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  بسم هللا الرحمن الرحیم 
  
  

  تقديم الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة اإلسالمیة 
  بتدائي االثانیة 

  

التربی��ة اإلس��المیة  المعلم��ین ھ��ذه الوثیق��ة المرافق��ة لبرن��امجیس��رنا أن نض��ع ب��ین ی��دي زمالئن��ا 
اع��د لت��ي تھ��دف إل��ى توض��یح المب��ادئ المنھجی��ة وش��رح القو، وام��ن التعل��یم االبت��دائيللس��نة الثانی��ة 

م�اذج و ت�ذلیل كیفی�ة التعام�ل مع�ھ وتس�ھیل مقروئیت�ھ، وإعط�اء ن التربویة المتبعة ف�ي بن�اء البرن�امج
ف�ي ت�دریس بقی�ة الوح�دات قص�د  المعل�متقییمھا، وعل�ى منوالھ�ا یس�یر حول سیر الوحدات التعلمیة و

  .تعلیمیة بما یناسب مستوى المتعلمین / وضعیات تعلمیة  كفاءاتھا ومضامینھا من خاللبناء 
  

ھیكل�ة  وعلى، ة عامة ومجاالتھا وكیفیة تناولھاوتحتوي الوثیقة المرافقة على تقدیم المادة بصف
منطق تقسیم وتسلس�ل  شرحت، وبالمشاریع الثالثةمصفوفة مفاھیم البرنامج المقرر بمقابلة المجاالت 

تیجیة ال��تعلم ، إل��ى جان��ب توض��یح اس��ترال واح��دة منھ��ا كف��اءة مرحلی��ةتحق��ق ك��الت��ي  مش��اریعتل��ك ال
  .والتعلیم ودالالتھا

  

التعلیمی�ة م�ع بی�ان المقص�ود منھ�ا،  /وكان م�ن الض�روري تن�اول تس�ییر الوض�عیات التعلمی�ة 
  .، ومعالجة الوضعیة المشكلة وكیفیة تطبیقھا

  

نش�طة الالص�فیة للم�ادة م�ع بع�ض واأل التعلیمی�ةح�ول الوس�ائل  وتعمیما للفائدة أدرج موضوع
  .األمثلة
  

إلى منھجیة تقویم ال�تعلم بش�كل مفص�ل م�ع بع�ض التطبیق�ات النموذجی�ة وف�ق  كما تم التعرض
  . البرنامج المقرر

  

، وأن تك��ون أداة ق��ة ص��دى طیب��ا ل��دى زمالئن��ا الم��ربینوف��ي األخی��ر نتمن��ى أن تلق��ى ھ��ذه الوثی
  .وهللا ولي التوفیق نون بھا في إنجاح مھمتھم النبیلة، ییستع
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  تقديم مادة التربیة اإلسالمیة - أوال
  

وجدانیا عقیدیا و -االجتماعي الھادف لتنشئة اإلنسان اإلسالمیة تعني النشاط الفردي و التربیة
تزویده بالمعارف تنشئة شاملة، و - وجسدیا وجمالیا وخلقیا، وفق ما جاء في القرآن والسنة 

: قال هللا تعالى . موه نموا سلیما وفقا للغرض الذي رسمھ القرآن الكریمواالتجاھات الالزمة لن
فالتربیة اإلسالمیة توجھ طاقات اإلنسان  .)56:الذاریات) (َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإلِنَس إِالَّ لَِیْعُبُدونِ (

في الوجود  تعمل للوصول بھ إلى المستوى الذي یلیق بمكانتھو ،إلى االنسجام التام مع ھذا الغرض
  .انطالقا من العقیدة اإلسالمیة، ألن اإلیمان ھو الكفیل بتنمیة الرقابة الذاتیة

   

كمادة تعلیمیة، ترتكز على التصور الشمولي القائم على التوازن والتكامل  التربیة اإلسالمیةو
اَر اآلِخَرَة هللا ا آَتاَك َواْبَتِغ فِیمَ : (قال هللا تعالى . والنفسیة والروحیةبین الجوانب العقلیة والمادیة  الدَّ

 َ ُ إِلَْیَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد فِي األََ◌ْرِض إِنَّ هللاَّ ْنَیا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن هللاَّ  ال َوال َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
  . )77:القصص) (ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ 

  

السلوكیة لى الجوانب الوجدانیة والتركیز عوعلیھ، ینبغي أن تعكس المادة ھذا التصور ب
ال تفقد فاعلیتھا، وال تصبح ال ُتـفّرغ المادة من طبیعتھا، وحتى  ،عوض اإلغراق في المعارف فقط

  : عناوین بدون مضمون، ومن َثمَّ یتحقق مبدأ العبودیة المنظم لعالقات اإلنسان كما یلي 

 ھي عالقة عبودیة: بین اإلنسان العالقة بین الخالق و. 

 إحسانھي عالقة عدل و: لعالقة بین اإلنسان وأخیھ اإلنسان ا . 

 كد وعمل ومسؤولیة، ھي عالقة اختبار و: حیاة الدنیا الالعالقة بین اإلنسان و
 . قتھ باآلخرة ھي عالقة جزاء وحسابعالو

 نمیة باعتماد العلم ھي عالقة تسخیر وتعمیر وت: الكون العالقة بین اإلنسان و
 .والتكنولوجیا

  

  التربیة اإلسالمیة االتمج

  : من المجاالت التالیة  بتدائیةالالمرحلة اتتكون مادة التربیة اإلسالمیة في 

  القرآن الكریم  - 1

     الحدیث الشریف - 2

     العقیدة - 3
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  )العبادات(الفقھ  - 4

     السلوكواألخالق  - 5

  النبویة  السیرة - 6

  القصص - 7
  

  المرحلة االبتدائیةالمیة في تناول مجاالت التربیة اإلس
  

  : العقیدة  -

انطالقا من البراھین النقلیة والعقلیة، بعی�دا ع�ن الخراف�ات  ،غرس العقیدة اإلسالمیة الواضحة
  .تصل إلى وجدان التلمیذ بـیسرواالنحرافات والشوائب والتعقیدات الغریبة عنھا، مما یجعلھا 

  

  : ث النبوي یالقرآن الكریم والحد -

  .تلمیذ بأصول دینھ وھما القرآن الكریم و الحدیث النبوي و تقویم لسانھ باللغة العربیةربط ال
  

  : األخالق والسلوك والسیرة والقصص  -

س القیم والمث�ل والمب�ادئ وغر ،لمتعلما لتوجیھاألخالق والسلوك والسیرة مجاال  جعل تدریس
إل�ى جان�ب رب�ط  ،جھ�د كبی�رینون�اء بدای�ة العم�ر إل�ى عیحت�اج ف�ي ال وھذا في سن مبكر،  في نفسھ

