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الوثيقـة املرافقـة

ملناهـج مـادة اللغــة العربيـــة

يف مرحلة التعليم املتو�سـط



  
 
  
 مــتقدي

 
  

، قاصدين من المتوسطالتعليم  في اللغة العربيةنضع بين أيدي المربين الوثيقة المرافقة لمناهج 

توضح المبادئ المنهجية واألسس التربوية التي بنيت عليها هذه المناهج،  فهي. تهخاللها تسهيل مقروئي

معالم تساعده على ترجمة المضامين المقررٌة إلى وضعيات تعلمية مالئمة لمستوى  لألستاذوتقدم 

  .المتعلمين، وتقترح عليه أدوات تساعده على تقييم أدائهم

نات إلى كيفيات التناول لمكوّ األستاذ  ترشد ،وسيلة من وسائل التكوين المعززة للمناهج إذنفهي 

ال تغنيه عن استشارة السندات وال ريب أنّها  .م له أمثلة يستأنس بها وينسج على منوالهاالمنهاج، وتقدّ 

معارفه، وتحسين أساليب عمله، وصقل مهاراته الّتدريسية لتحقيق المردود  تحيين الّتربية المختلفة قصد

  .جهد وبأقلّ ى من أقرب سبيل المتوخّ 
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  دخـــلم
  

التي تجعل العملية  ،الكفاءاتب المقاربةعلى  ةمبني)  ككّل مناھج اإلصالح(ھج التعليم المتوسط امن
معارفه ) بمساعدة األستاذ وتوجيھه( وبعبارة أخرى، فإّن التلميذ يبني. التعلّمية بناء متواصال متكامال

التي  تمشكالال حلّ ھا في عملية التواصل، وتوظيفمن  ويصقل قدراته بجھده فيتمّكن، فترسخ بنفسه
   .في المدرسة أو في حياته االجتماعية هتعترض

، اللّغة تعلّم الة لية التي تعتبر النص وسيلة فعّ ھي المقاربة النصّ أّما المقاربة التعليمية المعتمدة، ف
، فينفذ بھا دالّـةفي وضعيات مشافھة وكتابة واكتساب الرصيد اللغوي الذي يمّكن المتعلّم من التواصل 

  .في مواّد دراسية أخرى

رصيدا لغويا، ومعارف وكفاءات تمّكنه من  يمتلك يأتي وھو التعليم منفي ھذه المرحلة والمتعلّم 
تمّكنه من المساھمة في الحياة االجتماعية، ومواقف ات وسلوك ،فھم المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه

، فيمعرتوسيع مجاله الالتعامل معه على ھذا أألساس ل ينبغيلذا  .ماتھامقوّ وشخصيته تحّدد معالم 
 مھارات جديدة وسلوكات فاضلة بداعي، إلى جانب إكسابهوتوجيه ميوله اإلالنقدي،  وتعميق فكره
  .مواقف مسؤولة

  :على ما يلي -من خالل األنشطة المقترحة -م ب المتعلّ درّ ينا أن نعلذلك، تحقيق لو
 قترحة عليه؛النصوص الممختلف فھم  •
 توظيف اللغة توظيفا سليما في كتاباته؛ •
  .التواصل الفّعال في مختلف الوضعيات الحياتية •

لسنة األولى من ابتداء من ا لدى المتعلّم التركيز على بناء كفاءة التواصلھو  ،إليه التأكيدجدر يما و
، التي تمّكنه من التحليل تحسين كفاءة القراءة والفھمالعمل على ھذا يتطلّب و ؛ھذه المرحلة من التعليم

ال يتأتّى ذلك إالّ باعتماد المقاربة النّصية، لكونھا و. التي تمّكنه من التركيبوكفاءة الكتابة والتحرير 
  .والتقّصي توفّـر  فرصة البحث

  
ة ى ا: مالحظ ذهعل ى تالمي ي عل ويم التشخيص إجراء التق وم ب تاذ أن يق نة  ألس ن الس بوع األول م األس

ية، وئه الخطّ الدراس ي ض ز ف تواھم فينج ى مس ه إل ن خالل ّرف م ليةليتع ية الفص  ة الدراس
  .والسنوية
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  إلى بيداغوجيا الكفاءات تبليغ ال امن بيداغوجي
  

رف، ابالمع همألنفارغا يجب أن  وعاءعقل التلميذ عتبِـر تَ  »بيداغوجيا تبليغ المحتويات «إذا كانت 
ويسترجعھا حين  ،نھا في ذاكرتهيخزّ التي يتلقّاھا المتعلّم والوحيد لھذه المعرفة  صدرالم ر المدّرستعتبِ و

ھا، طا وموجّ منشّ  دّرسالم كمقاربة، قد جعلتالكفاءات ت الحديثة التي تتبنّى يداغوجيااالمتحان، فإّن الب
  . وتطوير كفاءاته في بناء معارفه ھما فاعالاومس ،م باحثا مكتشفاعلّ والمت

م محور العملية عتبر المتعلّ وي ،ميرتكز على منطق التعلّ  مقاربةالفعل التربوي في ھذه الفإّن  لذلك،
  .المعرفية التي ينبغي إكسابھا د المحتوياتالمستھدفة ھي التي تحدّ  ، والكفاءاتميةالتعلّ 

 فإنّه في ،) حفظ واسترجاع( على المعارف فحسب التقليدية ينصبّ  البيداغوجيات في ييمالتق كان إذاو

في حّل بشكل إدماجي توظيف ھذه المعارف ) إلى جانب المعارف(تناول ي حديثة ال البيداغوجيات
  .، فيُقاس بذلك مدى اكتساب المتعلّم للكفاءةمشكالت من الحياة

  اختيار المقاربة بالكفاءاتدواعي 
ھور وضعيات إلى ظ ّدىأ ، مّمام والتكنولوجياوال العلالعصر الحديث خطوات عمالقة في مج طاخ
إعدادا وھذا يستوجب من المدرسة أن تعّد النشء . تتطلّب مواجھتھا كفاءات ومھارات متعّددة ،دةمعقّ 

   .معارف على ما يتراكم لديه منال مؤّسسا على كفاءة التصّرف والتفاعل مع الوضعيات المختلفة، 
قادرين على  تكوين متعلّمينعن  -فحسببتقديمھا المعارف  -قد ثبت أن المدرسة أصبحت عاجزة و
المشرفين على بدفع  وھذا ما .التي تسند إليھم ھماتمالمع وضعيات جديدة، وأداء  الفاعللتعامل ا

علوم التي توّصلت إليھا  دةجديال اتمقاربعلى الالتعليمية بناء المناھج إلى التفكير في التربية  األنظمة
   .التربية الحديثة، ومنھا المقاربة بالكفاءات المبنية أساسا على البنوية االجتماعية

على تفعيلھا  –بعد اكتسابھا  –ل مّن المقاربة بالكفاءات ال تنكر دور وأھّمية ا للمعارف، بل تعإ 
  . وتوظيفھا في حّل مشكالت في وضعيات مختلفة

 ه المقاربةھذ مميّزاتبعض  

  
  • المتعلّم في قلب العملية التعليمية التعلّمية؛

  • المتعلّم يبني معارفه بنفسه؛
 النظر إلى التعلّمات نظرة اجتماعية؛  •

  • التعلّم عملية نسقية مندمجة؛
  • ؛التعلم موّجه نحو الحياة

 المدّرس مرشد وموّجه؛  •
  •  .حياةوتوظيفھا في حّل مشكالت ال ھادمجتنظيم مكتسبات المتعلّم و
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  : وفق المقاربة التعلّمية/سيـر العمليات التعليمية
  :أّوال  

  ھا؛ تتحديد الكفاءة المستھدفة وطبيع •
   ؛)المعارف واألداء( تنظيم وترتيب عناصر عملية التعلّم •
  إعداد الوسائل الضرورية إلنجاز الحّصة؛  •
  .إعداد نماذج التقييم •
  : الوضعية المشكلة إعداد: ثانيـا

المجنّدة طبيعة الكفاءة التي تندرج تحتھا المعارف وفق مدّرس بوضعية مشكلة تتّ يستعين ال
  . إيجاد الحلّ في  والمھارات ألداء المھام المطلوبة

   :على النحو اآلتي وتتمّ  ،معالجة الوضعية المشكلة: ثالثـا
 ؛ضروريةالمعرفية الالموارد تحديد      

 ، وتحديد أھداف التعلّم من خاللھا؛وضع المتعلم أمام المشكلة المطلوب حلّھا  •
 ؛) المعرفية، الجماعية والفردية(تحديد الصعوبات التي تواجھه   •
 تقسيم التالميذ إلى مجموعات متجانسة؛  •
 ؛...)التكامل، ، التعليل،(وتعليلھاتوجيھھم إلى مقارنة إجاباتھم   •
  :تنشيط األستاذ لردود الفعل الجماعية بـ   •

   ،ھايلوتعل توضيح اإلجابات *
   ،سالمة المسعى مناقشة* 
   .باإلضافة أو التعديل أو التغيير بما يالئم الوضعية جاباتدعم اإل* 

  الوضعية المشكلـة
تؤّكد الدراسات الحديثة في في علوم التربية، ال سيما مجال التعليمية، أّن العملية التعليمية التي 

المتعلّم، وال تحفّزه على االكتساب، لكونھا تجعله  ال تستھويالتلقين التعليم المبني على تتبنّى مبدأ 
التي يُطلب منه تخزينھا في الذاكرة ) أغلبھا زائدة عن الحاجة(مجّرد متلّق لكّم ھائل من المعارف 

  .واسترجاعھا في االمتحان، ثّم تتالشى بمجّرد االنتھاء منه
يجعل التلميذ يبني بنفسه رصيده تبنّني مبدأ التعلّم الذي لذا تحّث البيداغوجيات الحديثة على 

في الحلول الممكنة للمشكلة المطروحة، و التفكير المعرفي، وذلك ما يحفّزه على المشاركة الفاعلة، 
وھذا ما حدا . وتحليل ما يحصل عليه لتبرير اختياراته والبحث عن المعلومات لعرضھا على زمالئه،

  .»االختراع الحاجة أمّ « قياسا على قولھم ،»علّمالت المشكلة أم « ين إلى القول بأنّ بأحد المربّ 
في العملية التعلّمية، وذلك  " الوضعية المشكلة" وعلى ھذا األساس تعتمد التعليميات الحديثة على 

مساعدا األستاذ ، ويكون اتخطّيھل امناسب حالّ أن يجد عليه و ،اهتتحدّ مناسبة أمام صعوبة المتعلّم ضع بو
  .ماتات وبناء التعلّ لتذليل العقب وموّجھا 

ففي نشاط القراءة . وتعّد بيداغوجيا حّل المشكالت من أنسب الطرائق لتدريس أنشطة اللغة 
مفردات وجمل غير وجود ل في ودراسة النص مثال، يجد القارئ نفسه أمام وضعيات مشكلة تتمثّ 

  . لتجاوز ھذا العائق مضبوطة بالشكل التام، وھذا يدفعه إلى تجنيد مكتسباته اللغوية من نحو وصرف
تتطلّب منه إدماج مكتسباته القبلية من موارد ، يجد نفسه أمام مشكلة التعبير الكتابيوفي نشاط 

  .، وقد يلجأ إلى البحث واالستقصاء ومنھجيات
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نصا، وثيقة، صورة،  قد تكونوية يقترحھا المدّرس، وھو مجموعة من العناصر المادّ  :السند .1
  ... لوحة

      : ىـويحّدد السند بالنظر إل
  ،السياق الذي تتحّدد فيه الوضعية •
 ،أو سابقةالمعلومات التي يتفاعل المتعلم معھا، قد تكون تامة أو ناقصة، جديدة  •
  ؛الوظيفة التي تحّدد الھدف من المنتوج المنتظر •

 .2    .المنتظرالمنتوج وھو  :المطلوب
عدد األسطر، بعض ( مم للمتعلّ التي تقدّ الدقيقة والواضحة وھي مجموع المطالب  :ةالتعليم

، أو بعض المصطلحات المدروسة أو المبادئ زات الكتابية كأنماط النصوصالمميّ 
  ... اللغوية 

3. 

التي تساعده على التكيّف مع مختلف  هكفاءاتو مز بيداغوجيا حّل المشكالت قدرات المتعلّ تعزّ 
  : نـ، وتمّكنه مطةمتغيرات محي
 ؛لاكتساب القدرة على المالحظة والتأمّ  •
  تنمية القدرة عل تحليل المعطيات وتنظيمھا قصد استغاللھا؛ •
 التدّرب على اقتراح الحلول وانتقاء أنجعھا؛ •
 التعلّم الذاتي والنقد الموضوعي؛ •
 اكتساب الثقة في النفس؛ •
  .ع اآلخرينالتعّود على العمل الجماعي، التعاون مع األقران وم •

  :يسھر على تكييف ممارسته مع ما تقتضيه الوضعيات المقترحة بـ أن  وعلى األستاذ
ل األنجع بالصعوبات الفردية ووتيرة العمل تنويع المسارات البيداغوجية من أجل التكفّ  •

 ؛ ممتعلّ  ة بكلّ الخاصّ 
 الفھّم؛االنتباه إلى ردود الفعل في القسم، والتعّرف على أسباب التعثّر أو عدم  •
 تشجيع مختلف التفاعالت داخل القسم؛ •
  .الفردي، الفوجي، الجماعي: تنويع تنظيم العمل •

  

  :صياغة الوضعية المشكلة
   :يـتيأ ماصياغة الوضعية المشكلة على األستاذ أن يراعي في 

   ؛دة والتشويقالجّ  •
  المتعلّم بالتحّدي؛إلشعار المشكلة بدقّة ووضوح  حديدت •
  السابقة؛ ماتتعلّ المعارف والستثمار استكشاف المسار ال •
 توظيفھا؛رف وحسن البناء المع ھادفالتفكير الواعي، والتساؤل ال استثارة •
على أن  ؛م، ومن محيطه االجتماعي والثقافياستقاء الوضعيات من الحياة اليومية للمتعلّ  •

 .والمعرفيومناسبة لمستواه العقلي  ،تكون ذات داللة بالنسبة إليه
 
 

  

  :تتكون الوضعية المشكلة من ثالثة عناصر
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  : الوضعيات المشكلة عبر أربع مراحل أساسية ھي بالتدريس  رّ ـيم
أو صعوبة واقعية تجلب انتباه التالميذ  ،وتكون بإثارة مشكلة حقيقية: زـمرحلة اإلثارة والتحفي .1

المدّرس إيجاد ب من مرحلة حاسمة تتطلّ  يوھ .ھاوتدفعھم إلى البحث عن حلّ  ،وتتحداھم
أن المشكلة  ھمراشعإ وذلك قصدمين ومكتسباتھم، وميولھم،الوضعية المناسبة لقدرات المتعلّ 

  ؛)مرحلة الشعور بالمشكلة( ب منھم حالّ وتتطلّ  ،المثارة مشكلتھم
في ھذه المرحلة العمل المطلوب إنجازه، أو ما يجب أن يحّدد : مرحلة االستيعـاب والفھم .2

مستأنسين بإرشادات  ،كيك المشكلة إلى عناصرھا الجزئية ثم تركيبھاه التالميذ لتفنجزي
 ؛األستاذ

 الحلول المالئمةالموارد وتكون بدفع المتعلمين إلى البحث عن : مرحلة البحث واالستقصاء .3
وقد يأتي التالميذ بفرضيات متباينة  .ماتھم السابقة وتجاربھم، مستعينين في ذلك بتعلّ للحلّ 

 ، وعلى المدّرس أن يقيّمھا؛ووجھات نظر مختلفة
  : مرحلة الضبط والتقييم واستخالص النتائج .4

تأتي مرحلة االنتقاء وعزل المفاھيم الخاطئة  تھا،مناقشاستعراض الحلول الممكنة وبعد 
 ، فتصاغة الفرضيات أو الحلول المقترحةق من صحّ التحقّ  يتمّ و ،ةواستنتاج األحكام العامّ 

   .، وتترجم إلى سلوكات إيجابيةعلى الوضعيات المشابھة مات في شكل قاعدة تعمّ التعلّ 
  

  ةـة النّصيـالمقارب
  : تتكون المقاربة النّصية من مصطلحين ھما

وتعني مجموعة التّصورات والمبادئ واالستراتيجيات التي يتم من خاللھا تصّور منھاج : ةـالمقارب.1
   .دراسي وتخطيطه وتقييمه

لغوية وأسلوبية وبالغية معيّنة، تحمل قواعد ضوعية المصاغة وفق الوحدة الموويعني : صـالنّ . 2
  .مفاھيم يستقيھا القارئ من خالل فھمه وتحليه

عني اتخاذ النّص محوًرا تُدور حوله ي ،اللّغةتدريس المقاربة النّصية في استخدام وعليه فإّن 
 ؛سلوبيةاأل ،دالليةالة، نحويالصرفية، ال صوتية،ال: بمختلف المستوياتھا ةوياللغاألنشطة جميع 

   .المقامية، الثقافية، االجتماعية، السياقية :راتتنعكس فيه مختلف المؤشّ 
توظيف جملة من تستدعي  ،المقاربة النّصية في تدريس أنشطة اللغةاعتماد  والجدير بالتذكير، أنّ 

  . ، إلى جانب نحو الجملةمفاھيم نحو النّص وآليات فھمه وإنتاجه
  :فإدماج المعار

قد يتساءل األستاذ عن فترات إدماج المعارف، أتكون أثناء النشاط التعلّمي، أم تكون في نھاية
  وحدة تعلّمية أم تكون أثناء التقييم؟

 

  .في الحاالت الثالث: اإلجابة

إن مبدأ اإلدماج ليس مقتصرا على فترة دون أخرى إذ أّن المتعلّم يثري، في الوقت نفسه، 
معارف جديدة، ويعيد من ثّمة ھيكلة مكتسباته، ويتمّكن من  -في غير تراكم -معارفه فيضيف إليھا

   :توظيف تلك المعارف ومھاراته في مستويين متكاملين
ّ

  

  : بناء الدرس انطالقا من بيداغوجيا المشكالتمراحل 

11



المعرفة الجديدة في المعارف السابقة  حيث تدمج ):مستوى الكفاءات، أي اإلدماج(المستوى الثـاني  -
  .وتوظّف في حّل وضعيات في صيغة مشكالت أو وضعيات تواصل

  :خصائص الوضعية اإلدماجية
  :يمكن تلخيص ما تتميّز به الوضعية اإلدماجية في المواصفات اآلتية  

  أن تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلّم؛ •
  ؛)تتوافر على مشكلة مرّكبة(أن تكون معقّدة  •
  أن تتناول تعلّمات مكتسبة؛ •
  أن تكون قابلة للتقييم؛ •
 .أن تؤّدي إلى إنتاج ذاتي •

في تحرير ) قواعد اللغة+ خصائص النّص (وال شّك أن نشاط التعبير الكتابي يترجم مبدأ اإلدماج 
نشاط المشروع ربط التعلّم بمواقف الحياة االجتماعية، إذ يرّسخ مواقف يحقّق كما . نّص من النصوص

عاون والعمل الجماعي الھادف، ويدّرب المتعلّمين على التخطيط والتنظيم، والقدرة على جمع الت
  .المعلومات والبيانات وتوظيفھا توظيفا مناسبا

  

في استعمال النّص لتدريس نشاط قواعد اللغة باعتبارھا وسيلة  ونعرض مثاال من السنة الثانية
   .تساعد المتعلم على الفھم واإلفھام

 
      :األصليالنص 
) ملحق بالسفارة في فرنسا(أن يشّق طريقه إلى ھذا المنصب ) سي الشريف(كان بإمكان  «

باستشھاده، ولكن يبدو أّن الماضي ) سي الّطاھر(وألھم منه بماضيه فقط، وباسمه الذي خّلده 
  .لم يكن كافيا بمفرده لضمان الحاضر، وكان عليه أن يتأقـلم مع كلّ الرياح للوصول

ر ببالي كلّ ذلك، وأنا أحاول بدوري أن أتأقـلم مع كلّ المفاجآت واالنفعاالت التي ھّزتني في خط
بضع لحظات، والتي كانت بدايتھا أّنني وددت أن أسّلم على فتاة جميلة، تزور معرضي ال 

  .»  !فإذا بي أسّلم على ذاكرتي" غير

  ] 66 فحةأحالم مستغانمي؛ ذاكرة الجسد؛ ص [
ص المح  

َّ
لـالن

ّ

  : و
طريقه  أن يشقّ  )سي الشريف( بدأت ھذا الصباح أسأل نفسي؟ أما كان بإمكان مَ ـلست أدري لِ  «

لكن  !تخليًدا باستشھاده؟ ) سي الطاھر( إلى أّي منصب يتمناه، باسمه الذي خّلده أخوهشًقا 
اح الري الماضي لم يكن كافيا بمفرده لضمان الحاضر، وكان عليه أن يجري مع كلّ  يبدو أنّ 

  . ليصل إلى منصبه كملحق بالسفارة بفرنسا
  

ومع نفسي، وأنا أحاول محاولة ) سي الشريف( دارت ھذه الخواطر في ذھني بين دورتين مع
ني ھّزا عنيًفا في بعض اللحظات، المفاجآت واالنفعاالت التي كانت تھزّ  ة أن أتأقلم مع كلّ جادّ 

  يحصل المتعلم على معرفة جديدة أثناء الدرس؛ : )المستوى المعلوماتي(المستوى األول  -

 [ ]أحالم مستغانمي؛ ذاكرة الجسد؛ بتصّرف
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للجانب العملي والذي  ثرإن كانت المقاربة النصية تھتّمّ◌ بالجانب النظري، فإنّھا تعطي أھّمية أك
تصبح القواعد ف ،م وقلمهى لسان المتعلّ تصبح المعارف بموجبه موارد وسلوكات لغوية، يظھر أثرھا عل

علة ا، وأداة فصحيحاوسيلة لضبط نصوص القراءة أو المطالعة ضبطا لغويا سليًما، وفھمھا فھما 
عن ل عليه التعبير وتحليل أفكاره، وتقنية من التقنيات التي تسھّ  م على كشف معاني النصّ تساعد المتعلّ 

التي  الوضعياتلمواقف وفي مختلف ا لديه، يستعملھااية ملكة في النھ تصبحو ،مشافھة أو كتابة أفكاره
  .يعيشھا داخل المدرسة وخارجھا

  
  طالسنة األولى من التعليم المتوسّ في نموذج إلدماج المكتسبات 

  .ة حول العلم واكتشافاتهتوسيع فكرة عامّ : اطـالنش
بيه واألفعال التشوظيف بت اته،تشافاكة حول العلم وع فيه فكرة عامّ يوسّ  ام نصّ يكتب المتعلّ :  المطلوب

 .وقفالمتعدية وعالمات الالالزمة و
 

  

  : لتحقيق المطلوب من ھذا النشاط يقوم األستاذ باإلجراءات اآلتية
  

  :اإلجراء األول
ية والزمة من خالل ممارسة التراكيب مين إلى تكوين جمل فعلية أفعالھا متعدّ دعوة المتعلّ 

  .النحوية
    :اإلجراء الثاني

  .مين إلى توظيف بنية التشبيه في جمل فعلية من خالل نشاط التمارين اللغويةعوة المتعلّ د
  :اإلجراء الثالث

  .وقفة حول العلم واكتشافاته بتوظيف عالمات المين إلى توسيع فكرة عامّ دعوة المتعلّ 
  

  في السنة األولى تنظيم األنشطة التعلمية
ساعات  مية ذات ستّ ط في وحدة تعلّ في السنة األولى من التعليم المتوسّ  منھاج اللّغة العربية يقّدم كّل محور من  

 : ن في الجدول اآلتيمية حسب ما ھو مبيّ ع خاللھا األنشطة التعلّ توزّ 
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  1 ساعـة  : دراسة نص تواصلي -1
  ؛قراءة صامتة -

  ؛فھم عام -
    ؛قراءة جھرية -
  ؛دراسة مفردات و تعابير -
  .قاعدة إمالئيةدراسة  -

  

  : ةقراءة مشروح -2
  ؛آليات القراءة الجھرية:قراءة جھرية  -

 -  ؛تحليل مضمون النص
تراكيب نحوية و صيغ ( دراسة باب من أبواب قواعد اللّغة -
  ).صرفية

  2تان ساع

 -3  : دراسة نص أدبي
  :النص النثري -

  .القراءة الجھرية -
 -  تحليل المضمون

  .النص الشكلية والفنية واللّغويةدراسة خصائص  -
  :النص الشعري -

  .األداء الشعري -
 -  .تحليل المضمون

  .دراسة بعض المصطلحات األدبية -

  1 ساعـة

 -4  : تعبيير كتابي
 -  .إنتاج نص بإدماج المعارف المكتسبة

  1 ساعـة

 -5  :مطالعة
 -  تحليل مضمون النص

  .استثمار النص -

  ساعـة

  اتساعـ 6  المجـموع
  
  :اناألنشطة المقترحة نوع إنّ 
  :أنشطة سندھا التربوي نصّ  .1
   

راءة مشروحة  -أ  ذه الحّص : )1(ق ريّ نص ھ درّ  ة  نث تعلّ تواصلي يت ب الم

 

راءة ى الق ه عل م من خالل
 

ا يستعمل ابير، كم ردات و التع ى دراسة بعض المف الصامتة الواعية وعلى تحليل المضمون، وعل
  .عات قواعد اإلمالءكذلك لمعالجة موضوع من موضو

  

  

  
  المـّدة  األنشطة التعلمية
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ونص ھذه الحصة نثري تواصلي أيضا يتدرب المتعلم خالله على آليات  : )2(قراءة مشروحة  -ب
تراكيب نحوية (القراءة الجھرية، وعلى تحليل المضمون وعلى دراسة باب من أبواب قواعد اللّغة 

  ).و صيغ صرفية
      

تعلم . يا تارة أخرييكون النص  شعريا تارة ونثر: دراسة النص األدبي -ج درب الم فإذا كان شعريا، يت
ة  ادئ البالغي ة بعض المب ى معالج ار، وعل ل األفك ى تحلي عري وعل اد الش ى اإلنش ه عل ن خالل م

ضمونه، واستنتاج يقوم بتحليل مارس من خالله القراءة الجھرية، ووإذا كان نثريا، يم. والعروضية
  .اللّغويةخصائصه الفنية و

  

ن الناحيتين الفنية واللّغوية، نص المطالعة من المحور وھو نص طويل يستثمر ميكون : مطالعة -د
  .يستغل لممارسة التعبير الشفويو

  
  :نشاط الكتابة .2

في ھذه الحصة، ينتج المتعلم نّصا يدمج فيه المكتسبات التي تعلمھا خالل : تعبير كتابي* 
  .األسبوعين في مختلف األنشطة اللّغوية

  :  المقاربة النصية
راءة  ى الق ز عل إضافة إلى ما جاء في المنھاج حول المقاربة النصية يجدر بنا أن نذكر أنه تم التركي
ابي  ر الكت اط التعبي الل نش ن خ ة م ى الكتاب ن النصوص، وعل ة م واع مختلف ة أن الل دراس ن خ م

  .والتواصل
ة، ي راءة المختلف ي وضعيات الق ة، أي ف لية و األدبي راءة النصوص التواص ي ق تعلم فف وم الم ق

  : بنشاطات نلخصھا في النقاط اآلتية
راءة- يتساءل .1 ه النص- قبل الشروع في الق ا  من المرسل:  عن المعلومات التي سيوفرھا ل ؟ م

  ؟ ؟ لمن يوجه ھذه الرسالة الرسالة التي يريد توجيھھا
  …ما مصدره؟ كتاب، مجلة، جريدة: يتعرف إلى خصائص النص . 2

  ؟ و الفنيةما خصائصه الشكلية  
    : يتعرف إلى نظامه اللّغوي . 3

؟ ما  والتعابير والمصطلحات األدبية التي استخدمھا المرسل’’ المفاتيح’’ما ھي المفردات  -
  ؟ ھي التراكيب والصيغ وقواعد اإلمالء البارزة في النص

  ما ھي عالمات الترقيم المستعملة بكثرة فيه؟ 
  : ا على ما يليو إن القارئ الجيد ھو الذي يكون قادر

  .األقصى للمعلومات الواردة في النص االستغالل -
  .الربط بين المعلومات التي يقدمھا المرسل -
  .الربط بين معلومات النص و معلوماته القبلية -

م ال تنشأ عن عدم اكتسابه المعلومات ه يالحظ أن صعوبات المتعلّ ا في وضعيات الكتابة، فإنّ أمّ 
نه من إدماج ھذه تمكّ  وإنما تنشأ عن عدم ،)فقد اكتسبھا حين مارس القراءة( الالزمة لھذا النشاط،

على العموم، و. عليه وضعية من وضعيات الكتابةتسخيرھا بكيفية سليمة عندما تعرض المعلومات و
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  :ھذه العمليات الثالث وتعني 
  ؛توضيح الھدف من العملية التواصلية وتحديد المستقبلين بدقة 
  ؛تصور خصائص النص الذي سيكتب بالرجوع إلى نصوص أخرى كتبھا المتعلم أو قرأھا 
  ؛اختيار األفكار و تنظيمھا 
  ؛تحرير النص 
وأدوات الربط االستعمال السليم والمالئم لنوع  والصيغ والتراكيب التعابيراستعمال المفردات و 

  ؛النص
  ؛مالحظة األخطاء المرتكبةقراءة النص المكتوب و 
  .تصحيح األخطاء 

  

  :األدبيةكيفية تناول النصوص التواصلية و
إن للقراءة أھمية كبرى في العملية التربوية التعلمية، وإن التقصير في العناية بھا تقصير في كل   

  .ة ألنھا مفتاح، من امتلكه امتلك وسائل اكتساب المناعة ضد الجھل واألمية والتخلفمجاالت المعرف
  : و للقراءة بمختلف أنواعھا أھداف عامة نلخصھا في النقاط اآلتية  

 -    .جودة النطق و حسن األداء
  .القراءة السليمة المطابقة لمعاني النص -  

 -    .التحكم في آليات القراءة
 -    .ية و مصطلحات أدبيةاكتساب ثروة لغو

  .التعرف إلى خصائص النصوص الفنية واللّغوية -  
  .التعبير عن معاني النص بلغة عربية سليمة -  

 -    .إبداء الرأي في المقروء
-I  1(القراءة المشروحة(النص التواصلي( :  
  .ص المعتمدالنالمحور الجديد وتستھل الحصة بإثارة اھتمام المتعلمين وإيقاظ أحاسيسھم تجاه  -)أ( 

    

يعرض النص بعد ذلك على المتعلمين بدعوتھم إلى قراءته قراءة صامتة مع منحھم الوقت  -)ب(
المناسب لمستواھم من جھة ولطبيعة النص من جھة أخرى، وتطرح عليھم بعدھا أسئلة لمراقبة 

  . الفھم العام
ية، وھي أسرع منھا والجدير بالذكر أن القراءة الصامتة اكثر استعماال من القراءة الجھر

و لھذا النوع من القراءة آداب ينبغي أن يمّكن المتعلمون . وأعون على الفھم وزيادة التحصيل
  .منھا

يكلف األستاذ متعلميه بالقراءة الجھرية قبل أن ينتقل إلى دراسة بعض المفردات والتعابير  -)ج(
، استعماالتھا الحقيقية اشتقاقھا، مدلوالتھا معمقة، فيتناولھا من حيث مصدرھا،دراسة 

في ھذا المجال، تجدر اإلشارة إلى أن ھذه اقتراحات في و. المجازية، مرادفاتھا، أضدادھاو
كيفية دراسة المفردات، وعلى األستاذ ان يختار منھا ما يحقق به األھداف المسطرة، وأن يعمل 
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يتناول موضوعا من موضوعات قواعد اإلمالء ورد في النص،  ويدرسه باستعمال الطريقة  -)د
لتمھيد والعرض والموازنة واالستنتاج والتطبيق؛ وعليه أن يختار في االستقرائية التي تعتمد ا

  .توظيفھا تكون مناسبة وفعالةدة اإلمالئية وھذه المرحلة أيضا وضعيات تعلمية لتثبيت القاع

)

    

(  .يختم حصته بقراءات فردية لبعض تالميذه -)ھـ
  

-II  2(القراءة المشروحة( :  
  : اآلتية ينشط األستاذ الحصة األولى بالكيفية

بعثا لشوقھم إلى اإلطالع على التالميذ إثارة لنشاطھم الفكري ويمھد للموضوع بإلقاء أسئلة على  .أ
  .النص مضمون

  

