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تقـ ديـــــــــــم

يرشّفنا أن نضع بني أيدي إخواننا األساتذة دليل كتاب الّتبية اإلسالميّة 

املوّجه ألبنائنا تالميذ الّسنة الخامسة من التّعليم االبتدايئ، آملني أن يجدوا 

فيه ما يعينهم عىل تحقيق الغايات املنشودة من املاّدة.

الدليل  هذا  فإّن  للمتعلّم،  باألساس  موجها  املدريس  الكتاب  كان  وإذا 

التوجيهات  موجه لألستاذ، وهو مبثابة مرجع منهجي يتضمن جملة من 

عىل النحو التايل:

عىل  املساعدة  والوسائل  والّسبل،  املرجعيّات،  يوّضح  الّدليل  فهذا 

يف  املعتمدة  الخيارات  ويرشح  الفّعالة،  البيداغوجيّة  املامرسات  تحقيق 

صياغة الوضعيّات وأنشطة التعلّم، وتنظيم الّسريورات التعليميّة وتقوميها.

الكتاب  محتويات  لتنفيذ  ميّسا  الّدليل  تضّمنه  ما  يكون  أن  نرجو 

املدريس، ومحّقّقا لغايات املاّدة والتّوصيات التي شملها املنهاج. 

لجنة التأليف

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
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1 - وظيفة الـ ّدليل وأهـ دافه

هذا الّدليل وثيقة عمل يستشد بها املعلّم يف أداء وظيفته التبويّة مع املتعلمني، فهو 

ليكون  االبتدايئ،  التّعليم  الخامسة من  للسّنة  للّتبية اإلسالميّة  املدريس  الكتاب  يرافق 

سندا موّجها لنشاطه يف تقديم املاّدة التعليمية/التّعلّمية، بالفَعالية القامئة عىل نشاط 

املتعلّم. ومن أهّم أهداف الّدليل:

والوثيقة  املنهاج  توجيهات  إطار  يف  الكتاب  استعامل  كيفيّة  إىل  املعلّم  -  ترشيد   1

املرافقة له.

التعليميّة/  العمليّة  يف  كوسيلة  ووظيفته  الكتاب  معطيات  -  توضيح   2

التعلّمية من خالل صياغة وضعياته، وعرض موارده وأنشطته.

3 -  تقديم مناذج ملقاطع تعلّمية لالقتداء بها يف إعداد وإنجاز حصص تعلّمية وفقا 

لتعلاّمت الكتاب.

املوارد  مختلف  وعرض  إدراج  يف  املعتمدة  لالختيارات  املرجعيّة  األسس  -  رشح   4

املعرفيّة واملنهجيّة يف الكتاب وأنشطته وتقوميها.

5 -  مساعدة املعلّم عىل التّعامل مع وضعيّات الكتاب، وتناول أنشطته بطريقة فّعالة 

مع املتعلّمني، باستعامل سندات مساعدة عىل تيسري التعلّم ومثرية لالهتامم: 

صور، نصوص تطبيقات...

2 - 5 - وظيفة الكتاب كوسيلة تعليم وتعلّم

يشكل كتاب الّتبية اإلسالميّة للّسنة الخامسة من التعليم االبتدايئ، عىل ضوء املناهج 

بناء  واملتعلّم، عىل  املعلم  من  لكّل  املساعدة  األساسيّة  الوسائل  إحدى  كتابتها،  املُعاد 

الكفاءات املحّددة يف املنهاج إىل جانب املنهاج والوثيقة املرافقة له.

-  فبالّنسبة للمتعلّم؛ يعترب الكتاب ركيزة أساسيّة يف عمليّة التّعلّم ومرجعا معرفيّا 

يف  كفاءاته  بناء  من  متّكنه  التي  املنهجيّة  واألدوات  املهارات  يكسبه  له،  هاّما 

مختلف ميادين املاّدة مبفرده، أو مبعيّة املعلّم، يف القسم أو خارجه، إذ يحتوى 
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تكسبه  التي  والرّسوم،  والّصور  والوثائق  واملوّضحات  النصوص  من  أنواع  عىل 

املعرفة بيس وسهولة، خاصة إذا أحسن استغاللها.

وصياغة  تخطيط  يف  هاّما  تعليميّا  سندا  يشّكل  الكتاب  فإّن  للمعلّم؛  -  وبالّنسبة 

املوافقة  والوثيقة  املنهاج  توجيهات  انطالقا من  التّعليميّة/التعلّمية  الوضعيّات 

له، كام ميثل وسيلة تعليميّة مساعدة عىل توجيه عمله يف القسم مع املتعلّمني، 

املنهاج،  يف  املسطّرة  الكفاءات  مستويات  وإمناء  األهداف  تحقيق  سياق  يف 

الّروحيّة والفكريّة  الجوانب  املتعلّمني من  وتجسيد طموحات تكوين شخصيّة 

واالجتامعيّة، واألخالقيّة، إذ يقدم الكتاب املاّدة التّعليميّة تقدميا يتامىش وأحدث 

تنظيام  االجتامعيّة،  البنائية  واملقاربة  والتعلّم  التّعليم  نظريات  يف  استجد  ما 

وعرضا وصياغة وانسجاما مع خصوصيّة املتعلّم وواقع الحياة العرصيّة واملحيط، 

وللمعلّم االستعانة بالّنامذج املقتحة يف تناول موارد املاّدة يف مختلف ميادينها، 

ضمن حصص التّعليم اليوميّة، وتجسيد املعطيات يف واقعه العميل.

تقديم املادة حسب املنهاج

من التّحسينات التي أدخلت عىل املناهج املعادة كتابتها التي رشع يف تطبيقها مع 

بداية الّسنة الدراسية 2016 – 2017:

• تنظيم املحتويات املعرفية يف ميادين تعلمية بدل الوحدات التعلمية )الدروس(.

• ترتيب وتنظيم الكفاءات املراد تنصيبها لدى املتعلّم إىل:

- كفاءة شاملة يف نهاية الطور، وكفاءة شاملة يف نهاية السنة. 

-كفاءات ختامية يف نهاية امليادين.

وبناء عىل ذلك نقّدم لك زمييل املعلّم منهاج مادة التبية اإلسالمية للّسنة الخامسة 

من التعليم االبتدايئ )الطّور الثالث( عىل الشكل اآليت:

* الكفاءة الّشاملة للطّور الثّالث )الّسنة الخامسة ابتدايئ(:

من خالل القراءة املتأنّية ملنهاج مادة التبية اإلسالمية يف مرحلة التعليم االبتدايئ، 
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ميكن مالحظة أن تدريس هذه املادة يف هذه املرحلة يعّد نشاطا تربويا بالّدرجة 

األوىل، الغاية منه تنشئة املتعلّم عىل مبادئ اإلسالم الّسمح، من سلوك قويم، 

وُخلق حميد، ومعاملة طيّبة، ألّن »الدين املعاملة«. فينشأ عىل أداء واجباته 

نحو الله، ونحو نفسه وأرسته، ونحو مجتمعه ووطنه. 

