
 األستاذة أم لجین
  ٠١:مذكرة رقم                                      التربیة اإلسالمیة                                             : النشاط

  .اآلداب و األخالق اإلسالمیة: المیدان

اآلداب و األخالق اإلسالمیة المكتسبة في وضعیات التواصل مع المحیط االجتماعي و  یمارس المتعلم: الكفاءة الختامیة
  .البیئيّ 

  .المعرفة األولیة لبعض السلوكات الفردیة و االجتماعیة والبیئیة: المرّكبة

  .معرفة سلوك طاعة الوالدین وممارستھ: المؤشر

  محور العائلة، المقطع األول من الكتاب : المقطع

  .ع والديَّ أطی: السند

  .استنتج وأحفظ، الّنشاط أالحظ و أعّبر

  .كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشاطات  الخطوات

  وضعیة االنطالق

ّمین من خالل استحضار المعارف القبلّیة المكتسبة من النص المحوري  أحمد "تھیئة أذھان المتعل
وذلك  بطرح جملة من األسئلة التوجیھیة ، والمتعلقة خصوصا بطاعة الوالدین، " یرحب بكم

من یتذكر عائلة أحمد؟ ماذا قال أحمد عن والدیھ؟ كیف ُتظھر طاعتك لوالدیك؟ : المناسبة مثل
  الخ ....

  بناء التعلمات

ثم التعبیر ، و مطالبة التالمیذ بمالحظة الّصور المعروضة وتأملھا ، 12فتح الكتاب صفحة 
ماذا تمثل الصورة ، انظروا إلى الّصور وتأملوھا جیدا: مثل،  عنھا مرفقین بالّتوجیھ المناسب

  .یھالماذا؟ ألنھ یحبھا ویعطف عل. األولى ؟ تمثل األب یحتضن بنتھ الصغیرة
كیف یكون ردك على .لماذا؟ ألنھا تحّبني وتعطف عليّ ، حین كنت صغیرا كانت أمك تحتضنك

  .فعل أمك لھذا الجمیل؟ یكون بالطاعة و الشكر وحسن المعاملة
لماذا؟ ألن الوالدین یتعبان من أجلنا وفي تربیتنا . وقد أمرنا هللا بذلك، طاعة الوالدین واجبة
  .ورعایتنا حتى نكبر

  .الشكل اإلجرائي مع الصورة الموالیة و االستنتاجات الحواریةنفس *
تسجل اإلجابات المتوصل إلیھا من طرف المتعلمین على السبورة بتدرج و التي تتضمن القیم  -

و اآلداب اإلسالمیة الخاصة بالموضوع قصد جعلھا محل التعلم و االكتساب من طرف 
  .وتوظیفھا في الحیاة األسریة، المتعلمین

  :ستنتجا
  .أطیع أبي و أمي ألنھما ربیاني وتعبا من أجلي 

  .أتحّدث مع والدّي بأدب
ّم المقدمة في الكتاب تحت مسمى   - للقراءة و التركیز لتثبیت " استنتج"تستغل عناصر التعل

  .حیث تقرأ عدة مرات من طرف األستاذ و المتعلمین، المعرفة الجدیدة
بِّ (تكتب اآلیة الكریمة  - ُل رَّ ِي َصِغیًرا  َوق َان َّی على . سورة اإلسراء) (٢٤(اْرَحْمھَُما َكَما َرب

و . و قراءتھا بمراعاة خصوصیة القرآن العظیم في خشوع ووقار، السبورة بخط جمیل بارز
  .یتم الحفظ اآلیة عن طریق المحو التدریجي كلمة كلمة . استخدام التسجیل إن أمكن

لحوظ عنھم االستعداد و القراءة السلیمة أو حسن التالوة استظھار اآلیة من بعض المتعلمین الم -
  وتخصیص حصة لالستظھار لبقیة المتعلمین، في نھایة الحّصة ، 

  .تطلب المعلمة من المتعلمین اعطاء صور من الحیاة الیومیة للمتعلم حول طاعة الوالدین  إعادة االستثمار
  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٢:المذكرة                                                                                         تربیة إسالمیة: النشاط