م  .ب ا فھمھ ارة يراقب بھ ئلة مخت ا بأس ة يتبعھ راءة صامتة واعي راءة النص ق ى ق يدعوھم بعد ذلك إل
  .العام للنص

    

م .ج ة يكلفھ دات فكري ى وح نص إل يم ال ة و. بتقس دھم بالطريق تاذ بتزوي ال، نوصي األس ذا المج ي ھ ف
  .السليمة لتقسيم النصوص إلى وحدات تبعا لألفكار الواردة فيھا

    

ات و. لمتعلم فنيات القراءة الجھريةيمارس ا .د ذه الفني في ھذا الصدد، يختار األستاذ في كل مّرة من ھ
ة ى مخطط ينجزه في بداي ة كل  ما يالئم مستوى متعلميه معتمدا عل ل في بداي ى األق السنة أو عل

راءة، ويصحح . فصل ي الق ذ ف ن التالمي ن م دد ممك ر ع تاذ أكب رك األس ة يش ذه المرحل ي ھ وف
ارئ  ز الق اء إال إذا عج حيح األخط دخل لتص ال يت ليمة، ف ة س ة تربوي ة بطريق اء المرتكب األخط

  .وزمالؤه
    

األولى قراءات فردية يتخللھا شرح يحلل مضمون النص و يناقشه فقرة فقرة، تقرأ الفقرة  -ھـ
للمفردات الصعبة ثم تناقش بتوجيه جملة من األسئلة على التالميذ، وأخيرا تسجل فكرتھا الجزئية على 

وھكذا إلى أن ينتھي من . ينتقل األستاذ بعد ذلك إلى الفقرة الثانية و يتناولھا بالكيفية نفسھا. السبورة
  .في النص مناقشة وتحليل كل األفكار الواردة

      

ردات و اتيح’’الجدير بالذكر أوال، أن المفردات الصعبة التي تشرح ھي المف التي ال يمكن ’’ المف
ا ة . إدراك المضمون إال بفھمھ م مطالب ة لتوضيحھا ث ة في جمل و من طرق الشرح وضع الكلم

ائھم راءة حّص. التالميذ بذكر معناھا وبتوظيفھا في جمل من إنش ة الق ا، أن حّص ة، وثاني ة تعبيري
ى تلخيص  م إل رة ث ى تلخيص كل فق ذ إل دعى التالمي فھي فرصة لممارسة التعبير الشفوي، لذا ي

  .النص كله بالربط بين مختلف الفقرات
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قد تساعد ھذه ره شكال من األشكال التعبيرية، ويتعرف المتعلمون إلى خصائص النص باعتبا -و    
  .عبير الكتابيالمرحلة على كتابة نصوص مماثلة في حّصة الت

  

بة،  -ز   ا مناس يوجه األستاذ متعلميه إلى نص القراءة المقبل ويكلفھم تحضيره بالطريقة التي يراھ
  .إذ أن نوع النص وطبيعته وشكله التعبيري والغاية من كتابته ھي التي تحدد طريقة معالجته

ة  د اللّغ واب قواع اب من أب ا تخصص لدراسة ب ة فإنھ ة الثاني ا الحّص ة وصيغ ترا(أم كيب نحوي
  .من خالل النص المقروء) صرفية
    

يلة و ا وس درس باعتبارھ ة ت ى أن قواعد اللغ قبل تبيان كيفية تنشيط ھذه الحصة، تجدر اإلشارة إل
ثم . لفھم النصوص المكتوبة وإلنشائھا بلغة سليمة خالية من الشوائب، ال باعتبارھا غاية مقصودة لذاتھا

امإن قواعد اللّغة ينبغي أن تك م واإلفھ ى الفھ تعلم عل د . ون وظيفية تساعد الم ذا الھدف تعتم ولتحقيق ھ
ة  ة ونصوص المطالع نصوص القراءة المشروحة لمعالجة موضوعات قواعد اللّغة، والنصوص األدبي

  .لتثبيتھا ودعمھا
  

ول و ا يق ة كم تعمليھا" جاكوبسون ’’اللّغ ى مس ي تفرض عل القوانين الصارمة الت ذا "تعرف ب ، ل
ليمافتعل ا س ا تطبيق وانين و يطبقھ ذا . يم الطفل اللّغة ھو جعله يفھم ھذه الق ديم ھ ة المناسبة لتق وإن الطريق

ل  ة والتعلي ل والموازن ى التحلي ادر عل ن ق ذه الس ي ھ تعلم ف تقرائية، إذ الم ة االس ي الطريق اط ھ النش
  .واالستنباط

    

واستخراج األمثلة، وھو الموضع مين لقراءته وضع نص القراءة المشروحة بين أيدي المتعل -1  
ھو أمر ينبغي اعتماده في دراسة قواعد اللّغة؛ فإن لم يتوافر النص على كل األمثلة التي الطبيعي للّغة، و

تّم  ال المناسب، و ي وفر المث د ي اني بصوغ جدي تشمل عناصر الدرس يلجأ إلى التصرف في بعض المع
  .ذلك عن طريق المتعلمين و بتوجيه من األستاذ

  

ارف  -2   ى اكتساب المع ارف المكتسبة التي تساعد عل ا ھو أساس من المع تقويم تشخيصي لم
ات مترابطة، . الجديدة و في ھذا المجال يتعين على األستاذ أن ينظم دروسه بحيث تشكل سلسلة من حلق

  .تمھيدا لحصص بعدھاإال إذا كانت نتيجة لحصص قبلھا وإذ ال قيمة لحصة قواعد اللّغة 
  

. ءة األمثلة المرتبة حسب عناصر الدرسقرا  3-
 

و يتدرج األستاذ في ھذا حسب . التحليل والموازنة والتعليل واستنتاج األحكام المكونة للقاعدة -4  
د من مدى  ويني للتأك ويم التك اد التق الترتيب المنطقي لعناصر الدرس تحليال واستنتاجا وتقويما مع اعتم

  .تحقق كل ھدف مرحلي
  

ويم  -5   وظيفالتق تحكم ال دى ال ه م ي في ذي يراع يلي ال دة التحص بات الجدي اھيم والمكتس ي للمف
ة الوضعيات و ل دق ار بك تاذ أن يخت ى األس ابي، وعل داع الكت ب واإلب ل والتركي اليب التحلي ف أس توظي

  .التعلمية المناسبة لموضوع الحصة ولمستوى المتعلمين
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-III دراسة النص األدبي:  
  

ية تساعد في إعداد النفس وتكوين الشخصية وتوجيه السلوك اإلنساني إن دراسة النصوص األدب
فالنص األدبي مادة ثقافية إنسانية ومجال لتنمية خبرات التالميذ من جميع النواحي، . بوجه عام

ن إن في كل نص من النصوص المدروسة زادا ثقافيا يفتح ذھ… االجتماعية منھا والخلقية والتاريخية
إلماما بما فيھا من تفاعالت وتوضيحا للبيئة التي يعيش فيھا؛ ثم إن النص التلميذ ويزيده فھما للحياة و

استخالص يدربھم على الفھم الدقيق واألدبي مادة لغوية كذلك، إذ ينمي الثروة اللّغوية لدى المتعلمين و
على األستاذ عور التلميذ وإحساسه، وؤثر في شھو إضافة إلى ھذا ير وترتيبھا وعلى إبداء الرأي واألفكا

  .أن يستغل ھذا التأثير ليربي متعلميه التربية التي تدفعھم إلى العمل النبيل وإلى السلوك القويم
  

  : منھجية تدريس النصوص األدبية
  : تنشط الحصة بالكيفية اآلتية

د تبدأ كل حصة بالمراقبة المستمرة و يكون ذلك بإخراج تلميذا أو تلميذين  -1 إلى السبورة، الواحد بع
را ان نث ه إن ك رة من فقرات ان شعرا، أو فق وال يكتفي . اآلخر، ومطالبتھما باستظھار النص إن ك

واردة  األستاذ في ھذا المجال باالستظھار فقط، فقد يقتضي الموقف مساءلتھما في بعض األفكار ال
  .توظيفھافي النص أو في شرح بعض مفرداته و

  

ديراقب األعمال  -2 درس الجدي ة بصفة . التي كلّف التالميذ بإنجازھا تحضيرا لل ذه المراقب وتھدف ھ
ة  خاصة إلى دفعھم إلى العمل خارج القسم من جھة وإلى عدم االعتماد الكلي على األستاذ من جھ

رى االت . أخ ف ح ة لمختل ة المالئم ة اإليجابي ف التربوي تاذ المواق ذ األس دد، يتخ ذا الص ي ھ وف
  .ع ھذا و يوجه ذاك بالطريقة التربوية المناسبةالتالميذ، فيشج

  

ميه في جو الدرس عن طريق أسئلة يختارھا بكل دقة حتى تؤدي وظيفتھا في جلب يدخل متعلّ  -3
  .انتباھھم لموضوع الحصة وتشويقھم لمعرفة ما سيقدم إليھم

  

ا آخر عن يقدم عن طريق األسئلة دائما تعريفا موجزا لألديب وربما يعطي تعريفا قصير -4
  .الشخصية التي يتحدث عنھا النص

  

يقرأ األستاذ النص قراءة نموذجية معبرة مراعيا فيھا كل قواعد القراءة الجيدة من نطق سليم و  -5
. تمثيل للمعاني حتى يكون قدوة لمتعلميه من جھة، و يقرب إليھم الفھم العام للنص من جھة أخرى

يطالب األستاذ بعد ھذا بعض متعلميه بالقراءة، وال . ؟ ’’مإن القراءة الجيدة نصف الفھ’’أال يقال 
  .ينسى أن يتتبع أخطاءھم و يصححھا بالطريقة التربوية المناسبة

  

بعد مراقبة الفھم العام، يقسم النص إلى وحداته الفكرية، إذ ال يشرحه دفعة واحدة بل على مراحل،  -6
خيرا تذكر الفكرة لصعبة وتوضح أفكارھا وأتقرأ الوحدة أو الفقرة األولى ثم تشرح مفرداتھا ا

  .تسجل على السبورة، و يتم ذلك دائما عن طريق األسئلةالواردة فيھا و
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 إن المفردات التي تشرح كتابة على جانب من السبورة ھي تلك التي تعتبر مفاتيح لفھم            
أو ضدھا، أو  وقد يكون الشرح بإعطاء معنى المفردة أو مرادفھا. أو الجملة أو الوحدة لبيتا
من األفضل أن يوظفھا المتعلمون بعد شرحھا في جمل و. وضعھا في جملة حتى يسھل فھمھاب

لكن دون أن ونھا االستعمال السليم والصحيح ومن إنشائھم حتى يتأكد األستاذ من أنھم يستعمل
لى بعد االنتھاء من الوحدة األو. ’’ المفردات’’إلى درس ’’ النصوص األدبية’’يتحول درس 

ينتقل األستاذ إلى الوحدة الثانية ثم إلى الثالثة و ھكذا إلى أن ينتھي من شرح كل الوحدات، 
عليه أن  يحرص على و. م به أثناء شرح الوحدة األولىيقوم في كل مّرة بالعمل نفسه الذي قا

. تنبيه متعلميه إلى األخطاء التي يرتكبونھا وھم يقرؤون، والوقوف عند عالمات اإلعراب
الحركة الواحدة قد تغير المعنى، كما أنھا  تساعد على الفھم الدقيق، وعند الصور البالغية ف

بعد تحليل ھذه األفكار تستنتج . توضحھاواھم والتي تقرب إليھم المعاني والتي تكون في مست
فإذا كان النص شعرا تختم ھذه . الفكرة الرئيسية وذلك دائما عن طريق أسئلة مختارة وھادفة

إذا كان و) علم العروض وعلم البالغة(ئ األدبية األولية رحلة ببعض المعلومات في المبادالم
  .نثرا تدرس خصائص النص الفنية و اللّغوية

 
  .توظيف المكتسبات الجديدةوضعيات تعلمية مناسبة للتطبيق و يختار األستاذ في النھاية -7

  

مالئمة لمستواھم المعرفي من جھة و لطبيعة  يكلفھم بتحضير النص الموالي بالكيفية التي يراھا -8
 .النص و نوعه من جھة أخرى

 
IV- المطالعة: 

ارا واسعانا نعيش عھدا يتميز بتعدد الوسائل السمعية البصرية وبتوفّ إنّ    ا وانتشارھا انتش د  .رھ و ق
ا تقدّ  ذه الوسائل بم ى التخلّتدفع ھ ا إل ر من أبنائن ة الكثي ه من ثقاف بم اء الكت ا ي عن اقتن ذا . ومطالعتھ لھ

يّ  المطالعة أساس كلّ  السبب أوال، والقتناعنا بأنّ  ا، يتع ولي نشاط المعارف ثاني ا أن ن ة’’ن علين ’’ المطالع
رأ ويتّ  نه، يق ذ صغر س ك من ذنا، وذل ل تلمي ل بجع ام الكفي ب والمؤلّ االھتم ذ الكت ا خ ف أنواعھ ات بمختل ف

  .المصدر األساسي للتثقيف والتكوين الذاتي
على حبه لھا المتعلم على الميل إلى القراءة وف األول إذا من المطالعة يتمثل في تربية إن الھد

تھدف إلى ’’ المطالعة’’وباإلضافة إلى ھذا فإن . وعلى االستفادة من القراءة الصامتة بصفة خاصة
وإلى دعم  ،يةتوسيع آفاقه الثقافية والمعرفكسابه الذوق األدبي وإاألدبية وإطالعه على مختلف الفنون 

  .تحسين مستواه التعبيريمعلوماته اللّغوية و
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بمراقبة أعمال التالميذ التحضيرية بالشكل الذي يراه األستاذ مناسبا، ’’ المطالعة’’ة صّ تبدأ ح  
وذلك لتعويدھم على التحضير الدائم والمثمر، وعليه أن يشجع العاملين المجتھدين ويوبخ بالطريقة 

أسئلة مختارة  إثر ذلك يشرع في مراقبة الفھم و ھذا عن طريق. التربوية المالئمة المتقاعسين المتكاسلين
ومما . ھادفة يتمكن، بعد إجابات التالميذ عليھا، من معرفة مدى استيعابھم لما جاء في المقتطف المقروء

التعبيرية التي تواجھھم أثناء نه من معرفة الصعوبات اللّغوية والشك فيه أن ھذه المرحلة األولى تمك
 .المطالعة، فيعمد إلى معالجتھا

فيھا يدرب األستاذ تالميذه على بعض فنيات و’’ استثمار النص’’طالعة ھي الم المرحلة الثانية من
القراءة خاصة في ھذه السنة، كما يمكنه استغالل فقرة من النص لمراجعة ظرفية لبعض التراكيب 
والصيغ واألساليب، أو للتعليق على فكرة من األفكار، أو للتوسع في الحديث عن شخصية من شخصيات 

  .رصيدھم اللّغوي بشرح بعض المفردات وتوظيفھاالنص، أو لدعم 
صيات ة فرصة كذلك لممارسة التعبير الشفوي، وذلك بالتحدث مثال عن شخصية من شخالحصّ و 

يمكن لألستاذ أن يعرض على تالميذه قائمة بأسماء بعض المؤلفات و. النص، أو بتلخيص المقتطف
  : قد يتم ھذا اإلنجاز بما يلي، وبھم في إطار إنجاز مشروع سنوييختارون منھا ما يناس

 -  .تعيين مجموعة من التالميذ لتلخيص المؤلف يعرض شفويا
  .تعيين مجموعة أخرى إلنجاز بطاقة تقنية للمؤلف -

ة يعيّن لھم النص الموالي ويطالبھم بتحضيره، فيكلفھم بتلخيصه،أو البحث عن في نھاية الحصّ و  
باستعمال المعجم، أو اإلجابة عن بعض األسئلة، وعليه أن أفكاره األساسية، أو شرح بعض المفردات 

  .ينوع في كيفية التحضير لكي يبعد الملل عن تالميذه
  : و على األستاذ

  ؛ةة األھداف التي ينوي تحقيقھا من خالل الحصّ دقّ  د بكلّ أن يحدّ  -
 -  ؛أن يضع برنامجا آلليات القراءة يوزعه على حصص السنة الدراسية كلھا

 -  ؛عمل المعجم و يدّرب متعلميه على استعمالهأن يست
  .ث خالل الحصة بلغة عربية سليمةتالميذه على التحدّ  أن يحثّ  -

  :كيفية تناول نشاط الكتابة
  )نشاط اإلدماج: ( التواصلالتعبير الكتابي و

اج ن - اط اإلدم اءات، وإن نش داغوجيا الكف ه بي اط أملت ة ش تعلم للممارس ة الم ى تھيئ عى إل و يس ھ
  .تابية، وإلعطاء التعلمات مدلوال ومعنىالك

  

  : كيفية تنشيط الحصة
في ھذه الحصة يتعلم التلميذ تقنية من التقنيات التعبيرية ويتدرب على توظيفھا توظيفا سليما بتوجيه 

  .من األستاذ الذي يدعى إلى اختيار وضعيات تعلمية مناسبة لھذا الغرض
  : لتلميذ على النحو اآلتييمارسه ايقدم النشاط في نھاية األسبوع و

  .يفھم ما يطلب منه .1
  .يتعرف إلى ما يجب إدماجه من المعارف و المھارات .2

  .3  .ينتج المطلوب كتابة

  : ةمنھجية تقديم الحصّ 
ر والتعرف إلى صاحبه مع ذكر النوع األدبي الذي في بداية العام الدراسي تقديم الكتاب المقرّ  يتمّ   

  .ق بطريقة المطالعة واالستفادة منھام األستاذ معلومات تتعلّ ز به، و قد يقدّ يتميّ 
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ف إلى قيمة منتوجه المكتوب من خالل المالحظات التي يقدمھا له األستاذ و التي تتمحور يتعرّ  .4
و االتساق الكائنين بين مكونات نصه حول مدى تقيده، في اإلنتاج بالمطلوب ومدى االنسجام 

  .والمتمثلة في المعارف والمھارات وفي سالمة اللّغة وفي خصائص الشكل التعبيري
 .5  . إعادة كتابة النصّ تصحيح األخطاء و

  يمـوالتق
ق تحقّ مدى س اقي إذ يمّكن األستاذ من، التعلّمية مات العملية التعليميةم أساسي من مقوّ التقييم مقوّ 

  .ت، ومستوى بناء الكفاءاتماتعلّ ال
  :على جانبين ھاّمينالتقييم  كونيوينبغي أن 

وتجنيدھا  استحضارھا والتي يمكن م،نة في ذاكرة المتعلّ المعلومات المخزّ  وھي :المعارفتقييم  .1
  لحّل المشكلة المطروحة؛ 

مشكلة المعتمدة في حّل الالمواقف والسلوكات وھي المنھجيات والمساعي : تقيـيم الكفاءات .2
 . المطروحة

  :ھي ،فـالتقييم ثالث وظائيؤدي 
م، حيث يحّدد التقييم مدى توافر الكفاءات ق بالمتعلّ ـالتي تتعلّ ) أو التنبؤ( االستطالع وظيفة  . أ

  .ية األعلىتعليمأو االنتقال إلى مرحلة  تعلّمات جديدة،الضرورية للشروع في 
   

  :ى في التي تتجلّ و ،لمستوىلمراقبة الوظيفة  .ب
  

  ؛م ومدى نمو كفاءاتهمراقبة مكتسبات المتعلّ  •
 : م في فترة ما المتعلّ  مراقبة سلوكات •

   ،ضمن الفوج ،داخل القسم 
  ،ضمن مجموع األقسام الموازية لقسمه في المدرسة الواحدة 
  .ضمن مجموعات أوسع مثل الدائرة أو الوالية 

شف عن أسباب عدم تحقيق التعلّم م، حيث يرمي التقييم إلى الكالمتصلة بالتعلّ  التشخيص وظيفة. ج
والمسارات الذھنية المتسببة في  ،د أو التقنيات التي ال يتحّكم فيھا بالقدر الكافيرومعرفة الموا ،المنتظر

 .، وذلم ليتّم عالجھاذلك
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  .عيار، يضفي صفة اإلجرائية على الموالقياس ھو عالمة قابلة للمالحظة: المؤشر

  :ة طرق منھا بعدّ  فتتمّ المعيار، أّما صياغة 
  ...سرعة  ،ةة، جدّ مطابقة، انسجام، دقّ : استعمال مصدر ذي داللة إيجابية .1
استعمال وجيه، تفسير صحيح، إنتاج : استعمال مصدر تضاف إليه صفة ذات داللة إيجابية .2

 ...شخصي 
ھل (أو في شكل سؤال ...) م نظيفالتحليل كامل، عمل المتعلّ (وقد تأتي مثبتة : استعمال جملة  .3

 ...).م نظيف؟ التحليل كامل؟ ھل عمل المتعلّ 
  :م رات التي قد يحّددھا األستاذ لتقييم إنتاج المتعلّ ؤشّ والم عاييرفيما يلي مجموعة من المنورد 
 م وجيه، أي مناسب لما طلب ؟ ھل الخطاب الذي بناه المتعلّ  -
  تركيب ؟الجمل سليمة الھل  -  
  ھل الخطاب يمثل كالّ منسجما ؟  -  
  ھل المصطلحات المختارة مناسبة ؟  -  

  :  في التعبير الشفوي أو القراءة
  ...؟ ھل النطق صحيح  -

  : في التعبير الكتابي 
  مكتوب بخط واضح ؟  ھل النصّ  -

 -  ... ھل إمالء الكلمات صحيح ؟
  

  بناء وضعيات التقييم من منظور بيداغوجيا الكفاءات 
  )نشاط اإلدماج(ضمن نشاط التعبير الكتابي و التواصل 

ة ات تالميذه بصفة منتظفالبد أن يقيّم األستاذ مكتسب. إدماج المكتسبات ھام، لكنه غير كاف إنّ      م
    : في ھذا السياق فإن عملية التقييم تخضع إلى ثالثة أركان ھيليقف على النقائص فيعالجھا، و

  ؛والمراد منه معرفة مدى تحكم المتعلم في الكفاءات : التقييم •
  •  ؛وھو تحليل صعوبات المتعلم بصفة معمقة:  التشخيص

لمستوى المطلوب الذي يجعله قادرا على مواصلة بالتلميذ إلى ا االرتقاءمعناه و:  العالج
جاه ينبغي في ھذا االتو. ثة بعضھا عن بعضاألركان الثالوال يمكن فصل  ،مات الالحقةالتعلّ 

التأّخر الذي يالحظ لدى بعض التالميذ،  استدراكالذي يمّكن من  جيالفھم وظيفة التقييم الع
  .م والتعليمتحسين نوعية التعلّ و

•  

  :دماجيةعيات التقييم اإلأسلوب بناء وض
عيات ذات مة للتالميذ وضالوضعيات المقدّ ينبغي أن تكون  ،مبادئ بيداغوجيا اإلدماجل ااحترام .1

مثيرة لخيالھم، متعلّقة بموضوعات أو أن تكون مناسبة لمستواھم الذھني،  أيداللة بالنسبة إليھم، 
  .في حياتھم مألوفة لديھمبمحاور 

  

  
  .يقيّم األستاذ إنتاج المتعلّم باستعمال معايير ومؤّشرات :كيفية التقيـيم

ولكّل معيار . قيمي على المنتوجالنوعية، وتتّخذ للمالحظة وإصدار حكم ھو صفة تعبّر عن  :المعيار
  .مؤّشـرات
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ال مرتبطة بالوضعية ا إلى إنجاز أعمال متعدّ إذا كان التلميذ مدعوّ  ذه األعم دة، فينبغي أن تكون ھ
  .المشكلة نفسھا، ال أن تكون مصفوفة

المطلوبة من التالميذ مع إمكانات التركيز  األعمال إلنجازخّصص المينبغي أن يتوافق الوقت  .2
  .لديھم

 .3  .اح غير المستحقّ ب اإلخفاق أو النجبغرض تجنّ  ينبغي أن تتعدد فرص التقييم
  

  التشخيص والعالج انطالقا من نتائج التقييم

للصعوبات التي تعترض المتعلمين لتكون  من واجب األستاذ أن يعمد إلى التشخيص المستمرّ 
وفيما يأتي بيان لمراحل تشخيص . عملية التقييم لمنتوجھم ذات مفعول في تحسين مردودھم المدرسي

  .يعتمدھاالعالج التي يمكن لألستاذ أن 
  : الـمث

  متعلّ توج الممن  المنتوج المطلوب
  ملخص قصير لنص مضمونه 

  الحياة العائلية بتوظيف جمـل
  فعلية وأسلوب التفضيل

ك  والديناليحرص ى ذل ة ويتجل ا أحسن تربي ى تربيتن عل
ا الضرورية من و ،نناوألش رعايتھمفي  في توفير حاجاتن
ل بس و مأك ا من و مل ا يلزمن ةالدرا أدواةم ذلك يجب  س ل

وھموأن  نحترموھمعلينا أن  ا يمكن أن ھو أو نطيع ل م ق
يلھم و نردوا ه جم املوھمأن ب ا  نع د عجزھم بأفضل م عن

  .الوالدينيمكن أن يعامل به 
  

  

  :تعيين أخطاء المتعلم و تصنيفها -1
  تصحيحــه  نـوعه  الخطــأ

 -  يحرص الوالدين على تربيتنا  تراكيب نحوية -  يحرص الوالدان على تربيتنا
  .يعامل به الوالدان -  يعامل به الوالدين -

 -  أن نحترموھم  صيغ صرفية -  أن نحترمھما
 -  أن نطيعوھم -  أن نطيعھما

 -  أن نردوا به جميلھم -  أن نرد به جميلھما
  أن نعاملھما عند عجزھما -  أن نعاملھم عند عجزھم -
 -  لذالك يجب علينا    .لذلك يجب علينا -
 .لشأوننا و يتجلى ذلك في رعايتھم -  قواعد اإلمالء  .يتجلى ذلك في رعايتھما لشؤونناو -
  .الدراسة ما يلزمنا من أدواتو  و ما يلزمنا من أدواة الدراسة - -

  المنتوج توظف عالمات الترقيم في  عدم استعمال عالمات الترقيم - -  ’’    ’’     ’’
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.عدم القدرة على توظيف الضمير المتصل للمثنى الغائب في باب المفعولية و في باب اإلضافة -
  

  :عدم القدرة على توظيف قواعد اإلمالء المتعلقة بـ -
  .حذف األلف من ذلك* 
  ).شؤون(رسم الھمزة المتوسطة * 
  ).أدوات(رسم التاء المفتوحة في األسماء * 
  .عدم القدرة على توظيف عالمات الترقيم* 

  

 -3  : الجالع
  : يقتضي عالج ھذه الوضعيات التركيز على

*   .الفاعل ونائب الفاعل في صيغة المثنى
  .لمين في المضارعإسناد األفعال إلى ضمير جماعة المتك* 

*   .الضمير المتصل في صيغة المثنى مفعوال به و مضافا إليه
  .حذف األلف من بعض األسماء* 

*   .رسم الھمزة في وسط الكلمة
  .رسم التاء المفتوحة في األسماء* 
  .توظيف عالمات الترقيم* 

  شبكة التصحيح

  ال نعم  المؤشرات  المعيار
عبارات االستھالل والختام، وأخرى للفت : تابة نداء ك -    

  ).الزمالء(انتباه الجمھور المتلقي 
مطابقة المنتوج 
  لوضعية التواصل

ذكر ثالث حجج تقنع بإيجابيات االمتناع أو ضرورة  -
  .اإلقالع

  .صفحة: التقيّد بالحجم المطلوب  -
  .استخدام المستوى اللغوي المناسب في مخاطبة األقران -

 -  .لى حدةتفصيل كل حجة ع
  . تسلسل منطقي بين الحجة واألخرى -

ثم، غير أّن، ألّن، لكي، (استعمال الروابط المنطقية  -  انسجام النص
  ...).حتّى، وھكذا، حينئذ 

 -  .  معالجة كل فقرة لفكرة أو حجة

    

 

 -  .تركيب سليم للجمل    
ة، النقطة، الفاصل: توظيف مناسب لعالمات الوقف  -

  سالمة اللّغة  ... عالمة االستفھام، عالمة التعجب 
من حيث النحو (

نصب : مراعاة األثر اإلعرابي لنواسخ المبتدأ والخبر  -  )والصرف واإلمالء
  . اسم إّن وأخواتھا، وخبر كان وأخواتھا

  -  . كتابة إمالئية صحيحة للمفردات
  

  : وضع الفرضيات حول مصادر األخطاء -2
  .ة على توظيف الحكم اإلعرابي للفاعل و نائب الفاعل في صيغة المثنىعدم القدر -
  .عدم القدرة على إسناد األفعال إلى ضمير جماعة المتكلمين -
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السائدة بين المتعلمين في  تالميذه على العالقاتلالمباشرة الدقيقة تنصّب مالحظة األستاذ : المالحظة .1
و  ،أو أثناء الرحالت أو الزيارات المختلفة، وما يبديه من تعليق ومدى تعاونه معھم، المدرسة

بعھا والطرائق المختلفة التي يتّ  ،وإسھامه في المناقشة داخل القسم ،قدرته على تصنيف المعلومات
  . في مواجھة المشكالت

 .ودرجته أو وتيرته ،ممتعلّ  كلّ  األستاذ على طبيعة نموّ إّن الھدف من المالحظة أن يتعّرف 
سواء أكانت عقلية أو انفعالية أو  ،على األستاذ إعداد دفتر لتسجيل الجوانب المالحظة ،ولذلك
  . جسمية

  : تبار ـاالخ .2  
  

  : نوعاناالختبارات في اللّغة 
   ؛الكتابية 
 . الشفوية 

إّما أن يحّرر  :م القيام بهما يطلب من المتعلّ  ف حسبعة، تصنّ ن أسئلة متنوّ اختبار يتضمّ  وكلّ 
  : ف األسئلة إلىوبناء على ذلك تصنّ  .ة إجابات تقترح عليهاإلجابة أو ينتقيھا من بين عدّ 

  ؛أسئلة التحرير) أ  
  .أسئلة التعيين) ب

  

التي وھي  ،يھا آخرون األسئلة المفتوحةويسمّ  ،يطلق عليھا البعض اختبار المقال :أسئلة التحرير )أ
إلى تقييم  ھذه األسئلةرمي ت. ةم أن يجيب بشكل تلقائي مستعمال لغته الخاصّ يطلب فيھا من المتعلّ 

وقدرته على فھم مكتسباته القبلية،  قدرته على تجنيدو بلغة سليمة مناسبة، م على التعبيرقدرة المتعلّ 
  .اروصياغة األحكام العامة وتنظيم األفك ،العالقات بين األشياء والحقائق

    :تنقسم أسئلة التحرير إلىو 
يتحّدث ”كأن نطلب من المتعلّم أن  ؛ويكون الجواب عليھا في شكل مقال: أسئلة التحرير الطويل  •

   .“المدروس ة على منوال النصّ عن تجربة خاصّ 
 إالّ  جنّدتال  ھاأنّ  الّ وأنّھا سھلة اإلعداد، إلسؤال إجابات مختلفة عند التالميذ، ھذا االحظ أّن لن 

  .مات المتعلّ بمكتس جزءا بسيطا من
؛ كأن نطلب من كلمة أو جملة قصيرةبا عنھم يكون جواب المتعلّ  :أسئلة التحرير القصير  •

  .األسلوب الغالب على النصفي جملة د حدّ المتعلّم أن ي
  

  

  :بما يأتيأسئلة التحرير وعلى األستاذ أن يھتّم في  
  جابة عنھا تحريرا، ال إجابة بنعم أو ال؛ استعمال صيغ االستفھام التي تتطلّب اإل 

 صياغة األسئلة صياغة دقيقة واضحة، وذلك إدراء للغموض وتعّدد التأويل؛  
 االبتعاد عن األسئلة الموحية باألجوبة؛ 

  

  أدوات التقييم

 . تقدير الوقت الكافي لإلجابة 
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ة ن جوابا من عدّ م أن يعيّ وفيھا يطلب من المتعلّ  ؛يھا البعض األسئلة المغلقةيسمّ و: أسئلة التعيين )ب
   .هـأجوبة تعرض علي

 ، مثلإالّ أنّھا ال تقيس إالّ القدرات الدنياة، أسئلة التعيين إمكانية تناول مجال واسع من المادّ  تيحت
  ).ر، الفھم، التطبيقالتذكّ (
  :إذ نجد ،ة فروعإلى عدّ  ع أسئلة التعيينتتفرّ و

فيھا على تقديم مجموعة من الجمل أو القاعدة تنصّب  :)أـالصواب والخط(ة ـة المناوبـأسئل 
ن الصحيحة منھا بوضع الحرف بعضھا صحيح و بعضھا خاطئ، ثم يطلب منه أن يبيّ  ،الظواھر

وذلك  مثال، )X(أو الرمز ) خ(ويكشف عن الخاطئة بوضع الحرف  مثال، )(أو الرمز ) ص(
  .عليه تعليمة السؤال حسب ما تنصّ 

 :إليك الجمل اآلتية : الــمث

  ة الظاھرة الضّم  :مة رفع الفاعل ھي عال    

  رة الفتحة المقدّ     

  ر سالم إذا كان جمع مذكّ  ،الواو    

  إذا كان جمع تكسير  ،الياء    

  ى إذا كان مثنّ  ،األلف    

  . أمام العبارة الخاطئة) خ(و  ،أمام العبارة الصحيحة) ص(ضع 
م أن يختار فيھا من المتعلّ ، إذ يُطلب "ن أسئلة التعيي" ھي تشبه  و: دأسئلة االختيار من متعدّ ) ج

يمكن  :تأخذ أشكاال عديدةلكنّھا ، )قد تصل إلى خمسة ( جوابا من مجموعة أجوبة تعرض عليه
   ،الجواب الصحيح الوحيد -  : يطلب من التالميذ تعيينأن 

  ،الجواب الخاطئ الوحيد  -
   ،األجوبة الصحيحة كلّ  -

 -  .أحسن جواب
 ،طلب من التالميذ الربط بين عناصر قائمتين من األشياءوفيھا يُ : )المزاوجة( أسئلة المقابلة )د

  . تكون القائمتان متساويتين الّ أويشترط 
  : إليك القائمتين اآلتيتين  :ال ـمث

  الشعري -            التعبير  
  الماضي  -    الفعل  

  المنّون  -      البيت  -
  الحقيقي  -                                                 

  .اجمع في شكل ثنائيات بين األسماء والصفات الموافقة لھا
ة وفق أن يعيد ترتيب معطيات معينّ  ،من المتعلم في ھذه األسئلةيُطلب : أسئلة إعادة الترتيب )ھـ 

  .معيّنترتيب 
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. إلى وسط المدينة وصل عمر. الشارع فرغ من الناس في لحظات قصيرة “: إليك الفقرة المشوشة اآلتية :الـمث
تسرب إلى عمر  ! س عمر الصعداء وحمد هللاتنفّ . بدأ المطر يتھاطل بغزارة. لم يعثر على حافلة تنقله إلى حيّه

 ! عمر” :ف أمامه ويناديه من سيارتهعمه يتوقّ . ر في الرجوع إلى البيتفكّ . الشعور بالوحشة والقلق
     “ ؟ ھل أنت نائم... ! عمر

  .ل فقرة منسجمةلتشكّ  مناسبة،مستعمال أدوات الربط الأعد ترتيب الجمل 

  :وعلى األستاذ أن يھتّم في أسئلة التحرير بما يأتي
  

  ؛تغيير موقع الجواب الصحيح في كّل سؤال 
 ؛استعمال بدائل مستوحاة من األخطاء التي اعتاد التالميذ ارتكابھا 
  . مينميذ إلى التخالت التي يمكن أن يلجأ فيھا التلاستبعاد الحا 

  

  : عيوب، منھاسئلة ولھذه األ

o ؛يير عن أفكاره بأسلوب شخصيعبم على التقدرة المتعلّ  عدم إبراز  
o ؛م لما درسهدى استيعاب المتعلّ م عدم إبراز 
o  ؛التلميذ على مواجھة المشكالت عدم إبراز قدرة  
o ...  