وال يتحّقق ذلك إالّ بغرس بذور هذه األخالق ورعايتها من خالل: 

- الحفظ الجيّد للّنصوص الرشعيّة املقّررة، وُحسن توظيفها يف الوضعيات املناسبة 

تالوة وتطبيقا واستدالال؛

- تنمية شعوره باالنتامء إىل اإلسالم واالعتزاز بثوابت وطنه؛

- تزويده باملعارف الخاّصة ببعض الشعائر الدينية وتعويده عىل مامرستها؛

وضوابط  االجتامعية،  للعالقات  املنظّمة  والقواعد  اآلداب  بعض  من  متكينه   -

التفاعل اإليجايب مع املحيط ومامرستها؛

واحتام  والشخصية،  املزاج  يف  والتوازن  والنفسية،  الجسدية  الصّحة  تحقيق   -

الذات، والتفتّح عىل الغري.

-نّص الكفاءة الشاملة والكفاءات الختامية للّسنة الخامسة ابتدايئ

امللمح يف نهاية الطور 3 االبتدايئ 

)السنة الخامسة(

الكفاءة الشاملة

يتلو ما حفظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الرّشيف، 
ويتمثل بعض القيم واألخالق اإلسالمية، ويوظف املعارف 
ويؤدي  الحياة،  يف  وآثارها  اإلسالمية  بالعقيدة  املتعلقة 
وسائر  وسلم  عليه  الله  صىل  بالنبي  ويقتدي  العبادات، 
األنبياء عليهم السالم والصحابة رضوان الله عليهم يف حياته. 

مبيادينها؛  التّالية  الختامية  الكفاءات  اعتامد  تّم  الّشاملة  الكفاءة  ولتحقيق هذه 
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وهي:
الكفاءة الختاميةامليدان  

الكريم  القرآن 

النبوي  والحديث 

الرشيف

يستظهر بصورة صحيحة القدر املحفوظ من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف، 

ويستشد بهام يف سلوكاته.

يف  أولية  مبادئ 

اإلسالمية  العقيدة 

والعبادات

يوظف املعارف املتعلقة بالعقيدة اإلسالمية 
وآثارها يف الحياة؛

ومظاهر  العبادات  بعض  أحكام  ويعرف 
اليُس فيها، ويعمل بها.

واآلداب  األخالق 

اإلسالمية

باإلحسان  املتعلقة  اإلسالم،  بأخالق  يتحىل 

والتعاون واستثامر الوقت وتنظيم العمل 

واملحافظة عىل البيئة وغريها.

السرية النبوية

والَقصص

الله  صىل  النبي  سرية  من  محطات  يعرف 

عليه وسلم وأخالقه وحياة بعض الصحابة 

رضوان الله عليهم، ويقتدي بها يف حياته. 

يستشد باملواعظ األخالقية من حياة بعض 

األنبياء عليهم الّسالم.

2-   مصفوفة املوارد املعرفيّة واملنهجيّة للمنهاج والوثيقة املرافقة له

تمَّ إدراج جملة املوارد املعرفيّة واملنهجيّة املحّددة يف املنهاج الخاصة بالطور الثالث 

يف الكتاب املدريس من خالل الربنامج الّسنوي عىل الّشكل التّايل:

الوثيقة رقم1     

** محتويات املقاطع التعلّمية للسنة الخامسة ابتدايئ يف مادة التبية اإلسالمية:

تّم تقسيم الربنامج الّسنوي إىل ثالثة مقاطع بحسب الفصول الثالثة، وذلك حتى يتم 

تقديم املوارد املعرفية بشكل حلزوين خالل السنة الدراسية.
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الوثيقة رقم2 

3  -  املخطّط التّعلّمي املعتمد يف الكتاب

متت هيكلة املخطّط يف إطار ثالثة مقاطع تعلّمية، يضّم كّل منها موارد من امليادين 

املختلفة للامّدة، مبراعاة جوانب التّكامل واالنسجام فيام بينها، والحجم الزّمني 

للامّدةخالل الفصول الثاّلثة للّسنة، وهي عىل الّنحو اآليت:

الوثيقة رقم3

7 - اعتامد املقاربة البنائيّة االجتامعيّة للتّعلّـــم

تّم يف هذا الكتاب توظيف مجموعة من آليات التّعلّم باملقاربة البنائيّة، وهي تتمثّل 

يف:

1   -  هيكلة التعلاّمت عىل أساس بناء الكفاءات املحّددة يف املنهاج تدريجيّا، بتسلسل 

مراحل وخطوات بناء التّعلّم.

2   -  اقتاح وضعيّات ومناذج ألنشطة بيداغوجيّة تنسجم مع خصوصيّة املاّدة، وطبيعة 

معارفها يف كّل ميدان من امليادين املكّونة للامّدة يف هذا املستوى. وخصائص 

املتعلّم يف جوانبها النفسيّة والفكريّة واملعرفيّة )نصوص، صور، أنشطة تقومييّة، 

وغريها(. 

الّدورية،  واملعالجة  التّعلاّمت  بناء  سياق  يف  والتّقويم  لإلدماج  وضعيّات  3   -  إدراج 

وذلك وفقا ملقاطع التّعلّم والتّدرج املنتهج يف املخطط التّعلّمّي، تدعيام لنشاط 

املتعلّم يف اكتساب تعلاّمته أو التّحّكم يف توظيف معارفه وإبراز مستوى كفاءته 

بأوفر حظوظ الّنجاح واالستعداد للتّعلاّمت الاّلحقة أو املامرسة يف واقع الحياة 

املعيش، حيث ميتد ذلك إىل الّنشاط الاّلصّفّي؛ بإضافة فرص جديدة الستثامر 

لألداءات  الواقعيّة ضامنا  الحياة  يف  مطروحة  إشكاليّة  وضعيّات  يف  مكتسباته 

ذات الّداللة عنده.

لكفاءته  تطويرا  الّسابقة  مكتسباته  ضمن  الجديدة  الحلول  معطيات  4   -  إدماج 
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وتعميقا ملعارفه واالعتامد عليها يف التّعلاّمت الاّلحقة.

8 - صياغة موارد املنهاج عىل الكتاب من خالل.

 ارتباط املوارد املختلفة ببناء الكفاءات الختاميّة.

ترتبط صياغة موارد الكتاب من حيث وضعيّات العرض ونشاطات التّعلّم املقتحة 

ارتباطا مبارشا ببناء الكفاءات الختاميّة املحّددة يف املناهج حسب ميادين الّنشاط للامّدة 

كل منها حسب خصوصيّة وطبيعة املعرفة املستهدفة فيه فكريّة، أخالقيّة، اجتامعيّة أو 

عقديّة أوغريها مع مراعاة جوانب التّكامل واالنسجام فيام بينها.

