للسنة األولى االبتدائٌة

دلٌل األستاذ(ة)
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توطئة
يندرج إعداد ىذا الدليل في إطار دينامية اإلصالح التي انخرطت فييا و ازرة التربية الوطنية
والتكوين الميني والتعميم العالي والبحث العممي ،وتحديدا ما يتعمق بمراجعة المناىج والبرامج

المدرسية ،وما يتعمق منيا بمادة التربية اإلسالمية بوجو خاص؛ ففي خضم ما تعرفو الساحة
التعميمية من مستجدات ،أصبحت المدرسة المغربية عموما ،واالبتدائية خصوصا -باعتبارىا
مرحمة يتأسس عمييا كل نجاح مستقبمي -في حاجة ممحة إلى تبني مناىج تربوية تستند إلى رؤية
استراتيجية تضمن توحيد الخطابات والمناىج حول االختيارات التربوية ،في انسجام مع ما يشيده
واقعنا من تحوالت فكرية وثقافية واقتصادية واجتماعية ،ويضمن االستجابة لحاجات الفترة الراىنة
الرامية إلى المساىمة في بناء مغرب ناىض ينعم باالستقرار المادي والروحي من خالل « إكساب

المتعممات والمتعممين القيم والمعارف والميارات ،التي تؤىميم لالندماج في الحياة العممية
واالجتماعية ومواصمة التعمم مدى الحياة ،وتزويد المجتمع بالكفاءات من المؤىمين والمواطنين
القادرين عمى اإلسيام في البناء المتواصل لموطن؛ وذلك باالرتكاز عمى قيم العقيدة اإلسالمية
واليوية الحضارية المغربية وحب الوطن ،وقيم حقوق اإلنسان في شموليتيا ،والتشبع بالحوار
والتسامح واالنفتاح عمى الغير ،وتنمية الذوق الجمالي ،والثقة بالنفس واالستقاللية ،والتفاعل

اإليجابي مع المحيط ،وممارسة النقد واعمال العقل ،وتقدير العمل والمثابرة والمبادرة واالبتكار
واالجتياد والتنافس اإليجابي والوعي بأىمية الزمن والوقت واحترام البيئة» (.)1
وانسجاما مع ىذا التوجو ،تم إعداد ىذا الدليل ليكون سندا وظيفيا لمسادة المدرسين والسيدات
المدرسات ،كما يتطمع ليكون رافدا ث ار ينيمون منو لتعزيز ما يمتمكونو من خبرات وميارات
ومعارف ،وتطوير كفاياتيم المينية ،وتجويد مستوى أدائيم التربوي ،وتذليل الصعوبات التي

تعترضيم أثناء ممارساتيم الصفية من جية؛ وليكون وسيطا ميس ار ،ودعامة تربوية تمدىم بما
يمكنيم من تحفيز المتعممين والمتعممات عمى المشاركة بكيفية فعالة في تطوير معارفيم واثراء
تجاربيم وصقل مياراتيم ،وانماء مكتسباتيم ،وبالتالي تحقيق الكفايات المنتظرة عمى ضوء مقاربة
التدريس بالكفايات التي تعتبر المدرس(ة) منظما ومشرفا ومسيال لعممية التعميم والتعمم ،وتعتبر

المتعمم(ة) محور ارتكاز العمميات التعميمية التعممية ،وتجعمو فاعال إيجابيا في مدرستو ومحيطو،
يوظف قدراتو في بناء تعمماتو ،ويعبئ موارده المعرفية والميارية والوجدانية لمواجية المواقف
المختمفة ،وتأىيمو لالندماج في معترك الحياة.

 -1الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي ،ص .7
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مقتطفات
من خطاب صاحب جاللة الملك محمد السادس نصره هللا

"وللنهوض بالقطاع التربوي والتعلٌمً ٬بما ٌقتضٌه األمر من شراكة
ومسؤولٌة ٬فإنه ٌتعٌن اإلسراع بتفعٌل مقتضٌات الدستور ٬بخصوص
المجلس األلعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً ٬فً صٌغته الجدٌدة ٬لعلى
أن تساهم هذه الهٌئة فً إنجاح هذا التحول الجوهري والمصٌري ٬لٌس
بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب ٬بل ولمستقبل المغرب ٬بلدا وأمة".
ثَْبعجخ رمش ٙص٘سح اىَيل ٗاىشؼت  20 ً٘ٝغشذ 2012

"إن األمر ال ٌتعلق إذن ٬فً سٌاق اإلصالح المنشود ٬بتغٌٌر البرامج ٬أو
إضافة مواد أو حذف أخرى ٬وإنما المطلوب هو التغٌٌر الذي ٌمس نسق التكوٌن
وأهدافه ٬وذلك بإضفاء دالالت جدٌدة لعلى لعمل المدرس لقٌامه برسالته النبٌلة٬
فضال لعن تحوٌل المدرسة من فضاء ٌعتمد المنطق القائم أساسا لعلى شحن
الذاكرة ومراكمة المعارف ٬إلى منطق ٌتوخى صقل الحس النقدي ٬وتفعٌل الذكاء٬
لالنخراط فً مجتمع المعرفة والتواصل .وفً هذا الصدد ٬ندلعو الحكومة للعمل فً
هذا االتجاه ٬من خالل التركٌز لعلى ضرورة النهوض بالمدرسة العمومٌة"
ٍِ خطبة صبحت جالىخ اىَيل ٍحَذ اىغبدط ّصشٓ هللا ثَْبعجخ رمش ٙص٘سح اىَيل ٗاىشؼت 20 ً٘ٝغشذ 2012

4

اإلطار المرجعً إللعداد الدلٌل
تعتبر الفمسفة التربوية اإلطار المرجعي الذي يستمد منو أي نظام ق اررات صياغة استراتيجيتو

التربوية؛ فعمى أساسيا يتم التخطيط لمتعميم والتعمم ،وعمى ضوئيا يتم اختيار المقاربات والطرائق
التربوية ،التي تمكن من مسايرة وتيرة التطو ارت والتغي ارت المتالحقة التي بات يشيدىا النظام
العالمي.
ويعتبر الميثاق الوطني لمتربية والتكوين تجسيدا ليذه الفمسفة التربوية ،فعمى أساسو تم تبني

مبادرات اإلصالح لمنظومة التربية والتعميم ببالدنا منذ صدوره ( ،)1ومنو انبثقت المبادئ التي

اعتمدتيا المجنة المشرفة عمى مراجعة البرامج والمناىج واعداد الكتب المدرسية ،والتي حددت

مواصفات دليل األستاذ(ة) لمسنة األولى االبتدائية لمادة التربية اإلسالمية ،ممثمة في وثيقة "منهاج
التربية اإلسالمية لجميع المستويات الدراسية بالتعميم االبتدائي العمومي والخصوصي" الصادرة
عن مديرية المناىج بتاريخ  11يونيو  ،2016و"ممحق دفتر التحمالت الخاص" الذي حدد
المقتضيات العامة والبنود التنظيمية والمسطرية ،والمرتكزات المنيجية لتأليف كتاب مادة التربية
اإلسالمية بالمدرسة االبتدائية .
وقد تم التقيد بمبادئ ومرتكزات الميثاق الوطني لمتربية والتكوين ،في تأليف ىذا الدليل،
وبالمقتضيات التربوية والبيداغوجية والفنية المحددة لتأليف وانتاج الكتاب المدرسي ،وكذا بمصفوفة
الكفايات األساسية والنوعية لمسنة األولى االبتدائية لمادة التربية اإلسالمية؛ كما تمت االستعانة
ببحوث ودراسات تربوية وديداكتيكية ،وأخرى في العموم الشرعية منيا :كتب تفسير القرآن الكريم،
والحديث النبوي ،والفقو المالكي ،والسيرة النبوية ،والمعاجم المغوية.

 -1نقال عن :الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي ،ص .3
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مضرجذاخ منهاج الررتيح اإلصالميح
( يونيو ) 2016
لقد ارتأت مبادرة إصالح منهاج التربية اإلسالمية لجميع المستويات الدراسية بالتعميم االبتدائي
العمومي والخصوصي عند ىندسة وتخطيط برنامج الدروس  -في حمتو الجديدة  -تجاوز الثغرات التي
شابت المنياج السابق ،وتمبية مطامح المجتمع المغربي الذي يتطمع إلى منياج بديل يحقق التوازن

المطموب في شخصية المتعمم ،ويمبي حاجاتو الدينية الحقة ،بتوافق مع عمره وعصره ،ونمائو الفكري

والنفسي ومحيطو االجتماعي ،وبناء معمار شخصيتو في أبعادىا الروحية والمادية ،عمى أساس وسطية
الدين اإلسالمي القائمة عمى تزكية النفس وربطيا بعقيدة التوحيد والورد القرآني ،وباالقتداء باليدي
النبوي ،واالستجابة ألحكام الدين ،والقسط في أداء الحقوق ،والتحمي بالحكمة لموصول إلى مرتبة الجود
في عالقتو بربو ونفسو وبمحيطو وبيئتو؛ وذلك عبر خمسة مداخل ،وىي:
مدخل التزكية ،مدخل االقتداء ،مدخل االستجابة ،مدخل القسط ،ومدخل الحكمة.

مذخل
االقتداء

مذخل
التزكية

مذخل
القسط

مذخل
االستجابة

مذخل
الحكمة
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مداخل التربية اإلسالمية بالتعميم العمومي والخصوصي:

 مدخل التزكية :يرمي إلى بناء اإلنسان من الداخل ،وتنمية قيمو الروحية وترسيخ إيمانو من خاللالقرآن الكريم والعقيدة اإلسالمية الصحيحة.

 -مدخل االقتداء :وييدف إلى تمكين المتعممين(ات) من تمثل نموذج الكمال البشري المجسد في

رسول اهلل ﷺ ،والتأسي بو في سيرتو العطرة وشمائمو وأخالقو.

 -مدخل االستجابة :ويراد بو إقدار المتعممين(ات) عمى ممارسة ما أوجب اهلل من الطاعات حسب

مستواىم العمري واإلدراكي ،وسيرورتيم النمائية والمعرفية والوجدانية.

 -مدخل القسط :ويقصد بو تمكين المتعممين(ات) من معرفة ما ليم من حقوق ،وما عمييم من

واجبات تجاه اهلل تعالى ،والنفس ،والغير ،وتجاه المحيط والبيئة ،وفق ما جاء بو الدين اإلسالمي.

 -مدخل الحكمة :وييدف إلى إرشاد المتعممين(ات) لالرتقاء الخمقي والسمو الروحي بما يخدم

المحيط العام والخاص ،والمبادرة اإليجابية لتعميم النفع وخدمة اآلخر ،انطالقا من قيم الرحمة والتضامن
واإلحسان والصدق والوفاء لتكتمل صفتي اإليمان واإلحسان.

 -2األهداف العامة لمداخل التربية اإلسالمية بالتعميم االبتدائي:
ييدف البرنامج المعدل لمادة التربية اإلسالمية في سمك التعميم االثزذائ ٜإى ٚرحقٞق ٍب ٝي:ٜ
 -ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي عمى أساس اإليمان النابع من التفكير والتدبر واإلقناع

وتثبيتيا في نفس المتعمم(ح) ،انطالقا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

 تعرف المتعمم(ة) عمى سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ومحبتو واالقتداء بو. بناء الشخصية اإلسالمية المتوازنة والمتفتحة. اكتساب المعارف والميارات والقيم لمتصرف وفق تعاليم الدين اإلسالمي. التنشئة عمى قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح واالنفتاح واحترام اآلخر. -التشبث باليوية الدينية والثقافية والحضارية المغربية.

 -تطبيق قواعد السالمة وحفظ الصحة واحترام البيئة ،والتربية عمى قيم المواطنة والسموك المدني.
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 -3مرتكزات إصالح المنهاج

الدراسي:

وقد حدد "ممحق دفتر التحمالت الخاص" الصادر عن مديرية المناىج جممة من المرتكزات
المنيجية المعدلة أو المضافة لتأليف كتاب مادة التربية اإلسالمية بالمدرسة االبتدائية ،تمثمت في:
* -االلتزام بالثوابت الدينية تصو ار ومنيجا وعمال ،باعتماد المذىب المالكي فقيا وأصوال ،والمنيج

األشعري عقيدة واستدالال ،والتصوف السني تزكية لمنفس وتيذيبا لمسموك ،وامارة المؤمنين بيعة ووالء؛
* -االنضباط لممقاصد العامة المؤطرة لممنياج ( الوجودي -الكوني  -الحقوقي -الجودي) ( )1في
اختيار المضامين ،وتنظيم التعممات ،وتقويم المكتسبات؛

تكز وظيفيا يؤطر معارف وبيداغوجيا مداخل المنياج الدراسي الخمسة؛
* -اعتماد القرآن الكريم مر ا
* -توظيف النصوص الشرعية بنائيا من خالل إدراج أنشطة تعممية مندمجة تيسر توظيف

مضامين تمك النصوص في مواقف تواصمية دالة؛

* -اعتماد مبدأ وظيفية المعرفة الشرعية استنادا إلى قاعدة :العمم الشرعي ىو ما ينبني عميو عمل؛
* -احترام االنسجام الداخمي لكل مدخل ،والتكامل في ما بين المداخل عمى مستوى اإلنجاز؛
* -ترسيخ القيم اإلسالمية في بعدىا الكوني كالقسط والرحمة والمحبة والتعارف باعتبارىا قيما ربانية
تشترك فييا اإلنسانية ،استنادا إلى كون اإلسالم رسالة عالمية ،ورسوليا رحمة لمعالمين؛
* -اعتماد المفاىيم كأداة بيداغوجية منظمة لمحقائق الجزئية واألحكام التفصيمية ،وآلية منيجية
لتشكيل التصورات وبناء القناعات المنسجمة مع المقاصد المؤطرة لممنياج؛
* -بناء وضعيات تعممية تساعد عمى توظيف المفاىيم الشرعية في الحياة العممية :في البيت
والمسجد والمدرسة ومحيطيا المحمي والوطني والدولي؛
* -إعادة صياغة وحدات البرنامج الدراسي بشكل متكامل ومتناسق فيما بينيا؛

* -مراعاة االنسجام بين مداخل المادة لتفادي االنحراف عن مقاصدىا وغاياتيا؛
* -التأكيد عمى منحى التكامل والتناسق في أىداف المنياج ومحتواه ،وفي امتداداتو وتقاطعاتو؛
* -التركيز عمى الجوانب الوظيفية والتطبيقية لمتربية اإلسالمية؛
* -الحرص عمى غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،اعتمادا عمى البراىين النقمية والعقمية ،ودحض
الخرافات واالنحرافات الباطمة؛

مؤطر لسموك المتعمم(ة) ووازعا لتعديل مواقفو.
ا
* -ربط المعرفة بالقيم ،وجعل ىذه األخيرة
* -اعتماد مبدأ التخفيف ،وتجاوز ظاىرة تكديس المعمومات؛
* -ربط المعرفة بالحياة وبقضايا المجتمع عبر عرض مشكالت من الحياة اليومية ذات الصمة

باىتمامات المتعممين والمتعممات؛
 -1ينظر :منهاج التربية اإلسالمية لجميع المستويات الدراسية بالتعليم االبتدائي العمومي والخصوصي ،ص .2
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اعرماد مقارتح الرذريش تالكفاياخ
 -1دواعي اختيار مقاربة التدريس بالكفايات :
بناء عمى ما جاء في الميثاق الوطني لمتربية والتكوين ،تم تبني مقاربة التدريس بالكفايات لمراجعة
ً
مناىج التربية والتكوين عوض التدريس باألىداف الذي كان سائدا من قبل ،وذلك استجابة لوتيرة
التطورات المتسارعة التي بات يشيدىا عالمنا المعاصر بصورة غير مسبوقة في شتى ميادين الحياة،
الشيء الذي جعل اعتماد المقاربة بالكفايات في المدرسة المغربية مطمبا ممحا ،لكون ىذه المقاربة تستند
إلى نظام متكامل من المعارف والميارات المنظمة ،والتي توفر لممتعمم(ة) شروط التعمم الذاتي بفتح
المجال أمامو لكي يتفاعل إيجابا مع محيطو ،تفاعال قوامو المساءلة والبحث واالستكشاف وفق قواعد

التفكير العممي؛ ولكونيا تساىم في نقل وظيفة المدرسة من قناة لتمقين المعرفة وشحن األذىان بأكوام
المعمومات التي أصبحت متاحة لمن يطمبيا ،إلى فضاء رحب نابض بالحياة ،ينشئ مواطنا معتدال
منفتحا ومتفاعال مع ىذه التطورات ،معت از بيويتو الحضارية ،يساىم في بناء وطنو؛ ىذا ،فضال عما
ليذه المقاربة من األدوار ،إذ تتميز مقاربة التدريس بالكفايات في مجال التربية والتكوين بكونيا:
* -تضفي جدوى عمى التعممات المكتسبة في فضاء المدرسة؛

* -تجعل المتعمم( ة) قطب الرحى في العممية التعميمية التعممية ،وتمكن من االنتقال من منطق
التعميم إلى منطق التعمم؛
* -تستحضر سمات شخصية المتعمم( ة) من قدرات عقمية وخصوصيات سيكولوجية في بناء
العمميات التعميمية التعممية ،وتعمل عمى تنميتيا واالرتقاء بيا؛
* -تربط التعمم باىتمامات المتعمم( ة) ،وحاجاتو وميولو الوجدانية وقدراتو الميارية؛
* -تضمن النجاعة المطموبة؛

* -تحفظ التقاطع واالمتداد والتكامل بين المكونات الدراسية؛
* -تركز عمى مدخالت ومخرجات المنياج الدراسي ،بدل تشظي األىداف وانفصاميا؛
* -تحقق وظيفية التعممات والمعارف المدرسية ،وتجعل منيا موارد لحل وضعيات مشكمة مرتبطة
بالحياة اليومية؛

* -تمكن المتعمم من الشروط والوسائط ليتفاعل إيجابا مع تعممو الذاتي.
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 -2منهجية التدريس باعتماد مقاربة التدريس بالكفايات:
تعني منيجية التدريس "جممة العمميات المنظمة والمتدرجة والمرتبطة بتنمية وتطوير الكفاية عبر
أىداف محددة ،وتنبني منيجية التدريس باعتماد مقاربة التدريس بالكفايات وفق المراحل التالية:

 -1-2مرحلح ذشخيص المكرضثاخ الضاتقح :إن بناء الكفاية المستيدفة يستند في منطمقو إلى
مكتسبات سابقة لدى المتعمم(ة) ينبغي التأكد من تحققيا عبر عممية تشخيص ،وتعتمد عمى أنشطة تقيس
مدى تذكر المتعمم لمكتسباتو السابقة ،والتي ليا عالقة بالدرس الجديد ،وىذه العممية ىي ما يعرف

بالتقويم التشخيصي.

 -2-2مرحلح تناء الرعلماخ :وتتم عبر أنشطة تسيم بتدرجيا وترابطيا في تطوير مكتسبات
المتعمم(ة) وانمائيا ،وىي تتشكل من األنشطة التالية:
 عرض وضعية-مشكمة ديداكتيكية تكون دالة ،وليا سياق مرتبط بواقع المتعمم؛ فيميا من خالل الوقوف عمى مضمونيا وسياقيا؛ -تحميل معطياتيا واكشاف القواعد والمفاىيم الجديدة.

 -3-2مرحلح ذثثيد وذطىير الرعلماخ:

تتم من خالل أنشطة ووضعيات جديدة إلعادة صياغة المعارف المكتسبة وتثبيتيا ،وىي مرحمة
تحدد قيمة وفعالية ما اكتسبو المتعمم عبر بناء عالقات بين األجزاء التي تم تعمميا ،وتوظيفيا لمواجية
وضعيات جديدة.

 -4-2مرحلح ذقىيم وإدماج الرعلماخ :وتشمل أنشطة تقويم التعممات الجزئية المرتبطة

بالدرس من خالل الوقوف عمى مدى تحكم المتعمم(ة) في التعممات المكتسبة من جية ،ومدى قدرتو
عمى إدماجيا لحل وضعيات – مشكمة مركبة من جية ثانية.
وقد تكون بعد نياية حصة واحدة ،أو بعد مجموعة من الحصص ،أو بعد مرحمة دراسية ،خالل أسابيع
التثبيت والدعم ،وعمى أساس نتائجيا ،يتم التخطيط لدعم حاالت التعثر؛ ويمكن اقتراح وضعيات
ومشاريع لإلدماج النيائي لمتعممات ،مرتبطة بمرحمة أو دورة أو سنة وبمادة دراسية أو أكثر ،وكذا اقتراح
وضعيات لمتقويم.
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دعامات مقاربة التدريس بالكفايات:
حرصت مقاربة التدريس بالكفايات عمى تجاوز البيداغوجيات التقميدية المتمركزة حول المعرفة

والمدرس ،لتنفتح عمى جممة من البيداغوجيات التي تعتبر دعامات لممقاربة بالكفايات ،تنيل منيا لترسم
أدوار المتعمم(ة) وأدوار المدرس(ة) في الممارسة التعميمية /التعممية .ومن أبرز ىذه الدعامات:

 -1-3الىضعيح  -المشكلح:
الوضعية-المشكمة تعني وضع المتعمم(ة) أمام مشكل يرتبط بسياق أو حدث لو معنى بالنسبة لو،
وىي أنواع:
 -1 -1-3الىضعيح-المشكلح الذيذكريكيح :
تتم عند بدء الدرس ،واليدف منيا تحفيز المتعمم(ة) النخراطو في بناء تعمماتو ،واكتساب تعممات
جديدة مرتبطة بكفاية محددة .ومن خصائصيا أنيا تستيدف حفز المتعمم وتشويقو واثارتو؛ وأنيا تشكل
عائقا إيجابيا (تمثالت وصراع معرفي) أمام المتعمم(ة) ،مما يجعمو يشعر أن مكتسباتو السابقة غير

كافية إليجاد الحل ،فيي محفزة لو عمى تجاوز العائق ،وغير تعجيزية لكونيا مالئمة لمستواه ،وىي
تستدعي:
* -أن يقدم المدرس(ة) الوضعية-المشكمة مصحوبة بالتعميمات الضرورية؛
* -أن تتم مالحظتيا من قبل المتعممات والمتعممين ومحاولة فيميا؛

* -أن تستخرج المعطيات وتتم معالجتيا الكتساب التعممات الجديدة؛
* -أن تفضي إلى اكتشاف المعارف واستنتاج القواعد واألحكام.
 -2 -1-3الىضعيح-المشكلح اإلدماجيح:
وىي وضعية -مشكمة تنجز بعد فترة تعممات سابقة ،تم خالليا تحقيق مكتسبات جزئية ،وتستيدف
الربط بين ىذه المكتسبات السابقة ،واعطاءىا معنى جديدا ،وقد تكون بعد حصة ،أو بعد مجموعة من
الحصص أو الدروس ،أو بعد مرحمة دراسية ،فيي إذن:
* -تمكن من تركيب مكتسبات سابقة في بنية جديدة ،وليس بإضافة بعضيا إلى البعض؛
* -تحيل عمى صنف من وضعيات-مشكمة ،قد تكون خاصة بمادة أو بمجموعة من المواد؛
* -تكون جديدة بالنسبة لممتعمم(ة) .

 -3 -1-3الىضعيح-المشكلح الرقىيميح:
ىي وضعية لمتحقق من حصول تعمم معين ،ومدى قدرة المتعمم عمى توظيفو في حل وضعية جديدة
تنتمي إلى فئة من الوضعيات .وقد تكون الوضعية التقويمية قبل اإلدماج أو بعده ،أو تقوم اليدف
النيائي لإلدماج ،أو وضعية لمتقويم التشخيصي أو التكويني أو اإلجمالي.
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 -2-3تيذاغىجيا اإلدماج:
اإلدماج ىو تنظيم بيداغوجي يستيدف تجاوز القطائع التقميدية بين التعممات ومختمف عناصر
المنياج ،ويعمل عمى تجسيرىا وتوطيد العالقات فيما بينيا؛ فقد أثبتت الدراسات المرتبطة بالذاكرة أن
التعممات الجديدة معرضة لمسيو أو النسيان بنسبة كبيرة بعد فترة قصيرة من اكتسابيا إذا لم تدعم
بإدماجيا واستعماليا بعد فترات زمنية تسمح بتشغيل مختمف أنواع الذاكرة (قصيرة وبعيدة المدى).
فاإلدماج كوضعية بيداغوجية يضطمع بميام متعددة تتمثل في:

* -تعديل المكتسبات المحصمة لممتعمم(ة) وتحويميا إلى وضعيات أخرى ترتبط بالمادة المد َّرسة ،أو

بمواد أخرى؛

* -إقداره عمى إنجاز أنشطة التعممات في وضعيات مستقاة من محيطو وادماجيا؛
* -تقويم قدرتو عمى إدماج تعمماتو؛

* -رصد الشوائب والصعوبات التي تعتري تعمماتو ،وتصفيتيا؛
* -إيالء جودة التعممات عناية خاصة.

 – 3-3الرقىيم:
يعتبر التقويم نشاطا مندمجا في سيرورة التعميم والتعمم ،تتنوع أساليبو وتقنياتو وأدواتو تبعا لألىداف
التي يروم تحقيقيا ،وبناء عمى النتائج التي يفرزىا ،يتم اتخاذ ق اررات التدابير التربوية المناسبة ،كتنظيم
حصص لمدعم والتقوية لممتعثرين(ات) ،مما يدل عمى أنو أداة إلضفاء المصداقية عمى جيود طرفي

العممية التعميمية التعممية :المعمم /المتعمم ،وأنو المحرك الفعمي ،والمنظم الساىر عمى ىذه العمميات،
وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعممين(ات).

 --1 -3-3وظائف التقويم :لمتقويم وظائف متعددة من أبرزىا:

 -وظيفة التوجيه  :ويقصد بيا توجيو التمميذ نحو انشطة معينة أو شعبة مالئمة لقدراتو.
 -وظيفة التعديل :وتتمثل في استدعاء التدخل لتدارك نقص ما ،ومعالجة الثغرات التي تم تسجيميا.
 -وظيفة المصادقة :وتتجمى في المصادقة عمى امتالك المتعمم(ة) لمقدرات األساس التي تسيم في
تطوير كفاياتو.

 --2 -3-3أنواع التقويم :تتحدد أنواع التقويم في ثالثة ،وىي:

 -التقويم التشخيصي :ويطمق عميو أيضا التقويم القبمي ،أو التمييدي أو االستكشافي وييدف إلى
فحص وضعية االنطالق ،وتعرف خصائص المتعممين قبل الشروع في العممية التعميمية .ويجرى في
بداية السنة الدراسية أو بداية األسدوس أو الوحدة الدراسية ،ىو تقويم ييدف إلى استكشاف المكتسبات
السابقة لممتعممين .ويتخذ التقويم التشخيصي أشكاال متعددة إلنجازه منيا :اقتراح تمرين ينجز بشكل
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فردي ،أو نشاط يمكن من التشخيص السريع لمتعممات ،أو طرح سؤال أو أكثر في بداية الحصة حول
المحتوى السابق.
إن النتائج المحصمة بناء عمى التقويم التشخيصي يمكن أن تشكل موجيا لتعديل العمميات التعميمية،
وأساسا لمعالج الجماعي (الدعم العام )أو الفردي (الدعم الخاص) .