  .حفظ الّنصوص الشرعیة وإستظھارھا: المیدان

  .یستظھر المتعلم في وضعیات التواصل المناسبة ما حفظ من القرآن الكریم: الكفاءة الختامیة

  .الفھم المناسبالحفظ الجید و: الكفاءة المركبة

  .القراءة السلیمة للمحفوظ وفھمھ: المؤشر

  محور العائلة، األول : المقطع

  سورة الفاتحة: السند

  .أستمع و أفھم: النشاط

  .السبورة، كتاب المتعلم، المصحف المدرسي: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النـــــشــــــاطــــــــــات  مراحل الحصة
  ما ھي السورة التي تقرأ في كل صالة؟ سورة الفاتحة: المتعلمین بطرح أسئلة  تھیئة أذھان  وضعیة اإلنطالق

  بناء التعلمات

  .و تأمل شكل كتابة السورة ١٦فتح الكتاب صفحة 
  .عند قراءة السورة، بإسماع جّید من طرف المتعلمین، قراءة نموذجیة من طرف المعلمة

  .یحاول المتعلم محاكاة المعلمة
  .وشرح للكلمات الصعبة، نى اإلجمالي للّسورة تبین المعلمة المع

  .حفظ السورة عن طریق المحو التدریجي   إعادة االستثمار
  .تخصص حصة أخرى لالستظھار بقراءة سلیمة أو بالتالوة من قبل المتعلمین

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٣:مذكرة                                        التربیة االسالمیة                                                   : النشاط

  اآلداب و األخالق االسالمیة: المیدان

  یمارس المتعلم اآلداب و األخالق اإلسالمیة المكتسبة : الكفاءة الختامیة 

  .في وضعیات التواصل مع المحیط االجتماعي و البیئي

  .اإلجتماعیة والبیئیةالمعرفة األولیة لبعض السلوكات الفردیة و : المركبة

  .معرفة سلوك االستئذان وممارستھ: المؤشر

  .محور العائلة - المقطع األول: المقطع

  .اداب االسئذان: الّسند

  .أحفظ–أالحظ و أعبر : النشاط

  .كتاب المتعلم: الوسائل

    :سیرورة الحصة

  النشـــــــــــاطـــــــــــــات  خطوات الحصة

ماذا تقول المعلمة عندما تدخل إلى القسم؟ ماذا یقول : ن المتعلمین بطرح أسئلة علیھم كــــتھیئة أذھا  وضعیة االنطالق
  ماذا یسمى ھذا الفعل؟، لكم المدیر إذا جاء لزیارتنا؟ عند دخولكم إلى القسم تطرقون الباب

  التعلماتبناء 

ومطالبتھم بالتعبیر ومطالبة المتعلمین بمالحظة الصور المعروضة وتأملھا ، ٢٠فتح الكتاب ص 
  .مرفوقا بالتوجیھ من طرف المعلمة

  .؟ تمثل طفل یرفع یده لسماعھ طرق الباب ١ماذا تمثل الصورة 
  .؟ تمثل طفل یطرق الباب ویستأذن للدخول٢ماذا تمثل الصورة 

  ھل تستأذن أنت عندما ترید الذھاب لمنزل غیرك؟ 
وتردد من ، تسجل على السبورة ، إحترام للغیر  یتوصل المتعلم إلى أن االستئذان من آداب المسلم و

  .طرف المتعلمین 
  : ولوسیع دائرة التعلمات یحفظ 
  .أنا طفل مھذب أستأذن غیري

  إعادة االستثمار
الستثمار ما درس یطبق في شكل أدوار طریق طرق باب القسم بھدوء و االستئذان بقول 

ل في القسم اذا دخل و یشجع على تطبیقھا في أي و یواصل على ھذا المنوا" . السالم علیكم:"المتعلم
  .مكان یدخل علیھ

  

  

  

  

  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٤:المذكرة                                                                                         تربیة إسالمیة: النشاط

