
 مناھج السنة الثانیة ابتدائي -------------------------------------------- 

1  منھاج التربیة اإلسالمیة

  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011جـوان 

 
 
  



 مناھج السنة الثانیة ابتدائي -------------------------------------------- 

2  منھاج التربیة اإلسالمیة

  
  

  السنة الثانیة ابتدائي منھاج
  
   

  تقدیم المادة / 1
  المالمح الخاصة / 2
  الكفاءات المستھدفة / 3
  بتدائيالنة الثانیة من التعلیم امضامین برنامج الس/ 4
  التوجیھات المنھجیة الخاصة / 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مناھج السنة الثانیة ابتدائي -------------------------------------------- 

3  منھاج التربیة اإلسالمیة

  
  

  دیم المادةتق/ 1
  

یتبناه النظام  دة التربیة اإلسالمیة في إطار المنھج التربوي العام الذيتدخل ما
وسلوك تصنف ضمن معرفة وممارسة  االبتدائي، إذ ھي في التعلیم التربوي الجزائري
، وجیة متكاملة بمجاالتھا األساسیة، وتشكل وحدة تربویة بیداغالمجال االجتماعي

ھاما باعتبارھا تسھم في استكمال نمو المتعلم  وتكّون في مجموعھا إطارا تعلیمیا تعلّمیا
وتكوین شخصیتھ عقیدیا وفكریا ووجدانیا وجسدیا وجمالیا وخلقیا وفق الكتاب والسنة، 

لواقع وتزویده بالمعارف والخبرات الالزمة طبقا لألھداف التربویة لینسجم مع ا
  .األسري واالجتماعي والبیئي

 

تعمیق التعلمات أساسا إلى تدعیم المكتسبات و ھدفففي مرحلة التعلیم االبتدائي  ی
ورفع المستوى العلمي الذي یقضي على الرجوع إلى األمیة فیما یتعلق بالمعارف 

المتعلم في المبادئ األساسیة للعقیدة حیث یتحكم لیة في شتى مجاالت التعلم للمادة، األو
ویحفظ ن المتعلم، عض آثاره في سلوك ووجدااإلسالمیة متمثلة في أركان اإلیمان وب

 ،التي تخدم مجاالت المادة المختلفةحزب سبح ونخبة من األحادیث النبویة المختارة 
أبرز المحطات من یقف على ولعبادات إجماال ویمارس ما یناسبھ، ویعرف أحكام ا

إلى جانب جملة من اآلداب واألخالق ، وقصص بعض األنبیاء )ص(سیرة النبي 
  .ھ الفردیة واألسریة واالجتماعیةیم اإلسالمیة في حیاتوالسلوكات التي تترجم الق

 

التربیة البیئة وعلقة بالصحة وامین المتمرحلة من المضھذه الالمادة في  ووال تخل
  .  .. السكانیة
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4  منھاج التربیة اإلسالمیة

  المالمح الخاصة/  2
  

  :التلمیذ عند دخولھ إلى المدرسة محلم* 
 لتلقيكون مزودا باستعدادات تؤھلھ من الطفل قبل دخولھ إلى المدرسة أن ی یتوقع

بما یناسبھ ویمكن تجسید ھذه االستعدادات في  خبرات منظمة ومكملة ومبسطة
  :اآلتیة العناصر

 

  .مسلمة جزائریةعلى بعض القیم اإلسالمیة باعتباره نشأ في أسرة  النشأة -
 األسريالتي تلقاھا من محیطھ األولیة  میةبعض المعارف اإلسال اكتساب -

  . الجتماعيوا
 المجتمعالخصال الحمیدة التي تقوم علیھا العالقات في و اآلداب ببعض التخلق -

  .المسلم
 . حب العلم والفضولیة في تنمیة المعرفة -
  ...).الصالة  ،المسجد ،المصحف(حترام المقدسات الدینیة ا -

 

  :االبتدائيمرحلة التعلیم نھایة  في المتعلم ملمح *
  :مرحلة التعلیم االبتدائي أن في نھایةیتوقع من التلمیذ 

 

  .یات واألحادیث الشریفة مع فھم إجمالي لھابعض اآلو سبح بحز حفظی -
والمبادئ األولیة اإلسالمیة العقیدة المرتبطة باألساسیة  التعلماتفي  تحكمی -

 .لعباداتل
  .المناسبة لعمرهیمارس بعض العبادات  -
إلسالمیة المعززة لوحدة لقیم األخالقیة اقة لالمطاباإلیجابیة  السلوكات مارسی -

  .االنتماء
  .ویحبھم ویتمثل مواقفھم العظیمة األنبیاء والصالحینیعرف بعض  -
من خالل معرفة بعض المحطات المختارة من سیرتھ  )ص( بالنبي يقتدی -

 .المباركة
  .ھیحافظ علیھا في محیطھ من خالل ھدي اإلسالم ومبادئو یعرف مكونات البیئة -
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5  منھاج التربیة اإلسالمیة

  المستھدفة الكفاءات/ 3
  
  :اإلبتدائيللتعلیم الختامیة  ةالكفاء* 
 

  :لمادة التربیة اإلسالمیة من خاللالقدرة على التحكم في التعلمات األساسیة 
 

  قرآن االستظھار الصحیح للقدر المحفوظ من الالسلیمة و) القراءة(التالوة
  .لیا بسیطاالكریم واألحادیث النبویة وفھمھما فھما إجما

  التمسك بمبادئ العقیدة اإلسالمیة بشرح أركان اإلیمان شرحا إجمالیا
 .ومعرفة آثارھا في الحیاة

 حكمھا معرفة أحكامھا واألداء الصحیح للعبادات المناسبة لعمره و. 
 ریة واالجتماعیة وفق القیم األسسة السلوكات اإلیجابیة الفردیة وممار

 .اإلسالمیة
 ن واألئمة بمعرفة الصالحیوبعض األنبیاء و )ص(بالرسول  اإلقتداء

 .محطات لسیرتھم
 بتطبیق اآلداب القواعد الضروریة المحافظة على الصحة والبیئة. 