 -التقويم التكويني :يعتمد التقويم التكويني بيداغوجيا الخطأ منطمقا لمعالج ،كما يستند عمى قياس
الفرق بين األىداف المسطرة ونوع النتائج المحققة ،وبالتالي ىو إجراء ييدف إلى تقدير المردودية

الدراسية ،وصعوبات التعمم بكيفية موضوعية بالنظر إلى األىداف المسطرة.
يجرى التقويم التكويني خالل الفترات الدراسية ،أو يتخمل مراحل الدرس أو الحصة الدراسية ،وذلك
عبر مجموعة من األنشطة تيدف إلى توجيو تحصيل المتعممين ،وتحديد جوانب القوة لتعزيزىا ،ومواطن
القصور لمعالجتيا .وىذا النوع من التقويم يتتبع سيرورة التعمم بالتعديل والتغيير والتقوية ،واكتشاف
صعوبات التعمم لمعالجتيا ،وتمكين المتعمم من التقويم الذاتي.

 -التقويم اإلجمالي :ويطمق عميو التقويم البعدي أو الختامي أو الجزائي ،وقد يكون إشياديا (في نياية
سمك أوسنة دراسية أو أسدوس أو مرحمة أو درس أو حصة وييدف إلى تحديد النتائج الفعمية لمتعمم
ومقارنتيا باألىداف والكفايات المتوخاة .

 -4-3الذعم
 -1 -4-4أهمية الدعم :يحتل الدعم مكانة أساسية في سيرورة التعمم ،إذ ىو فرصة لترسيخ مواطن
القوة ،وأداة وقائية من أجل اجتناب تراكم التعثرات المؤدية – في حالة عدم تداركيا -إلى الفشل الدراسي
واليدر المدرسي.
وعميو ،فيو نشاط تعميمي تعممي ييدف إلى تدارك النقص الحاصل لدى المتعممين/ات ،كما يمكن

أن يكون استجابة لدعم مواطن القوة والتفوق لدى بعض المتعممين/ت .وال يمكن لمدعم البيداغوجي أن

يحقق اليدف منو ما لم يكن مسبوقا بتقويم دقيق لمتعممات المستيدفة؛ وكمما الحظ المدرس/ة أن عدد
المتعممين/ات المحتاجين لمدعم كبير ،ينبغي أن يعتبر ذلك مؤش ار موضوعيا عمى وجود خمل في
الطرائق المعتمدة في عمميات التعميم والتعمم ،أو في التقنيات والمعينات الديداكتيكية المستعممة.
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 -2 -4-3أنواع الدعم البيداغوجي:
من أنواع الدعم البيداغوجي:
 الذعم الىقائي :ويتم قبل بدء عممية التعميم والتعمم ليقي المتعمم(ة) من التعثر ،ولو ارتباط وثيق بالتقويمالتشخيصي.
 -الذعم الررثعي (فوري) :التدخل الفوري لتجاوز الصعوبات تفاديا لتراكميا وتحوليا إلى معيق نوعي ،ولو

ارتباط متين بالتقويم التكويني.

 الذعم الذوري (مرحمي) :يأتي في نياية مرحمة دراسية أو بعد مجموعة من الدروس المترابطة ميمتوتعويض النقص المالحظ من خالل نتائج تقويم التعممات.
وترتبط بالدعم البيداغوجي مجوعة من المفاىيم الديداكتيكية ،ومن أبرزىا:
 الرثثيد (ترسيخ المكتسبات ودعم الميارات والقدرات)؛ -الرقىيح (إغناء المكتسبات وتعزيزىا)؛

 الرعىيض (تعويض النقص الحاصل في المكتسبات)؛ العالج (عالج التعثرات)؛وقد تضمن ىذا الدليل مجموعة من األنشطة المختمفة تروم دعم مكتسبات المتعممين/ت وتثبيتيا،
وتدارك ما قد تعتري مكتسبات المتعممين(ات) من نقص ،وتتمثل في:
 ذحذيذ مكىناخ الصىرج والرعثير عنها (تنمية القدرة عمى التمييز وقوة المالحظة والتعبير عنالمشاىد)؛

 أنشطة الوصل والشطب والتأشير بعالمة (دعم وتثبيت موارد المتعممين)؛أنشطة التتميم بما يناسب (قياس قدرات المتعمم عمى األداء السميم في توظيف التعممات)؛أنشطة التموين ( قياس درجة نماء الميارات الحسحركية)؛ والقص واإللصاق(لتنمية ودعم القدرات العقمية والميارات الحسحركية)؛ أنشطة ترتيب المشاهد حسب تتابع األحداث (تنمية التفكير المنطقي)؛-أنشطة التصويب والتعديل(التعبير عن المواقف اإليجابية واالصطفاف إلييا ،وتصحيح التمثالت

الخاطئة)؛

-أنشطة االختيار من متعدد (تنمية القدرة عمى التمييز وحسن االختيار)؛

 -أنشطة ترفيهية مثل :اإلنشاد ،حل األلغاز ،اكتشاف كممة السر المطموبة /المتاىة /الحكايات.
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 -5-3تيذاغىجيا الرعاقذ
 -1 -5-4ذعريف تيذاغىجيا الرعاقذ ىي بيداغوجيا تنظم الوضعيات التعممية بناء عمى اتفاق
متفاوض عميو بين طرفي العممية التعميمية /التعممية من أجل تحقيق ىدف معين ،معرفيا كان أو منيجيا
أو سموكيا أو وجدانيا.
ويتميز التعاقد البيداغوجي بكونو تعاقد عمى النجاح ،يستيدف إنجاح المتعمم(ة) لسيرورتو الدراسية

السنوية في قسم معين ،ولو أىداف متنوعة ومتعددة  .يقترح التعاقد البيداغوجي بعد إجراء تقويم يكشف
عن النقص الذي يعاني منو المتعمم ،ويشكل عائقا أمام تقدمو.

 -2 -5-3أهمية بيداغوجيا التعاقد :وتتمثل في التزام الطرفين :المدرس(ة) والمتعممين(ات) ،بتحمل

المسؤولية وتقبل نتائج العقد؛ كما تتمثل في عقمنة سيرورة التدريس إلضفاء المردودية عمى العمل داخل
القسم لمحاربة الفشل الدراسي والالمساواة؛ وفي إتاحة الفرصة لممتعممين والمتعممات لممشاركة في تنظيم
األنشطة التعميمية؛

 -6-3الثيذاغىجيا الفارقيح
 -1 -6-3تعريف البيداغوجيا الفارقية :يمكن تعريفيا بكونيا مقاربة تربوية تكون فييا األنشطة
التعميمية وايقاعاتيا مبنية عمى أساس الفروق واالختالفات التي قد يبرزىا المتعممون في وضعية التعمم.
وقد تكون ىذه الفروق معرفية أو وجدانية أو سوسيو -ثقافية؛ وبذلك فيي بيداغوجيا تشكل إطا ار تربويا
مرنا وقابال لمتغيير حسب خصوصيات المتعممين والمتعممات ومواصفاتيم.
وتنطمق البيداغوجية الفارقية من حتمية وجود فروق فردية ميمة بين مجموعات المتعممين(ات) داخل

الصف الدراسي الواحد ،وبالتالي فإن ىذه المجموعات قمما يكون عنصر التجانس الكامل متوف ار فييا؛
وغالبا ما يكون المدرس الجيد مضط ار إلى تكييف المادة التدريسية حسب الفروق الفردية الموجودة في
الصف الدراسي .كما أن ىذه البيداغوجيا ترتكز عمى مبدأ آخر ،وىو تكافؤ الفرص وحق كل متعمم
داخل الفصل الدراسي في التعمم والنمو والنجاح واستغالل جميع القدرات المتوفرة لديو وتحقيق الذات؛ بل
إنو من حق كل فرد في المجتمع ،كيفما كان مستواه وكيفما كانت قدراتو ،أن يتعمم وينمو ويحقق ذاتو؛

ومن ثمة فإن من حق األطفال ذوي القدرات الدنيا وحتى األطفال الذين ىم في وضعية إعاقة أن يحظوا
من لدن النظام التربوي باالىتمام والرعاية ،وأن يوفر ليم ىذا النظام فرصة التعمم وتحقيق الذات.
 -2 -6-3مثادئ الثيذاغىجيا الفارقيح :ومن أبرزىا:
* -تحضير األنشطة التدريسية عمى أساس الفوارق الفردية.
* -إبداء االحترام لمفوارق الفردية داخل الفصل والتعامل بإنصاف مع جميع أفراد جماعة الفصل.
* -تقويم المتعممين بكيفية مستمرة لتشخيص مواطن القوة والضعف وتحديد ما يحتاجونو في الدروس
الموالية.
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 -7-3تيذاغىجيا اللعة:
يعرف المعب بأنو نشاط موجو يقوم بو األطفال لتنمية سموكيم وقدراتيم العقمية والجسمية والوجدانية،
ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسمية؛ وأسموب التعمم بالمعب ىو استغالل أنشطة المعب في اكتساب
المعرفة وتقريب مبادئ التعمم لألطفال وتوسيع آفاقيم المعرفية.
 -1 -7-3أهميح اللعة في الرعلم :إن المعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر

البيئة لغرض التعمم وانماء الشخصية والسموك؛ وتتمثل ألبرز وظائف المعب في كونو:
* -يمثل وسيمة تعميمية تقرب المفاىيم وتساعد في إدراك معاني األشياء.

* -يعتبر أداة فعالة في تفريد التعمم وتنظيمو لمواجية الفروق الفردية وتعميم األطفال وفقاً إلمكاناتيم

وقدراتيم.

* -يعتبر طريقة عالجية يمجأ إلييا المربون لمساعدتيم في حل بعض المشكالت واالضطرابات

التي يعاني منيا بعض األطفال.

* -يشكل أداة تعبير وتواصل بين األطفال.
* -يعمل عمى تنشيط القدرات العقمية وتحسن الموىبة اإلبداعية لدى األطفال.
 -2 -7-3فىائذ أصلىب الرعلم تاللعة  :لممارسة المتعمم(ة) لمعب فوائد جمة ،نختزليا في :
* -إثبات ذاتو ضمن أقرانو ،واكتساب الثقة بالنفس واالعتماد عمييا؛
* -تعزيز انتمائو لمجماعة؛
* -تعمم احترام القوانين والقواعد ،وااللتزام بيا.
* -تعمم التعاون ،واحترام حقوق اآلخرين؛
* -توسيع ذاكرتو ،وانماء قدرتو عمى التفكير واإلدراك وال
* -تطوير مياراتو واختبار قدراتو ؛

* -تحقيق المتعة والشعور باالرتياح.

 -8-3تيذاغىجيا الخطأ
تقوم تيذاغىجيا الخطأ عمى اعتبار الخطأ استراتيجية لمتعميم والتعمم ،إذ تعتبر الخطأ أم ار طبيعيا
وايجابيا يترجم سعي المتعمم لموصول إلى المعرفة .ولذا ،فإن ىذه البيداغوجيا تنص عمى فيم الخطأ،
بمعنى فيم منشئو ليتحول مصد ار لالرتقاء ،واستغاللو بشكل إيجابي في تعممات الحقة .فيو نقطة
انطالق التعمم .لذا ،ال ينبغي أن نجعل المتعمم يشعر بأي ذنب وىو يخطئ ،فيذا من شأنو أن يسيل

عميو كشف أخطائو بدل إخفائيا ولجوئو إلى الغش.
وبيذا ،فإن الخطأ يشكل جزء من استراتيجية التعمم ،وفرصة لفحص ما يقع من اختالالت عمى مستوى
التفكير ،والتحكم في العمميات الذىنية ،ومن تم تقديم العالج الناجع.
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 -2 -4-4أنواع الدعم البيداغوجي:
من أنواع الدعم البيداغوجي:
 الذعم الىقائي :ويتم قبل بدء عممية التعميم والتعمم ليقي المتعمم(ة) من التعثر ،ولو ارتباط وثيق بالتقويمالتشخيصي.
 -الذعم الررثعي (فوري) :التدخل الفوري لتجاوز الصعوبات تفاديا لتراكميا وتحوليا إلى معيق نوعي ،ولو

ارتباط متين بالتقويم التكويني.

 الذعم الذوري (مرحمي) :يأتي في نياية مرحمة دراسية أو بعد مجموعة من الدروس المترابطة ميمتوتعويض النقص المالحظ من خالل نتائج تقويم التعممات.
وترتبط بالدعم البيداغوجي مجوعة من المفاىيم الديداكتيكية ،ومن أبرزىا:
 الرثثيد (ترسيخ المكتسبات ودعم الميارات والقدرات)؛ -الرقىيح (إغناء المكتسبات وتعزيزىا)؛

 الرعىيض (تعويض النقص الحاصل في المكتسبات)؛ العالج (عالج التعثرات)؛وقد تضمن ىذا الدليل مجموعة من األنشطة المختمفة تروم دعم مكتسبات المتعممين/ت وتثبيتيا،
وتدارك ما قد تعتري مكتسبات المتعممين(ات) من نقص ،وتتمثل في:
 ذحذيذ مكىناخ الصىرج والرعثير عنها (تنمية القدرة عمى التمييز وقوة المالحظة والتعبير عنالمشاىد)؛

 أنشطة الوصل والشطب والتأشير بعالمة (دعم وتثبيت موارد المتعممين)؛أنشطة التتميم بما يناسب (قياس قدرات المتعمم عمى األداء السميم في توظيف التعممات)؛أنشطة التموين ( قياس درجة نماء الميارات الحسحركية)؛ والقص واإللصاق(لتنمية ودعم القدرات العقمية والميارات الحسحركية)؛ أنشطة ترتيب المشاهد حسب تتابع األحداث (تنمية التفكير المنطقي)؛-أنشطة التصويب والتعديل(التعبير عن المواقف اإليجابية واالصطفاف إلييا ،وتصحيح التمثالت

الخاطئة)؛

-أنشطة االختيار من متعدد (تنمية القدرة عمى التمييز وحسن االختيار)؛

 -أنشطة ترفيهية مثل :اإلنشاد ،حل األلغاز ،اكتشاف كممة السر المطموبة /المتاىة /الحكايات.
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 -5-4تيذاغىجيا الرعاقذ
 -1 -5-4ذعريف تيذاغىجيا الرعاقذ ىي بيداغوجيا تنظم الوضعيات التعممية بناء عمى اتفاق
متفاوض عميو بين طرفي العممية التعميمية /التعممية من أجل تحقيق ىدف معين ،معرفيا كان أو منيجيا
أو سموكيا أو وجدانيا.
ويتميز التعاقد البيداغوجي بكونو تعاقد عمى النجاح ،يستيدف إنجاح المتعمم(ة) لسيرورتو الدراسية

السنوية في قسم معين ،ولو أىداف متنوعة ومتعددة  .يقترح التعاقد البيداغوجي بعد إجراء تقويم يكشف
عن النقص الذي يعاني منو المتعمم ،ويشكل عائقا أمام تقدمو.

 -2 -5-4أهمية بيداغوجيا التعاقد :وتتمثل في التزام الطرفين :المدرس(ة) والمتعممين(ات) ،بتحمل

المسؤولية وتقبل نتائج العقد؛ كما تتمثل في عقمنة سيرورة التدريس إلضفاء المردودية عمى العمل داخل
القسم لمحاربة الفشل الدراسي والالمساواة؛ وفي إتاحة الفرصة لممتعممين والمتعممات لممشاركة في تنظيم
األنشطة التعميمية؛

 -6-4الثيذاغىجيا الفارقيح
 -1 -6-4تعريف البيداغوجيا الفارقية :يمكن تعريفيا بكونيا مقاربة تربوية تكون فييا األنشطة
التعميمية وايقاعاتيا مبنية عمى أساس الفروق واالختالفات التي قد يبرزىا المتعممون في وضعية التعمم.
وقد تكون ىذه الفروق معرفية أو وجدانية أو سوسيو -ثقافية؛ وبذلك فيي بيداغوجيا تشكل إطا ار تربويا
مرنا وقابال لمتغيير حسب خصوصيات المتعممين والمتعممات ومواصفاتيم.
وتنطمق البيداغوجية الفارقية من حتمية وجود فروق فردية ميمة بين مجموعات المتعممين(ات) داخل

الصف الدراسي الواحد ،وبالتالي فإن ىذه المجموعات قمما يكون عنصر التجانس الكامل متوف ار فييا؛
وغالبا ما يكون المدرس الجيد مضط ار إلى تكييف المادة التدريسية حسب الفروق الفردية الموجودة في
الصف الدراسي .كما أن ىذه البيداغوجيا ترتكز عمى مبدأ آخر ،وىو تكافؤ الفرص وحق كل متعمم
داخل الفصل الدراسي في التعمم والنمو والنجاح واستغالل جميع القدرات المتوفرة لديو وتحقيق الذات؛ بل
إنو من حق كل فرد في المجتمع ،كيفما كان مستواه وكيفما كانت قدراتو ،أن يتعمم وينمو ويحقق ذاتو؛

ومن ثمة فإن من حق األطفال ذوي القدرات الدنيا وحتى األطفال الذين ىم في وضعية إعاقة أن يحظوا
من لدن النظام التربوي باالىتمام والرعاية ،وأن يوفر ليم ىذا النظام فرصة التعمم وتحقيق الذات.
 -2 -6-4مثادئ الثيذاغىجيا الفارقيح :ومن أبرزىا:
* -تحضير األنشطة التدريسية عمى أساس الفوارق الفردية.
* -إبداء االحترام لمفوارق الفردية داخل الفصل والتعامل بإنصاف مع جميع أفراد جماعة الفصل.
* -تقويم المتعممين بكيفية مستمرة لتشخيص مواطن القوة والضعف وتحديد ما يحتاجونو في الدروس
الموالية.
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 -7-4تيذاغىجيا اللعة:
يعرف المعب بأنو نشاط موجو يقوم بو األطفال لتنمية سموكيم وقدراتيم العقمية والجسمية والوجدانية،
ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسمية؛ وأسموب التعمم بالمعب ىو استغالل أنشطة المعب في اكتساب
المعرفة وتقريب مبادئ التعمم لألطفال وتوسيع آفاقيم المعرفية.
 -1 -7-4أهميح اللعة في الرعلم :إن المعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر

البيئة لغرض التعمم وانماء الشخصية والسموك؛ وتتمثل ألبرز وظائف المعب في كونو:
* -يمثل وسيمة تعميمية تقرب المفاىيم وتساعد في إدراك معاني األشياء.

* -يعتبر أداة فعالة في تفريد التعمم وتنظيمو لمواجية الفروق الفردية وتعميم األطفال وفقاً إلمكاناتيم

وقدراتيم.

* -يعتبر طريقة عالجية يمجأ إلييا المربون لمساعدتيم في حل بعض المشكالت واالضطرابات

التي يعاني منيا بعض األطفال.

* -يشكل أداة تعبير وتواصل بين األطفال.
* -يعمل عمى تنشيط القدرات العقمية وتحسن الموىبة اإلبداعية لدى األطفال.
 -2 -7-4فىائذ أصلىب الرعلم تاللعة  :لممارسة المتعمم(ة) لمعب فوائد جمة ،نختزليا في :
* -إثبات ذاتو ضمن أقرانو ،واكتساب الثقة بالنفس واالعتماد عمييا؛
* -تعزيز انتمائو لمجماعة؛
* -تعمم احترام القوانين والقواعد ،وااللتزام بيا.
* -تعمم التعاون ،واحترام حقوق اآلخرين؛
* -توسيع ذاكرتو ،وانماء قدرتو عمى التفكير واإلدراك وال
* -تطوير مياراتو واختبار قدراتو ؛

* -تحقيق المتعة والشعور باالرتياح.

 -8-4تيذاغىجيا الخطأ
تقوم تيذاغىجيا الخطأ عمى اعتبار الخطأ استراتيجية لمتعميم والتعمم ،إذ تعتبر الخطأ أم ار طبيعيا
وايجابيا يترجم سعي المتعمم لموصول إلى المعرفة .ولذا ،فإن ىذه البيداغوجيا تنص عمى فيم الخطأ،
بمعنى فيم منشئو ليتحول مصد ار لالرتقاء ،واستغاللو بشكل إيجابي في تعممات الحقة .فيو نقطة
انطالق التعمم .لذا ،ال ينبغي أن نجعل المتعمم يشعر بأي ذنب وىو يخطئ ،فيذا من شأنو أن يسيل

عميو كشف أخطائو بدل إخفائيا ولجوئو إلى الغش.
وبيذا ،فإن الخطأ يشكل جزء من استراتيجية التعمم ،وفرصة لفحص ما يقع من اختالالت عمى مستوى
التفكير ،والتحكم في العمميات الذىنية ،ومن تم تقديم العالج الناجع.
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مواصفات المتعمم(ة) وأدوار

المدرس(ة)
ِّ

 -1مواصفات المتعمم(ة):
تضع مقاربة التدريس بالكفايات المتعمم(ة) في قمب االىتمام والتفكير والفعل أثناء العممية

التكوينية ،قصد تأىيمو ليكون ناجحا ومنفتحا ،وقاد ار عمى التعمم مدى الحياة؛ ولن يتأتى ذلك إال

بالوعي بحاجاتو النفسية والمعرفية والجسمية في تكامميا وتفاعميا ،وباىتماماتو وقدراتو ومسؤولياتو
الفردية ،مما يستوجب اإللمام بمواصفات شخصيتو ،وتتميز مواصفات متعمم(ة) السنة األولى من
التعميم االبتدائي إجماال ما يمي :
 -1 -1مىاصفاخ عقليح :حيث ينتقل المتعمم من مرحمة التعميم  ،ومن مرحمة الحدس والتخمين

صوب مرحمة العمميات العقمية الحسية ،مما يتيح لو القدرة عمى االنطالق من المحسوس والممموس
نحو مالمسة المعارف المجردة ،استنادا عمى معيشو اليومي في محيطو ،الشيء الذي يكسبو بعض
الميارات التعبدية ،وتغذي رصيده العقدي والسموكي ،ليؤسس عتبةً لتنمية موارده اإليمانية ،أخذا بعين
االعتبار تمكينو من كفايات نوعية أخرى بمراعاة إيقاع تعممو.

 -2 -1مىاصفاخ ثقافيح :إن حمولة المتعمم الثقافية والقيمية التي اكتسبيا من تنشئتو االجتماعية
في مناخ أسري مشبع بقيم وأعراف دينية ووطنية ،تتطمب تثبيتا لما يناسب ،وتعديال لما ال يناسب،
وانماء لمكفايات المنشودة.
 -3 -1مىاصفاخ وجذانيح :ال يزال ارتباط المتعمم وثيقا بأسرتو ،كما أنو ال يزال غير متحكم في
انفعاالتو ،فيو مطالب بمشاركة أقرانو ألعابيم وانفعاالتيم وأحاسيسيم ،في إطار من التسامح واالنفتاح
واحترام االختالف ،كل ذلك يتطمب من المحيط المدرسي أن يأخذ ىذه المواصفات الوجدانية بعين

االعتبار ،قصد تسييل اندماجو ومباشرة تعممو في جو مفعم بالطمأنينة والتشجيع.
 -2أدوار المدرس(ة):

إن الرفع من مردودية المدرسة يستدعي اضطالع المدرس(ة) بأدوار مينية تسيم في تحفيز

كفاياتو ،وتطوير قدراتو عمى القيادة التربوية والمعرفية والعممية ،وأداء رسالتو التربوية عمى الوجو
المطموب ،وال يتحقق التمكن من ىذه األدوار إال بالتحمي بجممة من المواصفات يتحدد أبرزىا في ما
يمي:
* -التنمية المينية المتمثمة في التكوين الذاتي المستمر معرفيا وتربويا وديداكتيكيا؛
* -امتالك رؤية تربوية تمكنو من حسن التخطيط والتدبير المعقمن؛
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* -التحمي بدينامية الوسيط التي تشترط اإلعداد الجيد لمدروس ،والتحفيز النشط لجماعة فصمو،
الموضوعي لمتعمميو ،وتشجيعيم
واإلشراف المسؤول عن سير العمميات التعميمية التعممية ،والتقويم
َّ

عمى المشاركة ،والمباقة في تثمينيا؛

* -االلتزام بأخالقيات المينة ،واإلسيام في التنشئة االجتماعية القائمة عمى احترام حقوق اإلنسان
في شموليتيا وتقاطعيا مع السموك المدني المنصوص عميو في المواثيق الدولية ،ونبذ جميع أشكال
التمييز ،واشاعة ثقافة التعاون والتضامن ،وقواعد الحياة المشتركة؛

* -التواصل اإليجابي مع المتعممين/ات والزمالء واإلدارة ومختمف الشركاء ،والمساىمة في إبداع
ونشر ثقافة الخطاب التربوي العقالني اليادف والمنفتح.
* -اإلسيام في إشعاع الحياة المدرسية من خالل التفاعل اإليجابي المتواصل مع الوسط المدرسي
باقتراح وتفعيل مناشط تربوية :فنية وثقافية ورياضية وبيئية واجتماعية... ،
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المعٌنات الدٌداكتٌكٌة
 -1تعريف المعينات الديداكتيكية:
يقصد بـيا جميع أنواع الوسائط التي تستخدم في العممية التعميمية لتسييل اكتساب المفاىيم
والمعارف والميارات ،وخمق المناخ المالئم لتنمية المواقف واالتجاىات ،وغرس القيم ،وىي كل ما يعين
األستاذ(ة) عمى تطوير عممو والرفع من مردوديتو التربوية ،ويساعد عمى إثراء خبرات المتعممين/ات
وتوسيع آفاقيم وعقمنة أساليب تعمميم.

وتتنوع المعينات الديداكتيكية تبعا لطبيعة وظيفتيا ،إذ يالحظ أن دورىا قد يكون عمميا أو

إيضاحيا ،أو إيحائيا ،فتكون وسيمة عمل إذا كانت مقوما أساسيا من مقومات الدرس أي أن يكون ليا
دور ضروري يتعذر أن تباشر عممية التعميم والتعمم بصورتيا المطموبة بدونو ،ومن أمثمة ذلك:
المصحف ،دليل األستاذ ،الكراسة ،السبورة ،التسجيالت الصوتية لمقرآن الكريم ،مسجد المدرسة بمرافقو،
الماء...،
وتكون وسيمة إيضاح أي عامال مساعدا لتقريب مفاىيم أو مضامين نصوص أو توضيح كيفية

أداء ما مثل :صور ،رسوم ،أشرطة ،والوسائل المغوية كالشروح واألمثال والوصف ...،والسبورات
بأنواعيا.
ويمكن أن تكون وسيمة إيحاء إلثارة اىتمام المتعممين واستقطاب مشاعرىم وتحريك وجدانيم
واشاعة جو ديني خاص ييسر تحقيق أىداف الدرس ،كصورة مصمى يوم العيد...،إضافة إلى الممصقات
ذات الداللة الدينية ،بطاقات خطية تزيينية (آيات قرآنية مكتوبة بخط جميل  ،)...صور ورسوم لمناظر

طبيعية (السماء ،النجوم  ،بحر ،جبال ،)..صور لمشاىد اجتماعية ليا عالقة بمواضيع مداخل المادة.

ومن بين المعينات الديداكتيكية األكثر انتشارا :الكتب المدرسية ،المصحف ،السبورات بأنواعيا،
الحاسوب ،األشرطة واألفالم ،الراديو والتمفاز والمعينات كالمجسمات الموحات الحائطية ،الصويرات،
فضاءات المؤسسة :حجرة الدرس المسجد ،الحديقة ،الممعب ...

 -2دور المعينات الديداكتيكية في تنفيذ دروس مادة التربية اإلسالمية:
تساىم دروس التربية اإلسالمية في إنماء فطرة المتعمم الدينية وتزكيتيا ،وتوجيو سموكو في ضوء

التعاليم اإلسالمية ،ويقتضي ذلك توظيف مختمف الوسائل المتاحة لتحقيق الكفايات واألىداف المنتظرة.
ولنجاح استخدام المعينات الديداكتيكية في دروس مادة التربية اإلسالمية ،ينبغي مراعاة شروط
انتقائيا ،والمتمثمة في:
 -انسجاميا مع األىداف النوعية لموضوع الدرس؛

 أن تكون ذات أثر ممموس في تشويق المتعممين/ات لممشاركة الفعالة في العممية التعميميةالتعممية؛
12

 أن تكون في المتناول ،يسيل الحصول عمييا ،وممكنة االستخدام ،كأن تكون كيربائية مع توفرالتيار الكيربائي بالمؤسسة.
 -3األهداف العامة لممعينات الديداكتيكية:
تتمثل األىداف العامة لممعينات الديداكتيكية في ما يمي:

* -جذب وتركيز انتباه المتعممين/ات؛

* -تشويقيم وحثيم عمى اإلقبال عمى الدرس بشغف؛
* -تحفيزىم عمى النشاط الذاتي والرفع من فعاليتيم؛
* -توسيع مجال خبرات المتعمم؛
* -توفير الجيد والوقت وزيادة الوضوح؛
* -جعل ما يتعممونو مستمر األثر؛
* -تخطي حدود الزمان والمكان؛
* -زيادة ترابط الخبرات واألفكار وترسيخ القيم؛
* -ربط المدرسة بالحياة.
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تصرٌف محتوٌات البرنامج
 -1تنظيم البرنامج:
 -1 -1التنظيم السنوي :تتوزع مداخل مادة التربية اإلسالمية عمى  34أسبوعا دراسيا ،يخصص
األسبوع األول من الموسم الدراسي لمتقويم التشخيصي ،وتخصص خمسة أسابيع لوحدة كاممة من
الوحدات المقررة ،يتم في كل أربعة منيا تقديم دروس مداخل البرنامج المقرر ،ليشيد خامسيا أنشطة
تقويم دروس الوحدة ودعميا ،ويخصص األسبوع  33ألنشطة التقويم العام والدعم ،وأما األسبوع 34

فيخصص إلجراءات آخر السنة الدراسية ،وذلك وفق التقسيط التالي:

التقسيط السنوي لمداخل مادة التربية اإلسالمية

األصاتيع

مذخل الرزكيح

اى٘حذح األٗىٚ

1
2
3

ع٘سح اىفبرحخ
ع٘سح اىفبرحخ

4

ع٘سح اىفبرحخ

مذخل
مذخل
االصرجاتح
االقرذاء
رق٘ ٌٝرشخٞصٜ

هللا سثٜ
ٍحَذ ﷺ
ّجٜٞ
أػجذ هللا ػيٚ
ٕذ ٛاىشع٘ه

5
6
7

اى٘حذح اىضبّٞخ

8
9

أٗحذ هللا

13
اى٘حذح اىضبىضخ

14

ع٘سح اىزِٞ

هللا خيقْٜ
ٗع٘اّٜ
ٍ٘ىذ اىشع٘ه
ﷺ

ع٘سرب اىزِٞ
ٗقشٝش
ع٘سح
قشٝش

أعزؼذ ىي٘ض٘ء
أحت هللا
ٗسع٘ىٔ

أػزْ ٜثطٖبسح
ٍنبّٜ

رق٘ٗ ٌٝدػٌ اى٘حذح اىضبّٞخ
ع٘سح
اإلخالص
ع٘سح اىفٞو

هللا اى٘احذ
اىصَذ
ٍ٘ىذ اىشع٘ه
ﷺ (قصخ
اىفٞو)

أر٘ضأ
ػَيٞب()1

ع٘سح
اىنبفشُٗ

15
16
17

أّفغ ٗال
أضش

رق٘ٗ ٌٝدػٌ اى٘حذح األٗىٚ

11
11
12

مذخل
القضط

مذخل
الحكمح

أطٖش
جغَٜ
ٗص٘ثٜ

أقزصذ فٜ
اعزؼَبه اىَبء

رق٘ٗ ٌٝدػٌ اى٘حذح اىضبىضخ
ػطيخ ٍْزصف اىغْخ اىذساعٞخ
14

اى٘حذح اىشاثؼخ

18

ع٘سح اىفيق

19

ط .اىفيق -
اىْبط

21

ع٘سح اىْبط

هللا ٝحفظْٜ
ٗٝشػبّٜ

سضبػٔ ﷺ
ٗإمشاً هللا ىٔ
أر٘ضأ
ػَيٞب()2

21
22
23
24

اى٘حذح اىخبٍغخ

25

أطٞغ ٗاىذٛ

أحَ ٜاىَبء
ٍِ اىزي٘س

رق٘ٗ ٌٝدػٌ اى٘حذح اىشاثؼخ
ع٘سح اىقذس
ع٘سرب اىقذس-
اىضحٚ

هللا ْٝبجْٜٞ
ٝزٌ اىشع٘ه
ﷺ
ٗمفبىزٔ

ﷺ
اىضحٚ

اىصالح ػَبد
اىذِٝ

26

أحغِ ٍؼبٍيخ
صٍالئٜ

اى٘حذح اىغبدعخ

27
28

دػٌ ٗرضجٞذ

29

دػٌ ٗرضجٞذ

31

دػٌ ٗرضجٞذ

أرؼبُٗ ٍغ
صٍالئٜ

رق٘ٗ ٌٝدػٌ اى٘حذح اىخبٍغخ
ٍؼْ ٚال إىٔ أال
هللا ٍحَذ
سع٘ه هللا
أحت اىشع٘ه
ﷺ :أٗقشٓ
أرمش هللا:
أحَذ هللا

31

أشنش اىْبط

32
33
34

أرحذس ثْؼٌ
هللا

رق٘ٗ ٌٝدػٌ اى٘حذح اىغبدعخ
رق٘ ٌٝػبً ٗدػٌ
إجشاءاد آخش اىغْخ اىذساعٞخ

 -2 -1التنظيم األسبوعي :تقدم مداخل مادة التربية اإلسالمية في أربع حصص أسبوعيا ،مدة كل
حصة  45دقيقة.
األعج٘ع1
األعج٘ع2
األعج٘ع3
األعج٘ع4
األعج٘ع5

اىحصخ1
اىزضمٞخ
(قشآُ مش 45 )ٌٝد
اىزضمٞخ
(قشآُ مش 45 )ٌٝد
اىزضمٞخ
(قشآُ مش 45 )ٌٝد
قغظ  45د

اىحصخ2
اىزضمٞخ
(قشآُ مش 45 )ٌٝد
اىزضمٞخ
(قشآُ مش 45 )ٌٝد
اىزضمٞخ
(قشآُ مش 45 )ٌٝد
قغظ  45د

اىحصخ 3
اىزضمٞخ
(ػقٞذح)  45د
اقزذاء 45د

اىحصخ4
اىزضمٞخ
(ػقٞذح)  45د
اقزذاء  45د

اعزجبثخ  45د

اعزجبثخ  45د

حنَخ  45د

حنَخ  45د

رق٘ٗ ٌٝدػٌ
15

 -2الكفاٌات الخاصة بالتربٌة اإلسالمٌة فً التعلٌم االبتدائً9
حددت لجنة إعداد المناىج الكفايات الخاصة بالتربية اإلسالمية في التعميم االبتدائي بالسنة األولى
االبتدائية في إقدار المتعمم)ة) عمى حل وضعيات مشكمة مركبة ودالة ،بتوظيف مكتسباتو المرتبطة
بالسور القرآنية المقررة ،ومعارفو المتعمقة بالعقيدة) أسماء اهلل الحسنى والشيادتان( تعظيما واجالال،
وبسيرة الرسول

ﷺ

وشمائمو ،وما تدرب عميو من عبادات) الوضوء والصالة( ،استجابة وذك ار هلل،

مستدمجا ما اكتسبو من موارد حول حقوق اهلل والنفس والغير والبيئة ،وما يرتبط بذلك من انخراط وسموك
إيجابي.

 -3األهداف النولعٌة لمداخل مادة التربٌة اإلسالمٌة بالسنة األولى االبتدائٌة9
كما حددت األىداف النوعية لكل مدخل من مداخل المادة في ما يمي:

 األهداف النوعية لمدخل التزكية: ْٝصذ اىَزؼيٌ (ح( ىزالٗح اىغ٘س اىقشآّٞخ اىَقشسح ف ٜاىغْخ األٗى ) ٚاىفبرحخ ،اىضح ،ٚاىز،ِٞاىقذس ،اىفٞو ،قشٝش ،اىنبفشُٗ ،اإلخالص ،اىفيق ،اىْبط(؛
 ٝفٌٖ اىَؼبّ ٜاىؼبٍخ ىآلٝبد ٗاىغ٘س اىقشآّٞخ اىَقشسح؛ ٝؼجش شفٖٞب ػِ اىَؼْ ٚاإلجَبى ٜىيغ٘سح اىقشآّٞخ؛ ٝحفع اىغ٘س اىقشآّٞخ اىَقشسح ٗٝغزظٖش شف٘ٝب ؛ ٝحبم ٜاىزالٗح اىصحٞحخ ف ٜاىحفع ٗاالعزظٖبس) ق٘اػذ اىزج٘ٝذ ٍضَشح(؛ ٝؼجش ػِ اػزضاصٓ ثبىقشآُ اىنشٌٝ؛ ٝزؼشف أُ هللا سثٔ ٕ٘ اىخبىق اىَبىل؛ ٝزؼشف أُ هللا خبىقٔ ٗخبىق مو شٜء؛ ٝزَضو ػظَخ هللا ٍِ خاله اىَخي٘قبد؛ ٝزؼشف أُ هللا ٝحفع خيقٔ؛ ٝؼجش ػِ اإلَٝبُ ثبهلل رؼبىٚ؛ ٝزؼشف ثؼض أعَبء هللا اىحغْ )ٚاى٘احذ ،اىصَذ ،اىخبىق ،اىَبىل ،اىحبفع(؛ ٘ٝظف ٕزٓ األعَبء فٗ ٜصف هللا رؼبىٚ؛ ٝزؼشف أُ اىقشآُ اىنش ٌٝمالً هللا؛ ٝزؼشف أُ هللا ْٝبج ٜػجبدٓ ٍِ خاله اىقشآُ اىنشٌٝ؛ ٝزؼشف اىغ٘س اىقشآّٞخ اىَْبعجخ ىَ٘ض٘ػبد اىؼقٞذح؛ ٝزؼشف ٍؼْ ٚال إىٔ إال هللا ٍحَذ سع٘ه هللا؛ ٝغزخشط أعَبء هللا اىحغْ ٍِ ٚاىغ٘س اىقشآّٞخ اىَقشسح؛ ٝغزخشط آٝبد ػظَخ هللا ٗخيقٔ ٗقذسرٔ رؼبى ٍِ ٚاىغ٘س اىقشآّٞخ اىَقشسح؛ األهداف النوعية لمدخل االقتداء: ٝزؼشف أُ ٍحَذا ﷺ ّجٗ ٜسع٘ه اىؼبىَِٞ؛ ٝزؼشف ٗاىذ ٛاىشع٘ه ﷺ ؛16

 ٝزؼشف ٍنبُ ٗالدح اىشع٘ه صي ٚهللا ػيٗ ٔٞعيٌ؛ ٝزؼشف فزشح ٗالدرٔ ﷺ ٍِ خاله قصخ اىفٞو؛ ٝزؼشف أحذاس قصخ اىفٞو؛ ٝشدد ٍقبطغ عشدٝخ ٍِ قصخ اىفٞو؛ ٝزؼشف ٍشضؼخ اىشع٘ه ﷺ ؛ ٝزؼشف ثؼض اىجشمبد ٗاىَؼجضاد اىزّ ٜضىذ ػيٍ ٚشضؼزٔ؛ ٝزؼشف ظشٗف اىطف٘ىخ اىَجنشح ىيشع٘ه ﷺ )اىٞزٌ ٗاىنفبىخ(؛ ٝفٌٖ دٗس اىؼبئيخ ف ٜاىزنبفو؛ٝ -شدد ّشٞذا ٍؼجشا ػِ حت اىشع٘ه ﷺ ٗر٘قٞشٓ؛

 ٘ٝظف ٍنزغجبرٔ ىَؼبىجخ ٗضؼٞخ رقَ٘ٞٝخ جبٍؼخ ىَب دسعٔ " :أحت سع٘ه هللا ﷺ :أٗقشٓ". األهداف النوعية لمدخل االستجابة: ٝزؼشف ٍِ خاله قصخ قصٞشح ،مٞف مبُ اىشع٘ه ﷺ ٝؼجذ هللا؛ٝ -ؼجش ثجَيخ ػِ اقزذائٔ ثبىشع٘ه ﷺ ف ٜػجبدرٔ؛

 ٝغزؼذ ىي٘ض٘ء ٝ:زؼشف مٞف ٝغزْج ٜثؼذ قضبء اىحبجخ؛ ٝغزؼذ ىي٘ض٘ء ٝ:زؼشف اىَبء اىصبىح ىي٘ض٘ء؛ ٝغزؼذ ىي٘ض٘ء ٝ:زؼشف ٍنبُ اى٘ض٘ء؛ ٝزؼشف أػضبء اى٘ض٘ء؛ ٝشرت غغو أػضبء اى٘ض٘ء؛ ٝؤد ٛاى٘ض٘ء ػَيٞب؛ ٝصف ٍب ٝقً٘ ثٔ ف ٜاى٘ض٘ء شفٖٞب؛ ٝنزشف أخطبء صٍالئٔ ف ٜاى٘ض٘ء ٗٝقٍٖ٘ب؛ ٝزؼشف ٍشرجخ اىصالح ضَِ أسمبُ اإلعالً؛ ٝزؼشف أُ اىصالح ػجبدح هلل ،رؤد ٙخَظ ٍشاد ف ٜاىً٘ٞ؛ ٝزؼشف أُ اىصالح ػَبد اىذِٝ؛ ٝزمش هللا ٝ:زؼشف ػجبسح اىحَذ هلل؛ ٘ٝظف ٍنزغجبرٔ ىَؼبىجخ ٗضؼٞخ رقَ٘ٞٝخ" :أحَذ هللا". األهداف النوعية لمدخل القسط: ٘ٝظف ٍب دسعٔ ف ٜدسع ٜاىزضمٞخ ىيزؼجٞش ػي ٚأُ اىَؼج٘د ٕ٘ هللا رؼبىٚ؛ ٝزؼشف ٍؼْ " ٚال إىٔ إال هللا" ؛ ٝشدد ميَخ اىز٘حٞذ " ال إىٔ إال هللا" ؛ ٝحفع ّشٞذا ٝزحذس ػِ حت هللا ٗاىشع٘ه صي ٚهللا ػيٗ ٔٞعيٌ؛ ٝشدد جَال ٝؼجش فٖٞب ػِ حجٔ هلل ٗاىشع٘ه صي ٚهللا ػيٗ ٔٞعيٌ؛ ٝزؼشف مٞفٞخ االػزْبء ثطٖبسح اىجغٌ) اىْظبفخ ،إمشاً اىشؼش ،رقي ٌٞاألظبفش ،رْظٞف األعْبُ( ٝزؼشف مٞفٞخ االػزْبء ثطٖبسح اىض٘ة) اىْظبفخ ،ػذً اىزَضٝق(؛ ٝؼزْ ٜثطٖبسح جغَٔ ٍٗالثغٔ؛17

 ٝؼجش ثجَو ثغٞطخ ػِ طٖبسح جغَٔ ٗص٘ثٔ؛ ٝؼجش ػِ حجٔ ى٘اىذ ٔٝثؼجبساد ٗعي٘ك؛ ٝزؼشف فضبئو طبػخ اى٘اىذِٝ؛ ٝزؼشف مٞف ٝطٞغ اى٘اىذِٝ؛ ٝصف شفٖٞب مٞف ٝطٞغ ٗاىذٔٝ؛ ٝزؼشف ثؼض اىَؼبٍالد اىحغْخ ىضٍالئٔ ف ٜاىحٗ ٜاىَذسعخ؛ ٝصف مٞف ٝؼبٍو صٍالءٓ ف ٜاىَذسعخ ٗاىحٜ؛ َٞٝض ث ِٞاىَؼبٍيخ اىحغْخ ٗاىَؼبٍيخ اىغٞئخ؛ ٝؼبٍو صٍالءٓ ٍؼبٍيخ حغْخ ف ٜاىحٗ ٜاىَذسعخ؛ ٝغزؼَو ػجبساد ىشنش اىْبط؛ ٝغزؼَو ػجبساد اىشنش ف ٜاى٘قذ اىَْبعت؛ ٘ٝظف ٍنزغجبرٔ ىَؼبىجخ ٗضؼٞخ داٍجخ ىَب عجق رقذ " َٔٝأشنش". األهداف النوعية لمدخل الحكمة: ٝصف عي٘مب ضبسا ف ٜاىجٞذ ٗاىَذسعخ ٗاىحٗ ٜاىذٗاس؛ ٝؼجش ثجَيخ ػِ ٍ٘قفٔ ٍِ اىغي٘ك اىضبس ٗاىغي٘ك اىْبفغ؛ ٝؼجش ثجَيخ ػِ عي٘ك ٝحقق اىْفغ؛ ٝزؼشف ثؼض األٍنْخ اىزٝ ٜشربدٕب) اىجٞذ ،اىَذسعخ ،اىطشٝق(؛ ٝزؼشف مٞفٞخ االػزْبء ثْظبفخ ٕزٓ األٍنْخ) اىزْظٞف ،ػذً سٍ ٜاألصثبه(؛ ٝؼزْ ٜثطٖبسح ٍنبّٔ؛ ْٝصح صٍالءٓ ثبىحفبظ ػي ٚطٖبسح اىَنبُ؛ ٝزؼشف ثؼض اعزؼَبالد اىَبء؛ ٝزؼشف مٞف ٝقزصذ ف ٜاعزؼَبه اىَبء؛ ٝزؼشف ٍب ٝي٘س اىَبء؛ ْٝصح صٍالءٓ ثؼذً ري٘ٝش اىَبء؛ َٞٝض ث ِٞاىغي٘ك اىغيٗ ٌٞاىغي٘ك اىخطأ رجبٓ اىَبء؛ ٝحبفع ػي ٚاىَبء ف ٜاىَذسعخ ٗاىَْضه؛ ٝزؼشف قَٞخ اىزؼبُٗ؛ ٝزؼبُٗ ٍغ صٍالئٔ ىزقذ ٌٝخذٍخ ٍب؛ ٘ٝظف ٍنزغجبرٔ ىَؼبىجخ ٗضؼٞخ داٍجخ ىَب عجق " أرحذس ثْؼٌهللا"؛
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ذىجيهاخ ديذاكريكيح لرذتير دروس مذاخل الررتيح اإلصالميح
وحرصا عمى تحصيل الكفايات المعمنة لمادة التربية اإلسالمية لفائدة متعممي ومتعممات السنة

األولى االبتدائية وانمائيا ،ينبغي لممدرس(ة) أن يراعي المستوى العمري واإلدراكي لمتعممي ىذا الصف،
والذي يقتضي:
 تنويع الوسائط أثناء عمميات التسميع ،وتجنب االقتصار عمى األشرطة السمعية ،ألن المتعمميحتاج إلى مالحظة شخصية المدرس وقسمات وجيو أثناء القراءة من أجل اقتفائيا.
 -تجنب اإلغراق في الغيبيات كالذات اإلليية والمالئكة والجن ،واالستعانة بالوسائط المناسبة لتقريب

المعاني.

 إجراء عممية تحفيظ اآليات القرآنية المقدمة لممتعممين/ات داخل الفصل ،باعتماد ما يراهاألستاذ(/ة) مناسبا من تقنيات التحفيظ.
 تجنب الشروع في عممية تحفيظ اآليات القرآنية المقدمة إال بعد التأكد من مالمسة المتعممين/اتلمضامينيا.

 -االقتصار عمى التحسيس بالقيم التي تزخر بيا اآليات القرآنية ،ومساعدتيم عمى استثمارىا ضمن

مواقف حياتية دالة.
 مراعاة طبيعة العقيدة اإلسالمية التي تتألف من جممة مفاىيم وحقائق مجردة وغيبية ،تستدعياالستعانة بالوسائط المناسبة من أجل تقريبيا إلى أذىانيم ،ألن المستوى اإلدراكي لممتعمم/ة في ىذا
الصف ال زال لم يرق إلى التعامل مع المجردات.

 تقديم النصوص الشرعية ضمن سياقات من واقع المتعممين من أجل إعطاء معنى لمتعممات. تجنب االستطرادات واالستفاضة في الشروح ،واالكتفاء بما يخدم إنماء كفايات المتعمم. يتجنب أساليب التمقين والحشو ،واصدار المعارف الجاىزة. -استثمار القصص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية والسمف الصالح ،وغيرىا من قصص

األطفال ،لتمرير القيم المستيدفة.

 العمل عمى استغالل مرافق المدرسة أثناء دروس الوضوء من أجل تنويع فضاءات التعمم. -اعتماد مبدأ القدوة في التربية ،ألن متعمم السنة األولى االبتدائية الزال يعتمد باألساس عمى ما

يالحظو ويممسو.
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عمى سبيل الختم:
وتجدر اإلشارة إلى أن محتويات ىذه الدليل ال يمكن اعتمادىا مرجعا أساسيا وحيدا مغمقا ونيائيا،

بل ىي معالم ومعمومات وتقنيات ينبغي التعامل معيا عمى سبيل االستئناس لتوجيو آفاق البحث
ومجاالت التكوين الذاتي ،فيي ال تمغي دور السادة المدرسين والسيدات المدرسات في تعديميا وتطويرىا
واثراء حصيمتيا ،وانتقاء ما يناسب جماعة الفصل الدزاسي ،لالرتقاء بيا نحو األفضل ،واهلل ولي
التوفيق.
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مادة التربية اإلسالمية

المدخل:

التزكية

رقم الجذاذة...... :

سورة الفاتحة

من اآلٌة1:

األسبوع2 :

إلى اآلٌة3:

الحصتان 1 :و 2

األهداف:

المدة 45

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

-أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا .

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

-أن يفيم المعنى العام لآليات.ويعبر عنيا شفويا

األلواح – كراسة الواضح الميسر في التربية اإلسالمية

 -أن يستشعر عظمة اهلل تعالى.

... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
السابقة بطرح أسبلة ،مثل:ما اسم السورة التً

معاني
اآليات

تقويم

 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.

ُتقرأ فً كل صبلة ؟ من ٌستظهر ما تٌسر منها؟

*ٌ -جٌبون على األسبلة المطروحة.
تقديم النص *ٌ -سمع األستاذ (ة) المتعلمٌن/ات اآلٌات بتأن
مراعٌا مخارج الحروف وقواعد الترتٌل
القرآني
ومواضع الوقف ،مع حثهم إلى حسن اإلنصات.
*ٌ -ستمعون لآلٌات المرتلة بانتباه.
محاكاة
*ٌ -عرض األستاذ(ة) اآلٌة األولى من السورة،
ٌقرؤها قراءة نموذجٌة ،ثم ٌوجههم لتردٌدها.
ثم ٌعرض اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا ...
وترديد
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.
تقريب

مؤشرات
تقويم التعلمات

 حسن اإلصااء.(ٌتحقق منه بطرح
سؤال مثل :ما أول
كلمة فً السورة؟ )...

 ٌمكن التسمٌع بوسابطرقمٌة أو جهاز تسجٌل
لقارئ برواٌة ورش

 النطق السلٌم للكلماتوالمقاطع واآلٌات.

 ٌمكن عرض اآلٌاتباستعمال أجهزة رقمٌة
أو باستعمال البطاقات.
( ٌكتب اآلٌات على
بطاقات بحجم  8سم ×
 12سم ،أو أكثر).
 ٌعمل على تذلٌلصعوبات المتعلمٌن/ات
بتبسٌط األسبلة أو إعادة
صٌاغتها وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة

*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات بطرح أسبلة  -موافقة األجوبة
لؤلسبلة.
مثل - :من هو رب العالمٌن؟ من هو الرحمن
 التعبٌر بجمل بسٌطةالرحٌم؟
ودالة.
 ٌستعٌن بما ورد فً نشاط " أفهم " كراسةالتلمٌذ(ة) ،ص( 8الواضح المٌسرفً التربٌة
اإلسبلمٌة) وٌشركهم فً صٌاغة خبلصة لمعانً الخالصة ( :هللا رب
العالمٌن ،أحمده ألنه
اآلٌات
خالقً ورازقً).

*ٌ -جٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً صٌاغة
الخبلصة ،وٌتناوبون على تردٌدها.
*ٌ -عرض اآلٌات على السبورة ،وٌنتدبهم
لتردٌدها.
 ٌوجههم إلنجاز نشاط " أنجز ( :أالحظ المشاهد،ثم أعبر عنها  ")...فً الكراسة ص.8
*ٌ -رددون اآلٌات ،وٌنجزون النشاط المقترح.

توجيهات

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على دعمها
الحقا.

32

الحصة 2
 تناسب األجوبة مع*ٌ -قوم مكتسباتهم بطرح أسبلة ،مثل :
 -من هو رب العالمٌن؟ لماذا نحمده؟

تقويم

األسبلة المطروحة.

*ٌ -جٌبون عن األسبلة شفوٌا.