9 - اإلطار املنهجّي لعرض وتقـ ديم املوارد وأنشطة التّعلّم
املضامني  صياغة  حيث  من  املتعلّمني  متناول  يف  الكتاب  عىل  التّعلّم  مادة  لجعل 

املعرفيّة، واقتاح األنشطة املساعدة عىل اكتسابها يف سياق بناء الكفاءات املستهدفة يف 

املنهاج تدريجيا، وضمن سريورة تعليمية هادفة فقد تم استعامل مجموعة من الّصيغ 

خصوصيّة  مراعاة  مع  الّنصيّة  املقاربة  عىل  اعتامدا  تسلسيل  بشكل  التّعليم  وأنشطة 

وطبيعة موارد الّتبية اإلسالميّة، ويتمثّل ذلك يف الوضعيّات واألنشطة اآلتية:

  الوضعية املشكلة االنطالقية )األّم(: 

أن   املفتض  من  تعلّمي  مقطع  كل  بداية  يف  تطرح  التي  االنطالقية  الوضعيّة  وهي 

التّلميذ ال يستطيع اإلجابة عن كّل مهاّمتها ولو جّند جّل موارده ألّن من مميّزاتها 

كونها وضعية مدمجة وشموليّتها املوارد التي تضّمنها هذا املقطع يف إطار مدمج 

بحيث تشّكل عقبة أمام التّلميذ عىل التّعلّم وال يتسّنى له اإلجابة عنها إالّ بعد 

االكتساب والتّحّكم يف املفاهيم الواردة يف هذا املقطع إضافة إىل اكتسابه ملوارد 

هذا  استهدف  ومنهجّي  فكرّي  طابع  ذات  عرضية  كفاءات  تطوير  وإىل  منهجيّة 

املقطع مستوى معيّنا منها. 

وتقدميها يكون مبرونة بحيث يفسح املجال للّنقاش العمودي واألفقي بغرض إشعار 

املتعلّم مبدى محدوديّة ما ميلكه من معارف لإلجابة عنها وبجدوى اكتسابه لهذه املوارد 

تضّمنته  ما  موارد  اكتساب  الوضعيّة هو  ميّكنه من حّل هذه  ما  وأّن  البحث  وأهمية 
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صفحات املقطع بعد عرضها عليهم وطرح تساؤالت مختلفة عنها، ويكون حلّها يف نهاية 

املقطع الواحد. وهي تعترب أيضا وضعيّة إدماجيّة ميكن االستئناس بها يف بناء وضعيات 

تقومييّة مامثلة ويكون حلّها بعد استنفاد دروس املقطع خالل الفصول الّدراسيّة الثالثة. 

وسيتم تقديم مناذج لهذه الوضعيات يف ملحق يف آخر الّدليل وللمعلّم الترّصّف يف بناء 

وضعيّات مامثلة– تنفيذا ملبدأ الحريّة البيداغوجيّة املسؤولة - ويف تحديد زمن تقدميها 

دون اإلخالل بالزّمن الرّسمي للحّصة الواحدة – حيث ال تتجاوز 15 دقيقة -.

ومتهيدا ملوضوع التّعلم وتحفيزا لنشاط املتعلّمني، تنطلق التّعلاّمت الخاّصة بالحّصة 

الواحدة غالبا بوضعيّات إشكاليّة تأيت بعدها الّنشاطات اآلتية:

  تقديم سند كمدخل إشكايل: 

تتنوع صياغته، وهدف الّنشاط املتعلّق به حسب طبيعة املوارد الخاّصة بكّل ميدان 

وسرية  وأخالق  وعبادات  وعقيدة  وحديث  قرآن  من  املاّدة،  نشاط  ميادين  من 

يف  التّعلّم،  بأنواع  املرتبطة  واملفاهيم  املعارف  يستهدف  ما  غالبا  وهو  وقصص، 

فيه  يجد  بشكل  يأيت  حيث  املنهاج،  يف  املحّددة  الختاميّة  الكفاءات  بناء  سياق 

التعلّمية،  وانشغاالته  لتساؤالته  املالمئة  األجوبة  قراءته،  خالل  من  املتعلّم 

واإلشكاليّات املطروحة غالبا يف بداية كل وضعيّة تعلّميه، بغرض دفع املتعلّم إىل 

التّفكري والبحث عن الحلول من خالل املضامني املعرفيّة املتاحة يف الّنص والتي 

تساعده عىل االندماج بفعاليّة يف األنشطة املوالية وعمليات التّحصيل واالكتساب 

واملامرسة يف الوضعيّات التّعليميّة واإلدماجيّة والتّقومييّة الالّحقة.

  أتعرّف عىل معاين املفردات: 

يقّدم هذا النشاط للمتعلّم صورا وعبارات توضيحيّة لبعض املفاهيم واملصطلحات 

بكّل  الخاّصة  )املفتاحية(  املحوريّة  باملعارف  تتعلق  ما  غالبا  وهي  واملفردات، 

موضوع، وتشّكل مفاتيح لفهم املعني العام الخاص بالّنص املقروء.

  أنشطة التّعلّم: 

هذه األنشطة بنوعيّة صياغتها وتقدميها يف أشكال وعبارات من األسئلة، واالستفسارات 
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التحفيزيّة الّتي تشكل مجاال تعلّميّا ذاتيّا مناسبا، تدفع املتعلّم إىل بذل مجهود 

وسلوكات  وقيم  معارف  من  الجديدة  املوارد  الكتساب  ومامرسة،  تفكريا  ذايت 

وكفاءات عرضيّة وغريها، وتوظيفها الحقا إّما ألغراض تعلّمية جديدة، أو مامرستها 

يف  استعاملها  ملجال  ومتديًدا  الّسابقة،  للمكتسبات  تعزيزا  أخرى،  وضعيّات  يف 

محيطه العميّل.

   أتعلّم: 

الجديدة  التّعلّمية  للعنارص  املناسبة  املعرفيّة  الّصياغة  للمتّعلم  الّنشاط  هذا  يقدم 

الخاّصة باملوضوع، من معارف وقيم وسلوكات وآيات وغريها تكون محّل الّتكيز 

واالستيعاب املطلوب، ولتشّكل موردا جديدا، يتمّكن املتعلّم من استظهاره بسهولة 

عند الحاجة،كام تشكل لبنة جيدة يف سياق بناء الكفاءة الختاميّة للميدان.

  أحفظ: 

هذا الّنشاط يأيت يف وضعيّات خاّصة غري مرتبطة مبيدان معنّي، وهو غالبا ما يرتبط 

بحفظ آية أو حديث أو سورة، والعمل مبقتضاها.

