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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 
 

 تمذٌى انًبدح 
 انًاليح انخبصخ 
 اثتذائً نختبيٍخ نهسُخ انزاثعخانكفبءح ا 
 ًيضبيٍٍ ثزَبيج انسُخ انزاثعخ يٍ انتعهٍى االثتذائ 
 انتىجٍهبد انًُهجٍخ انخبصخ 
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 تمذٌى انًبدح

 
ادة التربٌة اإلسالمٌة فً إطار المنهج التربوي العام الذي ٌتبناه النظام تدخل م

تصنف و التربوي الجزائري، إذ هً فً التعلٌم القاعدي معرفة وممارسة وسلوك،
إطارا تعلٌمٌا تعلّمٌا هاما ، وتكّون فً مجموع عناصرها ضمن مواد المجال االجتماعً

وتكوٌن شخصٌته عقٌدٌا وفكرٌا ووجدانٌا باعتبارها تسهم فً استكمال نمو المتعلم 
 وجسدٌا وجمالٌا وخلقٌا وفق الكتاب والسنة.

جملة من التعلمات  كتسابتهدف أساسا إلى ا علٌم االبتدائًمرحلة الت فهً فً
خاصة بمادة التربٌة اإلسالمٌة، والسلوكات التً تشكل الحد المعارف الٌة واألساس

 المالئم لبناء الكفاءات.المطلوب و
ل طور ، ودخفإذا كان المتعلم فً السنتٌن األولى والثانٌة قد مر بطور التلقٌن

التعمٌق، حٌث طور  ً السنة الرابعة ابتدائً سٌستكملف هنّ إ، فالتعمٌق فً السنة الثالثة
للعقٌدة اإلسالمٌة، وٌضٌف من اجل ترسٌخ المبادئ األساسٌة فً مفهوم اإلٌمان  ٌتوسع

ة من األحادٌث النبوٌة عض السور من حزب سبح, ومجموعب إلى ما حفظه فً السابق
ٌقف و وٌتعرف على بعض أحكام الدعاء والصوم والزكاة بما ٌناسب سنه، ،الشرٌفة

مكة المكرمة، وتراجم من دعوته فً  صلى هللا علٌه وسلممحطات من سٌرة النبً على 
ن اآلداب إلى جانب جملة م ،وقصتً صالح وٌونس علٌهما السالم ،بعض الصحابة

سة للقٌم اإلسالمٌة فً   ،المعاشرة، والتسامح والتصالح حسنواألخالق والسلوكات الُمكرِّ
 واألمانة.  ،ومكانة األقاربوحب الخٌر، 

لواردة فً السنة ، وهً اوقد تم االحتفاظ بنفس الخطة فً تقسٌم المشارٌع وتسمٌتها
متداد للسنة السابقة، وتكونان معا طور اعتبار أن هذه السنة ـ الرابعة ـ ا، بالثالثة ابتدائً

 .التعمٌق
 المشارٌع هً:و
 أعرف دٌنً  ل:المشروع األو   -
 أهذب نفسً  المشروع الثانً: -
 أحب أسرتً  المشروع الثالث: -
 أحترم غٌري  :المشروع الرابع -
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 انًاليح انخبصخ

 
 اثتذائً:خزوجه يٍ انسُخ انزاثعخ  يهًح انتهًٍذ عُذ

 

 ابتدائً أن ٌكون: م عند خروجه من السنة الرابعةتعلٌتوقع من الم
عض أن ٌحسن بو ،قادرا على استظهار السور واآلٌات واألحادٌث تالوة ومعنى -

 .األحكام األولٌة للترتٌل

مستنا ومحبا له، و ،نبً صلى هللا علٌه وسلم فً العفو والصفحالمقتدٌا بهدي  -
 األخالق. اآلداب و بسنته فً

ركن اإلٌمان باهلل سالمٌة من خالل إقرار وتعداد وشرح متمسكا بالعقٌدة اإل -
 الكتب السماوٌة والرسل شرحا إجمالٌا.بالمالئكة و واإلٌمان

 . مإمنا باهلل تعالى ومحبا له، متوجها إلٌه بالدعاء -

ما تقتضٌه قٌم عبادة الصوم وفق قدرته و ءحرٌصا على التدرب على أدا -
وكذا أحكام الزكاة والحكمة من  ،معرفا لبعض أحكامها وحكمها المجتمع،

 .كصالة العٌدٌن ،الشعائر التعبدٌة ومعظما ،مشروعٌتها
 ., وفق التوجٌه القرآنً والهدي النبوياألقاربمعظما مكانة  -

فً دعوته  صلى هللا علٌه وسلممن حٌاة الرسول  مطلعا على محطات مختارة -
، علً بن لخطاب)عمر بن ا ض الصحابة الكرام، عارفا مناقب بعبمكة المكرمة
 ٌونس علٌهما السالم(. ،وأخالق بعض األنبٌاء )صالح أبً طالب(،

 

 اثتذائً انكفبءح انختبيٍخ نهسُخ انزاثعخ

 
 :السلوكات المتعلقة بـتوظٌف المعارف والقدرة على 

 