 والق�دوة العملی�ة م�ن س�یرة محم�د  ،ھذه المثل والمب�ادئ والق�یم ب�الواقع م�ن خ�الل ض�رب األمث�ال
مم�ا یثی�ر  وبی�ان أض�رار مخالفتھ�ا بی�ان ثم�رات ھ�ذه الق�یم ف�ي الحی�اة ومن ثم ،الصالحیناألنبیاء وو

  .الطاقات الخیرة فیھ

  :  العبادات -

ھیة المتصلة بحیاة التلمیذ اتصاال مباشرا بالقدر الذي تص�ح فی�ھ تل�ك األحك�ام بیان األحكام الفق
فل�یس إذن الغ��رض م�ن ت�دریس الفق��ھ ھ�و التوس�ع ف��ي  ...).الطھ�ارة، الص��الة، الص�وم ( و ال تبط�ل

الف��روع واألحك��ام، وإنم��ا االقتص��ار عل��ى الجان��ب األدائ��ي منھ��ا، م��ع ربطھ��ا بمختل��ف المرغب��ات 
  .والمحفزات
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  مصفوفة المفاھیم وتنظیمھا:   یاثان
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  المشروع األول 

    أنا مسلم

    العقيدة

    
  الثاني عالمشرو   العبادة

    أخالقي كمسلم
    السیرة النبویة

    
خالق األ

 والسلوك
  المشروع الثالث  

   واجباتي كمسلم

  

 

   

یش، الفیل، المسد، قر: سورة*
  .العصر، القدر، الماعون

  .حدیث خلق الصدق*
  . حدیث من صفات المسلم*
  . حدیث الرفق بالحیوان*
  . حدیث الرفق بالحیوان*

 من أركان اإلیمان .  

 من أسماء هللا الحسنى .  

 شخصیة الرسول .  

 خلق الصدق .  

 من صفات المسلم .  

  أدب الحدیث والحوار  

  المسد، قریش، الفیل: سورة.  

  
  . من أركان اإلیمان*
  . من أسماء هللا الحسنى*

 أداء الوضوء. 

 الرفق بالحیوان . 

 اإلحسان إلى الجار . 

 توقیر الكبیر . 

 آداب الطریق . 

 القدر. العصر: سورة  .  

  . أداء الوضوء*
  . أداء الصالة*
  

یة الرسول صلى هللا شخص*
نسبھ، رضاعھ، (علیھ وسلم 

  ). بعثتھ، أخالقھ

 أداء الصالة . 

 آداب المسجد. 

 آداب طلب العلم . 

 بر الوالدین . 

 زیارة األقارب . 

 الماعون: سورة .  

  . أدب الحدیث والحوار*
  .اإلحسان إلى الجار*
  . توقیر الكبیر*
  . أدب الطریق*
  . آداب المسجد*
  .آداب طلب العلم*
  . بر الوالدین*
  . زیارة األقارب*
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  تقسیم المشاریع - ثالثا

  

لقد تم تقسیم برنامج السنة الثانیة ابتدائي إلى ثالثة مشاریع متكامل�ة ومتناس�قة فیم�ا بینھ�ا، كم�ا 
  :أن كل مشروع یكون وحدة بیداغوجیة منسجمة كما یلي 

  

  لمأنا مس: المشروع األول /  1

في ھذا المشروع المضامین التي من خاللھا یثبت االنتماء إلى اإلس�الم، كالق�درة عل�ى  روعي
تعداد أركان اإلیمان وبعض أسماء هللا الحسنى، واستظھار المحفوظ من القرآن والحدیث، واإلقتداء 

  .في الصدق واألمانة من خالل جوانب من سیرتھ سول بأخالق الر
  

دى الم��تعلم الرك��ائز األساس��یة للبع��د العقائ��دي، فقدرت��ھ عل��ى النط��ق فأرك��ان اإلیم��ان تغ��رس ل��
بالش��ھادتین وفھمھم��ا وحفظھم��ا مث��اال یرس��خ االنتم��اء إل��ى اإلس��الم، وأس��ماء هللا الحس��نى تأكی��د لھ��ذا 

وأخالقھ العالیة كالصدق واألمانة وأدب الحدیث  المعنى، ویعضد ذلك كلھ تمثل شخصیة الرسول 
  .والحوار

  

لقرآن الكریم ال�واردة ف�ي ھ�ذا المش�روع فیھ�ا إش�ارة واض�حة وعالق�ة ملحوظ�ة لم�ا أما سور ا
س��بق ذك��ره، وبھ��ذا تك��ون مض��امین المش��روع بحی��ث ترم��ي إل��ى تحقی��ق المش��روع األول بكفاءت��ھ 

  .المرحلیة
  

  .أخالقي كمسلم: المشروع الثاني /  2

ھم ف��ي بن��اء شخص��یتھ الم��تعلم یس�� الق��درة عل��ى تطبیقھ��ا ف��ي مح��یطواألخ��الق الحمی��دة كثی��رة، 
نظاف�ة م�ن  ف�ي ذھن�ھفأداء الوضوء تعبیر عن الطھارة والنظافة الحس�یة وم�ا یطب�ع  .وتسویة سلوكھ

محیط��ھ، والرف��ق ب��الحیوان تربی��ة س��لوكیة حض��اریة، واإلحس��ان إل��ى الج��ار واحت��رام الكبی��ر وأدب 
س�ورتي العص�ر  الطریق لمسات عالیة من األخالق اإلسالمیة السامیة، إلى جانب استعراض ش�رح

   .والقدر
  

  واجباتي كمسلم: المشروع الثالث /  3

استشعار بالسؤولیة وإلزام النفس بھا، وما یترتب عنھ من إحس�اس الم�تعلم ب�الوجود  الواجبات
اإلیج��ابي ف��ي مح��یط، حی��ث اس��تھدفنا م��ن خ��الل ھ��ذا المش��روع إكس��اب الم��تعلم الق��درة عل��ى أداء 

 ص�حیحة، و آداب المس�جد باحترام�ھ وتقدیس�ھ، وآداب طال�ب الواجبات اإلسالمیة بممارس�ة الص�الة
العلم من توقیر المعلم واحترام المدرسة ووجوب طاعة الوالدین والبر بھما، وزیارة األقارب، وكذا 

  .ما أرشدت إلیھ سورة الماعون من واجبات كإقامة الصالة وإطعام الطعام
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  :الخالصة 

انس��ة، وكفاءتھ��ا المرحلی��ة واقعی��ة إذا یمك��ن وخالص��ة الق��ول أن مض��امین ك��ل مش��روع متج 
اكس��ابھا للم��تعلم، وأن المش��اریع الثالث��ة یخ��دم بعض��ھا ال��بعض ف��ي وح��دة كب��رى فیھ��ا م��ن التناس��ق 

  .بتدائي في مادة التربیة اإلسالمیةاوالتفاعل ما یكون برنامجا متوازنا للسنة الثانیة 

  