 

  :أھداف تدریس مادة التربیة اإلسالمیة في السنة الثانیة ابتدائي* 
 

 دعم وتعزیز المكتسبات القبلیة وتعمیقھا وترسیخھا.  
 لدین اإلسالمي واالعتزاز بھتنمیة اإلحساس باالنتماء ل. 
  ترسیخ معنى اإلیمان با� ورسولھ وحبھما من خالل شرح مبسط

 .للشھادتین
  الحفظ واالستظھار الصحیح لمجموعة من السور واآلیات القرآنیة القصیرة

واألحادیث النبویة المقررة وفھم معانیھا مبسطة بما یتناسب ومستوى إدراك 
 .المتعلم

  وبعض صفاتھ وأخالقھ واإلقتداء بھا )ص(معرفة شخص الرسول. 
  التعرف على بعض اآلداب اإلسالمیة والسلوكات الحمیدة وممارستھا

 .وترسیخ بعض القیم اإلسالمیة
  والتنبیھ على بعض المبطالت) األداء(معرفة كیفیة الوضوء. 
 معرفة عدد ركعات الصلوات الخمس.  
 معرفة كیفیة أداء الصالة أداء صحیحا.  
 الرفق بالحیوان(إیجابیة تجاه البیئة  تبسلوكیا االلتزام.( 
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6  منھاج التربیة اإلسالمیة

  :الكفاءة الختامیة للسنة الثانیة ابتدائي* 
 

أن یكون المتعلم قادرا على استثمار مكتسباتھ المعرفیة والسلوكیة في محیطھ 
  :تذكرا وأداًء بحیث

 

 تظھارا صحیحا یستظھر القدر المكتسب من القرآن الكریم والحدیث اس
 .نیھماویفھم معا

 یعدد أركان اإلیمان من خالل السند المعتمد. 
 یؤدي الوضوء أداء صحیحا  .  
 یؤدي الصالة أداء صحیحا.  
  ف بالرسول   ).ص(یعـرِّ
  مع  الحدیث والحواروفي  المسجدو الطریق فيیتأدب بآداب إسالمیة

  .العلم اآلخرین وفي طلب
 رسھا في محیطھ لوكات الحمیدة ویمایلتزم باألخالق اإلسالمیة ویكتسب الس

 ).إلى الجار، احترام الكبیر، بر الوالدین، زیارة األقارب نالصدق، اإلحسا(
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7  منھاج التربیة اإلسالمیة

  

  مضامین برنامج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي /4
  

  أنا مسلم :المشروع األول
 

ن اإلیمان وبعض أسماء هللا الحسنى واستظھار القدرة على إثبات االنتماء لإلسالم من خالل تعداد أركا): 1(الكفاءة المرحلیة 
  .)ص(من خالل معرفة جوانب من سیرتھ  )ص(المحفوظ من القرآن والحدیث واالقتداء بأخالق الرسول 

 

المحتوى المعرفي 
 للوحدة

 النشاطات المقترحة الكفاءات المستھدفة
المفاھمیة  العناصر 

 المستھدفة للبناء

ن أسماء هللا م
   :تعالى

 واحد هللا   -
 هللا قادر   -
  هللا خالق   -
  هللا رازق  - 

  .القدرة على ذكر أسماء هللا الحسنى وشرحھا

یتم التعرف على بعض صفات هللا وأسمائھ  -
من عرض صور أو استغالل الشواھد الحسنى 
  .الطبیعیة

یشرح األسماء من خالل ظواھر طبیعیة وصور  -
   .یتم التعرف على معانیھا

 .لكتابباستغالل ا یتم حفظھا واستظھارھا -

   .یعدد أسماء هللا تعالى -
معاني ھذه  یشرح -

  .شرحا بسیطا األسماء
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8  منھاج التربیة اإلسالمیة

 

شخصیة الرسول 
  )ص(

 نسبھ -
 رضاعتھ -
 بعتثھ -
  أخالقھ -

 )ص(القدرة على ذكر نشأة الرسول 
واالقتداء بھ من خالل معرفة بعض 

  .أخالقھ

من  )ص(یتعرف المتعلم على شخصیة الرسول  -
من عرض یث المولد والنسب والنشأة والبعثة ح

  .صور أو رسوم أو سرد قصة
من خالل یتعرف على صفتي الصدق واألمانة  -

االستماع إلى عرض المعلم لبعض أخالق الرسول 
  .ویقتدي بھا في الحیاة )ص(
  

محمد ( )ص(الرسول یذكر اسم  -
   .)بن عبد هللا بن عبد المطلب

  ).آمنة(سم أمھ ایذكر  -
نشأ ( )ص(ذكر طفولة الرسول ی -

فلھ جده ثم عمھ ك –یتیما 
   .)وأرضعتھ حلیمة

   .)عمره، رسالتھ(یذكر بعثتھ  -
 ) ص( الرسول یذكر أخالق -

   .)الصدق واألمانة(التي اشتھر بھا 

  خلق الصدق
  

ْدَق الص إِنَّ ( )ص( َقالَ 
رِّ َوإِنَّ َیْھِدي إِلَى اْلب

ةِ    )اْلبِرَّ َیْھِدي إِلَى اْلَجنَّ

القدرة على االستظھار الصحیح 
ث الصدق وشرحھ شرحا مجمال لحدی

، وتحري الصدق في الحیاة وبسیطا
قتداء بالنبي إالیومیة وتجنب الكذب 

 .)ص(

من خالل االستماع إلى قراءة الحدیث یتدرب  -
  .ى القراءة السلیمة للحدیث الشریفالمتعلم عل