  أقتدي وأمارس: 

يأيت هذا الّنشاط يف سياق املواضيع الخاّصة بالّسرية الّنبوية والقصص، فيقدم للمتعلّم 

صورا حيّة ومعرّبة عن جوانب من مكارم األخالق والقدوة الحسنة، يف أشكال من 

مواقف وعرب من حياة الرّسول صىل الله عليه وسلم،وحياة األنبياء، والرّسول عليه 

الّصالة والّسالم، والّصحابة )رضوان الله عليهم( من أجل االقتداء بهم واملامرسة يف 

املواقف الحياتيّة املختلفة.

   أتحّقق من تعلاّميت: 

هو الفضاء العميل الذي يتيح الفرصة املناسبة للمتعلّم إلبراز فعاليته وقدراته وتحّكمه 

يف توظيف مكتسباته الجديدة، من معارف، قيم، سلوكات، آيات وسور وأحاديث 

ووضعيّات  بصيغ  عليه  مقتحة  ومامرسات  إنجازات  بواسطة  وغريها،  وأفكار 
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متنّوعة يتسنى له وللمعلّم قياس مستوى كفاءته، وإصدار الحكم املناسب، واتّخاذ 

القرارات واقتاح بدائل للمعالجة. وذلك يف أعقاب الحصص التّعلّمية.

  أدمج تعلاّميت: 

هو الفضاء العميل الذي يتيح للمتعلّم الفرصة إلبراز فعاليته وقدراته ومدى تحّكمه 

أحاديث  سور،  آيات،  سلوكات،  قيم،  معارف،  من  املختلفة  مكتسباته  إدماج  يف 

وغريها من خالل إنجازه لوضعيّات متنّوعة يتسّنى له من خاللها قياس مستوى 

كفاءته، وللمعلّم إصدار الحكم املناسب، واتّخاذ القرارات واقتاح بدائل للمعالجة. 

ويكون ذلك يف نهاية كل مقطع تعلّمي دون إغفال اإلجابة عىل مهاّمت الوضعيّة 

االنطالقيّة األّم.

10 - استعامل الكتاب يف حصص التعلّم الخاّصة باملاّدة )توجيهات 

عملية(

يتضّمن الكتاب نصوصا وصورا وأنشطة متنّوعة يجد فيها املعلم واملتعلّم فضاء علميّا 

وبيداغوجيّا مناسبا يف كل ميدان من ميادين املاّدة عىل تنوع معارفها، فاستغالله يف القسم 

يساعد عىل األداء الجيّد للحصص، ويسهم بفعالية يف بناء الكفاءات، وتحقيق التعلّم املناسب 

الّصحيح،  القالب العلمي  لكل متعلّم وتفاعله اإليجايب مع املاّدة يف كل ميدان، ويوفر له 

عىل  ذلك  ولتحقيق  وتوجيهه،  املعلّم  إرشاف  تحت  بفعالية  التّعلّم  وضعيّات  يف  ويدمجه 

املعلم االستشاد والعمل مبا ييل:

املحتوى  الكتاب من حيث  املوارد واألنشطة يف  تقديم  1   -  مراعاة شكل ومضمون 

التبويّة  األساليب  وأنواع  الوضعيّات  منط  وكذا  وتنظيمها،  للامّدة  املعريف 

والسلويكّ، من خالل  الوجدايّن  املعريّف  الجانب  فيها  التي روعي  والبيداغوجيّة 

القراءة والكتابة خالل  التّعبري،  أنشطة ووضعيّات متنّوعة تضّمنت: املالحظة، 

كل حّصة.

ميدان، وخصوصيّة كل مورد معريف،  املوارد يف كل  االعتبار طبيعة  بعني  2   -  األخذ 

قيمي أو سلويك، من حيث القالب املعريف والبيداغوجي.

3   -  مضامني الكتاب عىل اختالفها وتنّوعها، تشّكل مرجعا للتّعلّم واكتساب املعارف 

والقيم والّسلوكات املنسجمة مع بناء الكفاءات املأمول تحقيقها، والتّحّكم يف 
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توظيفها حسب الوضعيّات.

لسياق  املناسبة  الحصص  لعدد  وفقا  الكتاب  يف  موضوع  كل  تناول  4   -  يتم 

سريورة  وفق  موضوع  كل  أنشطة  تناول  تّم  حيث  بالتّدرج،  الكفاءة  بناء 

التّعرّض  يتم  حّصة  كل  ويف  حّصة،  من  أكرث  تتطلب  أن  ميكن  تعليميّة 

واملفاهيم  املعارف  وتسلسل  التّعلّم  عنارص  النتظام  تبعا  معيّنة،  ألنشطة 

ومؤرشات التّحّكم من خالل وضعيّات ونقاشات واستنتاجات.

الحّصة  حّصتني:  يف  الكتاب  من  موضوع  كل  تقديم  الغالب  يف  5   -  ميكن 

الثّانية  والحّصة  التعلم(  )أنشطة  إنجاز  خالل  من  التّعلاّمت  لبناء  األوىل 

لكل  املقتح  الزّمني  الحجم  مراعاة  مع  تعلاميت(  من  )أتحقق  للتّطبيقات 

مسؤولة  بيداغوجيّة  بحريّة  الترّصّف  له  ميكن  كام  املواضيع  حسب  املوارد 

توجيهات  عىل  بناء  الفليك  األسبوع  وليس  البيداغوجي  لألسبوع  بالّنظر 

املنهاج املعاد كتابته.

6   -  االستشاد بالوثيقة املرافقة للمنهاج فيام يتعلق بإعداد وإنجاز املقاطع التعلّمية 

لبناء الكفاءات الختاميّة وتوضيح توصيات املنهاج وتجسيدها يف امليدان.

11 - تـ دعيم نشاطات الكتاب باستعامل الوسائل املختلفة.

أنشطة  تدعيم  يف  كربى  خاّصة-أهميّة  منها  املختلفة-العرصيّة  التّعليميّة  للوسائل 

إذا توفّرت  أداء كل من املعلم واملتعلّم وباألخص  الكتاب، وتيسري  التّعلّم املقتحة يف 

عوامل التّحّكم يف استخدامها من كال الطّرفني )املعلم واملتعلم(، ومن الوسائل التي ميكن 

اقتاحها يف هذا السياق إضافة إىل السبورة ما ييل:

بعض  ألداء  موّضحة  صور  املرشّفة..  الكعبة  املساجد،  مختلفة:  ألماكن  1   -  صور 

العبادات كالوضوء والّصالة، صور للطّبيعة...

مضغوطة  أقراص  فيديو،  أرشطة  سمعيّة،  أرشطة  البرصيّة:  الّسمعيّة  2   -  األجهزة 

مسجالت، هاتف ذيك، الحاسوب، الجهاز العاكس للضوء....

3   -  مراجع خاّصة: مصحف مدريس، تفاسري مخترصة، كتب رشوح الحديث، كتب يف 
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الّسرية الّنبوية والقصص القرآين، أو غري ذلك ماّم يناسب املحتوى املعريف.

