
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانية ابتدائي  ------------ --------------------------------------------------------------------- -------------

  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  
  

  تقديم الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة اإلسالمیة 
  بتدائي االثانیة 

  
التربية اإلسـالمية   المعلمين هذه الوثيقة المرافقة لبرنامجيسرنا أن نضع بين يدي زمالئنا 

اعـد  تهدف إلى توضيح المبادئ المنهجية وشـرح القو  ، والتيمن التعليم االبتدائيللسنة الثانية 
مـاذج  و تذليل كيفية التعامل معه وتسهيل مقروئيته، وإعطاء ن التربوية المتبعة في بناء البرنامج

في تدريس بقية الوحدات قصد  المعلمتقييمها، وعلى منوالها يسير حول سير الوحدات التعلمية و
  .تعليمية بما يناسب مستوى المتعلمين / عيات تعلمية كفاءاتها ومضامينها من خالل وضبناء 
  

 وعلـى ، ة عامة ومجاالتها وكيفية تناولهـا وتحتوي الوثيقة المرافقة على تقديم المادة بصف
منطق تقسيم  شرحت، وبالمشاريع الثالثةهيكلة مصفوفة مفاهيم البرنامج المقرر بمقابلة المجاالت 

تيجية ، إلى جانب توضيح اسـترا احدة منها كفاءة مرحليةتحقق كل والتي  مشاريعوتسلسل تلك ال
  .التعلم والتعليم ودالالتها

  

التعليمية مع بيان المقصود منهـا،   /وكان من الضروري تناول تسيير الوضعيات التعلمية 
  .، ومعالجة الوضعية المشكلة وكيفية تطبيقها

  

طة الالصفية للمادة مع بعض واألنش التعليميةحول الوسائل  وتعميما للفائدة أدرج موضوع
  .األمثلة
  

إلى منهجية تقويم التعلم بشكل مفصل مع بعض التطبيقات النموذجية وفق  كما تم التعرض
  . البرنامج المقرر

  

، وأن تكـون أداة  قة صدى طيبا لدى زمالئنا المربينوفي األخير نتمنى أن تلقى هذه الوثي
  . ولي التوفيق نون بها في إنجاح مهمتهم النبيلة، واهللاييستع
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  الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانية ابتدائي  ------------ --------------------------------------------------------------------- -------------

  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  تقديم مادة التربیة اإلسالمیة - أوال
  

عقيديا  -االجتماعي الهادف لتنشئة اإلنسان اإلسالمية تعني النشاط الفردي و التربية
تزويده تنشئة شاملة، و -وجدانيا وجسديا وجماليا وخلقيا، وفق ما جاء في القرآن والسنة و

قال اهللا . نموا سليما وفقا للغرض الذي رسمه القرآن الكريم بالمعارف واالتجاهات الالزمة لنموه
فالتربية اإلسالمية توجه طاقات  .)56:الذاريات) (وما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنس ِإالَّ ِليعبدونِ: (تعالى 

تعمل للوصول به إلى المستوى الذي يليق بمكانته و ،إلى االنسجام التام مع هذا الغرضاإلنسان 
  .الوجود انطالقا من العقيدة اإلسالمية، ألن اإليمان هو الكفيل بتنمية الرقابة الذاتية في

   

كمادة تعليمية، ترتكز على التصور الشمولي القائم على التوازن  التربية اإلسالميةو
اهللا آتَاك وابتَغِ فيما : (قال اهللا تعالى . والنفسية والروحيةوالتكامل بين الجوانب العقلية والمادية 

ف ادغِ الْفَسال تَبو كِإلَي اللَّه نسا َأحكَم نسَأحا ونْيالد نم كيبنَص ال تَنْسةَ وراآلخ ارضِ الدي األََر
يندفْسالْم بحال ي اللَّه 77:القصص) (ِإن( .  

  

السلوكية الجوانب الوجدانية والتركيز على وعليه، ينبغي أن تعكس المادة هذا التصور ب
ال تفقد فاعليتها، وال ال تُـفرغ المادة من طبيعتها، وحتى  ،عوض اإلغراق في المعارف فقط

  : تصبح عناوين بدون مضمون، ومن ثَم يتحقق مبدأ العبودية المنظم لعالقات اإلنسان كما يلي 

 هي عالقة عبودية: بين اإلنسان العالقة بين الخالق و. 

 إحسانهي عالقة عدل و: قة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان العال . 

 كد وعمل ومسؤولية، هي عالقة اختبار و: حياة الدنيا الالعالقة بين اإلنسان و
 . قته باآلخرة هي عالقة جزاء وحسابعالو

 نمية باعتماد العلم هي عالقة تسخير وتعمير وت: الكون العالقة بين اإلنسان و
 .والتكنولوجيا

  

  التربية اإلسالمية تمجاال

  : من المجاالت التالية  بتدائيةالالمرحلة اتتكون مادة التربية اإلسالمية في 

  القرآن الكريم  - 1

     الحديث الشريف - 2

     العقيدة - 3
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  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  )العبادات(الفقه  - 4

     السلوكواألخالق  - 5

  النبوية  السيرة - 6

  القصص - 7
  

  المرحلة االبتدائيةية في تناول مجاالت التربية اإلسالم
  

  : العقيدة  -

انطالقا من البراهين النقليـة والعقليـة، بعيـدا عـن      ،غرس العقيدة اإلسالمية الواضحة
تصل إلى وجدان التلميذ الخرافات واالنحرافات والشوائب والتعقيدات الغريبة عنها، مما يجعلها 

  .بـيسر
  

  : ث النبوي يالقرآن الكريم والحد -

يذ بأصول دينه وهما القرآن الكريم و الحديث النبـوي و تقـويم لسـانه باللغـة     ربط التلم
  .العربية

  

  : األخالق والسلوك والسيرة والقصص  -

س القـيم والمثـل   وغـر  ،لمـتعلم ا لتوجيهاألخالق والسلوك والسيرة مجاال  جعل تدريس
إلـى   ،جهد كبيـرين و بداية العمر إلى عناءيحتاج في ال وهذا في سن مبكر،  والمبادئ في نفسه

والقدوة العملية من سيرة  ،جانب ربط هذه المثل والمبادئ والقيم بالواقع من خالل ضرب األمثال
 وبيان أضرار مخالفتهـا  بيان ثمرات هذه القيم في الحياة ومن ثم ،الصالحيناألنبياء وو محمد 

  .مما يثير الطاقات الخيرة فيه

  :  العبادات -

المتصلة بحياة التلميذ اتصاال مباشرا بالقدر الذي تصح فيه تلك األحكام  بيان األحكام الفقهية
فليس إذن الغرض من تدريس الفقه هو التوسع فـي   ...).الطهارة، الصالة، الصوم ( و ال تبطل

الفروع واألحكام، وإنما االقتصار على الجانب األدائي منها، مع ربطهـا بمختلـف المرغبـات    
  .والمحفزات
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  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  مصفوفة المفاھیم وتنظیمھا:   ثانیا
  
  
  
  
  

  القرآن والحديث

یة 
رب

الت
یم 

اھ
مف

فة 
فو

ص
ة م

یكل
ھ

یة 
رب

الت
یم 

اھ
مف

فة 
فو

ص
ة م

یكل
ھ

یة
الم

إلس
ا

یة
الم

إلس
ا

  
)

ائي
بتد

ية ا
لثان

نة ا
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( 

  املشروع األول 
    أنا مسلم

    العقيدة
    

  الثاني عالمشرو   العبادة
    أخالقي كمسلم

    السيرة النبوية
    

األخالق 
 والسلوك

  المشروع الثالث  
   واجباتي كمسلم

  
 

   

المسد، قريش، الفيل، : سورة*
  .العصر، القدر، الماعون

  .حديث خلق الصدق*
  . حديث من صفات المسلم*
  . حديث الرفق بالحيوان*
  . حديث الرفق بالحيوان*

 من أركان اإليمان .  

 من أسماء اهللا الحسنى .  

 شخصية الرسول .  

 خلق الصدق .  

 من صفات المسلم .  

  المسد، قريش، الفيل: سورة.  

  
  . من أركان اإليمان*
  . من أسماء اهللا الحسنى*

 أداء الوضوء. 
 الرفق بالحيوان . 
 اإلحسان إلى الجار . 
 توقير الكبير . 
 آداب الطريق . 
 القدر. العصر: سورة  .  

  . أداء الوضوء*
  . أداء الصالة*
  
شخصية الرسول صلى اهللا *

رضاعه،  نسبه،(عليه وسلم 
  ). بعثته، أخالقه

 أداء الصالة . 
 آداب المسجد. 
 آداب طلب العلم . 
 بر الوالدين . 
 زيارة األقارب . 
 الماعون: سورة .  

  . أدب الحديث والحوار*
  .اإلحسان إلى الجار*
  . توقير الكبير*
  . أدب الطريق*
  . آداب المسجد*
  . بر الوالدين*
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  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  
  

  تقسیم المشاریع - ثالثا
  

لقد تم تقسيم برنامج السنة الثانية ابتدائي إلى ثالثة مشاريع متكاملة ومتناسقة فيما بينها، كما 
  :أن كل مشروع يكون وحدة بيداغوجية منسجمة كما يلي 

  

  أنا مسلم: المشروع األول /  1

شروع المضامين التي من خاللها يثبت االنتماء إلى اإلسـالم، كالقـدرة   في هذا الم روعي
على تعداد أركان اإليمان وبعض أسماء اهللا الحسنى، واستظهار المحفوظ من القرآن والحـديث،  

  .في الصدق واألمانة من خالل جوانب من سيرته سول واإلقتداء بأخالق الر
  

األساسية للبعد العقائدي، فقدرته علـى النطـق    فأركان اإليمان تغرس لدى المتعلم الركائز
بالشهادتين وفهمهما وحفظهما مثاال يرسخ االنتماء إلى اإلسالم، وأسماء اهللا الحسنى تأكيد لهـذا  

وأخالقه العاليـة كالصـدق واألمانـة وأدب     المعنى، ويعضد ذلك كله تمثل شخصية الرسول 
  .الحديث والحوار

  

دة في هذا المشروع فيها إشارة واضحة وعالقة ملحوظة لمـا  أما سور القرآن الكريم الوار
سبق ذكره، وبهذا تكون مضامين المشروع بحيث ترمي إلى تحقيق المشـروع األول بكفاءتـه   

  .المرحلية
  

  / أخالقي كمسلم: المشروع الثاني.  

المتعلم يسهم في بنـاء شخصـيته    القدرة على تطبيقها في محيطواألخالق الحميدة كثيرة، 
نظافة من  في ذهنهفأداء الوضوء تعبير عن الطهارة والنظافة الحسية وما يطبع  .وتسوية سلوكه

محيطه، والرفق بالحيوان تربية سلوكية حضارية، واإلحسان إلى الجار واحترام الكبيـر وأدب  
الطريق لمسات عالية من األخالق اإلسالمية السامية، إلى جانب اسـتعراض شـرح سـورتي    

   .رالعصر والقد
  

  واجباتي كمسلم: المشروع الثالث /  3

استشعار بالسؤولية وإلزام النفس بها، وما يترتب عنـه مـن إحسـاس المـتعلم      الواجبات
بالوجود اإليجابي في محيط، حيث استهدفنا من خالل هذا المشروع إكساب المتعلم القدرة علـى  

سجد باحترامه وتقديسـه، وآداب  أداء الواجبات اإلسالمية بممارسة الصالة صحيحة، و آداب الم
العلم من توقير المعلم واحترام المدرسة ووجوب طاعة الوالدين والبـر بهمـا، وزيـارة     طالب

  .األقارب، وكذا ما أرشدت إليه سورة الماعون من واجبات كإقامة الصالة وإطعام الطعام
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  الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانية ابتدائي  ------------ --------------------------------------------------------------------- -------------

  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  

  

  :الخالصة 

رحلية واقعيـة إذا يمكـن   وخالصة القول أن مضامين كل مشروع متجانسة، وكفاءتها الم 
اكسابها للمتعلم، وأن المشاريع الثالثة يخدم بعضها البعض في وحدة كبرى فيها مـن التناسـق   

  .بتدائي في مادة التربية اإلسالميةاوالتفاعل ما يكون برنامجا متوازنا للسنة الثانية 

  

  إستراتیجیة التعلیم والتعلم - رابعا
  

إلى تتضمن مسارا من العمليات التي يمكن أن تقود  عقالنية هي عبارة عن خطة منظمة و
ينبغي أن تعكس في عملية التعليم والتعلم في منهاج التربية اإلسالمية نوع  ،وعليه .تحقيق أهداف

وموضوع التعلم بما تقتضـيه  المعلم والمتعلم، :  التطور في أشكال التفاعل بين عناصر العملية
حيث تضع المتعلم أمام وضعيات تحفزه على النشاط والتعلم مبادئ مقاربة التدريس بالكفاءات، ب

باستخدام قدراته الذاتية من أجل اكتساب كفاءات، أو القدرة على األداء فـي  ) مشكلة/ وضعية (
مختلف وضعيات الحياة، وذلك بتفعيل معارفه وتحويلها إلى سلوكات، كل ذلك من خالل التنويع 

واستخدام أساليب التقويم المناسبة وأساليب التنشيط ، في القسموتوزيع التالميذ ، في وسائل التعلم
  . الميسرة للتعلم

  

    : داللة استراتيجية التعلم 

هي تلك التقنيات التي يتحكم فيها الفرد شعوريا ويقوم بتوظيفها في التعلم والحفظ والتذكر  
  :لية الجوانب التاعلى  لتشتموالتفكير وحل المشكالت ومعالجة المعلومات  و

   

، والراحة ،والتهيؤ العقلي، عتدال المزاجال التمهيد مثل: أنشطة ما قبل التعلم . 1
المشاكل السابقة، أو التذكير بالحوادث األخيرة في الحي،  مثل عدم إثارة، واالسترخاء

أي التخلص من االنفعاالت السلبية كالخوف والخجل والقلق، وتوفير شروط جلب انتباه 
  .المتعلم

  

التكرار في القرآن الكريم أو الحديث الشريف، أو تسميع شريط في مثل  :أنشطة التعلم . 2
   ...ذلك، أو تلخيص موضوع ما له عالقة بالوحدة 

البيداغوجي االنتقال من المعلوم إلى المجهول ومن  إعمال بالمبد :أنشطة ما بعد التعلم . 3
ق معاني أو دالالت جديدة أو كاشتقاالبسيط إلى المركب ومن الحسي إلى المعنوي، 

شخصية الرسول، / وحدات  :مثل، ربط المادة المتعلمة مما هو مائل في البناء المعرفي
         .سورة قريش، سورة الفيل، كوحدات متداخلة في البناء المعرفي
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  تسییر الوضعیات التعلمیة التعلیمیة  - خامسا
بالكفاءات يشكالن ثنائية تفاعلية داخل العملية والمتعلم في استراتيجية التعليم  المعلمإن 

تنشيط  المعلمساهمة معا في تفعيل نشاط التعليم، فيكون دور البيداغوجية الجديدة من حيث الم
في عالقة  ،، ودور المتعلم التعلم والبحث واالستكشافوجيه وتيسير وتسيير عملية التعلمتو

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

  ما المقصود بالوضعية التعليمية التعلمية ؟ ـ 

فيها المتعلم أمام مشكلة أو فكرة تتحدى تفكيره ومعلوماته، فيتطلب  عوضهي الحالة التي ي
اللجوء إلى  المعلم، كما يتطلب من منه الموقف اللجوء إلى توظيف قدراته العقلية والمعرفية

  : وفق الخطوات التالية، ئل التعليمية الكفيلة بتحقيق الكفاءةاألساليب البيداغوجية والوساتوظيف 
  

فيها المتعلم أمام  يكونوهي الخطوة األولى التي :  وضعية االنطالق، المرحلة األولى - 
وهي غالبا ما ترتبط بأداءات المتعلمين ل الدخول في موضوع التعلم، بتساؤالت تثير انتباهه ق

  ) . تقويم مبدئي(المتعلقة بمكتسباتهم القبلية 

المعارف  وتثبيت مناقشةتقديم وتتم خالل هذه المرحلة : وضعيات بناء التعلم ، المرحلة الثانية - 
  : الجديدة من خالل تبني جملة من االستراتيجيات نذكر منها 

  

وتتم من خالل استخدام الحواس الكتشاف المعلومات  : المالحظة واستخدام الحواس -1
حدات أكثر قابلية للحفظ حيث تصبح هذه الو ،لمعارفاعادة تنظيم إل، لجمعها أو، والتعرف عليها

 .واس نوافذ تصل من خاللها المعرفة، والحالمالحظة سلوك طبيعي في اإلنسان ، ألنوالتذكير
لذا يجب استخدامها واستغاللها إلى أقصى حد ممكن في تنمية مهارات التفكير واالستكشاف 

  . واالستنتاج 

، نحو استقبال المعلومات ومعالجتهاخطوة أولى في ة وضعية يوضع فيها المتعلم والمالحظ
 ،ليه فهم المدلوالت والتفاعل معها، فيسهل عبناء متناسقا ومتدرجا ثم التوصل إلى بناء المعرفة

المعلومات المستنتجة المبنية عليها أكثر وضوحا ودقة  ه كلما كانت المالحظة دقيقة كانتألن
   . واستيعابا 
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  :وتتمثل فيما يلي  :استثارة الفهم  -2

  . تهيئة المتعلم بتشويقه وإثارة دافعيته للتعلم * 

النص  يدل عليهحول ما يستهدفه أو ما  )وضع فرضيات( اشتقاق أو عمل تنبؤات* 
  ). ...القرآن الكريم، الحديث الشر يف(

 الحديث  قرآن الكريمال( نصإثارة أسئلة حول المعاني الرئيسية التي يتضمنها ال
  .أو الموضوع) ...الشريف

 غير المفهومة  النصوص إدراك وفهم الفقرات الغامضة أو.  

   

حيث يتم الربط بين المعارف الجديدة والمكتسبات القبلية في سياق بناء  : الربط -3
  .بعملية التحكم واالنتقاء الواعي لمتغيرات الموقف التعليمي المعلمالكفاءة، وهنا يقوم 

  

في هذه المرحلة يمكن  ) :المرحلة الختامية(استثمار المكتسبات  وضعية، المرحلة الثالثة - 
  : تباع االستراتيجية التاليةإ

  : ، ويتم من خالل روابط ذهنية إقامة / أ

لها  مجموعاتوهي تعني إعادة تصنيف المعلومات في  :التصنيف في مجموعات * 
ات التي تم تخزينها أو ك لتسهيل تذكر تلك المعلومأو كتابيا، وذل ذهنيا العقل فيمعنى 

  . استدعاؤها

 فعالوهي تعني ربط المعلومات الجديدة بالمفاهيم الموجودة  :التداعي والتفصيل * 
حيث يكون لها  ،ارتباطات بالذاكرة يجادإلبالذاكرة أو ربط جزء من المعلومات بآخر 

  . مدلول عند المتعلم

وهي تشير إلى وضع كلمة أو عبارة  : الفقرات وغيرهاة في استخدام الكلمات الجديد* 
وهذه . قصة ذات معنى بحيث يمكن تذكرهامحادثة أو  أو أو تعريف ما في جملة

لجديدة ترتبط من الربط والتفصيل حيث أن المعلومة ا االستراتيجية تحتوي على شيء
  .بسياق معروف من قبل

  

  

9



  الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانية ابتدائي  ------------ --------------------------------------------------------------------- -------------

  اإلسالميةالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية 

  

   

  : تتم من خالل و: االستفادة من الصور واألصوات  /ب

أي ربط المعلومة الجديدة بمفهوم موجود بالذاكرة باستخدام  :اإلستراتيجية التصورية * 
  . معنى تصور بصري له

 في شكل مصفوفة )...الصدق، األمانة(مفاهيم مثل وهي تعني تنظيم ال : الصور الداللية* 
  . تتناول كل مجاالت التربية اإلسالمية

وأول  ديدة باستخدام روابط سمعية بصريةوتعني تذكر كلمة ج :ة استخدام كلمات مفتاحي* 
  .  يرتبط بالكلمة الجديدة  لهذه االستراتيجية هو تحديد كلمة مألوفة لدى المتعلم لها مدلو

  

  :التعليمية التعلمية  اتالوضعيـ كيفية تطبيق 

تحضير  أو  )خطوات اإلنجاز(تعليمية وحدة  الوضعيات التعليمية التعلمية على لتطبيق
  :   الخطوات التالية المعلميتبع  ،الحصة التعليمية

    : التفكير في تسيير التعلمات. 1 

o الكفاءة المستهدفة وأهداف التعلمبيعة ط .  

o  أداءاتمعارف(تنظيم التعلمات ،( .  

o  إعداد الوسائل الضرورية .  

o  إعداد نماذج للتقويم .  

تحتها قة مع طبيعة الكفاءة التي تندرج فوامت مشكلةإيجاد وضعية  : مشكلةوضعية . 2 
  مشكلة ؟الوضعية خصائص الما هي ف. المهام المطلوبة ألداء ددةحالمعارف والمهارات الم

  

  :  ال بد أن تستجيب الوضعية المنشأة كوضعية تعلم داخل وحدة للخصائص التالية   

  . اقتراح مهمة إلنجازها من طرف المتعلم .  أ

  : الموارد الضرورية ألداء المهمة وهي  أن يجند المتعلم. ب

o  معلومات قبلية ) فردية(موارد شخصية .  

o  معلومات الفوج أو القسم(موارد المجموعة( .  

o  توجيهات ،صور ،وثائق(المعلمموارد.... ( 
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  : تتم وفق الخطوات التالية  ) :تسييرها(معالجة وضعية مشكلة . 3

تتحدد من ) مشكلة(المتعلم أمام مهمة صعبة  أي وضع :الصعوبة المعرفية للفرد . أ  
توظيف المكتسبات ( حيث تظهر المحاوالت األولى لتجاوز الصعوبات ،خاللها أهداف التعلم

  ). القبلية للمتعلم

بتقسيم التالميذ إلى أفواج وتوجيههم إلى مقابلة نتائج  :الصعوبة المعرفية للمجموعة . ب 
  ).  ...الشروح المتبادلة ،المقارنة ،التكامل التشاور،(ليها أعمالهم للوصول إلى إجابات متفق ع

المجموعة مساءلة حول إجابتهم وطريقة الحصول  المعلمفينشط  :رد الفعل الجماعي . ج 
       .، وذلك لمعرفة سالمة المسعى ودعم التعلمات باإلضافة أو التعديل أو التغييراعليه
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  :دول التايل  هذه اإلستراتيجية وفق اجل ميكن تلخيصو
  اإلستراتيجية  الوضعية

  االنطالق  وضعية
  . التحضير لجو موضوع الوحدة 

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

  لممرحلة بناء التع

   .جعل المتعلم في وضعية مشكلة .1
  .باستخدام الحواس:  المالحظة. 2
، وفهم ن طريق إثارة أسئلة حول المعانيع: استثارة الفهم . 3

  .   الفقرات الغامضة 
  .ويتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة: الربط . 4

استثمار املكتسبات 
  )اخلتامية املرحلة(

  : وتتم من خالل : روابط ذهنية  إقامة. 1  
  .التصنيف في مجموعات  /أ      
  . التداعي والتفصيل  /ب     

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

  .  االستراتيجية التصورية   /أ     
  . الصور الداللية  /ب    

  . استخدام كلمات مفتاحية  /ج   
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  :و ميكن تشخيص هذه االستراتيجية على الوحدة التالية 
  من صفات املسلم: الوحدة           مسلم  أنا: املشروع األول 

  
  .املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه) : ص(قال رسول اهللا 

  
  النشاطات املقترحة  استراتيجية الوضعية   الوضعيات
وضعيات 
  االنطالق

كتابة بعض الصفات الحميدة وأخرى سيئة على . 1  
  .السبورة

  .لم من المتعلم ذكر صفات أخرى يعرفهايطلب المع. 2
  
  
  
  
  

  وضعية بناء 

  
  

  املالحظة: أوال 

يطرح المعلم مشكلة حول عواقب إيذاء اآلخرين    . 1
تلميذ يرمي زميله بحجارة فيصيبه في وجهه، ما : مثل 

  رأيكم في هذا التصرف ؟
  مالحظة الحديث المكتوب على السبورة. 2
  .لنص الحديث االستماع إلى قراءة المعلم. 3
  .يحاول المتعلم قراءة نص الحديث قراءة صحيحة. 4