 القرآن الكرٌم االستظهار الصحٌح للقدر المحفوظ من التالوة السلٌمة و
 حا صحٌحا.شرحها شرو ,واألحادٌث النبوٌة

 

 ح ركن اإلٌمان باهلل، شرالتمسك بمبادئ العقٌدة اإلسالمٌة من خالل تعداد و
 شرحا إجمالٌا، سل,اإلٌمان بالكتب السماوٌة واألنبٌاء والرو واإلٌمان بالمالئكة،

والتعرٌف  مع التدرب على األداء الصحٌح لعبادة الصوم وذكر بعض أحكامها،
 ٌة بحسن أداء صالة العٌدٌن.بالزكاة، واحترام الشعائر الدٌن
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 ومعرفة ،ٌجابٌة فً وسطه، وفق القٌم اإلسالمٌة المكتسبةممارسة السلوكات اإل 
 من دعوته فً مكة المكرمة صلى هللا علٌه وسلممحطات من حٌاة الرسول 

 األنبٌاءعمر بن الخطاب، علً بن أبً طالب(، و) ومناقب بعض الصحابة
  .ٌونس علٌهما السالم( ،)صالح

 

 يضبيٍٍ ثزَبيج انسُخ انزاثعخ يٍ انتعهٍى االثتذائً

 
 ل: أعزف دًٌُ انًشزوع األو  

 

  (:2الكفاءة المرحلٌة )
تعرٌف بؤهمٌة اإلخالص ، وال، والتعرٌف بهالقدرة على اإلقرار بركن اإلٌمان باهلل تعالى

 ،هللا علٌه وسلم إقتداء بهدي النبً صلى ،والصدقاتالتقرب إلٌه ببعض النوافل و ،فً العبادة
 .وصحبه الكرام

 

 األداءاتوالنشاطات  الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

 اإلٌمانأركان من 
  :لالركن األو  

 اإلًٌبٌ ثبهلل

 القدرة على
ل بالركن األوّ  التعرٌف

، من أركان اإلٌمان
 والعمل بمقتضاه

ٌتم التعرف  من خال ل آٌات مختارة -
مان باهلل تعالى. وٌمكن ٌعلى معنى اإل

 .االستعانة بآٌة الكرسً

 اإلٌمان  -
 اهللاإلٌمان ب -
 العبادة -
 

يٍ أَىاع 
 انصذلخ

 

ستظهار القدرة على ا
الحدٌث وشرحه شرحا 
مبسطا، وتعداد بعض 

 ،أنواع الصدقة
وتطبٌقها فً 

 المعامالت الٌومٌة

من خالل االستماع إلى قراءة الحدٌث  -
لقراءة ا علىٌتدرب المتعلم 

 .الصحٌحة
قال رسول  :ر الغفاري قالعن أبى ذ

)تبسمك فً  :صلى هللا علٌه وسلمهللا 
  رواه الترمذي    .(وجه أخٌك صدقة

الحدٌث  ٌتم التعرف على معنى -
 .واألسئلةالشرٌف بالحوار 

ور وأنواع الصدقة ص ٌستخرج -
 الواردة فً الحدٌث.

مجاالت الصدقة فً الحٌاة  ٌستنتج -
 . الٌومٌة

 أخرى.  االستعانة بسندات  ٌمكن -

 الصدقة  -
أنواع  -

 الصدقة
 

 
 
 

المفاهٌم  النشاطات واألداءاتالكفاءات  الوحدات



 مناهج السنة الرابعة ابتدائً ---------------------------------------------

 6 منهاج التربٌة اإلسالمٌة

 األساسٌة المستهدفة

 من شعائر دٌنً:

 صالح انعٍذٌٍ

متعلم على قدرة ال
التعرٌف بصالة 

وتعداد  العٌدٌن،
بعض أحكامها 
 .وفضلها وآدابها

قبلٌة ومن خالل لالمكتسبات ا باستثمار -
المتعلم صالة  ٌذكر مناسبات معروفة

  . العٌدٌن

هذه  وقتبؤسئلة مدروسة ٌحدد المتعلم  -
 .فضلها ٌستنتج، ووآدابها ةالصال

صالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  -

 العٌدٌن
 كٌفٌتها.  -
 فضلها.  -
  آدابها. -

ثذاٌخ دعىح 
صهى انُجً 

هللا عهٍه 
فً وسهى 
 يكخ

القدرة على التعرٌف 
بالدعوة اإلسالمٌة 
فً بداٌتها بمكة 

 ،المكرمة
واستخالص العبر 

 منها

من خالل سرد قصة مختارة ٌتعرف  -
م علالالالالى دعالالالالوة النبالالالالً فالالالالً مكالالالالة المالالالالتعل

حطاتهالالالالا واهالالالالم مراحلهالالالالا وم ،المكرمالالالالة
، األوائل مالن جهرا الدعوة ،)الدعوة سرا

وٌسالتنتج بعالض الالدروس  ..(،. المسلمٌن
 . والعبر

الدعوة إلى  -
فً  اإلسالم

  .مكة

هى ل يٍ أسأو  
 يٍ األطفبل
عهً ثٍ أثً 

 طبنت

التعرٌف  القدرة على
بشخصٌة علً بن 

وذكر  ،أبً طالب
 بعض مناقبه

من خالل قصة بعثة الرسول وسرد  -
ة أوائل من اسلموا من الرجال قائم

متعلم على ، ٌتعرف الوالنساء واألطفال
ٌستنتج شخصٌة علً بن أبً طالب، و

 . مناقبهبعض خصاله و

ة ـشخصٌ -

 علً بن أبً
 طالب. 

 مناقبه. -
 

 ٍم   : انه  حسىر

على  القدرة
االستظهار الصحٌح 

 وشرحهاللسورة 
 شرحا مجمال بسٌطا

خالل االستماع إلى تالوة السورة  من -
أو من قراءة المعلم،  المسجلباستعمال 

تالوة  ٌتدرب المتعلم على تالوة السورة
 صحٌحة.

خالل المناقشة واألسئلة التً  من -
، ٌتعرف المتعلم لمعلماٌشرف علٌها 

جمالً للسورة وبعض على المعنى اإل
 .معانً الكلمات

بعرض نموذج لكٌفٌة حفظ السورة ٌتدرب  -
 على الحفظ الذاتً خارج القسم.  المتعلم

 .صحٌحٌتم استظهار السورة بشكل  -

 ورة ــس -
 ٌلاللّ 

 إديبجًوحذح 
 نهًشزوع

 
   

طات هذه مبادرة اختٌار نشا تترك -
، حسب سائلها للمعلمالوحدة وو

تستهدف هذه  أنالوضعٌات على 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

 .المكتسبة من الوحدات

 

 
 
 

 انًشزوع انثبًَ: أهذة َفسً
 

ة  : (24) الكفاءة المرحٌل
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ٌار  ،وبعض صفات المالئكة بصفات عباد الرحمان، قدرة المتعلم على التخلق وحسن اخت
س الصالح واألصدقاء بهدي النبً  اإلقتداءو ب على عبادة الصوم، وتمثل قٌم الجمال،والتدرّ  ،الجٌل

ه وسلم ٌاء ،صلى هللا عٌل  .وبعض األنب
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

 من أركان اإلٌمان
: الركن الثانً

اإلًٌبٌ 
 ثبنًالئكخ

القدرة على التعرٌف 
 ذكر وبعضبالمالئكة، و

 صفاتهم ومكانتهم عند هللا

لمكتسبات القبلٌة )أركان باستثمار ا -
..( . قصة نزول الوحً ،اإلٌمان

، فة المالئكةٌتوصل المتعلم إلى معر
ومكانتهم عند هللا،  وبعض أسمائهم،

 .بشكل مبسط

 المالئكة -
 صفاتهم.  -
مكالالالالالالالالالالالانتهم  -

 عند هللا.

يٍ صفبد 
 انًسهى

 

قدرة على االستظهار ال
 ،لآلٌةالصحٌح 

مجمال،  وشرحها شرحا
 ستخراج صفات عبادوا

والعمل  ،الرحمان منها
 بتوجٌهاتها

من قراءة المعلم النموذجٌة ٌتدرب  -
 النطقة والمتعلم على القراءة السلٌم

 .الصحٌح

ف المتعلم على موجهة ٌتعرّ  بؤمثلة -
اُد ب)َوعِ  قال هللا تعالى: ةمعنى اآلٌ
ْحَمنِ   مناقشةب (85)الفرقان: (... الرَّ

ما ترشد إلٌه  منهجٌة ٌستنتج المتعلم
 .اآلٌة

بعرض أمثلة من الواقع ٌتعرف  -
نماذج متنوعة من المتعلم على 

 .األخالق النبٌلة

 التواضع.  -
 االعتدال.  -
 طاعة هللا.  -
 الصدق.  -

 

 انصىو
 

رة على التعرٌف القد
 ،ببعض أحكام الصوم

ب والتدرّ  والحكمة منه،
رته على أدائه وفق قد
 وقٌم المجتمع.

ذكر  - ةٌ  من خالل استثمار المعارف القبٌل
  .أركان اإلسالم

من خالل أسئلة موجهة ودقٌقة ٌستنتج  -
المتعلم بعض فرائض الصوم وسننه 

 . همبطالتو

ستنتج المتعلم بعض من سندات مقترحة ٌ -
 فوائد الصوم.

ٌَُّها الَِّذٌَن آَمنُ  ا أَ ٌَ ( ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ  امُ وا ُكِتَب َعلَ
 (3:7:- 3:5:  )البقرة         (...

معنالالالالالالالالالالالالالالالالالالى  -

 الصوم.
 أحكامه. -
 فوائده.  -
  آدابه.  -

 
 
 
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة
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انجهٍس 
 انصبنح

 

على االستظهار  القدرة
 الصحٌح لحدٌث
 ،الجلٌس الصالح

وشرحه شرحا مجمال 
العمل و ،وبسٌطا

اه فً اختٌار بمقتض
 .األصحاب واألصدقاء

 

قراءة المعلم ٌتدرب المتعلم على  من -
مع النطق  قراءة سلٌمة، الحدٌثقراءة 

     ما مثل الجلٌس الصالح()إن الصحٌح
 رواه مسلم والبخاري

وبؤسئلة  ،من خالل شرح الحدٌث -
 المتعلم على ٌتعرف المعلمموجهة من 

أهمٌة وخطورة األصدقاء 
 . واألصحاب

المتعلم الحدٌث استظهارا  ٌستظهر -
 صحٌحا.

  .أخرىاالستعانة بالسندات  ٌمكن -

 الصداقة.  -
اختٌالالالالالالالالالالالالالالالار  -

   الجلٌس. 

يىلف 
 لزٌش

يٍ دعىح 
صهى  انُجً

هللا عهٍه 
 وسهى

 

قدرة المتعلم على 
ش التعرٌف بموقف قرٌ

من دعوة النبً صلى 
هللا علٌه وسلم بمكة 

واستخالص ، المكرمة
 .العبر منها

)مصورة/  قصة سرد خالل من -
 و مقطع من فلم مختار،أ ،غٌرها(
موقف قرٌش  المتعلم وٌستنتج ٌتعرف

 ،ٌدة فً مكةمن الدعوة اإلسالمٌة الجد
 .اضطهاد وتعذٌب وضربو من أذى

موقف  -

 قرٌش
ألذى  -

 واالضطهاد
 .المقاطعة -

َجً هللا 
ٌىَس عهٍه 
 انسالو

   ذكرالقدرة على 
جوانب من حٌاة نبً 

 .علٌه السالم ٌونس هللا
 

كتسبات القبلٌة حول الم من انطالقا -
ٌذكر المتعلم بعض  قصص األنبٌاء

 اء.أسماء األنبٌ
بعض خصال وأخالق  ٌستنتج المتعلم -

اٌة ٌونس علٌه السالم من خالل حك
 .مروٌة أو صور أو شرٌط أو قرص

 ٌمكن االستعانة بالسندات التالٌة:

  .(... سِليَ يوُنَس َلمَن اْلُمرْ َوِإنَّ )

 ( 366/ ;35)الصافات:               

ٌونس حٌاة  -

 . علٌه السالم
عناٌة هللا  -

 لنبٌه ٌونس. 
  

 
 
 
 
 
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

      سورة التٌن  -ل االستماع إلى تالوة السورة من خال -القدرة على االستظهار : حسىر
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الصحٌح للسورة  انتٍٍ
وشرحها شرحا مجمال 

 .بسٌطا

 باستعمال المسجل أو من قراءة المعلم،
 ٌتدرب المتعلم على تالوة السورة.

واألسئلة التً من خالل المناقشة  -
، ٌتعرف المتعلم ٌشرف علٌها المعلم

على المعنى اإلجمالً للسورة وبعض 
  .معانً الكلمات

بعرض نموذج لكٌفٌة حفظ السورة  -
لى الحفظ الذاتً ٌتدرب المتعلم ع

 خارج القسم. 
 .ـ ٌتم استظهار السورة بشكل صحٌح

 
 

وحذح 
 إديبجً
 نهًشزوع

 

 

ادرة اختٌار نشاطات هذه مب تترك -
، حسب الوحدة ووسائلها للمعلم

تستهدف هذه  أنالوضعٌات على 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

 المكتسبة من الوحدات.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حت أسزتًأ انًشزوع انثبنث:
 

 :(5) المرحلٌةالكفاءة 
 

 بؤوامر هللا تعالى المتعلقة وااللتزام قدرة المتعلم على معرفة معنى الدعاء وأدائه،
فً ذلك  إقتداء ،(واإلحسان لؤلقارب ،الدعاء للوالدٌنبحب األسرة )و اإلحسان،بالعدل و
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ة واألنبٌاء والرسل ٌمان كالكتب السماوٌومعرفة بعض أركان اإل ،بهدي القران والسنة
 علٌهم السالم، وحٌاة النبً صالح علٌه السالم.

    

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

 أدعى نىانذي
 

رة على القد
االستظهار 

الصحٌح لآلٌة 
شرحهما شرحا و

 مبسطا،مجمال و
 بالدعاء،تعرٌف بال

داد بعض تعو
ضائل الدعاء ف

 للوالدٌن

حول المكتسبات القبلٌة  باستثمار -
)دعاء الوضوء،  أدعٌة مؤثورة

، (... دعاء الخروج من المرحاض
 .ٌستنتج المتعلم معنى الدعاء

باالستعانة  مكانتهو ٌستنتج فضله -
 .األدعٌة المؤثورةو السندات ببعض

 الدعاء -
الالالالالالالالالالالالدعاء  -

 للوالدٌن.
 .فضله -
 .مكانته -

 

و ٌىصً اإلسال
 ثبأللبرة

القدرة على 
االستظهار 

الصحٌح لآلٌة 
شرحهما شرحا و

 ،مجمال ومبسطا
وتعداد أوامر هللا 

نوهٌه فٌها و
 .االلتزام بهاو

من قراءة المعلم النموذجٌة  -
ءة السلٌمة ٌتدرب المتعلم على القرا

َ  )إِنَّ  النطق الصحٌح لآلٌة.و هللاَّ
ؤُْمُر ِباْلَعْدلِ    (2;نحل:)ال       ...( ٌَ