  .اآلداب واألخالق االسالمیة: المیدان

  .في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على اآلخالق الحمیدة والمعامالت الحسنة لك المتعلمیس: الكفاءة الختامیة

  .ممارسة سلوكات تتعلق ببعض المعامالت الحسنة: ركبةالكفاءة الم

  : المؤشر

  محور العائلة، األول : المقطع

  أحب عائلتي: السند

  .أحفظ، استنتج، أالحظ وأعبر: النشاط

  .٢٤كتاب المتعلم ص :  الوسائل

  :لحصةسیرورة ا

  النشـــــــــــــاطـــــــــــــــــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق

، تحفیز المتعلمین على التعلم والتعّرف على موضوع الدرس بإستحضار المعارف القبلیة المكتسبة 
ولألم عندما تحضر لك ، ماذا تقول لألب عندما یقدم لك ھدیة نجاحك؟ : مثل، بطرح أسئلة توجیھیة 
و لجدك عندما یعلمك ، و ألختك عندما تساعدك في إنجاز واجبك المنزلي؟، طعامك الشھي اللذیذ؟

  .الصالة؟

  بناء التعلمات

و تأملھا ومطالبتھم بالتعبیر عن المشاھد ، ومطالبة المتعلمین بمالحظة الّصور ٢٤فتح الكتاب ص
  .المعروضة متبوعین بالتوجیھ من طرف المعلمة

  .تمثل طفل یشكر أباه -؟ ١ ماذا تمثل الصورة
  .تمثل طفل یعبر عن مشاعر المحبة لألم -؟ ٢ماذا تمثل الصورة 
  .تمثل طفل یعبر عن مشاعره لجده -؟ ٣ماذا تمثل الصورة
  .تمثل أحمد یعبر عن حبھ ألختھ خدیجة -؟ ٤ماذا تمثل الصورة 

  .وأنت یا بني ھل تحب أباك وأمك وجدك و إخوتك مثل أحمد
  : أستنتجم إلى یتوصل المتعل

 .وأبتسم دائما، أشكر من یعلمني، أقدم الھدایا الجمیلة: أنا أحّب عائلتي  -
 أحفظ سورة الفاتحة وأسمعھا لعائلتي.  

. إخوتھ ولمعلمھ، جّده، أمھ، إلستثمار ما درس یطبق المتعلم في شكل أدوار طرق محبة الطفل ألبیھ  إعادة االستثمار
  .بتشجیع من المعلمة

  

  

  

  

  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٥:مذكرة رقم                                      التربیة اإلسالمیة                                             : النشاط

  تھذیب السلوك: یدانالم

  .یسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق الحمیدة والمعامالت الحسنة: الكفاءة الختامیة

  .ف على سلوكات تتعلق باألدابالتعر: بةالمركّ 

  .یمارسھا في حیاتھ الیومیة –" بسم هللا"معرفة متى یتم قول : المؤشر

  .محور المدرسة، المقطع الثاني : المقطع

  .بسم هللا: السند

  .استنتج وأحفظ، الّنشاط أالحظ و أعّبر

  .٣٢ص كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشــــــاطـــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق

  : طرح أسئلة توجیھیة الستحضار المعارف القبلیة المكتسبة مثل
ماذا تقول قبل أن تشرب  -ماذا تقول قبل تناول األكل؟  -؟ ا تقول عندما تبدؤون في الوضوءماذ

  ....الماء؟
  ".بسم هللا: "یجیب المتعلم في كل مرة بـ

  بناء التعلمات

  .ومطالبة المتعلم بمالحظة الصور، ٣٢الكتاب صفتح 
  .تطالبھم المعلمة باإلجابة عن األسئلة التالیة بعد تأمل المشھد

  .مثل الصورة األولى؟ تمثل طفل یتوضأماذا ت
  .ماذا تمثل الصورة الثانیة؟ تمثل طفل یتناول األكل

  .ماذا تمثل الصورة الثالثة؟ تمثل شخص سیدخل المسجد
  .بسم هللا: بل األكل وقبل دخول المسجد و قبل الوضوء؟ نقول ماذا تقولون ق

  :یتوصل المتعلم إلى االستنتاج بتردید األبیات التالیة
  بـســم اللــھ

م هللا م هللا بس   بس
ومي دأ ی م هللا أب   بس
رب ل أش م هللا آك   بس

  

م هللا   ا بس ا أحالھ   م
وم د الن وا عن ا أدع   وبھ
ب رج ألع م هللا أخ   بس

  
   .عن طریق المحو التدریجي األبیاتیتم حفظ ھذه 

  :أحفظ
  .عند دخول المسجد –قبل الوضوء  –قبل األكل : یحفظ المتعلم بعض أوقات البسملة

  ".بسم هللا"إلستثمار ما درس یحاول كل متعلم إعطاء بعض األوقات و الحاالت التي نقول فیھا   إعادة االستثمار
  .حیاتھ الیومیةشر كل متعلم في تطبیقھا في ایحاول و یب

  

  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٦:مذكرة رقم                                      التربیة اإلسالمیة                                             : النشاط

  تھذیب السلوك: یدانالم

  .الحسنةیسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق الحمیدة والمعامالت : الكفاءة الختامیة

  .التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب و بعض المعامالت الحسنة: بةالمركّ 

  : المؤشر

  .محور المدرسة، المقطع الثاني : المقطع

  .الحمد : السند

  .استنتج وأحفظ، أالحظ و أعّبر :الّنشاط

  .٣٦ص كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشـــــاطــــــات  خطوات الحصة

  االنطالق وضعیة

  : مثل، المعارف القبلیة بطرح أسئلة توجیھیة من طرف المعلمة لھا عالقة بموضوع الدرس استحضار
: تأتي األجوبة في غالبھا بـ*  ماذا تقول بعد األكل؟ أو بعد الشرب؟ -ماذا تقول عندما تعطس؟  -

 ".الحمد "
تعالوا معي لنشاھد الصور ، "الحمد "ھذا ما سنتعرف علیھ خالل ھذه الحصة : تقول المعلمة

  ".الحمد "ومتى تقولون 

  بناء التعلمات

و تأمل الصور من طرف المتعلمین وتطرح المعلمة  األسئلة التالیة و ، من كتابي ٣٦فتح الكتاب ص
  :یجیب علیھا المتعلمین

 .طفل یأكل -؟ )١(ماذا تالحظون في الصورة  -
 .طسطفل یع -؟ )٢(ماذا تالحظون في الصورة  -
 .طفل یشرب -؟ )٣(ماذا تالحظون في الصورة  -
 .ماذا سوف یقولونھ بعد األكل و الشرب و العطس -

  ".الحمد "و التي تنصب في موضوع الدرس أي  اإلجاباتتستقبل المعلمة 
أقول الحمد  بعد األكل وبعد الشرب وبعد : یتوصل المتعلم إلى االستنتاج بتردیده جماعیا ثم فردیا 

  .العطس

  إعادة االسثمار
حیث مقدم المعلم كوب الماء للمتعلم و في " الحمد "إلستثمار ما درس یطبق المتعلم على شكل أدوار 

أو عند الذھاب إلى المطعم قبل الشروع في األكل یقول ". الحمد "وفي النھایة " بسم هللا"البدایة یقول 
  ".الحمد "و عند االنتھاء یقول " بسم هللا"

  

  

  

  

  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٧:رقم المذكرة                                                                                         تربیة إسالمیة: النشاط

  القرآن الكریم و الحدیث الشریف :المیدان

  .یستظھر المتعلم في وضعیات التواصل المناسبة ما حفظ من القرآن الكریم: الكفاءة الختامیة

  .والفھم المناسب الحفظ بنطق سلیم: الكفاءة المركبة

  .القراءة السلیمة للمحفوظ وفھمھ: المؤشر

  محور المدرسة، الثاني : المقطع

  سورة الناس: السند

  .وأثبت أفھم ،وأحفظ أستمع : النشاط

  .السبورة، كتاب المتعلم، المصحف المدرسي: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  ـــاطــــــــــاتالنـــــشـــ  مراحل الحصة

  وضعیة اإلنطالق

من یذكر بعض السور القرآنیة : مثال، حول السورة المقصودةتھیئة أذھان المتعلمین بطرح أسئلة 
  .الناس، الصمد ، الفلق ، النصر ، سورة الكوثر  -القصیرة؟ 

  .استظھار أولي من تلمیذ أو اثنان -من منكم یحفظ سورة الناس؟ 
 .نعم - الناس؟ ھل تریدون حفظ سورة  -
  تعالوا معي یا أحبائي الصغار لتتعرفوا كلكم على سورة الناس، إذن  -

  بناء التعلمات

  .و تأمل شكل كتابة السورة ٤٠فتح الكتاب صفحة 
، ماع جّید من طرف المتعلمینتبإس، نموذجیة من طرف المعلمة تقرأ قراءة، تكتب السور على السبورة 

  .عند قراءة السورة
  .لم محاكاة المعلمةیحاول المتع

  .وشرح للكلمات الصعبة، تبین المعلمة المعنى اإلجمالي للّسورة 
  ).ألنھ ھو الذي یحمینا و یحفظنا، نستعین دائما با (.ولتوسیع دائرة التعلمات بأفھم و أثبت

  .قراءات فردیة لبعض المتعلمین -

  .حفظ السورة عن طریق المحو التدریجي   إعادة االستثمار
  .حصة أخرى لالستظھار بقراءة سلیمة أو بالتالوة من قبل المتعلمینتخصص 

  

  

  

  

  

  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٨:مذكرة رقم                                      التربیة اإلسالمیة                                             : النشاط

  تھذیب السلوك: یدانالم

  .الیومیة سلوكات تدل على األخالق الحمیدة والمعامالت الحسنةیسلك المتعلم في حیاتھ : الكفاءة الختامیة

  .التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب: بةالمركّ 

  التحلي بسلوك الصدق في تعاملھ مع الغیر: المؤشر

  .محور الحّي والقریة، المقطع الثالث : المقطع

  .الصدق: السند

  .استنتج وأحفظ، الّنشاط أالحظ و أعّبر

  .٤٨ص المتعلمكتاب : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشــــــاطـــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق

  :حیث قالت لھم، تقرأ المعلمة القصة التالیة على مسامع التالمیذ لترسیخ مفھوم الّصدق في أذھانھم 
فكررت . ھناك أم دخلت للمطبخ فرأت عدد التفاح ناقص فسألت أبنائھا عن ذلك فبقوا صامتون -

 .السؤال مرة ثانیة رّدت عنھا خدیجة بأنھا لم تأكل التفاحة الناقصة
 .أنا من أخذ التفاحة وأعطیتھا لصدیقي خالد یا أمي : لكن أحمد قال  -
 .لكن كان علیك أن تستأذنني أوال، وتصرفك ھذا یحبھ هللا ، لقد قلت صدقا یا أحمد : األم  -
 .أنا آسف، أعذریني یا أمي : أحمد -
ولقد كان ، والصدق سلوك یحبھ هللا و الّناس، ألنك كنت صادقا معي ، قبلت اعتذارك : األم  -

اس ، رسولنا محمد صلى هللا علیھ وسلم دائما یقول إال الصدق   . الصادق األمین: فلقبھ النَّ
  .تسأل المعلمة عن مفھوم القصة المسرودة

  بناء التعلمات

  :التعبیر عنھا ومالحظة الصور و،  ٤٨فتح الكتاب ص 
 .طفلة قامت بتكسیر المزھریة –. ؟ )١(ماذا ترون في المشھد  -
 .دخلت األم فرأت المزھریة مكسورة –. ؟ )٢(ماذا ترون في المشھد -
 .األم تضم ابنتھا إلى صدرھا –. ؟ )٣(ماذا ترون في المشھد  -

