلىعلى  الُمعل محرص  .0  المعتمدة.كتب الس يرة  الر 

 :قويموالت   ات اإلرساء، اإلدماج الجزئي  بخصوص وضعي  

 صياغة وضعي ات بسيطة إلرساء الت عل مات. -

 والت قويم. ـ     صياغة وضعي ات بسيطة لإلدماج الجزئي        

 اكتساب معارف:1-

 يذكر المتعل م اسمين على األقل  -

من أسماء األمراء والملوك ال ذين  

 .راسلهم النبي  

 

 توظيف معارف: -2

سول المتعل م يستنتج -  سبب اختيار الر 
فات. رسال  بتلك الص 

 

 :خاذ مواقفاكتساب قيم و/ أو ات  3-  

في حكمته بالن بي  المتعل م يقتدي  -

 واستغالله الوقت، وحسن اختياره.

 سـا 21

ث
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اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار 

 الثالث(

معالجة وضعية إدماجية نموذجية )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل 

 الثالث(.

عل ميختار   وضعية من نفس السياق دالة للتدريب عليها قبل االختبار. الم 
المعايير المعتمدة في تقويم الكفاءات 

لألدوات، )الوجاهة، االستعمال السليم 

 االنسجام واإلتقان(

حصة 

 واحدة

 سا( 1)

 االختبار الثالث

وضعيات بسيطة لتقويم بعض الموارد ووضعية إدماجية لتقويم المستوى 

األول المستهدف من الكفاءة الشاملة )تتعل ق بكل أو معظم مقاطع الفصل 

 الثالث(.

 أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 11ص  اءمرمراسالت الملوك واأل
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