بؤمثلة موجهة ٌتعرف المتعلم  -
 .على معنى اآلٌة

بمناقشة منهجٌة ٌستنتج المتعلم  - -
  .مواطن األمر والنهً فً اآلٌة

  العدل. -
  .اإلحسان -
اإلحسالالالالالالان  -

 إلى األقارب
 

 
 
 
 
 
 
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

من أركان 
اإلٌمان  :اإلٌمان

بالكتب السماوٌة  
والرسل واألنبٌاء 

القدرة على 
التعرٌف بالكتب 
السماوٌة والرسل 

لمكتسبات القبلٌة )أركان باستثمار ا -
(  ... قصة نزول الوحً ،اإلٌمان

متعلم إلى معرفة الكتب ٌتوصل ال
والرسل  ،السماوٌة، وبعض أسمائها

الكتالالالالالالالالالالالالب  -
 السماوٌة. 

األنبٌالالالالالالالالالالاء  -
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 علٌهمواألنبٌاء  علٌهم السالم
 السالم

 والرسل.  وبعض أسمائهم. علٌهم السالم واألنبٌاء

 نبً هللا صالح   
 علٌه السالم 

 

معرفة نبً هللا 
علٌه  صالح

السالم من خالل 
قصته فً القران 

 الكرٌم
  

 

مشوقة ٌستنتج المتعلم  من خالل قصة -
 .علٌه السالم قصة صالح لمحطات من

لم أهمٌة بحوار هادف ٌستنتج المتع -
 .حماٌة الحٌوانات

بؤسئلة موجهة ٌتعرف المتعلم على  -
 السالم. بعض أخالق صالح علٌه

:  ٌمكن االستعانة بالسندات التالٌة
 (99)ألعراف:   (...)َفَعقَُروا النَّاقََة َوَعَتْوا 

ٌَا َصالِحُ    (84)هود:           (... )َقالُوا 
 (364لشعراء:)ا           (...)إِْذ َقاَل لَهُْم  

حٌالالالالالالالالالالالالالالالالاة  -
صالالالالالالالالالالالالالالالالالالح   

 علٌه السالم. 
أخالقالالالالالالالالالالاله  -

 علٌه السالم.  
 

 
 سورة الضحى  -
 
 سورة الشرح -

على  القدرة
االستظهار 

الصحٌح للسورة   
شرحا  وشرحها

 مجمال بسٌطا

 

خالل االستماع إلى تالوة السورة  من -
أو من قراءة المعلم،  المسجلباستعمال 

  .ورةٌتدرب المتعلم على تالوة الس

خالل المناقشة واألسئلة التً  من -
، ٌتعرف المتعلم على المعلمٌشرف علٌها 

المعنى اإلجمالً للسورة وبعض معانً 
  .الكلمات

بعرض نموذج لكٌفٌة حفظ السورة  -
على الحفظ الذاتً خارج  المتعلمٌتدرب 
 القسم.

 .صحٌحٌتم استظهار السورة بشكل  -

سورة  -

 الضحى
 
سورة  -

 الشرح  

 إدماجًوحدة 
   للمشروع

طات هذه تترك مبادرة اختٌار نشا -  
، حسب الوحدة ووسائلها للمعلم

الوضعٌات على أن تستهدف هذه 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

 .المكتسبة من الوحدات

 

 
 
 

 أحتزو غٍزي انًشزوع انزاثع:
 

  :(6) الكفاءة المرحلٌة
ل ، ومعرفة فضالق وتجنب السلوكات السٌئةعلم على التخلق بمحاسن األخقدرة المت

بهدي النبً  واإلقتداء ،العفو، والتعرٌف بعبادة الزكاة، والوقوف على الحكمة من مشروعٌتها
 .وبعض األنبٌاء صلى هللا علٌه وسلم
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 الوحدات
الكفاءات 
 المستهدفة

 النشاطات واألداءات
المفاهٌم 
 األساسٌة

يٍ فضبئم 
 انعفى 

 

 على القدرة
الصحٌح ستظهار اال

الكرٌمة لآلٌة 
وشرحها شرحا 

حدٌد تو ،مبسطا
طرق العفو معنى و
ومكانتهما  ،والتسامح

 عند هللا تعالى،
فً وممارستهما 

 الحٌاة الٌومٌة.

 

 ٌتوصالل المالتعلم إلالى ،أسالئلة مفتوحالة خالل من -
َئُة اْدَفْع شرح اآلٌة  ٌِّ )َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّ
 ًَ ما  واستنتاج (56)فصلت: (... أَْحَسنُ ِبالَِّتً ِه
 ترشد إلٌه.