  إستراتیجیة التعلیم والتعلم - رابعا
  

إل�ى تتض�من مس�ارا م�ن العملی�ات الت�ي یمك�ن أن تق�ود  عقالنیة طة منظمة وھي عبارة عن خ
ینبغي أن تعكس في عملیة التعلیم وال�تعلم ف�ي منھ�اج التربی�ة اإلس�المیة ن�وع  ،وعلیھ .تحقیق أھداف

وموض��وع ال��تعلم بم��ا تقتض��یھ المعل��م والم��تعلم، :  التط��ور ف��ي أش��كال التفاع��ل ب��ین عناص��ر العملی��ة
تدریس بالكفاءات، بحیث تض�ع الم�تعلم أم�ام وض�عیات تحف�زه عل�ى النش�اط وال�تعلم مبادئ مقاربة ال

باس��تخدام قدرات��ھ الذاتی��ة م��ن أج��ل اكتس��اب كف��اءات، أو الق��درة عل��ى األداء ف��ي ) مش��كلة/ وض��عیة (
مختلف وضعیات الحیاة، وذلك بتفعیل معارفھ وتحویلھ�ا إل�ى س�لوكات، ك�ل ذل�ك م�ن خ�الل التنوی�ع 

واس�تخدام أس�الیب التق�ویم المناس�بة وأس�الیب التنش�یط ، وتوزیع التالمیذ في القس�م، في وسائل التعلم
  . المیسرة للتعلم

  

    : داللة استراتیجیة التعلم 

ھي تلك التقنیات التي یتحكم فیھا الف�رد ش�عوریا ویق�وم بتوظیفھ�ا ف�ي ال�تعلم والحف�ظ والت�ذكر  
  :الجوانب التالیة على  لتشتموالتفكیر وحل المشكالت ومعالجة المعلومات  و

   

، والراحة ،والتھیؤ العقلي، عتدال المزاجال التمھید مثل: أنشطة ما قبل التعلم . 1
المشاكل السابقة، أو التذكیر بالحوادث األخیرة في الحي، أي  مثل عدم إثارة، واالسترخاء

تباه التخلص من االنفعاالت السلبیة كالخوف والخجل والقلق، وتوفیر شروط جلب ان
  .المتعلم

  

التكرار في القرآن الكریم أو الحدیث الشریف، أو تسمیع شریط في مثل  :أنشطة التعلم . 2
   ...ذلك، أو تلخیص موضوع ما لھ عالقة بالوحدة 

البیداغوجي االنتقال من المعلوم إلى المجھول ومن  إعمال بالمبد :أنشطة ما بعد التعلم . 3
كاشتقاق معاني أو دالالت جدیدة أو ربط لى المعنوي، البسیط إلى المركب ومن الحسي إ

شخصیة الرسول، سورة / وحدات  :مثل، المادة المتعلمة مما ھو مائل في البناء المعرفي
         .قریش، سورة الفیل، كوحدات متداخلة في البناء المعرفي
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  تسییر الوضعیات التعلمیة التعلیمیة  - خامسا

ستراتیجیة التعلیم بالكفاءات یشكالن ثنائیة تفاعلیة داخل العملیة والمتعلم في ا المعلمإن 

تنشیط  المعلمساھمة معا في تفعیل نشاط التعلیم، فیكون دور البیداغوجیة الجدیدة من حیث الم

یة في عالقة تفاعل ،، ودور المتعلم التعلم والبحث واالستكشافوجیھ وتیسیر وتسییر عملیة التعلمتو

  .)سلوكات ، عارفم(في كل مجال مع مضمون التعلم 

  ما المقصود بالوضعیة التعلیمیة التعلمیة ؟ ـ 

فیھا المتعلم أمام مشكلة أو فكرة تتحدى تفكیره ومعلوماتھ، فیتطلب  عوضھي الحالة التي ی

اللجوء إلى  المعلم، كما یتطلب من منھ الموقف اللجوء إلى توظیف قدراتھ العقلیة والمعرفیة

  : وفق الخطوات التالیة، البیداغوجیة والوسائل التعلیمیة الكفیلة بتحقیق الكفاءةاألسالیب توظیف 
  

تساؤالت فیھا المتعلم أمام  یكونوھي الخطوة األولى التي :  وضعیة االنطالق، المرحلة األولى -

وھي غالبا ما ترتبط بأداءات المتعلمین المتعلقة ل الدخول في موضوع التعلم، بتثیر انتباھھ ق

  ) . تقویم مبدئي(كتسباتھم القبلیة بم

المعارف  وتثبیت مناقشةتقدیم وتتم خالل ھذه المرحلة : وضعیات بناء التعلم ، المرحلة الثانیة -

  : الجدیدة من خالل تبني جملة من االستراتیجیات نذكر منھا 

  

 وتتم من خالل استخدام الحواس الكتشاف المعلومات : المالحظة واستخدام الحواس -1

حدات أكثر قابلیة للحفظ حیث تصبح ھذه الو ،لمعارفاعادة تنظیم إل، أو لجمعھا، والتعرف علیھا

لذا  .واس نوافذ تصل من خاللھا المعرفة، والحالمالحظة سلوك طبیعي في اإلنسان ، ألنوالتذكیر

یجب استخدامھا واستغاللھا إلى أقصى حد ممكن في تنمیة مھارات التفكیر واالستكشاف 

  . ستنتاج واال

، نحو استقبال المعلومات ومعالجتھاخطوة أولى في والمالحظة وضعیة یوضع فیھا المتعلم 

 ،لیھ فھم المدلوالت والتفاعل معھا، فیسھل عبناء متناسقا ومتدرجا ثم التوصل إلى بناء المعرفة

حا ودقة المعلومات المستنتجة المبنیة علیھا أكثر وضو ھ كلما كانت المالحظة دقیقة كانتألن

   . واستیعابا 

  

  



الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية   ------------ --------------------------------------------------------------------- -------------

  ابتدائي

32  اإلسالمية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية

  

  

  :وتتمثل فیما یلي  :استثارة الفھم  -2

  . تھیئة المتعلم بتشویقھ وإثارة دافعیتھ للتعلم * 

القرآن (النص  یدل علیھحول ما یستھدفھ أو ما  )وضع فرضیات( اشتقاق أو عمل تنبؤات* 

  ). ...الكریم، الحدیث الشر یف

 الحدیث  القرآن الكریم( نصي یتضمنھا الإثارة أسئلة حول المعاني الرئیسیة الت

  .أو الموضوع) ...الشریف

 غیر المفھومة  النصوص إدراك وفھم الفقرات الغامضة أو.  