  
فرصة  إتاحةم، والتفاعل المباشر بين األستاذ والمتعلّ  ،زاتهمميّ  ومن  :االختبار الشفوي) و

إذا كان  –عـادة  –ستخدم وي ...).الجرأة  النطق، الثقة بالنفس،(قياس بعض جواب شخصيته 
  . عدد التالميذ قليال، ولمعرفة مواقف الممتَحن وتصّرفاته

  :له ثالث وظائف ھي ،واالختبار الشفھي باعتباره وسيلة من وسائل التقييم
   ؛ميذ الشفھية في حينھاوھي تصحيح إجابات التال ،وظيفة عالجية 
وقدرته على استخالص  ،ل في الحكم على مدى فھم التلميذ للحقائقـوظيفة نقدية تتمثّ  

  ؛النتائج
  ؛وكسر جدار الخجل ،مفي دفع التالميذ وتحفيزھم على التعلّ  مثّلوظيفة نفسية تت 

  

   : ولھذه الوسيلة عيوب أيضـا
o ؛يرـعلى الحفظ إلى حّد كب داعتماال  
o المراجعة والتأّكد؛ انعدام فرص   
o م في اآلليات اللغوية ھو التلميذ الجريء والمتحكّ ف. االضطراب النفسي بوجود الممتحن

 . الوحيد الذي يجد في االختبار الشفوي مجاال مناسبا له
  

  
28



إمالء، قواع: يكون محورا لباقي فروع اللغة القراءة بنصّ  تتمّ   

 

د نحوية، قواعد صرفية، ظواھر
  ). إذا كان النّص شعريا(عروضية ظواھر  ،بالغية

  : ومن أھداف القراءة ودراسة النصوص في ھذه المرحلة ما يأتي
  ؛نى واالستفادة منهار المعقراءة النصوص قراءة سليمة مسترسلة، مع تصوّ  
: مضبوطة كـ الوصول إلى القراءة الھادفة انطالقا من تعليمات محّددة ومھام  

 

التركيز على
احترام عالمات الوقف، قراءة النصوص قراءة معبّرة، استحضار األفكار عند القراءة ونقدھا

 

 

اكتساب رصيد لغوي يساعد على فھم الجوانب الفنية للنص، وتوظيفھا في اإلنتاج الشخصي
  .مشافھة وكتابة

 ،لغوي، ويرتبط بالتواصل الشفھي والكتابينشاط والقراءة 

 

يكون وسيلة الكتساب المعرفة
  :نشاط القراءة ودراسة النص في ثالث حصص ويتمّ . واألدبية العلميّة

   ؛قراءة ودراسة النص 
   ؛دراسة ظاھرة لغوية 
  .يميةوات تقنشاط 

 ،قةمشوّ ) وضعية مشكلة(تبتدئ القراءة بوضعية انطالق  :ىـة األولـالحص) أ

 

لشحذ الھمم وتنبيه
  :نويحبذ أن تكو ،مالمتعلّ 

  ،متنوعة لالبتعاد عن الرتابة 
 ،يرةـقص 
 ذات داللة إلثارة التلميذ؛ 
 

ھادفة
 

ألنّھا القراءة الطبيعية المستعملة في حياة اإلنسان ،يدعى المتعلّم إلى قراءة صامتة ويّدرب عليھا
ه ومتابعتهم، ودرجة استيعابالفھم عند المتعلّ  مدىلذلك البّد أن تشفع بأسئلة محّددة، يراقب فيھا األستاذ 

ويمكن  .يراعي األستاذ فيھا األداء الجيّد واألمثل لغرض المحاكاة ،قراءة جھرية نموذجيةبوتتبع 
  . فرت فيه قدرات أدائية جيّدةاأن ينوب عنه تلميذ إذا تو

، م مسبقا بھدف القراءةعلم المتعلّ ويستحسن أن يُ 

 

ألن التجربة أثبتت أّن المتعلّم متى عرف الھدف
   :ز علىكأن يركّ سعى إليه، وقلّص زمن الوصول إليه،  المنتظر،

   ؛االسترسال في القراءة 
  ؛احترام عالمات الوقف 
 ؛نطق ھمزة الوصل 
 .نـالتنوي 

  

   :ومن األھداف المطلوبة .بالتذكير دائما بالھدف ،المقروء فھما ج النصّ ـعالَ يثم 
 ؛استعمال للقواميس والمعاجم والموسوعات 
  الرئيسة؛ استخراج أفكار النصّ  
 نقد األفكار واألسلوب؛ 
  .دراسة ظاھرة لغوية أوبالغية 

  

  اتـم النشاطـتقدي
   القراءة و دراسة النصّ . 1
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، فإن المستھدفةالظاھرة اللغوية للتعّرف على المقروء وتكون بالعودة إلى النصّ  :ةـالحصة الثاني) ب
  .التصّرفت يلجأ إلى التحويل أو قلّ 
   .تاج جزئي، فكليللوصول إلى استن تھادراسثّم  ،م الكتشاف الظاھرةاألستاذ المتعلّ  وّجهوي

  

لترسيخ المكتسبات، وعلى األستاذ بناء التطبيقات وفق  التدريب، إدماجيةتكون  :ةـالحصة الثالث) ج
  .قدرات المتعلّم

  التعبير الشفھي والمطالعة . 2
للتواصل المباشر، ولى ة للتعبير الشفھي، كونه الوسيلة األيولي منھاج اللغة العربية عناية خاصّ  

المناقشة، تنشيط االجتماعات، (حقال تطبيقيا لكثير من المھارات لكونه أيضا بير الكتابي، وومقدمة للتع
  ...).إلقاء خطبة، إجراء مقابلة

م خارج القسم رھا المتعلّ يحضّ ف ،ة التعبير الشفھيفي حصّ نصوص القراءة والمطالعة  قد تستغلّ 
  . مھا له األستاذبناء على تعليمات قبلية يقدّ 

الحديث واالستماع، كعدم مقاطعة  بداآعليه أن يلتزم ب -ثا أو متلقيامتحدّ  -موقع المتعلّ ا كان موأيّ 
  ...المتحّدث واالستماع باھتمام، وعدم االستحواذ على الحديث

  : تحقيق األھداف اآلتية ينبغي ولتنمية كفاءة التعبير الّشفھي في ھذا المستوى، ل
 سـليم؛توظيف المكتسبات اللغوية بشكل  
 رأة والقدرة على المواجھة واإلقناع والثقة بالنفس؛الج 
  ).مع األقران والراشدين(التواصل األفقي والعمودي  

  :ة التعبير الشفھي بـحصّ في األستاذ  يستعين
  ؛اختيار عناوين أخرى للنصوص المدروسة 
 ؛ة والبرھانإبداء الرأي في مضامين النصوص والتعليق عليھا بالحجّ  

 
 ؛النصوص إعادة تركيب مضامين 
 ؛اكتشاف معطيات جديدة فيھا 
 .التوسع في الحديث عن الشخصيات المحورية في النصوص إن وجدت 
 .تلخيص النصوص أو تقليصھا، أو إكمال الناقص منھا 

 .3  : التعبير الكتابي وإنجاز المشاريع
والبتعبير فصاح عن مكنونات نفسه، ’لل، فھو وسيلة ابي أھمية كبيرة في حياة المتعلمللتعبير الكت
  .عن وجدانه

األبداعية، مرورا الكتابة المتعلّم من الوصول إلى ملكة ن ومھارة الكتابة والتواصل، عملية تمكّ 
  :بمحاوالت متدّرجة

 ؛االشتراك في تحرير موضوع إنشائي داخل القسم 
 ؛)عمل فردي(كتابة فقرة عن عنصر من العناصر الموضوع المقترح  
 ؛)عمل فردي(إلى آخر تحوير بعض النصوص من أسلوب  
 كتابـة عرض عن مطالعـة موجذھة؛ 
 .استبدال بداية قصة أو نھايتھا 

  .والعرض ، فتظھر صورھا في التنظيم والتصميمشيئا فشيئا وبذلك تنمو مھارة الكتابة
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م حيث يدعى فيھا المتعلّ  ،ميةوحدة تعلّ  ة للتعبير الكتابي في نھاية كلّ ص حصّ تخصّ  ،تحقيق ذلكلو
إخبار، سرد، (ختلف أنماط النصوص المقّررة من معة متنوّ  اتكتاب إنجازبمكتسباته  إلى إدماج

ة من وصوال إلى أخرى جديدة مستمدّ و ،انطالقا من وضعيات مشابھةو ،)...وصف، حوار، حجاج
  .واقعه المعيش

   

زا على الجانب مركّ  ،ة للتصحيح الوظيفيص األستاذ وقتا من الحصّ يخصّ  ،وفي ھذا السياق
مة، عرض شاھد من الشواھد، توظيف ظاھرة لغوية ھيكلة، رسالة إدارية، بناء مقدّ (جرائي اإل

  .هئميذ وأخطامراعيا حاجات التال...) مدروسة 
الوضعية  وحلّ  ،ومتابعة المشروع ،ويقع التصحيح إلى جانب تقديم موضوع التعبير الجديد

ثالثة أسابيع، وقد يشترك مع التقييم النھائي  مرة بعد كلّ  أّما تصحيح التعبير الكتابي فيتمّ  . المشكلة
  .للمشروع

مين المتعلّ  امتزالالعناية إلى  هوبما أّن المشروع رافد من روافد تفعيل الكفاءات المراد تحقيقھا، توجّ 
  . تمكينھم من المھارات الالزمة لذلكل تعبير،بفنيات ال

  :باع الخطوات اآلتيةيمكن تنشيط المشروع باتّ 
   ؛يمةوما يرتبط بھا من أھداف تعلّ  المستھدفةفاءة أو الكفاءات تحديد الك 
  ؛تحديد محور المشروع 
  ؛تعيين الوسائل المساعدة على إنجازه 
 ؛)أفواج(ة اإلنجاز وبشكل العمل مين بمدّ إعالم المتعلّ  
 . هلمو م وميامع مراعاة رغب ،منيتوزيع املهام على املتعلّ  

   حصة التطبيقاتطريقة تناول . 4
والغرض . إّن مراقبة التمارين المنجزة في المنزل وفق تعليمات دقيقة من المدّرس أمر مھمّ  

منھا ھو دفع المتعلّم إلى حسن تجنيد موارده، وإشعاره بأّن ما يقوم به خارج المدرسة مراقب، فيولي 
  . ي شأن المتعلّمينلذا توصي الوثيقة المرافقة باتخاذ المواقف التربوية اإليجابية ف. له اھتماما أكبر

يستدرك يحفّز المتفّوقين، ولّما يتّم التصحيح جماعيا على السبورة بطريقة حوارية، فإّن ذلك 
  .ألّن الخطأ وسيلة من وسائل التعلّم، أخذا بأيديھم المتعلّمين المتأّخرين

  :، فذل يحقّق أغراضا تربوية، منھاإنجاز بعض التمارين داخل القسمأّما 
 ؛بات ودعمھاتثبيت المكتس 
 الوقوف على مستوى المتعلم وقدراته الفردية؛ 
 .سد بعض الثغرات التي قد تظھر خالل تصحيح التمارين المنجزة في المنزل 
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الوثيقـة املـرافقـة

�سالميـة ملنهـاج مـادة الرتبيـة الإ

وىل متو�سـط ال�سنـة الأ



  
  :  المدخل  

العقيدة اإلسالمية باعتبارھا من أھم مادة التربية اإلسالمية تتضمن في ھذ المستوى مجال 
مكوناتھا ؛ ألن التلميذ في ھذه المرحلة يتمتع بخيال خصب يجب أن يستغل للتخلص من 
المحسوس بمناقشة القضايا اإليمانية الكبرى، وإعطاء التفاسير الالزمة لبعض الظواھر 

ص الشرعية مدعمة الكونية، فسيتم التطرق ألركان اإليمان معرفة وفھما واستدالال بالنصو
بالبراھين العقلية والشواھد الكونية، كما تشمل مضامين سلوكية وأدائية متمثلة في مجاالت 
األخالق والسلوك والعبادات والمعامالت لتوجيه مثالية التلميذ في ھذه المرحلة إلى الحرص 

لتقيد وتعظيم بعض الشعائر الدينية، وا) خاصة الواجبة منھا(على أداء بعض العبادات 
بالسلوكات الحسنة، فتنتظم عالقته باآلخرين بعيدا عن النقد المجرح، ويكون َمَثلُه في ذلك النبي 

  .صلى هللا عليه وسلم بسيرته العطرة
  

  : تعمل للوصول إلى غايتين أساسيتين عموما التربية اإلسالمية مادةو
  .والعبودية  تعالى بقاء اإلنسان في إطار اإلعداد والتزكية 
  . ككل الوجودالمجتمع و الرتقاء بھذا اإلنسان إلى المستوى الذي يليق بمكانته فيا 

  

  بالخالق والكون واإلنسان والحياة واآلخرة  ة اإلنسانحين تتشكل عالق ھذه الغاياتتحقق تو
  :  كما يلي
العالقة بين الخالق وبين اإلنسان ھي عالقة عبودية، والتي تتجلى في المظھر  •

  .لمظھر االجتماعي، والمظھر الكونيالشعائري، وا
  .وذلك بالعلوم والتكنولوجيا ،العالقة بين اإلنسان والكون ھي عالقة تسخير •
  . العالقة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ھي عالقة عدل وإحسان •
  .العالقة بين اإلنسان والحياة ھي عالقة اختبار وكد وعمل •
  .ة وجزاءالعالقة بين اإلنسان واآلخرة ھي عالقة مسؤولي •

  

ومحور ھذه العالقات كلھا ھي عالقة العبودية، إذ من عالقة العبودية تستمد بقية 
العالقات روحھا وتطبيقاتھا، فإذا ضعفت عالقة العبودية انعكس ھذا الضعف على بقية 

  .العالقات فأفرغت من محتوياتھا وفقدت فاعليتھا وأصبحت شعارات من دون مضمون
  
  
  

ھو الحفظ والفھم فقط، وإنما ھو إلى جانب ذلك التزامات تطبق،  ةمن الماد ليس الھدفو
  .ومھارات تكتسب وكفاءات تتحقق

  

أن يتوسع التلميذ في أثناء دراسته في فھم كل ما يتعلق باإلسالم أيضا وليس بالضرورة 
يعلم علما غير مشوه عن مجموع ذلك كله مما ال ينبغي جھله، وما  وإنماومصادره الكبرى، 

 .لوم من الدين بالضرورة، وذلك عن طريق المدرسة ووفق المناھج الحديثةھو مع
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  األھداف العامة
  

  :ال التلميذ إلى صتھدف مادة التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط إي
  

  .يمّتن إيمانه با تعالى ويعظم قدرته بمعرفة بعض الدالئل الكونيةأن  •
  .يدرك استحقاقه تعالى للعبادةأن يعرف هللا من خالل أسمائه وصفاته، و •
  .أن يعرف أركان اإليمان ويصل إلى ثمراتھا في الحياة اليومية •
أن يعرف أحكام العبادات والشعائر الدينية المتنوعة ويلتزم بھا، ويستشف الحكمة  •

  .منھا
أن يحفظ نصيبا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ويفھمھا ويستخلص أحكامھا  •

  . وفوائدھا
يتمسك بالفضائل واألخالق الراقية  وم الخير واإلبداع في الحياة ينشأ على قيّ  أن •

  .وينشرھا في المحيط
  .أن يعرف قدرا مناسبا من اآلداب اإلسالمية في الحياة اليومية ويعمل بھا •
  .أن يعرف قدرا مناسبا من تاريخ الثقافة اإلسالمية ومصادرھا •
  ...حرمته د وم المقدسات و يدرك مكانة المسجأن يعظِّ  •
  .أن يستشعر بمدى مسؤوليته الفردية في كل شيء •
أن يعرف أن تنظيم شؤون الحياة والمحافظة على البيئة والمحيط أمر حّث عليه  •

  .اإلسالم
 .أن يتذوق الجمال في الحياة وينمي الحس الجمالي بشتى أنواعه •

  
  

  األھداف الخاصة بالسنة األولى متوسط
  :السنة األولى من التعليم المتوسط أن يصل التلميذ إلى  يية فتھدف مادة التربية اإلسالم

  

  .فھمھايأن يعرف أركان اإليمان و •
  .الحكمة من تشريعھا ويدرك )الطھارة والصالة( أن يتعلم أحكام العبادات المقررة •
  .أن يعرف كيفية التعامل مع المحيط والبيئة •
  .أحيطت به من ضوابط وآداببمعرفة أحكام العبادات وما  أن يقدر الجمال والنظام •
  .أن يتحلى باألخالق اإلسالمية في معاملة الغير •
  .، ويميز بين أنواعه، ويشعر بالمسؤوليةشروط وأحكام التكليف يعرفأن  •

 
35



  .؛ فيحرص عليه أن يدرك قيمة الوقت وعالقته بالعبادات •
 لمقررةا اآليات واألحاديثو االنشقاق، والبروج، والطارق،: سور القرآنية  أن يحفظ •

 . ويفھمھا ويستخلص فوائدھا وأحكامھا

أن يقف على محطات مختارة من سيرة النبي صلى هللا عله وسلم من الميالد إلى ما  •
 . قبل الھجرة، ويجعله قدوة حسنة له

  
  لدى تلميذ التعليم المتوسط (*)مح الدخولمل

  

  : أن يكون المتوسطيتوقع من التلميذ الذي يدخل إلى السنة األولى من التعليم 
  

      .حافظا لجملة من السور القرآنية واألحاديث، فاھما معانيھا إجماال •
  .عارفا بصفات هللا تعالى وأركان اإليمان إجماال •
   .ة في حدود القدرة واالستطاعة حبا ورغبةصحيحمع تطبيقھا العبادات  عارفا  •
من خالل  εبالرسول  معتزا بانتمائه لدينه ووطنه، متحليا باألخالق اإلسالمية، مقتديا •

  .محطات مختارة من سيرته وسيرة بعض األنبياء
   .مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرته ومتحليا بروح الجماعة •
  .عارفا بالمقدسات اإلسالمية  ويميزھا ويعتز بھا •
  .مدركا أھمية التفكير والتعليم في اإلسالم •

 
  مح تخرج التلميذ في نھاية السنة أولى متوسطمل

  

  : أن يكونالسنة األولى متوسط تلميذ في نھاية يتوقع من ال
  

 .متقنا لقراءة النصوص الشرعية المقررة، وقادرا على شرحھا •
وبعض اآليات، ) االنشقاق، البروج، الطارق: سور(حافظا لقدر من القرآن الكريم  •

 . والحديث النبوي الشريف، وفاھما للمعنى إجماال
 . عارفا بأركان اإليمان وفاھما لھا إجماال •
عارفا بحقيقة اإليمان با من خالل بعض أسمائه وصفاته، وقادرا على االستدالل  •

 .عليه من خالل بعض الدالئل الكونية
 . مميزا بين أنواع الحكم التكليفي، ومقدرا للمسؤولية •
 . عارفا بأحكام الصالة وشروطھا وكيفية أدائھا •

                                                           
  . من التعليم المتوسطوينتقل إلى السنة األولى  االبتدائيلتلميذ الذي ينھي دراسته في ا محمل: أي   (*)
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 . مؤديا للصالة أداء صحيحا، ومدركا لبعض أسرارھا •
وعارفا ببعض أحكامھا ) صالة الجمعة، الجماعة، العيدين(عظما للشعائر الدينية م •

 . وحكمھا
 . مستثمرا للوقت حريصا عليه •
 . محبا للرسول صلى هللا عليه وسلم ومقتديا به •
عارفا ومعتبرا بسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض المحطات المختارة من  •

 . الميالد إلى ما قبل الھجرة
 . سكا باألخالق الفاضلة ومتفاعال مع محيطه، متجنبا األخالق القبيحةمتم •

  
إسھامات المادة في تحقيق ملمح المتعلم في نھاية 

  التعليم المتوسط
  

  
:يمكـن لمادة التربية اإلسالمية أن تسھم في تحقيق ملمح التلميذ في التعليم المتوسط بما يلي 

  
 . إتقان القراءة والشرح •  

وممتلكا للروح النقدية من خالل التحليل والتركيب  محسنا عرضھاو منظًما معارفه •
 .واالستنتاج واالستدالل الصحيح

  .بعيدا عن التجريح الرأي اآلخر قبولالحوار واالستماع والمناقشة بلغة سليمة و حسن •
 . تقوية ملكة الحفظ واالستظھار •
الدينية، واالعتزاز  المحافظة على الھوية والتمسك بمقومات األمة، وتقديس الشعائر •

 .باالنتماء إلى الوطن
تنظيم الحياة واالعتدال من غير تفريط وال إفراط، والتفاعل إيجابيا مع األسرة  •

 .والمجتمع والبيئة
 .اكتساب التربية القويمة، وتجنب السلوكات السيئة •
 .التواصل مع اآلخر، والتفتح على المبادئ اإلنسانية النبيلة •
 .ء الصالحةتمييز مواطن االقتدا •
 .المحافظة على القواعد الصحية والبيئية وسالمة المحيط •
  .تذوق الجمال في الحياة، وتنمية احس الجمالي بشتى أنواعه •
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  مقاربة بالكفاءاتال
  

  
  

  : التعريف االجرائي للكفاءة
  

نجد أن تعريف , المتداولة في الدراسات البيداغوجية وعلوم التربية دبياتبتفحص األ
  :ويمكن اقتراح التعاريف التالية , ليس محل إجماع بين أھل التخصص "كفاءةال"مصطلح 

  

( -  .1993ابرنو :  )مجموعة القدرات التي تتجلّى في األداء المحكم
:  )مجموعة المميزات اإليجابية التي تظھر كفاءة شخص ما في إنجاز عمل معين( -

  .1994ھيتو
  

  :والتعريف المتداول كثيرا في المجال التربوي 
  

إلى , والقدرة على حسن الفعل, قدرة الفرد على توظيف جملة من المعارف المنّظمة( -
  .)قف التي تسمح له بإتمام بعض األعمال األخرىاذلك المو جانب

  

  : نماذج للكفاءات العامة
  

  .القدرة على إيجاد الحلول لمختلف الوضعيات •
  .التجديد واالبتكار •
  .التحليل واالستنتاج •
  .صل بسھولةاالتصال والتوا •
  .التعرف واالستعمال المحكم لمختلف مصادر المعلومات •
  .تنظيم مراحل أي عمل يراد أداؤه وإنجازه •
  .تنمية الرصيد األخالقي •
  .التربية اإلعالمية بجميع وسائلھا •
  .واالستفادة منھا, التعرف على مصادر مختلفة للمعلومة •
  .تحليل عناصر المشكلة •
  .الستفادة من ذلكوا ,المشاركة في العمل الجماعي •

  

  :أسس تشكل الكفاءة وحصول إدماج التعلم 
  

  :  الفعـل
يرتبط إدماج التعلم ارتباطا وثيقا بالقدرة على الفعل واإلنجاز حيث يدرك المتعلم فائدة 

ومن بين , من خالل مقاييس ومؤشرات, ويتجلى ذلك في النتائج واألداء الملحوظة, التعلم
  : النشاطات المساعدة 

  .از مشروعإنج -
  .إيجاد حلول لمشاكل معّقدة -
  .الخ...إعداد تقارير , إنجاز تمارين -
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  :  الفھـم
  

وھو ما يمثل , لتحقيق بناء الكفاءة البد من مجموعة من المعارف والمھارات الضرورية
لھذا يجب مالحظة النقائص على مستوى الفھم واالستيعاب , الجانب األساسي من التعلم القاعدي

  .للمتعلمبالنسبة 
  

  :  االستقاللية
  

فالمتعلم يحتاج إلى تدعيم وتجريب قوته , الكفاءة ال يمكن اكتسابھا دفعة واحدة باالدماج
دة وخالل كل المراحل يكتسب استقالليته بوضعه في مواقف جدي, )التقويم التكويني(وقدرته 

  ومتنوعة مع التقليل من التدخل
  

  لسنة األولى متوسطالكفاءات المنتظر تحقيقھا في نھاية ا
  

  :يتوقع من تلميذ السنة األولى من التعليم المتوسط أن يكون قادرا على 
  

 . معرفة حقيقة اإليمان با من خالل بعض أسمائه وصفاته وبعض الدالئل الكونية •
 .االستشھاد على اإليمان ببعض البراھين العقلية والنقلية •
 .ا إجماالإتقان قراءة النصوص الشرعية المقررة وفھمھ •
 . استظھار النصوص الشرعية المقررة واستعمالھا عند الحاجة •
 . التمييز بين أنواع الحكم التكليفي •
 . األداء الصحيح للصالة وااللتزام بھا بمعرفة أحكامھا وبعض ِحَكِمَھا •
 .معرفة بعض الشعائر الدينية وتعظيمھا كصالة الجماعة والجمعة والعيدين •
 عليه وسلم بمعرفة بعض المحطات من سيرته العطرة من االقتداء بالنبي صلى هللا •

 . والدته إلى ما قبل الھجرة الكبرى
 . التحلي باألخالق الفاضلة، والتخلي عن األخالق السيئة •
المحافظة على البيئة من خالل معرفة وتطبيق بعض القواعد والسلوكات الحضارية  •

 . المؤدية إلى ذلك
  

  :الكفاءة الختامية اآلتية  ويمكن إجمال ھذه الكفاءات في
  

القدرة على توظيف مختلف المعارف والسلوكات المكتسبة من خالل فھم بعض العبادات 
 والشعائر الدينية واستحضار نصوصھا وإدراك أسرارھا وآثارھا في الحياة
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  ھيكلة الكفاءات                           
  

  وسطاألولى متالكفاءة الختامية في نھاية السنة 
  

القدرة على توظيف مختلف المعارف والسلوكات المكتسبة من خالل فھم بعض 
  .العبادات والشعائر الدينية واستحضار نصوصھا وإدراك أسرارھا وآثارھا في الحياة

  

  الكفاءات المجالية
  

  مجال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 1
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف استظھارا استظھار القدر المحفوظ من القدرة على 

  .صحيحا واستعماله عند الحاجة
   

  دةـال العقيـمج. 2
  .اإلقرار بأركان اإليمان الستة والقدرة على التعرف على حقيقة اإليمان با

  

  باداتــــالع. 3
وطھا ومعرفة القدرة على التمييز بين أنواع الحكم التكليفي وأداء الصالة أداء صحيحا بشر

  .الشعائر المتعلقة بھا كصالة الجماعة والجمعة والعيدين
  

  مجال األخالق والسلوك. 4
القدرة على التفاعل اإليجابي مع المجتمع والمحافظة على البيئة وتجنب ما من شأنه أن 

  .يسيء إليھا من خالل ما يتعلمه من الدروس المقررة
  

  السيرة النبويةمجال  .5
قتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم من خالل معرفة بعض المحطات من سيرته القدرة على اال

  .العطرة من الميالد إلى ما قبل الھجرة
  الكفاءات القاعدية

 .وھي مذكورة في بداية منوال كل وحدة تعليمية
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 تناول المجاالت
 
يكلته فقد تمت ھ ،على مطبقيه األولى متوسطتسھيال لعملية تناول محتوى منھاج السنة 

كل وحدة في كل مجال على شكل حصص  موضوععلى شبكة من المعطيات تتعلق بتحديد 
متكاملة تمت صياغة كل منھا بتحديد موضوع الحصة واقتراح النشاطات التعلمية الخاصة بھا 

سوى صياغة لألستاذ مؤشر الكفاءة الذي يدخل في سياق تحقيق الكفاءة القاعدية، وال يبقى ثم 
لھا حسب ) اإلجرائية(كل العناصر المحددة بإضافة األھداف الوسطية إنجازه على ش

الوضعيات وأنشطة التعلم لتصبح عملية قابلة لإلنجاز في القسم، مع التزام خصوصية كل 
   : مجال، في ضوء المقترحات اآلتية

  

  مجال القرآن الكريم  -1
ال تقنيات الحفظ يقترح في ھذا المجال استثمار قدرات الحفظ لدى المتعلم باستعم

 واألقراص المضغوطة  األشرطة السمعية أو السمعية البصريةو من القراءة النموذجيةالمتنوعة 
حتى يحفظھا حفظا صحيحا ويدرك معانيھا البسيطة، ومن تم استعمالھا حسب الحاجة في 

  .الوضعيات المختلفة
 .وحفظا مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق لآليات والسور المقّررة تالوة •

 تدريب التالميذ على إتقان التالوة لآليات والسور،  وضبطها وفق أحكام التالوة األساسية •

 إشراك أكبر عدد من التالميذ في القراءات الفردّية  •

 ضبط اآليات الكريمة بالشكل الصحيح •

سيا ، وشرح المفردات قامو )إن وجد( سبب النزول ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء التعلمات  •

 .ووظيفيا، واستخراج ما ترشد إليه السورة أو اآليات الكريمة 

  ..تشجيع التالميذ على  حفظ اآليات والسور، واعتباره معيارا من معايير التقويم •

  :مجال  الحديث النبوّي الشريف
 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق للحديث المقّرر قراءة وحفظا •

 .ومراعاة عالمات الوقف، وتمثيل المعنىالقراءة الصحيحة للحديث الشريف  •

 تعّدد القراءات الفردّية داخل القسم •

 ضبط الحديث الشريف بالشكل الصحيح •

 ،)إن وجد( سبب ورود الحديث ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء بقية التعلمات •

  .حديث الشريف التعريف  براوي الحديث، وشرح المفردات قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما يرشد إليه ال

  .تشجيع التالميذ على  حفظ الحديث المقّرر، واعتباره معيارا من معايير التقويم •
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  :  اإلسالمية مجال العقيدة -2
يقترح في ھذا المجال أن تنتقى نصوص وقصص خاصة تلقى على مسامع المتعلمين أو 

خالل الحصص  تستعمل في نقاشات أو حوارات ھادئة تتناسب ومستواھم، تختار صور معبرة
  .قصد الوصول إلى المعاني

  

كما يقترح االنطالق من الشواھد الحسية من الطبيعة والمحيط لالستدالل على بعض 
وتمثل آثارھا  استنتاجي للوصول إلى المعارف المكتسبة) حوار(الحقائق العقائدية يتخللھا نقاش 
  .وثمارھا في النفس والمجتمع

  ناسبة للموضوع ومستوى التالميذاالنطالق من النصوص الشرعية الم •

 .توجيه اهتمام التالميذ إلى ظواهر الكون الدال على خالقه و مظاهر القدرة اإللهية من خالل المخلوقات •

  .بيان آثار اإليمان وثمراته في حياة الفرد والمجتمع من خالل األمثلة والوقائع •

  

  :  مجال العبادات -3
يقترح في ھذا المجال أن تعتمد طريقة الممارسة العملية للمواضيع المدروسة التي يمكن 
أداؤھا في المدرسة بعد التعرف على قواعدھا وأدواتھا من خالل العناصر المقترحة في 

  .موضوعھا والمؤشرات السلوكية الدالة على اكتساب الخبرة
  
ى القدر الذي يناسب مستوى التلميذ و ما يحتاجه في التركيز على أهّم أحكام العبادات واالقتصار عل •

 .ممارسته لها 

 .بيان اثر العبادات في تزكّية النفس و استقامة السلوك •

التيمم، الوضوء، ( تدريب التالميذ على الكيفية العملية الصحيحة  و األداء التطبيقّي في أداء العبادات •

 ).الغسل، األذان،اإلقامة، الصالة، العمرة، الحّج 

، على أن يتم ذلك ..)الحج، صيام رمضان، ( مراعاة المناسبات الدينية في تناول الوحدات التعليمية  •

  .وفق تخطيط تربوي يعتمده أساتذة المادة في مجالس التعليم والتنسيق
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: والسيرة النبوية مجال األخالق والسلوك -4

مستوحاة من واقع المتعلمين  وأمثلة يقترح في ھذا المجال أن تقدم بواسطة قصص
ومحيطھم، حيث تكون مثيرة الھتمامھم وميولھم ورغباتھم وبشكل تجعلھم يتفاعلون معھا، 
وفي حالة غياب ھذه السندات يمكن تعويضھا بنصوص مختارة من التراث أو تؤلف ألغراض 

ظة، تتبع بمناقشة أو الدروس المستھدفة، أو تستغل أحداث واقعية من السلوكات اليومية المالح
المفاھيم حوار مناسب موجه نحو الھدف المراد تحقيقه تدريجيا، حتى الوصول إلى استنتاج 

األخالقية أو الحكمة االجتماعية للموضوع تدعم بآية قرآنية أو حديث شريف أو قول  والقيم
  .مأثور

  
استخالص العبر والقيم تدريب التالميذ على مالحظة الظواهر السلوكية في المحيط  و نقدها، و  •

  .األخالقية منها 

عن طريق قصة معّبرة أو عرض شريط  أو محاكاة أحداث  ذات أثر على العقل و الوجدان  يتوّصل  •

 التلميذ إلى التعّرف على فضائل األخالق وآثارها على الفرد والمجتمع    

 إعطاء القدوة العملية من قبل األستاذ، و •

  

. الصادرة من التالميذ تشجيع المواقف اإليجابية 

استغالل كّل فرصة تربوّية مناسبة لمشاركة المتعلم بالمالحظة و المقارنة و االستنتاج  في الترغيب في   •  

 .فضائل األخالق وذّم الرذائل منها 

  .استنتاج اآلثار المترتبة على االلتزام باألخالق، وآثار التفريط فيها •

  السيـرة النبويـة و قصـص األنبيـاء

 استخالص العبر والقيم و األخالق  من األحداث و المواقف  •

 .إبراز جوانب  القدوة الحسنة وتعزيزها بأسلوب فّعال ومشّوق  •

تقّدم في شكل عروض يحضرها التالميذ، وتناقش في القسم، تدريبا ) من عظماء األمة( الوحدة التعليمية  •

  .لهم على البحث والتعامل مع المراجع
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  وحدات التعلميةعينات من ال

  

  
ي  ديل أول ديم ب ة تق تاذھذه عينات مقترحة ليس من أجل فرض أي نموذج، لكن بغي ، لألس

  .من أجل وضع في المستقبل وحدات تعلمية بمبادرة منه
  

  . العقيدة: مجال التعليم 
  .أركان اإليمان: الوحدة التعليمية 
  .ة من غير تفريق في اإليمان بھاالقدرة على تعداد أركان اإليمان الست: الكفاءة القاعدية 
  .أركان اإليمان: موضوع الحصة 

  .يذكر أركان اإليمان الستة ويربط بينھا: مؤشر الكفاءة 
  .الخ...مراجع في الموضوع / السبورة / المصحف / كتاب التلميذ : الوسائل 

  
أھداف التعلم الوسيطية وضعيات وأنشطة التعلم  التقويمسيرورة الحصة

يكتشف أنه مكلف باإليمان -  تقويم مبدئي من خالل معارف سابقة -
يتوصل التلميذ إلى أنه

 مكلف باإليمان
يذكر أنه مكلف -نطالقوضعية اال

 باإليمان
ل على أركانــيستد -  تقويم بنائي

اإليمان وترابطھا بعضھا
وصـض بالنصــببع

  . الشرعية

يستمع ويقرأ النصوص
  .الشرعية المختارة

- 
ل ـرج محــيستخ -

دالل ألركان ـاالست
ن ـــان مـاإليم

 . النصوص الشرعية

يستخرج حقيقة وأركان -
اإليمان من النصوص

مرحلة بناء   . الشرعية
 التعلم

رف حقيقة اإليمانـيع -
اإليمان يستنتج ترابط أركان -  . وأركانه

 .بعضھا ببعض
   .يعدد أركان اإليمان -

ط أركان اإليمانـيرب -
 . بعضھا ببعض

ن ترابط أركان ـيبي -
ھا ـان بعضــاإليم

  .ببعض
.يقر بترابط أركان اإليمان  تقويم ختامي .الصحيحيذكر مقومات اإليمان - -

المرحلة  
يعدد شروط اإليمان  - الختامية

 الصحيح
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  .القرآن الكريم والحديث النبوي: مجال التعليم 
  .سنة النبويةفضل القرآن الكريم وال: الوحدة التعليمية 
القدرة على استظھار النصوص الشرعية المقررة وتقدير القرآن والسنة : الكفاءة القاعدية 

  .والتأدب معھما بما يليق بمكانتھما
  .مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية: موضوع الحصة 

لنبوية يتلو النصوص الشرعية المقررة ويبين مكانة القرآن الكريم والسنة ا: مؤشر الكفاءة 
  .في اإلسالم ويذكر آداب التعامل معھما

  .الخ...سبورة / مسجل / شريط / مصحف / كتاب التلميذ : الوسائل 

 التقويموضعيات وأنشطة التعلم سيرورة الحصة أھداف التعلم الوسيطية
يستمع وينصت إلى -  تقويم مبدئي

تالوة وقراءة النصوص
 .الشرعية

يحسن اإلنصات إلى -
وضعية االنطالق  .ة والقراءةالتالو

يتمرن على تالوة وقراءة -  تقويم بنائي
  . النصوص الشرعية

يقرأ النصوص من -
السبورة أو المصحف قراءة

  .سليمة
لو النصوصيت -

الشرعية بكيفية
  .صحيحة

يقدر مكانة القرآن والسنة
  . في اإلسالم

- 
يتعرف على مكانة القرآن -

يذكر مكانة القرآن -مرحلة بناء التعلم - . يتأدب مع القرآن والسنة  . والسنة في اإلسالم
يتعرف على جملة من -  . والسنة في اإلسالم

آداب التعامل مع القرآن
 .والسنة

يعدد جملة من آداب -
التعامل مع القرآن

 .والسنة
لقراءةيجيد التالوة وا -  تقويم ختامي

. ويتمثل معانيھا وغاياتھا
تلو النصوص يقرأ وي -

الشـرعية بكيفــية 
  .صحيحة

 -

المرحلة الختامية
يتلو ويقرأ النصوص

ة بكيفيةــالشرعي
صحيحة مع تعداد ما

ه مني إليــترم
  .غايات
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  .األخالق والسلوك: مجال التعليم 
  .الصدق واألمانة: الوحدة التعليمية 
  .ذب والخيانةالقدرة على تحري الصدق وأداء األمانة وتجنب اك: الكفاءة القاعدية 
  .الصدق واألمانة: موضوع الحصة 

   .يذكر فوائد الصدق وأداء األمانة: مؤشر الكفاءة 
  .الخ...مراجع في الموضوع / السبورة / المصحف / كتاب التلميذ : الوسائل 

أھداف التعلم الوسيطية وضعيات وأنشطة التعلم  التقويمسيرورة الحصة
يكتشف مزايا الصدق -  م مبدئيتقوي

 .واألمانة
من خالل مواقف مختلفة -

يكتشف مزايا الصدق
 .واألمانة

يذكر أنه مطالبوضعية االنطالق -
األمانةبالصدق وأداء

 
يستدل على الصدق - -  تقويم بنائي

ة بالنصوصــواألمان
  .الشرعية

يستمع ويقرأ النصوص
يستخرج محل  -  .الشرعية المختارة

االستدالل للصدق 
واألمانة من النصوص 

  . الشرعية

يعدد مظاھر الصدق واألمانة -
يستنتج فضل الصدق -  .في المواقف المختلفة

مرحلة بناء   . ةواألمان
 التعلم

يستخرج آثار الكذب -
يعدد فضائل الصدق  -  .والخيانة

  . واألمانة
بـــرف ضرورة تجنــيع -

  .ذب والخيانةـالك
يذكر اآلثار الوخيمة  -

 . للكذب والخيانة
يقر بضرورة التحلي  تقويم ختامي

انة وتجنبـدق واألمــبالص
 . الكذب والخيانة

يذكر ضرورة التحلي -
بالصدق واألمانة وتجنب

 نةالكذب والخيا
المرحلة 
 الختامية

يعدد مزايا الصدق -
واألمانة ومساوئ الكذب

 . والخيانة
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  .السيرة النبوية: مجال التعليم 
  .لى اإلسالمالدعوة إ: الوحدة التعليمية 
معرفة مراحل الدعوة والوقوف على حرص النبي صلى هللا عليه وسلم : الكفاءة القاعدية 

  .على نشر اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة
  .الدعوة إلى اإلسالم: موضوع الحصة 

  .يعدد مراحل الدعوة إلى اإلسالم ويبين طرق الدعوة وأساليبھا: مؤشر الكفاءة 
  .الخ...مراجع في الموضوع / خرائط وصور / السبورة / تلميذ كتاب ال: الوسائل 

أھداف التعلم الوسيطية وضعيات وأنشطة التعلم  التقويمسيرورة الحصة

يكتشف وجوب الدعوة -  ئيتقويم مبد
 إلى اإلسالم

من خالل معارف سابقة -
يكتشف تكليف النبي
صلى هللا عليه وسلم
 بالدعوة إلى اإلسالم

اإلسالميذكر مبدأ ظھوروضعية االنطالق -
 

يستمع ويقرأ النصوص -  تقويم بنائي
الشرعية والوقائع
  . التاريخية المختارة

يستدل لوقائع الدعوة -
ى اإلسالم بالنصوصإل

الشرعية والوقائع
  .التاريخية

يستخرج محل -
االستدالل للدعوة إلى
اإلسالم ومراحلھا من
النصوص الشرعية
  . والوقائع التاريخية

يذكر مراحل الدعوة -
إلى اإلسالم وأساليبھا
. منھاوطرقھا وموقف قريش

  

يستنتج مراحل ومنھج -
مرحلة بناء   . الدعوة على اإلسالم

يعرف مدى حب النبي - التعلم
صلى هللا عليه وسلم

 . ألمته ويتعلق به

احل الدعوةيعدد مر -
يستخرج مدى حرص -  . إلى اإلسالم ومنھجھا

النبي صلى هللا عليه وسلم
 . على ھداية قومه

يبين مدى حرص -
النبي صلى هللا عليه

. وسلم على ھداية قومه
يذكر وجوب الدعوة -  تقويم ختامي

إلى اإلسالم ومراحلھا
 . ومنھجھا

يعرف مراحل ظھور -
اإلسالم ومنھج الرسول
صلى هللا عليه وسلم في

 . دعوته لقومه

- 
المرحلة 
 الختامية

ل ظھوريعدد مراح
اإلسالم ومنھج الرسول
صلى هللا عليه وسلم في

 . الدعوة
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  . العبادات: مجال التعليم 

  .الحكم التكليفي: الوحدة التعليمية 
  .معرفة الحكم التكليفي والقدرة على التمييز بين أنواعه وبيان شروطه: الكفاءة القاعدية 
  .الحكم التكليفي: موضوع الحصة 

  .ف الحكم التكليفي ويعدد أقسامه ويميز بين المكلف وغيرهيعرّ : مؤشر الكفاءة 
  .الخ...مراجع في الموضوع / السبورة / كتاب التلميذ : الوسائل 
  

أھداف التعلم الوسيطية وضعيات وأنشطة التعلم  التقويمسيرورة الحصة
من خالل أمثلة واقعية - -  تقويم مبدئي عرف أن هللا كلّف البشري

ونصوص شرعية يكتشف أن
 .اإلنسان مكلف

ّفوضعية االنطالق - يذكر أن هللا كل
 البشر

يتوصل إلى معنى التكليف من -  . ى التكليفيعرف معن -  تقويم بنائي
خالل أمثلة ونصوص شرعية

  . مختارة
يعرف أقسام الحكم -

  . التكليفي
يعّرف الحكم -

  . التكليفي
يعدد أقسام الحكم -  .يميز بين المكلف وغيره -

  . التكليفي
يستمع ويشارك في عرض -

مرحلة بناء   . األحكام التكليفية
يعرف ضرورة االمتثال - التعلم

. يعدد شروط التكليف - .لألوامر وتجنب النواھي   . يستخرج شروط التكليف -
يستخرج الموقف تجاه األحكام - -

 .التكليفية
يذكر عالقة المسلم

 . باألحكام التكليفية

يعرف ضرورة االمتثال -  تقويم ختامي
 . لألوامر وتجنب النواھي

يذكر معنى الحكم التكليفي -
المرحلة  .وأقسامه وشروطه

 اميةالخت
يعدد أقسام الحكم -

التكليفالتكليفي وشروط
 . 

  
  
  

  : األولى متوسطنموذج استراتيجية التعليم والتعلم في منھاج التربية اإلسالمية السنة  -
  

 األولى متوسطتعليم والتعلم في منھاج التربية اإلسالمية الخاص بالسنة تقوم استراتيجية ال
على مدخل بناء الكفاءات في مستوياتھا المحددة في بنية المقاربة المعتمدة والتي تتدرج بدءا 

أو كفاءات مرحلية مرتبطة (من الكفاءة القاعدية إلى الكفاءة الختامية مرورا بالكفاءة المجالية 
وذلك في جميع وضعيات وأنشطة التعلم وسيرورة الحصص ) لمشروعبالدورة أو ا

والمحتويات المرصودة لتحقيقھا ووسائلھا وأدوات التقويم المقترحة ويمكن توضيح ذلك في 
  : نموذج المقاربة اآلتية
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  المدخل 

  : أدوات التقويم
معايير االستظھار 
  ومالحظة السلوك

مقاربة 
الستراتيجية التعلم 

في التربية 
 اإلسالمية

 : متكيف حسب المجال:  المحتوى
  .حديثالقرآن أو ال -
  . عقيدة -
  . عبادة -
 .أخالق وسلوك -
  .السيرة النبوية -

  : )الوسائل: ( الوسائط
  . سمعية بصرية:  أشرطة -
  . أقراص مضغوطة -
  .التمسج -
  .جھاز إعالم آلي -
  ).مصحف مدرسي(مراجع خاصة  -
  .صور -
قصص من التراث، أو من غيره  -

  حسب الوضعيات
  .وسائل أخرى -

  كفاءة
  مرحلية

  كفاءة
  مجالية

  كفاءة
  قاعدية

 : متكيفة حسب المجال:  الطريقة
 - تحليل  -ظ تقنيات الحف - استقراء  -حوار  -

  تركيب - تطبيق  -استنتاج 

  استراتيجية بناء الكفاءة الختامية
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  الوسائل التعليمية
  

مية المناسبة في بناء الخبرة بفعالية أكثر كما أنھا تساعد على تسھم الوسائل التعلي
في عرض  عليھافعليه أن يركز  لألستاذالتركيز والتفاعل الصفي اإليجابي، وھي كدعامة 

  .الحصص التعليم
  

   : تعريف الوسائل التعليمية -
  

ضمن  ھي مجموعة المواقف والمواد واألجھزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفھم
والتعلم مما يضمن ويسھم في تحقيق  إجراءات استراتيجية التعليم بغية تسھيل عملية التعليم

  .الكفاءات المرجوة في نھاية المطاف
  

    : عناصر الوسائل التعلمية -
  

  :  المواقف التعليمية : العنصر األول
  

ل المدرسة أو خارجھا ير إلى األحداث الواقعية العيانية التي يعايشھا التالميذ داخـوھي تش
الندوات  -المحاضرات -والتعلم ومن أمثلھا الزيارات الميدانية وتسھم في تسھيل عملية التعليم

...  
  

   : –المكونات اللينة –المواد التعلمية : العنصر الثاني
  

تخزن محتوى دراسيا معينا ومن أمثلة  يشير ھذا العنصر إلى أشياء تحمل أو تتضمن أو
  .مية الكتب الدراسية المقررة األفالم والتسجيالت الصوتية وغيرھاالمواد التعلي

  

  :  األجھزة واألدوات التعلمية : العنصر الثالث
  

ھدا المصطلح إلى األشياء التي تستخدم لعرض محتوى المواد التعليمية مثل  يشـير
  ... المجسمات –السبورات بأنواعھا –اإلعالم اآللي –الفيديو

  

   : األشخاص : العنصر الرابع
  

  .وھم األفراد الذين يؤتى بھم إلى الموقف التدريسي بغية مساعدة التالميذ على التعلم
  

   : تصنيف الوسائل التعليمية -
  

ھناك العديد من النظم التصنيفية لھذه الوسائل التعليمية اعتمد الكثير منھا على فكرة 
يضم  المستويات التصنيفية المتدرجة تقسيم الوسائل التعليمية حسب درجة واقعيتھا إلى عدد من

كل مستوى منھا الوسائل ذات الخصائص المشتركة فيما بينھا في حين اعتمد بعضھا اآلخر 
خصائص ومن أبرز على تقسيمھا إلى عدد من المجموعات بحيث تتشابه كل مجموعة منھا إلى 

  .تيلر تصنيف –تصنيف الينجتون  –تصنيف ديل  : النظم التصنيفية للوسائل التعليمية
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   : ر الوسائل التعليميةاختيا معايي -
  

  .تختار الوسائل التعليمية األكثر إسھاما في تحقيق الكفاءات التعليمية )1
  .تختار الوسائل التعليمية األكثر مالءمة لخصائص التالميذ )2
  .تختار الوسائل التعليمية التي تعمل على تنفيذ استراتيجية التعليم )3
  .يمية التي تتوفر على الجودة التقنيةتختار الوسائل التعل )4
تختار الوسائل التعليمية التي تتوافر لھا إمكانات العرض الناجح من حيث  )5

  . المكان واألجھزة ومھارات التشغيل
  

  : ويمكن اقتراح الوسائل التعليمية اآلتية
  

  .السبورة -
  .)...مساجد، بقاع مقدسة، الطبيعة (صور األماكن المختلفة  -
  . عية بصريةاألجھزة السم -
  . سمعية بصرية:  أشرطة -
  . أقراص مضغوطة -
  .مسجالت -
  .جھاز إعالم آلي -
  ).مصحف مدرسي(مراجع خاصة  -
  .قصص من التراث، أو من غيره حسب الوضعيات -
  .وسائل أخرى -

  

   : يمكن االستفادة من ھذه الوسائل في مختلف المجاالت وعلى سبيل المثالو
  

  ... واألحاديثيستعمل المسجل لتسميع السور واآليات  -
   .ة في تثبيت العقيدةكالصور الطبيعية والفلكيتستغل مختلف الصور  -
  .واألمثلة الواقعية مجال السلوك تذكر مختلف القصصفي و -
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الوثيقـة املرافقـة

�سالميـة ملنهـاج مـادة الرتبيـة الإ

ال�سنـة الثانيـة متو�سـط



 
 
 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 
 

  
  

اج التربييسرنا أن نضع بين يدي زمالئنا األساتذة ھذه الوثيقة المرافقة لمن ة اإلسالمية ھ
ة متوسط ة للسنة الثاني ة وشرح القواعد التربوي ادئ المنھجي ى توضيح المب ي تھدف إل ، والت

ال

ذليل كيمتبعة في بناء المنھاج و هت ه وتسھيل مقروئيت ة التعامل مع اذج حول في ، وإعطاء نم
ةتقييمھاسير الوحدات التعلمية و دريس بقي الوحدات قصد  ، وعلى منوالھا يسير األستاذ في ت

  .ليمية بما يناسب مستوى المتعلمينتع/ بناء  كفاءاتھا ومضامينھا من خالل وضعيات تعلمية 
  

ا،  ة تناولھ ا وكيفي ة ومجاالتھ فة عام ادة بص ديم الم ى تق ة عل ة المرافق وي الوثيق وتحت
ع وتوضيح دورات األرب  ، وشرحھيكلة مصفوفة مفاھيم البرنامج المقرر بمقابلة المجاالت بال

ى جانب  ة، إل اءة مرحلي ا كف منطق تقسيم وتسلسل تلك الدورات، والتي تحقق كل واحدة منھ
  .توضيح استراتيجية التعلم والتعليم ودالالتھا

  

ة  يير الوضعيات التعلمي اول تس ن الضروري تن ان م ان المقصود  /وك ع بي ة م التعليمي
  .، ومعالجة الوضعية المشكلةمنھا، وكيفية تطبيقھا

ا لل ع وتعميم ادة م ة واألنشطة الالصفية للم ائل التربوي دة أدرج موضوع حول الوس فائ
  .بعض األمثلة

ام ي الخت م التعرض ف ات  وت ع بعض التطبيق تعلم بشكل مفصل م ويم ال ة تق ى منھجي إل
  . النموذجية وفق البرنامج المقرر

ون أداة ، وأن تكقة صدى طيبا لدى زمالئنا المربينوفي األخير نتمنى أن تلقى ھذه الوثي
  .ي إنجاح مھمتھم النبيلة، وهللا ولي التوفيقيستعنون بھا ف
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  :  المدخل



  تقديم مادة التربية اإلسالمية -أوال 
  

ة ردي و التربي اط الف ي النش ان اإلسالمية تعن ئة اإلنس ادف لتنش اعي الھ ديا  -االجتم عقي
ا رآن والسنة ووجدانيا وجسديا وجماليا وخلقي ا جاء في الق املة -، وفق م ده ، وتنشئة ش تزوي

بالمعارف واالتجاھات الالزمة لنموه نموا سليما وفقا للغرض الذي رسمه القرآن الكريم، قال 
ة اإلسالمية توجه  .)56:الذاريات) (َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ : (هللا تعالى  فالتربي

ذا الغرض، ام مع ھ ى المستوى وھي ت طاقات اإلنسان إلى االنسجام الت ه إل عمل للوصول ب
ة  ل بتنمي ان ھو الكفي دة اإلسالمية، ألن اإليم ا من العقي الذي يليق بمكانته في الوجود انطالق

  ).الثواب والعقاب(الرقابة الذاتية النابعة من فلسفة الجزاء 
وازن  التربية اإلسالميةو  ى الت ائم عل ى التصور الشمولي الق ة، ترتكز عل ادة تعليمي كم
الى  المادية والنفسية والروحية،مل بين الجوانب العقلية ووالتكا اَك : (قال هللا تع ا آَت ِغ فِيَم َواْبَت

ِغ اْلفَ  َك َوال َتْب ُ إَِلْي َن هللاَّ ْنَيا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَس اَر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ ي هللاَّ اَد فِ َس
َ ال يُ    . )77: القصص) (ِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ األََ◌ْرِض إِنَّ هللاَّ

ة ووعليه، تعكس المادة ھذا التصور ب ى الجوانب الوجداني لوكية عوض التركيز عل الس
ن ا، و اإلغراق في المعارف فقط حتى ال ُتـفّرغ المادة م د فاعليتھ ا، و ال تفق ال تصبح طبيعتھ

  : القات اإلنسان كما يلي عناوين بدون مضمون، ومن َثمَّ يتحقق مبدأ العبودية المنظم لع
الق و • ين الخ ة ب ان العالق ين اإلنس ي المظ: ب ى ف ة تتجل ة عبودي ي عالق ر ھ ھ

 .المظھر الكوني الشعائري والمظھر االجتماعي و
 . ھي عالقة عدل وإحسان : أخيه اإلنسان العالقة بين اإلنسان و •
ومسؤولية، و كد وعمل ھي عالقة اختبار و: حياة الدنيا الالعالقة بين اإلنسان و •

 . القته باآلخرة ھي عالقة جزاء وحساب 
م : الكون ة بين اإلنسان والعالق • اد العل ة باعتم ر وتنمي ة تسخير وتعمي ھي عالق

 ..والتكنولوجيا
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  التربية اإلسالمية مجاالت
  : تتكون مادة التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط من المجاالت التالية 

  القرآن الكريم  ـ 1
     الحديث الشريف ـ 2
     العقيدة ـ 3
  الفقه  ـ 4
   الفقه    أصول ـ 5
     السلوكواألخالق  ـ 6
  التراجموالنبوية  السيرة ـ 7

  

  تناول المجاالت
  

فقد تمت ھيكلته  ،على مطبقيه األولى متوسطتسھيال لعملية تناول محتوى منھاج السنة 
ة في كل مجال على شكل حصص كل وحد موضوععلى شبكة من المعطيات تتعلق بتحديد 

متكاملة تمت صياغة كل منھا بتحديد موضوع الحصة واقتراح النشاطات التعلمية الخاصة بھا 
سوى صياغة لألستاذ مؤشر الكفاءة الذي يدخل في سياق تحقيق الكفاءة القاعدية، وال يبقى ثم 

لھا حسب الوضعيات ) اإلجرائية(إنجازه على شكل العناصر المحددة بإضافة األھداف الوسطية 
وأنشطة التعلم لتصبح عملية قابلة لإلنجاز في القسم، مع التزام خصوصية كل مجال، في ضوء 

   : المقترحات اآلتية
  

  مجال القرآن الكريم  -1
يقترح في ھذا المجال استثمار قدرات الحفظ لدى المتعلم باستعمال تقنيات الحفظ المتنوعة 

حتى  واألقراص المضغوطة  طة السمعية أو السمعية البصريةاألشرو من القراءة النموذجية
يحفظھا حفظا صحيحا ويدرك معانيھا البسيطة، ومن تم استعمالھا حسب الحاجة في الوضعيات 

  .المختلفة
 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق لآليات والسور المقّررة تالوة وحفظا •

 سور،  وضبطها وفق أحكام التالوة األساسيةتدريب التالميذ على إتقان التالوة لآليات وال •

 إشراك أكبر عدد من التالميذ في القراءات الفردّية  •

 ضبط اآليات الكريمة بالشكل الصحيح •

، وشرح المفردات قاموسيا )إن وجد( سبب النزول ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء التعلمات  •

 .الكريمة  ووظيفيا، واستخراج ما ترشد إليه السورة أو اآليات

  ..تشجيع التالميذ على  حفظ اآليات والسور، واعتباره معيارا من معايير التقويم •
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  :مجال  الحديث النبوّي الشريف
 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق للحديث المقّرر قراءة وحفظا •

 .القراءة الصحيحة للحديث الشريف ومراعاة عالمات الوقف، وتمثيل المعنى •

 ت الفردّية داخل القسمتعّدد القراءا •

 ضبط الحديث الشريف بالشكل الصحيح •

 ،)إن وجد( سبب ورود الحديث ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء بقية التعلمات •

  .التعريف  براوي الحديث، وشرح المفردات قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما يرشد إليه الحديث الشريف 

  .ر، واعتباره معيارا من معايير التقويمتشجيع التالميذ على  حفظ الحديث المقرّ  •

  :  اإلسالمية مجال العقيدة -2
يقترح في ھذا المجال أن تنتقى نصوص وقصص خاصة تلقى على مسامع المتعلمين أو 

تستعمل في نقاشات أو حوارات ھادئة خالل الحصص  تتناسب ومستواھم، تختار صور معبرة
  .قصد الوصول إلى المعاني

  

نطالق من الشواھد الحسية من الطبيعة والمحيط لالستدالل على بعض كما يقترح اال
وتمثل آثارھا  استنتاجي للوصول إلى المعارف المكتسبة) حوار(الحقائق العقائدية يتخللھا نقاش 
  .وثمارھا في النفس والمجتمع

  االنطالق من النصوص الشرعية المناسبة للموضوع ومستوى التالميذ •

 .يذ إلى ظواهر الكون الدال على خالقه و مظاهر القدرة اإللهية من خالل المخلوقاتتوجيه اهتمام التالم •

  .بيان آثار اإليمان وثمراته في حياة الفرد والمجتمع من خالل األمثلة والوقائع •

  :  مجال العبادات -3
يقترح في ھذا المجال أن تعتمد طريقة الممارسة العملية للمواضيع المدروسة التي يمكن 

ؤھا في المدرسة بعد التعرف على قواعدھا وأدواتھا من خالل العناصر المقترحة في أدا
 .موضوعھا والمؤشرات السلوكية الدالة على اكتساب الخبرة

التركيز على أهّم أحكام العبادات واالقتصار على القدر الذي يناسب مستوى التلميذ و ما يحتاجه في  •

 .ممارسته لها 

 .تزكّية النفس و استقامة السلوكبيان اثر العبادات في  •

التيمم، الوضوء، ( تدريب التالميذ على الكيفية العملية الصحيحة  و األداء التطبيقّي في أداء العبادات •

 ).الغسل، األذان،اإلقامة، الصالة، العمرة، الحّج 

أن يتم ذلك  ، على..)الحج، صيام رمضان، ( مراعاة المناسبات الدينية في تناول الوحدات التعليمية  •

  .وفق تخطيط تربوي يعتمده أساتذة المادة في مجالس التعليم والتنسيق
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  :  والسيرة النبوية مجال األخالق والسلوك- 4
مستوحاة من واقع المتعلمين  وأمثلة يقترح في ھذا المجال أن تقدم بواسطة قصص

يتفاعلون معھا، وفي  ومحيطھم، حيث تكون مثيرة الھتمامھم وميولھم ورغباتھم وبشكل تجعلھم
حالة غياب ھذه السندات يمكن تعويضھا بنصوص مختارة من التراث أو تؤلف ألغراض 
الدروس المستھدفة، أو تستغل أحداث واقعية من السلوكات اليومية المالحظة، تتبع بمناقشة أو 

ھيم المفاحوار مناسب موجه نحو الھدف المراد تحقيقه تدريجيا، حتى الوصول إلى استنتاج 
األخالقية أو الحكمة االجتماعية للموضوع تدعم بآية قرآنية أو حديث شريف أو قول  والقيم
 .مأثور
تدريب التالميذ على مالحظة الظواهر السلوكية في المحيط  و نقدها، واستخالص العبر والقيم األخالقية  •

  .منها 

ى العقل و الوجدان  يتوّصل عن طريق قصة معّبرة أو عرض شريط  أو محاكاة أحداث  ذات أثر عل •