 العفو من  اصور المتعلم نتجموجه ٌست بحوار -

 إلالالىٌتوصالالل المالالتعلم  أسالالئلة مفتوحالالة خالالالل مالن -
    .أهمٌة وضرورة العفو فً حٌاة الناس الٌومٌة

ٌتعالالرف مالالن الواقالالع القرٌالالب مالالن المالالتعلم  بؤمثلالالة -
 .  التسامح والتصالحمظاهر العفو وعلى بعض 

 :االستعانة بالسندات المقترحة ٌمكن -

ِ ِلَي(  ْلُأْرِ  َوأَْ ذذذذذذذذذِرْ  َ ذذذذذذذذذِن اْ َذذذذذذذذَذ ذذذذذذذذذْر  ِذذذذذذذذَذ َُ ِْ اْلَأْمذذذذذذذذذَو َوْأ  )ُخذذذذذذذذذ

ذذذذَن اللَّذذذذِ   -   (;;3)ألعررررراف: َذذذذٍا َِ ٍْ )آل  (...)فَِبَمذذذَذ ََ

   (;37عمران:

 العفو -
 أهمٌته.  -
 مظاهره.  -
بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالض  -

 فضائله. 

حك 
انًسهى 
عهى 

  انًسهى  

على  القدرة
الستظهار ا

لحدٌث لالصحٌح 
وتعداد حقوق 
المسلم على 

االلتزام المسلم و
بها فً الحٌاة 

 الٌومٌة

قراءة المعلم ٌتدرب المتعلم على  من -
)حق المسلم على المسلم  الحدٌثقراءة 

مع النطق  قراءة سلٌمة، رواه مسلم (ست
    .الصحٌح

وبؤسئلة  ،من خالل شرح الحدٌث -
بعض  المتعلم ستخرجٌ المعلمموجهة من 

 حقوق المسلم على أخٌه.
بؤمثلة واقعٌة ٌشرح المتعلم هذه  -

  الحقوق. 
المتعلم الحدٌث استظهارا  ٌستظهر -

 صحٌحا.

 السالم.  -
إجابالالالالالالالالالالالالالالة  -

 الدعوة. 
تشالالالالالالالالالالمٌت  -

 العاطس. 
 عٌادته.  -

  
   

 
 
 
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

 انزكــبح

القدرة على تعرٌف 
تعداد بعض الزكاة و
الحكمة و ،أحكامها

من تشرٌعها، 

ركان باالستعانة بالمكتسبات القبلٌة )أ -
تعلم اإلطار العام لعبادة ( ٌذكر الماإلسالم
 .الزكاة

ادف ٌستنتج المتعلم حوار هبؤسئلة و -

 الزكاة. -
 أحكامها. -
 فوائدها. -
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آثارها و وفضائلها
 .االجتماعٌة

 
 

 .أحكامها األولٌة وبعض ،تعرٌف الزكاة
جهة ٌقف المتعلم على بعض بمناقشة مو -

 ،فوائد وآثار الزكاة فً الحٌاة الٌومٌة
 .والحكمة من مشروعٌتها

وا )َوأَِقيم :ةت التالٌمكن االستعانة بالسندا -
 (... وا الصالةَ )َوأَِقيم (65)البقرة: (... الّصالةَ 

          (...)َوأَِقيُموا الصَّالَة  (332)البقرة:

 (78)النور:

َ الصَدقََُت لِْلُمقرَاءِ )إِ     ( 82)التوبة: (... َّنَّ

أتجُت 
انسهىكبد 
 انسٍئخ

القدرة على تحدٌد 
 معنى

وضرر السلوكات 
السٌئة، والعمل على 

 .اجتنابها

ل أمثلة واقعٌة للسلوكات من خال -
معنى وصور هذه ، ٌتم تحدٌد السٌئة

 .السلوكات

عض وار ٌستنتج المتعلم بحبؤسئلة و -
 .اآلثار السلبٌة لهذه السلوكات

تجسد ٌستنتج المتعلم صورا لمواقف  -
 .السلوكات الحمٌدة المقابلة

 :بالسندات التالٌة ةٌمكن االستعان -

ْن قَذْوٍم  - ََُنوا ال َيْسَخْر قَذْوٌم َِ ِْيَن آ )يََ أَيذَُّهَ الَّ
ُهْم َوال نذْ ْن  َ َسى َأْن َيُكونُوا َخْْياً َِ ِنَسَءٌ َِ

ُهنَّ ِنَسٍَء َ َسى َأْن َيُكنَّ َخْْياً َ   ..(. نذْ
 (33)الحجرات:                      

 (: )الظلم ظلمَت يوم القيََا حديث -
 رواه البخاري                       
  (َِب ِإمسََِ يلَ تْر يف اْلكِ )َواذْك -

   (76)مرٌم:    

السالالالالالالاللوكات  -

 السٌئة 
سالالالالالالالالالالالالالالالرعة  -

 الغضب
 األذى -
 الظلم  -
 السخرٌة -

 
 
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهٌم 
 األساسٌة

َجً هللا 
 صبنح   

 عهٍه انسالو 

معرفة نبً هللا 
السالم  علٌهصالح 

من خالل قصته 
 فً القران الكرٌم

من خالل قصة مشوقة ٌستنتج المتعلم  -
  .قصة صالح علٌه السالم محطات منل
ج المتعلم أهمٌة بحوار هادف ٌستنت -

 .حماٌة الحٌوانات

حٌالالالالالالالالالالالالالالالالاة  -
صالالالالالالالالالالالالالالالالالالح   

 . علٌه السالم
أخالقالالالالالالالالالالاله  -
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بؤسئلة موجهة ٌتعرف المتعلم على  -
 السالم. علٌه بعض أخالق صالح

 ٌمكن االستعانة بالسندات التالٌة:

قَاَ وَ )فَذَأَقُروا  َلُوا يَ  (99)ألعراف: (...  َ تَذْواالنََّ )ق
 (...ْم )إِْذ قََل لَ   (23)هود:( ...  َلِحُ ص
   ( 253الشعراء:)

  علٌه السالم. 
 