  .یحاكي المتعلم قراءة المعلم -
على معنى الحدیث الشریف من یتم التعرف  -

  .خالل الحوار واألسئلة
الحدیث تدریجیا على بعرض نموذج لحفظ  -

ب المتعلم على الحفظ الذاتي خارج یتدربالسبورة 
   .مع المتابعةالقسم 

الحدیث بشكل الستظھار  الوقت الكافي یخصص(
  .)فردي

   .یقرأ الحدیث  قراءة صحیحة -
مجمال  ایشرح الحدیث شرح -

  .ابسیط
 دیث الشریف یستظھر الح -

  .استظھارا صحیحا
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9  منھاج التربیة اإلسالمیة

  من صفات المسلم
المسلم : ()ص(قال 

َمْن َسلَِم اْلُمْسلُِموَن 
ِمْن لَِساِنِھ َوَیِدِه 
َجَر َواْلُمَھاِجُر َمْن ھَ 
ُ َعْنھُ     .)َما َنَھى هللاَّ

القدرة على االستظھار الصحیح 
للحدیث وشرحھ شرحا بسیطا 

 .والعمل بھ

قراءة المعلم یتدرب المتعلم على قراءة الحدیث من  -
   .قراءة صحیحة

  .على معنى الحدیث باألسئلة والحوارالمتعلم یتعرف  -
یستخرج المتعلم  العبر  ةمركز ةبواسطة مناقشة قصیر -

 .  تواإلرشادا

   .قراءة صحیحة حدیثیقرأ ال -
شرحا مجمال  حدیثیشرح ال -

  .بسیطا
ا یستظھر الحدیث  استظھار -

  .صحیحا

 سورة المسد
القدرة على االستظھار الصحیح 

لسورة المسد وشرحھا شرحا 
 .مجمال بسیطا

من خالل االستماع یتدرب المتعلم على تالوة السورة  - 
إلى تالوة السورة باستعمال المسجل أو من قراءة 

   .)ة(المعلم
   .یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل -
لمعنى اإلجمالي للسورة وبعض یتعرف المتعلم على ا - 

من خالل المناقشة واألسئلة التي یثیرھا معاني الكلمات 
  .المعلم والشرح الذي یقدمھ

بعرض  یتدرب المتعلم على الحفظ الذاتي خارج القسم -
  . نموذج لكیفیة حفظ السورة

   .)حفظا وفھما(یتم استظھار السورة بشكل صحیح  -
حدیث بشكل یخصص الوقت الكافي الستظھار ال(

 .)فردي

قراءة یقرأ سورة المسد  -
   .صحیحة

یشرح سورة المسد شرحا  -
  .طایبسوإجمالیا 

یستظھر سورة المسد استظھارا  -
  .صحیحا
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  سورة قریش
القدرة على االستظھار الصحیح 
لسورة قریش وشرحھا شرحا 

 .مجمال بسیطا

من یتدرب المتعلم على تالوة القرآن والسورة بشكل خاص  -
خالل االستماع إلى تالوة السورة باستعمال المسجل أو من 

   .قراءة المعلم
   .یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل -
   .بالحوار واألسئلةیتم التعرف على معنى السورة  -
بعرض نموذج یتدرب المتعلم على الحفظ الذاتي خارج القسم  -

  .لحفظ السورة تدریجیا على السبورة
  .)حفظا وفھما(تظھار السورة بشكل صحیح یتم اس -
 .)یخصص الوقت الكافي الستظھار الحدیث بشكل فردي(

  قرأ سورة قریش صحیحة ی -
یشرح سورة قریش شرحا  -

  .مجمال بسیطا
قریش یستظھر سورة  -

  .استظھارا صحیحا

  سورة الفیل
القدرة على االستظھار الصحیح 
لسورة الفیل وشرحھا شرحا مجمال 

 .بسیطا

من خالل االستماع إلى یتدرب المتعلم على تالوة السورة  -
   .تالوة السورة باستعمال المسجل أو من قراءة المعلم

   .یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل -
   .بالحوار واألسئلةیتم التعرف على معنى السورة  -
تدریب المتعلم على الحفظ والحفظ الذاتي خارج القسم ب -

  .لحفظ السورة تدریجیا على السبورة بعرض نموذج
   .)حفظا وفھما(یتم استظھار السورة بشكل صحیح ومراقبتھ  -
 .)یخصص الوقت الكافي الستظھار الحدیث بشكل فردي(

قراءة  لفیلیقرأ سورة ا -
   .صحیحة

شرحا  فیلیشرح سورة ال -
  .مجمال بسیطا

یستظھر سورة الفیل استظھارا  -
  .صحیحا

  وحدة إدماجیة 

القدرة على إثبات االنتماء لإلسالم من 
أركان اإلیمان وبعض أسماء  عدّ خالل 

هللا الحسنى واستظھار المحفوظ من 
القرآن والحدیث واالقتداء بأخالق 

في الصدق واألمانة من  )ص(الرسول 
  .خالل معرفة جوانب من سیرتھ

، اطات ھذه الوحدة ووسائلھا للمعلمتترك مبادرة اختیار نش -
وضعیات على أن تستھدف ھذه النشاطات إدماج حسب ال

المعارف والسلوكات المكتسبة من الوحدات السابقة في كل 
المتعلم من ألداء المطلوب االمجاالت بغرض تحقیق مستوى 

  .إظھار تحكمھ في الكفاءة المرحلیة المستھدفةب

واألحادیث یستظھر السور  - 
   .المحفوظة استظھارا صحیحا

ویعدد الحسنى  یذكر أسماء هللا -
   .أركان اإلیمان

یتعامل مع الغیر بأخالق   -
   .اإلسالم المكتسبة
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  أخالقي كمسلم : المشروع الثاني
 

البیئة والحیوان واآلداب المتعلقة بمعاملة الناس جبات اإلسالمیة بممارسة الوضوء والقدرة على أداء الوا): 2(الكفاءة المرحلیة 
  .الحدیثالقرآن و كم في تالوة المحفوظ منوالتح

 

المحتوى المعرفي 
 للوحدة

 النشاطات المقترحة الكفاءات المستھدفة
العناصر المفاھمیة المستھدفة 

 للبناء

  أداء
 الوضوء

أداء  لوضوء القدرة على أداء ا
تعداد بعض فرائضھ صحیحا و

آلیة  الصحیح واالستظھارومفسداتھ، 
 .الوضوء

ا الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا قُْمُتم َیا أَیُّھَ (انطالقا من آیة الوضوء  -
الِة َفاْغِسلُوا ُوُجوَھُكْم َوأَْیِدَیُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق  إِلَى الصَّ

 المائدة...) (َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَبْیِن 
:6(.  
یتدرب المتعلم على تالوة اآلیة من خالل االستماع  -

  .ل المسجل أو من تالوة المعلمباستعما تھاتالو إلى
   .یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل -
   .بالحوار واألسئلةیتم التعرف على معنى اآلیة  -
یتم التوصل إلى معرفة فرائض الوضوء وبعض  -

  .بالتدرج والترتیب المنطقي ھضقنوا

   .ستظھر اآلیةیویشرح  -
یمیز الوضوء كطھارة  -

  .وعبادة
   .الوضوء یعدد فرائض -
یعدد بعض مفسدات  -

   .الوضوء
   .یتوضأ بكیفیة صحیحة -
 .د مواضع استعمالیعد -

الصالة، قراءة (الوضوء 
  .)القرآن

  الرفق بالحیوان
 )ص(رسول الَقال 

اَر فِي  َدَخلَْت اْمَرأَةٌ النَّ
ٍة َرَبَطْتَھا َفلَْم  ِھرَّ
ُتْطِعْمَھا َولَْم َتَدْعَھا 
َتأُْكُل ِمْن َخَشاِش 

  .)اْألَْرِض 

القدرة على االستظھار الصحیح 
لحدیث الرفق بالحیوان وشرحھ 
معنى شرحا مجمال وبسیطا وإظھار 

 .الرفق بالحیوان

  .لم على قراءة الحدیث قراءة صحیحةیتدرب المتع -
من توجیھات یتعرف المتعلم على معنى الحدیث  -

   .تدریجیةالمعلم ال
   .كزبواسطة حوار قصیر مریستخرج العبرة  -
 .ر المتعلم الحدیث استظھارا صحیحایستظھ  -

  قراءة صحیحة  حدیثیقرأ ال -
شرحا إجمالیا  حدیثیشرح ال -

  .طایوبس
یستظھر الحدیث  استظھارا  -

 .صحیحا
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  اإلحسان إلى الجار
اإلحسان إلى الجیران واجتناب 

  .ات التي تؤذیھمكالسلو

قا انطالیتم استخراج وجوب اإلحسان إلى الجیران  -
الیوم اآلخر من كان یؤمن با� و(دیث الشریف من الح

   .)فلیحسن إلى جاره
یتم التعرف على بعض أشكال اإلحسان إلى  -

یة أو صور معبرة أو قصة من أمثلة حالجیران 
 ، المساعدة، كف األذى، الزیارةھدیة ، تقدیمالتحیة(

(....   

   .یشرح معنى اإلحسان -
یعدد مظاھر اإلحسان إلى  -
   .جارال
یعدد مظاھر اإلساءة إلى  -

  .الجار

  توقیر الكبیر
الكبار وتوقیرھم والتأدب  محتراا

  .معھم بآداب اإلسالم

من یتم استكشاف بعض مظاھر احترام الكبیر  -
   .صور متنوعة

لیس منا من ال یحترم كبیرنا (من الحدیث الشریف  -
یتم التعرف على وجوب احترام الكبیر وتوقیره ...) 
  ...  

   .یشرح معنى احترام الكبیر -
   .یعدد مظاھر احترام الكبیر -

  أدب الطریق
ممارسة آداب الطریق في حیاتھ 

  .الیومیة

مظاھر السیئة آلداب الیتعرف المتعلم على بعض  -
لعب، رمي (من أمثلة واقعیة أو صور الطریق 

  )....األوساخ، تشاجر 
انطالقا من الحدیث الشریف یتعرف على بعض  -
   .)بالصور وحوار ةمدعم(اب الطریق دآ

   .یعدد مظاھر آداب الطریق -
   .یعدد فوائد آداب الطریق -
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  سورة العصر
القدرة على االستظھار الصحیح 
لسورة العصر وشرحھا شرحا 

 .مجمال بسیطا

یتدرب المتعلم على تالوة القرآن والسورة بشكل خاص  -
من خالل االستماع إلى تالوة السورة باستعمال المسجل أو 

   .من تالوة المعلم
   .یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل -
  .بالحوار واألسئلةیتم التعرف على معنى السورة  -
بعرض تدریب المتعلم على الحفظ الذاتي خارج القسم  -

  .نموذج لحفظ السورة تدریجیا على السبورة
   .)حفظا وفھما(السورة بشكل صحیح  ظھاریتم است -
 .)یخصص الوقت الكافي الستظھار الحدیث بشكل فردي(

   .صحیحة عصریقرأ سورة ال -
شرحا  عصریشرح سورة ال -

  .مجمال بسیطا
یستظھر سورة العصر  -

  .استظھارا صحیحا

  سورة القدر
القدرة على االستظھار الصحیح 
لسورة القدر وشرحھا شرحا 

 .یطامجمال وبس

یتدرب المتعلم على تالوة القرآن والسورة بشكل خاص  -
من خالل االستماع إلى تالوة السورة باستعمال المسجل 

   .أو من تالوة المعلم
  یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل  -
  .بالحوار واألسئلةیتم التعرف على معنى السورة  -
بعرض  تدریب المتعلم على الحفظ الذاتي خارج القسم -

  .نموذج لحفظ السورة تدریجیا على السبورة
حفظا (بشكل صحیح ومراقبتھ  یتم استظھار السورة -

   .)وفھما
 .)یخصص الوقت الكافي الستظھار الحدیث بشكل فردي(

   .صحیحة قدریقرأ سورة ال -
شرحا  قدریشرح سورة ال -

  .مجمال بسیطا
یستظھر سورة القدر  -

  .استظھارا صحیحا
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  ي كمسلمتجبااو: شروع الثالثالم
 

ب العلم الصالة واحترام المسجد وممارسة سلوك طل ةبإقاماإلسالمیة المكتسبة في المحیط  القدرة على تطبیق اآلداب): 3(الكفاءة المرحلیة 
  .وبر الوالدین وصلة الرحم

  

المحتوى المعرفي 
 للوحدة

 یة المستھدفة للبناءالعناصر المفاھم النشاطات المقترحة الكفاءات المستھدفة

  الصالة

رة على أداء الصالة أداء القد
ل تعداد ركعات كصحیحا و

صالة، واالستظھار الصحیح 
  .لآلیة

َوأَِقِم (: ، قال هللا تعالىمن خالل االستماع إلى تالوة اآلیة -
 ِ الَة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر هللاَّ الَة إِنَّ الصَّ الصَّ

) 45من اآلیة :العنكبوت( )ا َتْصَنُعونَ ُر َوهللاُ َیْعلُم مأَْكبَ 
م یتدرب المتعلم على باستعمال المسجل أو من تالوة المعل

  .تالوة اآلیة
  .المتعلم قراءة المعلم أو المسجل یحاكي -
باستعمال صور یصل إلى بعض أحكام الصالة وكیفیاتھا  -

  ...).وط قرص مضغ/شریط فیدیو(لطفل یؤدي الصالة 
   .)حفظا وفھما(یتم استظھار اآلیة بشكل صحیح  -

    .یستظھر اآلیةیشرح و -
   .یرتبھایسمي الصلوات الخمس و -
یعدد ركعات كل صالة من  -

   .الصلوات الخمس
  .یؤدي ركعتین أداء صحیحا -
   .یؤدي الصالة أداء صحیحا -

  أدب المسجد
ب المسجد ادآااللتزام ب

  .وتقدیس مكانتھ

   .بحوار مدعم بالصورالتعرف على آداب المسجد  یتم -
باستعمال الكتاب یحفظ المتعلم آداب المسجد ویوظفھا في  -

   .المكان المناسب

یلتزم بآداب  - یذكر آداب المسجد  -
المسجد احتراما لمكانتھ كمكان 

   .للعبادة
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  بر الوالدین
اإلحسان إلى الوالدین وتجنب 
ا كل ما من شأنھ أن یغضبھم

  .لیھمااویسيء 

ْیَنا (اآلیة الكریمة  انطالقا من - ْنَساَن ِبَوالَِدْیِھ ُحْسناً َوإِْن اإلَوَوصَّ
َجاَھَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْیَس لََك ِبِھ ِعْلٌم َفال ُتِطْعُھَما إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم 

ُئُكْم ِبَما ُكنْ    .)8 :العنكبوت) (ُتْم َتْعَملُونَ َفأَُنبِّ
  .إلى الوالدین راج سلوكات اإلحسانیتم استخ

من صور متنوعة یتم التعرف على بعض صور اإلحسان إلى  -
     .الوالدین وتطبیقھا

یستظھر اآلیة الكریمة حسب  -
   .الحاجة

یطبق توجیھ اآلیة في معاملة  -
   .والدیھ

  سورة الماعون
القدرة على االستظھار 

الصحیح لسورة الماعون 
 .طاوشرحھا شرحا مجمال بسی

من خالل االستماع إلى تالوة السورة باستعمال المسجل أو من  -
تالوة المعلم یتدرب المتعلم على تالوة القرآن والسورة بشكل 

  .خاص
  .یحاكي المتعلم قراءة المعلم أو المسجل -
   .بالحوار واألسئلة یتم التعرف على معنى السورة -
تدریب  بعرض نموذج لحفظ السورة تدریجیا على السبورة -