 التلميذ إلى التعّرف على فضائل األخالق وآثارها على الفرد والمجتمع    

 إعطاء القدوة العملية من قبل األستاذ، و •   . تشجيع المواقف اإليجابية الصادرة من التالميذ   

ستنتاج  في الترغيب في  استغالل كّل فرصة تربوّية مناسبة لمشاركة المتعلم بالمالحظة و المقارنة و اال •

 .فضائل األخالق وذّم الرذائل منها 

  .استنتاج اآلثار المترتبة على االلتزام باألخالق، وآثار التفريط فيها •

  السيـرة النبويـة و قصـص األنبيـاء

 استخالص العبر والقيم و األخالق  من األحداث و المواقف  •

 .فّعال ومشّوقإبراز جوانب  القدوة الحسنة وتعزيزها بأسلوب   •

تقّدم في شكل عروض يحضرها التالميذ، وتناقش في القسم، تدريبا ) من عظماء األمة( الوحدة التعليمية  •

  .لهم على البحث والتعامل مع المراجع
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  قسيم الدوراتت -ثالثا 
  

ال ة متوسط ب نة الثاني امج الس ل صورة تمت صياغة برن ي أجم ه ف ى إخراج تركيز عل
  : تعبير تماشيا مع التوجھات المنھجية العامة اآلتيةأروع أسلوب وأدق و

  .مراعاة مستوى المتعلم العلمي والذھني والزمني   -
ين  - ه باإليضاح والتبي ع خطوات ا ، تضمين جمي ون نموذج ائل لتك ن الوس در م ر ق وذك

ه ه وضوحا ، يسير عليه األستاذ في وضع نماذج مماثلة لكل موضوع يتطلب زداد ب وي
 .أذھان المتعلمين رسوخا فيوبيانا و

غذاء متعة النفس ودا فيه زاد الفكر وحتى يج ،المتعلميناسب األستاذ وعرضه عرضا  –
ا روح، وتوخين ة ال رد والجماع اة الف ي حي ره ف ار أسرار التشريع اإلسالمي وأث ، إظھ

  .تماشيا مع المنھج و وفق المقاربة بالكفاءات
  :ھي أربع دورات و ة الثانية متوسط فيقد تم تحديد برنامج السنو  

  قوة اإلرادة و ضبط النفس    -1          
  التكافل و التماسك االجتماعي في اإلسالم  -2          
  القدوة الحسنة                -3          
  .فاعلية المسلم في مجتمعه و بيئته  -4          
ث ا حي دورات تقارب ا ازدادت ال ه كلم ربط ب ، ازدادأن ال ال تعلم واحتم ي ال ا ف ظ الحفينھ
دورات والتذكر، و ين ال وب ب اوين بشكل يخدم التناسق المطل ذه العن ار ھ م اختي لھذا السبب ت

  .األربع بما احتوته كل دورة من مضامين 
  :قد رتبت الدورات ترتيبا منطقيا مقصودا يستند على عوامل رئيسية و ھي و  

   :العامل التربوي البيداغوجي  - 1
 ة التدريس بالكفاءات منطقا بيداغوجيا يراعي التسلسل االشتقاقي من الكفاءةتقتضي مقارب

ة اءات المرحلي ى الكف ة إل ة،  ،الختامي ن جھ ة م اءات المرحلي ين الكف ق ب ال التناس دون إغف
  : ي الدورة الواحدة من جھة أخرى، وتوضيح ذلك كما يليوالكفاءات القاعدية ف
ى  دورة األول وة اإلرادة و ضبط : ال نفس ق ام الصوم و: ال ول أحك دور مضامينھا ح ت

ي  ية ف ادة أساس اره عب ات، وباعتب اكھا عن المحرم نفس وإمس ى ضبط ال التعرف عل أتبعت ب
ا، وجملة من األخالق السيئة التي تح ه في إكساب أتاج إلى قوة إرادة لالبتعاد عنھ ك كل ر ذل ث

ة و نفس عف اءال ؤدي  .حي يلة ت ا وس ة بھ امين المتعلق ت المض ى االفكان ات إل ن اآلف اد ع بتع
نفس ρ لى جملة من العبر في ھجرة الرسول ، ويقف المتعلم عاالجتماعية ة ال ى تقوي تعمل عل

  .حملھا على بعض المشاقو
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اعي التكافل و: الدورة الثانية  دورة تتمحو:التماسك االجتم ذه ال ر حول ومضامين ھ
ع ي المجتم ل ف ة التكاف ة و ،ممارس ك إال بمعرف أتى ذل اد وأال يت ة االتح ةھمي ذ الفرق ا  ،نب كم

ورة  ات س ه آي رت ب رانأم ا( آل عم ل هللا جميع موا بحب ولو ،..).واعتص ه الرس  .ρبين
ى األسس لم، و فيتعرف المتعلم عل ا المجتمع المس ي يبنى عليھ اة نموذج الت ادة الزك في عب

 .عملي لتطبيق التكافل خاصة في معرفة ِحَكمھا ومصارفھا
ة  دورة الثالث نة الق: ال تعلم  :دوة الحس اب الم ى اكتس دف إل دورة تھ ذه ال امين ھ مض

نةاألمثل من خالل الصحبة الصالحة والنموذج  دوة الحس ة ال، الق ا الوحدات التالي ي تتناولھ : ت
ؤمنين  –اإليمان بالمالئكة ( ة للم لم –دعاء المالئك ة المس ي و) حديث فاعلي ك النب  ρيجسد ذل

  .السمحة مع خصومه في غزواته الكبرى من خالل مواقفه
ة  دورة الرابع ه : ال ه و بيئت ة المسلم في مجتمع دورة : فاعلي ذه ال مضامين وحدات ھ

ب يم المكتس تعلم للق ف الم ى توظي دف إل اون وتھ امح والتع ة التس ي ممارس ال ة ف وار الفع الح
ر ي تظھ ى المجتمع و وااللتزام باألخالق اإلسالمية الت ة عل ا اإليجابي ةآثارھ ا تع .البيئ ر كم تب

ال يم اإلس تعلم للق يد الم دى تجس ا لم دورة مقياس ذه ال امين ھ دورات مض ي ال بة ف مية المكتس
  .السابقة
 

  :العامل الفقھي  -2
  .ى الزكاة تماشيا مع نمو المتعلمتم اعتماد المنھجية الفقھية ، في تقديم الصوم عل

  

   :العامل الزمني في السيرة النبوية  –3
ة  م ترتيب الوحدات المتعلق ات ا زمني ة ترتيب يرة النبوي ة فكانت ا ، بالس لمضامين المتعلق

ى  فيالھجرة إلى المدينة (بالھجرة أوال  لم   –الدورة األول الرسول يضع أسس المجتمع المس
  .)الدورة الثالثة فيالغزوات الكبرى   –الدورة الثانية   في

  

  ) : ترتيب سور المصحف الكريم(العامل التوقيفي  -4
ا في المصحف الشريفتم توزيع الس دورات بحسب ترتيبھ ، ور المقررة للحفظ على ال
  .ومن حزب عم

 

تم توزيع الوحدات المتعلقة باألخالق بما يخدم الكفاءة المرحلية  :العامل المنھجي  - 5
  .للدورة دون إھمال تناسقھا مع الوحدات األخرى المشكلة للدورة 
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  إستراتيجية التعليم والتعلم -رابعا 
  

إلى  تؤديتتضمن مسارا من العمليات التي  عقالنيةعبارة عن خطة منظمة وھي 
ينبغي أن تعكس في عملية التعليم والتعلم في منھاج التربية  ،وعليه .ھدافاألتحقيق 

األستاذ والتلميذ وموضوع :  اإلسالمية نوع التطور في أشكال التفاعل بين عناصر العملية
التدريس بالكفاءات، بحيث تضع المتعلم أمام وضعيات  التعلم بما تقتضيه مبادئ مقاربة

باستخدام قدراته الذاتية من أجل اكتساب ) مشكلة/ وضعية (تحفزه على النشاط والتعلم 
كفاءات، أو القدرة على األداء في مختلف وضعيات الحياة، وذلك بتفعيل معارفه وتحويلھا 

، وتوزيع التالميذ في القسم ،علمإلى سلوكات، كل ذلك من خالل التنويع في وسائل الت
  . واستخدام أساليب التقويم المناسبة وأساليب التنشيط الميسرة للتعلم

  :داللة استراتيجية التعلم 
ويقوم بتوظيفھا في التعلم والحفظ  بوعيھي تلك التقنيات التي يتحكم فيھا الفرد  

  :الجوانب التالية على  لتشتمو  ،والتذكر والتفكير وحل المشكالت ومعالجة المعلومات
  

، والراحة ،والتھيؤ العقلي، عتدال المزاجال التمھيد مثل: أنشطة ما قبل التعلم . 1   
  . واالسترخاء 

مثل التسميع أو التلخيص أو رسم الخرائط أو التنظيمات الھرمية  :أنشطة التعلم . 2  
  . المفاھيميةأو المصفوفات 

ستيعاب أو اشتقاق معاني أو دالالت جديدة أو ربط مثل اال :أنشطة ما بعد التعلم . 3  
  .       ما ھو ماثل في البناء المعرفيبالمادة المتعلمة 
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  تسيير الوضعيات التعلمية التعليمية  -خامسا 

  

والمتعلم في استراتيجية التعليم بالكفاءات يشكالن ثنائية تفاعلية داخل العملية  األستاذإن 
ساھمة معا في تفعيل نشاط التعليم، فيكون دور األستاذ حيث الم البيداغوجية الجديدة من

في  ،، ودور المتعلم التعلم والبحث واالستكشافوجيه وتيسير وتسيير عملية التعلمتتنشيط و
  ). سلوكاتومعارف (ية مع مضمون التعلم في كل مجال عالقة تفاعل

  

  ما المقصود بالوضعية التعليمية التعلمية ؟ ـ 

ة  ي الحال ي يھ كلة عوضالت ام مش تعلم أم ا الم ه فيھ ره ومعلومات دى تفكي رة تتح ، أو فك
ة ة والمعرفي ه العقلي ى توظيف قدرات تاذ فيتطلب منه الموقف اللجوء إل ا يتطلب من األس ، كم

ى توظيف  اءةاللجوء إل ق الكف ة بتحقي ة الكفيل ائل التعليمي ة والوس اليب البيداغوجي ق ، األس وف
  :  الخطوات التالية

  :  ضعية االنطالقو. 1
دخول في بتساؤالت تثير انتباھه قفيھا المتعلم أمام  يكونوھي الخطوة األولى التي  ل ال

ة موضوع التعلم،  باتھم القبلي ة بمكتس ين المتعلق أداءات المتعلم رتبط ب ا ت ا م ويم (وھي غالب تق
  ) . مبدئي

  : وضعيات بناء التعلم . 2
المعارف الجديدة من خالل تبني جملة من  ثبيتوت مناقشةتقديم وتتم خالل ھذه المرحلة 

  : االستراتيجيات نذكر منھا 
ى واس : األول تخدام الح ة واس واس الكتشاف  : المالحظ تخدام الح ن خالل اس تم م وت

ادة تنظيم إل، أو لجمعھا، المعلومات والتعرف عليھا ارفاع ذه الوحدات  ،لمع حيث تصبح ھ
ذ تصل ، والححظة سلوك طبيعي في اإلنسانالمال ، ألنبلية للحفظ والتذكرأكثر قا واس نواف

ارات من خاللھا المعرفة ة مھ ، لذا يجب استخدامھا واستغاللھا إلى أقصى حد ممكن في تنمي
  . التفكير واالستكشاف واالستنتاج 

تعلم  ا الم ع فيھ عية يوض ة وض ي والمالحظ تقبال المعلف و اس ى نح وة أول ات خط وم
درجا ء المعرفة، ثم التوصل إلى بناومعالجتھا قا ومت دلوالت ، فيسھل عبناء متناس م الم ه فھ لي

تنتجة والتفاعل معھا ة كانت  المعلومات المس ا و، ألنه كلما كانت المالحظة دقيق ة عليھ المبني
   . ستيعاب أسھل لالأكثر وضوحا ودقة و
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  :وتتمثل فيما يلي  :استثارة الفھم : الثانية 
  

  . دافعيته للتعلم  تھيئة المتعلم بتشويقه وإثارة* 
ؤات*  ا  )وضع فرضيات( اشتقاق أو عمل تنب ا يستھدفه أو م هحول م دل علي النص  ي
  ) . ...، الحديث الشر يفالقرآن الكريم(
ول الم • ئلة ح ارة أس نصإث منھا ال ي يتض ية الت اني الرئيس ديث ال( ع ريم الح رآن الك ق

  ... من تعاريف وأحكام وإرشادات ،أو الموضوع ) ...الشريف
 *  . غير المفھومة  النصوص فھم الفقرات الغامضة أوإدراك و

  

ربط: الثالثة  ة في سياق  : ال دة والمكتسبات القبلي ارف الجدي ين المع ربط ب تم ال حيث ي
 .بناء الكفاءة، وھنا يقوم األستاذ بعملية التحكم واالنتقاء الواعي لمتغيرات الموقف التعليمي

 

   ) :حلة الختاميةالمر(استثمار المكتسبات  وضعية .3
  :  في ھذه المرحلة يمكن اتباع االستراتيجية التالية

  : روابط ذھنية ، ويتم من خالل  إقامة /أ
ادة تصنيف المعلومات في  :التصنيف في مجموعات *  ي إع ا  مجموعاتوھي تعن لھ

ا أو كتابيا )ذھنيا( العقل فيمعنى  م تخزينھ ي ت ، وذلك لتسھيل تذكر تلك المعلومات الت
  . و استدعاؤھا أ
داعي والتفصيل *  ودة  :الت اھيم الموج دة بالمف ات الجدي ط المعلوم ي رب الوھي تعن  فع

ا  ،ارتباطات بالذاكرة اليجادبالذاكرة أو ربط جزء من المعلومات بآخر  حيث يكون لھ
  . مدلول عند المتعلم 

أو عبارة  وھي تشير إلى وضع كلمة : الفقرات وغيرھااستخدام الكلمات الجديدة في * 
ة ذكرھا أو تعريف ما في جمل ى بحيث يمكن ت ذه االستراتيجية و. أوقصة ذات معن ھ

يء  ى ش وي عل ة الجتحت ث أن المعلوم يل حي ربط والتفص ن ال ياق م رتبط بس دة ت دي
  .معروف من قبل 
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  : وتتم من خالل : االستفادة من الصور واألصوات  /ب
ورية *  تراتيجية التص ة :اإلس ط المعلوم ذاكرة  أي رب ود بال وم موج دة بمفھ الجدي

ل أو  أن وھذا الربط إما. معنى باستخدام تصور بصري له يكون بتصور موجود بالعق
  . بتصور مرسوم بالفعل أمام المتعلم 

ل :الصور الداللية*  اھيم مث ة(وھي تعني تنظيم المف اء والعف اونالحي ار والتع  ...)، اإليث
  . في شكل مصفوفة

ط سمعية بصرية :احية استخدام كلمات مفت*   ،وتعني تذكر كلمة جديدة باستخدام رواب
دلو ا م تعلم لھ دى الم ة ل ة  لوأول ھذه االستراتيجية ھو تحديد كلمة مألوف رتبط بالكلم ي

  .  الجديدة 
  

  :التعليمية التعلمية  اتالوضعيـ كيفية تطبيق 
ةوحدة  الوضعيات التعليمية التعلمية على لتطبيق تحضير  أو ) جازخطوات اإلن( تعليمي

  :   يتبع األستاذ الخطوات التالية ،الحصة التعليمية
    : التفكير في تسيير التعلمات. 1 

o بيعة الكفاءة المستھدفة وأھداف التعلم ط .  
o  معارف، أداءات(تنظيم التعلمات .(  
o  إعداد الوسائل الضرورية .  
o  إعداد نماذج للتقويم .  

عية . 2  كلةوض عية  : مش اد وض كلإيج درج  وامت ةمش ي تن اءة الت ة الكف ع طبيع ة م فق
ارات الم ارف والمھ ا المع ة ددةحتحتھ ام المطلوب ي ف. ألداء  المھ ا ھ عية خصائص الم وض

  مشكلة ؟  ال
  : ال بد أن تستجيب الوضعية المنشأة كوضعية تعلم داخل وحدة للخصائص التالية   
    . اقتراح مھمة إلنجازھا من طرف المتعلم . أ
   : ند المتعلم الموارد الضرورية ألداء المھمة وھي أن يج. ب

o  معلومات قبلية ) فردية ( موارد شخصية .  
o  معلومات الفوج أو القسم ( موارد المجموعة . (  
o  توجيھات ،صور ،وثائق( موارد األستاذ...(. 
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  : تتم وفق الخطوات التالية  ) :تسييرھا ( معالجة وضعية مشكلة . 3 
ة صعبة  :فية للفرد الصعوبة المعر. أ   تتحدد من ) مشكلة(أي وضع المتعلم أمام مھم

توظيف المكتسبات ( حيث تظھر المحاوالت األولى لتجاوز الصعوبات ،خاللھا أھداف التعلم
  ). القبلية للمتعلم 

ة للمجموعة . ب  ة  :الصعوبة المعرفي ى مقابل وجيھھم إل واج وت ى أف ذ إل يم التالمي بتقس
ا  ق عليھ ات متف ى إجاب ول إل الھم للوص ائج أعم اور،(نت ل التش ة ،التكام روح  ،المقارن الش

  ... ).  المتبادلة
اعي . ج  ل الجم اءلة  :رد الفع ة مس تاذ المجموع ط األس ة فينش ابتھم وطريق ول إج ح

      .إلضافة أو التعديل أو التغييردعم التعلمات با، وذلك لمعرفة سالمة المسعى والحصول عليھا
  :هذه اإلستراتيجية وفق الجدول التالي   يمكن تلخيصو 

  اإلستراتيجية   الوضعية
  وضعية  . موضوع الوحدة لالتحضير  -

  . استرجاع المعارف السابقة  -  االنطالق
  . إثارة مواضيع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم -

   .جعل المتعلم في وضعية مشكلة .1
مرحلة بناء   .باستخدام الحواس:  المالحظة. 2

م . 3  لمتعال رات : استثارة الفھ م الفق اني ، وفھ ئلة حول المع ارة أس ق إث عن طري
  .   الغامضة 

  .ويتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة: الربط . 4
  : وتتم من خالل : ذھنية  روابط إقامة. 1  

  . التداعي والتفصيل  /ب.     التصنيف في مجموعات  /أ      
استثمار 

المكتسبات 
 المرحلة(

  )الختامية

  . استخدام الكلمات الجديدة  /ج   
  : وتتم من خالل : االستفادة من الصور واألصوات . 2  

  . الصور الداللية  /ب.    االستراتيجية التصورية   /أ     
  . استخدام كلمات مفتاحية  /ج   
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  نموذج لتسيير الوضعيات التعليمية التعلمية
  .ضبط النفسقوة اإلرادة و : المشروع األول

  .الخمر، المخدرات، التدخين: ت االجتماعية من اآلفا:  الوحدة 
  

  النشاطات المقترحة  استراتيجية الوضعية  الوضعيات

 

يثير مع و) حادث سيارة أو سرقة(ة واقعية يستغل األستاذ حادث .1
 وضعية   .التالميذ أسئلة تتعلق بأسباب ھذا الحادث

يستخرج التالميذ بمساعدة األستاذ بعض ھذه األسباب، ويبدأ من  .2  االنطالق
  .ذلك في تقديم الموضوع

  .أو شريط يتضمن مجموعة من اآلفاتيقوم األستاذ بعرض صور  .1
الشريط،  يجري حوارا مع التالميذ حول مضمون الصور أو .2
  المالحظة  .سجل ما يمكن استخالصه من مالحظات على السبورةيو
  .من خالل المالحظة يمكن إعطاء فكرة مبسطة عن كل آفة .3

وضعية بناء  .طرح أسئلة حول اآلفات االجتماعية التي يعرفھا التلميذ .1
  .عتماد على نصوص شرعيةالوصول إلى فھم حقيقة ھذه اآلفات باال .3  استثارة الفھم .يتعرف المتعلم على جملة من اآلفات االجتماعية .2  التعليم

  .استخراج اآلثار السلبية المترتبة عن ھذه اآلفات على الفرد والمجتمع .4
ربط .1 تاذ ي ن األس ه م ة و بتوجي باته القبلي ين مكتس تعلم ب ه الم معارف

  الربط .الجديدة
 .يذكر المتعلم ما يعرفه عن خطورة ھذه اآلفات على الفرد والمجتمع .2

الوضعية 
  الختامية

استثمار ( 
  )لمكتسبات ا

 
روابط إقامة 

  ذھنية
  

  : التصنيف في مجموعات  .1
عرض بعض اإلحصائيات المحلية أو لبعض الدول األخرى المتعلقة  -

  .بما يترتب عن ھذه اآلفات 
 .يتعرف المتعلم على خطورة ھذه اآلفات كي يبتعد عنھا -

  :التفصيل التداعي و .2
االستدالل  يجب تجنبھا معمتعلم بعض اآلفات التي يعرفھا، ويذكر ال -

  .بالنصوص الشرعية التي تحث على ذلك
خطورتھا على ى حقيقة ھذه اآلفات االجتماعية ويصل المتعلم إل -

 .الفرد والمجتمع
  :استخدام الكلمات الجديدة في نصوص .5

يقوم األستاذ باستغالل عرض قصة واقعية تنبه إلى خطورة ھذه   -
  .و المجتمع اآلفات والعواقب الوخيمة التي تنجم عنھا على الفرد
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  :االستراتيجية التصورية .1
رد و - ى الف ا عل ات وخطورتھ ذه اآلف اني ھ ط مع ع برب ه المجتم ا يعرف م

   .يمكن االستعانة بصور .التلميذ من مخاطر وأمراض
ار  - يصل األستاذ مع المتعلم إلى وجوب تجنب ھذه اآلفات لما لھا من آث

 .سلبية

  

  
 

 :  داللية الصور ال .2
االستفادة من
الصور 
  واألصوات

ذه        ر ھ يم عناص ات  تنظ ف(اآلف باب التعري ا ) ، األس ومخاطرھ
  .والعواقب التي تنجم عنھا 

دخين  - اطي الخمر والت نجم عن تع الوصول إلى معرفة العواقب التي ت
  .والمخدرات

 .االستدالل بقصة حول الموضوع -
  :استخدام كلمات مفتاحية .3

ة ) خمر، تدخين، مخدرات(الكلمات  - تعلم في مفتاحي ا الم ق منھ ينطل
  .عملية استنتاج خطورة اآلفات 
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  استعمال الوسائل التعليمية  -سادسا 
  

ي :  )الُمعينات التعليمية(تعريف الوسائل التعليمية / 1 واع الوسائط الت ع أن ھي جمي
ذ  اني للتالمي ار أو المع ائق أو األفك يستخدمھا المدرس في الموقف التعليمي لتوصيل الحق

  .تراتيجية التعليم والتعلم لتحقيق الكفاءات المستھدفةوفق اس
ة / 2 رات الحسية : أھمية الوسائل التعليمي وفر الخب ا ت ة بُرّمتھ إن الوسائل التعليمي

ة، والتي يصعب تحقيقھا في الظر رة التعليمي ة للخب ق وف الطبيعي ذلك في تخطي العوائ ك
ع ى الواق د عل ا اعتم ذ  .فسهن التي تعترض عملية اإليضاح إذا م اقش مع التالمي ا نن فحينم

ديھم  ه تتشكل ل ار، فإن ى اإليث ة الصيام أو معن فرائض الوضوء أو أركان الصالة أو حقيق
خدمھا المدرس صورة غير واضحة ال يمكن تحديد معالمھا إال بمختلف الوسائط التي يست

ة أداء الوضوء و ، كعرضفي الموقف التعليمي وة أو دع ،الصالةقرص مضغوط لكيفي
ب ا حيةطبي يام الص د الص رح فوائ ة لش ورة ، أولمدرس ة مص ة ديني اھدة قص ... مش

ة ووباإلضافة إلى ذلك فقد أثبتت األب نفحاث التي قام بھا رجال التربي م ال اع عل س واالجتم
ة و دتھا التعليمي ثفائ ة، حي ة، و التربوي وب اللفظي ى عي ا تتغلب عل ى أنھ يم أبق ل التعل تجع
امأثرا، كما تثير ا تقرارھم الفكري، و ھتم ذ وتنشطھم وتنمي اس ة المطاف التالمي في نھاي

  .تسھل عملية التعليم على األستاذ والتعلم على التلميذ
من الضروري أن يسبق استخدام :  األسس العامة في اختيار الوسائل التعليمية/ 3

  : أية وسيلة من الوسائل التعليمية اختيار دقيق لھا وفق أسس من أھمھا
  

ذ  أن/ أ ية و :تتناسب الوسائل و مستوى التالمي ائل حس ا كانت الوس تسمح فكل م
ة الصالة  ه لقرص مضغوط لكيفي للتلميذ بالفاعلية والنشاط كان ذلك أفضل، فرؤيت

  .يرسخ في ذھنه كيفية أداء فرائضھا و أركانھا
ذ، في المادة العلمية يؤثر سلبا على مدارك التلمي إكل خط :صحة المادة العلمية / ب

ة  ادة العلمي د الم اء يفس ه أخط تص في رئ مخ ر مق معي لغي ريط س تخدام ش فاس
  .ويشوھھا لدى التلميذ

در  :كفاية المادة العلمية التي تقدمھا الوسائل / ج ى الق يجب أن تحتوي الوسائل عل
درسعلومات التي تتناسب مع الموضوع والكافي من الم فعرض جزء  .غرض ال

ول الھ ديو ح ريط في ن ش ور م رة امبت ة وج ادة العلمي ن الم نقص م ة ي دث لنبوي يح
  .لدى المتعلمفي الفھم  صعوبة

ذ/ د رات التالمي يجب أن تتناسب :  مناسبة المادة العلمية التي تقدمھا الوسائل لخب
ذ والمادة العلمية لل رات التالمي اتوسائل مع مستوى خب ديم  .تحقق استمرارية المعلوم فتق

ة، لوجود  لتالميذ ية صعبة مراجع فقھ ة المطلوب ادة العلمي المتوسط ال يحقق استغالل الم
  .المصطلحات العميقة صعبة الفھم
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  منھجية تقويم التعلم -سابعا 

  تعريف التقويم/ 1

وي  ويم الترب و التق ةھ ى  عملي ام عل دار أحك و إص ي ھ ا الرئيس املة مجالھ ة ش تربوي
ة ات العملي ة مكون ة /  التعلمي واءالتعليمي ق منھ س ا تعل اءات ا بم ات والكف داف والغاي األھ

  . أداء التلميذ أو المستھدفة،
إن ذلك  ونظرا لتميز مادة التربية اإلسالمية بكونھا تجمع ما بين المعرفة والوجدان والسلوك ف

  .يتطلب اتباع خطوات معينة عبر مراحل التقويم المتدرجة، وكذا وسائل مكيفة وفق ھذه الميزة
  التربية اإلسالميةفي مادة مراحل التقويم / 2

ويم  ائي والتق ويم البن ا التق يين وھم ين أساس ي نمط ددة ف ويم المح اط التق الل أنم ن خ م
  : التجميعي، يمكننا في مادة التربية اإلسالمية اتباع مراحل التقويم حسب الترتيب التالي

  

در ،ويتم قبل بداية عملية التعلم : التقويم األولي /أ ة ويتضمن تحديد المستوى والق ات الذھني
ة اإلسالمية. والمكتسبات السابقة تواالستعدادات والميوال ادة التربي ا أن م ة  -  وبم بخالف بقي

ة لھا مصادر تلقي متنوعة من غير المدرسة – المواد ا أھمي ويم األولي يكتسي فيھ إن التق ، ف
ا يم القيم اإلسالمية، مم ه من بالغة بحكم وجود التلميذ في وسط أسري واجتماعي متشبع ب كن

ييف .التربية اإلسالميةتحصيل معارف قبلية في  ويم األول د مدى  ھو كون الھدف من التق تحدي
ا  ذا تصحيح م ه، وك تعلم للمعارف والسلوكات من وسطه الموجود في تحصيل واكتساب الم

ه ويم . يمكن أن يكون قد أساء فھمه، وتمكينه من الفھم السليم المناسب لقدرات د ھذا التق ا يفي كم
دأ كل مجموعة مجموعات ذات إلى  للتالميذ تصنيف األستاذ في مستويات متجانسة، بحيث تب

  .من المستوى المناسب لھا
تعلم يسير الذي ي ھو : التقويم البنائي /ب ان ال ا إذا ك د م دريس بھدف تحدي ة الت حرك عملي

ة ال. بناء الكفاءات المستھدفةوفق  دة ممارسة العملي ذا المعنى يستغرق م ةفھو بھ  ،تربوي
اء  لألستاذبحيث يوفر  تاذ بن والتلميذ تغذية مرتدة من خالل النتائج المحصلة، فيسعى األس

ديل ى تع ا إل د  عليھ تراتيجية قص ب لالس ار مناس ھيل أو اختي ة تس ة التعليمي ير العملي س
ى التفاعل الوجداني ّم إل ى األداء ومن ث ومن  .التعلمية لالنتقال من التحصيل المعرفي إل

هجھته ي وة والضعف في أدائ ة من و .ستفيد التلميذ من معرفة جوانب الق ذه المرحل تم ھ ت
  .برنامجالأثناء تطبيق  مراحل التقويم

  

امي/ ج ة وحدة دراسية : التقويم الخت ويم في نھاي وع من التق ذا الن أتي ھ أو  أو دورة ي
ين ديرات للمتعلم اء تق دف إعط ية بھ ة دراس ي أو مرحل ي أو فصل دراس رر دراس ين  مق تب

  .، ومنحھم شھادة تبعا لذلكبناء الكفاءاتقدراتھم التحصيلية وفق 
  

ال  و الح ا ھ ة كم داف الفرعي يل أو األھ ى التفاص ز عل ويم ال يرك ن التق وع م ذا الن فھ
  .بالنسبة للتقويم البنائي، وإنما يھتم بإعطاء تقديرات نھائية
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ذين يجدون  االھتمام أثناء االنتقال عبر مراحل التقويميھتم  والبد لألستاذ أن ذ ال بالتالمي
، ، أو ترجمتھا إلى أداءات سلوكية، أو تفعيلھا وجدانياصعوبات في عملية تحصيل المعلومات

عيو ن ىس ف ع ى الكش ا إل د عواملھ عوبات وتحدي ذه الص بل  ھ تدراكھاوس ذي اس ذا ال ، وھ
التقويم التشخيصي ميته ب ى تس تعمل. اصطلح عل ك تس ق ذل ة ولتحقي ارات االو المالحظ ختب

  .األداء والتمثل الوجدانيبالمعرفي وربطه  لتحديد المستوى التحصيلية
   

   في مادة التربية اإلسالميةالتقويم أهداف / 3

/ التعلمية إن التقويم التربوي باعتباره األداة الرئيسية في إصدار األحكام على العملية 
محددة في  وھذه األھداف نجدھا. له أھداف يسعى إلى تحقيقھا ، ال بد وأن تكونالتعليمية

ھدفين أساسيين أحدھما دافعي واآلخر تصحيحي، وتترتب عن ھذين الھدفين مجموعة من 
  :األھداف نذكرھا على النحو التالي

  :في  بالنسبة للھدف الدافعي فيمكن تحديده /أ
  .استثارة دافعية المتعلمين للتعلم •
ة واستخرج األحكام والفوائد شرح النصوص الشرعي( تنمية مستوى كفاءة األفراد •

  .)بوية وتحديد مواطن القدوةرالت
  ....)العبادات، المعامالت( ألفرادل الصحيح داءاألتنمية  •
  ).اإليمان وآثاره على النفس والسلوك(التفعيل الوجداني للمكتسبات المعرفية  •
  .)رةاإلنسان الصالح، الثواب في اآلخ( مساعدة األفراد على تحديد أھداف المستقبل •
  .األداء الجيد ذويمكافأة األفراد  •
  :بالنسبة للھدف التصحيحي، فيمكن تحديد عناصره  /ب
 ).في األسرة والمجتمع(تصحيح المعارف المكتسبة بشكل خاطئ  •
  .)العبادات والمعامالت(تعديل األداء الرديء  •
ة إلى أداء تحويل المعرف( التعليمية/ العملية التعلمية جرائية في إلاتحديد المشكالت  •

  .)وتفعيلھا وجدانيا
حفظ النصوص الشرعية وفھمھا ومن ثم استخراج األحكام ( تشخيص صعوبات التعلم •

  ....)والفوائد التربوية، ضبط المصطلحات والتعاريف الشرعية
 .تعليمية وفق المعطيات المستجدة/ استراتيجيات تعلمية اتخاذ  •
  

  وسائل التقويم/ 4

المالحظة واالختبارات وبطاقة المتابعة : تربية اإلسالمية ھيوسائل التقويم في مادة ال
  . المدرسية
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مالحظة مدى تفاعل التلميذ مع المادة التعليمية ومدى  : المالحظة: الوسيلة األولى 
تمثله للمواقف الخلقية وكيفية تطبيقه للواجبات الدينية المقررة في المنھاج، وھذه الوسيلة 

التربية اإلسالمية بحكم كونھا تركز على األداء والسلوك والتفاعل تأخذ مكانا ھاما في مادة 
  .الوجداني مع التحصيل المعرفي، وھذا ما يعد موضوعا للمالحظة

  

   :نوعان والمالحظة 
وھي المالحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث يطرح  : المالحظة البسيطة/ أ

  .ف التعليميفرضية لتبني استراتيجيات التحكم في الموق
ويقصد بھا المشاھدة التي يقوم بھا الفاحص، بحيث يسجل كل  :المالحظة العلمية / ب

ما يالحظه حول الظاھرة المالحظة سواء كانت طبيعية أو سلوكية أو تربوية أو 
اجتماعية، وال بد من توفر مجموعة من الشروط حتى تكون المالحظة جيدة نذكر 

  :  منھا ما يلي
  . وضوح الھدف •
  .أن يكون موضوع المالحظة متاحا بحيث يمكن مشاھدته بيسر •

  

وتكون شخصية مع بعض التالميذ الذين يجدون صعوبة  :المقابلة : الوسيلة الثانية 
وخاصة أّن لب العملية التعليمية التعلمية في مادة التربية اإلسالمية . في التكيف والتحصيل

من  اك، وبالتالي دلّت التجربة على أّن كثيرھو االنتقال من المعرفي إلى األداء والسلو
التالميذ الممتازين في التحصيل المعرفي يجدون صعوبة في االنتقال من ذلك إلى األداء 

  . والتفاعل الوجداني، مما يفرض استعمال ھذه الوسيلة بشكل متواصل مع التالميذ المعنيين
  
  

  
  

ث توضع لكل تلميذ بطاقة يسجل بحي: المدرسيةالمتابعة بطاقات : الوسيلة الثالثة 
تطورات الحاصلة في مكتسباته المعرفية وأداءاته السلوكية وتمثالته العليھا مختلف 

تشمل على الحفظ والشرح والتحليل  ومما يتأكد استعمال ھذه البطاقة ھو أن المادة. الوجدانية
مدى تقدم التلميذ في واالستنتاج وكثير من األداءات، فينبغي حينئذ وضع البطاقة التي تتبع 

  . ذلك
وتحتوي على األسئلة الشفوية التي ال تتطلب إجابات  : االختبارات: الوسيلةالرابعة 

طويلة، وكذا االختبارات التحريرية بنوعيھا الموضوعية والمقالية بمراعاة ما يناسب كل 
  .مادةباإلضافة إلى االختبارات األدائية بحكم خصوصية ال. مرحلة من مراحل التعليم
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لھذا يفضل في التقويم باألسئلة الشفوية فيما يتعلق بالحفظ وشرح اآليات واألحاديث 
النبوية واستخراج األحكام والفوائد التربوية وسرد الوقائع من السيرة النبوية وقصص 

  . األنبياء والصالحين، وھذا ال يعني االستغناء عن االختبارات التحريرية في ھذه المجاالت
الختبارات األدائية فھي مطلوبة بشدة فيما يتعلق بمجال السلوك والعبادات، وال وأّما ا

ينبغي االكتفاء في ھذا المجال على االختبارات التحريرية أو الشفوية، ألّن اجتياز ھذه 
معرفة إلى أداء وسلوك، وعندھا يفقد من االختبارات ال يعني أن التلميذ يحسن االنتقال فيھا 

  .العبادات الغاية األساسية منھماتدريس السلوك و
وأّما االختبارات التحريرية فھي وسيلة تستخدم في جميع مجاالت التربية اإلسالمية، 

قياس مدى انتقال التالميذ من التحصيل المعرفي إلى التفاعل في ولكن فائدتھا العظمى تظھر 
دورھم، وبذلك نخرج الوجداني، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لھم للتعبير عما يختلج في ص

  .كانية قياس التفاعالت الوجدانيةمن إشكالية عدم إم
   

  نموذج للتقويم باستعمال مراحله/ 5
  ).  الخمر، المخدرات، التدخين(من اآلفات االجتماعية : الوحدة التعليمية 

الخمر، : القدرة على اجتناب اآلفات السيئة) : القاعدية(الكفاءة المستھدفة 
  . دخين، استثمار المعارف المكتسبةالمخدرات، الت

يسأل األستاذ التالميذ عن العادات السيئة المنتشرة في المجتمع، ليقف  :تقويم مبدئي
  .على معارفھم السابقة في الموضوع

تم دراسة موضوع الوحدة، يسألھم عن حقيقتھا، وبعض صورھا تبعد أن  :تقويم بنائي 
  .  رد والمجتمعوعن آثارھا السيئة على الف ،في المجتمع

  
  

  
  .يسأل األستاذ التالميذ عن حقيقة اآلفات االجتماعية: 1تقويم ختامي

يطلب األستاذ من التالميذ أن يعّددوا اآلثار السيئة لآلفات االجتماعية على الفرد 
ومن ثم يذكرون . أو يسردوا حوادث من واقعھم المعيش تجسد ھذه اآلثار السيئة ،والمجتمع

  .دورھم تجاھھا
   

  نموذج للتقويم باستعمال وسائله/ 6
بمالحظة حسن إخراج :  تتخذ المالحظة وسيلة للتقويم فيما يتعلق بالحفظ :المالحظة 

الحروف من مخارجھا الصحيحة، وسرد اآليات من غير إسقاط، كما تتخذ وسيلة للتقويم فيما 

                                                 
اية كل حصة: التقومي اخلتامي   1   . ال يشرتط فيه أن يكون يف 
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قد يجد بعض التالميذ صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصيل العلمي  :المقابلة 
إلى األداء السلوكي أوالتفاعل الوجداني، مما يتطلب مقابلتھم لمعرفة األسباب من وراء ذلك، 

  . ومن ثم تقويمھا ومعالجتھا
  

  : 2متابعة المدرسيةبطاقة ال
  :المعلومات الخاصة بالتلميذ

  ......................: ..........تاريخ الميالد: ..........................  االسم واللقب
  : ...................المستوى الثقافي لألسرة:.................مستوى االجتماعي لألسرةال

  . جيد ـ متوسط ـ ضعيف:المستوى الدراسي السابق .: ........عدد اإلخوة ومرتبته بينھم
  : ............................السنة الدراسية الحالية 

  المالحظة التاريخ  النشاط المجال المستوى  المكان  التقويم
ضعيف أو  

 أو جيد
متوسط
  

حفظ سورة     معرفي  حفظ  القسم
  االنفطار

في تقدم، أو في
  الخ...تأخر

ضعيف أو     
 أو جيد

متوسط
  

حفظ حديث  معرفي  حفظ  القسم
  لمسلم فاعلية ا

في تقدم، أو في
  الخ...تأخر

  

  : االختبارات 
  .واالختبارات تكون إما موضوعية أو مقال

  : يمكن اقتراح ما يلي : االختبارات الموضوعية / أ 
  . الخ...في مجال الحفظ يلجأ إلى مأل الفراغات، أو إعادة الترتيب واالختيار من متعدد

وفي مجال األخالق والسلوك يلجأ إلى المقابلة بين خلقين متضادين من حيث المحاسن 
  . الخ...أواللجوء إلى الصواب والخطأ. والمساوئ واآلثار

  الخ، ...وفي مجال العبادات يلجأ إلى الصور للترتيب بينھا أو الوصل بينھا باألسھم
  .جأ إلى المزاوجة والخطأ والصوابوفي مجال العقيدة يل

للمقال دور كبير لقياس مدى التفاعل الوجداني : يمكن اقتراح ما يلي : المقال / ب
للمتعلم مع مواضيع العقيدة، وكذا مدى قدرته على التحليل والتركيب واالستنباط من 
النصوص الشرعية، وكذا استخراج الحكم التشريعية من وراء العبادات والمعامالت، وكذا 

النبوية وقصص األنبياء والصالحين، وتحديد مواطن القدوة من  سرد الوقائع من السيرة
  .  حياتھم

                                                 
  . رغم  الصعوبة املتوقعة يف حتقيق هذا املطلب فإنه ال ميكن إغفال أمهيته وجناعته يف التقومي واملتابعة  2

  

وذلك من خالل وضعية دالة بالنسبة للمتعلم ككتابة رسالة إلى مؤسسة ما أو صديق أو 
  . أحد أفراد العائلة حول موضوع مقترح في الوضعية
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  النشاطات الالصفية -ثامنا 
  

ا  دادا طبيعي ل امت دعمھاللنشاطات الصفية األنشطة الالصفية تمث ا وت وھي نشاطات  .وتكملھ
يقوم بھا المتعلم خارج القسم من خالل ممارسة القيم ومختلف المكتسبات في الوضعيات والمواقف 

د، ويجب عدم النظر إلى األنشطة الالصفية بأنھا معطل.المناسبة ة للدراسة أو مضيعة للوقت والجھ
ا الترب ن زاويتھ ا م ر إليھ ي النظ ل ينبغ ة ب المية :وي يم اإلس ل الق ى تمث تعلم عل درب الم ا يت إذ بھ

امالت  ادات ومع والمكتسبات التعلمية في محيطه االجتماعي وفي فضاءات جديدة بالنسبة له من عب
فتتقوى في نفسه روح الجماعة وتتدعم شخصيته بما يجده من حلول للتحديات والمشكالت  ،وآداب

  .   مما يعينه على تذوق قيم العلم والوقت والجھد ،اأو إيجابي فيكون فعاال  التي تعترضه،
ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفية البد أن تخضع للمتابعة والتقويم بما يحقق الغايات 

  .       واألھداف التربوية المرجوة
  

  :النشاطات الالصفية المقترحة في مادة التربية اإلسالميةوإليك 
 النشاط الالصفي الوحدة

  ـ الھجرة 
ـ غزوة بدر 

  الكبرى
ـ أسس المجتمع  

  .المسلم

اھدة ف ذ لمش ر التالمي ة ييحض ه المؤسس غوط تبرمج رص مض ريط أو ق لم أو ش
  .موضوعه حياة الرسول بصفة عامة، والھجرة وغزوة بدر بصفة خاصة

لم  ه وس ة النبي صلى هللا علي يكلف التالميذ بإنجاز خريطة تتضمن المسار الذي اتبع
  . ته إلى المدينةفي ھجر

ة داد نشاطات ثقافي ذ بإع عار: يشارك التالمي يد ،أش ي ...أناش االت الت ي االحتف خ  ف ال
 .تقيمھا المؤسسة بمناسبتي الھجرة وغزوة بدر

القدوة والصحبة 
 الحسنة

لألخالق الحسنة التي يمتاز بھا صديقه، والتي ) قائمة(يطالب المتعلم بكتابة مصفوفة 
  . أساسھااختاره لصحبته على 

  الحياء والعفة
يشارك التالميذ في قراءة قصة أو مشاھدة فيلم حول حياة سيدنا يوسف عليه السالم، 

  . والذي تبرمجه المؤسسة
 . يطالب التالميذ بمطالعة قصة يوسف عليه السالم

   مع حفظ آيات الصيام  يعرض التالميذ بحثا حول الفوائد الصحية للصوم  الصوم
  ) ..، مصارفھا تنظيمھا  تعريفھا، أھدافھا،( عداد بحث حول مؤسسة الزكاة إ  أحكام الزكاة

من اآلفات 
  .االجتماعية

لبية  - ار الس ين اآلث ة تب ة، أو أشرطة علمي يشارك التالميذ في مشاھدة أفالم اجتماعي
  . على الفرد والمجتمع لآلفات االجتماعية، والتي تبرمجھا المؤسسة

ات والصور : ة معرضيشارك التالميذ في إقام - ات تبالالفت يئة لآلف ار الس ين اآلث ب
  .االجتماعية

  ...  حوار مفتوح مع طبيب -
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الوثيقـة املرافقـة

�سالميـة ملنهـاج مـادة الرتبيـة الإ

ال�سنـة الثالثـة متو�سـط



  تقديم مادة التربية اإلسالمية - أوال 
  

ذا ،داالسنة الثالثة من التعليم المتوسط امتدادا للسنة الثانية كونھما طورا واح تعد اء  لھ م اإلبق ت
دورات دد ال ى ع ع المضامين ،عل ا  وتوزي ة بمجاالتھ يالمتعلق ل  ةاألساس ة لك اءة المرحلي ق الكف وف

  .دورة
انففي مجال العقيدة اإلسالمي وم اإليم تم التعمق في مفھ يھم  ة ي بالكتب السماوية والرسل عل

تةالسال ان الس ان اإليم ريم والحديث الشريف يُ م كونھما من أرك رآن الك ستمر في ، وفي مجال الق
ةاأليات قرآنية واآلبعض حفظ بعض السور من حزب عّم و ا يُ . حاديث نبوي ى بعض كم تعرف عل

ة من اآلداب ، وفي مجال األخالق والسلوك يُ ام المتعلقة بعبادة الحج والعمرةاألحك ى جمل تعرف عل
ى محطات من تووفي مجال السيرة والقصص القرآني يُ . والقيم ه قف عل سيرة النبي صلى هللا علي
وداعحديبية، فتح مكة، صلح ال(وسلم  ارة من ) حجة ال ا ومواقف مخت وح عليھم راھيم ون قصتي إب
  .السالم

    

  التربية اإلسالمية مجاالت: ثانيا 
    

 

 

 

 

القرآن 
الحديث  العقيدة الكريم

 الشريف

 

 

 

  األخالق والسلوك

تتكون مادة التربية 
اإلسالمية في التعليم 
المتوسط من المجاالت 

 الفقه

السيرة 
   والقصص
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  : ـ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
 ،الكريم والحديث النبوي الشريف آنوھما القر ،بأصول اإلسالم ومنابعه الصافية المتعلمربط 

ر وللوقوف المباشر على أسرا ،وتقويم لسانه باللغة ،وذلك لتحريره من الجمود والتقليد األعمى
 ،اةجعله يواجه مشكالت الحيلتنمية الفكر االستنباطي لديه و ،التشريع ومقاصد الشريعة الكبرى

  .يجد لھا حلوال سليمة على ضوء ھدي اإلسالمو
  

  :ص ق والسلوك والسيرة والقصـ األخال
س القيم وغر ،ائم للمتعلمالد جعل تدريس األخالق والسلوك والسيرة والقصص مجاال للتوجيه

إلى ربط ھذه المثل والمبادئ والقيم  وھذا يحتاج في ھذه المرحلة، والمثل والمبادئ في نفسه
  .لصالحينوا ρمن خالل ضرب األمثال والقدوة العملية من سيرة محمد  ،بالواقع

مما يثير الطاقات الخيرة ، وبيان أضرار مخالفتھا، بيان ثمرات ھذه القيم في الحياة ومن ثم
، ھذا وإن كان الترغيب وسيلة محببة في التربية فإن التنفير بسرد األضرار النفسية والصحية فيه

  . واالجتماعية والمادية أمر مھم تربويا وله أثر في نفس المتعلم
  

  :  هـ الفق
بيان األحكام الفقھية المتصلة بحياة المتعلم اتصاال مباشرا بالقدر الذي تصح فيه تلك األحكام 

التي اعتمدھا الفقھاء للوصول إليھا مما يقوي فيه  األساسية وال تبطل وجعله يقف على األصول
تجنب يوثل لألوامر ت، فيمار التشريعيةل األسرتمثّ  ، معاالستنباطي والتحليلي والتركيبي الفكر

إلى تحصينه بالثقافة الفقھية الضرورية  ة، وباإلضافودافعية التعبد النواھي بكل قناعة ومحبة
، الخ...وتعدد االجتھادات. الوسطية، والمرونة، والشمولتي بني عليھا الفقه من التيسير وكاألسس ال

لف روح الشريعة، وتخا، ن ُيخلِّصه من العكوف على اآلراء التي ال تالئم العصرھذا من شأنه أ
  .تجاھات الفقھية فال يقع في الحرجعما ارتضاه مجتمعه من اال جوكذا حتى ال يخر

  
المتشعبة  الفقھية تعاالفقه ھو إغراق المتعلم في الفروفليس إذن الغرض من تدريس 

لة من البيداغوجي من تدريس الفقه في ھذه المرح ف، ألنه ال الوقت وال الھدبالمعنى التخصصي
  .ل التعليم يسمحان بذلكمراح

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

  بية اإلسالميةتناول مجاالت التر: ثالثا 
  

 -  : دة العقي
انطالقا من البراھين النقلية والعقلية، بعيدا  غرس العقيدة اإلسالمية

 
 عن الخرافات
واالنحرافات والشوائب والتعقيدات الغريبة عنھا، مما يجعلھا تؤتي ثمارھا في السلوك والتصرفات،

  . فيتجه المتعلم إلى الطاعة ويتجنب المعصية بكل ود واطمئنان
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  مصفوفة المفاھيم وھيكلة الكفاءات:  رابعا
  

الكفاءات      الدورات المجاالت الوحدات 
 المرحلية

 

الدورة 
اةألا - ة للحي س الخلقي س

  .االجتماعية
  

 
  ـ الحديث النبوي
  ـ قصص األنبياء

ه - األولى  وح علي مواقف من قصة ن
  .السالم

  ـ األخالق والسلوك
أداء 
 الواجب
وتقدير 
 األمور

  ـ السيرة النبوية
  .الصبر والشكر -

 ـ األخالق والسلوك
 -  .صلح الحديبية

ام واآلداب - رام النظ احت
 .العامة

القدرة على أداء
الواجب وتقدير 

من خالل  األمور
توظيف المعارف 

 .المكتسبة

 

الدورة 
   ـ القرآن الكريم -  .اإليمان والدعاء

  يدة ـ العق -  .اإليمان بالكتب السماوية
  ـ األخالق والسلوك  . الحلم واإلحسان - الثانية
التسامح 
ورحابة 
 الصدر

  ـ السيرة النبوية  .فتح مكة -
 - ـ القرآن الكريم .سورة عبس

القدرة على ممارسة
التسامح والعفو من 
خالل معرفة حدث 
فتح مكة واإلقتداء 
بالرسول صلى هللا 

عليه وسلم في 
 .مواقفه

 

 
   ـ العقيدة -  .اإليمان باألنبياء والرسل

  ـ القرآن الكريم -  .النداء للحج
دورة ال

الثالثة 
  ـ الفقه  .الحج وأحكامه -
راھيممو - ة إب ن قص ف م اق

   .عليه السالم
  .ـ قصص األنبياء

التواصل 
  . ـ السيرة النبوية االجتماعي

 .ـ األخالق والسلوك  .خطبة حجة الوداع -
 - . قويمالسلوك االجتماعي ال

القدرة على التواصل
اإليجابي مع المجتمع 
بالحوار البناء من 

خالل معرفة أسرار 
اء الحج واإلقتد

بالرسول صلى هللا 
 .عليه وسلم
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الكفاءات      الدورات المجاالت الوحدات 
 المرحلية

 
الدورة 

  .ـ الحديث النبوي  .فضائل العبادات - 
  .ـ الفقه  . العمرة وأحكامھا -

  .سلوكـ األخالق وال  . ة في الخيراتالمسارع -الرابعة 
االجتهاد 
 والمثابرة

  .ـ األخالق والسلوك -  . المثابرة وترك الكسل
 - .ـ القرآن الكريم . سورة النازعات

القدرة على ممارسة
 واالجتھادالخير 

، وترك الكسل فيه
من خالل معرفة 
 فضائل العبادات

    

  تقسيم الدورات -  خامسا
    

  :صياغة برنامج السنة الثالثة متوسط تماشيا مع التوجھات المنھجية العامة اآلتية تمت 
  .الذھني والزمنيـ مراعاة مستوى المتعلم العلمي و

ا يسير ـ تضمين جميع خطواته باإليضاح و در من الوسائل لتكون نموذج ين، وذكر ق التبي
ي وض تاذ ف ه األس هعلي ة لكل موضوع يتطلب اذج مماثل زدع نم ا ، وي ه وضوحا وبيان اد ب

 .ورسوخا في أذھان المتعلمين
ذاء  نفس وغ ة ال ر ومتع ه زاد الفك دا في ى يج تعلم حت تاذ والم ـ عرضه عرضا يناسب األس
يا  رد والجماعة، تماش الروح، وتوخينا إظھار أسرار التشريع اإلسالمي وأثره في حياة الف

  .مع المنھج ووفق المقاربة بالكفاءات
  

  :متوسط في أربع دورات و ھي  امج السنة الثالثةقد تم تحديد برنو 
 الدورة الرابعة الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة

التسامح ورحابة الصدر التواصل االجتماعي تقدير و أداء الواجب
 األمور

 االجتھاد والمثابرة

  

ث ا حي دورات تقارب ا ازدادت ال ه كلم ي اأن ا ف ربط بينھ ال ال تعلم و، ازداد احتم ظ ل الحف
ع بما لھذا السبب تم اختيار ھذه العناوين بشكل يخدم التناسق المطلوب بين الدورات األربوالتذكر، و

  .احتوته كل دورة من مضامين
    

  

  
  

  

   

  :ھي مقصودا يستند على عوامل رئيسية وقد رتبت الدورات ترتيبا منطقيا و
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   :ي العامل التربوي البيداغوج - 1
ة الت اءة تقتضي مقارب تقاقي من الكف داغوجيا يراعي التسلسل االش ا بي اءات منطق دريس بالكف

ة  ن جھ ة م اءات المرحلي ين الكف ال التناسق ب ة دون إغف اءات المرحلي ى الكف ة إل اءات والختامي الكف
  :توضيح ذلك كما يلي في الدورة الواحدة من جھة أخرى والقاعدية 

  

  " : ورتقدير األمو أداء الواجب"  : الدورة األولى
ور  دير األم ي تق ارة ف ى اكتساب مھ المتعلم إل دورة للوصول ب ذه ال ار وحدات ھ م اختي د ت لق

ه السالم والرسول  واإلقتداءوالقيام بالواجب والصبر في أدائه  وح علي بسيرة األنبياء والرسل مثل ن
ه صلى  ى حكمت تعلم عل ه صلى هللا عليه وسلم، حيث تم اختيار صلح الحديبية حتى يقف الم هللا علي

  . وسلم قي معالجته وتقديره لألمور
  " : التسامح ورحابة الصدر " الدورة الثانية 

ن  ة الصدر م امح ورحاب ة التس ى ممارس المتعلم إل دورة للوصول ب ذه ال دات ھ د وح م تحدي ت
  .والوقوف على أحداث فتح مكة. من سورة البقرة 286 285 284خالل حفظ وفھم اآليات 

  :  "التواصل االجتماعي " الدورة الثالثة 
د  ة البع وحدات ھذه الدورة تتضمن قيمة التواصل وأثره على الفرد والمجتمع من خالل معرف

يدنا  اة س راھيماالجتماعي للحج ومواقف من حي ا إب اعي منھ ه السالم، وخاصة الجانب االجتم . علي
وداع انية. وتحليل خطبة حجة ال ا اإلنس ان أبعادھ ى بعض ا. وبي ة والوقوف عل لسلوكات االجتماعي

  . اإليجابية
  : "االجتھاد والمثابرة " الدورة الرابعة  

ار  م اختي ذا ت وحدات ھذه الدورة تصل بالمتعلم إلى الحرص على االجتھاد وترك الكسل، ولھ
  .العيادات والحرص على فعل الخيرالمضامين المتعلقة بذلك، كبيان فضل 

  

  :ي العامل الفقھ -2 
يا مع ، في تناول موضوع الحج وأحكامه ثم العمرة ة الفقھيةتم اعتماد المنھجي ا تماش وأحكامھ

  .نمو المتعلم
  

   :العامل الزمني في السيرة النبوية  – 3
ا،  فكانت المضامي ا زمني ة ترتيب ة بصلح تم ترتيب الوحدات المتعلقة بالسيرة النبوي ن المتعلق

ة( ثم فتح مكة ثانيا) في الدورة االولى(الحديبية أوال  وق اإلنسان من خالل ) في الدورة الثاني م حق ث
 .)في الدورة الثالثة(لوداع ثالثا وثيقة خطبة حجة ا
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  ) : ترتيب سور المصحف الكريم(العامل التوقيفي  - 4
دورا ا في المصحف الشريفتم توزيع السور المقررة للحفظ على ال ، ومن ت بحسب ترتيبھ

  .حزب عم
 

  :العامل المنھجي  - 5
تم توزيع الوحدات المتعلقة باألخالق بما يخدم الكفاءة المرحلية للدورة دون إھمال تناسقھا 

  .ع الوحدات األخرى المشكلة للدورةم
  

  تناول المجاالتكيفية 
  

فقد تمت ھيكلته  ،على مطبقيه األولى متوسطتسھيال لعملية تناول محتوى منھاج السنة 
كل وحدة في كل مجال على شكل حصص  وضوعمعلى شبكة من المعطيات تتعلق بتحديد 

متكاملة تمت صياغة كل منھا بتحديد موضوع الحصة واقتراح النشاطات التعلمية الخاصة بھا 
سوى صياغة لألستاذ مؤشر الكفاءة الذي يدخل في سياق تحقيق الكفاءة القاعدية، وال يبقى ثم 

لھا حسب الوضعيات ) اإلجرائية( إنجازه على شكل العناصر المحددة بإضافة األھداف الوسطية
وأنشطة التعلم لتصبح عملية قابلة لإلنجاز في القسم، مع التزام خصوصية كل مجال، في ضوء 

   : المقترحات اآلتية
  

   مجال القرآن الكريم -  1

يقترح في ھذا المجال استثمار قدرات الحفظ لدى المتعلم باستعمال تقنيات الحفظ المتنوعة 
حتى  واألقراص المضغوطة  األشرطة السمعية أو السمعية البصريةو وذجيةمن القراءة النم

يحفظھا حفظا صحيحا ويدرك معانيھا البسيطة، ومن تم استعمالھا حسب الحاجة في الوضعيات 
  .المختلفة
  

 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق لآليات والسور المقّررة تالوة وحفظا •

 ة لآليات والسور،  وضبطها وفق أحكام التالوة األساسيةتدريب التالميذ على إتقان التالو  •

 إشراك أكبر عدد من التالميذ في القراءات الفردّية  •

 ضبط اآليات الكريمة بالشكل الصحيح •

، وشرح المفردات قاموسيا )إن وجد( سبب النزول ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء التعلمات  •

 .رة أو اآليات الكريمة ووظيفيا، واستخراج ما ترشد إليه السو 

  ..تشجيع التالميذ على  حفظ اآليات والسور، واعتباره معيارا من معايير التقويم •
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مجال    :الحديث النبوّي الشريف

 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق للحديث المقّرر قراءة وحفظا •

 .القراءة الصحيحة للحديث الشريف ومراعاة عالمات الوقف، وتمثيل المعنى •

 ّدد القراءات الفردّية داخل القسم تع •

 ضبط الحديث الشريف بالشكل الصحيح •

 ،)إن وجد( سبب ورود الحديث ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء بقية التعلمات •

  .التعريف  براوي الحديث، وشرح المفردات قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما يرشد إليه الحديث الشريف 

  .لحديث المقّرر، واعتباره معيارا من معايير التقويمتشجيع التالميذ على  حفظ ا •

  :  اإلسالمية مجال العقيدة -2  
يقترح في ھذا المجال أن تنتقى نصوص وقصص خاصة تلقى على مسامع المتعلمين أو 

تستعمل في نقاشات أو حوارات ھادئة خالل الحصص  تتناسب ومستواھم، تختار صور معبرة
  .قصد الوصول إلى المعاني

  

ا يقترح االنطالق من الشواھد الحسية من الطبيعة والمحيط لالستدالل على بعض كم
وتمثل آثارھا  استنتاجي للوصول إلى المعارف المكتسبة) حوار(الحقائق العقائدية يتخللھا نقاش 
  .وثمارھا في النفس والمجتمع

  االنطالق من النصوص الشرعية المناسبة للموضوع ومستوى التالميذ •

 .مام التالميذ إلى ظواهر الكون الدال على خالقه و مظاهر القدرة اإللهية من خالل المخلوقاتتوجيه اهت •

  .بيان آثار اإليمان وثمراته في حياة الفرد والمجتمع من خالل األمثلة والوقائع •

  
  :  مجال العبادات -3

يقترح في ھذا المجال أن تعتمد طريقة الممارسة العملية للمواضيع المدروسة الت

 

ي يمكن

 

أداؤھا في المدرسة بعد التعرف على قواعدھا وأدواتھا من خالل العناصر المقترحة في
  .موضوعھا والمؤشرات السلوكية الدالة على اكتساب الخبرة

  
التركيز على أهّم أحكام العبادات واالقتصار على القدر الذي يناسب مستوى التلميذ و ما يحتاجه في  •

 .ممارسته لها 

 .عبادات في تزكّية النفس و استقامة السلوكبيان اثر ال •

   

التيمم، الوضوء، ( تدريب التالميذ على الكيفية العملية الصحيحة  و األداء التطبيقّي في أداء العبادات •

 ).الغسل، األذان،اإلقامة، الصالة، العمرة، الحّج 

، على أن يتم ذلك ..)، الحج، صيام رمضان( مراعاة المناسبات الدينية في تناول الوحدات التعليمية  •

  .وفق تخطيط تربوي يعتمده أساتذة المادة في مجالس التعليم والتنسيق
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  :  والسيرة النبوية مجال األخالق والسلوك- 4
مستوحاة من واقع المتعلمين  وأمثلة يقترح في ھذا المجال أن تقدم بواسطة قصص

شكل تجعلھم يتفاعلون معھا، وفي ومحيطھم، حيث تكون مثيرة الھتمامھم وميولھم ورغباتھم وب
حالة غياب ھذه السندات يمكن تعويضھا بنصوص مختارة من التراث أو تؤلف ألغراض 
الدروس المستھدفة، أو تستغل أحداث واقعية من السلوكات اليومية المالحظة، تتبع بمناقشة أو 

المفاھيم نتاج حوار مناسب موجه نحو الھدف المراد تحقيقه تدريجيا، حتى الوصول إلى است
األخالقية أو الحكمة االجتماعية للموضوع تدعم بآية قرآنية أو حديث شريف أو قول  والقيم
  .مأثور

  
تدريب التالميذ على مالحظة الظواهر السلوكية في المحيط  و نقدها، واستخالص العبر والقيم األخالقية  •

  .منها 

ذات أثر على العقل و الوجدان  يتوّصل عن طريق قصة معّبرة أو عرض شريط  أو محاكاة أحداث   •

 التلميذ إلى التعّرف على فضائل األخالق وآثارها على الفرد والمجتمع    

 إعطاء القدوة العملية من قبل األستاذ، و •

   

التالميذ

 

من

 

الصادرة

 

اإليجابية

 

المواقف

 

. تشجيع

ارنة و االستنتاج  في الترغيب في  استغالل كّل فرصة تربوّية مناسبة لمشاركة المتعلم بالمالحظة و المق •  

 .فضائل األخالق وذّم الرذائل منها 

  .استنتاج اآلثار المترتبة على االلتزام باألخالق، وآثار التفريط فيها •

  السيـرة النبويـة و قصـص األنبيـاء

 استخالص العبر والقيم و األخالق  من األحداث و المواقف  •

 .ها بأسلوب فّعال ومشّوقإبراز جوانب  القدوة الحسنة وتعزيز   •

تقّدم في شكل عروض يحضرها التالميذ، وتناقش في القسم، تدريبا ) من عظماء األمة( الوحدة التعليمية  •

  .لهم على البحث والتعامل مع المراجع
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  موذج لتسيير الوضعيات التعليمية التعلميةن:  سادسا
  

  .  تقدير األمورالتأني و: الدورة األولى 
  .سس الخلقية للحياة االجتماعية األ  :الوحدة 

استراتيجية 
  الوضعية

  النشاطات المقترحة  الوضعيات

وضعية 
 مشكلة

وضعيات 
  االنطالق

حادث تشاجر أو تنافر بين (يستغل األستاذ حادثة واقعية  .1
  أسئلة تتعلق بأسباب ھذا الحادث التالميذ ويثير مع) تلميذين

األسباب، ويبدأ يستخرج التالميذ بمساعدة األستاذ بعض ھذه  .2
 .من ذلك في تقديم الموضوع

وضعية بناء   
  التعليم

ن يقوم األستاذ بعرض صور أو شريط يتضمن مجموعة م .1
  المالحظة  .اإلرشادات في التعامل مع الغير

يجري حوارا مع التالميذ حول مضمون الصور أو الشريط،  .2
 .وتسجيل ما يمكن استخالصه من مالحظات على السبورة

اء فكرة مبسطة عن كل تعامل الحظة يمكن إعطمن خالل الم .3
  حميد 

  
 

طرح أسئلة حول الخصال الحميدة التي يعرفھا التلميذ والواجب  .1
استثارة .التعامل بھا مع الغير

.االجتماعيةألسس الخلقية للحياة يتعرف المتعلم على جملة من ا .2  الفھم
الوصول إلى فھم حقيقة ھذه األسس الخلقية باالعتماد على  .3

  .وص شرعيةنص
استخراج اآلثار اإليجابية المترتبة عن ھذه األسس الخلقية على  .4

  .الفرد والمجتمع
  
  الربط
  

بتوجيه من األستاذ يربط المتعلم بين مكتسباته القبلية ومعارفه  .1
 .الجديدة

يذكر المتعلم ما يعرفه عن أھمية األسس الخلقية في التعامل  .2
  .على الفرد والمجتمع
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وضعية ال
  الختامية

استثمار ( 
 )المكتسبات 

  
عمل روابط 

  ذھنية
  

  : التصنيف في مجموعات  .1
قابلھا من عرض لمجموعة من خصال الخير الحميدة وماي  -

  . خصال سيئة
يتعرف المتعلم على أھمية خصال الخير الحميدة كي   -

 .يتمسك بھا
  :التفصيل التداعي و .2

يجب فھا، وض الخصال الحميدة التي يعريذكر المتعلم بع  -
التحلي بھا مع االستدالل بالنصوص الشرعية التي تحث 

  .على ذلك
يصل المتعلم إلى حقيقة ھذه األسس الخلقية الحميدة   -

 .على الفرد والمجتمع وفوائدھا
  :استخدام الكلمات الجديدة في نصوص3. 

ة  - ى أھمي ه إل ة تنب يقوم األستاذ باستغالل عرض قصة واقعي
رك لعواقب الوخيمة التي تنجحب الخير لآلخرين و ا م عن ت

   .المجتمعخصال الخير على الفرد و
  

االستفادة 
من الصور 
 واألصوات

  : االستراتيجية التصورية .1
رد و ربط معاني ھذه األسس وأھميتھا  - ا على الف المجتمع بم

ار د وآث ن فوائ ذ م رف التلمي تعانة  يع ن االس ة، يمك ايجابي
  .بصور

ذه الخصال يصل األستاذ مع المتعلم إل  - ى وجوب التمسك بھ
 .الحميدة لما لھا من آثار ايجابية

 :  الصور الداللية  .2
ة  - س الخلقي ذه األس ر ھ يم عناص باب(تنظ ف، األس ) التعري

  .ئدھاوآثارھا وفوا
ال   - ى الخص نفس عل ة ال ة تربي ة أھمي ى معرف ول إل الوص

  .الحميدة وحب الخير للغير
 .االستدالل بقصة حول الموضوع  -

  :كلمات مفتاحيةاستخدام  .3
ات  - اغض(الكلم دابر، التب س، الت ن، التجس ة ) الظ مفتاحي

ينطلق منھا المتعلم في عملية استنتاج خطورة الخلق السيء 
  .ة في التواصل اإليجابي مع الغيروأھمية الخصال الحميد
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الوثيقـة املرافقـة

�سالميـة ملنهـاج مـادة الرتبيـة الإ

ال�سنـة الرابعـة متو�سـط



 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
  :المقدمة 

  
 -التربية اإلسالمية تعني النشاط الفردي واالجتماعي الھادف لتنشئة اإلنسان 

تنشئة  -عقيديا ووجدانيا وجسديا وجماليا وخلقيا، وفق ما جاء في القرآن والسنة 
الالزمة لنموه نموا سليما وفقا للغرض الذي  شاملة، وتزويده بالمعارف واالتجاھات

 الذاريات} َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ { : رسمه القرآن الكريم، قال هللا تعالى
فالتربية اإلسالمية توجه طاقات اإلنسان إلى االنسجام التام مع ھذا الغرض، وھي  .56

يليق بمكانته في الوجود انطالقا من العقيدة تعمل للوصول به إلى المستوى الذي 
اإليمان ھو الكفيل بتنمية الرقابة الذاتية النابعة من فلسفة الجزاء  اإلسالمية، ألنّ 

  ).الثواب والعقاب(
كمادة تعليمية، ترتكز على التصور الشمولي القائم على  والتربية اإلسالمية

: والنفسية والروحية، قال هللا تعالى  التوازن والتكامل بين الجوانب العقلية والمادية
} ُ ْنَيا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن هللاَّ اَر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ َواْبَتِغ فِيَما آَتاَك هللاَّ

َ ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ    .77القصص } إَِلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد فِي األََ◌ْرِض إِنَّ هللاَّ
وعليه، ينبغي أن تعكس المادة ھذا التصور بالتركيز على الجوانب الوجدانية 
والسلوكية عوض اإلغراق في المعارف فقط حتى ال ُتـفّرغ المادة من طبيعتھا، وال 
تفقد فاعليتھا، وال تصبح عناوين بدون مضمون، ومن َثمَّ يتحقق مبدأ العبودية المنظم 

  :لعالقات اإلنسان كما يلي 
   

ھي عالقة عبودية تتجلى في المظھر  :لعالقة بين الخالق وبين اإلنسان ا 
 .الشعائري والمظھر االجتماعي والمظھر الكوني

 . ھي عالقة عدل وإحسان :لعالقة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ا 
ھي عالقة اختبار وكد وعمل  :العالقة بين اإلنسان والحياة الدنيا  

 . عالقة جزاء وحساب ومسؤولية، وعالقته باآلخرة ھي
ھي عالقة تسخير وتعمير وتنمية باعتماد  :العالقة بين اإلنسان والكون  

 .العلم والتكنولوجيا
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  : مجاالت التربية اإلسالمية -1
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  

 القرآن الكريم 

 

  

   العقيدة

  

المعامالت: الفقه  السيرة النبوية

 األخالق والسلوك القصص القرآني األعالم

  التعليم المتوسط من المجاالت التالية من  

  السنة الرابعة تتكون مادة التربية اإلسالمية في

 الحديث الشريف 

  تتناول مجاالت التربية اإلسالمية في التعليم المتوسط
  

انطالقا من البراھين النقلية والعقلية،  اضحة،غرس العقيدة اإلسالمية الو : العقيدة 
بعيدا عن الخرافات واالنحرافات والشوائب والتعقيدات الغريبة عنھا، مما يجعلھا 
تؤتي ثمارھا في السلوك والتصرفات، فيتجه المتعلم إلى الطاعة ويتجنب 

 . المعصية بكل ود واطمئنان
ميذ بأصول اإلسالم ومنابعه ربط التل : القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

وذلك لتحريره من  وھما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، الصافية،
وللوقوف المباشر على  ،العربية الجمود والتقليد األعمى، وتقويم لسانه باللغة

أسرار التشريع ومقاصد الشريعة الكبرى ،لتنمية الفكر االستنباطي لديه وجعله 
 .ويجد لھا حلوال سليمة على ضوء ھدي اإلسالم ة،يواجه مشكالت الحيا

جعل تدريس األخالق والسلوك مجاال للتوجيه الدائم للمتعلم  : األخالق والسلوك 
وغرس القيم والمثل والمبادئ في نفسه، وھذا يحتاج في ھذه المرحلة إلى عناء 
ل وجھد كبيرين، إلى جانب ربط ھذه المثل والمبادئ والقيم بالواقع، من خال

   .الصالحينحياة و والقصص سيرةال ضرب األمثال والقدوة العملية من
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ومن ثم بيان ثمرات ھذه القيم في الحياة، وبيان أضرار مخالفتھا، مما يثير 
الطاقات الخيرة فيه، ھذا وإن كان الترغيب وسيلة محببة في التربية فإن التنفير بسرد 

والمادية أمر مھم تربويا وله أثر في نفس األضرار النفسية والصحية واالجتماعية 
  .المتعلم

  

إيجاد نموذج تطبيقي ومثاال واضحا من خالل المواقف  : السيرة والقصص 
السلوكية والعملية من السيرة النبوية والقصص القرآني، وجعله رافدا وتطبيقا 

 .لألخالق والسلوك في الحياة اليومية للمتعلم
المجال على محور جديد من محاور الفقه المتمثل  يتعرف المتعلم في ھذا : الفقه 

 م على بيان بعضسيقف المتعلّ  ،في المعامالت باعتباره مالئما لسن المتعلم وعليه
فيدرك األسس الشرعية التي تصح ) الكسب(األحكام الفقھية المتعلقة بالمعامالت 

ھذه ، مع تمثل األسرار التشريعية من وراء لفيھا تلك المعامالت وال تبط
 .المعامالت فيمتثل لألوامر ويتجنب النواھي بكل قناعة ومحبة ودافعية التعبد

  

الفقھية  تالفروعافليس إذن الغرض من تدريس الفقه ھو إغراق المتعلم في 
البيداغوجي من تدريس الفقه  فه ال الوقت وال الھدالمتشعبة بالمعنى التخصصي، ألنّ 

  .حان بذلكفي ھذه المرحلة من مراحل التعليم يسم
  

رغم ما يحفظه المتعلم من أسماء لألعالم كمكتسبات قبلية، إال أنه لم  : األعالم 
) الرابعة متوسط(يتناول ھذا المجال تناوال منفردا، وعليه تم إدراجه في ھذه السنة 

كونھم أكثر األعالم ) اإلمام مالك، البخاري، مسلم(من خالل اختيار بعض األعالم 
 :ولالعتبارات التالية , المتعلمشھرة وتداوال عند 

o  اشتغالھم بالحديث النبوي الشريف، حيث تعتبر مؤلفاتھم مصدرا ھاما
موطأ اإلمام مالك، (في معرفة األحكام الشرعية لما تمتاز به من الصحة 
  ).الجامع الصحيح لإلمام البخاري، وصحيح اإلمام مسلم

o ل تبيان حرصھم على جعلھم قدوة للمتعلم في أدبھم وطلبھم العلم من خال
  .تحري الدقة والصحة في طلبھم للحديث النبوي الشريف
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  : مصفوفة المفاھيم وھيكلة الكفاءات -2

  
 الكفاءات المرحلية الوحدات المجاالت لدوراتا

 الدورة األولى
 العمل الصالح
أساس النجاح

   .القرآن الكريم -
  .الحديث النبوي -
  .العقيدة -
  .القصص القرآني -
  .األخالق والسلوك -
.الفقـه -

  .اإليمان باليوم اآلخر -
مواقف من حياة سيدنا موسى -

.   
تقامة - واب االس ه ث ج مع دم

  .اإليمان والعمل الصالح 
 .الكسب المشروع -

  
القدرة على أداء العمل 
الصالح وتمييزه عن 

من خالل تعميق , غيره
وتنمية الشعور , اإليمان

 .بمراقبة هللا تعالى

 الدورة الثانية
األسرة أساس 
 المجتمع

  .القرآن الكريم -
  .األخالق والسلوك -
  .الحديث النبوي -
  .الفقـه -
  .القصص القرآني -
 .السيرة النبوية -

  .من أخالق المسلم -
ه  - ج مع دين دم ر الوال نب م

  . مظاھر بر الوالدين
  .قيمة األسرة في اإلسالم -
مواقف من حياة سيدنا عيسى -

.   
 .يحفظ الحقوق   لرسولا -

  
القدرة على المساھمة في 

من , تماسك المجتمع
خالل أداء الواجبات نحو

وممارسة , األسرة
 .األخالق الحسنة

 الدورة الثالثة
اإلسالم عقيدة 

 وعمل

   .الحديث النبوي -
  .العقيدة -
  األخالق والسلوك -
  .األخالق والسلوك -
  . السيرة النبوية -
.األعالم -

  .ريف بالدين اإلسالميالتع -
  . اإليمان بالقضاء والقدر -
  .المسؤولية -
  .التوكل -
  .مواقف في الشورى -
 . من عظماء األمة -

  
القدرة على أداء 

المسؤولية من خالل 
, الفھم الصحيح لإلسالم
.واإلقتداء بعظماء األمة

 الكفاءات المرحلية الوحدات المجاالت لدوراتا

 الدورة الرابعة
في  ال ضرر
 اإلسالم

  .الفقـه -
  . األخالق والسلوك -
  . السيرة النبوية -
  . األخالق والسلوك -
  .السيرة النبوية -
.القرآن الكريم -

  .الكسب غير المشروع -
  . كف األذى -
  . مواقف في السلم -
  . صلة الرحم -
  .القدوة    الرسول -
. سورة النبأ -

  
القدرة على أداء دفع 
الضرر من خالل 

قتداء بمواقف الرسول اإل
صلى هللا عليه وسلم 

 .السلمية

  

عليه السالم

عليه السالم
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معرفة حقيقة اإليمان باليوم اآلخر وتبين آثاره في خشية اإليمان باليوم اآلخر
 .هللا تعالى

مواقف من حياة سيدنا موسى 
 

المثابرة في العمل الصالح من خالل معرفة مواقف من
به حياة سيدنا موسى   .واإلقتداء 

يم اإلسالمية امةاالستق ع المحيط بتوظيف الق ابي م التفاعل اإليج
 .واالجتماعية المكتسبة

القدرة على تمييز أھم األحكام الشرعية المتعلقة بالكسب  الكسب المشروع
  .المشروع ومعرفة الحكم منھا

نية
لثا
 ا

  
مع
جت
الم

س 
سا
ة أ
سر
األ

 

 من أخالق المسلم
10/11/12/13القدرة على االستظھار الصحيح لآليات 

ل ا والعم ر منھ تخراج العب رات واس ورة الحج ن س م
  .بمقتضياتھا

طاعة الوالدين من خالل كمعرفة فضلھما ومكانتھما في بر الوالدين
 .اإلسالم

القدرة على المساھمة في المحافظة على التماسك قيمة األسرة في اإلسالم
.ااألسري من خالل معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بھ

مواقف من حياة سيدنا عيسى 
 

التدخل في مواقف الحق والدفاع عن أصحابه من خالل
 .معرفة مواقف من حياة سيدنا عيسى 

  يحفظ الحقوق الرسول 
ول  داء بالرس دوة اإلقت الق فته  بص ه  أعمال رح  وش

عب ي أص ى ف وق حت ظ الحق ق بحف ا يتعل املة فيم الش
 .الظروف ومع جميع الناس

 ال
رة
دو
ال

لثة
ثا

مل  
وع

دة 
عقي

الم 
إلس
ا

 
 التعريف بالدين اإلسالمي

دين اإلسالمي من القدرة على تمييز ومعرفة شمولية ال
ل  خالل االستظھار الصحيح لحديث جبري

وشرحه
 ،

 .إجماال واستخراج العبر منه

 اإليمان بالقضاء والقدر
القدرة على الربط بين اإليمان بالقضاء والقدر

اب من خالل معرفة اإليمانوضرورة األخذ باألسب
 .بالقضاء والقدر والوقوف على آثاره

القدرة على تحمل نتائج المسؤولية في الحياة اليومية، المسؤولية
  .ومعرفة آثارھا على الفرد والمجتمع

القدرة على تمييز التوكل على هللا تعالى من التواكل التوكل
 .ونبذ الكسل

 مواقف في الشورى
إبداء الرأي وممارسة الشورى إقتداءالقدرة على 

 .في ذلكبمواقف من حياة الرسول 

 .معرفة أھمية العلم في الحياة واإلقتداء بعظماء األمة من عظماء األمة
  

عليه السالم
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القدرة على تبيان الكسب غير المشروع بمعرفة الكسب غير المشروع
 .الحكم من تحريمه

القدرة على الممارسة اإليجابية في المجتمع من ذىكف األ
 .خالل كف األذى عن الناس

القدرة على المساھمة في حفظ السلم إقتداء مواقف في السلم
حياته بالرسول  من  مواقف   .في 

القدرة على حسن التواصل اإليجابي مع األھل صلة الرحم
 .واألقارب

من خالل تمثل اء بالرسول القدرة على اإلقتد القدوة الرسول 
 .أخالقه في مختلف مجاالت الحياة

  
  : تقسيم الدورات -3

  
متوسط بالتركيز على إخراجه في أجمل  ابعةرالتمت صياغة برنامج السنة 

  :صورة وأروع أسلوب وأدق تعبير تماشيا مع التوجھات المنھجية العامة اآلتية 
  

  .زمنيمراعاة مستوى المتعلم العلمي والذھني وال 
وذكر قدر من الوسائل لتكون  ،تضمين جميع خطواته باإليضاح والتبيين 

 ،نموذجا يسير عليه األستاذ في وضع نماذج مماثلة لكل موضوع يتطلبه
 .ويزداد به وضوحا وبيانا ورسوخا في أذھان المتعلمين

عرضه عرضا يناسب األستاذ والمتعلم حتى يجدا فيه زاد الفكر ومتعة النفس  
الروح، وتوخينا إظھار أسرار التشريع اإلسالمي وأثره في حياة الفرد وغذاء 

  .والجماعة، تماشيا مع المنھج ووفق المقاربة بالكفاءات
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  :متوسط في أربع دورات وھي  الرابعةالسنة  منھاجوقد تم تحديد 

  

  الدورة الرابعة  الدورة الثالثة  الدورة الثانية  الدورة األولى
الح أساس العمل الص

  النجاح
ال ضرر في   اإلسالم عقيدة وعمل  األسرة أساس المجتمع

  اإلسالم
  

ينھا في التعلم ، ازداد احتمال الربط بأنه كلما ازدادت الدورات تقاربا حيث
، ولھذا السبب تم اختيار ھذه العناوين بشكل يخدم التناسق المطلوب والحفظ والتذكر

  .دورة من مضامينبين الدورات األربع بما احتوته كل 
  :وقد رتبت الدورات ترتيبا منطقيا مقصودا يستند على عوامل رئيسية وھي 

  

/ تحتوي على ست وحدات تعليمية : "العمل الصالح أساس النجاح"الدورة األولى 
وتسھم كل وحدة في الحث على العمل الصالح , تعلمية تستھدف كفاءة مرحلية واحدة

وعليه تم إدراج , ية وفوائد ذلك على الفرد والمجتمعوبيان أھميته في الحياة اليوم
وفي , كعمل صالح في المعامالت المالية, )الكسب المشروع(المضامين المتعلقة بالفقه 

مما , )مواقف من حياة سيدنا موسى عليه السالم(وفي القصص , )االستقامة(السلوك 
ز على العمل الصالح يمكن المتعلم من معرفة األحكام الشرعية المتنوعة التي ترك

وخشيته سبحانه وتعالى وتبين , وبالتالي تحقق النجاح كتربية النفس على ذكر هللا تعالى
إطارا جامعا ) القرآن الكريم(ويعتبر النص الشرعي , )اإليمان باليوم اآلخر(آثار ذلك 

  .لمعرفة أھمية العمل الصالح وثوابه في الدنيا واآلخرة
  

تعلمية  /تحتوي على ست وحدات تعليمية : "أساس المجتمعاألسرة "الدورة الثانية 
تستھدف كفاءة مرحلية واحدة، وتسھم كل وحدة في إيضاح جوانب التماسك في 
المجتمع  الذي تعتبر األسرة النواة األولى له، وعليه تم إدراج المضامين المتعلقة بھا 

مواقف (وفي القصص ) ينبر الوالد(، وفي السلوك )قيمة األسرة في اإلسالم(في الفقه 
، مما يمكن المتعلم من معرفة األحكام الشرعية )من حياة سيدنا عيسى عليه السالم

ر الوالدين بعد ـة منھا كاستمرارية بـالمتنوعة التي تحيط باألسرة خاصة الجوانب الخفي
  موتھما، ومكانة األم في األسرة 
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) القرآن الكريم(بر النص الشرعي ، ويعت)مواقف من حياة سيدنا عيسى عليه السالم(
الرسول (إطارا جامعا لألسس األخالقية التي يرتكز عليھا المجتمع، واعتبار وحد 

  نموذجا تطبيقيا) يحفظ الحقوق

  

تعلمية  /تحتوي على ست وحدات تعليمية : "اإلسالم عقيدة وعمل"الدورة الثالثة 
مفھوم اإلسالم الشامل  وتسھم كل وحدة في توضيح, تستھدف كفاءة مرحلية واحدة

المتكامل، حيث يبرز لدى المتعلم أسس العقيدة اإلسالمية السليمة وما يترتب عنھا من 
ففي الحديث  دة في الحياة اليومية،عمل صحيح من خالل سلوكاته ومواقفه المتعدّ 

) اإلسالم، اإليمان، اإلحسان، الساعة( ف ابتداء علىيتعرّ ) التعريف بالدين اإلسالمي(
ف يتعرّ ) اإليمان بالقضاء والقدر(وفي العقيدة , خالل حديث جبريل عليه السالم من

على مفھوم اإليمان بالقضاء والقدر مع ربط آثاره بمفھوم اإلسالم الشامل، وفي 
كم تعتبر وحدة , يكتسب القدرة على تحمل نتائج أعماله) المسؤولية، التوكل( السلوك
) من عظماء األمة(ووحدة األعالم , تطبيقيا لذلكنموذجا ) مواقف قي الشورى(السيرة 

  .نموذجا يقتدي به في فھمه لإلسالم وسلوكه وطلبه للعلم
  

تعلمية  /تحتوي على ست وحدات تعليمية : "ال ضرر في اإلسالم"الدورة الرابعة 
وتسھم كل وحدة في بيان قاعدة مھمة في التشريع , تستھدف كفاءة مرحلية واحدة

وفي السلوك , )الكسب غير المشروع(ففي الفقه , )ر وال ضرارال ضر(اإلسالمي 
مما يمكن المتعلم من إدراك ضرر الكسب غير , )وصلة الرحم, كف األذى(

المشروع، وأھمية كف األذى عن الغير، ويتبن له كيف يمكن للسلم أن يحقق ذلك من 
ل صلى هللا عليه إقتداء بالرسو) والرسول القدوة, مواقف في السلم(خالل وحدة السيرة 

إطارا جامعا  )القرآن الكريم(ويعتبر النص الشرعي , وسلم في مختلف مجاالت الحياة
  .في تربية النفوس على ھذه القيم

 

  : استراتيجية التعليم والتعلم -4

 

ھي عبارة عن خطة منظمة ومعقلنة تتضمن مسارا من العمليات التي يمكن أن 
ي أن تعكس في عملية التعليم والتعلم في منھاج تقود إلى تحقيق أھداف، وعليه ينبغ

  األستاذ :  ور في أشكال التفاعل بين عناصر العمليةـة نوع التطـة اإلسالميـالتربي
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والمتعلم وموضوع التعلم بما تقتضيه مبادئ مقاربة التدريس بالكفاءات، بحيث تضع 
باستخدام قدراته ) لةمشك/وضعية(المتعلم أمام وضعيات تحفزه على النشاط والتعلم 

الذاتية من أجل اكتساب كفاءات، أو القدرة على األداء في مختلف وضعيات الحياة، 
وذلك بتفعيل معارفه وتحويلھا إلى سلوكات، كل ذلك من خالل التنويع في وسائل 

واستخدام أساليب التقويم المناسبة وأساليب  ،وتوزيع المتعلمين في القسم ،التعلم
  .رة للتعلمالتنشيط الميس

  

ھي تلك التقنيات التي يتحكم فيھا الفرد شعوريا ويقوم  : داللة استراتيجية التعلم
بتوظيفھا في التعلم والحفظ والتذكر والتفكير وحل المشكالت ومعالجة المعلومات  

  :الجوانب التالية على  لتشتمو
  

 ،والراحة ،لعقليوالتھيؤ ا ،عتدال المزاجال التمھيد مثل :أنشطة ما قبل التعلم . 1
  . واالسترخاء

مثل التسميع أو التلخيص أو رسم الخرائط أو التنظيمات : أنشطة التعلم . 2
  . ميةيالمفاھالھرمية أو المصفوفات 

مثل االستيعاب أو اشتقاق معاني أو دالالت جديدة أو  :أنشطة ما بعد التعلم . 3
  .ما ھو ماثل في البناء المعرفيبربط المادة المتعلمة 

  

  : تسيير الوضعيات التعليمية التعلمية -5

  
والمتعلم في استراتيجية التعليم بالكفاءات يشكالن ثنائية تفاعلية داخل  األستاذ إنّ 

العملية البيداغوجية الجديدة من حيث المساھمة معا في تفعيل نشاط التعليم، فيكون دور 
المتعلم التعلم والبحث  األستاذ تنشيط وتوجيه وتيسير وتسيير عملية التعلم، ودور

  ). سلوكات/معارف(في عالقة تفاعلية مع مضمون التعلم في كل مجال  ،واالستكشاف
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  ما المقصود بالوضعية التعليمية التعلمية ؟ 
  

فيھا المتعلم أمام مشكلة أو فكرة تتحدى تفكيره  وضعھي الحالة التي ي
، كما ظيف قدراته العقلية والمعرفيةومعلوماته، فيتطلب منه الموقف اللجوء إلى تو

يتطلب من األستاذ اللجوء إلى توظيف األساليب البيداغوجية والوسائل التعليمية 
  :  وفق الخطوات التالية ،الكفيلة بتحقيق الكفاءة

  

تساؤالت فيھا المتعلم أمام  يكونوھي الخطوة األولى التي :  وضعية االنطالق. 1
وھي غالبا ما ترتبط بأداءات المتعلمين موضوع التعلم،  تثير انتباھه قبل الدخول في
  ).تقويم مبدئي(المتعلقة بمكتسباتھم القبلية 

  

المعارف  وتثبيت مناقشةتقديم وتتم خالل ھذه المرحلة :  وضعيات بناء التعلم. 2
  :الجديدة من خالل تبني جملة من االستراتيجيات نذكر منھا 

  

وتتم من خالل استخدام الحواس  :" حواسالمالحظة واستخدام ال" األولى -
 ،لمعارفاعادة تنظيم إل ،أو لجمعھا ،ف عليھاالكتشاف المعلومات والتعرّ 

حيث تصبح ھذه الوحدات أكثر قابلية للحفظ والتذكير، ألن المالحظة سلوك 
طبيعي في اإلنسان، والحواس نوافذ تصل من خاللھا المعرفة، لذا يجب 

ى أقصى حد ممكن في تنمية مھارات التفكير استخدامھا واستغاللھا إل
خطوة في والمالحظة وضعية يوضع فيھا المتعلم . واالستكشاف واالستنتاج

 بناء .أولى نحو استقبال المعلومات ومعالجتھا، ثم التوصل إلى بناء المعرفة
متناسقا ومتدرجا، فيسھل عليه فھم المدلوالت والتفاعل معھا، ألنه كلما كانت 

دقيقة كانت المعلومات المستنتجة المبنية عليھا أكثر وضوحا ودقة المالحظة 
  .واستيعابا

  :وتتمثل فيما يلي  :" استثارة الفھم"الثانية  -

  . تھيئة المتعلم بتشويقه وإثارة دافعيته للتعلم .

يدل حول ما يستھدفه أو ما  )وضع فرضيات( اشتقاق أو عمل تنبؤات .
  ). ... ديث الشريفالقرآن الكريم، الح(النص  عليه
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القرآن الكريم (إثارة أسئلة حول المعاني الرئيسية التي يتضمنھا النص  .
  ...  أو الموضوع من تعاريف وأحكام وإرشادات) ... الحديث الشريف

  . غير المفھومة النصوص إدراك وفھم الفقرات الغامضة أو .
  

ديدة والمكتسبات القبلية حيث يتم الربط بين المعارف الج : "الربط"الثالثة  -
في سياق بناء الكفاءة، وھنا يقوم األستاذ بعملية التحكم واالنتقاء الواعي 

  .لمتغيرات الموقف التعليمي
  

 إتباعفي ھذه المرحلة يمكن  ) :المرحلة الختامية(استثمار المكتسبات  وضعية. 3
  : االستراتيجية التالية

  

  : ويتم من خالل  : عمل روابط ذھنية /أ
وھي تعني إعادة تصنيف المعلومات في : التصنيف في مجموعات  .

أو كتابيا، وذلك لتسھيل تذكر تلك  )ذھنيا( العقل فيلھا معنى  مجموعات
  . المعلومات التي تم تخزينھا أو استدعاؤھا

وھي تعني ربط المعلومات الجديدة بالمفاھيم : التداعي والتفصيل  .
 إليجادجزء من المعلومات بآخر  بالذاكرة أو ربط فعالالموجودة 

  . ارتباطات بالذاكرة حيث يكون لھا مدلول عند المتعلم
وھي تشير إلى وضع :  الفقرات وغيرھااستخدام الكلمات الجديدة في  .

أو قصة ذات معنى بحيث يمكن  أو تعريف كلمة أو عبارة ما في جملة
  . تذكرھا

لتفصيل حيث أن وھذه االستراتيجية تحتوي على شيء من الربط وا
  .المعلومة الجديدة ترتبط بسياق معروف من قبل

  : وتتم من خالل  : االستفادة من الصور واألصوات /ب
أي ربط المعلومة الجديدة بمفھوم موجود : اإلستراتيجية التصورية  .

يكون  أن اوھذا الربط إمّ . معنى له بالذاكرة باستخدام تصور بصري
  .ر مرسوم بالفعل أمام المتعلمبتصور موجود بالعقل أو بتصو

التوكل , البر والعقوق(وھي تعني تنظيم المفاھيم مثل  : الصور الداللية .
  . في شكل مصفوفة ...) صلة الرحم والقطيعة, والتواكل

وتعني تذكر كلمة جديدة باستخدام روابط سمعية : استخدام كلمات مفتاحية  .
ديد كلمة مألوفة لدى المتعلم لھا بصرية وأول ھذه االستراتيجية ھو تح

  .يرتبط بالكلمة الجديدة لمدلو
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  كيفية تطبيق الوضعيات التعليمية التعلمية ؟ 

  

أو ) خطوات اإلنجاز(تعليمية وحدة  الوضعيات التعليمية التعلمية على لتطبيق
  :  يتبع األستاذ الخطوات التاليةتحضير الحصة التعليمية 

    : لماتالتفكير في تسيير التع. 1
       .بيعة الكفاءة المستھدفة وأھداف التعلمط -
  ). معارف، أداءات(تنظيم التعلمات  -
                   .إعداد الوسائل الضرورية -
  . إعداد نماذج للتقويم -

ا  مشكلةإيجاد وضعية :  مشكلةوضعية . 2 درج  تحتھ ي تن اءة الت متفقة مع طبيعة الكف
ارات الم ارف والمھ دالمع ة دةح ام المطلوب ي ف. ألداء  المھ ا ھ وضعية خصائص الم

دة للخصائص ال م داخل وح أة كوضعية تعل مشكلة ؟ ال بد أن تستجيب الوضعية المنش
  :  التالية

                 . اقتراح مھمة إلنجازھا من طرف المتعلم. أ
  : أن يجند المتعلم الموارد الضرورية ألداء المھمة وھي . ب 

     .معلومات قبلية) فردية(ة موارد شخصي -
  ). معلومات الفوج أو القسم(موارد المجموعة  -
  )....توجيھات  ،صور ،وثائق(موارد األستاذ  -

  
  : تتم وفق الخطوات التالية   : )تسييرھا(معالجة وضعية مشكلة . 3

  

تتحدد ) مشكلة(أي وضع المتعلم أمام مھمة صعبة  :الصعوبة المعرفية للفرد . أ
 حيث تظھر المحاوالت األولى لتجاوز الصعوبات ،لھا أھداف التعلممن خال

  ). توظيف المكتسبات القبلية للمتعلم(
بتقسيم التالميذ إلى أفواج وتوجيھھم إلى  :الصعوبة المعرفية للمجموعة . ب

 ،التكامل التشاور،(مقابلة نتائج أعمالھم للوصول إلى إجابات متفق عليھا 
  ...).   تبادلةالشروح الم ،المقارنة

فينشط األستاذ المجموعة مساءلة حول إجابتھم وطريقة  :رد الفعل الجماعي . ج
الحصول عليھا، وذلك لمعرفة سالمة المسعى ودعم التعلمات باإلضافة أو 
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  االستراتيجية  الوضعية

  قوضعية االنطال
  .          التحضير لجو موضوع الوحدة. 1
  . استرجاع المعارف السابقة. 2
  .إثارة مواضيع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم. 3

  مرحلة بناء التعلم

  .          جعل المتعلم في وضعية مشكلة. 1
  .المالحظة باستخدام الحواس. 2
وفھم استثارة الفھم عن طريق إثارة أسئلة حول المعاني . 3

  . الفقرات الغامضة
  .الربط، ويتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة. 4

  

  االستراتيجية  الوضعية

  استثمار المكتسبات
  )المرحلة الختامية(

  : عمل روابط ذھنية، ويتم ذلك من خالل . 1
  .       التصنيف في مجموعات. 
  .           التداعي والتفصيل. 
  .الجديدةاستخدام الكلمات . 