4   -  شهادات حيّة، مداخالت األمئة والعلامء ورجال التخّصصات املختلفة.

5   -  وسائل أخرى.

12 - املعالجة البيـ داغوجية.

عمليّة  خالل  املالحظ  التّأّخر  وعالج  الثّغرات  لسّد  البيداغوجيّة  املعالجة  تكون 

التّقويم، وأثناء سريورات التّعلّم والتي تشّكل صعوبات ومعيقات تحول دون تحقيق 

الّنشاطات  من  يأيت  فيام  سواء  السواء،  عىل  املتعلّم  ومن  املعلم  من  املنتظر  األداء 

املجال  ويفسح  املختلفة،  العوائق  من  الجميع  يحّرر  ما  وهو  الالّحقة،  والتّعلاّمت 

إلبراز القدرات وتسهيل عملية االندماج يف السريورات التعلّمية العادية.

فاالختالالت التي قد تُسّجل بعد عملية التّقويم معرفيّة كانت أو غريها فهي الّتي 

تكون موضوعا للمعالجة وهدفا للّنشاط العالجي. ولتحقيق اإلنجاز املناسب لحصص 

املعالجة البيداغوجيّة ميكن اقتاح ما ييل:

التي  العجز  وحاالت  لديهم،  املسّجلة  الّنقائص  حسب  املتعلّمني  1   -  تصنيف 

أظهروها سواء إثر عملية التّقويم أو أثناء سريورة التّعلّم.

أفواج  تشكيل  من  ذلك  مينع  أن  دون  فردي،  بشكل  املعالجة  تكون  2   -  أن 

صغرية للمتعلّمني.

3   -  اعتامد أسلوبني للمعالجة:

مشتكة  والّصعوبات  الّنقائص  كون  حالة  يف  التّعلّم،  عملية  تساير  أ.   معالجة 

بني معظم املتعلّمني، وال تشكل عائقا أمام مواصلة سريورة التعلّم.

غريهم،  دون  املتعلّمني  بعض  تستهدف  خاّصة،  حصصا  تتطلب  ب.   معالجة 

ينبغي أن تحظى هذه الحصص بعناية واهتامم كبريين، خاّصة وأنها ليست 

كسائر الحصص التعليمية العادية ولذلك تتطلب:

- تحديد الّنقائص وحرص الحواجز والعوائق.

مراعاة  مع  الحاالت،  كّل  يناسب  مبا  وتكييفها  للمعالجة  خطّة  وضع   -

الّنشاط  عىل  تساعد  التي  والوسائل  املعنيّني  املتعلّمني  خصوصيّة 
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ودعم اكتساب املعارف.

- التّحضري املحكم وإعداد بطاقة لسري الحّصة العالجيّة

لدوافع  املثرية  الحوافز  وخلق  املعالجة  حّصة  لسري  املالئم  الجّو  توفري   -

بأنّهم يف حاجة إىل ذلك حتى  املتعلّمني واهتاممهم، وجعلهم يشعرون 

يقبلوا عليها دون ترّدد.

توجيهات عامة:

لتحقيق التطبيق املالئم للربنامج، البد من األخذ بعني االعتبار التوجيهات اآلتية:

- عىل املعلم أن يدرك أهمية الدور الذي يقوم به من حيث تنفيذ الربنامج وتحقيق 

التي  العظيمة  الذي أحسن إعداده والخربات  الجيد  الدرايس  غاياته؛ فالربنامج 

أجيد اختيارها تبقى حرباً عىل ورق إذا مل تجد أستاذا كُْفؤًا وقُْدَوًة، يعرف كيف 

يطبقه ويحّوله من وثيقة مكتوبة إىل حياة بني يدي املتعلّمني. كام أّن الكفاءات 

ال تتحّقق بذاتها، وإمنا تتحول إىل حقائق يف نفوس املتعلّمني، وإىل قيم تتحرك 

بهم عىل األرض مبا يبذله األستاذ من جهد وما يبتكره من وسائل.

أكرث من  الدرس، واالطاّلع عىل  الجيد املسبق ملوضوع  املعلم اإلعداد  ينبغي عىل   -

مرجع معتمد، حتى ال يفاجأ بأن من بني املتعلّمني من يعرف املوضوع أكرث منه؛ 

ويفّضل مثالً قراءة أكرث من مرجع، دون التقيّد فقط مبا هو موجود يف الكتاب 

املدريس، كام يستحسن طرح األفكار بأسلوب القصة أو حل املشكلة، ومحاولة 

حلها يف ضوء النصوص الرشعية وأحكامها.

 -  اعتامد أسلوب االستنتاج والتحليل، والسيام يف أحداث السرية والحديث واستخالص 

العرب وترتيب األحداث وتوقع النتائج.

  - تنمية مهارة تعليل املواقف وتحليل األحداث وتقويم النتائج والخربات. 
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 - استخدام استاتيجية التدريب عىل التفكري )استيعاب املفهوم/ تفسري املعلومات/ 

الوصول إىل استنتاجات وتنبؤات وتعميامت(.

 -ينبغي أن تتنوع أساليب عرض املادة التعليمية مبا يتناسب مع طبيعة كل ميدان 

من ميادين التبية اإلسالمية؛ فأسلوب الحوار واملناقشة والتأّمل يف الكون أنسب 

يف تعليم العقيدة، والتعلم بالتطبيق العميل أنسب يف تعليم العبادات، ومتثيل 

الدور أنسب يف تعليم اآلداب واألخالق...

يناسب  ومبا  املعتمد  املذهب  وفق  بالعبادات  املتعلقة  الفقهية  األحكام  تبسيط   -

مستوى املتعلمني وإدراكهم.

- االبتعاد عن التفصيل يف الغيبيات وعن كل ما ال يدركه عقل املتعلم، وعن التأويالت 

املختلفة، وخاصة التهيب.

- الحرص عىل ربط العقيدة باآلثار السلوكية للمتعلم. 

بشكل  الرشعية  النصوص  يف  املوجودة  والعظات  العرب  يستغل  أن  للمعلم  ميكن   -

يحقق كفاءات امليدان املقرر، كام ميكنه أن يستغل التبية الناتجة خارج القسم، 

ألن املتعلّمني ال يأتون إىل املدرسة غفالً من الوعي الديني، إذ يكتسبه املتعلّم يف 

بيته أو من بيئته املحيطة به.

13 -  مناذج عمليّة مقتحة إلعـ داد وإنجاز حصص تعلميّة من خالل االعتامد 

عىل موارد الكتاب املـ دريّس.

1  -  ميدان القرآن الكريم والحديث الّنبوّي الرّشيف

املركّبة: الحفظ واالستظهار الّصحيح، الفهم السليم، االستدالل والسلوك.
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معايري التّقويم: التاّلوة الّسليمة، االستدالل الّصحيح، الّتتيل السليم، القيم واألخالق 

املستفادة.