انفبروق 
عًز ثٍ 
 انخطبة 

القدرة على التعرٌف 
بشخصٌة عمر بن 

وذكر بعض  ،لخطابا
 مناقبه.

المتعلم من خالل قصة مختارة ٌتعرف  -
ٌستنتج و ،على شخصٌة عمر بن الخطاب

خاصة فً العدل  بعض خصاله ومناقبه،
 .نصافواإل

عمر  حٌاة -
 .بن الخطاب

 مناقبه. -

: سىرح
 انشًس

 

على  القدرة
االستظهار الصحٌح 

 وشرحها ةللسور
 شرحا مجمال بسٌطا

خالل االستماع إلى تالوة السورة  من -
أو من قراءة المعلم،  المسجلباستعمال 

  .ٌتدرب المتعلم على تالوة السورة

خالل المناقشة واألسئلة التً ٌشرف  من -
، ٌتعرف المتعلم على المعنى المعلمٌها عل

  .اإلجمالً للسورة وبعض معانً الكلمات
بعرض نموذج لكٌفٌة حفظ السورة ٌتدرب  -

  على الحفظ الذاتً خارج القسم.  المتعلم
  .حصحٌٌتم استظهار السورة بشكل  -

 ةسور -

 الشمس 
  

وحذح 
 إديبجً
  نهًشزوع

 

طات هذه مبادرة اختٌار نشا تترك -
، حسب وحدة ووسائلها للمعلمال

دف هذه تسته أنالوضعٌات على 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

 .المكتسبة من الوحدات

 

 
 
 

 انتىجٍهبد انًُهجٍخ انخبصخ

 

  :ستزاتٍجٍخ انتعهٍى وانتعهىا -أوال 
 

هً تلك التقنٌات التً ٌتحكم فٌها الفرد شعورٌا وٌقوم بتوظٌفها فً التعلم والحفظ 
 وٌشتمل الجوانب التالٌة:ات تذكر والتفكٌر وحل المشكالت ومعالجة المعلوموال

  

 أنشطة ما قبل التعلم: . 2

 مثل اعتدال المزاج والتهٌإ العقلً. -
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 التعلم: . أنشطة3
ت الهرمٌة أو رسم أو التنظٌماالمثل التكرار أو التسمٌع أو التلخٌص أو  -

 المصفوفات الخلقٌة.
 

 التعلم:. أنشطة ما بعد 4

مثل االستٌعاب أو اشتقاق معانً أو دالالت جدٌدة أو ربط المادة المتعلمة مما  -
الذاكرة  ،)المسجالت، الذاكرة قصٌرة المدى هو ماثل فً البناء المعرفً

 طوٌلة المدى(.
       

 انتعهًٍٍخ:/انىضعٍبد انتعهًٍخ -ثبٍَب 
 

، كرة تتحدى تفكٌره ومعلوماتهأو ف فٌها المتعلم أمام مشكلة وضعهً الحالة التً ٌ
، فٌتطلب منه الموقف اللجوء إلى توظٌف معارفه ووجدانه وقدراته العقلٌة والمعرفٌة

كما ٌتطلب من المعلم اللجوء إلى توظٌف األسالٌب البٌداغوجٌة والوسائل التعلٌمٌة 
 :الجدول التالًفً  ة وفق الخطوات التً ٌمكن إجمالهاالكفٌلة بتحقٌق الكفاء

 

 اإلستراتٌجٌة لوضعٌةا

 االنطالق وضعٌة
 .التحضٌر لجو موضوع الوحدة -
 .استرجاع المعارف السابقة -
 .إثارة مواضٌع أو تساإالت تشد انتباه المتعلم -

 لمالتع بناء مرحلة

 جعل المتعلم فً وضعٌة مشكلة. -
 .م الحواس واالعتماد على المالحظة: باستخداالمالحظة -
 ، وفهمن طرٌق إثارة أسئلة حول المعانًعاستثارة الفهم:  -

 .فقرات الغامضةال
 الربط: وٌتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجدٌدة. -

 
 

 اإلستراتٌجٌة الوضعٌة

 
 استثمار المكتسبات

 (الختامٌة المرحلة)

 عمل روابط ذهنٌة: وتتم من خالل: -
 .التصنٌف فً مجموعات /أ

 .التداعً والتفصٌل /ب
 .ام الكلمات الجدٌدةاستخد /ج

 االستفادة من الصور واألصوات: وتتم من خالل: -
 .االستراتٌجٌة التصورٌة /أ

 .الصور الداللٌة /ب
 .استخدام كلمات مفتاحٌة /ج
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 :انىسبئم انتعهًٍٍخ -ثبنثب  
 

هً جمٌع أنواع الوسائط التً  تعرٌف الوسائل التعلٌمٌة )الُمعٌنات التعلٌمٌة(: -3
أو المعانً  درس فً الموقف التعلٌمً لتوصٌل الحقائق أو األفكارٌستخدمها الم

 التعلم لتحقٌق الكفاءات المستهدفة.تالمٌذ وفق استراتٌجٌة التعلٌم ولل
 

من الضروري أن ٌسبق استخدام  األسس العامة فً اختٌار الوسائل التعلٌمٌة: -4
 ن أهمها:أٌة وسٌلة من الوسائل التعلٌمٌة اختٌار دقٌق لها وفق أسس م

 

 مستوى التالمٌذ./ أن تتناسب الوسائل و أ
 ب/ صحة المادة العلمٌة.