    التعلم
  
  
  
  

  استثارة الفهم: ثانيا 

طرح أسئلة من طرف المعلم حول الصفات الحميدة . 1
  .التي يجب أن يتحلى بها المتعلم

الوصول إلى فهم كلمات الحديث والتمييز بين ما هو . 2
هو قبيح  خلق حميد يجب أن يتصف بها المسلم وما

  .يجب اجتنابه
يقوم المتعلم بتنظيم معاني الحديث من خالل تجزئته . 3

  .معتمدا على أسلوب الحوار والنقاش
  .يبرز المعلم كيف يتعامل المسلم مع اآلخرين. 4
من خالل األسئلة التي يطرحها المعلم يفهم المتعلم . 5

  .معنى إيذاء اآلخرين باللسان أو اليد
شتقاق اى معنى الحديث من خالل يتعرف المعلم عل. 6

  .المفردات الموجودة فيه
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  الربط: ثالثا 

علم ما يعرف من صفات حسنة ومن صفات تيذكر الم. 1
  .سيئة

  .يستخرج المتعلم الصفات الحسنة انطالقا من الحديث. 2
بتوجيه من المعلم يربط المتعلم بين المعارف الجديدة . 3

لص ويثري رصيده المعرفي في ومكتسباته القبلية أي يستخ
  .الصفات الحميدة الواجب التحلي بها

الوضعية 
اخلتامية 

استثمار (
  )املكتسبات

  
  
  
  
  
  
  

إقامة روابط  :أوال
  ذهنية

بوضع مصفوفة للسلوكيات : التصنيف في مجموعات . 1
  .الحسنة وأخرى للسلوكات السيئة

  

  ) :باليد: (مثل 
  سلوك حسن  سلوك سيء

  ضرب الزميل -
  التخريب -
  رمي األوساخ -

  المصافحة -
  التنظيم -
  النظافة -

  

  ) :باللسان: (مثل 
  سلوك حسن  سلوك سيء

  الكذب -
  الشتم -
  التشويش -

  الصدق -
  الكلمة الطيبة -
  الهدوء -

  

  :التداعي والتفصيل . 2
  :االستراتيجية التصورية  -1

عودة إلى قراءة الحديث على السبورة حتى يرسم ال -
  .في ذاكرة المتعلم ويصبح له معنى

استظهار الحديث من طرف المتعلم مع احترام  -
  .مراحل األداء

  :الصور الداللية  -2
ترتيب المعاني التي يتضمنها الحديث من أخالق في  -

  .مصفوفة
التمكن من عرض هذه الصفات والفهم المبسط لها  -

  .يلها إلي سلوكوتحو
  :استخدام كلمات مفتاحية  -3

هي الكلمة المفتاحية التي ينطلق ) من صفات المسلم( -
  .منها المتعلم في استذكار الحديث
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  استعمال الوسائل التعلیمیة - سادسا
   

هي جميع أنواع الوسـائط التـي   :  )المعينات التعليمية(تعريف الوسائل التعليمية / 1
رس في الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق أو األفكار أو المعاني للتالميذ وفق يستخدمها المد

  .استراتيجية التعليم والتعلم لتحقيق الكفاءات المستهدفة
  

إن الوسائل التعليمية برمتها توفر الخبرات الحسية التي : أهمية الوسائل التعليميـة  / 2
مية، وكذلك في تخطـي العوائـق التـي    يصعب تحقيقها في الظروف الطبيعية للخبرة التعلي

فحينما نناقش مع التالميـذ فـرائض    .تعترض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه
الوضوء أو أركان الصالة أو حقيقة الصيام أو معنى اإليثار، فإنه تتشكل لديهم صورة غيـر  

المدرس فـي الموقـف   واضحة ال يمكن تحديد معالمها إال بمختلف الوسائط التي يستخدمها 
لمدرسـة  الصالة أو دعوة طبيـب ا قرص مضغوط لكيفية أداء الوضوء و التعليمي، كعرض

باإلضافة إلى ذلـك فقـد   و... مشاهدة قصة دينية مصورة  ، أولشرح فوائد الصيام الصحية
، التربويـة جتماع فائدتها التعليمية وعلم النفس واالحاث التي قام بها رجال التربية وأثبتت األب

تجعل التعليم أبقى أثرا، كما تثير اهتمـام التالميـذ   عيوب اللفظية، والأنها تتغلب على  حيث
في نهاية المطاف تسهل عملية التعليم علـى األسـتاذ   تنشطهم وتنمي استقرارهم الفكري، وو

  .والتعلم على التلميذ
  

خدام أية من الضروري أن يسبق است: األسس العامة في اختيار الوسائل التعليمية/ 3
  : وسيلة من الوسائل التعليمية اختيار دقيق لها وفق أسس من أهمها

  

فكل ما كانت الوسائل حسية وتسمح للتلميذ  :أن تتناسب الوسائل و مستوى التالميذ / أ
الصالة أداء قرص مضغوط لكيفية بواسطة بالفاعلية والنشاط كان ذلك أفضل، فرؤيته 

  .ا و أركانهايرسخ في ذهنه كيفية أداء فرائضه

في المادة العلمية يؤثر سلبا على مدارك التلميـذ،   إكل خط :صحة المادة العلمية / ب
يشـوهها  فيه أخطاء يفسد المادة العلمية وفاستخدام شريط سمعي لغير مقرئ مختص 

 .لدى التلميذ
يجب أن تحتوي الوسائل على القـدر   :كفاية المادة العلمية التي تقدمها الوسائل / ج

فعـرض جـزء    .افي من المعلومات التي تتناسب مع الموضوع و غرض الدرسالك
مبتور من شريط فيديو حول الهجرة النبوية ينقص من المادة العلمية ويحـدث خلـال   

  .لدى المتعلم
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يجـب أن تتناسـب   :  مناسبة المادة العلمية التي تقدمها الوسائل لخبرات التالميذ/ د

ستوى خبرات التالميذ وتحقق استمرارية المعلومات فتقديم المادة العلمية للوسائل مع م
ال يحقق استغالل المادة العلمية المطلوبة، لوجود ... في الفقه لتالميذ االبتدائي مرجع

 .المصطلحات العميقة صعبة الفهم
  

  :  قتراح الوسائل التعليمية اآلتيةاويمكن 

 السبورة.  