املقطع األّول

الّسند: سورة األعىل )ص/ /(.

الّنشاطات: أتلو وأحفظ، أتعرّف عىل معاين املفردات، أرّدد وأحّسن تالويت، أنشطة 

التّعلّم، أتعلّم، أتحّقق من تعلاّميت.

األلواح،  املحاولة،  كرّاس  أو  القسم،  كراس  السبّورة،  املتعلّم،  كتاب  الوسائل: 

قرص مضغوط، الئحة للّسورة.

سريورة الحصة

النشاطاتالخطوات
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ىل التّعلّم
ني إ

1 - إثارة دوافع املتعلّم
قبل طرح اإلشكالية عىل املتعلّمني ميكن أن يستنطق املعلّم املتعلّمني 

الّصورة  استغالل  أو  إرساؤها،  املراد  املوارد  يتضّمن  فيديو  رشيط  بعرض 

املوجودة يف الكتاب )ص////////(

اإلشكالية:

افتحوا الكتاب عىل الصفحة /////////..  انْظُروا جيّدا إىل الّصورِة.

- ماذا يفعل هذا الفتى؟

- أَْخربُوين َماَذا يَقوُل أحُدكُم يف َصالتِه أَثْناَء ُسجوِدِه؟

َ األَْعىل )ثالث مرّات(.  اإلجابة املتوقعة: ُسبَْحان َريبِّ

موقف املعلّم: أحسنَت يا ؟؟؟؛ وما املقصود بهذا القول؟

والُخضوِع  وِذكْرِِه  بتَْسبيِحه  األعىل  سورة  يف  أمرنا  تعاىل  الله  ألّن   --

ى بها نَفَسه.  لَعظَمِتِه، وأَفَْضُل التَّْسبيِح يكوُن بأسامئِه الُحْسَنى الّتي َسمَّ

تعالوا نتعرّف عىل هذه الّسورة القرآنية الكرمية وما اشتملت عليه من 

فوائد مهّمة لكل مسلم.

ّسورة 
2 - تالوة ال

)قراءة(

املعلّم -  من طرف  تالوتها  إىل  االستامع  بعد  الكتاب  من  الّسورة  قراءة 

مراعاة  واإلجالل،  الخشوع  من  جّو  يف  أمكن(،  )إن  الحاسوب  أو 

العادية  القراءة  عن  قراءته  اختالف  وبيان  الكريم،  القرآن  لخصوصيّة 

من خالل استغالل أيقونة أرّدد وأحّسن تالويت تتبعها قراءة متعّددة 

من املتعلّمني، مع تنبيه املخطئ أّوال، دون التصحيح له مبارشة حتى 

يكتشف خطأه بنفسه.

ىل 
ّف ع

3 - التّعر

ت
ين املفردا

معا

قراءة وتأّمل معاين املفردات املستخرجة من الّسورة من طرف املتعلّمني، - 

يف ضوء مقتحات الكتاب والتّعرّف عىل معانيها وتركيز االهتامم حولها.

مع إمكانيّة تقديم إضافات وفق خصوصيات كل متعلّم بحوار هادف.- 
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شطة التّعلم 
امرسة أن

4 - م
الكتاب، -  يف  املقتحة  التّعلّم  أنشطة  ملامرسة  املتعلّمني  أمام  املجال  فسح 

وذلك  وغريها(  ألواح  املحاولة،  )كرّاسات  املناسبة  األدوات  باستعامل 

املعلّم  من  املناسب  بالتّوجيه  ومرافقتهم  الّذايت،  نشاطهم  عىل  باالعتامد 

بغرض الوصول إىل استنتاجات تعلّميّة، متعلّقة باكتساب املوارد الجديدة 

املتضّمنة يف الّسورة وما ترشد إليه، من معارف وقيم وسلوكات، يف ضوء 

الكفاءة الختاميّة املستهدفة يف هذا امليدان، والّتي تقوم عىل حفظ الّنصوص 

الرشعية: )قرآن وحديث( واستظهارها.

5 - أتعلّم

تكوين خالصة استنتاجات األنشطة الّسابقة عىل الّسبورة مبعيّة املتعلّمني، - 

لدى  االستيعاب  لعمليّة  تسهيال  الجديدة،  العنارص  أهّم  عىل  بالّتكيز 

مبواردها  تشّكل  والّتي  الكتاب  يف  املقتحة  الّصياغة  اعتامد  أو  املتعلّم، 

وتذلّل  تقرأ  واالستعامل؛  للحفظ  الّسورة  يف  املستهدفة  التّعلاّمت  خالصة 

صعوباتها يف الفهم والتذكّر إن اقتضت الحاجة ذلك.

يت 
ام

ن تعل
ق م

6 - أتحّق

يفسح املجال للمعلّم واملتعلّم للتحّقق من مدى استيعاب املعارف وتحقق - 

الكفاءة، من خالل مامرسة مختلف أنواع التاّمرين العمليّة املقتحة عليه. 

األدوات  باستعامل  لإلنجاز  للمتعلّم  الكافية  الفرصة  ترك  ينبغي  لذلك 

آخر  وهو  مبوضوعيّة،  للتّقويم  تحقيقا  قرب  عن  ذلك  ومراقبة  املناسبة، 

لدى  املستحّق  باالهتامم  يحظى  أن  ينبغي  التّعليميّة،  الحّصة  يف  نشاط 

املعلّم باعتباره معيارا ملدى تحقيق املؤرّش من عدمه.

 - 7
ظ 

الحف

-  دعوة املتعلّمني إىل حفظ الّسورة خارج الّنشاط الّصفّي.

- تخصيص حّصة لالستظهار والتّدريب عىل حسن التاّلوة.

2  -  ميدان مبادئ أوليّة يف العقيدة اإلسالميّة والعبادات

املركّبة: الفهم الّسليم والتناول املناسب.

معايري التّقويم: إبراز أثر العقيدة يف الّسلوك، عرض أركان العقيدة متكاملة، بيان أن 

العبادات تهّذب الّسلوك وتقّوم املعامالت.
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املقطع األّول:

الّسند: من أركان اإلميان، اإلميان باليوم اآلخر )ص. //////////(.

الّنشاطات: مدخل إشكايل، أنشطة التّعلّم، أتعلّم، أتحّقق من تعلاّميت.

الوسائل: كتاب املتعلّم، السبّورة، كرّاسات، أقالم، وسائل أخرى...

سريورة التّعلّم

النشاطاتالخطوات

ني 
1 - إثارة دوافع املتعلّم

قبل طرح اإلشكالية ميكن أن يستنطق املعلّم املتعلّمني بعرض رشيط 

فيديو يتضّمن املوارد املراد إرساؤها، أو استغالل صورة.