  حول ماذا یدور مفھوم ھذه القصة؟
  :المفھوم و المقصدتتوصل المعلمة مع المتعلمین إلى ھذا 
ولّما دخلت األّم إلى الغرفة وسألتھا عن من فعل ،) ١المشھد(أن ھذه البنت قامت بتكسیر المزھریة 

ففرحت األّم لصدق ابنتھا وضمتھا ، أجابت البنت بأنھا ھي من كّسرت المزھریة ، ) ٢المشھد(ھذا؟ 
 ).٣المشھد(إلى صدرھا 

  :جماعیا ثم فردیا ولتوسیع دائرة التعلم تقرأ فقرة استنتج
  الطفل الصادق یحبھ هللا ویحبھ الّناس

  .یستظھر المتعلم حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم حول سلوك الّصدق*

  یطبق المتعلم سلوك الّصدق بسرد بعض القصص من واقعھ اإلجتماعي، الستثمار ما درس   إعادة االستثمار
  

  



 األستاذة أم لجین
  

  ٠٩:مذكرة رقم                                      التربیة اإلسالمیة                                             : النشاط

  تھذیب السلوك: یدانالم

  .یسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق الحمیدة والمعامالت الحسنة: الكفاءة الختامیة

  .التعرف على سلوكات تتعلق باألداب: بةالمركّ 

  .یتحلى المتعلم بسلوك التعاون مع الغیر: المؤشر

  .محور الحي و القریة، المقطع الثالث : المقطع

  .أتعاون مع غیري: السند

  .استنتج وأحفظ، الّنشاط أالحظ و أعّبر

  .٥٢ص كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  تالنشــــــاطـــــــا  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق

  :فتقول المعلمة، تسرد المعلمة القصة التالیة على مسامع المتعلمین لتثبیت مفھوم التعاون مع الغیر 
فمّر من أمامھا طفل طلب ، في إحدى المّرات كانت عجوز كبیرة في الّسن تحمل أكیاس ثقیلة  -

ولّما ، إلى منزلھا لحملھافابتسمت وأعطتھ بعض األكیاس . منھا أن یساعدھا في حمل األكیاس 
 .شكرتھ العجوز كثیرا على عملھ أوصلھا 

  حول ماذا تتحّدث ھذه القصة؟: في نھایة القصة تطرح المعلمة السؤال التالي

  بناء التعلمات

  .تطلب المعلمة من المتعلم مالحظة الّصور والتعبیر عنھا. ٥٢فتح الكتاب ص
  .تدور حول موضوع التعاون مع الغیریعبر المتعلم عن المشاھد األربعة التي 

طفل یساعد أمھ في  ٢والمشھد ، طفل یساعد شیخ ضریر في قطع الطریق ١حیث یشاھد في المشھد 
طفل یساعد  ٤وفي الصورة ، یالحظ المتعلم بنت تساعد عجوز في جمل القفة  ٣أما المشھد ، المطبخ 

  .صدیقھ على الوقوف من األرض
  :تسأل المعلمة التالمیذ

 وما ھي األعمال التي تقومون بھا؟ - ل تساعدون ماما في أعمال المنزل؟ ھ -
 .ھل تساعدون بابا إذا طلبكم لمساعدتھ؟ أذكر بعض األعمال التي ساعدتموه فیھا -

  :جماعیا ثم فردیا من طرف المتعلمینولتوسیع دائرة التعلم تقرأ فقرة استنتج 
  .التعاون ینشر المحّبة بین الّناس

  .أجر عظیمفي التعاون 
  :حفظ آیة التعاون عن طریق المحو التدریجي 

  :قال ا تعاىل
  وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان

  

  إعادة االستثمار
  :في موضوع التعاون یطبق المتعلم بعض األدوار الممثلة للتعاون مثالستثمار ما درس ال

  .یأخذ منھ كیس لمساعدتھ تلمیذ یحمل أكیاس ثقیلة یأتي زمیلھ
  .یصطف التالمیذ عند دخول القسم فیسقط أحدھم فیأتي زمالؤه ألخذه من األرض

 