   .المتعلم على الحفظ الذاتي خارج القسم
   .)حفظا وفھما(ار السورة بشكل صحیح یتم استظھ -
 .)یخصص الوقت الكافي الستظھار الحدیث بشكل فردي(

  صحیحة  لماعونیقرأ سورة ا -
شرحا  لماعونیشرح سورة ا -

  .مجمال بسیطا
لماعون ایستظھر سورة  -

  .استظھارا صحیحا

  

  :مالحظة
  .رحھا المعلم بما یحقق ھذه الغایةتم توزیع السور المقررة للحفظ على وحدات المشاریع من حیث كونھا سندا لھا، فیش/  1
  .، وتنبیھ المتعلم إلى ذلكلشریفلمعلم مراعاة ترتیبھا التوقیفي في المصحف اأما عند تحفیظ ھذه السور فعلى ا/  2
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  التوجیھات المنھجیة الخاصة/ 5

  
  تیجیة التعلیم والتعلم إسترا: أوال

 

ھي تلك التقنیات التي یتحكم فیھا الفرد شعوریا ویقوم بتوظیفھا في التعلم والحفظ 
  :مل الجوانب التالیةشتشكالت ومعالجة المعلومات ووالتذكر والتفكیر وحل الم

 

  . لتھیؤ العقلي والراحة واالسترخاءمثل اعتدال المزاج وا: أنشطة ما قبل التعلم. 1
 أو التسمیع أو التلخیص أو رسم الخرائط المعرفیة ردیدتالمثل  :شطة التعلمأن. 2

  . ات الھرمیة أو المصفوفات الخلقیةأو التنظیم
مثل اشتقاق معاني أو دالالت جدیدة أو ربط المادة  :أنشطة ما بعد التعلم. 3

محددات عملیة تجھیز مثل ربط بالمتعلمة مما ھو ماثل في البناء المعرفي 
، الذاكرة طویلة المسجالت الحسیة، الذاكرة قصیرة المدى(لجة المعلومات اومع

 .       )المدى
 

  : تسییر الوضعیات التعلمیة التعلیمیة :ثانیا
 

أو فكرة تتحدى تفكیره  فیھا المتعلم أمام مشكلة عوضیھي الحالة التي 
راتھ العقلیة ، فیتطلب منھ الموقف اللجوء إلى توظیف معارفھ ووجدانھ وقدومعلوماتھ
األسالیب البیداغوجیة والوسائل ، كما یتطلب من المعلم اللجوء إلى توظیف والمعرفیة

  :التعلیمیة الكفیلة بتحقیق الكفاءة وفق الخطوات التالیة
  

 مواضعفیھا المتعلم أمام  یكونوھي الخطوة األولى التي : وضعیة االنطالق. 1 
وھي غالبا ما ضوع الدرس، ل الدخول في موبوتساؤالت تثیر انتباھھ ق

  . )تقویم مبدئي(مكتسباتھم القبلیة ترتبط بأداءات المتعلمین المتعلقة ب
 وتثبیت مناقشةتقدیم وتتم خالل ھذه المرحلة : وضعیات مرحلة بناء التعلم. 2

  : المعارف الجدیدة من خالل تبني جملة من االستراتیجیات نذكر منھا
   . المالحظة واستخدام الحواس -
  :وتتمثل فیما یلي :استثارة الفھم -

  . تھیئة المتعلم بتشویقھ وإثارة دافعیتھ للتعلم* 
ھدفھ أو ما یرید أن یقولھ اشتقاق أو عمل تنبؤات حول ما یست* 

  . ..).رآن الكریم، الحدیث الشر یف، الق(النص 
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أو  إثارة أسئلة حول المعاني الرئیسیة التي یتضمنھا النص * 
 ، التعاریف والمفاھیمآن الكریم  الحدیث الشریفالقر(الموضوع 

.(...   
  .غیر المفھومة النصوص إدراك أو فھم الفقرات الغامضة أو* 

  .حیث یتم الربط بین المعارف الجدیدة والمكتسبات القبلیة :الربط -
 

  : في ھذه المرحلة یمكن اتباع االستراتیجیة التالیة :استثمار المكتسبات. 3
  : ، ویتم من خاللذھنیة روابطإقامة  /أ

  . التصنیف في مجموعات* 
  . التداعي والتفصیل* 
  . الفقرات وغیرھااستخدام الكلمات الجدیدة في * 

  : وتتم من خالل: االستفادة من الصور واألصوات /ب
أي ربط المعلومة الجدیدة بمفھوم موجود  :اإلستراتیجیة التصوریة* 

  . ىمعن بالذاكرة باستخدام تصور بصري لھ
  . وھي تعني عمل تنظیم المفاھیم في شكل مصفوفة: الصور الداللیة* 
تذكر كلمة جدیدة باستخدام روابط سمعیة ل :استخدام كلمات مفتاحیة* 

  .  بصریة
 

الحصة التعلیمیة  تحضیرأو ) خطوات اإلنجاز: (تعلیمیةوحدة  ذلك على ولتطبیق
  :  یتبع المعلم الخطوات التالیة

   :وتتحدد بما یلي :سییر التعلماتالتفكیر في ت. 1
 بیعة الكفاءة المستھدفة وأھداف التعلمط .  
  أداءاتمعارف(تنظیم التعلمات ، .(  
 ریةإعداد الوسائل الضرو .  
 إعداد نماذج للتقویم .  

متفقة مع طبیعة الكفاءة التي تندرج   مشكلةإیجاد وضعیة  :مشكلةوضعیة . 2
  . اء المھام المطلوبةتحتھا المعارف والمھارات المجندة ألد

 

  : بد أن تستجیب الوضعیة المنشأة كوضعیة تعلم داخل وحدة للخصائص التالیةالو
  . ا من طرف المتعلماقتراح مھمة إلنجازھ. أ

  : أن یجند المتعلم الموارد الضروریة ألداء المھمة وھي. ب
  معلومات قبلیة) فردیة(موارد شخصیة . 
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 فوج أو القسممعلومات ال(مجموعة موارد ال( .  
 وثائق صور توجیھات(د المعلم موار ...(. 

 

  :من حیث) تسییرھا(معالجة وضعیة مشكلة . 3
  . الصعوبة المعرفیة للفرد. أ

  .  الصعوبة المعرفیة للمجموعة. ب
  .رد الفعل الجماعي. ج 

 

  :ھذه اإلستراتیجیة وفق الجدول التالي یمكن تلخیص
   

  اإلستراتیجیة  الوضعیة

  وضعیة
  النطالقا

  . موضوع الوحدةحضیر لالت -
  . استرجاع المعارف السابقة -
  . إثارة مواضیع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم -

  مرحلة
  بناء
  لمالتع

   .جعل المتعلم في وضعیة مشكلة -
  .باستخدام الحواس واالعتماد على المالحظة: المالحظة -
الفقرات  ، وفھمانيعن طریق إثارة أسئلة حول المع: استثارة الفھم -

  .   الغامضة
  .ویتم بربط المعارف السابقة والمعارف الجدیدة: الربط -

  
استثمار 
  المكتسبات

  المرحلة(
  )الختامیة

  : وتتم من خالل: روابط ذھنیة إقامة -
  . التصنیف في مجموعات  / أ

  . التداعي والتفصیل /ب
  . استخدام الكلمات الجدیدة / ج

  : وتتم من خالل: واألصوات االستفادة من الصور -
  . االستراتیجیة التصوریة  / أ

  . الصور الداللیة  /ب
  . استخدام كلمات مفتاحیة  /ج
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  استعمال الوسائل التعلیمیة  :ثالثا

ھي جمیع أنواع الوسائط التي ): الُمعینات التعلیمیة(تعریف الوسائل التعلیمیة  -1
تالمیذ مي لتوصیل الحقائق أو األفكار أو المعاني للیستخدمھا المدرس في الموقف التعلی

  .التعلم لتحقیق الكفاءات المستھدفةوفق استراتیجیة التعلیم و

من الضروري أن یسبق : األسس العامة في اختیار الوسائل التعلیمیة -2
  :ااستخدام أیة وسیلة من الوسائل التعلیمیة اختیار دقیق لھا وفق أسس من أھمھ

  .مستوى التالمیذب الوسائل وأن تتناس  /أ

 .صحة المادة العلمیة/ ب

 .كفایة المادة العلمیة التي تقدمھا الوسائل/ ج

 .مناسبة المادة العلمیة التي تقدمھا الوسائل لخبرات التالمیذ/ د

  : قتراح الوسائل التعلیمیة اآلتیةاویمكن 
 السبورة.  
  الطبیعة العبادة، صور أداء ، بقاع مقدسةمساجد(صور األماكن المختلفة ،

…(.  
  بصریةالاألجھزة السمعیة.  
 أشرطة سمعیة بصریة .  
 أقراص مضغوطة .  
 مسجالت.  
 جھاز إعالم آلي.  
 قصص من التراث، أو من غیره حسب ، مصحف مدرسي( مراجع خاصة

 .)الوضعیات
 شھادات ومداخالت األئمة والعلماء ورجال التخصصات المختلفة.  
 وسائل أخرى.  
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  :اذج الستعمال الوسائل التعلیمیةمناقتراح 
  

 الوسائل التعلیمیة الوحدات المشاریع

  المشروع األول
  أنا مسلم

سورة 
  المسد

  .سمعي لتالوة السورة استخدام شریط -
  .الفتة مكتوب علیھا السورة -

  المشروع الثاني
 أخالقي كمسلم

أداء 
 الوضوء

  . تقدیم من یحسن الوضوء ألدائھ أمام التالمیذ -
  . صور ثابتة ألداء مراحل الوضوء -
  ...  عرض قرص مضغوط، شریط فیدیو -

  المشروع الثالث
 واجباتي كمسلم

 بر الوالدین

كر محاسن ابنھ من ذلمیذ مجتھد وحضور ولي ت -
  . البر بھحیث طاعتھ لھ و

ط القریب حضور شخصیة معروفة في المحی -
  ....) إمام، طبیب، ریاضي(

  
  التعلممنھجیة تقییم  :رابعا

  
  تعریف التقویم/ 1

تربویة شاملة مجالھا الرئیسي ھو إصدار أحكام على  عملیةھو التقویم التربوي 
األھداف والغایات والكفاءات ما تعلق منھا ب سواءالتعلیمیة /التعلمیة مكونات العملیة

   .أداء التلمیذ أو المستھدفة،
 

  في مادة التربیة اإلسالمیةمراحل التقویم / 2
  : في مادة التربیة اإلسالمیة اتباع مراحل التقویم حسب الترتیب التالي یمكننا

 

ویتضمن تحدید المستوى  ،ویتم قبل بدایة عملیة التعلم: التقویم األولي -أ 
  ... والمكتسبات السابقة توالقدرات الذھنیة واالستعدادات والمیوال

حدید ما إذا كان حرك عملیة التدریس بھدف تھو الذي ی :التقویم البنائي -ب 
  .بناء الكفاءات المستھدفةالتعلم یسیر وفق 

      یأتي ھذا النوع من التقویم في نھایة وحدة دراسیة :التقویم الختامي -ج 
أو مقرر دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراسیة  دورة/أو مشروع

   . بھدف إعطاء تقدیرات للمتعلمین
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بالتالمیذ الذین  االھتمام قال عبر مراحل التقویمأثناء االنتیھتم  والبد للمعلم أن
، أو ترجمتھا إلى أداءات سلوكیة، أو یجدون صعوبات في عملیة تحصیل المعلومات

وسبل  ھذه الصعوبات وتحدید عواملھا ، ومن ثم السعي إلى الكشف عنتفعیلھا وجدانیا
   .استدراكھا

 

  وسائل التقویم/ 3
المالحظة : إلسالمیة كغیرھا من المواد ھيوسائل التقویم في مادة التربیة ا
  :    واالختبارات وبطاقة المتابعة المدرسیة

 

  : نوعان ھيو :المالحظة -أ 
وھي المالحظة األولیة التي تشد انتباه المعلم بحیث  :المالحظة البسیطة

  .یطرح فرضیة لتبني استراتیجیات التحكم في الموقف التعلیمي
ھا المشاھدة التي یقوم بھا الفاحص، بحیث یسجل ویقصد ب :المالحظة العلمیة

  . أو االجتماعیة كل ما یالحظھ حول الظاھرة المالحظة السلوكیة أو التربویة
وتكون شخصیة مع بعض التالمیذ الذین یجدون صعوبة في : المقابلة -ب 

  . التكیف والتحصیل
علیھا  بحیث توضع لكل تلمیذ بطاقة یسجل: المدرسیةالمتابعة بطاقات  -ج 

تطورات الحاصلة في مكتسباتھ المعرفیة وأداءاتھ السلوكیة المختلف 
  .. . وتمثالتھ الوجدانیة

وتحتوي على األسئلة الشفویة التي ال تتطلب إجابات طویلة،  :االختبارات -د 
باإلضافة إلى االختبارات األدائیة . وكذا االختبارات التحریریة الموضوعیة

  .بحكم خصوصیة المادة
 

  النشاطات الالصفیة / 4

ھي نشاطات یقوم بھا المتعلم خارج القسم من خالل ممارسة القیم ومختلف 
  .   المكتسبات في الوضعیات والمواقف المناسبة

ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفیة البد أن تخضع للمتابعة والتقویم بما یحقق 
  .       الغایات واألھداف التربویة المرجوة
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  :النشاطات الالصفیة المقترحة في مادة التربیة اإلسالمیة عضب
  

 النشاط الالصفي الوحدة

أسماء هللا 
 الحسنى

موضوع -ة ألسماء هللا الحسنى تكلیف التالمیذ برسم لوحة فنی -
إما بشكل فردي ینجز في البیت أو بشكل جماعي؛ یسھم  –الوحدة

وط واألشكال كل التالمیذ في إنجازه باقتراح األلوان والخط
 . المناسبة

شخصیة 
 الرسول

أشعار، قصائد، أناشید، حكایة قصص، : یشارك التالمیذ بأنشطة -
الخ في االحتفاالت بالمناسبات الدینیة التي لھا ... رسوم معبرة

عالقة مباشرة بشخصیة الرسول؛ المولد، فتح مكة، اإلسراء 
 . الخ والتي تتم برمجتھا في المدرسة... والمعراج

القرآن الكریم 
 والحدیث النبوي

یشارك التالمیذ في مسابقات حفظ القرآن الكریم واألحادیث النبویة  -
أو جمع لوحات فنیة بخطوط بدیعة ما بین األقسام، والتي تقیمھا 

 . المدرسة

  الرفق بالحیوان

یشارك التالمیذ في الرحالت إلى حدائق الحیوان، وأخذ صور  -
  . تذكاریة معھا

أشرطة وأفالم أو أقراص مضغوطة حول الحیوانات في  برمجة -
 .المدرسة

 احترام الكبیر
یشارك التالمیذ في الزیارات إلى مؤسسات رعایة المسنین، مع  -

  . تكلیفھم بتصمیم الھدایا التي سیقدمونھا إلى العجزة

 أدب الطریق
یشارك التالمیذ في حمالت تقیمھا المدرسة بغیة التنظیف أو  -

 .الخ... شجار أو الورودغرس األ

 -الصالة 
 المساجد

یشارك التالمیذ في الزیارات التي تبرمجھا المدرسة إلى المساجد  -
  . العتیقة والتاریخیة

  .أداء صالة الجماعة -

  


	* ملمح التلميذ عند دخوله إلى المدرسة:
	يتوقع من الطفل قبل دخوله إلى المدرسة أن يكون مزودا باستعدادات تؤهله لتلقي خبرات منظمة ومكملة ومبسطة بما يناسبه ويمكن تجسيد هذه الاستعدادات في العناصر الآتية:
	- النشأة على بعض القيم الإسلامية باعتباره نشأ في أسرة جزائرية مسلمة.
	- اكتساب بعض المعارف الإسلامية الأولية التي تلقاها من محيطه الأسري والاجتماعي. 
	- التخلق ببعض الآداب والخصال الحميدة التي تقوم عليها العلاقات في المجتمع المسلم.
	* ملمح المتعلم في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي:
	يتوقع من التلميذ في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي أن:
	4/ مضامين برنامج السنة الثانية من التعليم الابتدائي
	المشروع الأول: أنا مسلم
	3. معالجة وضعية مشكلة (تسييرها) من حيث:
	يمكن تلخيص هذه الإستراتيجية وفق الجدول التالي:



