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 المقدمــــة

اإلصالحات التي باشرتها  لمواصلة التربوي والبيداغوجيالتّعليم وتحسين األداء  لضمان جودة، وسعيا 2018-2017في إطار تحضير الموسم الدراسي 

ي الممارسين التربويين مخطّطات سنوية كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة وزارة التربية الوطنية، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيد

وتوحيد تناول المضامين في إطار المقطع المنهاج، وتنفيذ  قراءة، فهمتيسير  المتوسط، بغرضوالمعمول بها في الميدان في مرحلتي التعليم االبتدائي و

تابتها، والذي تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادة، ومن الناحية المنهجية تسمح هذه المخطّطات بتوحيد التعلّمي الذي تنّص عليه المناهج المعاد ك

المفتشين مرافقة  سيرورة تناول المقطع التعلّمي وتحقيق التوافق بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمّرة، وعليه، نطلب من السادة

تعديل أو صة ــ حديثي العهد بالتّدريس ــ   في قراءة وفهم  مبدأ هذه المخطّطات من أجل وضعها  حيّز التنفيذ، والتدّخل باستمرار، إلجراء كّل األساتذة خا

 .هذا الشأن تحسين يرونه مناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع اتّخاذه في
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 مذكرة منهجية
، ضرورة إعادة النظر في ممارسات التقويم المعمول بها حاليا، كما 29/04/2017بيّنت نتائج االستشارة الوطنية حول التقويم؛ والتي توجت بندوة حول الموضوع بتاريخ 

المناهج بسبب القراءة غير الناجعة لها وما رافقها من تأويالت. مما دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى أفرزت تقارير المتابعة الميدانية للّسادة المفتشين، اختالالت في تنفيذ 

و تكوين المكونين واحترافية تزويد الممارسين بأدوات عمل توضح الرؤى وترفع االلتباس وتسمح بتحسين األداء التربوي واالرتقاء به، عمال بأحد محاور اإلصالح أال وه

اسية، في في المخطط الّسنوي لبناء التعلمات، المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطط الّسنوي للمراقبة المستمرة، لكل مادة من المواد الدر تتمثل تلك األدواتعلين. الفا

 مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوّسط.

 المخطط الّسنوي لبناء التعلمات: -1    
ث تّم اسي ضمن مشروع تربوي، يفضي إلى تحقيق الكفاءة الّشاملة لمستوى من المستويات التعلّمية، انطالقا من الكفاءات الختامية للميادين، حيهو مخطّط شامل لبرنامج در

 والمعلم من تنفس النمط.توزيع محتويات كل ميدان على ثالثة فصول دراسية بالتناوب، حتى ال يتم تركيز محتويات ميدان واحد في فترة زمنية محّددة ويمل األستاذ 

قد يصادفه لعام، الذي كل مخطط؛ تبعا للمادة المقّررة، ينطلق من مستوى من الكفاءة الختامية، التي توضع موضع التنفيذ من خالل وضعية مشكلة شاملة بسياقها ا         

لتي تفضي إلى وضعية إدماج ومعالجة محتملة. كما يحتوي المخطط على توجيهات من وجملة من الوضعيات الجزئية المقترحة، ا المدرسية أو االجتماعية، التلميذ في حياته

 .الالزمة لتنصيب الكفاءةالوثيقة المرافقة ودليل الكتاب المدرسي، من أجل التكفّل األمثل بسيرورة المقطع التعلمي، الذي منح له حجم ساعي تقديري يوافق المدة 

 مثال 

 السنة األولى متوّسط التربية اإلسالميةلـمادة:  المخطط السنوي لبناء التعلمات
ي سلوكه، موظفا أحكامها وِحكمها؛ يعرف المتعلم حقيقة اإليمان باهلل ويستظهر بمهارة ما حفظ من القرآن والحديث تالوة وشرحا. ويؤدي الّصالة أداء صحيحا، مبرزا أثرها فالكفـــاءة الشامـــلة: 

  عليه وسلم، ويحر  على االقتداء به، بمعرفة محطات مختارة من سيرته العطرة.ويتحلّى بمحبّة الرسول صلى هللا

 ظّم الشعائر  اإلسالمية الوضعية االنطالقية األّم : انطالقا من الميادين المهيكلة للمادة، يستظهرالمتعلّم المحفوظ من القرآن ويعبّر عن حقيقة اإليمان ، يع

 ن محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم،  بتوظيف الموارد المدرجةيمارس خلق الّصدق و يعبّر المتعلم ع

 التوجيهات من الدليل التوجيهات من الوثيقة المرافقة  هيكلة المقطع التعلمي  الميدان مستوى من الكفاءة الختامية

 القرآن الكريم يستظهر المتعلّم المحفوظ من القرآن الكريم

 والحديث النبوي الشريف

 الكريم: القرآن  -أوال

 الطارق  -1

التركيز على القراءة الجيدة والفهم  - الحفظ الجيّد -

 الصحيح لآليات والسورة.

 يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان،.
 أسس العقيدة اإلسالمية

 الفهم الصحيح لإليمان- أركان اإليمان -1

 

 التركيز على ركن اإليمان بالمالئكة

 يعظم المتعلم الشعائر اإلسالمية، 
 العبادات

الطهارة )الوضوء، الغسل،  -1

 والتيمم

في وضعيات تعلمية مختارة، يمارس المتعلم  -

 الطهارة ممارسة صحيحة، 

 المحافظة على الطهارة:

 العناية بنظافة الجسم والثوب والمحيط؛  -

في وضعيات مناسبة في المحيط يمارس خلق 

 الّصدق 
 األخالق واآلداب اإلسالمية

 الّصدق  -1

  

 التخلق بخلق اإلسالم -

 

الربط بين النصو  االستشهادية  -

 واألنماط السلوكية المستهدفة

يعبّر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم
 الّسيرة

مولد الرسول صلى هللا عليه  -1

 وسلم 

التعبير عن مظاهر سلوكية في محبة الرسول  -

 صلى هللا عليه وسلم

لجيد باستخدام التركيز على الّسرد ا -

 المصادر الموثوقة
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مواكب لسيرورة  إرساء التعلمات والتحقّق من نماء الكفاءة. ينطلق من الكفاءة الختامية التي تؤطر بمعايير  هو مخطط المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي: -2          

التي تستهدف الجوانب الثالثة: المعرفي، المنهجي والقيمي. كما يسمح هذا المخطط بتثمين مجهود تسمح بتقويم التعلمات المرتبطة بمركبات الكفاءة المسطّرة في المنهاج، و

 المتعلم بتقديم مالحظات وتوجيهات تربوية من أجل التعديل. 

 

 

 

 

 السنة األولى من التعليم المتوسط لمادة التربية االسالمية مخطط التقويم البيداغوجي 

  التقويـــــــم التشخيصي

  الكفاءة الختامية يير التحكم في الكفاءة:معا

 سالمة االستظهار -

 التالوة السليمة للمحفوظ -

 حسن االستعمال في الوضعيات -

 االستشهاد الموضوعي -

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، والحديث باستخدام مهارات التالوة 

 الجيدة واالستعمال المناسب.

ل
و
أل
ل ا

ص
الف

 

 ف الصحيح لألركانالتعري -

 حسن التعبير عن حقيقة اإليمان -

 حسن التصرف في العبادة والسلوك -
 يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان، وأثره في حياة المسلم من خالل تصرفه اليومي عبادة وسلوكا.

ي
ل الثان

ص
الف

 

 أحكام الزكاة -

 الزكاة وفوائدها الروحية، والجتماعية -

 الزكاة طهارة. -

 لمتعلم كيفية إيتاء الزكاة، ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.يعرف ا

 السيرة مرجع األخالق اإلسالمية -

آثار السلوكات  -إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -

 المذمومة على الحياة االجتماعية.

ث تسبة ويتجنب الّسلوكات السيئة.يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب اإلسالمية المك
ل الثال

ص
الف

 

 إبراز جوانب من الحياة في مّكة. -

 البعثة والمجتمع المّكي -

 المهاجرون األوائل -إبراز أسباب الهجرة -

 األنصار واستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلّم -

 آثار الهجرة على انتشار اإلسالم. -

 أسس بناء المجتمع في المدينة -

 أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة. يفهم
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: هو مخطط يتضمن عددا محّددا من الوقفات التقويمية حسب الحجم الساعي الممنوح لكل مادة، و مستهدفة التعلمات المدمجة المخطط السنوي للمراقبة المستمرة -3

 مجهود المتعلم بمنح عالمة دالة على تحكمه في الموارد وتجنيدها في مشكالت من نفس عائلة الوضعيات المعالجة في القسم. التي تقيس المركبات الثالث للكفاءة. ويثمن 
 

 المخطط السنوي للمراقبة المستمرة لمادة التربية اإلسالمية أولى متوّسط

 

 

 

 

 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 األول
من شهر  2األسبوع 

 كتوبرأ

 :مرّكبةوضعيات  :1 لوقفةا

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

، اإلسالمية الشعائروتعظيم  اإليمان، حقيقةعن  للتعبير ــ

 وسلّم عليه هللا صلى للرسول محبّته عنوالتعبير 

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 الفصل خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الشريف والحديث
 

 الثاني
من شهر  01األسبوع 

 فيفري

 :مركبة : وضعيات2 الوقفة

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

 حياة والصالة وحفظ األمانة في اإليمان أثر للتعبير عن ــ

 المسلم، 

م واالقتداء ــ للتعبير عن حب الرسول صلى هللا عليه وسلّ 

 به،

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الجيدة التالوة مهارة باستخدام

 الفصل
 

 من أفريل 04األسبوع  الثالث

 :مركبة وضعيات :4 الوقفة

 النبوي والحديث الكريم القرآن منبالمحفوظ  لالستشهاد ــ

 الشريف

 خالل من المسلم حياة في اإليمان أثرللتعبير عن  ــ

 وسلوكا عبادة اليومي تصرفه

 الكريم القرآن من المحفوظ باستظهار تتعلق وضعيات

 خالل التلميذ يُقيّم( شفهيا) الجيدة التالوة مهارة باستخدام

 الفصل
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 الثانيةالسنـــــة 
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 ساعة 11 /أسبوعا  11                   الفصل األول طع األول / المق
 المقطع

 الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان
الزمن 

 المقدر
 توجيهات ومالحظات

01 

القرآن الكريم 

والحديث النبوي 

 الشريف

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الشريف 

باستخدام مهارات التالوة الجيدة 

 واالستعمال المناسب.

 القرآن الكريم: -أوال

 ساعتان سورة التكوير -

يحر  األستاذ على القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب 

، المتعلمين على ذلك، مع شرح بسيط للمفردات الّصعبة فقط

 ويطلب منهم الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.

 الحديث النبوي الشريف: -ثانيا

التماسك االجتماعي: )اْلُمْسلُِم أَُخو  -1

 اْلُمْسلِِم.. يَْحتَقَِر أََخاهُ اْلُمْسلَِم(.

 فاعلية المسلم )المؤمن القوي...(. -3

 ساعتان

 .يح للحديثالتركيز على القراءة الجيدة والفهم الصح -

 استخال  االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. -

أسس العقيدة 

 اإلسالمية

يعدد المتعلم أركان اإليمان، ويعّرف 

بحقيقة اإليمان بالمالئكة، مبرزا أثره 

 في سلوكه.

 

 ساعتان اإليمان بالمالئكة -

 تعداد مهام المالئكة والتفاعل معها. -

 و المالئكة. التركيز على الواجبات نح -

 

 العبادات

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة، 

ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في 

 حياة الفرد والمجتمع.

  أتعّرف على الّزكاة -1

 نصاب الّزكاة ووقتها -2

 ساعتان 

 تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في الحياة للمسلم  -

 حسن التعريف بالشعائر )الّزكاة( -

 معرفة األداء وحسن العرض. -

يكتفى بتقديم مبادئ عامة فقط، ألن التفصيل سيتعّرف عليه  -

 المتعلم في مرحلة التعليم الثانوي. 

األخالق واآلداب 

 اإلسالمية

يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب 

اإلسالمية المكتسبة ويتجنب السلوكات 

 السيئة.

 المؤمنون إخوة -

 ساعة 

 النصو  واألنماط السلوكية المستهدفة  الربط بين -

اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر  -

 والمواقف لالسترشاد واالقتداء

 السيرة

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس 

 المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

هجرة الصحابة األوائل إلى  -1

 الحبشة

سلّم الّرسول صلى هللا عليه و  -2

 في مّكة 

 ساعتان

 التركيز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة -

 استخال  العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء  -
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 اتساع 10 /أسابيع  10            الفصل الثاني  المقطع الثاني / 

 المقطع
 الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان

الزمن 

 المقدر
 ت ومالحظاتتوجيها

02 

القرآن الكريم 

والحديث النبوي 

 الشريف

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الشريف 

باستخدام مهارات التالوة الجيدة 

 واالستعمال المناسب.

 القرآن الكريم:
 سورة االنفطار.  -

3 

 ساعات

علمين يحر  األستاذ على القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب المت

على ذلك، مع شرح بسيط للمفردات الّصعبة فقط، ويطلب منهم 

 الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.

 الشريف النّبويّ  الحديث

 الّصدقة أنواع من -
 ساعة

 التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيح للحديث. -

 استخال  االرشادات التربوية للتطبيق ولالستشهاد. -

عقيدة أسس ال

 اإلسالمية

يعدد المتعلم أركان اإليمان، ويعّرف 

بحقيقة اإليمان بالمالئكة، مبرزا أثره في 

 سلوكه.

 

 المالئكة دعاء -

 للمؤمنين
 ساعة

 التركيز على التأدب مع المالئكة -

 التركيز على أسباب دعاء المالئكة للمؤمنين. -

 العبادات

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة، ويدرك 

كامها وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد أح

 والمجتمع.

 

 الّزكاة مصارف -

 

 

 ساعة

 التركيز على مصارف الّزكاة. -

 

األخالق واآلداب 

 اإلسالمية

يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب 

لوكات ب السّ اإلسالمية المكتسبة ويتجنّ 

 السيئة.

 

 ةوالعفّ  الحياء 

  التعاون 

 

 ساعتان

 لنصو  االستشهادية واألنماط السلوكية المستهدفة الربط بين ا -

اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر  -

 والمواقف لالسترشاد واالقتداء

 السيرة

يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس 

 المجتمع المسلم في المدينة المنورة.
 

 المدينة  إلى النّبويّة الهجرة

 

 ساعتان

 يز على السرد الجيد باستخدام المصادر الموثوقة.الترك -

 استخال  العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء. -
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 اتساع 07 /أسابيع  07                الفصل الثالث  المقطع الثالث/ 

 توجيهات ومالحظات الزمن المقدر الموارد المستهدفة الكفاءة الختامية الميدان المقطع

03 

ريم القرآن الك

والحديث النبوي 

 الشريف

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الشريف 

باستخدام مهارات التالوة الجيدة 

 واالستعمال المناسب.

 القرآن الكريم

 المطفّفين سورة

 3 

 ساعات

يحر  األستاذ على القراءة الصحيحة للّسورة وتدريب 

للمفردات الّصعبة  المتعلمين على ذلك، مع شرح بسيط

 فقط، ويطلب منهم الحفظ الجيّد بالمجهود الذاتي في البيت.

 العبادات

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة، 

ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في 

 حياة الفرد والمجتمع.

 الفطر زكاة -

 على وآثارها الّزكاة من الحكمة -

 والمجتمع الفرد

 ساعة
الفطر )المقدار، الحكمة،  التركيز على أحكام زكاة -

 الوقت..(، والحكمة من الّزكاة عموما.

األخالق 

واآلداب 

 اإلسالمية

يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه 

باآلداب اإلسالمية المكتسبة ويتجنب 

 السلوكات السيئة.

الّسرقة،  (االجتماعيّة اآلفات من -

 ) الخمر، المخّدرات، التّدخين

 الحسنة والّصحبة القدوة -
 تانساع

 بيان خطورة اآلفات االجتماعية. -

 تقديم إحصائيات من واقع المجتمع عن مختلف اآلفات. -

 التركيز على السلوك السّوي في المجتمع. -

 التركيز على الصحبة الصالحة. -

 السيرة
يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس 

 المجتمع المسلم في المدينة المنورة.