   

حیث یتم الربط بین المعارف الجدیدة والمكتسبات القبلیة في سیاق بناء الكفاءة،  : الربط -3

  .الموقف التعلیمي بعملیة التحكم واالنتقاء الواعي لمتغیرات المعلموھنا یقوم 

  

تباع إفي ھذه المرحلة یمكن  ) :المرحلة الختامیة(استثمار المكتسبات  وضعیة، المرحلة الثالثة -

  : االستراتیجیة التالیة

  : ، ویتم من خالل روابط ذھنیة إقامة / أ

لھا معنى  مجموعاتوھي تعني إعادة تصنیف المعلومات في  :التصنیف في مجموعات * 

ات التي تم تخزینھا أو أو كتابیا، وذلك لتسھیل تذكر تلك المعلوم نیاذھ العقل في

  . استدعاؤھا

 فعالوھي تعني ربط المعلومات الجدیدة بالمفاھیم الموجودة  :التداعي والتفصیل * 

حیث یكون لھا  ،ارتباطات بالذاكرة یجادإلبالذاكرة أو ربط جزء من المعلومات بآخر 

  . مدلول عند المتعلم

وھي تشیر إلى وضع كلمة أو عبارة ما  : الفقرات وغیرھادام الكلمات الجدیدة في استخ* 

وھذه . قصة ذات معنى بحیث یمكن تذكرھامحادثة أو  أو أو تعریف في جملة

لجدیدة ترتبط من الربط والتفصیل حیث أن المعلومة ا االستراتیجیة تحتوي على شيء

  .بسیاق معروف من قبل
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  : وتتم من خالل : ر واألصوات االستفادة من الصو /ب

أي ربط المعلومة الجدیدة بمفھوم موجود بالذاكرة باستخدام  :اإلستراتیجیة التصوریة * 

  . معنى تصور بصري لھ

 في شكل مصفوفة )...الصدق، األمانة(مفاھیم مثل وھي تعني تنظیم ال : الصور الداللیة* 

  . تتناول كل مجاالت التربیة اإلسالمیة

وأول  دیدة باستخدام روابط سمعیة بصریةوتعني تذكر كلمة ج :م كلمات مفتاحیة استخدا* 

  .  یرتبط بالكلمة الجدیدة  لھذه االستراتیجیة ھو تحدید كلمة مألوفة لدى المتعلم لھا مدلو
  

  :التعلیمیة التعلمیة  اتالوضعیـ كیفیة تطبیق 

تحضیر  أو ) خطوات اإلنجاز(تعلیمیة وحدة  الوضعیات التعلیمیة التعلمیة على لتطبیق

  :   الخطوات التالیة المعلمیتبع  ،الحصة التعلیمیة

    : التفكیر في تسییر التعلمات. 1 

o الكفاءة المستھدفة وأھداف التعلمبیعة ط .  

o  أداءاتمعارف(تنظیم التعلمات ،( .  

o  إعداد الوسائل الضروریة .  

o  إعداد نماذج للتقویم .  

تحتھا قة مع طبیعة الكفاءة التي تندرج فوامت مشكلةعیة إیجاد وض : مشكلةوضعیة . 2 

  مشكلة ؟الوضعیة خصائص الما ھي ف. المھام المطلوبة ألداء ددةحالمعارف والمھارات الم
  

  :  ال بد أن تستجیب الوضعیة المنشأة كوضعیة تعلم داخل وحدة للخصائص التالیة   

  . اقتراح مھمة إلنجازھا من طرف المتعلم .  أ

  : ن یجند المتعلم الموارد الضروریة ألداء المھمة وھي أ. ب

o  معلومات قبلیة ) فردیة(موارد شخصیة .  

o  معلومات الفوج أو القسم(موارد المجموعة( .  

o  توجیھات ،صور ،وثائق(المعلمموارد.... ( 
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  : تتم وفق الخطوات التالیة  ) :تسییرھا(معالجة وضعیة مشكلة . 3

تتحدد من خاللھا ) مشكلة(أي وضع المتعلم أمام مھمة صعبة  :للفرد الصعوبة المعرفیة . أ  

توظیف المكتسبات القبلیة ( حیث تظھر المحاوالت األولى لتجاوز الصعوبات ،أھداف التعلم

  ). للمتعلم

بتقسیم التالمیذ إلى أفواج وتوجیھھم إلى مقابلة نتائج  :الصعوبة المعرفیة للمجموعة . ب 

  ).  ...الشروح المتبادلة ،المقارنة ،التكامل التشاور،(إجابات متفق علیھا  أعمالھم للوصول إلى

المجموعة مساءلة حول إجابتھم وطریقة الحصول  المعلمفینشط  :رد الفعل الجماعي . ج 

       .، وذلك لمعرفة سالمة المسعى ودعم التعلمات باإلضافة أو التعدیل أو التغییراعلیھ

  
  

  :راتيجية وفق الجدول التالي  هذه اإلست يمكن تلخيصو 

  اإلستراتيجية  الوضعية

  االنطالق  وضعية
  . التحضیر لجو موضوع الوحدة 

  . استرجاع المعارف السابقة 

  . إثارة مواضیع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم

  لممرحلة بناء التع

   .جعل المتعلم في وضعیة مشكلة .1

  .باستخدام الحواس:  المالحظة. 2

، عن طریق إثارة أسئلة حول المعاني: ثارة الفھم است. 3

  .   وفھم الفقرات الغامضة 

  .ویتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجدیدة: الربط . 4

استثمار المكتسبات 
  )الختامية المرحلة(

  : وتتم من خالل : روابط ذھنیة  إقامة. 1  

  .التصنیف في مجموعات  /أ      

  . فصیل التداعي والت /ب     

  . استخدام الكلمات الجدیدة  /ج     

  : وتتم من خالل : االستفادة من الصور واألصوات . 2  

  .  االستراتیجیة التصوریة   /أ     

  . الصور الداللیة  /ب    

  . استخدام كلمات مفتاحیة  /ج   
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  :و يمكن تشخيص هذه االستراتيجية على الوحدة التالية 

  من صفات المسلم: الوحدة           نا مسلم أ: المشروع األول 

  

  .المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى اهللا عنه) : ص(قال رسول اهللا 

  

  النشاطات المقترحة  استراتيجية الوضعية   الوضعيات
وضعيات 
  االنطالق

كتابة بعض الصفات الحمیدة وأخرى سیئة على . 1  

  .السبورة

  .معلم من المتعلم ذكر صفات أخرى یعرفھایطلب ال. 2

  
  
  
  
  

  وضعية بناء 

  

  

  المالحظة: أوال 

یطرح المعلم مشكلة حول عواقب إیذاء اآلخرین    مثل . 1

تلمیذ یرمي زمیلھ بحجارة فیصیبھ في وجھھ، ما : 

  رأیكم في ھذا التصرف ؟

  مالحظة الحدیث المكتوب على السبورة. 2

  .لم لنص الحدیثاالستماع إلى قراءة المع. 3

  .یحاول المتعلم قراءة نص الحدیث قراءة صحیحة. 4

    التعلم

  

  

  

  