اإلشكالية: معرفة أركان اإلميان وقواعد اإلسالم واجب عىل كل مسلم، 

ملا لها من أثر عىل حياته يف العبادة واملعاملة. من يذكرنا مبعاين األركان 

الرّكن  ثّم يسألهم عن  الّسابقة؟  السنوات  التي سبق لكم دراستها يف 

الذي مل يدرسوه.. 

الّصفحة  عىل  كتبهم  فتح  إىل  املتعلّمون  يُدعى  الرّكن  هذا  ملعرفة    

املوضوع،  يف  لالكتساب  املستهدفة  املوارد  مضمون  وعرض   ،///////

ولتكن االنطالقة بقراءة الّنص التّمهيدي قراءة صامتة ثم جهريّة، يتخلّلها 

حوار عمودي أفقي، تُدّون عنارصه تدريجيا عىل الّسبورة.

شطة التّعلّم
امرسة أن

2 - م

التّعلّم  أنشطة  ملامرسة  ودعوتهم  املتعلّمني  أمام  املجال  فسح 

واستعامل  الّذايت  جهدهم  عىل  باالعتامد  الكتاب،  يف  عليهم  املقتحة 

الكافية  الفرصة  املناسبة )من كرّاسات وأقالم وغريها(، وترك  األدوات 

لهم لإلنجاز، ومرافقتهم بالتّوجيهات املناسبة مع استعامل السبّورة يف 

لتكوين  استنتاجات  تدوين  يعقبها  املعتضة،  الّصعوبات  تذليل  حالة 

فقرة  مضمون  الستيعاب  والتّحضري  الجديدة  التّعلّم  عنارص  خالصة 

أتعلّم املوالية.
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3 - أتعلّم
مبعيّة  الّسبورة  عىل  الّسابقة  األنشطة  استنتاجات  خالصة  تكوين 

الفقرة تدريجيّا، وهي مبواردها  املتعلّمني ثّم دعوتهم إىل قراءة هذه 

يف  املستهدفة  األساسيّة  التّعليمية  العنارص  خالصة  تشّكل  املعرفيّة 

الختاميّة  الكفاءة  بناء  سياق  ضمن  اكتسابها  يجب  التي  املوضوع 

مع  الفهم   صعوبات  تذليل  القراءة  ويتخلّل  امليدان،  بهذا  املرتبطة 

التوجيه املناسب وتركيز اهتاممهم عىل الحفظ واملامرسة.

يت
ام

ن تعل
ق م

4 - أتحق

فيه  ينبغي  التّعلّم،  موضوع  من  مرحلة  آخر  يف  الّنشاط  هذا  يقّدم 

مامرسة  خالل  من  مكتسباتهم  إلدماج  املتعلّمني  أمام  املجال  فتح 

ضمن  الكتاب  يف  عليهم  املقتحة  التّطبيقيّة  التاّمرين  من  أنواع 

وتوظيف  إدماج  يف  وتحّكمهم  قدراتهم  مدى  اختبار  سياق 

كلّها  تعرّب  والّتي  املناسبة،  الوضعيّات  يف  عميل  بشكل  معارفهم 

عن املؤرّش الحقيقّي لتحّقق كفاءتهم أو عدمها.

3  -  ميدان تهذيب الّسلوك

يف  املكتسبة  األخالقيّة  القواعد  توظيف  املتعلّم  يُحسن  الختاميّة:  الكفاءة 

االستظهاريّة  الوضعيّاّت  يناسب  بشكل  ويتناولها  والبيئّي،  االجتامعّي  املحيط 

وتلويث  الّذات  عىل  واالنغالق  السيّئة  الّسلوكات  بتجّنب  أو  التطبيقيّة،  أو 

وأداء  املسؤولية  وتحّمل  األصدقاء  واختيار  الجوار  حسن  عالقات  وإقامة  املحيط، 

األمانة، واملحافظة عىل الّتاث اإلسالمّي الجزائرّي.

معايري التّقويم: أبراز القيم األخالقية الحسنة، مطابقة املامرسة للوضعيات، املعالجة 

السليمة لإلشكاليات املطروحة يف املحيط، االستدالل املوضوعي بالنصوص الرشعية.

املقطع األّول: 

الّسند: استثامر الوقت )ص. //////////(.

الّنشاطات: املدخل اإلشكايل، مامرسة أنشطة التّعلّم، أتعلّم، أتحّقق من تعلاّميت.

الوسائل: كتاب املتعلّم، السبّورة، كرّاسات، وسائل مختلفة.
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سريورة حصة التّعلّم

النشاطاتالخطوات

ني 
1 - إثـــارة دوافـــــع املتعلّم

ىل التّعلّم(
)التّحفيزع

املتعلّمني بعرض رشيط  املعلّم  أن يستنطق  اإلشكالية ميكن  قبل طرح 

فيديو يتضّمن املوارد املراد إرساؤها، أو استغالل صورة الكتاب.

اإلشكاليّة: يقال: »إن الوقت كالّسيف، إن مل تقطعه قطعك«. ويقال 

أيضا: »الوقت هو الحياة«. كيف نستفيد من هذين القولني يف تنظيم 

أوقاتنا، واستغاللها فيام يعود علينا باملنفعة؟

الّصورة   وتأّمل  الكتاب  فتح  إىل  املتعلّمون  يدعى  وغريه  ذلك  ملعرفة 

ثم تقديم الفقرات والّنشاطات املقتحة، ولتكن البداية بقراءة الّنص:  

وتحليله واستخراج ما فيه من مواعظ وأخالق بطريقة حوارية، مع 

التكيز عىل الفهم والتعرّف عىل معاين املفردات املفتاحية.

يف هذا الّنشاط تقّدم معاين املفردات الواردة يف الكتاب مع االستزادة 

يف التّوضيح إن دعت الحاجة إىل ذلك، بإرشاك املتعلّمني عن طريق 

املعينات  من  وغريها  السبّورة  واستخدام  الهادف،  والحوار  املناقشة 

التعلاّمت  بناء  الفهم يف سياق  االهتامم عىل عملية  التبوية، وتركيز 

الجديدة، ومن مثّة إدراك املعنى العام ملقصود استثامر الوقت.

شطة التعلم
امرسة أن

2 - م

أنشطة  املتعلمني ملامرسة  أمام  املجال  فسح  يجب  النشاط  هذا  يف 

املختلفة  األدوات  باستعامل  الكتاب،  يف  عليهم  املقتحة  التعلم 

بالتوجيهات  ومرافقتهم  لإلنجاز،  أمامهم  الكافية  الفرصة  وإتاحة 

املناسبة لتجاوز العقبات وتذليل الّصعوبات، وقيادتهم تدريجيا إىل 

استخالص العنارص املعرفية الجديدة منها، وجعلها من صميم العملية 

التعليمية/ التعلّمية، وهدفها الرّئييس، حيث اكتسابها بالجهد الذايت 

املستهدفة ومؤرش  الكفاءة  تنمية  إنجاز هام يف سياق  للمتعلّم هو 

عىل حسن األداء للمتعلّم.
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3 -  أتــعلّم 
يتّم يف هذا الّنشاط بناء فقرة وجيزة تعرّب عن التّعلامت الجديدة وال 

مانع من عدم مطابقاتها ملا جاء يف الكتاب مع توجيه أداء املتعلّمني 

التعرثات، مع إمكانية تقديم إضافات أو توضيحات بشأن  وتصويب 

بعض العنارص.