 .المدينة في المسلم المجتمع تأسيس -

 
 ساعة

 التركيز على قراءة األحداث برويّة. -

 استخال  العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء. -
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 يـــم البيداغوجــلتقويالسنّوي لط ــمخطال

 الثانيةالسنـــــة 
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  التقويـــــــم التشخيصي

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:

االستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعمالها في الوضعيات المناسبة )التالوة الجيدة، •

  توظيف المعاني(

  إبراز أثر اإليمان بالكتب السماوية في سلوك المسلم•

إدماج المعارف المترابطة عضويا في مختلف الميادين وتجنيدها واستخدامها حسب الحاجة )ربط •

  (األخالق بالنصو 

حسن إبراز مكارم األخالق المكتسبة في التصرفات اليومية )المسارعة في الخيرات، الصبر •

  والشكر، واإلحسان(

 حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها )الصوم(•

 .حسن االسترشاد بالهدي النبوي اقتداء بالمواقف من سيرته العطرة•

مستوى التالميذ، ليقوم بالمعالجة التربوية للصعوبات  من خالل التقويم البنائي يتعرف األستاذ على•

 التي يجدها بعض التالميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

يستظهر المتعلم المحفوظ من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف باستخدام 

 مهارات التالوة الجيدة واالستعمال المناسب.

ل
و
أل
ل ا

ص
الف

 

 الجوانب العقلية لإليمان؛-

 الجوانب الروحية لإليمان بالمالئكة؛ -

 وظائف بعض المالئكة -

 آثار اإليمان بالمالئكة في سلوك المسلم. -

يعدد المتعلم أركان اإليمان، ويعّرف بحقيقة اإليمان بالمالئكة، مبرزا أثره في 

 سلوكه.

ي
ل الثان

ص
الف

 

 أحكام الزكاة-

 الزكاة وفوائدها الروحية، والجتماعية -

 طهارة.الزكاة  -

يعرف المتعلم كيفية إيتاء الزكاة، ويدرك أحكامها وِحكمها، وأثرها في حياة الفرد 

 والمجتمع.

 السيرة مرجع األخالق اإلسالمية -

 آثار السلوكات المذمومة على الحياة االجتماعية. -إبراز الجوانب النفسية للسلوكات المحمودة  -
إلسالمية المكتسبة ويتجنب الّسلوكات يعبر المتعلم بسلوكه عن تحليه باآلداب ا

 السيئة.

ث
ل الثال

ص
الف

 

 إبراز جوانب من الحياة في مّكة. -

 البعثة والمجتمع المّكي-

 األوائل المهاجرون-الهجرةإبراز أسباب  -

 األنصار واستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلّم -

 آثار الهجرة على انتشار اإلسالم.  -

 المدينة أسس بناء المجتمع في  -

 يفهم أبعاد الهجرة وأثرها في تأسيس المجتمع المسلم في المدينة المنورة.
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 ةللمراقبة المستمرّ السنّوي ط ــمخطّ ال

 انيةالثّ نـــــة السّ 
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم المقطع الميدان األسبوع الفصل

 األول

 2األسبوع 

من شهر 

 أكتوبر

 مرّكبة: وضعيات :1لوقفة ا األّول  ع الميادينجمي 

 الكريم. القرآن من يستظهر لما فهمه المتعلم يظهرــ 

 فهم أبعاد الهجرة النبوية الزكاة،قيمة  الحياء،صفة  للتعبير عنــ 

 

وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ 

من القرآن الكريم باستخدام مهارة 

يذ التالوة الجيدة )شفهيا( يُقيّم التلم

 خالل الفص

 الثاني

 01األسبوع 

من شهر 

 فيفري

 مركبة: : وضعيات2الوقفة  الثاني  جميع ميادين المقطع

 من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لالستشهاد بالمحفوظــ 

 قيمة التعاون  المجتمع،الزكاة في  أثر للتعبير عنــ 

 وسلّم.االقتداء بشخصية الرسول صلى هللا عليه ــ 

ضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ و

من القرآن الكريم باستخدام مهارة 

التالوة الجيدة )شفهيا( يُقيّم التلميذ 

 خالل الفصل

 

 الثالث
 04األسبوع 

 من أفريل

 مركبة:وضعيات  :4الوقفة  الثالث جميع ميادين المقطع

 من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لالستشهاد بالمحفوظــ 

 

 الزكاة غلى حياة األفراد والمجتمعات تعبير عن أثرلل ــ

 المسلم.ــ لتبيين أثر الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة في تأسيس المجتمع 

وضعيات تتعلق باستظهار المحفوظ 

من القرآن الكريم باستخدام مهارة 

التالوة الجيدة )شفهيا( يُقيّم التلميذ 

 خالل الفصل

 