  استثارة الفهم: ثانيا 

طرح أسئلة من طرف المعلم حول الصفات الحمیدة . 1

  .التي یجب أن یتحلى بھا المتعلم

الوصول إلى فھم كلمات الحدیث والتمییز بین ما ھو . 2

ما ھو قبیح خلق حمید یجب أن یتصف بھا المسلم و

  .یجب اجتنابھ

یقوم المتعلم بتنظیم معاني الحدیث من خالل تجزئتھ . 3

  .معتمدا على أسلوب الحوار والنقاش

  .یبرز المعلم كیف یتعامل المسلم مع اآلخرین. 4

من خالل األسئلة التي یطرحھا المعلم یفھم المتعلم . 5

  .معنى إیذاء اآلخرین باللسان أو الید

شتقاق اعلى معنى الحدیث من خالل یتعرف المعلم . 6

  .المفردات الموجودة فیھ
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  الربط: ثالثا 

  .علم ما یعرف من صفات حسنة ومن صفات سیئةتیذكر الم. 1
  .یستخرج المتعلم الصفات الحسنة انطالقا من الحدیث. 2
بتوجیھ من المعلم یربط المتعلم بین المعارف الجدیدة . 3

تخلص ویثري رصیده المعرفي في ومكتسباتھ القبلیة أي یس
  .الصفات الحمیدة الواجب التحلي بھا

الوضعية 
الختامية 

استثمار (
  )المكتسبات

  

  

  

  

  

  

  

إقامة روابط  :أوال

  ذهنية

بوضع مصفوفة للسلوكیات : التصنیف في مجموعات . 1
  .الحسنة وأخرى للسلوكات السیئة

  

  ) :بالید: (مثل 

  سلوك حسن  سلوك سيء
  ضرب الزمیل -
  التخریب -
  رمي األوساخ -

  المصافحة -
  التنظیم -
  النظافة -

  

  ) :باللسان: (مثل 

  سلوك حسن  سلوك سيء
  الكذب -
  الشتم -
  التشویش -

  الصدق -
  الكلمة الطیبة -
  الھدوء -

  

  :التداعي والتفصیل . 2
  :االستراتیجیة التصوریة  -1

عودة إلى قراءة الحدیث على السبورة حتى یرسم في ال -
  .ذاكرة المتعلم ویصبح لھ معنى

استظھار الحدیث من طرف المتعلم مع احترام  -
  .مراحل األداء

  :الصور الداللیة  -2
ترتیب المعاني التي یتضمنھا الحدیث من أخالق في  -

  .مصفوفة
التمكن من عرض ھذه الصفات والفھم المبسط لھا  -

  .یلھا إلي سلوكوتحو
  :استخدام كلمات مفتاحیة  -3

ھي الكلمة المفتاحیة التي ینطلق ) من صفات المسلم( -
  .منھا المتعلم في استذكار الحدیث
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  استعمال الوسائل التعلیمیة - سادسا
   

ھ��ي جمی��ع أن��واع الوس��ائط الت��ي :  )الُمعین��ات التعلیمی��ة(تعری��ف الوس��ائل التعلیمی��ة / 1
رس في الموق�ف التعلیم�ي لتوص�یل الحق�ائق أو األفك�ار أو المع�اني للتالمی�ذ وف�ق یستخدمھا المد

  .استراتیجیة التعلیم والتعلم لتحقیق الكفاءات المستھدفة
  

إن الوس�ائل التعلیمی�ة بُرّمتھ�ا ت�وفر الخب�رات الحس�یة الت�ي : أھمیة الوس�ائل التعلیمی�ة / 2
می��ة، وك��ذلك ف��ي تخط��ي العوائ��ق الت��ي یص��عب تحقیقھ��ا ف��ي الظ��روف الطبیعی��ة للخب��رة التعلی

فحینم��ا نن��اقش م��ع التالمی��ذ ف��رائض  .تعت��رض عملی��ة اإلیض��اح إذا م��ا اعتم��د عل��ى الواق��ع نفس��ھ
الوض�وء أو أرك�ان الص�الة أو حقیق�ة الص�یام أو معن�ى اإلیث�ار، فإن�ھ تتش�كل ل�دیھم ص�ورة غی�ر 

الم��درس ف��ي الموق��ف واض��حة ال یمك��ن تحدی��د معالمھ��ا إال بمختل��ف الوس��ائط الت��ي یس��تخدمھا 
لمدرس��ة الص��الة أو دع��وة طبی��ب اق��رص مض��غوط لكیفی��ة أداء الوض��وء و التعلیم��ي، كع��رض

باإلضافة إلى ذل�ك فق�د أثبت�ت و... مشاھدة قصة دینیة مصورة  ، أولشرح فوائد الصیام الصحیة
 ، حی�ثالتربوی�ةجتم�اع فائ�دتھا التعلیمی�ة وعل�م ال�نفس واالحاث التي قام بھ�ا رج�ال التربی�ة واألب

تنش�طھم تجع�ل التعل�یم أبق�ى أث�را، كم�ا تثی�ر اھتم�ام التالمی�ذ وعیوب اللفظیة، والأنھا تتغلب على 
في نھای�ة المط�اف تس�ھل عملی�ة التعل�یم عل�ى األس�تاذ وال�تعلم عل�ى وتنمي استقرارھم الفكري، و

  .التلمیذ
  

خدام أی�ة م�ن الض�روري أن یس�بق اس�ت: األسس العام�ة ف�ي اختی�ار الوس�ائل التعلیمی�ة/ 3
  : وسیلة من الوسائل التعلیمیة اختیار دقیق لھا وفق أسس من أھمھا

  

فكل م�ا كان�ت الوس�ائل حس�یة وتس�مح للتلمی�ذ  :أن تتناسب الوسائل و مستوى التالمیذ / أ
الص�الة أداء قرص مض�غوط لكیفی�ة بواسطة بالفاعلیة والنشاط كان ذلك أفضل، فرؤیتھ 

  .ا و أركانھایرسخ في ذھنھ كیفیة أداء فرائضھ

ف��ي الم��ادة العلمی��ة ی��ؤثر س��لبا عل��ى م��دارك التلمی��ذ،  إك��ل خط�� :ص��حة الم��ادة العلمی��ة / ب
یش�وھھا فی�ھ أخط�اء یفس�د الم�ادة العلمی�ة وفاستخدام ش�ریط س�معي لغی�ر مق�رئ مخ�تص 

 .لدى التلمیذ

یج��ب أن تحت��وي الوس��ائل عل��ى الق��در  :كفای��ة الم��ادة العلمی��ة الت��ي تق��دمھا الوس��ائل / ج
فع��رض ج��زء  .افي م��ن المعلوم��ات الت��ي تتناس��ب م��ع الموض��وع و غ��رض ال��درسالك��

مبتور من شریط فیدیو حول الھجرة النبویة ینقص من المادة العلمیة ویح�دث خل�ال ل�دى 
  .المتعلم
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یج�ب أن تتناس�ب الم�ادة :  مناسبة المادة العلمیة التي تقدمھا الوسائل لخبرات التالمیذ/ د
 ستوى خبرات التالمیذ وتحقق استمراریة المعلومات فتق�دیم مرج�عالعلمیة للوسائل مع م

ال یحق���ق اس���تغالل الم���ادة العلمی���ة المطلوب���ة، لوج���ود ... ف���ي الفق���ھ لتالمی���ذ االبت���دائي
 .المصطلحات العمیقة صعبة الفھم

  

  :  قتراح الوسائل التعلیمیة اآلتیةاویمكن 

 السبورة.  