ن 
ق م

4 - أتحّق

يت 
ام

تعل

يف هذا الّنشاط األخري من حّصة التّعلّم يتّم فسح املجال أمام املتعلّمني 

لتوظيف مكتسباتهم الجديدة، من خالل مامرسة أنواع من التاّمرين 

قدراتهم  اختبار  سياق  الكتاب، ضمن  يف  عليهم  املقتحة  التّطبيقيّة، 

وتحّكمهم يف توظيف معارفهم بشكل عميل يف الوضعيّات املناسبة، 

وهو املؤرّش الحقيقّي لقياس مدى تحّقق كفاءاتهم أو عدمها.

4 -  ميدان الّسرية الّنبويّة والقصص

الكفاءة الختاميّة: - يعرض املتعلم بإيجاز محطات من سرية الرسول )صىّل الله عليه 

الرسول  املنورة ويقدم خالصات عن أهم أحداثها وعربها ومواقف  وسلّم( يف املدينة 

صىل الله عليه وسلّم فيها، ويعرف بشخصية الصحابة: عثامن بن عفان وعيل بن أيب 

طالب وأسامء بنت أيب بكر ريض الله عنهم. 

معايري التّقويم: عرض األحداث سليمًة، ترتيب األحداث، استنباط العرب من مواقف 

الرّسول ملسو هيلع هللا ىلص.

املقطع األّول: 

الّسند: الرسول صىل الله عليه وسلم يف املدينة )الهجرة النبوية( )ص. //////////(.

من  أتحّقق  واملامرسة،  االقتداء  األحداث،  قراءة  اإلشكالية،  طرح  الّنشاطات: 

تعلاّميت.

الوسائل: كتاب املتعلّم، السبّورة، األلواح، كرّاسات، صورة للمدينة املنّورة وخريطة 

لطريق الهجرة إىل املدينة، وسائل أخرى.

سريورة التّعلّم يف الحّصة
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النشاطاتالخطوات
ى 

1 - إثارة دوافع التّعلم لد

ني
املتعلّم

رشيط  بعرض  املتعلّمني  املعلّم  يستنطق  أن  ميكن  اإلشكالية  طرح  قبل 

فيديو يتضّمن املوارد املراد إرساؤها، أو استغالل صورة الكتاب.

الله عليه وسلّم   النبي صىل  التي اضطرّت  اإلشكالية: ما هي األسباب 

للهجرة من مكة املكرّمة إىل املدينة املنّورة؟ وكيف كان استقباله فيها 

من أهلها؟ وكيف كانت إقامة املسلمني بها؟

الكتاب، مع فتح حوار يف سياق  املتعلّمني إىل قراءة ما جاء يف  دعوة 

البحث عن الحلول وقراءة األحداث يف الفقرات املوالية.

ث
2 - قراءة األحدا

مرفقة  تأّملية،  قراءة  الكتاب،  يف  األحداث  قراءة  إىل  املتعلّمني  دعوة 

مخترصة  بصورة  املوضوع  يف  تسلسلها  حسب  األحداث  بتسجيل 

باستعامل األدوات املناسبة )أقالم، كراسات، سبورة، ألواح، أو غريها(، 

وذلك لعرضها فيام بعد يف إطار عمل جامعي، أفواج، صفوف، مجموعات 

أو غريها، حسبام يراه املعلّم مناسبا، وترك الفرصة الكافية لهم يف ذلك، 

ومرافقتهم بالتوجيه املناسب لتجاوز العقبات وتذليل الّصعوبات، كام 

ميكن يف ذلك تسبيق قراءة املعلم بصورة جهرية يف بداية عرض فقرة 

األحداث، عىل قراءة املتعلّمني تيسريا لقراءة هؤالء وفهم بعض املعاين.

امرسة
3 -  االقتداء وامل

يف  جاء  ملا  مشابهة  فقرة  بناء  إىل   املتعلّمون  يدعى  الّنشاط  هذا  يف 

الكتاب، ثم مقارنتها مبا جاء يف أيقونة أقتدي وأمارس، وقراءتها وتأّمل 

واالقتداء  والحفظ  للتّعلّم  موجزة  فيها. وهي خالصة  الواردة  املواعظ 

واملامرسة.
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يت 
ام

ن تعل
ق م

4 -  أتحّق
يقّدم هذا الّنشاط يف نهاية مراحل التّعلّم املتعلّقة بالحّصة، وذلك بفتح 

ضمن  املعرفيّة،  مكتسباتهم  وتوظيف  إلدماج  املتعلّمني  أمام  املجال 

التاّمرين املقتحة يف املوضوع، من خالل أنشطة الكتاب أو معالجتها 

يف وضعيّات أخرى، تربز مدى استيعابهم للمعارف ومامرستها بشكل 

وظيفي، من بينها إعادة رسد األحداث.

115 - املراجع املعتمـ دة.
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1   - منهاج الّتبية اإلسالميّة للتّعليم االبتدايئ، ديسمرب 2016.

2   - الوثيقة املرافقة للمنهاج، وزارة الّتبية الوطنيّة، أفريل 2016.

3   - املرجعية العاّمة للمناهج، اللجنة الوطنية للمناهج، 2009.

4   - الّدليل املنهجي إلعداد املناهج، اللجنة الوطنية للمناهج، 2012.

5   - القانون التوجيهي للّتبية الوطنيّة رقم 08-04 مؤرخ يف 23 /2008/01 

6   - الّنرشة الرّسمية للّتبية الوطنيّة، 2015.

16 - مراجع مقتحة لألستاذ:

الدينية واألوقاف  الكريم، برواية ورش عن نافع )نسخة وزارة الشؤون  1   - القرآن 

الجزائرية(.

2   - تفسري الشيخ مصطفى املراغي.

3   - مخترص تفسري ابن كثري.

4   - تفسري الجاللني.

5   - رياض الّصالحني لإلمام الّنووي.

6   - منهاج املسلم، أبو بكر جابر الجزائري.

7   - الرحيق املختوم، صفي الرحمن املبارك فوري.

8   - فقه الّسرية، للّدكتور سعيد رمضان البوطي.

9   - التّقويم البيداغوجي: أشكاله ووسائله، للمعلّم محمد الطّاهر وعيل.

11   - املقاربة بالكفاءات يف املدرسة الجزائريّة، اكزافيي روجريس.

12   - الكفاءات يف املدرسة، برنارد ري.

13    - الحاجات النفسية للطفل، مصطفى أبو السعد.
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الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية