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

  بصريةالاألجهزة السمعية .  

 سمعية بصرية: أشرطة .  

 أقراص مضغوطة .  

 مسجالت.  

 جهاز إعالم آلي.  

  قصص من التراث، أو من غيره حسب ، مصحف مدرسي(مراجع خاصة
 .الوضعيات

 العلماء و رجال التخصصات المختلفة ت ومداخالت األئمة وشهادا.  

 وسائل أخرى.  
  

   : الستفادة من هذه الوسائل في مختلف المجاالت وعلى سبيل المثالفيمكن ا

  وغيرهتستعمل السبورة للمحو التدريجي في التحفيظ.  

 يستعمل المسجل لتسميع السور واآليات…   

 في تثبيت العقيدة والعلمية تستغل مختلف الصور الطبيعة .  

 مجال السلوكفي  واألمثلة الواقعية والحقائق العلمية تذكر مختلف القصص.  
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  :منوذج الستعمال الوسائل التعليمية 
  

  الوسائل التعليمية الوحدات المشاريع
  املشروع األول

 أنا مسلم
  سورة املسد

 استخدام شريط سمعي لتالوة السورة -
   .مكتوبة عليها السورة  )لوحة(الفتة  -

  املشروع الثاين
 أخالقي كمسلم

  أداء الوضوء
 

ألدائه أمـام  تقديم من يحسن الوضوء  -
 .التالميذ

 .صور ثابتة ألداء مراحل الوضوء -
عرض قـرص مضـغوط، شـريط     -

 ...فيديو

  املشروع الثالث
  بر الوالدين  واجبايت كمسلم

حضور ولي تلميـذ مجتهـد وذكـر     -
محاسن ابنه من حيث طاعته له والبر 

 .به
حضور شخصية معروفة في المحيط  -

   ...).إمام، طبيب، رياضي(القريب 
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  منھجیة تقویم التعلم - سابعا

  

نظرا لتميز مادة التربية اإلسالمية بكونها تجمع ما بين المعرفة والوجدان والسلوك فإن ذلك 
  .يتطلب اتباع خطوات معينة عبر مراحل التقويم المتدرجة، وكذا وسائل مكيفة وفق هذه الميزة

  يف مادة التربية اإلسالميةمراحل التقومي / 1
ويم المحددة في نمطين أساسيين وهما التقويم البنائي والتقويم التجميعي، من خالل أنماط التق

  : يمكننا في مادة التربية اإلسالمية اتباع مراحل التقويم حسب الترتيب التالي
  

ويتضمن تحديد المستوى والقدرات الذهنية  ،ويتم قبل بداية عملية التعلم : التقويم األولي /أ
بخالف بقية  -  وبما أن مادة التربية اإلسالمية. لمكتسبات السابقةوا تواالستعدادات والميوال

، فإن التقويم األولي يكتسي فيها أهمية لها مصادر تلقي متنوعة من غير المدرسة – المواد
بالغة بحكم وجود التلميذ في وسط أسري واجتماعي متشبع بالقيم اإلسالمية، مما يمكنه من 

تحديد مدى تحصيل  هو كون الهدف من التقويم األولييف .تحصيل معارف قبلية في المادة
كما يفيد هذا التقويم في تصنيف  .والسلوكيات من وسطه واكتساب المتعلم للمعارف

التعليم ( إلى مستويات متجانسة، بحيث تبدأ كل مجموعة من المستوى المناسب لها المتعلمين
  .)الفردي أو باألفواج

حرك عملية التدريس بهدف تحديد ما إذا كان التعلم يسير يالذي  هو : التقويم البنائي /ب
فهو بهذا المعنى يستغرق مدة ممارسة العملية التربوية . بناء الكفاءات المستهدفةوفق 

بناء  المعلموالتلميذ تغذية مرتدة من خالل النتائج المحصلة، فيسعى  للمعلمبحيث يوفر 
سير العملية التعليمية تسهيل ية قصد أو اختيار مناسب لالستراتيج عليها إلى تعديل

، ومن التعلمية لالنتقال من التحصيل المعرفي إلى األداء ومن ثم إلى التفاعل الوجداني
تتم هذه المرحلة من و ،جهته يستفيد التلميذ من معرفة جوانب القوة والضعف في أدائه

  .برنامجالأثناء تطبيق  مراحل التقويم
  

أو  أو مشروع ي هذا النوع من التقويم في نهاية وحدة دراسيةيأت : التقويم الختامي/ ج
مقرر دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراسية بهدف إعطاء تقديرات للمتعلمين تبين قدراتهم 

  . ، ومنحهم شهادة تبعا لذلك بناء الكفاءاتالتحصيلية وفق 
  

بالتالميذ الذين يجدون  االهتمام أثناء االنتقال عبر مراحل التقويميهتم  أن للمعلموالبد 
ومن ثم السعي إلى ، أو ترجمتها إلى أداءات سلوكية، صعوبات في عملية تحصيل المعلومات

، وهذا الذي اصطلح على تسميته استدراكهاوسبل  هذه الصعوبات وتحديد عواملها الكشف عن
 يد المستوىلتحد االختبارات التحصيليةو المالحظة ولتحقيق ذلك تستعمل. بالتقويم التشخيصي

  .األداء والتمثل الوجدانيبالمعرفي وربطه 
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   يف مادة التربية اإلسالميةالتقومي أهداف / 2
/ التعلمية إن التقويم التربوي باعتباره األداة الرئيسية في إصدار األحكام على العملية 

ة في هدفين محدد وهذه األهداف نجدها. له أهداف يسعى إلى تحقيقها ، ال بد وأن تكونالتعليمية
أساسيين أحدهما دافعي واآلخر تصحيحي، وتترتب عن هذين الهدفين مجموعة من األهداف 

  :نذكرها على النحو التالي

  :يف  بالنسبة للهدف الدافعي فيمكن حتديده /أ
 استثارة دافعية المتعلمين للتعلم.  

 حفظ النصوص الشرعية( تنمية مستوى كفاءة األفراد(.  

  العبادات، المعامالت( ألفرادل الصحيح داءاألتنمية(....  

  األداء الجيد ذويمكافأة األفراد.  

  :يف بالنسبة للهدف التصحيحي، فيمكن حتديد عناصره  /ب
  العبادات والمعامالت(تعديل األداء الرديء(.  

  تحويل المعرفة إلى أداء ( التعليمية/ العملية التعلمية جرائية في إلاتحديد المشكالت
  .)انياوتفعيلها وجد

 إخراج الحروف من  ،حفظ النصوص الشرعية( تشخيص صعوبات التعلم
  .)مخارجها

  تعليمية وفق المعطيات المستجدة/ استراتيجيات تعلمية اتخاذ. 
  

  

  وسائل التقومي/ 3
المالحظة واالختبارات :  وسائل التقويم في مادة التربية اإلسالمية كغيرها من المواد هي

      :، وهي مفصلة كما يلييةوبطاقة المتابعة المدرس

   : املالحظة: الوسيلة األوىل 

مالحظة مدى تفاعل التلميذ مع المادة التعليمية ومدى تمثله للمواقف الخلقية وكيفية تطبيقه 
للواجبات الدينية المقررة في المنهاج، وهذه الوسيلة تأخذ مكانا هاما في مادة التربية اإلسالمية 

داء والسلوك والتفاعل الوجداني مع التحصيل المعرفي، وهذا مما يعد بحكم كونها تركز على األ
  .موضوعا للمالحظة
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  : واملالحظة نوعان 
وهي المالحظة األولية التي تشد انتباه األستاذ بحيث يطرح  : المالحظة البسيطة -  /أ

  .فرضية لتبني استراتيجيات التحكم في الموقف التعليمي

يقصد بها المشاهدة التي يقوم بها الفاحص، بحيث يسجل كل ما و :المالحظة العلمية  - / ب
يالحظه حول الظاهرة المالحظة سواء كانت طبيعية أو سلوكية أو تربوية أو 
اجتماعية، وال بد من توفر مجموعة من الشروط حتى تكون المالحظة جيدة نذكر 

  :  منها ما يلي

  . وضوح الهدف -

  .يمكن مشاهدته بيسرأن يكون موضوع المالحظة متاحا بحيث  -

   : املقابلة: الوسيلة الثانية 
خاصة  ،وتكون شخصية مع بعض التالميذ الذين يجدون صعوبة في التكيف والتحصيل

أن لب العملية التعليمية التعلمية في مادة التربية اإلسالمية هو االنتقال من المعرفي إلى األداء و
من التالميذ الممتازين في التحصيل المعرفي  ايروالسلوك، وبالتالي دلّت التجربة على أن كث

يجدون صعوبة في االنتقال من ذلك إلى األداء والتفاعل الوجداني، مما يفرض استعمال هذه 
  . الوسيلة بشكل متواصل مع التالميذ المعنيين

   : املدرسيةاملتابعة بطاقات : الوسيلة الثالثة 
تطورات الحاصلة في مكتسباته اللف بحيث توضع لكل تلميذ بطاقة يسجل عليها مخت

ومما يتأكد استعمال هذه البطاقة هو أن المادة . المعرفية وأداءاته السلوكية وتمثالته الوجدانية
تشمل على الحفظ والشرح والتحليل واالستنتاج وكثير من األداءات، فينبغي حينئذ وضع البطاقة 

  .ي تتبع مدى تقدم التلميذ في ذلكالت

   : االختبارات: بعة الرا الوسيلة
وتحتوي على األسئلة الشفوية التي ال تتطلب إجابات طويلة، وكذا االختبارات التحريرية 

باإلضافة إلى . بنوعيها الموضوعية والمقالية بمراعاة ما يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم
  .االختبارات األدائية بحكم خصوصية المادة

  

فيما يتعلق بالحفظ وشرح اآليات واألحاديث النبوية  ،شفويةلهذا يفضل التقويم باألسئلة ال
في المبسطة ، وهذا ال يعني االستغناء عن االختبارات التحريرية وسرد الوقائع من السيرة النبوية

  .هذه المجاالت

وأما االختبارات األدائية فهي مطلوبة بشدة فيما يتعلق بمجال السلوك والعبادات، وال ينبغي 
ي هذا المجال على االختبارات التحريرية أو الشفوية، ألن اجتياز هذه االختبارات ال االكتفاء ف

يعني أن التلميذ يحسن االنتقال فيها كمعرفة إلى أداء وسلوك، وعندها يفقد تدريس السلوك 
  .والعبادات الغاية األساسية منهما
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التربية اإلسالمية، ولكن  وأما االختبارات التحريرية فهي وسيلة تستخدم في جميع مجاالت
قياس مدى انتقال التالميذ من التحصيل المعرفي إلى التفاعل الوجداني، في فائدتها العظمى تظهر 

وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهم للتعبير عما يختلج في صدورهم، وبذلك نخرج من إشكالية 
  .كانية قياس التفاعالت الوجدانيةعدم إم
  

  مال مراحلهمنوذج للتقومي باستع/ 4
  .من أركان اإلميان: الوحدة التعليمية 

اإليمان باهللا، اإليمان بالمالئكة، : تعداد أركان اإليمان التالية القدرة على : الكفاءة القاعدية 
  .اإليمان بالكتب، اإليمان بالرسل، اإليمان باليوم اآلخر، واالستظهار الصحيح آلية أركان اإليمان

  

 - مثال–أركان اإليمان أو يطلب منهم أن يرسموا التالميذ عن  معلماليسأل  : تقويم مبدئي
  .رسما يجسدون فيه معارفهم السابقة المتعلقة بأركان اإليمان

  

يستمع إلى قراءة التالميذ آلية أركان اإليمان، ويصحح نطق الكلمات،  : تقويم بنائي 
  .ويوجههم إلى مخارج الحروف السليمة

  

اآلية إلى كلمات كل بلون خاص، ويالحظ مدى قدرتهم  يطلب من المتعلمين تجزئة
  .للوصول إلى أركان اإليمان

  

بعد االنتهاء من موضوع أركان اإليمان، يسأل المعلم التالميذ حول تعدادها وترتيبها حسب 
  .ليقيس مدى فهمهم ومستوى بناء الكفاءة المستهدفة اآلية

    

ألفاظ اآلية في بطاقات يطلب من المتعلمين بعد المحو التدريجي أو بعثرة :  تقويم ختامي
  .ترتيب ألفاظها بترتيب البطاقات التي كتبت عليها، ثم استظهار اآلية

  

  منوذج للتقومي باستعمال وسائله/ 5
بمالحظة حسن إخراج ، تتخذ المالحظة وسيلة للتقويم فيما يتعلق بالحفظ:المالحظة 

غير إسقاط، كما تتخذ وسيلة للتقويم فيما الحروف من مخارجها الصحيحة، وسرد اآليات من 
يتعلق ببعض السلوكات كالنظافة والتأدب بآداب الحديث أثناء المناقشة واحترام زمالئه، والتسامح 

  . الخ...معهم في حال االختالف

قد يجد بعض التالميذ صعوبة في الحفظ أو في االنتقال من التحصيل العلمي إلى  :المقابلة 
التفاعل الوجداني، مما يتطلب مقابلتهم لمعرفة األسباب من وراء ذلك، ومن  أواألداء السلوكي 

  .ثم تقويمها ومعالجتها
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  :بطاقة املتابعة املدرسية 
  :املعلومات اخلاصة بالتلميذ

  .....................: .......... تاريخ الميالد............  .....: .............. االسم واللقب

  : .....................المستوى الثقافي لألسرة ............: ....... عي لألسرةمستوى االجتما

  ...........: ..عدد اإلخوة ومرتبته بينهم

  .الخ...الحضانة، الروضة، المدرسة القرآنية، الزاوية : التكوين ما قبل المدرسة 

  . جيد ـ متوسط ـ ضعيف: المستوى الدراسي السابق 

  : ............................لحالية السنة الدراسية ا
  املالحظة  التقومي  املكان  املستوى  اال  النشاط  التاريخ

حفظ سورة   
  االنفطار

ضعيف أو   القسم  حفظ  معريف
  متوسط أو جيد

يف تقدم، أو يف 
  اخل...تأخر

    
  

          

  

   :يمكن اقتراح ما يلي  : يةالموضوعاالختبارات 

مأل الفراغات، أو إعادة الترتيب واالختيار من في مجال الحفظ يلجأ إلى  -
  . الخ...متعدد

وفي مجال األخالق والسلوك يلجأ إلى المقابلة بين خلقين متضادين من حيث  -
  . الخ...اللجوء إلى الصواب والخطأ أو ،المحاسن والمساوئ واآلثار

   .الخ...ألسهموفي مجال العبادات يلجأ إلى الصور للترتيب بينها أو الوصل بينها با -

  .وفي مجال العقيدة يلجأ إلى المزاوجة والخطأ والصواب -
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  النشاطات الالصفیة -ثامنا 
وهي نشاطات  .تكملها وتدعمهاوللنشاطات الصفية  األنشطة الالصفية امتدادا طبيعياتمثل 

عيات ت في الوضيقوم بها المتعلم خارج القسم من خالل ممارسة القيم ومختلف المكتسبا
ويجب عدم النظر إلى األنشطة الالصفية بأنها معطلة للدراسة أو مضيعة  .والمواقف المناسبة

إذ بها يتدرب المتعلم على تمثل القيم  :بل ينبغي النظر إليها من زاويتها التربوية  ،للوقت والجهد
له من عبادات اإلسالمية والمكتسبات التعلمية في محيطه االجتماعي وفي فضاءات جديدة بالنسبة 

للتحديات  فتتقوى في نفسه روح الجماعة وتتدعم شخصيته بما يجده من حلول، ومعامالت وآداب
  .مما يعينه على تذوق قيم العلم والوقت والجهد ،و إيجابيا ، فيكون فعاالوالمشكالت التي تعترضه

     

بما يحقق الغايات  البد أن تخضع للمتابعة والتقويم ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفية
  .       واألهداف التربوية المرجوة

  :النشاطات الالصفية املقترحة يف مادة التربية اإلسالميةوإليك 
 النشاط الالصفي الوحدة

 من أمساء اهللا احلسىن
 -موضوع الوحدة – ىنية ألسماء اهللا الحسنفبرسم لوحة يكلف التالميذ  -

ل جماعي ؛ يسهم كل التالميذ في إما بشكل فردي ينجز في البيت أو بشك
 .إنجازه باقتراح األلوان والخطوط واألشكال المناسبة

  شخصية الرسول
، حكاية قصص، رسوم أناشيد ، قصائد،أشعار: بأنشطة يشارك التالميذ  -

لها عالقة مباشـرة   بالمناسبات الدينية التيفي االحتفاالت  الخ... معبرة
والتـي   ،الخ... إلسراء والمعراجا، المولد، فتح مكة: بشخصية الرسول

 .تتم برمجتها في المدرسة
  القرآن الكرمي

 واحلديث النبوي
يشارك التالميذ في مسابقات حفظ القرآن الكريم واألحاديث النبويـة أو   -

   .جمع لوحات فنية بخطوط بديعة ما بين األقسام، والتي تقيمها المدرسة

  الرفق باحليوان
الرحالت إلى حدائق الحيوان، وأخذ صور تذكاريـة  يشارك التالميذ في  -

  .معها
ص مضـغوطة حـول الحيوانـات فـي     ابرمجة أشرطة وأفالم أو أقر -

  .المدرسة

يشارك التالميذ في الزيارات إلى مؤسسات رعاية المسنين، مع تكلـيفهم   -  احترام الكبري
   .بتصميم الهدايا التي سيقدمونها إلى العجزة

ك التالميذ في حمالت تقيمها المدرسة بغيـة التنظيـف أو غـرس    يشار -  أدب الطريق
  .الخ... األشجار أو الورود 

  املساجد - الصالة 
يشارك التالميذ في الزيارات التي تبرمجها المدرسة إلى المساجد العتيقة  -

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

  .            تكامل بين الموادال* 

  ).حسب اإلمكانيات(التنوع واالختيار * 

على المعلم انتقاء الوسائل التربوية المناسبة والتي تخدم الموقف التعليمي : الوسائل * 
   .وتحقق الكفاءات المستهدفة 

لك لمعلم األنشطة الالصفية المعتمدة تقويما بيداغوجيا مراعيا في ذايقوم : التقويم * 
 . الغايات واألهداف والكفاءات المستهدفة 
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