  الطبیعةر أداء العبادة، صو، بقاع مقدسةمساجد(صور ألماكن مختلفة ،…(.  

  بصریةالاألجھزة السمعیة .  

 سمعیة بصریة: أشرطة .  

 أقراص مضغوطة .  

 مسجالت.  

 جھاز إعالم آلي.  

  قصص من التراث، أو من غیره حسب ، مصحف مدرسي(مراجع خاصة
 .الوضعیات

 العلماء و رجال التخصصات المختلفة ت ومداخالت األئمة وشھادا.  

 وسائل أخرى.  
  

   : الستفادة من ھذه الوسائل في مختلف المجاالت وعلى سبیل المثالفیمكن ا

  وغیرهتستعمل السبورة للمحو التدریجي في التحفیظ.  

 یستعمل المسجل لتسمیع السور واآلیات…   

 في تثبیت العقیدة والعلمیة تستغل مختلف الصور الطبیعة .  

 مجال السلوكفي  واألمثلة الواقعیة والحقائق العلمیة تذكر مختلف القصص.  
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  :نموذج الستعمال الوسائل التعليمية 

  

  الوسائل التعلیمیة الوحدات المشاریع

  المشروع األول

 أنا مسلم
  سورة المسد

 استخدام شریط سمعي لتالوة السورة -
   .مكتوبة علیھا السورة  )لوحة(الفتة  -

  المشروع الثاني

 أخالقي كمسلم

  أداء الوضوء

 

دائ��ھ أم��ام تق��دیم م��ن یحس��ن الوض��وء أل -
 .التالمیذ

 .صور ثابتة ألداء مراحل الوضوء -
 ...عرض قرص مضغوط، شریط فیدیو -

  المشروع الثالث

  واجباتي كمسلم
  بر الوالدين

حضور ولي تلمیذ مجتھد وذكر محاس�ن  -
 .ابنھ من حیث طاعتھ لھ والبر بھ

حض��ور شخص��یة معروف��ة ف��ي المح��یط  -
   ...).إمام، طبیب، ریاضي(القریب 
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  منھجیة تقویم التعلم - سابعا

  

نظرا لتمیز مادة التربیة اإلسالمیة بكونھا تجمع ما بین المعرفة والوجدان والسلوك فإن ذلك یتطلب 
  .اتباع خطوات معینة عبر مراحل التقویم المتدرجة، وكذا وسائل مكیفة وفق ھذه المیزة

  في مادة التربية اإلسالميةمراحل التقويم / 1

یم المحددة في نمطین أساسیین وھم�ا التق�ویم البن�ائي والتق�ویم التجمیع�ي، من خالل أنماط التقو
  : یمكننا في مادة التربیة اإلسالمیة اتباع مراحل التقویم حسب الترتیب التالي

  

ویتضمن تحدید المستوى والقدرات الذھنیة  ،ویتم قبل بدایة عملیة التعلم : التقویم األولي /أ
بخالف بقیة  -  وبما أن مادة التربیة اإلسالمیة. مكتسبات السابقةوال تواالستعدادات والمیوال

، فإن التقویم األولي یكتسي فیھا أھمیة لھا مصادر تلقي متنوعة من غیر المدرسة – المواد
بالغة بحكم وجود التلمیذ في وسط أسري واجتماعي متشبع بالقیم اإلسالمیة، مما یمكنھ من 

تحدید مدى تحصیل  ھو كون الھدف من التقویم األوليیف .تحصیل معارف قبلیة في المادة
 المتعلمینكما یفید ھذا التقویم في تصنیف  .والسلوكیات من وسطھ واكتساب المتعلم للمعارف

التعلیم الفردي أو ( إلى مستویات متجانسة، بحیث تبدأ كل مجموعة من المستوى المناسب لھا
  .)باألفواج

حرك عملیة التدریس بھدف تحدید ما إذا كان التعلم یسیر الذي ی ھو : التقویم البنائي /ب
فھو بھذا المعنى یستغرق مدة ممارسة العملیة التربویة . بناء الكفاءات المستھدفةوفق 

بناء  المعلموالتلمیذ تغذیة مرتدة من خالل النتائج المحصلة، فیسعى  للمعلمبحیث یوفر 
سیر العملیة التعلیمیة تسھیل ة قصد أو اختیار مناسب لالستراتیجی علیھا إلى تعدیل

، ومن التعلمیة لالنتقال من التحصیل المعرفي إلى األداء ومن ثّم إلى التفاعل الوجداني
تتم ھذه المرحلة من و ،جھتھ یستفید التلمیذ من معرفة جوانب القوة والضعف في أدائھ

  .برنامجالأثناء تطبیق  مراحل التقویم
  

أو مقرر  أو مشروع ھذا النوع من التقویم في نھایة وحدة دراسیة یأتي : التقویم الختامي/ ج
دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراسیة بھدف إعطاء تقدیرات للمتعلمین تبین قدراتھم 

  . ، ومنحھم شھادة تبعا لذلك بناء الكفاءاتالتحصیلیة وفق 
  

بالتالمیذ الذین یجدون  االھتمام أثناء االنتقال عبر مراحل التقویمیھتم  أن للمعلموالبد 
ومن ثم السعي إلى ، أو ترجمتھا إلى أداءات سلوكیة، صعوبات في عملیة تحصیل المعلومات

، وھذا الذي اصطلح على تسمیتھ استدراكھاوسبل  ھذه الصعوبات وتحدید عواملھا الكشف عن
 د المستوىلتحدی االختبارات التحصیلیةو المالحظة ولتحقیق ذلك تستعمل. بالتقویم التشخیصي

  .األداء والتمثل الوجدانيبالمعرفي وربطھ 
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   في مادة التربية اإلسالميةالتقويم أهداف / 2

/ التعلمیة إن التقویم التربوي باعتباره األداة الرئیسیة في إصدار األحكام على العملیة 
في ھدفین  محددة وھذه األھداف نجدھا. لھ أھداف یسعى إلى تحقیقھا ، ال بد وأن تكونالتعلیمیة

أساسیین أحدھما دافعي واآلخر تصحیحي، وتترتب عن ھذین الھدفین مجموعة من األھداف 
  :نذكرھا على النحو التالي

  :في  بالنسبة للهدف الدافعي فيمكن تحديده /أ

 استثارة دافعیة المتعلمین للتعلم.  