تشخيصي
تسميع
وترديد

تحفيظ

*ٌ -سمعهم اآلٌات مرتلة مراعٌا .مخارج
الحروف وقواعد الترتٌل ومواضع الوقف،
مع توجٌههم إلى حسن اإلنصات.
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن
المقروء
*ٌ -حفزهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة
مثل:
 التناوب على تردٌد اآلٌات. سحب البطاقات أو المحو التدرٌجً. -ممارسة لعبة تطابق اآلٌاتٌ [:هٌا

 النطق السلٌم للحروفوالمقاطع واآلٌات.

تدبر

 ٌدربهم على قواعدالترتٌل دون التصرٌح
بها.

 القراءة السلٌمة للبطاقات ٌ -مكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة) مناسبا
من أنشطة التحفٌظ.

المدرس/ة بطاقات لآلٌات الكرٌمة (فً نظٌرٌن )،
ٌعرض بطاقة اآلٌة األولى وٌنتدبهم النتقاء ما ٌطابقها
 استظهار اآلٌات بشكلوٌقرؤونها.ثم بطاقة اآلٌة التً تلٌها وهكذا].

*ٌ -وجههم إلنجاز النشاط "أحاكً وأحفظ "
فً الكراسة  ،ص.8
*ٌ -ستظهرون اآلٌات ،وٌنجزون النشاط
المقترح.
*ٌ -ساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
قٌمها من خبلل أنشطة مثل:
ـ طرح أسبلة :من هو رب العالمٌن؟ من هو

 ٌعتمد نتابج التقوٌملتعدٌل أنشطة التعلٌم
ودعم التعلمات بشكل
مُد َمج.

 ٌدعم مواطن التعثرعند المتعلمٌن.

سلٌم.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ملك ٌوم الدٌن؟ لماذا نحمد هللا تعالى ونشكره ؟

 ٌنباً التركٌز علىالربط بٌن رحمة هللا
تعالى بعباده واستحقاقه
للحمد والشكر.

 ٌوجههم إلنجاز نشاط "أتدبر ( أحٌط ماٌناسب العبارة بخط مالق) فً الكراسة ،ص.8

تقويم

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -تم تصحٌح األنشطة جماعٌا ثم فردٌا فور
االنتهاء منها.
*ٌ -قوم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
▪ استظهار اآلٌات.
▪ ترتٌب بطاقات اآلٌات.
▪ ترتٌب اآلٌات باألرقام باستعمال األلواح.
▪ طرح أسبلة حول مضمون اآلٌات
 -من هو الرَّ حْ َمنُ الرَّ حٌِ ُم ؟ لماذا نشكره ؟

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:
 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم.
 موافقة األجوبة لؤلسبلة..

 ٌرصد حاالت التعثراألكثر شٌوعا للعمل
على دعمها فً
الحصص المخصصة
لهذه الااٌة.

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

هللا ربً
األسبوع2 :

المدة  45د × 2

الحصتان 1 :و 2
معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة أن اهلل ربو ىو خالق كل شيء.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يعبر عن شكره وحمده هلل تعالى.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

استخالص

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسبلة مثل:

 موافقة األجوبةلؤلسبلة(:هللا تعالى)

 ما أول آٌة فً سورة الفاتحة؟ -من هورب العالمٌن؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.
*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ،ص  ،9وٌساعدهم على فهمها.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة /المشكلة ،وٌجٌبون
عن السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على إنماء مواردهم بأنشطة
مثل:
▪ طرح األسبلة الواردة فً نشاط " أتعرف
وأبنً " فً الكراسة ،ص.9
▪ عرض مشاهد والتعبٌر عنها شفوٌا.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -شركهم فً صٌاغة خبلصة بطرح أسبلة
مثل :من خلق اإلنسان والحٌوانات؟ من ربك
ورب المخلوقات والكابنات جمٌعها؟ لماذا نعبد
هللا تعالى؟

*ٌ -جٌبون على األسبلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة ،تدون على السبورة .وتقرأ
تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

*ٌ -تم تقوٌم حصٌلتهم بانتدابهم للتعلٌق على
العبارات التالٌة بـ (نعم أو ال):
 هللا تعالى خلق اإلنسان -خلق الشمس والقمروالنجوم والسماء -.هللا رب اإلنسان فقط -.هو
رب المخلوقات والكابنات جمٌعا  -أنعم علٌنا
بالنعم وأمرنا أن نعبده.

توجيهات
ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله .

 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة وسٌاقها
بالشرح والتبسٌط.
 موافقة األجوبة لؤلسبلةالمطروحة

 ٌحرص على إشراكأكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات.
 ٌنباً التركٌز علىربط المشاهد بإثبات
ربوبٌة هللا تعالى.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:

 ٌعمل على تجاوزالصعوبات المحتملة
بتبسٌط األسبلة ،أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.

الخالصة ( :هللا هو ربً
ورب جمٌع المخلوقات ).

 التعلٌق على العباراتالمعروضة بشكل صحٌح.

 ٌرصد مواطن التعثراألكثر شٌوعا للعمل
على دعمها بما ٌناسب
الحقا.
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تقويم
تشخيصي

الحصة 2
 موافقة األجوبة لؤلسبلة ٌ -عتمد نتابج التقوٌم*ٌ -قف األستاذ /ة على مكتسباتهم من
لتعدٌل أنشطة التعلٌم
المطروحة.
الحصة السابقة بطرح أسبلة ،مثل :
 -من خلقنا جمٌعا؟ لماذا نحمده ؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة.
تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

*ٌ -عزز مكتسباتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط "
أنجز (أصل بخط العبارة بما ٌناسبها )" فً كراسة
التلمٌذ/ة ص .9
*ٌ -نجزون النشاط.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها.
ٌساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة
مثل:
▪ عرض مشاهد لمخلوقات ومطالبتهم
بالتعبٌر عنها مستعملٌن :هللا رب ( :اإلنسان/
الشمس  /البحر /القمر /الجبال /القطط /
األزهار)... /
▪ انتدابهم إلنجاز نشاط "أستثمر ( ألون البطاقة
غٌر الصحٌحة باللون األسود )" فً الكراسة،
ص. 9
 ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة،وٌصححونها جماعٌا ثم فردٌا.
*ٌ -تم تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بـأسبلة مثل:
من هو رب العالمٌن؟ لماذا نعبد هللا تعالى؟

(.هللا /ألنه خلقنا /
رزقنا /ربنا).

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ودعم التعلمات بشكل
مُدمج.

 ٌراعً األستاذ(ة)إٌقاعات المتعلمٌن أثناء
اإلنجاز.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات.

.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب

 ٌنباً التركٌز علىعظمة الخالق سبحانه من
خبلل النظر فً
مخلوقاته.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض

 موافقة األجوبةلؤلسبلة.
(ألنه خالقنا ورازقنا)...

 ٌرصد مظاهر التعثراألكثر شٌوعا للعمل على
دعمها فً الحصص
المخصصة لهذه الااٌة.

 ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسبلة :ماذا سألت .
سارة جدها؟ هل هللا رب الجد وحده؟ لماذا نؤمن
باهلل ربا؟
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الفاتحة

من اآلٌة3:

األسبوع3 :

إلى اآلٌة5:
المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا .

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يفيم المعنى العام لآليات ويعبر عنيا شفويا.

.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يستشعر عظمة اهلل ويتعود حمده واالستعانة بو.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -نتدب االستاذ/ة بعض المتعلمٌن
الستظهار اآلٌات السابقة وٌطرح أسبلة مثل:
من هو الرحمن الرحٌم؟
لماذا نحمده؟.

تقديم النص *ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج
الحروف وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
القرآني
*ٌ -ستمعون لآلٌات المرتلة
محاكاة
وترديد

تقريب
معاني
اآليات
تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات
موافقة األجوبة لؤلسبلة:
هو هللا /ألنه خلقنا وأنعم
علٌنا

 ٌمكن تعدٌل األسبلةأو إضافة أخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة.

 حسن اإلصااء (ٌتحققمنه بطرح سؤال  ،مثل:
ما الكلمة التً تكررت فً
االٌات؟)
مراعاة النطق السلٌم
للكلمات والمقاطع
واآلٌات.

 ٌمكن التسمٌع بوسابطرقمٌة أو جهاز تسجٌل
لقارئ برواٌة ورش

*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها
قراءة نموذجٌة ،ثم ٌوجههم لتردٌدها؛ ثم اآلٌة
التً تلٌها ،وهكذا....
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة
محاكٌن المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات بتوحٌههم
الخالصة ( :أعبد هللا ربً
النجاز نشاط أفهم (أصل كل بطاقة بالمشهد
وأستعٌن به ).
المناسب) فً الكراسة ص 10
*ٌ -نجزون النشاط وٌصححون األخطاء..
*ٌ -قف على حصٌلتهم بطرح أسبلة مثل :من -موافقة األجوبة االسبلة
هو رب العالمٌن؟ من ٌهدٌنا إلى الصراط
المستقٌم؟ إلى من نتوجه بالدعاء؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة

توجيهات

 ٌحرص على إشراكأكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات..
 ٌمكن عرض اآلٌاتباستعمال أجهزة رقمٌة.
ٌ.مكن إالستعانة بأسبلةمساعدة.

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على دعمها
الحقا.
 ٌصححون أخطاءبعضهم البعض.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

تقويم
تشخيصي

الحصة 2
 االستظهار السلٌم.*ٌ -رصد األستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة
 تناسب األجوبة معالسابقة بـ:
األسبلة المطروحة.
▪ انتداب بعضهم الستظهار اآلٌات السابقة
▪ طرح أسبلة ،مثل :بمن نستعٌن؟ من ٌهدٌنا

ٌعتمد نتابج التقوٌم
لتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم التعلمات
بشكل مُدمج .

إلى الصراط المستقٌم؟

*ٌ -ستظهرون اآلٌات.وٌجٌبون عن األسبلة.

تسميع
وترديد

تحفيظ

تدبر

تقويم

*ٌ -سمعهم السورة مرتلة بتأن مستعٌنا
بأنشطة كعرض بطاقات اآلٌات واحدة تلو
األخرىٌ ،قرؤها ،ثم ٌوجههم لتردٌدها .ثم
اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا...
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات
ٌساعدهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة
مثل:
▪ التناوب على تردٌد اآلٌات.
▪ سحب البطاقات أو المحو التدرٌجً.
▪ ٌنتدبهم إلنجاز نشاط "أحاكً وأحفظ" فً
الكراسة ،ص . 10
*ٌ -رددون اآلٌات ،وٌنجزون األنشطة
المقترحة.
*ٌ -ساعدهم تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
معانٌها بأنشطة مثل:
▪ انتدابهم إلتمام العبارات بما ٌناسب شفوٌا:
ـ أحمد هللا ألنه.....
 أعبد هللا وحده ألنه........▪ انتدابهم إلنجاز نشاط "أتدبر (أكمل بما ٌناسب
شفوٌا )" فً الكراسة ،ص . 10
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة،
وٌصححونها جماعٌا ثم فردٌا.
ٌقف على حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب اآلٌات باألرقام باستعمال األلواح. طرح اسبلة حول مضمون اآلٌات وماتشتمل علٌه من قٌم تربوٌة.

النطق السلٌم للحروف
والمقاطع واآلٌات.

 قراءة البطاقات بشكلسلٌم.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم.
 موافقة األجوبة لؤلسبلة. إخبلص العبادة هللوالتوكل علٌه"

 ٌدربهم على قواعدالترتٌل دون التصرٌح
بها.

 ٌمكن االكتفاء بماٌناسب من األنشطة.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض

 ٌنباً التركٌز علىإثبات العبودٌة هلل تعالى
واالستعانة به دون
سواه.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات.

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على دعمها فً
الحصص المخصصة
لهذه الااٌة.
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المدخل:

االقتداء

رقم الجذاذة...... :

محمد ﷺ نبًٌ
األسبوع3 :

الحصتان 1 :و 2

األهداف:

المدة 45

د×2
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 أن يتعرف المتعمم/ة أن محمدا ﷺ -أن يتشبع محبة النبي ﷺ ويعظمو ".

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

نبي اهلل ".

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
السابقة بطرح أسبلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات

 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.

 -من ربنا ؟ من نبٌنا؟ ماذا علمنا؟

تقديم
نص
االنطالق

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.
*ٌ -عرض نص االنطبلق ( الكراسة ص ،) 11
وٌساعدهم على فهم مضمونه بطرح أسبلة.
*ٌ -ستمعون للنص ،وٌبلحظون المشهد وٌجٌبون
عن األسبلة.

بناء
التعلمات

*ٌ -ساعدهم على بناء تعلماتهم من خبلل طرح
األسبلة الواردة فً نشاط "أتعرف وأبنً الكراسة،
ص .11

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة.
استخالص *ٌ -ساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع
بطرح أسبلة مثل :من هو محمد؟ من أرسله إلى
الناس؟ لماذا أرسله؟
*ٌ -جٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً صٌاغة
خبلصة للموضوع.
* -تدون الخبلصة على السبورة وٌتناوبون على
تردٌدها.
تقويم
*ٌ -تم تقوٌم حصٌلتهم بأسبلة مثل:

توجيهات

 -حسن اإلصااء

 ٌساعدهم على فهمنص االنطبلق بالشرح
والتبسٌط.

موافقة األجوبة لؤلسبلةٌ - .حرص على تروٌج
عبارة "محمد نبٌنا"،
وٌحثهم على تعود قول:
ﷺ عند سماع
اسمه.
 ٌشجعهم على تصحٌح مطابقة األجوبةإأخطاء بعضهم بعضا.
لؤلسبلة.
الخبلصة:
(أومن أن محمدا ﷺ
نبًٌ أرسله هللا لٌعلمنا
دٌن اإلسبلم )

 موافقة األجوبةمن علمنا القرآن الكرٌم؟ ماذا علمنا أٌضا؟ لماذا نؤمن لؤلسبلة.
به؟

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على عبلجها بما
ٌراه مناسبا.

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المقترحة.
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تقويم
تشخيصي

الحصة 2
*ٌ -تم تقوٌم مكتسباتهم السابقة بطرح أسبلة
مثل :ما اسم نبٌنا؟ من أرسله للناس؟ لماذا أرسله؟
*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

تعزيز
وإغناء

*ٌ -ساعدهم على تعزٌز مكتسباتهم بأنشطة:
 عرض عبارات وتوجٌههم للتعلٌق علٌها بقول"نعم" أو "ال".،

 تناسب األجوبة معاألسبلة المطروحة( .
نبٌنا محمد ﷺ /
لٌعلمنا دٌن اإلسبلم.../
).
 مبلءمة إنجازاتهملؤلنشطة المقترحة

 نبٌنا محمد ﷺ  /علمنا النبً ﷺ القرآنالكرٌم /نبٌنا ﷺ علمنا الرٌاضٌات /السباحة /

 ٌعتمد نتابج التقوٌممؤشرا لتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم التعلمات
بشكل مُدمج.
 ٌعتمد تقنٌة البطاقات،باستعمال لونٌن ، ،وٌتم
االتفاق على استعمال
لون لئلجابة بنعم ،وآخر
لئلجابة بـبل إل إشراك
الجمٌع فً النشاط.

أومن أن محمدا ﷺ نبً أرسله هللا للناس... /

استثمار

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
* -توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز (ألون البطاقات
المناسبة للعبارة باألخضر) " فً الكراسة ص .11
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -عٌنهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة ،مثل - :مبلءمة إنجازاتهم
لؤلنشطة المقترحة.
 التعلٌق على العبارات بعبلمة( )1للتعبٌربنعم" ،وبعبلمة ( )0للتعبٌر بـ "ال " على األلواح:
 أومن أن نبًٌ محمدا ﷺ أرسله هللا تعالى. أرسل هللا تعالى محمدا ﷺ نبٌا للعرب وحدهم. أرسل هللا تعالى محمدا ﷺ نبٌا للناس جمٌعا. أومن أن محمدا ﷺ رحمة من هللا تعالى. توجٌههم إلنجاز نشاط "أستثمر( أختار الكلمةالمناسبة وأكمل العبارة شفوٌا )" فً الكراسة ص .11

تقويم

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة
وٌصححونها جماعٌا ثم فردٌا فور االنتهاء منها.
*ٌ -تم تقوٌم حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسبلة
 موافقة األجوبةمثل :ما اسم نبٌنا؟ من أرسله ؟ لماذا؟
ماذا نقول إذا ذكر اسم نبٌنا محمد؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

لؤلسبلة.

 ٌنباً التركٌز علىإفراد هللا تعالى بالعبودٌة
واالستعانة به دون سواه،
وعلى أن محمدا ﷺ
نبً هللا أرسله للناس
جمٌعا.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم بعضا.
 ٌرصد مواطن التعثرمراعٌا الحاالت األكثر
تفشٌا للعمل على تصفٌتها
بما ٌراه مناسبا فً
حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الفاتحة

من اآلٌة5:

األسبوع4 :

إلى اآلٌة7:
المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

-أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا .

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

-أن يفيم المعنى العام لآليات.

.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يستشعر عظمة اهلل ويتعود حمده واالستعانة بو.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على مكتسبات
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسبلة ،مثل:
كم عدد آٌات سورة الفاتحة؟ ما معنى رب

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.

العالمٌن؟ ممن نطلب الهداٌة؟ وبمن نستعٌن؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.
تقديم النص *ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج
الحروف وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف
القرآني
*ٌ -ستمعون لآلٌات بانتباه.
محاكاة
وترديد

تقريب
معاني
اآليات

تقويم

 حسن اإلصااء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل:
كم مرة تكررت كلمة
صراط ؟)
 مراعاة النطق السلٌم*ٌ -عرض بطاقة اآلٌة األولى من السورة،
ٌقرؤها قراءة نموذجٌة  ،ثم ٌوجههم لتردٌدها ،للكلمات واآلٌات واحترام
مواضع الوقف.
ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا...

*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة
محاكٌن المقروء.
 موافقة األجوبة لؤلسبلة.*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات بطرح
أسبلة مثل :من ٌرشدنا الى طرٌق الخٌر؟ من هم
الذٌن ٌرضى هللا عنهم؟ ومن الذٌن ٌتعرضون
لاضب هللا؟
▪ ٌستعٌن بما ورد فً نشاط "أفهم" (الكراسة،

ص  ) 12لصٌاغة خبلصة لمعانً اآلٌات
*ٌ -جٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً
صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات.
*ٌ -دون الخبلصة على السبورة .
*ٌ -نتاوبون على تردٌدها.
*ٌ -ستطلع حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسبلة
مثل :من ٌهدٌنا الى الصراط المستقٌم؟ من هم
الذٌن أنعم هللا علٌهم بالهداٌة؟ ومن هم الذٌن
غضب هللا علٌهم؟ ؟
*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط " أنجز (أعلق على
كل عبارة بـ نعم أو ال)" فً الكراسة ،ص.12

الخالصة( :أطلب من هللا
الهداٌة ألعمل صالحا،
وأفوز برضا ه).

 ٌمكن التسمٌع بوسابطرقمٌة لقارئ برواٌة
ورش
 ٌحرص على إشراكأكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض.
 ٌعمل على تجاوزالصعوبات المحتملة
بتبسٌط األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص المخصصة
لهذه الااٌة.
40

الحصة 2
* ٌقوم األستاذ/ة مكتسباتهم بطرح أسبلة ،مثل:
تقويم
تشخيصي

تسميع
وترديد

تحفيظ

تدبر

تقويم

 ممن تطلب الهداٌة؟ من ٌهدٌنا إلى الصراطالمستقٌم؟

 تناسب األجوبة معاألسبلة المطروحة:

 ٌعتمد نتابج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم التعلمات
بشكل مُدمج

 النطق السلٌم للحروفوالمقاطع واآلٌات.

 ٌدربهم على قواعدالترتٌل دون التصرٌح
بها.

*ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.
*ٌسمعهم اآلٌات مرتلة بتأن مستعٌنا بأنشطة
مثل:
 عرض اآلٌات واحدة تلو األخرىٌ ،قرؤهاقراءة نموذجٌة ،ثم ٌوجههم لتردٌدها  ،ثم
اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا...
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن
المقروء.
*ٌ -عٌنهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة
مثل:
 التناوب على تردٌد اآلٌات. سحب البطاقات أو المحو التدرٌجً وضع كل بطاقة أمام ما ٌطابقها. تتمٌم اآلٌات من حفظهم:*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ"
الكراسة ،ص 12
*ٌ -ساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
قٌمها بأنشطة متنوعة:
▪ طرح أسبلة :من هو رب العالمٌن؟ لماذا نحمده

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:
التعرف على اآلٌاتوقراءة البطاقات .
 استظهار السورة بشكلسلٌم.

 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة) مناسبا
من أنشطة.التحفٌظ.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم
البعض..

 ٌنباً التركٌز على موافقة األجوبة لؤلسبلة .القٌم التربوٌة التًتتضمنها اآلٌات
كاإلخبلص هلل – شكر
ونشكره؟ من ٌهدٌنا إلى طرٌق الحق والخٌر؟
هللا تعالى ...
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط "أتدبر ( أصل بخط بٌن  -مبلءمة إنجازاتهم
 ٌعمل األستاذ(ة) علىالعبارة والبطاقات المناسبة) " فً الكراسة ص  .12للمطلوب.
تذلٌل الصعوبات

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة
ٌتم رصد حصٌلة المكتسبات بأنشطة متنوعة
مثل:
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب بطاقات اآلٌات:. استظهار سورة الفاتحة أو ما تٌسر منها. -طرح أسبلة مثل :ما معنى إٌاك نستعٌن؟

 استظهار السورة بشكل ٌ -رصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
سلٌم.
على دعمها فً
الحصص المخصصة
 -موافقة األجوبة لؤلسبلة .لهذه الااٌة.

 ٌتم تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم فردٌافور االنتهاء منها.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

االستجابة

رقم الجذاذة...... :

أعبد هللا على هدي الرسول ﷺ
األسبوع4 :

المدة  45د × 2

الحصتان 1 :و 2

األهداف:
 -أن يتعرف المتعمم/ة كيف كان الرسول ﷺ

.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:
مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

يعبد اهلل.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يتعمم االقتداء بالرسول ﷺ في عبادة اهلل.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسبلة ،مثل:
 -من هو نبٌنا؟ ماذا علمنا؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسبلة المطروحة.
تقديم
الوضعية
المشكلة

*ٌ -ضع األستاذ/ة المتعلمٌن/ت أمام وضعٌة
مشكلة( ،نظر الكراسة ،ص).13
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌبلحظون
المشهد وٌجٌبون.
*ٌ -ساعدهم على تنمٌة مواردهم باألسبلة
الواردة فً نشاط "أتعرف وأبنً" فً
الكراسة ،ص .13
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.

استخالص

*ٌ -ساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع
بطرح أسبلة مثل :من هو نبً اإلسبلم؟ اذكر

بناء
التعلمات

أعماال كان ٌقوم بها الرسول ﷺ ؟ من علمنا
كٌف نعبد هللا؟

تقويم

*ٌ -شاركون فً صٌاغة الخبلصة
* --تدون الخبلصة على السبورة ،وتقرأ
*ٌ -قوم حصٌلتهم بأسبلة مثل:
 من هو نبً اإلسبلم ؟ -لماذا أرسله هللا للناس جمٌعا.

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

 موافقة األجوبة لؤلسبلةٌ - :مكن اعتماد أسبلة(محمد ﷺ  /علمنا كٌف أخرى ،تخدم
الموضوع،و ٌراها
نعبد هللا )
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 استٌعاب سٌاق الوضعٌة ٌ -ساعدهم على فهمالوضعٌة وسٌاقها
المشكلة.
بالشرح والتبسٌط.
 -موافقة األجوبة لؤلسلة.

 ٌحرص على إشراكأكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات.

 ٌعمل على تجاوز التعبٌر بجمل بسٌطةالصعوبات المحتملة
ودالة:
بتبسٌط األسبلة ،أوإعادة
الخبلصة( :محمد ﷺ نبً صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.
هللا ،أرسله للناس جمٌعا
لٌعلمهم دٌن اإلسبلم ).

 موافقة األجوبة لؤلسبلةالمطروحة

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على دعمها
الحقا.

*ٌ -جٌبون عن األسبلة شفوٌا.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

الحصة 2
 تناسب األجوبة مع*ٌ -قف األستاذ/ة على مكتسباتهم السابقة
األسبلة المطروحة.
بطرح أسبلة مثل :من هو محمد ﷺ ؟
كٌف كان ٌعبد هللا؟ ماذا علم المسلمٌن؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة.
*ٌ -ساعدهم على تثبٌت مكتسباتهم بأنشطة
مثل:
▪ طرح أسبلة :من هو نبً اإلسبلم؟ بمن نقتدي

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.
.

فً عبادة هللا؟ ماذا تعلمنا منه؟
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز ( أشطب
البطاقة غٌر المناسبة )" فً الكراسة ص.13

استثمار

*ٌ -نجزون األنشطة ،وٌصححونها جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم
بأنشطةمختلفة:
▪ طرح أسبلة مثل :لماذا أرسل هللا نبٌه محمد
ﷺ إلى الناس؟ كٌف كان النبً (ﷺ)
ٌعامل الناس؟ كٌف ٌنباً لنا أن نعبد هللا ؟
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط أستثمر ( أصحح
العبارات غٌر المناسبة شفوٌا ) فً الكراسة ص13

تقويم

 موافقة األجوبة لؤلسبلة. مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

*ٌ -نجزون األنشطة ،وٌصححونها جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها.
 موافقة األجوبة لؤلسبلة.*ٌ -رصد حصٌلة المكتسبات بأنشطة
متنوعة:
▪ طرح أسبلة :اذكر أعماال كان ٌقوم بها
النبً ﷺ! ماذا تعلمنا من الرسول ﷺ؟
▪ ربط العبارة بما ٌناسب :
محمد رسول هللا ﷺ
أقتدي به/أعبد هللا على هدٌه /أكذبه وأخالفه.

▪ ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحل
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح األسبلة الواردة فٌها.

 ٌعتمد نتابج التقوٌممؤشرا لتعدٌل األنشطة
ودعم التعلمات بشكل
مُدمج.
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن
.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.

ـ ٌنباً التركٌز على
أهمٌة االقتداء بالنبً
ﷺ فً عبادة هللا
تعالى.
 ٌعمل على تجاوزالصعوبات المحتملة
بتبسٌط األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.
 ٌرصد األستاذ/ةحاالت التعثر للعمل
على معالجتها بما
ٌناسب فً حصص
الدعم .

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

القسط

رقم الجذاذة...... :

أوحد هللا تعالى
األسبوع5 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات  -األلواح –

--أ ن يتعرف معنى" أوحد اهلل .ويعبر عن اإليمان بو

كراسة الواضح في التربية اإلسالمية – لوحة تزيينية أو ممصق

 -أن يقتنع بأن اهلل واحد ال شريك لو.

مع عبارة "ال إلو إال اهلل ".....

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة

بناء
التعلمات

استخالص

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف األستاذ/ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
بطرح أسبلة مثل :من ٌتذكر سورة اإلخبلص؟

.

ما هً اآلٌة األولى فً هذه السورة ؟

*ٌ -عرض الوضعٌة المشكلة الواردة فً
الكراسة ص  ،41وٌدعوهم لمبلحظة المشهد،
وٌساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة بشرح
الاامض من كلماتها.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
*ٌ -عرض على السبورة اآلٌة الكرٌمة « :قل
هو هللا أحد » ٌ ،قرؤها قراءة نموذجٌة،
وٌنتدب بعضهم لقراءتها
 ٌشركهم فً تقرٌب معناها مستعٌنا بما وردفً نشاط "أتعرف وأبنً" فً الكراسة ،ص
.14
*ٌ -جٌبون عن األسبلة ،وٌرددون كلمة
التوحٌد.
*ٌ -وجههم لصٌاغة خبلصة للموضوع
بأسبلة مثل:
 هل مع هللا إله آخر؟ كٌف تعبر عن توحٌد هللاتعالى ؟

تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

 ٌدونها األستاذ (ة) على السبورة*ٌ -شاركون فً صٌاغة الخبلصة وٌتناوبون
على تردٌدها.
*ٌ -قوم مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل:
 من خلق جمٌع الكابنات؟ -ما المقصود من عبارة :هو هللا أحد؟

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.
 تقبل جمٌع اإلجاباتبهدف الوقوف على
تمثبلت المتعلمٌن/ات
حول الموضوع.

 ٌمكن االعتماد علىأسناد أخرى من
 موافقة األجوبة لؤلسبلة الحدٌث النبوي الشرٌفأو القرآن الكرٌم.
المطروحة: :
هللا ربنا واحد أحد "/ال إله  -عند مقاربة مفهوم
التوحٌد ٌنباً توخً
غٌره"
التبسٌط ما أمكن
ٌحدد كلمة التوحٌد.
 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:
الخالصة:

هللا ربً هو خالقً ،أوحده
وال أشرك به أحدا.

 ٌنباً تبسٌط األسبلة،وتوجٌههم نحو األجوبة
المناسبة.

 موافقة األجوبة لؤلسبلةٌ - ..رصد مواطن التعثروٌعمل على دعمها
الحقا.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

استثمار

الحصة 2
 مبلءمة األجوبة لؤلسبلةٌ .عتمد نتابج التقوٌم*ٌ -قف على ما تحصله المتعلمون /ات
مؤشرا لتعدٌل األنشطة
بطرح أسبلة مثل :هل هلل شرٌك؟ ماذا نقول
لنعبر عن توحٌد هللا تعالى؟

*ٌ -عزز مواردهم بـأنشطة مثل:
▪ عرض لوحة أو ملصق ٌتضمن عبارة "ال
إله إال هللا" ،وفتح حوار حول معناها.
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز(أضع عبلمة
× أمام الجواب الصحٌح) " فً الكراسة ص .14
*ٌ -نجزون المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم .
*ـ ٌساعدهم على استثمار حصٌلتهم بأنشطة
مثل:
▪ طرح أسبلة :من خالق الكون؟ من ٌستحق أن
ٌعبد؟ هل تعبد غٌر هللا؟ بمن تستعٌن؟ على من
ٌجب أن تتوكل؟
▪ ٌوجههم إلنجاز نشاط "أستثمر(ألون كل
بطاقة مناسبة للعبارة بلون من اختٌاري) فً

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.
"
.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

التعلٌمٌة ودعم التعلمات
بشكل مُدمج
 ٌعمل األستاذ(ة) علىتذلٌل العقبات التً
تواجه بعض
المتعلمٌن/ات.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.
 ٌنباً التركٌز علىإبراز مظاهر توحٌد هللا
تعالى :كعبادته والتوكل
علٌه واالستعانة به.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم
البعض..

الكراسة ص .14

تقويم

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور
االنتهاء منها.
*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بـ:
▪ طرح أسبلة مثل :من خلقك؟ هل تعبد غٌر
هللا؟ ما معنى" :ال إله إال هللا"؟

▪ ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحل
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح األسبلة الواردة فٌها.

 مبلءمة األجوبة لؤلسبلةٌ - .رصد األستاذ (ة)مواطن التعثر لٌعمل
على دعمها بما ٌناسب،
فً حصص الدعم.

-
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

الحكمة

رقم الجذاذة...... :

أنفع وال أضر
األسبوع5 :

الحصتان 1 :و 2

األهداف:

المدة 45

د×2
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

-أن يميز المتعمم/ة بين السموك النافع والسموك الضار.

 -البطاقات -مشيد قطط شوارع  -األلواح –بطاقات -

 -أن يتعود ممارسة السموك النافع ،وتجنب السموك الضار.

كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
السابقة بعرض مشهد لشخص ٌرمً النفاٌات
فً الطرٌق ،وآخر لشخص ٌجمعها وطرح
أسبلة مثل :ما السلوك النافع؟ لماذا؟
 ٌجٌب المتعلمون/ات عن األسبلة . ٌعرض الوضعٌة المشكلة الواردة فًالكراسة ص  ،45وٌدعوهم لمبلحظة المشهد،
وٌساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.

 استٌعاب سٌاقالوضعٌة المشكلة
(ٌتحقق منه بطرح
أسبلة أو ما شابه ذلك)
.

بناء
التعلمات

*ٌ -حفزهم على بناء تعلمهم ب:
 -طرح أسبلة مثل :ماذا ٌمكنك أن تقدم لقط

 موافقة األجوبةلؤلسبلة.

تقديم
الوضعية
المشكلة

ٌمكن استبدال المشاهد
بأخرى ،أو بأسبلة ٌراها
مناسبة.

شوارع صادفته من غذاء؟ هل اعتناؤك بقط
شوارع عمل نافع أم عمل ضار؟ لماذا؟ اذكر
أعماال أخرى نافعة.
 عرض مشاهد (مشهد طفل ٌأكل برتقاال وٌرمًالقشور على األرض  -طفلة تساعد عجوزا على
عبور الطرٌق -طفل ٌساعد معاقا -طفل ٌكتب على
الجدار) وفسح المجال للتعبٌر عنها بـ (عمل نافع)
أو (عمل ضار)

استخالص

مؤشرات
تقويم التعلمات

*ٌ -شاركون فً األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع
مستعٌنا بما ورد فً نشاط " أتعرف وأبنً "
الكراسة ،ص .15
*ٌ -جٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة ،تدون على السبورة وٌتناوبون على
قراءتها.

توجيهات

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
الخبلصة:
ال أفعل إال ما هو نافع،
وأتجنب كل ما هو ضار.

 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة وسٌاقها بالشرح
والتبسٌط.

 ٌفسح المجال للمتعلمٌنوالمتعلمات للتعبٌر
بتلقابٌة وٌحرص على
إشراك أكبر عدد منهم.

 ٌعمل على تجاوزالصعوبات المحتملة
بتبسٌط األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.
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تقويم

تقويم
تشخيصي

*ٌ -قف على مكتسباتهم بتوجٌه أسبلة مثل:
ماذا تفعل فً المواقف التالٌة- :أعمى ٌحاول
عبور الطرٌق – طفل ٌرمً قشور الموز فً
الشارع.
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

الحصة 2
*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بتوجٌههم
لتحدٌد السلوكات النافعة ،مما ٌلً:
 -مساعدة زمٌل على إنجاز تمارٌنه.

 ٌرصد مواطن التعثراألكثر شٌوعا للعمل على
دعمها بما ٌناسب الحقا.

 ٌعتمد نتابج التقوٌملتعدٌل األنشطة التعلٌمٌة
ودعم التعلمات.

 -فتح محفظة زمٌل دون إذنه.

تعزيز
وإغناء

 قطف أزهار الحدٌقة.*ٌ -عزز مواردهم بأنشطة مثل:
▪ فتح المجال لتقدٌم أمثلة من واقعهم عن
السلوك النافع والسلوك الضار.
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز( أعلق على
العبارات  " )...فً الكراسة ،ص .15
*ٌ -نجزون المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم .

استثمار
*ـ ٌساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة
مثل:
 ▪ عرض مواقف وفسح المجال للتعبٌر عنهامثل :المشاركة فً االعتناء بأزقة الحً.
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط "أستثمر( أالحظ
وأجٌب عن السؤال  )...فً الكراسة ص .15
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا
*ٌ -قوم حصٌلتهم بأنشطة مثل:
تقوٌم
▪ فسح المجال للتعبٌر عن سلوكات بـ (عمل
نافع) أو (عمل مضر) مثل:
 أسقً أشجار الحدٌقة/أزٌل األحجار منالطرٌق /أكسر مصابٌح الزقاق

 ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح األسبلة الواردة فٌها.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعضهم.
 ٌراعً الفروق الفردٌةأثناء اإلنجاز.

.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.

 ٌنباً التركٌز علىإبراز خطر السلوكات
الضارة ،وفوابد
السلوكات النافعة.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض.

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على عبلجها بما
ٌراه مناسبا ،فً حصص
الدعم.

 مطابقة األجوبةلؤلسبلة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :أنشطة التقوٌم والدعم

رقم :الجذاذة.......:

حفل مدرسً

(وضعٌة دامجة)
.

األسبوع6 :

الحصص4 -1 :

األهداف:

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

 أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطةبالكفاية وأن يقدر عمى استدماجيا.

المدة

 45د ×4

 -السبورة -األلواح – كراسة الواضح في التربية

اإلسالمية ... ،

.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
عرض
الوضعية
الدامجة

إنجاز

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -عرض الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة فً الكراسة
ص :46
▪ ٌسمعهم النشٌد ملحنا إن أمكن.
▪ ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ( السند).
▪ٌ -ساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة(النشٌد).
*ٌ -ستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة ،وٌبلحظون السند
المصاحب.

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

 تحدٌد مؤثثات السند بشكلدقٌق.

ٌ -.فكك معهم
عناصر الوضعٌة
مقاربا :عبادة هللا
وحده /محمد نبً
هللا.../

 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من
األنشطة.
ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.

*ٌ -عتمد ألستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة  ،ص -16
 17أو ٌكتفً ببعضها:
 -1أصل كل بطاقة باألطباق المناسبة.
 -2أجٌب عن األسبلة
 -3أكمل اآلٌات شفوٌا:
 -4ألون نجمة السلوك النافع باألخضر.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 2

تصحيح

*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:

.
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الحصتان  3و 4
دعم

*ٌ -باشر األستاذ(ة) عملٌات دعم حاالت التعثر
المرصودة لدى جماعة فصله بعرض األنشطة
المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة ،ص  19 -18مع
إٌبلء المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة.
 -1أنشد.
 -2أكتب ( )1فً بطاقة السلوك النافع ،و( )0فً
بطاقة السلوك الضار.
 -3أساعد القافلة للوصول إلى الواحة بتلوٌن
الطرٌق األقرب.
.-4ألون العبارة بألوان من اختٌاري ،ثم أقرأ.

.

 ٌمكن االكتفاءببعض هذه
األنشطة ،أو اقتراح
أخرى بدٌلة ٌراها
مناسبة لجماعة
فصله ،وفق
حاجاتهم
واهتماماتهم ،مع
األخذ بعٌن االعتبار
األهداف المحددة .
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكية

رقم الجذاذة...... :

سورة التين

من اآلٌة19

األسبوع6 :

إلى اآلٌة49
المدة 34

الحصتان 1 :و 1

د×1

األهداف9

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

-أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا .

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

-أن يفيم المعنى العام لآليات ويعبر عنو شفويا.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يستشعر تكريم اهلل لإلنسان ،ويتعود شكره .

.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسئلة ،مثل9

محاكاة

*ٌ -عرض المدرس (ة) اآلٌة األولى من
السورةٌ ،قرؤها قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم
لقراءتها ،ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة
محاكٌن المقروء.

تقريب

* -مساعدتهم على فهم معانً اآلٌات ،بطرح
األسئلة الواردة فً كراسة التلمٌذ/ة نشاط9
أفهم  9ص11

مضمون
اآليات

تقويم

 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها األستاذ
مناسبة لجماعة فصله.

 من ٌحفظ ما تٌسر من سورة التٌن؟  -كٌفخلق هللا االنسان؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم النص *ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج
الحروف وقواعد الترتٌل،
القرآني
*ٌ -ستمعون لآلٌات المرتلة.
وترديد

مؤشرات
تقويم التعلمات

(من خلق االنسان ؟ -كيف خلقه؟)

*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً
صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات.
.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بـ
طرح أسئلة مثل9 أقسم هللا ببعض مخلوقاته ،اذكرها؟على ماذا أقسم هللا تعالى؟
 ٌوجههم إلنجاز نشاط " أنجز(9ألون البطاقةالمناسبة باألصفر)" فً الكراسة ،ص .11

توجيهات

 حسن اإلصغاء (ٌتحقق منه بطرح سؤال
مثل 9ما أول كلمة فً
السورة؟ )
مراعاة النطق السلٌم
للكلمات والمقاطع
واآلٌات.

موافقة األجوبة لؤلسئلة.
الخبلصةَ ( 9خلَ َقنً هللاه
فًِ أَحْ َس ِن َت ْق ِوٌم ألعبده
وأعمل صالحا)..

 مبلءمة المحاكاةللمسموع9

ٌمكن التسمٌع باعتماد
قارئ برواٌة ورش
بوسائط رقمٌة أو جهاز
تسجٌل
 ٌمكن عرض اآلٌاتباستعمال أجهزة رقمٌة،
أو باستعمال البطاقات.
 ٌحرص على إشراكأكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات..
ٌمكن تبسٌط األسئلةأوإعادة صٌاغتها،
وتوجٌههم نحو األجوبة
المناسبة.

 ٌرصد األستاذ/ة مواطنالتعثر للعمل على
عبلجها فً حصص
الدعم.
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة
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تقويم
تشخيصي

الحصة 1
*ٌ -رصد األستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة
السابقة بطرح أسئلة ،مثل 9

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة

 بماذا تبتدئ سورة التٌن؟  -بماذا أقسم هللا تعالى ؟وعلى ماذا أقسم؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة معتمدٌن على حصٌلتهم
السابقة.

تسميع
وترديد
تحفيظ

 النطق السلٌمللحروف والمقاطع
واآلٌات.

*ٌ -عرض اآلٌات  ،الواحدة تلو األخرى
مستعٌنا ببطاقات اآلٌات ٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها.
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.
 قراءة البطاقات بشكل*ٌ -ساعدهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة
سلٌم.
مثل9
 االستظهار بشكل▪ ٌكملون اآلٌات التالٌة من حفظهم:

ٌن َو َّ
ٌِن لَ َق ْد .........
ون ْ ..........ال َبلَ ِد االَم ِ
الز ٌْ هت ِ
َوالت ِ
ه
َّ
َّ
ه
ٌِن آ َمنوا
َت ْق ِوٌم ث َّم َردَ ْد َناهه  .............إِال الذ َ
َ ............غ ٌْ هر َم ْم هنون.

تدبر

سلٌم.

▪ ٌطالبهم بإنجاز النشاط (،3أكمل شفوٌا ألتحقق
من حفظً) فً كراساتهم ص.11
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
 مبلءمة إنجازاتهمقٌمها من خبلل أنشطة مثل9
للمطلوب.
▪ اإلجابة عن أسئلة 9بماذا مٌز هللا اإلنسان عن
سائر المخلوقات؟ بماذا سٌجازٌه إذا فعل الخٌر؟ ما
جزاء من ٌفعل الشر؟

▪ التتمٌم بما ٌناسب شفوٌا مما ٌلً9
طاعة -حسن.

أشكر هللا الذي خلقنً فً أحسن تقوٌم بعبادته،و ......أوامره  ،و  ......معاملة الناس.

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة /التعلمٌة
بشكل مدمج.
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة

 ٌدربهم على القواعدالترتٌلٌة دون التصرٌح
بها.
 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة) مناسبا
من األنشطة.
 ٌدعم األستاذ/ةمواطن التعثر عند
المتعلمٌن.

 ٌنبغً التركٌز علىالربط بٌت تكرٌم هللا
تعالى لئلنسان ووجوب
طاعته وشكره.
 ٌعمل األستاذ(ة) علىتذلٌل الصعوبات
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة .

▪ ٌوجههم إلنجاز نشاط "أتدبر (أكتب ( نعم ) أو
(ال ) تحت كل عبارة )" فً الكراسة ص.11

*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم
فردٌا ،فور االنتهاء منها.
تقويم

تقوٌم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل9
ـ استظهار اآلٌات.
 توجٌه أسئلة 9كٌف خلق هللا اإلنسان؟ 9بماذا كرمه؟لماذا؟
ٌ -ستظهرون اآلٌات وٌجٌبون عن األسئلة.

 استظهار السورةبشكل سلٌم.
 موافقة األجوبةلؤلسئلة.

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص المخصصة
لهذه الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكية

رقم الجذاذة...... :

هللا خلقني وسواني
األسبوع6 :

المدة 34

الحصتان 1 :و 1

د×1
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

األهداف9

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة أن اهلل خمقو في أحسن صورة

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يعظم اهلل تعالى ويؤمن بقدرتو.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

استخالص

تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات بأسئلة ،مثل9
 -من خلق اإلنسان؟ كٌف خلقه؟

مؤشرات
تقويم التعلمات
 موافقة األجوبةلؤلسئلة9
(هللا تعالى -فً أحسن
تقوٌم)

*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسئلة المطروحة.
*ٌ -عرض على المتعلمٌن /ات الوضعٌة/
المشكلة المقترحة فً كراسة التلمٌذ ص ،11
وٌدعوهم لمبلحظة المشهد.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على بناء مواردهم باإلجابة عن  -موافقة األجوبة لؤلسئلة
المطروحة.
األسئلة الواردة فً الكراسة ص.11
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
*ٌ -شرك المتعلمٌن فً صٌاغة خبلصة
بطرح أسئلة مستعٌنا بما ورد فً نشاط9
أتعرف وأبنً ص ..11
 ٌشاركون فً صٌاغة الخبلصة وٌتناوبونعلى قراءتها .
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل9
كٌف خلق هللا اإلنسان ؟ بماذا كرمه؟ كٌف تشكر
هللا على نعمه؟

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها مناسبة
لجماعة فصله.
 تقبل جمٌع األجوبة ألنالهدف هو رصد على
تمثبلتهم
حول الموضوع .

 ٌحرص على إشراكأكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض.
 ٌعمل على تجاوز التعبٌر بجمل بسٌطةالصعوبات بـ 9تبسٌط
ودالة9
الخالصة( :خلقنً هللا فً األسئلة ،وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.
أحسن تقوٌم ،ألعبده
وأطٌعه).

 موافقة األجوبةلؤلسئلة المطروحة.
 بمحبته ،بطاعته،بتعظٌمه.

 ٌرصد مواطن التعثرللعمل على دعمها الحقا.
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الحصة 1
تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

*ٌ -طرح األستاذ/ة أسئلة ،مثل 9
 -من خلق اإلنسان ؟ بماذا كرمه؟ ....

*ٌ -جٌبون عن األسئلة معتمدٌن على مكتسباتهم
السابقة.
*ٌ -عزز مواردهم بأنشطة مثل9
 توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز " فً الكراسةص  ( 11أصل بخط كل عبارة بما ٌناسبها).
*ٌ -نجزون المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور االنتهاء
منها.

موافقة األجوبة لؤلسئلة
المطروحة( 9كرمه
بالعقل)

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة مثل - 9مبلءمة إنجازاتهم
للمطلوب.
 الجواب ب ( نعم أو ال) على ما ٌلً9 خلقنً هللا فً أحسن صورة. أنعم علً بالعقل والسمع والبصر . نهانً عن فعل الشر. أرشدنً إلى الشر. أمرنً بحب الخٌر للناس . توجٌههم إلنجاز نشاط أستثمر ( أضع عبلمة(×)أمام ما ٌناسب)فً الكراسة ص 11

*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم
فردٌا ،فور االنتهاء منها.
ٌقوم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل9
بماذا مٌز هللا اإلنسان عن سائر المخلوقات؟ كٌف
نشكر هللا على نعمه؟

موافقة األجوبة لؤلسئلة.

ـ ٌعتمد نتائج التقوٌم
كمؤشرات لتعدٌل
اإلجراءات التعلٌمٌة
والدعم بشكل مدمج.
 ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل
الصعوبات التً
تواجه بعض
المتعلمٌن.
ٌراعً األستاذ(ة)
إٌقاعات المتعلمٌن
فً سرعة اإلنجاز.
ٌنبغً التركٌز على
الربط بٌن رحمة هللا
تعالى بعباده
واستحقاقه للعبودٌة
والحمد.
 ٌشجعهم علىتصحٌح األخطاء
المرتكبة.

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر األكثر
شٌوعا للعمل على
دعمها فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكية

رقم الجذاذة...... :

سورة التين

من اآلٌة 49إلى اآلٌة79

األسبوع7 :
األهداف9

الحصة2 :

أن يتمو المتعمم اآليمت ويحفظيا.

أن يفيم المعنى العام ويعبر عنو شفويا. -أن يستشعر عظمة اهلل وعدلو.

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وترديد

تقريب
معاني
اآليات

تحفيظ
تقويم

المدة  34د

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قوم المدرس/ةمكتسبات المتعلمٌن/ات فً
الموضوع بأنشطة مختلفة9
 طرح أسئلة مثل 9كٌف خلق هللا اإلنسان ؟ انتداب بعضهم الستظهار اآلٌات السابقة منسورة التٌن .
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
ومواضع الوقف ،وقواعد الترتٌل،
*ٌ -ستمعون لآلٌات المرتلة.
*ٌ -عرض بطاقة اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها
قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها ،ثم اآلٌة التً
تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات بطرح األسئلة
الواردة فً الكراسة ،نشاط أفهم ص. 12
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خبلصة.
*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط " أنجز"( ألون البطاقة غٌر
المناسبة باألسود ) فً الكراسة ،ص . 12
*ٌ -ساعدهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة
مثل.9
 مطالبتهم بإنجاز النشاط ( ،3أستظهر اآلٌات شفوٌاألتحقق من حفظً) ،فً الكراسة ص. 12
*ٌ -قوم حصٌلتهم بمطالبتهم بـ9
 استظهار اآلٌات طرح أسئلة حول مضمونها ،مثل9ما جزاء الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات؟وما جزاء من
ٌكذب بدٌن هللا؟

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -
األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. استظهار اآلٌات بشكلسلٌم .

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل
مدمج.

 حسن إصغائهم ( ٌتحقق ٌ -مكن التسمٌعمنه من خبلل إجابتهم عن بوسائط رقمٌة أو
أسئلة مثل 9كم مرة ذكرت جهاز تسجٌل لقارئ
برواٌة ورش
كلمة "بالدٌن"؟).
 ٌحرص على مراعاة النطق السلٌمللكلمات والمقاطع واآلٌات .إشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..
 موافقة األجوبة لؤلسئلة.الخالصة(9أومن باهللوأعمل صالحا).

 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم .
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب

 ٌعمل على تجاوزالصعوبات بـتبسٌط
األسئلة ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.
 ٌشجعهم علىتصحٌح األخطاء
المرتكبة.
 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
عبلجها فً حصص
الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكية

رقم الجذاذة...... :

سورة قريش

من اآلٌة19

األسبوع7 :

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

األهداف9
-أن يفيم المعنى العام لآليات ويعبر عنو شفويا.

تقويم
تشخيصي

المدة  34د

الحصة1 :

-أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا .

مدارج
التعلمات

إلى اآلٌة29

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
بطرح أسئلة ،مثل9
 ما اسم القبٌلة التً ٌنتمً إلٌها محمد ﷺ؟-ما الفصل الذي تكثر فٌه األمطار؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسئلة المطروحة.

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -
األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

 ٌمكن اعتمادأسئلة أخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 ٌتقبل جمٌعاألجوبة.
 ٌمكن التسمٌع حسن اإلصغاء ( ٌتحققباعتماد قارئ
منه بطرح سؤال مثل 9ما
برواٌة ورش
آخر كلمة فً اآلٌات؟ )
بوسائط رقمٌة أو
جهاز تسجٌل .
 ٌمكن عرض مراعاة النطق السلٌماآلٌات باستعمال
للكلمات واآلٌات.
أجهزة رقمٌة ،أو
باستعمال البطاقات.
ـ ٌحرص على
إشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات فً
عملٌة التردٌد.
 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالةٌ - 9عمل على تجاوزالصعوبات بـ9
الخالصة9
تبسٌط األسئلة،
(كانت قريش تسافر صيفا
وتوجٌههم نحو
إلى بالد الشام ،وشتاء إلى
األجوبة المناسبة.
بالد اليمن ،للتجارة).
 ٌشجعهم علىتصحٌح األخطاء
المرتكبة.
-

تقديم
النص
القرآني

*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وأوصافها وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
*ٌ -ستمعون لآلٌات المرتلة بانتباه.

محاكاة
وترديد

*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها ،ثم
ٌطالبهم بتردٌدها ،ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.

تقريب
معاني
اآليات

*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات ،بطرح األسئلة
الواردة فً الكراسة  ،نشاط 9أفهم ص13
*ٌ -جٌبون عن األسئلة شفوٌا وٌشاركون فً
صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات.
 مطالبتهم بإنجاز نشاط " أنجز (( أضع عبلمة(×)فً الخانة المناسبة)" فً الكراسة ،ص .13
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،
فور االنتهاء منها.
 استظهار اآلٌات بشكل*ٌ -ساعدهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة.
 -مطالبتهم بترتٌب بطاقات اآلٌات باألرقام – 1 9سلٌم .

 االكتفاء بما ٌراهاألستاذ(ة) مناسبا
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تحفيظ

تقويم

.2- 1
 توجٌههم إلنجاز نشاط "أحاكً وأحفظ" فًالكراسة  ،ص .13
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،
فور االنتهاء منها.
* ـ ٌقوم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة9
ـ طرح أسئلة مثل:

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.
من هم قرٌش؟ بماذا كانوا ٌشتغلون؟ إلى اٌن كانوا ٌسافرون  -مراعاة النطق السلٌم
وقواعد الترتٌل.
شتاء /صٌفا.؟

ترتٌب بطاقات اآلٌات.ـ استظهار اآلٌات شفوٌا.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

من األنشطة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر
للعمل على دعمها
فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :االقتداء

رقم الجذاذة...... :

مولد الرسول ﷺ
األسبوع8 :

المدة  54 :د × 1

الحصتان 1 :و 1

األهداف9
 أن يتعرف المتعمم/ة مولد الرسول ﷺ -أن يتشبع بمحبة النبي ﷺ ".