 ج/ كفاٌة المادة العلمٌة التً تقدمها الوسائل.

 د/ مناسبة المادة العلمٌة التً تقدمها الوسائل لخبرات التالمٌذ.
 

 :يُهجٍخ تمٍٍى انتعهى -راثعب 
 

 تعرٌف التقوٌم/ 3
 

وٌة شاملة مجالها الرئٌسً هو إصدار أحكام على ترب عملٌةهو التقوٌم التربوي 
األهداف والغاٌات والكفاءات ما تعلق منها ب سواءالتعلٌمٌة التعلمٌة/ مكونات العملٌة

 .أداء التلمٌذ أو المستهدفة،
 

 فً مادة التربٌة اإلسالمٌةمراحل التقوٌم / 4
 

 ترتٌب التالً:احل التقوٌم حسب الٌمكننا فً مادة التربٌة اإلسالمٌة اتباع مر
 
 
 

وٌتضمن تحدٌد المستوى والقدرات  ،وٌتم قبل بداٌة عملٌة التعلم التقوٌم األولً: أ/
 ... والمكتسبات السابقة تالذهنٌة واالستعدادات والمٌوال

حرك عملٌة التدرٌس بهدف تحدٌد ما إذا كان التعلم هو الذي ٌ التقوٌم البنائً: ب/
 ة.بناء الكفاءات المستهدفٌسٌر وفق 

 أو مشروع  ٌؤتً هذا النوع من التقوٌم فً نهاٌة وحدة دراسٌة التقوٌم الختامً:ج/ 
أو مقرر دراسً أو فصل دراسً أو مرحلة دراسٌة بهدف إعطاء تقدٌرات 

  . للمتعلمٌن
 

بالتالمٌذ الذٌن ٌجدون  أثناء االنتقال عبر مراحل التقوٌمٌهتم  والبد للمعلم أن
، أو ترجمتها إلى أداءات سلوكٌة، أو تفعٌلها معلوماتصعوبات فً عملٌة تحصٌل ال
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وسبل  هذه الصعوبات وتحدٌد عواملها ، ومن ثم السعً إلى الكشف عنوجدانٌا
 استدراكها.

 

 وسائل التقوٌم /5
 

وسائل التقوٌم فً مادة التربٌة اإلسالمٌة كغٌرها من المواد هً: المالحظة 
 آلتً:متابعة المدرسٌة. على التفصٌل ا( وبطاقة ال)التعبٌر/األداء واالختبارات

    

 والمالحظة نوعان:  :المالحظةأ / 
المالحظة البسٌطة: وهً المالحظة األولٌة التً تشد انتباه المعلم بحٌث ٌطرح  -

 فرضٌة لتبنً استراتٌجٌات التحكم فً الموقف التعلٌمً.
، بحٌث ٌسجل المالحظة العلمٌة: وٌقصد بها المشاهدة التً ٌقوم بها الفاحص -

أو   ة المالحظة السلوكٌةكل ما ٌالحظه حول الظاهر
 أو االجتماعٌة. التربوٌة

  

 :  المقابلةب/ 
ة فً التكٌف والتحصٌل أو وتكون شخصٌة مع بعض التالمٌذ الذٌن ٌجدون صعوب

 غٌر ذلك.
 

 : المدرسٌةالمتابعة بطاقات ج/ 
ت الحاصلة فً مكتسباته بحٌث توضع لكل تلمٌذ بطاقة ٌسجل علٌها مختلف تطورا

 .. . المعرفٌة وأداءاته السلوكٌة وتمثالته الوجدانٌة
 
 
 
 

  :االختبارات د/
 ب إجابات طوٌلة، وكذا االختباراتوتحتوي على األسئلة الشفوٌة التً ال تتطل

 التحرٌرٌة الموضوعٌة. باإلضافة إلى االختبارات األدائٌة بحكم خصوصٌة المادة.
 

 :انالصفٍخانُشبطبد  - خبيسب
     

هً نشاطات ٌقوم بها المتعلم خارج القسم من خالل ممارسة القٌم ومختلف 
 .   ت فً الوضعٌات والمواقف المناسبةالمكتسبا

بما ٌحقق بد أن تخضع للمتابعة والتقوٌم ولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفٌة ال
 الغاٌات واألهداف التربوٌة المرجوة.

  
 

 مالحظة: * 
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 ماذج للوسائل التعلٌمٌة والتقوٌم والنشاطات الالصفٌة انظر ن
 فً الوثٌقة المرافقة.

 