 حفظ النصوص الشرعیة( تنمیة مستوى كفاءة األفراد(.  

  العبادات، المعامالت( ألفرادل الصحیح داءاألتنمیة(....  

  األداء الجید ذويمكافأة األفراد.  

  :في بالنسبة للهدف التصحيحي، فيمكن تحديد عناصره  /ب

  العبادات والمعامالت(تعدیل األداء الرديء(.  

  تحویل المعرفة إلى أداء ( التعلیمیة/ العملیة التعلمیة جرائیة في إلاتحدید المشكالت
  .)نیاوتفعیلھا وجدا

 إخراج الحروف من مخارجھا ،حفظ النصوص الشرعیة( تشخیص صعوبات التعلم(.  

  تعلیمیة وفق المعطیات المستجدة/ استراتیجیات تعلمیة اتخاذ. 
  

  

  وسائل التقويم/ 3

المالحظة واالختبارات :  وسائل التقویم في مادة التربیة اإلسالمیة كغیرھا من المواد ھي
      :، وھي مفصلة كما یليةوبطاقة المتابعة المدرسی

   : المالحظة: الوسيلة األولى 

مالحظة مدى تفاعل التلمیذ مع المادة التعلیمیة ومدى تمثلھ للمواقف الخلقیة وكیفیة تطبیقھ 
للواجبات الدینیة المقررة في المنھاج، وھذه الوسیلة تأخذ مكانا ھاما في مادة التربیة اإلسالمیة 

داء والسلوك والتفاعل الوجداني مع التحصیل المعرفي، وھذا مما یعد بحكم كونھا تركز على األ
  .موضوعا للمالحظة

 

 

  



الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية   ------------ --------------------------------------------------------------------- -------------

  ابتدائي

42  اإلسالمية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية

  : والمالحظة نوعان 

وھي المالحظة األولیة التي تشد انتباه األستاذ بحیث یطرح فرضیة  : المالحظة البسیطة -  /أ
  .لتبني استراتیجیات التحكم في الموقف التعلیمي

ویقصد بھا المشاھدة التي یقوم بھا الفاحص، بحیث یسجل كل ما  :المالحظة العلمیة  -/ ب
یالحظھ حول الظاھرة المالحظة سواء كانت طبیعیة أو سلوكیة أو تربویة أو 
اجتماعیة، وال بد من توفر مجموعة من الشروط حتى تكون المالحظة جیدة نذكر منھا 

  :  ما یلي

  . وضوح الھدف -

  .یمكن مشاھدتھ بیسر أن یكون موضوع المالحظة متاحا بحیث -

   : المقابلة: الوسيلة الثانية 

أّن وخاصة  ،وتكون شخصیة مع بعض التالمیذ الذین یجدون صعوبة في التكیف والتحصیل
لب العملیة التعلیمیة التعلمیة في مادة التربیة اإلسالمیة ھو االنتقال من المعرفي إلى األداء 

من التالمیذ الممتازین في التحصیل المعرفي  اثیروالسلوك، وبالتالي دلّت التجربة على أّن ك
یجدون صعوبة في االنتقال من ذلك إلى األداء والتفاعل الوجداني، مما یفرض استعمال ھذه 

  . الوسیلة بشكل متواصل مع التالمیذ المعنیین

   : المدرسيةالمتابعة بطاقات : الوسيلة الثالثة 

تطورات الحاصلة في مكتسباتھ التلف بحیث توضع لكل تلمیذ بطاقة یسجل علیھا مخ
ومما یتأكد استعمال ھذه البطاقة ھو أن المادة تشمل . المعرفیة وأداءاتھ السلوكیة وتمثالتھ الوجدانیة

ي على الحفظ والشرح والتحلیل واالستنتاج وكثیر من األداءات، فینبغي حینئذ وضع البطاقة الت
  .تتبع مدى تقدم التلمیذ في ذلك

   : االختبارات: ابعة الر  الوسيلة

وتحتوي على األسئلة الشفویة التي ال تتطلب إجابات طویلة، وكذا االختبارات التحریریة 
باإلضافة إلى . بنوعیھا الموضوعیة والمقالیة بمراعاة ما یناسب كل مرحلة من مراحل التعلیم

  .االختبارات األدائیة بحكم خصوصیة المادة
  

فیما یتعلق بالحفظ وشرح اآلیات واألحادیث النبویة  ،لشفویةلھذا یفضل التقویم باألسئلة ا
في المبسطة ، وھذا ال یعني االستغناء عن االختبارات التحریریة وسرد الوقائع من السیرة النبویة

  .ھذه المجاالت

وأّما االختبارات األدائیة فھي مطلوبة بشدة فیما یتعلق بمجال السلوك والعبادات، وال ینبغي 
في ھذا المجال على االختبارات التحریریة أو الشفویة، ألّن اجتیاز ھذه االختبارات ال االكتفاء 

یعني أن التلمیذ یحسن االنتقال فیھا كمعرفة إلى أداء وسلوك، وعندھا یفقد تدریس السلوك 
  .والعبادات الغایة األساسیة منھما
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ت التربیة اإلسالمیة، ولكن وأّما االختبارات التحریریة فھي وسیلة تستخدم في جمیع مجاال
قیاس مدى انتقال التالمیذ من التحصیل المعرفي إلى التفاعل الوجداني، في فائدتھا العظمى تظھر 

وذلك من خالل إتاحة الفرصة لھم للتعبیر عما یختلج في صدورھم، وبذلك نخرج من إشكالیة عدم 
  .كانیة قیاس التفاعالت الوجدانیةإم

  

  عمال مراحلهنموذج للتقويم باست/ 4

  .من أركان اإليمان: الوحدة التعليمية 

اإلیمان با�، اإلیمان بالمالئكة، : تعداد أركان اإلیمان التالیة القدرة على : الكفاءة القاعدیة 
  .اإلیمان بالكتب، اإلیمان بالرسل، اإلیمان بالیوم اآلخر، واالستظھار الصحیح آلیة أركان اإلیمان

  

 - مثال–أركان اإلیمان أو یطلب منھم أن یرسموا التالمیذ عن  لمعلمایسأل  : تقویم مبدئي
  .رسما یجسدون فیھ معارفھم السابقة المتعلقة بأركان اإلیمان

  

یستمع إلى قراءة التالمیذ آلیة أركان اإلیمان، ویصحح نطق الكلمات،  : تقویم بنائي 
  .ویوجھھم إلى مخارج الحروف السلیمة

  

ة اآلیة إلى كلمات كل بلون خاص، ویالحظ مدى قدرتھم للوصول یطلب من المتعلمین تجزئ
  .إلى أركان اإلیمان

  

بعد االنتھاء من موضوع أركان اإلیمان، یسأل المعلم التالمیذ حول تعدادھا وترتیبھا حسب 
  .لیقیس مدى فھمھم ومستوى بناء الكفاءة المستھدفة اآلیة

    

ألفاظ اآلیة في بطاقات یطلب من المتعلمین  بعد المحو التدریجي أو بعثرة:  تقویم ختامي
  .ترتیب ألفاظھا بترتیب البطاقات التي كتبت علیھا، ثم استظھار اآلیة

  

  نموذج للتقويم باستعمال وسائله/ 5

بمالحظة حسن إخراج الحروف ، تتخذ المالحظة وسیلة للتقویم فیما یتعلق بالحفظ:المالحظة 
غیر إسقاط، كما تتخذ وسیلة للتقویم فیما یتعلق ببعض  من مخارجھا الصحیحة، وسرد اآلیات من

السلوكات كالنظافة والتأدب بآداب الحدیث أثناء المناقشة واحترام زمالئھ، والتسامح معھم في حال 
  . الخ...االختالف

قد یجد بعض التالمیذ صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصیل العلمي إلى  :المقابلة 
التفاعل الوجداني، مما یتطلب مقابلتھم لمعرفة األسباب من وراء ذلك، ومن ثم  أو األداء السلوكي

  .تقویمھا ومعالجتھا
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  :بطاقة المتابعة المدرسية 

  :المعلومات الخاصة بالتلميذ

  .....................: .......... تاریخ المیالد............  .....: .............. االسم واللقب

  : .....................المستوى الثقافي لألسرة ............: ....... اعي لألسرةمستوى االجتم

  ...........: ..عدد اإلخوة ومرتبتھ بینھم

  .الخ...الحضانة، الروضة، المدرسة القرآنیة، الزاویة : التكوین ما قبل المدرسة 

  . جید ـ متوسط ـ ضعیف: المستوى الدراسي السابق 

  : ............................الحالیة السنة الدراسیة 

  المالحظة  التقويم  المكان  المستوى  المجال  النشاط  التاريخ

حفظ سورة   

  االنفطار

ضعيف أو   القسم  حفظ  معريف

  متوسط أو جيد

يف تقدم، أو يف 

  اخل...تأخر

    

  

          

  

   :یمكن اقتراح ما یلي  : یةالموضوعاالختبارات 

  . الخ...مأل الفراغات، أو إعادة الترتیب واالختیار من متعدد في مجال الحفظ یلجأ إلى -

وفي مجال األخالق والسلوك یلجأ إلى المقابلة بین خلقین متضادین من حیث  -
  . الخ...اللجوء إلى الصواب والخطأ أو ،المحاسن والمساوئ واآلثار

   .الخ...األسھموفي مجال العبادات یلجأ إلى الصور للترتیب بینھا أو الوصل بینھا ب -

  .وفي مجال العقیدة یلجأ إلى المزاوجة والخطأ والصواب -
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  النشاطات الالصفیة -ثامنا 

وھي نشاطات  .تكملھا وتدعمھاوللنشاطات الصفیة  األنشطة الالصفیة امتدادا طبیعیاتمثل 

ضعیات والمواقف ت في الویقوم بھا المتعلم خارج القسم من خالل ممارسة القیم ومختلف المكتسبا
 ,ویجب عدم النظر إلى األنشطة الالصفیة بأنھا معطلة للدراسة أو مضیعة للوقت والجھد .المناسبة

إذ بھا یتدرب المتعلم على تمثل القیم اإلسالمیة  :بل ینبغي النظر إلیھا من زاویتھا التربویة 

لھ من عبادات ومعامالت  والمكتسبات التعلمیة في محیطھ االجتماعي وفي فضاءات جدیدة بالنسبة
للتحدیات والمشكالت  فتتقوى في نفسھ روح الجماعة وتتدعم شخصیتھ بما یجده من حلول, وآداب

  .مما یعینھ على تذوق قیم العلم والوقت والجھد ،و إیجابیا ، فیكون فعاالالتي تعترضھ
     

بما یحقق الغایات  مالبد أن تخضع للمتابعة والتقوی ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفیة

  .       واألھداف التربویة المرجوة

  :النشاطات الالصفية المقترحة في مادة التربية اإلسالميةوإليك 
 النشاط الالصفي الوحدة

من أسماء اهللا 
 الحسنى

إم�ا  -موضوع الوح�دة – ىنیة ألسماء هللا الحسنفبرسم لوحة یكلف التالمیذ  -

كل جم��اعي ؛ یس��ھم ك��ل التالمی��ذ ف��ي بش��كل ف��ردي ینج��ز ف��ي البی��ت أو بش��

 .إنجازه باقتراح األلوان والخطوط واألشكال المناسبة

  شخصية الرسول

، حكای�ة قص�ص، رس��وم أناش�ید ، قص�ائد،أش�عار: بأنش�طة یش�ارك التالمی�ذ  -

لھ��ا عالق��ة مباش��رة  بالمناس��بات الدینی��ة الت��يف��ي االحتف��االت  ال��خ... معب��رة

والت�ي ت�تم  ،ال�خ... إلسراء والمع�راجاة، المولد، فتح مك: بشخصیة الرسول

 .برمجتھا في المدرسة

  القرآن الكريم
 والحديث النبوي

یشارك التالمیذ في مسابقات حفظ القرآن الكریم واألحادیث النبویة أو جم�ع  -

   .لوحات فنیة بخطوط بدیعة ما بین األقسام، والتي تقیمھا المدرسة

  الرفق بالحيوان
ال��رحالت إل��ى ح��دائق الحی��وان، وأخ��ذ ص��ور تذكاری��ة  یش��ارك التالمی��ذ ف��ي -

  .معھا

  .ص مضغوطة حول الحیوانات في المدرسةابرمجة أشرطة وأفالم أو أقر -

  احترام الكبير
یش�ارك التالمی��ذ ف�ي الزی��ارات إل�ى مؤسس��ات رعای�ة المس��نین، م�ع تكل��یفھم  -

   .بتصمیم الھدایا التي سیقدمونھا إلى العجزة

  أدب الطريق
رك التالمی���ذ ف���ي حم���الت تقیمھ���ا المدرس���ة بغی���ة التنظی���ف أو غ���رس یش���ا -

  .الخ... األشجار أو الورود 

  المساجد -الصالة 
یشارك التالمیذ في الزی�ارات الت�ي تبرمجھ�ا المدرس�ة إل�ى المس�اجد العتیق�ة  -

  .والتاریخیة

  .أداء صالة الجماعة -
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  :  المقترحات المقدمة ما یلي روعي في  :مالحظة 

  .            لتكامل بین الموادا* 

  ).حسب اإلمكانیات(التنوع واالختیار * 

على المعلم انتقاء الوسائل التربویة المناسبة والتي تخدم الموقف التعلیمي : الوسائل * 
   .وتحقق الكفاءات المستھدفة 

ذلك لمعلم األنشطة الالصفیة المعتمدة تقویما بیداغوجیا مراعیا في ایقوم : التقویم * 
 . الغایات واألھداف والكفاءات المستھدفة 
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