  : االستفادة من الصور واألصوات، وتتم من خالل . 2
  .        االستراتيجية التصورية. 
  .              الصور الداللية. 
  . استخدام كلمات مفتاحية. 
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  :التعلمية /نموذج لتسيير الوضعيات التعليمية

  

  .ة األسرة في اإلسالمقيم:  الوحدة.          األسرة أساس المجتمع:  الدورة الثانية

استراتيجية   الوضعيات
  النشاطات المقترحة  الوضعية

وضعيات 
  وضعية مشكلة  االنطالق

) الثامن مارس عيد المرأة(واقعية مناسبةيستغل األستاذ . 1
  .المناسبةويثير مع التالميذ أسئلة تتعلق بأسباب ھذا 

يستخرج التالميذ بمساعدة األستاذ بعض ھذه األسباب، . 2
  .يبدأ من ذلك في تقديم الموضوعو

وضعية بناء 
  التعليم

  المالحظة

حقائق حوليقوم األستاذ بعرض صور أو شريط يتضمن . 1
  .تكامل دور المرأة مع الرجل

يجري حوارا مع التالميذ حول مضمون الصور أو. 2
الشريط، وتسجيل ما يمكن استخالصه من مالحظات على

  .السبورة
قيمة يمكن إعطاء فكرة مبسطة عن  من خالل المالحظة. 3

  .األسرة في المجتمع

  استثارة الفھم

طرح أسئلة حول الخصال الحميدة التي يعرفھا التلميذ. 1
 .داخل األسرةوالواجب التعامل بھا 

يتعرف المتعلم على جملة من األسس الخلقية للحياة. 2
 .ألسريةا
الوصول إلى فھم حقيقة ھذه األسس الخلقية باالعتماد على. 3

  .نصوص شرعية
على الفرد  للتماسك األسرياستخراج اآلثار اإليجابية . 4

  .والمجتمع

  الربط

ة و. 1 باته القبلي ين مكتس تعلم ب ربط الم تاذ ي ن األس ه م بتوجي
 .معارفه الجديدة

ة . 2 ه عن أھمي ا يعرف تعلم م ذكر الم كي رة وتماس ى ھااألس عل
  .الفرد والمجتمع
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استراتيجية   الوضعيات
  النشاطات المقترحة  الوضعية

الوضعية 
الختامية 

استثمار (
  )المكتسبات

عمل روابط 
  ذھنية

  : التصنيف في مجموعات . 1
وما ,اآلثار الطيبة الناتجة عن تماسك األسرةعرض لمجموعة من . 

  . عند تفككھاسيئة  آثار يقابلھا من
يحرص علىكي  قيمة األسرة في اإلسالمالمتعلم على يتعرف . 

  .تماسكھا
  .يتعرف المتعلم على واجبات وحقوق كل فرد داخل أسرته. 

  :التداعي والتفصيل . 2
بھا التقيدالتي يعرفھا، ويجب  واجباته وحقوقهيذكر المتعلم بعض . 

مع االستدالل بالنصوص الشرعية التي تحث على داخل أسرته
  .ذلك

,األسرة وتماسكھا حرص اإلسالم على بناءإلى حقيقة  المتعلم يصل. 
 .والمجتمع الفرد على وفوائدھا

  : استخدام الكلمات الجديدة في نصوص. 3
المحافظة يقوم األستاذ باستغالل عرض قصة واقعية تنبه إلى أھمية . 

 . في اإلسالم على األسرة

  
االستفادة من 

الصور 
  واألصوات

  : التصوريةاالستراتيجية . 1
أھميتھا على الفرد والمجتمع بما بيانو لقيمربط معاني ھذه ا. 

  .يعرف التلميذ من فوائد وآثار ايجابية، يمكن االستعانة بصور
لما لھا من باألسرةيصل األستاذ مع المتعلم إلى وجوب التمسك . 

 .آثار ايجابية
 :  الصور الداللية . 2

األحكام التعريف،( ھا وقيمتھابناء األسرة وأحكامتنظيم عناصر . 
وآثارھا) ... الحقوق والواجبات, عقد الزواج, الشرعية
  . وفوائدھا

,األسس الشرعيةعلى بناء األسرة الوصول إلى معرفة أھمية . 
  .وكيفية المحافظة عليھا

 .االستدالل بقصة حول الموضوع. 
  : استخدام كلمات مفتاحية. 3

مفتاحية ) األوالد، حقوق والواجباتال، الزواج، األسرة(الكلمات . 
وأھمية  ,قيمة األسرةينطلق منھا المتعلم في عملية استنتاج 

  .ودورھا في صالح الفرد والمجتمع, بنائھا وفق قواعد الشرع
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  : استعمال الوسائل التعليمية -6

  

  :  )الُمعينات التعليمية(تعريف الوسائل التعليمية  -1.6
  

ط التي يستخدمھا األستاذ في الموقف التعليمي لتوصيل ھي جميع أنواع الوسائ
الحقائق أو األفكار أو المعاني للمتعلمين وفق استراتيجية التعليم والتعلم لتحقيق 

  .الكفاءات المستھدفة
  

   : أھمية الوسائل التعليمية -2.6
  

الوسائل التعليمية بُرّمتھا توفر الخبرات الحسية التي يصعب تحقيقھا في  إنّ 
ظروف الطبيعية للخبرة التعليمية، وكذلك في تخطي العوائق التي تعترض عملية ال

اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه، فحينما نناقش مع التالميذ أركان الحج أو 
ه تتشكل لديھم صورة غير أو حقيقة العمرة أو معنى الحلم واإلحسان، فإنّ  واجباته

مختلف الوسائط التي يستخدمھا األستاذ في واضحة ال يمكن تحديد معالمھا إال ب
كعرض قرص مضغوط لكيفية أداء الحج أو مشاھدة قصة في  الموقف التعليمي،

وباإلضافة إلى ذلك فقد أثبتت األبحاث التي قام بھا ...  الصبر والشكر لشرح فوائدھما
تتغلب على  رجال التربية وعلم النفس واالجتماع فائدتھا التعليمية والتربوية، حيث أنھا

عيوب اللفظية، وتجعل التعليم أبقى أثرا، كما تثير اھتمام المتعلمين وتنشطھم وتنمي 
استقرارھم الفكري، وفي نھاية المطاف تسھل عملية التعليم على األستاذ والتعلم على 

  .المتعلم
  

   : األسس العامة في اختيار الوسائل التعليمية -3.6
ة وسيلة من الوسائل التعليمية اختيار دقيق لھا من الضروري أن يسبق استخدام أي

  : وفق أسس من أھمھا
فكل ما كانت الوسائل حسية وتسمح  : أن تتناسب الوسائل ومستوى التالميذ -)أ

لقصة تحكي عن مكانة الوالدين  سماعهللمتعلم بالفاعلية والنشاط كان ذلك أفضل، ف
  .وآثار ذلك وفضل, ومظاھر البر, ترسخ في ذھنه واجب البر بھما
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كل خطأ في المادة العلمية يؤثر سلبا على مدارك المتعلم،  : صحة المادة العلمية -)ب

فاستخدام شريط سمعي لغير مقرئ مختص فيه أخطاء يفسد المادة العلمية ويشوھھا 
  .لدى المتعلم

  

در يجب أن تحتوي الوسائل على الق: كفاية المادة العلمية التي تقدمھا الوسائل  -)ج
الكافي من المعلومات التي تتناسب مع الموضوع وغرض الدرس فعرض جزء مبتور 

  .ينقص من المادة العلمية ويحدث خلال لدى المتعلم ,مامن شريط فيديو حول حدث 
  

يجب أن تتناسب  : مناسبة المادة العلمية التي تقدمھا الوسائل لخبرات التالميذ -)د
, خبرات المتعلمين و تحقق استمرارية المعلوماتالمادة العلمية للوسائل مع مستوى 

  :  قتراح الوسائل التعليمية اآلتيةاويمكن . المصطلحات العميقة صعبة الفھم وتتجنب
  .السبورة 
  ).…، الطبيعة ، صور أداء العبادةمساجد(صور األماكن المختلفة   
  . األجھزة السمعية بصرية  
  . سمعية بصرية:  أشرطة  
  . أقراص مضغوطة  
  .مسجالت  
  .جھاز إعالم آلي  
حسب  )أو من غيره قصص من التراث، مصحف مدرسي(مراجع خاصة   

 .الوضعيات
  .شھادات ومداخالت األئمة والعلماء ورجال التخصصات المختلفة  
 .وسائل أخرى  

   : فيمكن االستفادة من ھذه الوسائل في مختلف المجاالت وعلى سبيل المثال
  .وغيرهيجي في التحفيظ تستعمل السبورة للمحو التدر 

  
   … ويستعمل المسجل لتسميع السور واآليات 
  . في تثبيت العقيدة والعلمية تستغل مختلف الصور الطبيعة 
واألمثلة  والحقائق العلمية ومجال السلوك تذكر مختلف القصص 

 .الواقعية
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  نموذج الستعمال الوسائل التعليمية
  

  الوسائل التعليمية  الوحدات  الدورات
عمل الصالح أساس ال. 1

  النجاح
  . االستقامة. 
  .الكسب المشروع. 

ر - رز ع تقامة تب ن االس ة ع ض قص
  . فوائدھا

بل  - رز س غوط يب رص مض رض ق ع
  .الكسب الحالل وآثاره

األسرة أساس . 2
  المجتمع

  . من أخالق المسلم . 
ظ .  ول    يحف الرس

  .الحقوق 

ريط  - الل ش ن خ ات م الوة لآلي ماع ت س
  . سمعي أو قرص

ول  - ف للرس روي مواق ة ت رض قص ع
  .في تعامله مع أصحابه

  .التوكل.   السالم عقيدة وعمل. 3
  .من عظماء األمة. 

حول  عرض شريط أو قرص مضغوط -
  . التوكل والتواكل

ى  - االستعانة بمكتبة المؤسسة لإلطالع عل
  .تراث العلماء

ى -  .كف األذى.  ال ضرر في اإلسالم. 4 ير إل ات تش ف  عرض الفت وب ك وج
  . األذى

ة - ور إيجابي رض ص ول /ع لبية، ح س
  .الموضوع
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الممارسات البيداغوجية التي تتطلبها مادة التربية اإلسالمية في التعليم 

 المتوسط
 :القرآن الكريم

 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق لآليات والسور المقّررة تالوة وحفظا •

 وة لآليات والسور،  وضبطها وفق أحكام التالوة األساسيةتدريب التالميذ على إتقان التال  •

 إشراك أكبر عدد من التالميذ في القراءات الفردّية  •

 ضبط اآليات الكريمة بالشكل الصحيح •

، وشرح المفردات )إن وجد( سبب النزول ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء التعلمات  •

 .ورة أو اآليات الكريمة قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما ترشد إليه الس

 ..تشجيع التالميذ على  حفظ اآليات والسور، واعتباره معيارا من معايير التقويم •

  :الحديث النبوّي الشريف

 .مطالبة التالميذ بالتحضير المسبق للحديث المقّرر قراءة وحفظا •

 .القراءة الصحيحة للحديث الشريف ومراعاة عالمات الوقف، وتمثيل المعنى •

 لقراءات الفردّية داخل القسمتعّدد ا •

 ضبط الحديث الشريف بالشكل الصحيح •

 ،)إن وجد( سبب ورود الحديث ( بطريقة حوارّية ممنهجة يتّم بناء بقية التعلمات •

التعريف  براوي الحديث، وشرح المفردات قاموسيا ووظيفيا، واستخراج ما يرشد إليه الحديث الشريف 

  .المقّرر، واعتباره معيارا من معايير التقويم تشجيع التالميذ على  حفظ الحديث

  :العقيـدة اإلسالميـة
  االنطالق من النصوص الشرعية المناسبة للموضوع ومستوى التالميذ •
توجيه اهتمام التالميذ إلى ظواهر الكون الدال على خالقه و مظاهر القدرة اإللهية من خالل  •

 .المخلوقات
  .الفرد والمجتمع من خالل األمثلة والوقائعبيان آثار اإليمان وثمراته في حياة  •

  :العبـادات
التركيز على أهّم أحكام العبادات واالقتصار على القدر الذي يناسب مستوى التلميذ و ما يحتاجه في  •

 .ممارسته لها 
 .بيان اثر العبادات في تزكّية النفس و استقامة السلوك •
التيمم، ( األداء التطبيقّي في أداء العباداتتدريب التالميذ على الكيفية العملية الصحيحة  و  •

 ).الوضوء، الغسل، األذان،اإلقامة، الصالة، العمرة، الحّج 
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، على أن يتم ذلك ..)الحج، صيام رمضان، ( مراعاة المناسبات الدينية في تناول الوحدات التعليمية  •

  .وفق تخطيط تربوي يعتمده أساتذة المادة في مجالس التعليم والتنسيق

   :ألخالق والسلـوكا

تدريب التالميذ على مالحظة الظواهر السلوكية في المحيط  و نقدها، واستخالص العبر والقيم  •

  .األخالقية منها 

عن طريق قصة معّبرة أو عرض شريط  أو محاكاة أحداث  ذات أثر على العقل و الوجدان  يتوّصل  •

 لفرد والمجتمع    التلميذ إلى التعّرف على فضائل األخالق وآثارها على ا

 إعطاء القدوة العملية من قبل األستاذ، و •

  

. تشجيع المواقف اإليجابية الصادرة من التالميذ 

استغالل كّل فرصة تربوّية مناسبة لمشاركة المتعلم بالمالحظة و المقارنة و االستنتاج  في الترغيب  •  

 .في  فضائل األخالق وذّم الرذائل منها 

  .تبة على االلتزام باألخالق، وآثار التفريط فيهااستنتاج اآلثار المتر  •

  السيـرة النبويـة و قصـص األنبيـاء

 استخالص العبر والقيم و األخالق  من األحداث و المواقف  •

 .إبراز جوانب  القدوة الحسنة وتعزيزها بأسلوب فّعال ومشّوق  •

الميذ، وتناقش في القسم، تقّدم في شكل عروض يحضرها الت) من عظماء األمة( الوحدة التعليمية  •

  .تدريبا لهم على البحث والتعامل مع المراجع

 :مالحظات 

إذا تعّددت الشواهد من النصوص القرآنية والحديثية في وحدة من الوحدات فإنه يكتفى بالشاهد  •

  .األول، إذا لم ير األستاذ ضرورة لبقّية الشواهد
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  : منھجية تقويم التعلم  -7

  : قـويـمتعـريـف الـتـ -1.7
تربوية شاملة مجالھا الرئيسي ھو إصدار أحكام على  عمليةھو التقويم التربوي 

األھداف والغايات والكفاءات ما تعلق منھا ب سواءالتعليمية /التعلمية مكونات العملية
في  جادةفھو وسيلة ال غنى عنھا لكل منظومة تربوية . أداء التلميذ أو المستھدفة،

 تكييفعلى التأكد من تحقيق أھدافھا وسالمتھا، ومتطلعة إلى اھتماماتھا وحريصة 
منظومتھا بصورة مستمرة مع مختلف التطورات الحاصلة في ھذا الميدان الحيوي 

ونظرا لتميز مادة التربية اإلسالمية بكونھا تجمع ما بين المعرفة  .والمصيري
التقويم  تباع خطوات معينة عبر مراحلإوالوجدان والسلوك فإن ذلك يتطلب 

  .المتدرجة، وكذا وسائل مكيفة وفق ھذه الميزة
  : مراحل التقويم في مادة التربية اإلسالمية -2.7

  

من خالل أنماط التقويم المحددة في نمطين أساسيين وھما التقويم البنائي والتقويم 
 اليتباع مراحل التقويم حسب الترتيب التإالتجميعي، يمكننا في مادة التربية اإلسالمية 

 :  
ويتضمن تحديد المستوى  ،ويتم قبل بداية عملية التعلم : التقويم األولي -)أ

 وبما أنّ . والمكتسبات السابقة توالقدرات الذھنية واالستعدادات والميوال
لھا مصادر تلقي متنوعة من  –بخالف بقية المواد  -مادة التربية اإلسالمية 

فيھا أھمية بالغة بحكم وجود التلميذ التقويم األولي يكتسي  غير المدرسة، فإنّ 
في وسط أسري واجتماعي متشبع بالقيم اإلسالمية، مما يمكنه من تحصيل 
معارف قبلية في المادة، فيكون الھدف من التقويم األولي ھو تحديد مدى 
تحصيل واكتساب المتعلم للمعارف والسلوكيات من وسطه الموجود فيه، 

أساء فھمه، وتمكينه من الفھم السليم  وكذا تصحيح ما يمكن أن يكون قد
إلى مستويات  المتعلمينكما يفيد ھذا التقويم في تصنيف ا. المناسب لقدراته

  .متجانسة، بحيث تبدأ كل مجموعة من المستوى المناسب لھا
حرك عملية التدريس بھدف تحديد ما إذا كان الذي ي ھو : التقويم البنائي -)ب

فھو بھذا المعنى يستغرق مدة . الكفاءات المستھدفةبناء م يسير وفق التعلّ 
تغذية مرتدة من خالل  المتعلمو لألستاذممارسة العملية التربوية بحيث يوفر 

أو اختيار مناسب  النتائج المحصلة، فيسعى األستاذ بناء عليھا إلى تعديل
سير العملية التعليمية التعلمية لالنتقال من تسھيل لالستراتيجية قصد 

، ومن جھته صيل المعرفي إلى األداء ومن ثّم إلى التفاعل الوجدانيالتح
تتم ھذه المرحلة و ،من معرفة جوانب القوة والضعف في أدائه المتعلميستفيد 

  .برنامجالأثناء تطبيق  من مراحل التقويم
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أو  يأتي ھذا النوع من التقويم في نھاية وحدة دراسية : التقويم الختامي -)ج
دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراسية بھدف إعطاء  أو مقرر دورة

، ومنحھم بناء الكفاءاتتقديرات للمتعلمين تبين قدراتھم التحصيلية وفق 
  . شھادة تبعا لذلك

  

فھذا النوع من التقويم ال يركز على التفاصيل أو األھداف الفرعية كما ھو الحال 
أثناء يھتم  والبد لألستاذ أن .رات نھائيةما يھتم بإعطاء تقديبالنسبة للتقويم البنائي، وإنّ 

الذين يجدون صعوبات في عملية  بالمتعلمين االھتمام االنتقال عبر مراحل التقويم
، ومن ثم ، أو ترجمتھا إلى أداءات سلوكية، أو تفعيلھا وجدانياتحصيل المعلومات

الذي  استدراكھا، وھذاوسبل  ھذه الصعوبات وتحديد عواملھا السعي إلى الكشف عن
 المالحظة ولتحقيق ذلك تستعمل. اصطلح على تسميته بالتقويم التشخيصي

  .المعرفي وربطه باألداء والتمثل الوجداني لتحديد المستوى االختبارات التحصيليةو
  :  أھداف التقويم في مادة التربية اإلسالمية -3.7

  

ام على العملية التقويم التربوي باعتباره األداة الرئيسية في إصدار األحك إنّ 
 وھذه األھداف نجدھا. له أھداف يسعى إلى تحقيقھا ، ال بد وأن تكونالتعليمية/التعلمية

محددة في ھدفين أساسيين أحدھما دافعي واآلخر تصحيحي، وتترتب عن ھذين 
  : الھدفين مجموعة من األھداف نذكرھا على النحو التالي

  :في  هفيمكن تحديد : بالنسبة للھدف الدافعي -)أ
  .ستثارة دافعية المتعلمين للتعلما 
شرح النصوص الشرعية واستخرج األحكام ( تنمية مستوى كفاءة األفراد 

  .)وتحديد مواطن القدوة التربويةوالفوائد ا
  ....) العبادات، المعامالت( ألفرادل الصحيح داءاألتنمية  
لنفس اإليمان وآثاره على ا(التفعيل الوجداني للمكتسبات المعرفية  

  ).والسلوك
اإلنسان الصالح، الثواب في ( مساعدة األفراد على تحديد أھداف المستقبل 

  .)اآلخرة
 .األداء الجيد ذويمكافأة األفراد  

 
 

107



 

  :فيمكن تحديد عناصره  : بالنسبة للھدف التصحيحي -)ب
 ).في األسرة والمجتمع(تصحيح المعارف المكتسبة بشكل خاطئ  
  .)دات والمعامالتالعبا(تعديل األداء الرديء  
تحويل المعرفة ( التعليمية/العملية التعلميةجرائية في إلاتحديد المشكالت  

  .)إلى أداء وتفعيلھا وجدانيا
حفظ النصوص الشرعية وفھمھا ومن ثم ( تشخيص صعوبات التعلم 

استخراج األحكام والفوائد التربوية، ضبط المصطلحات والتعاريف 
  ....) الشرعية

 .تعليمية وفق المعطيات المستجدة/يات تعلميةاستراتيجاتخاذ  
  : وسائل التقويم -4.7

المالحظة :  وسائل التقويم في مادة التربية اإلسالمية كغيرھا من المواد ھي
  :على التفصيل اآلتي . واالختبارات وبطاقة المتابعة المدرسية

المادة التعليمية مالحظة مدى تفاعل التلميذ مع  : "المالحظة" الوسيلة األولى.     
ومدى تمثله للمواقف الخلقية وكيفية تطبيقه للواجبات الدينية المقررة في المنھاج، وھذه 
الوسيلة تأخذ مكانا ھاما في مادة التربية اإلسالمية بحكم كونھا تركز على األداء 
والسلوكيات والتفاعل الوجداني مع التحصيل المعرفي، وھذا مما يعد موضوعا 

  : والمالحظة نوعان . للمالحظة
وھي المالحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث  : المالحظة البسيطة/ أ

  .يطرح فرضية لتبني استراتيجيات التحكم في الموقف التعليمي
ويقصد بھا المشاھدة التي يقوم بھا الفاحص، بحيث  :المالحظة العلمية / ب

اء كانت طبيعية أو يسجل كل ما يالحظه حول الظاھرة المالحظة سو
الشروط حتى  عدد منسلوكية أو تربوية أو اجتماعية، وال بد من توفر 

  :  تكون المالحظة جيدة نذكر منھا ما يلي
  . وضوح الھدف -
 .أن يكون موضوع المالحظة متاحا بحيث يمكن مشاھدته بيسر -

يجدون  وتكون شخصية مع بعض المتعلمين الذين : "المقابلة"الوسيلة الثانية . 
وخاصة أّن لب العملية التعليمية التعلمية في مادة . صعوبة في التكيف والتحصيل

التربية اإلسالمية ھو االنتقال من المعرفي إلى األداء والسلوك، وبالتالي دلّت التجربة 
على أّن كثير من المتعلمين الممتازين في التحصيل المعرفي يجدون صعوبة في 

داء والتفاعل الوجداني، مما يفرض استعمال ھذه الوسيلة بشكل االنتقال من ذلك إلى األ
  .متواصل مع المتعلمين المعنيين
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بحيث توضع لكل متعلم بطاقة يسجل  :  "المدرسيةالمتابعة بطاقات "الوسيلة الثالثة . 
عليھا مختلف تطورات الحاصلة في مكتسباته المعرفية وأداءاته السلوكية وتمثالته 

المادة تشمل على الحفظ والشرح  ما يتأكد استعمال ھذه البطاقة ھو أنّ وم. الوجدانية
والتحليل واالستنتاج وكثير من األداءات، فينبغي حينئذ وضع البطاقة التي تتبع مدى 

  .في ذلك المتعلمتقدم 
وتحتوي على األسئلة الشفوية التي ال تتطلب  : "االختبارات"الوسيلة الرابعة . 

وكذا االختبارات التحريرية بنوعيھا الموضوعية والمقالية بمراعاة ما  إجابات طويلة،
باإلضافة إلى االختبارات األدائية بحكم . يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم

  .خصوصية المادة
لھذا يفضل في التقويم باألسئلة الشفوية فيما يتعلق بالحفظ وشرح اآليات واألحاديث 

الفوائد التربوية وسرد الوقائع من السيرة النبوية وقصص النبوية واستخراج األحكام و
األنبياء والصالحين، وھذا ال يعني االستغناء عن االختبارات التحريرية في ھذه 

  . المجاالت
وأّما االختبارات األدائية فھي مطلوبة بشدة فيما يتعلق بمجال السلوك والعبادات، وال 

تبارات التحريرية أو الشفوية، ألّن اجتياز ھذه ينبغي االكتفاء في ھذا المجال على االخ
التلميذ يحسن االنتقال فيھا كمعرفة إلى أداء وسلوك، وعندھا  االختبارات ال يعني أنّ 

  .يفقد تدريس السلوك والعبادات الغاية األساسية منھما
وأّما االختبارات التحريرية فھي وسيلة تستخدم في جميع مجاالت التربية اإلسالمية، 

كن فائدتھا العظمى تظھر لقياس مدى انتقال التالميذ من التحصيل المعرفي إلى ول
التفاعل الوجداني، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لھم للتعبير عما يختلج في صدورھم، 

  .وبذلك نخرج من إشكالية عدم إمكانية قياس التفاعالت الوجدانية
  : نموذج للتقويم باستعمال مراحله -5.7

 

  مواقف في الشورى:  لتعليميةالوحدة ا

 

إقتداء , القدرة على إبداء الرأي وممارسة الشورى : )القاعدية(الكفاءة المستھدفة 
  .بمواقف من حياة الرسول في ذلك

ليقف على  الشورى في الحياة مفھوميسأل األستاذ المتعلمين على  : تقويم مبدئي
  .معارفھم السابقة في الموضوع

، وعن الشورى يتم دراسة موضوع الوحدة، يسألھم عن أھمية بعد أن:  تقويم بنائي
  .على الفرد والمجتمع ھا ودالالتھاآثار 
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، إبداء الرأي والتشاور مع اآلخرينيسأل األستاذ المتعلمين عن أھمية  : تقويم ختامي

مواطن ثم يطلب من المتعلمين أن يعددوا  ,التشاورواآلثار السلبية الناتجة عن عدم 
 أھمية الشورى ودالالتھا، وإبداء الرأي ءاآلداب الواجب التقيد بھا أثناوكذا  ،التشاور

  .وآثارھا اإليجابية على الفرد والمجتمع
  : نموذج للتقويم باستعمال وسائله -6.7
بمالحظة حسن إخراج :  تتخذ المالحظة وسيلة للتقويم فيما يتعلق بالحفظ : المالحظة

رد اآليات من غير إسقاط، كما تتخذ وسيلة الحروف من مخارجھا الصحيحة، وس
والتأدب بآداب الحديث  كف األذىو كاالستقامةللتقويم فيما يتعلق ببعض السلوكات 

  .الخ... ، والتسامح معھم في حال االختالفالتشارو مع الغيرأثناء 
قد يجد بعض المتعلمين صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصيل  : المقابلة
إلى األداء السلوكي أو التفاعل الوجداني، مما يتطلب مقابلتھم لمعرفة األسباب العلمي 

  .الصعوبة، ومن ثم تقويمھا ومعالجتھا
  : بطاقة المتابعة المدرسية

  :المعلومات الخاصة بالمتعلم 
 

 .............................: ............. االسم واللقب •
  ........................: ................. تاريخ الميالد •
  ..: .......................... مستوى االجتماعي لألسرة •
  ....: ........................... المستوى الثقافي لألسرة •
  .......................: ...... عدد اإلخوة ومرتبته بينھم •
  . جيد ـ متوسط ـ ضعيف: المستوى الدراسي السابق  •
  ......................: ...........حالية السنة الدراسية ال •

  

  

 

  المالحظة  التقويم المكان المستوى المجال  النشاط التاريخ

  
حفظ 
سورة 

  "النبأ"

عيف ط/ض /متوس
في /في تقدم معرفي  حفظ  القسم  جيد

 .الخ...تأخر 

  

  . واالختبارات تكون إما موضوعية أو مقال :االختبارات 
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  :  ما يلي  حترااق يمكن :االختبارات الموضوعية / أ
  .الخ... رستظھايلجأ إلى مأل الفراغات، أو اإل :في مجال الحفظ . 
يلجأ إلى المقابلة بين خلقين متضادين من حيث  :في مجال األخالق والسلوك . 

  . الخ... أو اللجوء إلى الصواب   والخطأ. المحاسن والمساوئ واآلثار
 ن األركان، والواجبات، والشروط منيلجأ إلى التميز بي :في مجال العبادات . 

  . خالل وضع مصفوفة
  .الخ... يلجأ إلى التعريفات ، والتمييز بين مختلف األركان :في مجال العقيدة . 
  .يذكر مواقف من حياة بعض الرسل عليھم السالم :في مجال قصص األنبياء . 
  : يمكن اقتراح ما يلي : المقال / ب

لتفاعل الوجداني للمتعلم مع مواضيع العقيدة، وكذا للمقال دور كبير لقياس مدى ا
مدى قدرته على التحليل والتركيب واالستنباط من النصوص الشرعية، وكذا استخراج 
الحكم التشريعية من وراء العبادات والمعامالت، وكذا سرد الوقائع من السيرة النبوية 

وذلك من خالل ، وقصص األنبياء والصالحين، وتحديد مواطن القدوة من حياتھم
وضعية دالة بالنسبة للمتعلم ككتابة رسالة إلى مؤسسة ما أو صديق أو أحد أفراد 

  .العائلة حول موضوع مقترح في الوضعية
   

   : النشاطات الالصفية -8

  

 .تمثل امتدادا طبيعيا للنشاطات الصفية تكملھا وتدعمھا) ةاالمتدادي(األنشطة الالصفية 
متعلم خارج القسم من خالل ممارسة القيم ومختلف المكتسبات في وھي نشاطات يقوم بھا ال

ويجب عدم النظر إلى األنشطة الالصفية بأنھا معطلة  .الوضعيات والمواقف المناسبة
إذ بھا  :بل ينبغي النظر إليھا من زاويتھا التربوية ,للدراسة أو مضيعة للوقت والجھد

مكتسبات التعلمية في محيطه االجتماعي وفي يتدرب المتعلم على تمثل القيم اإلسالمية وال
فتتقوى في نفسه روح الجماعة , ت جديدة بالنسبة له من عبادات ومعامالت وآدابافضاء

وتتدعم شخصيته بما يجده من حلول للتحديات والمشكالت التي تعترضه، فيكون فعال أو 
أكثر من األنشطة  ولالستفادة .إيجابيا مما يعينه على تذوق قيم العلم والوقت والجھد

  .الالصفية البد أن تخضع للمتابعة والتقويم بما يحقق الغايات واألھداف التربوية المرجوة
 :وإليك النشاطات الالصفية المقترحة في مادة التربية اإلسالمية 
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  النشاط الالصفي  الوحدة

  االستقامة
يدنا  اة س يلم حول حي يشارك المتعلمون في قراءة قصة أو مشاھدة ف

  .سى عليه السالم تبرمجه المؤسسةمو
 .يطالب التالميذ بمطالعة قصة سيدنا موسى عليه السالم.  

غوط   بر الوالدين رص مض ريط أو ق م أو ش اھدة فل ون لمش ر المتعلم يحض
  .طاعة الوالدينتبرمجه المؤسسة موضوعه 

  التوكل
فوفة  ة مص تعلم بكتاب ب الم ة(يطال ين ) قائم ا ب ن خاللھ زون م يمي

ى هللا باال محاسن ل عل ابرةتوك د والمث اولج دم  ئ، ومس ل وع التواك
  . األخذ باألسباب

 كف األذى
ر عن مظاھر كف األذى  يطالب المتعلمون بتحضير رسومات تعب

  .ودفع الضرر وتدعوا إلى السلم
تنوع ال/التكامل بين المواد: (المقترحات المقدمة راعينا فيھا ما يلي  : مالحظة

  ).نياتواالختيار حسب اإلمكا
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