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

.

مشاىد وصويرات  -السبورة  -البطاقات  -األلواح –

"ونسبو.

كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... ،

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
نص
االنطالق

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل مدمج.

*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
للموضوع بطرح أسئلة مثل9
 -من هو نبٌنا؟ متى ولد؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -عرض النص الوارد فً الكراسة  ،ص .14
*ٌ -ستمعون للنص ،وٌبلحظون المشهد ،
وٌجٌبون شفوٌا على األسئلة .

بناء
التعلمات

*ٌ -ساعدهم على بناء تعلماتهم بطرح األسئلة
الواردة فً الكراسة  ،نشاط أتعرف وأبنً
ص14
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.

استخالص

ٌساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع
مستعٌنا بما ورد فً نشاط " أتعرف وأبنً "[
كراسة التلميذ/ة ،ص .] 14
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة الموضوع ،تدون على السبورة،
وٌتناوبون على قراءتها.

تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

*ٌ -قوم حصٌلة المتعلمٌن بما ٌلً9
االختٌار من متعدد9
 - والد النبً هو 9عبد هللا  /عمر  /حمزة.
 - أم النبً هً 9فاطمة  /آمنة  /عائشة.
 - ولد النبً فً 11 9ربٌع األول  11 /ربٌع األول
 11 /ربٌع الثانً-

توجيهات

 حسن اإلصغاء( ٌتحققبطرح سؤال مثل 9فً أي
ٌوم من أٌام األسبوع ولد
النبً ﷺ ؟)
 موافقة األجوبة لؤلسئلةٌ - .حثهم على تعودفً  11ربٌع األول عام الصبلة على النبً
الفٌل  /فً مكة/ /
ﷺ بعد سماع
عبد
جده
/عبدهللا /آمنة/
اسمه.
المطلب.
 تبسٌطالتعبٌر بجمل بسٌطة
األسئلة،
ودالة9
وإعادة
الخالصة ( 9ولد محمد
صٌاغتها،
ﷺ يوم االثنين 21
وتوجٌههم
ربيع األول عام الفيل،
نحو األجوبة
في مكة المكرمة  ،أبوه
المناسبة.
عبدا هلل بن عبد المطلب
 ،وأمه آمنة بنت وهب).
 ٌرصد األستاذ/ة مطابقة األجوبةمواطن التعثر مراعٌا
لؤلسئلة.
الحاالت األكثر تفشٌا
للعمل على دعمها
الحقا.

*ٌ -شاركون فً إنجاز النشاط.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم
فردٌا ،فور االنتهاء منها.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

الحصة 1
*ٌ -قوم مكتسباتهم بطرح أسئلة ،مثل 9
 -من هً أم النبً ﷺ ؟ أٌن ولد؟

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة شفوٌا.
*ٌ -ساعدهم على تعزٌز مكتسباتهم وإغنائها
بأنشطة مثل9
 عرض عبارات والتعلٌق علٌها بـ"صواب" أو "خطأ " ،باستعمال األلواح وكتابة ( ص أو خ).
 ولد نبٌنا محمد ﷺ :.بمكة  /بالمدٌنة المنورة /بالقدس .

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل مدمج.
ٌكتفً بما ٌراهمناسبا من األنشطة
لجماعة صفه.

 مبلءمة إنجازاتهم للمهامالمقترحة فً النشاط9

 جد النبً هو 9عبد هللا  /عبد الرحمن /عبدالمطلب.
 توجٌههم إلنجاز نشاط أنجز(ألون كل خانةمناسبة للعبارة) فً الكراسة  ،ص .14

استثمار

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم
فردٌا ،فور االنتهاء منها.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم باقتراح
أنشطة مثل9
 التعلٌق على العبارات بعبلمة ( )+للتعبٌربنعم" ،أو بعبلمة ( )-للتعبٌر بـ "ال" على
األلواح9

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ولد النبً ﷺ من أسرة شرٌفة. ولد النبً ﷺ فً ببلد الشام. ولد النبً ﷺ فً مكة المكرمة. عمه هو من سماه محمدا. توجٌههم إلنجاز نشاط "أستثمر( أعٌد كتابةكلمات العبارة مرتبة  ")...فً الكراسة ص .14

تقويم

* ٌ -نجزون النشاط المقترح وٌصححونه
جماعٌا ثم فردٌا فور االنتهاء منه
*ٌ -تم تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بطرح أسئلةمثل - 9مبلءمة إنجازاتهم للمهام
 فً أي ٌوم ولد نبٌنا محمد ﷺ ؟  ،وفً أيشهر؟ ما اسم أبٌه؟ ما اسم أمه؟ من سماه محمدا؟

ٌ -*.جٌبون عن األسئلة المروحة.

المقترحة فً النشاط.

ٌنبغً التركٌز على
إبراز شرف نسب
النبً ،وعلى أن مولده
رحمة من هللا تعالى
بالناس.
ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل العقبات
التً تواجه بعض
المتعلمٌن وٌراعً
الفروق الفردٌة بٌنهم
أثناء اإلنجاز.
ٌتم رصد التعثراتاألكثر شٌوعا للعمل
على تجاوزها فً
الحصص المخصصة
لهذه الغاٌة .
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

التزكية

المدخل:

رقم الجذاذة...... :

سورة قريش

من اآلٌة29

األسبوع8 :
األهداف9

إلى اآلٌة49
المدة 34

الحصتان 1 :و 2
معٌنات دٌداكتٌكٌة 9

-أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا

د×1

مشاىد  -وسائط رقمية. -

السبورة  -البطاقات  -األلواح – كراسة الواضح في

 -أن يتعود شكر اهلل عمى نعمو.

التربية اإلسالمية ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسئلة ،مثل9

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 كم رحلة كانت قرٌش تقوم بها كل عام ؟ إلىأٌن كانت تسافر؟ ومتى؟
ٌ -نتدب بعضهم الستظهار اآلٌات السابقة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.

تقديم النص *ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج
الحروف وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
القرآني
*ٌ -ستمعون لآلٌات مجزأة بانتباه.

 حسن اإلصغاءٌ (تحققمنه بطرح سؤال ،مثل 9كم
مرة ذكرت كلمة قرٌش؟ )

*ٌ -عرض المدرس (ة) اآلٌة األولى من
السورةٌ ،قرؤها ،ثم ٌطالب المتعلمٌن/ات
بتردٌدها ،ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة
محاكٌن المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات مستعٌنا
باألسئلة الواردة فً نشاط "أفهم" الوارد فً
الكراسة ص .15
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً
صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات.

 مراعاة النطق السلٌمللكلمات والمقاطع واآلٌات.

 ٌمكن التسمٌعباعتماد قارئ برواٌة
ورش بوسائط رقمٌة
أو جهاز تسجٌل .
 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن منهم فً عملٌة
التردٌد.

 موافقة األجوبة لؤلسئلة.خالصة9
أمر هللا قريشا بعبادته .أنعم هللا عليهم بالرزقواألمن.

ٌساعدهم على
تجاوز الصعوبات
بتبسٌط األسئلة،
وإعادة صٌاغتها،
وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.
 ٌشجعهم علىتصحٌح األخطاء
المرتكبة ٌ -رصد
مواطن التعثر للعمل
على عبلجها فً
حصة الدعم.

محاكاة
وترديد

تقريب
مضمون
اآليات
تقويم

* -مطالبتهم بتبلوة اآلٌات تبلوة سلٌمة.
*ٌ -طرح أسئلة حول النص  ،مثل9
بماذا أنعم هللا على قرٌش؟
وبماذا أمرهم؟
 ٌنجزون نشاط "أنجز( أعلق على كل عبارة بنعم أو ال)" فً الكراسة ص 15

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة .
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تقويم

الحصة 2
 تناسب األجوبة مع*ٌ -قف األستاذ/ة على حصٌلة مكتسباتهم
األسئلة المطروحة.
بانتداب بعضهم الستظهار سورة قرٌش.

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر للتعدٌل
والدعم بشكل مدمج.

تشخيصي

تسميع
وترديد

تحفيظ

تدبر

*ٌ -عرض اآلٌات مرتلة بتأن واحدة تلو
األخرىٌ ،قرؤها ،ثم ٌطالبهم بتردٌدها ،ثم
اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.

*-تتم عملٌة التحفٌظ بأنشطة متنوعة مثل9
 التناوب على تردٌد اآلٌات. حذف البطاقات أو المحو التدرٌجً ممارسة لعبة تطابق اآلٌات ( ٌضعون كلبطاقة أمام ما ٌطابقها ).
*ٌ --نجزون النشاط "أحاكً وأحفظ"
بالصفحة  15من كراسة التلمٌذ.
*ٌ -ساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
معانٌها من خبلل أنشطة مثل9
ـ اإلجابة عن األسئلة -9إلى أٌن كانت قرٌش

 النطق السلٌم للحروفوالمقاطع واآلٌات.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ترحل؟
 -بم أمرهم هللا تعالى؟ لماذا؟

*  -تتمٌم بما ٌناسب شفوٌا9
ـ أنعم هللا على قرٌش بنعمة ، .......و نعمة .....
أمر هللا قرش ب...........*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط " أتدبر( أكمل العبارة
بما ٌناسب ) " فً كراسة التلمٌذ/ة ص 15

تقويم

تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل9
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب بطاقات اآلٌات.ـ اإلجابة عن األسئلة التالٌة9
متى كانت تسافر قرٌش الى ببلد الشام ؟/الٌمن؟
لماذا؟

 استظهار السورة بشكلسلٌم.
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 ٌمكن عرضاآلٌات باستعمال
أجهزة رقمٌة ،أو
باستعمال البطاقات.
ـ ٌحرص على
إشراك أكبر عدد
ممكن منهم فً عملٌة
التردٌد  /القراءة.
 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من األنشطة.

 ٌنبغً التركٌز علىشكر هللا على نعمه
بعبادته وطاعة
أوامره.
.
 ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل
الصعوبات
 ٌصححون أخطاءبعضهم البعض.
 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.

 ٌتم تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم فردٌافور االنتهاء منها.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :االستجابة
......

رقم الجذاذة:

أستعد للوضوء

األسبوع9 :

المدة  54 :د × 1

الحصتان 1 :و 1

األهداف9

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

 -أن يتعرف المتعمم/ة كيف يستعد لموضوء.

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات

.

 -األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... ،

 -أن يتعمم كيفية االستعداد لموضوء.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

تقديم
الوضعية
المشكلة

بناء
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
السابقة بطرح أسئلة ،مثل9

مؤشرات
تقويم التعلمات

 تقبل جمٌعاألجوبة.

 -ما ذا تفعل قبل أن تتوضأ؟

 *ٌ -جٌبون شفهٌا على األسئلة المطروحة.*ٌ - -عرض الوضعٌة المشكلة 9كراسة التلمٌذ
ص. 16
 ٌستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌبلحظونالمشهد وٌدلون بأجوبة.

*ٌ -نمً مواردهم من خبلل9
طرح األسئلة الواردة فً الكراسة ،نشاط أتعرف
وأبنً ص 16
*ٌ -جٌبون عن األسئلة شفوٌا .
* ـ ٌنتدبهم لترتٌب صوٌرات عملٌات االستعداد
للوضوء باألرقام  - 2 – 1 -1أجلس فً مكان

 تقبل جمٌعاألجوبة
 الوقوف علىتمثبلت
المتعلمٌن/ات حول
الموضوع.
 -موافقة األسئلة لؤلجوبة.

 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات.
 ٌحضر صوٌراتتجسد عملٌات
االستعداد للوضوء.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة9
الخالصة (9أستعد
للوضوء بـ:
 -2االستنجاء.
 -1إحضار اناء به ماء
طاهر.
 -3اختيار مكان طاهر
للوضوء.).

.
 ٌشجعهم علىتصحٌح األخطاء
المرتكبة .

نظٌف -آخذ ماء صالحا -أستنجً بعد قضاء حاجتً.

استخالص

تقويم

توجيهات

*ٌ -ساعدهم على بناء خبلصة اعتمادا على
أألسئلة الواردة فً الكراسة؟
نشاط " أتعرف وأبنً" ص .16
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة ،تدون على السبورة ،وٌتناوبون على
قراءتها.

* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة9
 -طرح أسئلة مثل  -9كٌف تستعد للوضوء؟

 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
دعمها الحقا.
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الحصة 1
تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

*ٌ -طرح األستاذ/ة أسئلة ،مثل 9
 هل نستنجً قبل الوضوء أم بعده؟ -لماذا نستنجً ؟

*ٌ -ساعدهم على إغناء مكتسباتهم بأنشطة ،مثل9
 -طرح السؤال التالً9

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ماذا تفعل بعد قضاء حاجتك فً المرحاض؟

 ٌعتمد نتائجالتقوٌم كمؤشر
للتعدٌل والدعم
بشكل مدمج.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.

* -توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز أضع عبلمة ×
فً مشاهد االستعداد للوضوء )" فً كراسة التلمٌذ/ة

استثمار

ص16
* ٌ -نجزون النشاط المقترح وٌصححونه جماعٌا
ثم فردٌا فور االنتهاء منه.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة،
مثل9
ٌ -دون مجموعة من األفعال على السبورة
وٌطلب من المتعلمٌن تأطٌر األفعال التً نستعد
بها للوضوء مثل 9نزع القبعة عن الرأس- -حمل
السجاد –االستنجاء-المكان الطاهر -لبس الجلباب –
إحضار الماء الكافً للوضوء.
* -توجٌههم إلنجاز نشاط "أستثمر ( ألون
البطاقات المناسبة للعبارة )" فً الكراسة ص. 16

تقويم

* ٌ -نجزون النشاط المقترح وٌصححونه جماعٌا
ثم فردٌا فور االنتهاء منه.
*ٌ -تم تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بطرح اسئلة مثل9
ـ ماذا تفعل قبل أن تبدأ فً الوضوء؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق بإعادة
طرح ما ورد فٌها من أسئلة.
*ٌ -جٌبون عن السؤال.

 ٌمكن تنوٌعاألنشطة حسب
مبلءمة إنجازاتهم خصائص الفئاتالمستهدفة .
للمهام المقترحة
 ٌستغل حصٌلةفً النشاط9
المتعلمٌن للتحقق
من الحل الصحٌح
للوضعٌة المشكلة
المقدمة عند
االنطبلق.

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة

 ٌتم رصدالتعثرات األكثر
شٌوعا للعمل على
تجاوزها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة .
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :القسط
......

رقم الجذاذة:

أحب هللا ورسوله

األسبوع01 :

الحصتان 1 :و 1

1

األهداف9

المدة  54 :د ×

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

 -أن يعبر عن حب اهلل ورسولو شفويا.

 -السبورة  -البطاقات -األلواح– مجسم زىرتين أخضر وبنفسجي .

 -أن يعتز بحب اهلل ورسولو.

وأوراق نباتية -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... ،

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة

بناء
التعلمات

استخالص

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف األستاذ/ة تمثبلت المتعلمٌن/ات
بطرح أسئلة مثل9
كٌف تعبر عن حبك هلل ورسوله؟

 ٌعرض الوضعٌة المشكلة الواردة فًالكراسة ص  ،82وٌدعوهم لمبلحظة المشهد،
وٌساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة بشرح
الغامض من كلماتها.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
 موافقة األجوبة لؤلسئلة*ٌ -عرض النص التالً" 9قال رجل للنبً
ﷺ 9إنً أحب هللا ورسوله ,فقال النبً ﷺ المطروحة .
"المرء مع من أحب" صحٌح ابن حبان.
 ٌساعدهم عل تقرٌب مضمونه بطرحاألسئلة الواردة فً الكراسة ص ،17نشاط
أتعرف وأبنً.
 ٌرددون عبارات تدل على حب هللا ورسولهمثل9
أحب هللا ربً وأحب نبًٌ.
*ٌ -نجزون االنشطة المقترحة.
*ٌ -وجههم لبناء خبلصة على ضوء األسئلة
الواردة فً نشاط "أفهم" فً الكراسة ،ص9
.17

تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة9
الخالصة:

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.
 تقبل جمٌع اإلجاباتبهدف الوقوف على
تمثبلت المتعلمٌن/ات
حول الموضوع.

 ٌمكن االعتماد علىنصوص شرعٌة بدٌلة
من الحدٌث النبوي
الشرٌف أو القرآن
الكرٌم،

 ٌنبغً تبسٌط األسئلة،وتوجٌههم نحو األجوبة
المناسبة.

 ٌدونها على السبورة ثم تقرأ.*ٌ -شاركون فً بناء الخبلصة.

(أحب هللا ربً ،وأحب
رسوله ﷺ قدوتً ).

*ٌ -قوم مكتسباتهم بطرح أسئلة مثل9

 موافقة األجوبة لؤلسئلةٌ- ..رصد مواطن التعثروٌعمل على دعمها
الحقا.

 هل تحب هللا ورسوله؟ بماذا تعبر عن حبكلهما؟
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

استثمار

الحصة 1
 مبلءمة األجوبة لؤلسئلةٌ- .عتمد نتائج التقوٌم*ٌ -قف على ما تحصله المتعلمون /ات
مؤشرا لتعدٌل األنشطة
بطرح أسئلة مثل 9لماذا تحب هللا ورسوله؟ كٌف
تعبر عن محبة هللا تعالى؟ وكٌف تعبر عن محبة
النبً ﷺ ؟

*ٌ -عزز مواردهم بأنشطة متنوعة9
 طرح اسئلة 9لماذا نحب هللا تعالى؟ ولماذانحب الرسولﷺ؟

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 فسح المجال لهم للتعبٌرعن محبة هللاورسوله.
 توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز(أصل كلعبارة بما ٌناسبها) " فً الكراسة ص .17
*ٌ -نجزون المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم .

"

ـ ٌساعدهم على استثمار حصٌلتهم بأنشطة
مثل9

.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

به

 مطالبتهم بتحدٌد األفعال المعبرة عن محبةهللا 9أطٌعه -أعبده -أحمده أشرك به -أتوكل علٌه
 مطالبتهم بتحدٌد األفعال المعبرة عن محبةالرسول 9أطٌعه -أخالفه -أومن به -أتبع هدٌه
ـ ٌوجههم إلنجاز نشاط "أستثمر(ألون كل
ورقة بلون الزهرة المناسبة) " فً الكراسة ص

التعلٌمٌة ودعم التعلمات
بشكل مدمج.
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن/ات.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.

 ٌنبغً التركٌز علىوجوب التزام الطاعات
للتعبٌر عن محبة هللا
ورسوله.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض.

.17

تقويم

*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بـ9
طرح أسئلة 9؟ هل تحب هللا تعالى ؟ لماذا؟
وهل تحب النبً حبك هلل ورسوله؟
كٌف تحب هللا ورسوله؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح األسئلة الواردة فٌها.
*ٌ -جٌبون عن السؤال.

 مبلءمة األجوبة لؤلسئلةٌ .رصد األستاذ (ة)مواطن التعثر فً صفه
لٌعمل على دعمها بما
ٌناسب ،فً حصص
الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :الحكمة

رقم الجذاذة...... :

أعتني بطهارة مكاني
األسبوع01 :

المدة  54 :د ×

الحصتان 1 :و 1

1

معٌنات دٌداكتٌكٌة9

األهداف9

مشاىد  -كيس قمامة -قمامية الفصل -السبورة -

 -أن يتعرف أىمية طيارة مكانو،

.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... ،

-أن يتعود الحفاظ عمى طيارة األماكن التي يرتادىا.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

مؤشرات
تقويم التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
 موافقة األجوبة*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
لؤلسئلة.
المتعلمٌن/ات السابقة بعرض مشهد لمكان
نظٌف وآلخر به نفاٌات وٌطرح أسئلة حول
المشهدٌن 9أٌهما ٌعجبك؟ لماذا؟
 ٌجٌبون عن األسئلة المطروحة. ٌعرض الوضعٌة المشكلة الواردة فًالكراسة ص  ،82وٌدعوهم لمبلحظة المشهد،
وٌساعدهم على فهم مضمونها بالشرح.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
 مبلءمة إنجازاتهم*ٌ -ساعدهم على تطوٌر مواردهم بطرح
لؤلنشطة المقترحة.
األسئلة الواردة فً نشاط 9أتعرف وأبنً
ص .18الكراسة.
 عرض مشاهد ألماكن نظٌفة وأخرى بهانفاٌات(غرفة /حدٌقة /قارعة الطرٌق /ملعب، ).../
وفسح المجال للتعبٌر عنها بـ (نظٌف) أو (فً

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.

 شرح بعض الكلماتالمستعصٌة الواردة فً
سٌاق الوضعٌة المشكلة.
وتقبل جمٌع األجوبة.
 ٌحرص على إشراكأكبر عدد من المتعلمٌن
/ات.

حاجة للنظافة)

استخالص

تقويم

*ٌ -شاركون فً األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع
مستعٌنا بما ورد فً نشاط " أتعرف وأبنً "
في الكراسة  ،ص .18
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة ،تدون على السبورة ،وٌتناوبون على
قراءتها.
 ٌقف على حصٌلة مكتسباتهم بـ9طرح أسئلة 9؟ لماذا تعتنً بطهارة مكانك؟
كٌف؟ وأٌن تضع النفاٌات ؟

.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة9
الخالصة9
(أعتنً بطهارة مكانً
وأضع النفاٌات فً وعاء
خاص).

 مبلءمة إنجازاتهملؤلنشطة المقترحة.

ٌ -.عمل على تجاوز
صعوباتهم المحتملة
بتبسٌط األسئلة ،أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.
 ٌرصد األستاذ/ة مواطنالتعثر األكثر شٌوعا
للعمل على دعمها بما
ٌناسب الحقا.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

الحصة 1
 مبلءمة األجوبة لؤلسئلةٌ- .عتمد نتائج التقوٌم*ٌ -قف على ما تحصله المتعلمون /ات
مؤشرا لتعدٌل األنشطة
بطرح أسئلة مثل 9أٌن تفضل أن تنام 9فً غرفة
نظٌفة أم فً غرفة غٌر نظٌفة؟ لماذا ؟

*ٌ -عزز مواردهم بـ أنشطة مثل9
 -انتدابهم لتوجٌه النصح لمن9

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة

 ال ٌنظف مكانه بالفصل . ال ٌساعد فً تنظٌف غرفته.ٌ -رمً األزبال فً الشارع .

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 توجٌههم إلنجاز نشاط "أنجز ( أحٌط مكانرمً القمامة بخط مغلق ) "في الكراسة ،ص ..18

استثمار

تقويم

*ٌ -نجزون المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور
االنتهاء منها.
ـ ٌساعدهم على استثمار حصٌلتهم بأنشطة
مثل9
فتح المجال للتعبٌر عن كٌفٌة االعتناء بنظافةالمرافق العامة كالمدرسة ،الحدائق
العامة،المسجد...،
ـ ٌوجههم إلنجاز نشاط "أستثمر(أضع الجواب
المناسب داخل إطار) " فً الكراسة ص .18
*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بـ9
طرح أسئلة 9كٌف تحافظ على نظافة غرفتك؟
لماذا؟ بماذا تنصح من ال ٌحافظ على نظافة
حجرة الدرس؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح األسئلة الواردة فٌها.
*ٌ -جٌبون عن السؤال المطروح.

.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

التعلٌمٌة ودعم التعلمات
بشكل مدمج.
 ٌعمل األستاذ(ة) علىتذلٌل العقبات التً
تواجه بعض
المتعلمٌن/ات.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.

 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض.

 مبلءمة األجوبة لؤلسئلةٌ .رصد األستاذ (ة)مواطن التعثر صفه
لٌعمل على دعمها بما
ٌناسب ،ف حصص
الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :أنشطة التقويم والدعم

رقم :الجذاذة.......:

المولود الجديد
وضعٌة دامجة
.

األسبوع11 :
.

الحصص3 -1 :

األهداف9

المدة  34د ×3

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة9

 -أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة

 -السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة الواضح

بالكفاية وأن يقدر عمى استثمارىا.

في التربية اإلسالمية ... ،

.

الحصة 1
مدارج
التعلمات

مؤشرات
تقويم التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

توجيهات

عرض
الوضعية *ٌ -عرض األستاذ (ة) الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة
فً الكراسة ص .03
التقويمية
▪ ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ( السند).
▪ٌ -ساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة ،وٌبلحظون السند
المصاحب.

 تحدٌد مكونات المشهدبشكل دقٌق.

 ٌشرح الغامضمن كلمات
الوضعٌة
ٌ -.فكك معهم
مؤثثات المشهد
قصد إبراز مشاعر
فرحة العائلة
بالمولود الجمٌل
واختٌار اسم محمد
له..

*ٌ -عتمد ما ٌناسب جماعة فصله من األنشطة
المقترحة فً الكراسة  ،ص  03 - 03أو ٌكتفً
ببعضها9
 -1أجٌب عن األسئلة.
 -1أصل كل عبارة بما ٌناسبها.
 -2أرتب اآلٌات باألرقام .2 - 1- 1
 -3أرتب كلمات العبارة ترتٌبا صحٌحا ،ثم أقرأها.
 -4ألون العبارة بألوان من اختٌاري.

 ٌستطٌعون اإلنجاز بدقة معاعتبارهامش للخطأ.
ٌ-قرأون بوضوح.

 ٌمكن االكتفاء بماٌناسب من
األنشطة.
ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.

إنجاز

ٌ -كتبون اإلجابة.

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 1
تصحيح

ٌتم تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا
ثم فردٌا.
.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب9

ٌرصد مكامنالتعثر للعمل على
دعمها .
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الحصتان  2و 3
دعم

*ٌ -عتمد ألستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله مع
إٌبلء المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة ،وذلك بعرض
األنشطة المقترحة فً الكراسة  ،ص 00 - 08
 -1أنشد.
 -1أقص النفاخات من الصفحة  ،81وألصق ما
ٌدل على استعدادي للوضوء9
 -2أكتشف الكلمات المطلوبة.
 -3ألون األسماء التً تنتمً ألسرة النبً محمد
ﷺ باألخضر.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

.

 ٌمكن االكتفاءببعض هذه
األنشطة ،أو اقتراح
أخرى بدٌلة ٌراها
مناسبة لجماعة
فصله ،وفق
حاجاتهم
واهتماماتهم ،مع
األخذ بعٌن االعتبار
األهداف المحددة .
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة اإلخالص
األسبوع12 :

الحصتان 1 :و 2

األهداف:

المدة 45

د×2
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتمو المتعمم السورة ويحفظيا.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يفيم المعاني العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

مؤشرات
تقويم التعلمات

 تثمٌن تمثبلت متعلمٌهوإزاحة الشارد منها.
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها مناسبة
لجماعة فصله.
ٌ -تقبل جمٌع األجوبة.

*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
السابقة بطرح أسئلة ،مثل - :من خلقك؟ ومن خلق
السماء ؟ واالرض ؟ هل هلل شرٌك؟

*ٌ -جٌب المتعلمون عن األسئلة المطروحة.

تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وترديد

*ٌ -سمعهم السورة بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ومواضع الوقف ،مع توجٌههم إلى
حسن اإلنصات.
*ٌ -ستمعون لآلٌات بانتباه.
*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لتردٌدها ،ثم اآلٌة التً تلٌها،
وهكذا...
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.

تقريب
معاني
اآليات

*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات بـ :طرح األسئلة
الواردة فً الكراسة (نشاط أفهم) ص . 35
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خبلصة لمضمون السورة.

تقويم

*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بتوجٌههم إلنجاز
نشاط " أنجز ( :أصل كل عبارة بما ٌناسبها )" فً
الكراسة  ،ص .35

توجيهات

 حسن اإلصغاء (ٌتحقق منه بطرح
سؤال مثل :ما أول
كلمة فً السورة؟ )

ٌمكن التسمٌع بوسائط
رقمٌة أو جهاز تسجٌل
لقارئ برواٌة ورش.

 مراعاة النطق السلٌم ٌ -مكن عرض اآلٌاتباستعمال أجهزة رقمٌة،
للكلمات والمقاطع
أو باستعمال البطاقات.
واآلٌات.
ـ ٌحرص على إشراك
أكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات.
 التعبٌر بجمل بسٌطة -تبسٌط األسئلة ،وإعادةصٌاغتها ،وتوجٌههم
ودالة:
الخالصة(:هللا واحد ال نحو األجوبة المناسبة.
 ٌشجعهم على تصحٌحشرٌك له ،ولٌس له
األخطاء المرتكبة .
شبٌه).
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على تقوٌمها الحقا.
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تقويم

الحصة 2
*ٌ -قوم األستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة السابقة
بطرح أسئلة ،مثل :

تشخيصي

 ما اسم السورة التً درسناها فً الحصة السابقة؟ -هل هلل والد؟ وهل له شبٌه؟

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.

*ٌ -جٌب المتعلمون عن األسئلة.
تسميع
وترديد
تحفيظ

*ٌ -قدم السورة بتأن مراعٌا قواعد الترتٌل ،مخارج
الحروف ومواضع الوقف.
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.

 النطق السلٌم للحروفوالمقاطع واآلٌات.

*ٌ -ساعدهم على حفظ السورة بأنشطة متنوعة:
 التناوب على تردٌد محفوظهم من اآلٌاتالمدروس ّة.
 -سحب بطاقات اآلٌات أو المحو التدرٌجً.

ـ قراءة البطاقات
 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم .

*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ".فً
الكراسة ص 35

تدبر

* ـ ٌعٌنهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل معانٌها
من خبلل:
▪-اإلجابة عن أسئلة مثل:

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 -من هو خالق الكون؟ -هل ٌوجد شبٌه هلل تعالى؟

▪ تتمٌم العبارات بما ٌناسب شفوٌا:
ـ هللا واحد ال....
▪ انتدابهم إلنجاز نشاط "أتدبر( أكتب ( نعم ) أو (ال )
أمام كل عبارة )" فً الكراسة  ،ص .35

تقويم

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

هل هلل ولد؟ وهل له مثٌل ؟ اذكر آخر آٌة فً السورة !

 ترتٌب بطاقات اآلٌات.ـ استظهار اآلٌات شفوٌا.

 ٌمكن االكتفاء بماٌناسب من أنشطة
التحفٌظ.
 ٌدعم مواطن التعثرعند المتعلمٌن.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.
ـ ٌنبغً التركٌز على
إبراز قٌمة توحٌد هللا
عز وجل وتنزٌهه
عن الشبٌه والشرٌك.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.

 -قل هو هللا ........

* ـ ٌنجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها
جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء منها.
* ـ ٌقوم حصٌلة مكتسباتهم بأنشطة متنوعة:
ـ طرح أسئلة مثل:

ـ ٌمكن إضافة أسئلة
أخرى ٌراها مناسبة.
ـ ٌعتمد نتائج التقوٌم
مؤشرا لتعدٌل
اإلجراءات التعلٌمٌة
والدعم بشكل مدمج.
ٌمرنهم على تطبٌق
قواعد الترتٌل دون
التصرٌح بها.

 استظهار السورة بشكلسلٌم.

 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
دعمها فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

هللا الواحد الصمد
األسبوع12 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف المتعمم/ة بعض أسماء اهلل الحسنى.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يوظف ىذه األسماء في وصف اهلل تعالى.

.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات بطرح أسئلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات

  -تثمٌن تمثبلتمتعلمٌه وإزاحة
الشارد منها.
 ٌمكن إضافة أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة.
ـ ٌساعدهم على فهم
الوضعٌة بالشرح
والتبسٌط.
ـ إٌبلء أجوبتهم ما
تستحقه من عناٌة.

 من هو الواحد الذي ال شرٌك له؟ -ما اآلٌة التً تدل على أن هللا لٌس له شبٌه؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم
الوضعية
المشكلة

*ٌ -عرض األستاذ/ة على المتعلمٌن
الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً كراسة
التلمٌذ ص  36وٌدعوهم لمبلحظة المشهد.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌبلحظون
المشهد ،وٌجٌبون عن السؤال المطروح.

بناء
التعلمات

*ٌ -ساعد المدرس (ة) على تنمٌة موارد
المتعلمٌن بتحفٌزهم على اإلجابة عن األسئلة
الواردة فً نشاط " أتعرف وأبنً ،ص 40
*ٌ -شاركون فً بناء تعلماتهم باإلجابة عن
األسئلة المطروحة.
*ٌ -ساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع
مستعٌنا بما ورد فً نشاط " أتعرف وأبنً "

استخالص

كراسة التلمٌذ/ة ،ص 40

تقويم

*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة ،تدون الخبلصة على السبورة،
وٌتناوبون على قراءتها.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:
من هو الصمد ؟ ما اسم هللا تعالى الذي جاء فً أول
سورة اإلخبلص؟

توجيهات

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة - .مساعدتهم للوصولإلى المطلوب عن
طرٌق إرشادهم إلى
الخالصة(:من أسماء هللا
اآلٌات المتضمنة
الحسنى الواحد ،الصمد).
ألسماء هللا الحسنى.
 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
دعمها الحقا .

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
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الحصة 2
*ٌ -رصد مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح
أسئلة ،مثل :

تقويم
تشخيصي

 ما هً أسماء هللا الحسنى التً وردت فً سورةاإلخبلص؟ هل هلل أسماء اخرى؟ اذكر بعضها!

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط " أنجز ( أصل اإلناء
باألكواب المناسبة )" فً الكراسة ص."36
*ٌ -نجزون المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور االنتهاء
منها.
*ـ ٌساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة
مختلفة:
▪ طرح أسئلة مثل :هل هلل شبٌه؟ وهل له أسماء

تعزيز
وإغناء

استثمار

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.
(الواحد ،الصمد )...

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل
مدمج.
ٌراعً إٌقاعاتالمتعلمٌن أثناء
اإلنجاز.

.
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ٌنبغً التركٌز علىوصف هللا تعالى
ببعض أسمائه
الحسنى ،ودعائه بها.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

أخرى؟ ماهً؟ ماذا تسمى؟

 ▪ مطالبتهم باستعمال أسماء هللا الحسنى فًالدعاء ،مثل :اللهم اهدنً ٌا / ....اللهم اشفنً
ٌا/ ....اللهم ارحمنً ٌا.../....
▪ ٌوجههم إلنجاز نشاط "أستثمر ( أكتب صواب أو
خطأ فً كل خانة )" فً الكراسة ص36

*ٌ -شاركون فً استثمار مكتسباتهم بإنجاز
األنشطة المقترحة.
ٌقوم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:

تقويم

ما هً أسماء هللا الحسنى الواردة فً سورة
اإلخبلص؟ من ٌذكر أسماء أخرى هلل تعالى؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق بإعادة
طرح ما ورد فٌها من أسئلة.

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 ٌتم رصد حاالتالتعثر للعمل على
تجاوزها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.

-

:
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الفٌل
األسبوع13 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات – القصة

 -أن يتمو المتعمم السورة ويحفظيا.

– كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يفيم المعاني العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وترديد

تقريب
معاني
اآليات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

 ٌمكن اعتماد أسئلة*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
أخرى ٌراها
بأسئلة مثل :من منكم سمع قصة أصحاب الفٌل؟ ما
األستاذ(ة) مناسبة
الحٌوانات التً ذكرت فٌها؟
لجماعة فصله.
*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
 حسن إصغائهم ( ٌتحقق ٌ -مكن التسمٌع*ٌ -سمعهم السورة بتأن مراعٌا مخارج الحروف
باعتماد قارئ برواٌة
منه بطرح سؤال مثل :ما
وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
اسم الحٌوان الذي ذكر فً ورش بوسائط رقمٌة
*ٌ -ستمعون لآلٌات باهتمام.
أو جهاز تسجٌل .
السورة؟ )
 ٌمكن عرض*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها قراءة  -مراعاة النطق السلٌم
للكلمات والمقاطع واآلٌات .اآلٌات باستعمال
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لتردٌدها ،ثم اآلٌة التً تلٌها،
البطاقات أو األجهزة
وهكذا ... ،مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات.
الرقمٌة.
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة محاكٌن

المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم مضمون السورة بـ :
▪ سرد قصة أصحاب الفٌل ،وملخصها ( هاجم  -حسن اإلصغاء ( ٌتحقق
أبرهة ملك الحبشة بٌت هللا الحرام(الكعبة) بجٌش ضخم
من الفٌلة والجنودٌ ،رٌد هدمه كً ٌتحول الناس إلى
الكنٌسة التً بناها فً الٌمن ،لكن هللا سلط علٌهم أسرابا
من الطٌور ،رمتهم بوابل من الحجارة فأهلكوا جمٌعا ).

▪ طرح األسئلة الواردة فً الكراسة نشاط أفهم،
ص.37
*ٌ-شاركون فً بناء خبلصة للدرس بأسئلة مثل:من
هاجم البٌت الحرام؟ ماذا كان جزاؤهم؟
تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

*ٌ -قوم مكتسباتهم بانشطةمتنوعة:
▪ طرح أسئلة مثل  :من هم أصحاب الفٌل؟ لماذا
أرادوا هدم الكعبة؟ ماذا سلط هللا علٌهم؟

ٌمكن تبسٌطاألسئلة،أ وإعادة
بطرح سؤال مثل ::ما اسم صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
ملك الحبشة؟ .)...
التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة .المناسبة فً حالة
التعثر.
 الخالصة(:هاجم أبرهةوجٌشه الكعبة المشرفة،
 ٌشجعهم علىفأهلكهم هللا بحجارة من
تصحٌح األخطاء
سجٌل).
المرتكبة.
 صٌاغة األجوبة بشكلصحٌح.

 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
عبلجها الحقا.

 توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز ( :أصل الفٌل بماٌناسب قصة أصحاب الفٌل )" فً الكراسة  ،ص .37
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تقويم
تشخيصي

الحصة 2
*ٌ -قف األستاذ/ة على مكتسباتهم من الحصة
السابقة بطرح أسئلة ،مثل :
 -ما اسم السورة التً درسناها فً الحصة السابقة؟

تناسب األجوبة مع األسئلة
المطروحة.
(أهلكهم هللا ألنهم اعتدوا
على بٌت هللا الحرام)

 ٌ -عتمد نتائجالتقوٌم لتعدٌل
األنشطة التعلٌمٌة
ودعم التعلمات بشكل
مدمج.

النطق السلٌمللحروف والمقاطع
واآلٌات.

ٌدربهم على تطبٌققواعد الترتٌل دون
التصرٌح بها.

* -تتم عملٌة التحفٌظ بأنشطة متنوعة.
 مطالبتهم بإنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ " فًالكراسة ص .37
* ـ ٌنجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها
جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء منها.

استظهار ما تٌسر منالسورة المدروسة.

 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من األنشطة.
 ٌصححون أخطاءبعضهم البعض

ٌساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل معانٌها
من خبلل أنشطة مثل: :
* ـ اإلجابة عن أسئلة:

 ٌنبغً التركٌز على مبلءمة األجوبةتنفٌرهم من الظلم
للمطلوب.
 (أرسل علٌم طٌرا أبابٌل) كقٌمة سلبٌة بالربطبٌنه وبٌن عاقبته
(الظالم مصٌره الهبلك
الوخٌمة...
رغم قوته ) ...
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.

 -كٌف كانت نهاٌة أصحاب الفٌل؟ لماذا؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة
تسميع
وترديد
تحفيظ

تدبر

*ٌ -سمعهم السورة مرتلة بتأن مراعٌا قواعد
الترتٌل.ومخارج الحروف ومواضع الوقف.
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.

 هل كان أبرهة وجٌشه ٌرٌدون خٌرا أم شرابالكعبة؟ ماذا سلط هللا علٌهم؟ هل كانوا ٌستحقون
الهبلك؟ لماذا؟ ما عاقبة الظلم ؟
 مطالبتهم بإنجاز نشاط " أتدبر" (أحٌط ما ٌناسببخط مغلق ).فً كراسة التلمٌذ/ة ص .37

تقويم

 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،فور االنتهاء منها.
*ٌ -قوم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل:
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب بطاقات اآلٌات.ـ اإلجابة عن األسئلة التالٌة:
 كٌف أهلك هللا أصحاب الفٌل؟ لماذا ؟ -ما نهاٌة الظالم؟

 استظهار السورة بشكلسلٌم.
 ترتٌب البطاقات ترتٌباسلٌما.
 موافقة األجوبة لؤلسئلة.-

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

االقتداء

......

.

رقم الجذاذة:

مولد الرسول ﷺ ( قصة الفٌل )

األسبوع13 :

الحصتان 1 :و 2

المدة

 54د × 2
.

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف المتعمم/ة تزامن مولد النبي ﷺ" مع حادثة أصحاب الفيل.

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات

 -أن يعظم بيت اهلل الحرام .

 -األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ...،

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات ا
بطرح أسئلة ،مثل :ما اسم نبٌنا ؟ متى ولد؟ هل

مؤشرات
تقويم التعلمات

تعرف ما اسم أبٌه؟و ما اسم أمه؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم
*ٌ -عرض نص االنطبلق الوارد فً الكراسة،
ص .38
نص
*ٌ -ستمعون للنص ،وٌبلحظون المشاهد
االنطالق
وٌجٌبون عن األسئلة.
تعرف وبناء *ٌ -ساعدهم على تنمٌة مواردهم من خبلل
طرح األسئلة الواردة فً الكراسة نشاط أتعرف
وأبنً ص 38
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
استخالص *ٌ -شركهم فً صٌاغة خبلصة للموضوع
انطبلقا من األسئلة التالٌة :من جاء لهدم الكعبة؟
كٌف أهلكهم هللا ؟ من ولد فً ذلك العام

*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة تدون على السبورة ،وٌتناوبون على
قراءتها.
تقويم

* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل :ماذا كان
ٌرٌد أبرهة وجٌشه؟ ماذا سلط هللا علٌهم؟ من ولد
فً ذلك العام؟

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققبطرح سؤال مثل :ماذا
تناولت هاجر؟ )...
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

توجيهات
 تثمٌن تمثبلتالمتعلمٌن/ات.
ٌ.مكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 ٌساعدهم على فهمنص االنطبلق
بالشرح والتبسٌط .
 ٌحثهم على تعودالصبلة على النبً
ﷺ كلما ذكر
اسمه.

 ٌعمل على تجاوزالتعبٌر بجمل بسٌطةالصعوبات بتبسٌط
ودالة.
الخالصة ( :ولد الرسول األسئلة وإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
ﷺ عام الفٌل ،وهو
العام الذي هاجم فٌه أبرهة نحو األجوبة
المناسبة.
وجٌشه الكعبة ،فأهلكهم
هللا ،وحفظ بٌته الحرام).
 موافقة األجوبة لؤلسئلةٌ - .رصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها الحقا.
.

*ٌ -جٌبون عن األسئلة.
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تقويم
تشخيصي

الحصة 2
 تناسب األجوبة مع األسئلة*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسباتهم من الحصة
المطروحة ( :نبٌنا محمد
السابقة بطرح أسئلة ،مثل :
 -ما اسم نبٌنا؟ أٌن ولد؟ وفً أي عام؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة شفوٌا.
تعزيز
وإغناء

*ٌ -عزز مكتسباتهم .بأنشطة مثل :
▪ عرض عبارات ومطالبتهم بالتعلٌق علٌها
بقول "نعم" أو "ال" :
ولد النبً محمد ﷺ قبل عام الفٌل -/ولد
النبً محمد ﷺ عام الفٌل /عام الفٌل هو
العام الذي هدم فٌه أبرهة الكعبة /عام الفٌل هو
العام الذي حفظ هللا فٌه الكعبة/
▪انتدابهم إلنجاز نشاط " أنجز "( أعلق بـ
صواب أو خطأ على كل عبارة  ).فً الكراسة،

استثمار

ص . 38
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا
*ٌ -حفزهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة:
▪ طرح أسئلة -:فً أي عام ولد الرسول ﷺ

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
ﷺ  /ولد بمكة/عام الفٌل ) .التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل
مدمج.
 تناسب األجوبة مع األسئلة  -إلشراك الجمٌع فًالنشاطٌ ،مكن
المطروحة.
استعمال بطاقات من
لونٌن ،لون لئلجابة
بنعم ،وآخر لئلجابة
ببل .

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

؟ ماذا حدث فً ذلك العام؟ من حفظ الكعبة من
كٌد أبرهة؟
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط "أستثمر" ( أختار
الجواب المناسب وأكتبه) فً الكراسة ص .38

تقويم

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسئلة - :مبلءمة إنجازاتهم
 كٌف حفظ هللا الكعبة من كٌد أبرهة؟ لماذا ؟ماذا حدث فً ذلك العام ؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة شفوٌا.

للمطلوب.

 ٌنبغً التركٌز علىإبراز تكرٌم هللا
تعالى لنبٌه ﷺ
بالربط بٌن مولده
وحفظ الكعبة من شر
أبرهة.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات
 ٌتم رصد حاالتالتعثر األكثر تفشٌا
للعمل على عبلجها
فً حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الكافرون
األسبوع14 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2
.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتمو المتعمم السورة ويحفظيا.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يفيم المعاني العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وترديد

تقريب
معاني
اآليات
تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قوم األستاذ/ة تمثبلتهم بطرح أسئلة ،مثل :

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

موافقة األجوبة لؤلسئلة:

 تثمٌن تمثبلتالمتعلمٌن/ات وإزاحة
الشارد منها.
ٌمكن التسمٌعباعتماد قارئ برواٌة
ورش بوسائط رقمٌة
أو جهاز تسجٌل .
ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..

ما هو دٌن المسلمٌن؟ ماذا ٌعبد المؤمنون؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -سمعهم السورة بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ,ومواضع الوقف.
*ٌ -نصتون لآلٌات بانتباه.
*ٌ -عرض المدرس (ة) اآلٌة األولى من السورة،
ٌقرؤها ،ثم ٌطالب المتعلمٌن/ات بتردٌدها  ،ثم
اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا مع ربط السابق بالبلحق
من اآلٌات.
*ٌ -تناوبون على تردٌد اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم مضمون السورة بطرح
األسئلة الواردة فً الكراسة نشاط أفهم ص .39
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خبلصة لمضمون السورة.
*ٌ -قوم حصٌلة المتعلمٌن بـ:
▪ طرح أسئلة مثل:
 ماذا ٌعبد المؤمن؟ وماذا ٌعبد الكافر؟ بماذا رد النبًﷺ على الكفار ؟

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بالسؤال التالً :ما آخر
كلمة فً السورة؟)
 النطق السلٌم للكلماتواآلٌات.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:
الخالصة:
( أعبد هللا ربً وحده ،وال
أعبد ما ٌعبده المكذبون).
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 فً حالة التعثر،ٌساعدهم على تذلٌل
الصعوبات بتبسٌط
األسئلة ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.
 ٌرصد األستاذ/ةالتعثرات للعمل على
دعمها الحقا.

 توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز ( :أحٌط كل عبارةمناسبة بخط مغلق)" فً الكراسة ،ص .39
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي

تسميع
وترديد

تحفيظ

تدبر

*ٌ -ستطلع األستاذ/ة حصٌلة مكتسباتهم من الحصة
السابقة بطرح أسئلة ،مثل :
 ماذا ٌعبد الكافرون ؟ -ماذا ٌعبد المؤمنون؟

 ٌجٌبون عن األسئلة*ٌ -عرض آٌات السورة مرتلة بتأن واحدة تلو
األخرى:
ثم ٌطالب المتعلمٌن/ات بتردٌدها  ،مع ربط السابق
بالبلحق من اآلٌات.
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.
* ـ تتم عملٌة التحفٌظ بنشاط أو أكثر من األنشطة
التالٌة:
 التناوب على تردٌد اآلٌات.سحب البطاقات أو المحو التدرٌجً.
 ممارسة لعبة تطابق البطاقات ( ٌضعون كلبطاقة مقابل ما ٌطابقها).
 تتمٌم اآلٌات شفوٌا. ٌوجههم إلنجاز نشاط "أحاكً وأحفظ " فً الكراسة،ص 39
* ـ ٌنجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها جماعٌا
وفردٌا فور االنتهاء منها.
*ٌ -ساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل معانٌها
من خبلل األنشطة التالٌة :
ـ اإلجابة عن أسئلة مثل :عرض الكافرون على الرسول
ﷺ أن ٌعبد معهم أصنامهم سنة وٌعبدوا معه إلهه سنة،
فماذا كان رده؟

التعلٌق بـ (صواب) أو(خطأ) على ما ٌلً: أخاصم من ٌخالفنً فً الدٌن. أعامله معاملة حسنة.ـ مطالبتهم بإنجاز نشاط "أتدبر ( أمؤل مكان النقط بما ٌلً)
فً الكراسة ،ص 39

تقويم

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.

 النطق السلٌمللحروف والمقاطع
واآلٌات.

 ٌركز على قواعدالترتٌل دون التصرٌح
بها.

 وضع البطاقاتمقابل ما ٌطابقها بشكل
صحٌح.

 ٌمكن االكتفاء بما ٌراهاألستاذ(ة) مناسبا من
األنشطة.لفصله.

 ٌنبغً التركٌز على موافقة أجوبتهملؤلسئلة المطروحة(:رد قٌم التسامح واحترام
ﷺ  :لكم دٌنكم ولً االختبلف فً المعتقد.
 ٌعمل على تجاوزدٌن ).
الصعوبات بتبسٌط
األسئلة ،وتوجٌههم نحو
 مبلءمة إنجازاتهماألجوبة المناسبة.
للمطلوب.
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة

* ـ ٌنجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها جماعٌا
وفردٌا فور االنتهاء منها.
 استظهار السورة*ٌ-قوم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل:
بشكل سلٌم.
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب بطاقات اآلٌات. موافقة إنجازاتهمـ اإلجابة عن أسئلة :هل تعبد غٌر هللا؟ لماذا؟ هل
تخاصم من ٌخالفك فً الدٌن؟

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشرا لتعدٌل
األنشطة التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل مدمج.

للمطلوب..

 ٌرصد مكامن التعثرللعمل على دعمها بما
ٌراه مناسبا مراعٌا
الحاالت األكثر شٌوعا
فً الحصص
المخصصة لهذه الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

االستجابة

رقم الجذاذة...... :

أتوضأ عملٌا
األسبوع14 :

()1
المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2
.

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف المتعمم /مراحل عمميات الوضوء.

مشاىد وصور -السبورة  -الساحة  -المرافق الصحية لممدرسة -

 -أن يتعمم كيف يتوضأ بشكل صحيح.

أوعية لمماء– كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ...

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلتهم للموضوع
بطرح أسئلة ،مثل -:ماذا ٌفعل المصلً قبل

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

توجيهات
 تثمٌن تمثبلتالمتعلمٌن

الصبلة ؟ بماذا ٌتوضأ؟ أٌن ٌتوضأ؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسئلة المطروحة.
*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ص  ، 40على المتعلمٌن /ت.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلةٌ ،بلحظون
المشهد المرافق للوضعٌة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على بناء مكتسباتهم بتوجٌههم
لمبلحظة صور عملٌات الوضوء والتعبٌر
عنها فً الكراسة  ،نشاط "أتعرف وأبنً" ،ص
.40
*ٌ -ساعدهم على تمٌٌز أفعال الوضوء
وترتٌبها بطرح أسئلة مثل :

 -تقبل جمٌع األجوبة

 التعبٌر عن صور الوضوءبالعبارات المناسبة.
 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 مساعدتهم علىالتعبٌر عن عملٌات
الوضوء ،مع توضٌح
الفرق بٌن الغسل
والمسح .

بماذا نبتدئ الوضوء؟ ما األعضاء التً نغسلها
فً الوضوء؟ ما األعضاء التً نمسحها؟ وما
آخر عضو نغسله فً الوضوء؟.

تدريب

*ٌ -نتدبهم للتدرب على الوضوء عملٌا فً
ساحة المدرسة أو فً مكان طاهر.
*ٌ -شاركون فً إنجاز النشاط.

 إنجاز المطلوب بشكلصحٌح.

تقويم

* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

كم مرة نغسل الوجه فً الوضوء؟ وكم مرة
نمسح الراس؟

 ٌشرك جمٌعالمتعلمٌن/ات
فً عملٌات التدرٌب
باستثناء من ال ٌقدر.
 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
دعمها الحقا.
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تقويم
تشخيصي

تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

الحصة 2
تناسب األجوبة مع*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسباتهم من الحصة
األسئلة المطروحة.
السابقة بطرح أسئلة ،مثل :
 ماذا ٌجب علٌك قبل الصبلة؟ بماذا تبتدئ فًالوضوء؟ وبماذا تنتهً؟

 ٌعرض األستاذ مشاهد ألفعال الوضوءوٌطلب من المتعلمٌن التعبٌر عنها.
*ٌ -ساعدهم على تعزٌز مكتسباتهم بأنشطة،
مثل:
▪ تنظٌم لعبة "عملٌات الوضوء" حٌث ٌختار
مجموعة من المتعلمٌن بعدد أفعال الوضوء،
وٌجعل لكل واحد اسما من أفعال الوضوء ثم
ٌدعوهم لٌنتظموا مشكلٌن صفا مرتبا حسب
أفعال الوضوء.
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز" ( أجٌب عن
األسئلة ) فً كراستهم ،ص . 40
* ـ ٌنجزون األنشطة المقترحة ،ثم
ٌصححونها جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء
منها.
*ٌ -نتدبهم الستثمار مواردهم بتوجٌههم
َّ
صحِّ ُح األَ ْخطا َء التً
إلنجاز نشاط " أستثمر" ( أ ُ َ
صدٌقً أَ ْثنا َء وُ ضوئِ ِه ) فً الكراسة،
ارْ َت َك َبها َ
ص . 40
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثمفردٌا.
*ٌ -قوم حصٌلة مكتسباتهم بأنشطة متنوعة
مثل:
 مطالبتهم بترتٌب أفعال الوضوء باألرقام:أغسل ٌدي إلى الكوعٌن.-أمسح رأسً  -أغسل
رجلً  -أمسح أذنً  -أغسل وجهً  -أستنشق
وأستنثر – أتمضمض -أغسل ٌدي إلى المرفقٌن

 مبلءمة إنجازاتهملؤلنشطة المقترحة.

ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
األنشطة التعلٌمٌة
والدعم بشكل مدمج.

 ٌمكن إشراك جمٌعأفراد جماعة الفصل
بتكرار لعبة "عملٌات
الوضوء"  ،باستثناء من
ال ٌقدر.

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.

 ٌرصد حاالت التعثرللعمل على عبلجها بما
ٌراه مناسبا مراعٌا
الحاالت األكثر شٌوعا،
فً حصص الدعم.

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

القسط

رقم الجذاذة...... :

أطهر جسمً وثوبً
األسبوع15 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة أىمية طيارة جسمو وثيابو.

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يتعود المحافظة عمى طيارة جسمو وثيابو.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلتهم للموضوع
بعرض صورة غسالة وطرح أسئلة ،مثل :ما

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات
 تثمٌن تمثبلتالمتعلمٌن

هذه؟ فٌم نستعملها؟ لماذا؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ص  ،41وٌدعوهم لمبلحظة
المشهد.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
 موافقة األجوبة لؤلسئلة*ٌ -عرض النص التالً مكتوبا « تنظفوا،
المطروحة.
فإنه ال ٌدخل الجنة إال نظٌف » [ كنز العمال
للهٌثمً ،رقم .] 26001ثم ٌفسح لهم المجال
لقراءته ،وٌشركهم فً تقرٌب مضمونه بأسئلة
مثل  :بماذا ٌأمرنا الحدٌث ؟ ما جزاء من ٌحافظ

 ٌساعدهم على فهمالمشكلة بشرح
الغامض من الكلمات.
ـ ٌتقبل جمٌع األجوبة
 ٌمكن اعتماد أسنادأخرى مناسبة من
القرآن الكرٌم أو
الحدٌث النبوي
الشرٌف .

على نظافته؟ لماذا ؟ -كٌف تحافظ على نظافة
جسمك وثٌابك؟

استخالص

تقويم

ٌحٌبون عن األسئلة المطروحة .
*ٌ -شركهم فً بناء خبلصة باعتماد أسئلة
نشاط أتعرف وأبنً فً الكراسة ص .41
 ٌدون األستاذ (ة) الخبلصة على السبورة ثمتقرأ.
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:
 كٌف ٌصبح مظهرك إذا اتسخت ثٌابك؟ كٌف تتصرف؟ ولماذا؟ وكٌف تحافظ علىنظافة جسمك؟

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة :الخالصة:
(أعتنً بطهارة جسمً
وثوبً ،وأحافظ على
مالبسً لٌكون مظهري
الئقا ).
 ٌعبرون بجمل بسٌطةودالة.

ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط
األسئلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة
فً حالة التعثر.
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على عبلجها فً
حصص الدعم.
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تقويم
تشخيصي

تعزيز
وإغناء

استثمار

الحصة 2
 موافقة األجوبة لؤلسئلة*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسباتهم من الحصة
السابقة بطرح أسئلة ،مثل :
 ماذا تفعل إذا اتسخت ثٌابك؟ متى تغسلأسنانك؟ متى تغسل ٌدٌك؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة.
*ٌ -عزز مكتسباتهم بفتح المجال لهم للتعبٌر
عن تجارب شخصٌة متعلقة بموضوع طهارة
الجسم والثٌاب.
*ٌ -وجههم إلنجاز نشاط أنجز" ( أعبر عن
المشاهد مستعمبل ):...فً الكراسة ،ص . 41
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
*ٌ -حفزهم الستثمار مكتسباتهم بأنشطة مثل:
 مطالبتهم بالتعلٌق على العبارات بنعم أو ال:أحافظ على نظافة جسمً وثٌابً

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة..

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ألنال احترام الناسٌ -.وم العٌد فقط  -طاعةهلل -للعناٌة بمظهري -.للوقاٌة من األمراض.
 توجٌههم إلنجاز نشاط" :أستثمر" ( أكتببارة ) فً
أَ ْف َع ُل أو ال أَ ْف َع ُل تحت كل عِ َ

تقويم

الكراسة ،ص . 41
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثمفردٌا.
*ٌ -قوم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة مثل:
 التعلٌق على العبارات بـ "أفعل" أو "الأفعل" :على األلواح.
أغٌر مبلبسً بعد كل وجبة.أحافظ على نظافة جسمً.أستعمل فرشاة أخً ألنظف أسنانً.أغسل ٌدي بعد استعمال المرحاض -أقلم أظفاري بأسنانً.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعتمد نتائج التقوٌملتعدٌل األنشطة
التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل
مدمج.

 ٌراعً وتٌرةالمتعلمٌن فً سرعة
اإلنجاز.
 ٌنبغً التركٌز علىإبراز دور طهارة
الجسم والثٌاب فً
الوقاٌة من األمراض
وحسن المظهر.

 ٌرصد حاالتالتعثر األكثر تفشٌا
للعمل على تجاوزها
بما ٌناسب فً
حصص الدعم.

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

الحكمة

رقم الجذاذة...... :

أقتصد فً استعمال الماء
األسبوع15 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2
.

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف بعض استعماالت الماء وأىميتو.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يتعود االقتصاد في استعمالو.

 -أن يوظف ىذه األسماء في وصف اهلل تعالى.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات للموضوع بطرح أسئلة ،مثل:

تقويم

 تثمٌن تمثبلتالمتعلمٌن وإزاحة
الشارد منها.

من أٌن تحصل على الماء؟ فً ماذا تستعمله ؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -قدم الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ/ة ص .42
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌبلحظون
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على بناء تعلماتهم من خبلل:
▪ عرض مشاهد الستعماالت الماء وفتح
المجال للتعبٌر عنها بـ :نستعمل الماء فً:....
الشرب  /االستحمام /الزراعة /شرب الحٌوانات
والطٌور /الصناعة... /
▪ طرح أسئلة ،مثل :هل ٌمكننا العٌش بدون
ماء؟ ماذا سٌحدث لنا إذا فقدنا الماء ؟
فهل ٌصح أن نضٌع الماء؟ كٌف ٌجب أن
نستعمله؟

استخالص

مؤشرات
تقويم التعلمات

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
*ٌ -شركهم فً صٌاغة خبلصة للموضوع
مستعٌنا بما ورد فً نشاط " أتعرف وأبنً "
فً الكراسة ،ص .] 42
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة تدون على السبورة ،وٌتناوبون على
قراءتها.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل :فٌم
نستعمل الماء؟ هل ٌصح تبذٌر الماء؟ كٌف ٌجب
أن نستعمله؟

توجيهات

 ُتقبل جمٌع األجوبةللوقوف على تمثبلتهم
حول الموضوع
 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.

 ٌساعدهم على التعبٌرعن المشاهد.

 موافقة أجوبتهم لؤلسئلة:أستعمله باقتصاد /ال
أبذره... /

 ٌقربهم من استٌعاباألسئلة المطروحة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:
الخالصة:
( أنتفع بالماء وأقتصد فً
استعماله).

ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط
األسئلة أوإعادة
صٌاغتها،
وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.

 -مطابقة األجوبة لؤلسئلة.

 ٌتم رصد الصعوباتللعمل على تجاوزها
الحقا..

*ٌ -جٌبون عن األسئلة.
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تقويم
تشخيصي

الحصة 2
 موافقة األجوبة لؤلسئلة*ٌ -قوم حصٌلة مكتسباتهم من الحصة
المطروحة.
السابقة بطرح أسئلة مثل:
 ما رأٌك فً طفل ٌفتح الرشاش وٌلعب بالماء؟لماذا؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة معتمدٌن فً ذلك
على مكتسباتهم السابقة.
تعزيز
وإغناء

استثمار

*ٌ -عزز تعلماتهم بأنشطة مثل:
▪ تحفٌزهم على توجٌه النصح لـ:
 من ٌبذر الماء . من ٌلعب بالماء. من ٌترك الصنبور مفتوحا.▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز ( أصل كل
مشهد بالعبارة المناسبة ) فً الكراسة ،ص .42

 ٌنجزون المطلوب. ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور االنتهاءمنها.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة
مثل:
التعلٌق على العبارات بـ "نعم " أو "ال ":وٌصححون العبارات السلبٌة.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

.
 التعبٌر عن الحاجة إلىاالقتصاد فً الماء،
وتحدٌد المواقف الصائبة.

 أحتاج الماء للشرب -أغسل دراجتً بخرطومالمٌاه - .أترك الصنبور مفتوحا بعد استعماله.
 أستعمل الماء باقتصاد -.نموت عند فقد الماء.*ٌ -نجزون نشاط أستثمر ( أكتب "صواب" أو
"خطأ" أمام كل عبارة)فً الكراسة ص،42

تقويم

*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة:
لماذا نحتاج الماء؟ ماذا ٌحدث لو فقدنا الماء؟
هل ٌجوز أن نضٌعه؟ كٌف نستعمله؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة.

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 ٌمكن الوقوف علىتمثبلتهم بأسئلة أخرى
ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة ،وٌعتمد نتائج
التقوٌم لتعدٌل
اإلجراءات التعلٌمٌة
ودعم التعلمات بشكل
مندمج.
 ٌراعً األستاذ(ة)تفاوت إٌقاعاتهم أثناء
اإلنجاز.

 ٌنبغً التركٌز علىإبراز أهمٌة الماء فً
حٌاتنا وضرورة
االقتصاد فً استعماله.
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على تصحٌحها فً
حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :أنشطة التقوٌم والدعم

رقم :الجذاذة.......:

صنبور ٌتدفق
وضعٌة دامجة
.

األسبوع16 :

الحصص4 -1 :

.

المدة  45د ×4

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:
 -أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة المواردىالمرتبطة

 -السبورة -األلواح – كراسة الواضح في التربية

بالكفاية وأن يقدر عمى استثمارىا.

اإلسالمية ... ،

.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
عرض
الوضعية
الدامجة

إنجاز

تصحيح

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

 تحدٌد مؤثثاتالمشهد بشكل دقٌق.

 ٌشرح الغامض منكلمات الوضعٌة
ٌ -.فكك معهم تصرف
الطفل الذي ترك الصنبور
ٌتدفق ،وكذا عملٌة
الوضوء.

*ٌ -عتمد األستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً الكراسة ص  ،44 - 43أو
ٌكتفً ببعضها:
 -1أتعرف وأجٌب.
 -2اصل كل عبارة بما ٌناسبها.
 -3أربط كل آٌة بسورتها:
 -4أرتب المشاهد باألرقام حسب تتابع أحداث قصة
أصحاب الفٌل.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 2

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:
.

 ٌمكن االكتفاء بما ٌراهاألستاذ(ة) مناسبا من
األنشطة.
 ٌعمل على تذلٌل العقباتالتً تواجه بعض
المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروق الفردٌةأثناء اإلنجاز.

*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌرصد مكامن التعثرللعمل على دعمها فً
الحصص المخصصة لهذه
الغاٌة.

*ٌ -عرض األستاذ (ة) الوضعٌة االدامجة الواردة
فً الكراسة ص .44
▪ ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ( السند).
▪ٌ -ساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة  ،وٌبلحظون السند
المصاحب.
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الحصتان  3و 4
دعم

*ٌ -باشر األستاذ (ة) عملٌات دعم حاالت التعثر
المرصودة لدى جماعة فصله مع إٌبلء المتعثرٌن
منهم عناٌة خاصة ،وذلك بعرض األنشطة
المقترحة فً الكراسة  ،ص :44 - 44
 -1أقرأ وأكتشف.
 -2أضع عبلمة فً الخانة المناسبة.
 -3أنشد.
.-4أقص مشاهد جلب الماء وألصقها مرتبة.

.

 ٌمكن االكتفاء ببعض هذهاألنشطة ،أو اقتراح أخرى
بدٌلة ٌراها مناسبة لجماعة
فصله ،وفق حاجاتهم
واهتماماتهم ،مع األخذ
بعٌن االعتبار األهداف
المحددة .
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الفلق
األسبوع18 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يفيم المعاني العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا.

.

األلواح – كراسة الواضح ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

مؤشرات
تقويم التعلمات

*ٌ -قف األستاذ /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
بطرح أسبلة ،مثل:
من ٌحفظ سورة الفلق؟ من ٌستظهر بعض آٌاتها؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا عن األسبلة.
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وقراءة

تقريب
معاني
اآليات
تقويم

*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف
*ٌ -نصتون لآلٌات بانتباه.

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال كم مرة
تكررت كلمة شر؟)

*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ ثم اآلٌات التً تلٌها
وهكذا.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم اآلٌات بطرح األسبلة
الواردة فً نشاط أفهم فً الكراسة ،ص48 :
*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة و ٌشاركون فً
صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات.

 مراعاة النطق السلٌمللكلمات واآلٌات.

*ٌ -قوم مكتسباتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط أنجز
(أضع عبلمة (×) أمام كل عبارة مناسبة) فً الكراسة،
ص.48
*ٌ -نجزون النشاط المقترح ،وٌصححونه جماعٌا ثم
فردٌا فور االنتهاء منه.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
الخالصة( :أدعو هللا أن
ٌحفظنً من الشرور).
إنجاز المطلوب بشكل
مناسب.

توجيهات
 ٌمكن الوقوف علىتمثبلتهم بأسبلة
أخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 ٌمكن التسمٌعباعتماد قارئ برواٌة
ورش بوسابط رقمٌة
أو جهاز تسجٌل .
 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات بتبسٌط
األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة..
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي

*ٌ -قف األستاذ/ة على مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل
:من ٌحفظنا من الشر ؟ ممن تستعٌذ باهلل ؟
*ٌ -جٌبون عن األسبلة

تسميع
وقراءة

*ٌ -عرض السورة مرتلة بتأنٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ ثم اآلٌة التً تلٌها،
وهكذا مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات.
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.
* -تتم عملٌة التحفٌظ بأنشطة مثل:

تحفيظ

▪ -التناوب على تبلوة اآلٌات /سحب البطاقات أو المحو
التدرٌجً/.ممارسة لعبة تطابق البطاقات /تتمٌم اآلٌات
شفوٌا.

 تناسب األجوبة مع األسبلة ٌ -عتمد نتابج التقوٌملتعدٌل أنشطة التعلٌم
المطروحة.
ودعم التعلمات بشكل
مُدمج.
 ٌدربهم على القواعد النطق السلٌم للحروفالترتٌلٌة دون التصرٌح
والمقاطع واآلٌات.
بها.
 التعرف على اآلٌاتوقراءة البطاقات.

 ٌمكن االكتفاء بما ٌراهاألستاذ(ة) مناسبا من
هذه األنشطة

▪ انتدابهم إلنجاز نشاط أحاكً وأحفظ (أرتب البطاقات
باألرقام  )3 - 2 – 1فً الكراسة ،ص.48

تدبر

*ٌ -نجزون النشاط المقترح.
*ٌ -حثهم على تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
* ـ ٌساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل معانٌها
 مطابقة األجوبة لؤلسبلةمن خبلل أنشطة مثل:
المطروحة( .لٌحفظنا من
 اإلجابة عن أسبلة مثل :لماذا تستعٌذ باهلل منالشٌطان؟ متى تقرأ سورة الفلق؟
ـ مطالبتهم بإنجاز نشاط أتدبر ( أمؤل مكان النقط بما
ٌناسب ) فً الكراسة ،ص.48

تقويم

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
* -تقوٌم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب بطاقات اآلٌات.ـ اإلجابة عن أسبلة :مثل :ماذا تقول عند بدء قراءة
القرآن؟ من الذي ٌحفظنا من شر الحاسدٌن؟

الوقوع فً الشر  -فً
الصبلة -عند النوم )
 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم.
 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

 ٌنبغً التركٌز علىترسٌخ االقتناع بأهمٌة
االستعاذة باهلل من
األشرار.
 ٌشجعهم على تصحٌحأخطاء بعضهم البعض.

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر األكثر
شٌوعا للعمل على
تجاوزها بما ٌناسب ،فً
حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

هللا ٌحفظنً وٌرعانً
األسبوع18 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف المتعمم/ة أن اهلل يحفظنا من الشر.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعود االستعاذة باهلل من كل شر.

األلواح – كراسة الواضح ... -

.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

استخالص

تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف األستاذ /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
بطرح أسبلة ،مثل :من خلقك فً أحسن صورة؟

مؤشرات
تقويم التعلمات

 ٌمكن تعدٌل األسبلةأو إضافة أخرى
ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة.
 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة وسٌاقها
بالشرح والتبسٌط.

ومن ٌحفظك وٌنجٌك من الشر؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسبلة المطروحة.
*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ،ص .49
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلةٌ ،بلحظون
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح.
*ٌ -نمً مواردهم بتحفٌزهم على اإلجابة عن
األسبلة المطروحة فً الكراسة  ،نشاط:
أتعرف وأبنً ص ،49
*ٌ -بلحظون المشهد وٌجٌبون على األسبلة
المطروحة.
*ٌ -شركهم فً صٌاغة خبلصة بطرح أسبلة
مثل :من ٌرعاك وٌحفظك من الشر؟
*ٌ -شاركون فً صٌاغة خبلصة وٌتناوبون
على تردٌدها.
*ٌ -قف على حصٌلتهم بطرح أسبلة :بمن
ٌحتمً المسلم من الشرور واألخطار؟

توجيهات

 موافقة األجوبة لؤلسبلةالمطروحة.

 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات.

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالةٌ - .عمل على تذلٌلالخبلصة( :هللا ربً ٌرعانً العقبات بتبسٌط
األسبلة أوإعادة
وٌحفظنً من كل شر ).
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة..
 ٌرصد حاالت موافقة األجوبة لؤلسبلةالتعثر للعمل على
المطروحة.
دعمها الحقا.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي

*ٌ -طرح األستاذ/ة أسبلة ،مثل :
 من هو الحافظ من األخطار؟ ماذا تقرألٌحفظك هللا من الشر؟

 موافقة األجوبة لؤلسبلةالمطروحة.
(سورة الفلق )...

 ٌعتمد نتابج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
أنشطة التعلٌم ودعم
التعلمات بشكل
مندمج.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات وٌراعً
الفروق الفردٌة.فً
سرعة اإلنجاز.

 ٌنبغً التركٌز علىترسٌخ االعتقاد بأن
هللا تعالى هو الحافظ.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.
 ٌتم رصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة.
تعزيز
وإغناء

*ٌ -عزز مواردهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط
أنجز (ألون األقراص المناسبة باألحمر) فً
الكراسة ،ص .49
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم .

استثمار

*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم
بتوجٌههم إلنجاز نشاط أستثمر (أختار الجواب
المناسب.....وأكتبه ) فً الكراسة ،ص.49
*ٌ - -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور
االنتهاء منها.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

تقويم

*ٌ -قوم حصٌلتهم بأسبلة مثل:

 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

ما السورة التً تقرؤها عند النوم ؟ بمن تستعٌذ
عندما تخاف شرا؟

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح السؤال الوارد فٌها.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الفلق
اآلٌتان  4:و5

األسبوع19 :

المدة  45د

الحصة3 :

.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتمو المتعمم اآليتين ويحفظيما.

األجوبة...لؤلسبلة
 موافقة األجوبة لؤلسبلة -موافقةاأللواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية -

 -أن يفيم معناىما ويعبر عنيما شفويا.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم النص
القرآني

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل:
بماذا أمرنا هللا فً سورة الفلق؟ ممن تستعٌذ باهلل؟
كٌف تستعٌذ به.؟
*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسبلة.
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف
*ٌ -نصتون لآلٌات.

محاكاة
*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ ثم اآلٌة التً بعدها.
وقراءة
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌتٌن محاكٌن المقروء.
تقريب معاني *ٌ -ساعدهم على فهم اآلٌات من خبلل طرح
األسبلة الواردة فً الكراسة ،نشاط أفهم ،ص ، 50
اآليات
*ٌ -شاركون فً إعادة صٌاغة خبلصة لمضمون
السورة وٌتناوبون على تردٌدها.
تقويم

*ٌ -قوم حصٌلة مكتسباتهم بانتدابهم إلنجاز نشاط
أنجز ،ونشاط أحاكً وأحفظ فً الكراسة ،ص .50
ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

 موافقة األجوبة لؤلسبلة ٌ - .مكن تعدٌل األسبلةأو إضافة أخرى
ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة.
 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل كم
مرة ذكرت كلمة شر؟):
 مراعاة النطق السلٌمللكلمات واآلٌات.
 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة مثل :
الخالصة( :أدعو هللا أن
ٌحفظنً من شر كل ساحر
وحاسد).
 ٌساعدهم على تذلٌلالصعوبات وتصحٌح
األجوبة.

 ٌمكن التسمٌعبوسابط رقمٌة أو
جهاز تسجٌل لقارئ
برواٌة ورش.
ٌحرص على إشراك
أكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات..
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات بتبسٌط
األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة..
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الناس

اآلٌات من 1إلى 4
األسبوع19 :

المدة  45د

الحصة1 :

األهداف:

.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يفيم المعاني العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا.

األلواح – كراسة الواضح ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
النص
القرآني
تسميع
وقراءة
تقريب
معاني
اآليات

تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

مؤشرات
تقويم التعلمات

*ٌ -قف األستاذ/ة على مكتسباتهم بطرح أسبلةمثل:
من منكم ٌحفظ سورة الناس؟ من هو رب الناس؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ومواضع الوقف.
*ٌ -نصتون لآلٌات بانتباه.

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل :ما
آخر كلمة فً السورة؟ )
مراعاة النطق السلٌم
للكلمات واآلٌات.

*ٌ -عرض بطاقة اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها
قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ ثم التً تلٌها،
وهكذا مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌتٌن محاكٌن المقروء.
 التعبٌر بجمل بسٌطة*ٌ -ساعدهم على فهم اآلٌات ،من خبلل:
ودالة:
 إجابتهم عن السؤالٌن المطروحٌن فً الكراسة،الخالصة( :أحتمً باهلل من
نشاط أفهم فً الكراسة ،ص .51
 مشاركتهم فً صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات .الشٌطان فأقول :أعوذ باهلل*ٌ -كتبها على السبورة ،وٌنتدب بعضهم لقراءتها .من الشٌطان الرجٌم).
*ٌ -قوم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
ـ استظهار اآلٌات.
 انتدابهم إلنجاز نشاط أنجز ،ونشاط أحاكًوأحفظ فً الكراسة ،ص .51
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:
 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم.
.

توجيهات
 ٌمكن تعدٌل األسبلةأو إضافة أخرى
ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة.
 ٌمكن التسمٌعباعتماد قارئ برواٌة
ورش بوسابط رقمٌة
أو جهاز تسجٌل .
ٌحرص على إشراك
أكبر عدد ممكن من
المتعلمٌن/ات..
 ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط
األسبلة ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.
 ٌرصد حاالتالتعثر األكثر شٌوعا
للعمل على دعمها
فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

االقتداء

المدخل:

رقم الجذاذة...... :

رضاعه ﷺ وإكرام هللا له

ﷺ

األسبوع11 :

الحصتان 1 :و 2

المدة

 54د × 2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

.

مشاىد وصويرات  -السبورة  -األلواح – كراسة

 أن يتعرف المتعمم/ة مرضعة النبي ﷺ -أن يستشعر عناية اهلل بنشأة نبيو ﷺ.

الواضح...

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
نص
االنطالق

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسبلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات

 -أٌن عاش النبً صلى هللا علٌه وسلم طفولته ؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة.
*ٌ -عرض نص االنطبلق الوارد فً الكراسة،

ص .52
*ٌ -ستمعون للنص ،وٌبلحظون المشهد .،

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل :ما
اسم أالمرأة التً ذكرت فً
النص ؟ )
 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله
ـ ٌساعدهم على فهم
النص بالشرح
والتبسٌط،

تعرف وبناء *ٌ -ساعدهم على بناء تعلماتهم بطرح األسبلة
الواردة فً نشاط " أتعرف وأبنً " فً
الكراسة ،ص.52
*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة.
استخالص *ٌ -شركهم فً صٌاغة خبلصة بطرح أسبلة  -التعبٌر بجمل بسٌطة ودالةٌ - :عمل على تجاوز
الصعوبات المحتملة
مثل :من أرضعت النبً ﷺ ؟
الخالصة ( :أرضعت حلٌمة
أٌن كانت تسكن؟ هل كانت امرأة غنٌة؟
وكٌف أصبحت بعد أن أخذت النبً إلى بٌتها ؟ السعدٌة النبً فرزقها هللا
البركة فً بدنها وولدها
لماذا أحب أهلها النبً ﷺ ؟
وأغنامها ،وصار أهلها
*ٌ -جٌبون على األسبلة وٌشاركون فً بناء
خبلصة ،تدون على السبورة ،وٌتناوبون على ٌحبون محمدا ).

تقويم

قراءتها.
* -تقوٌم الحصٌلة بأنشطة متنوعة مثل :من
أرضعت النبً ﷺ ؟هل كانت غنٌة؟ وكٌف
أصبحت بعدما أخذت النبً ﷺ إلى بٌتها؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة .

 -مطابقة األجوبة لؤلسبلة.

 ٌحثهم على تعودالصبلة على النبً
ﷺ عند سماع
اسمه.

بتبسٌط األسبلة
وإعادة صٌاغتها،
وتوجٌههم نحو
األجوبة المناسبة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على تجاوزها فً
حصص الدعم.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

*ٌ -طرح األستاذ/ة أسبلة ،مثل :
من أرضعت النبً ﷺ ؟ لماذا أحبه أهل بٌتها؟

 تناسب األجوبة مع األسبلةالمطروحة.

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.
*ٌ -ساعدهم على تعزٌز وإغناء مكتسباتهم
بأنشطة مثل:
▪ التعلٌق بـ خطأ أو صواب عما ٌلً:
 كانت مرضعة محمد ﷺ تسكن فً المدٌنة-كانت مرضعته امرأة فقٌرة  -أكرم هللا مرضعة
النبً ﷺ بالبركات.
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز ( أشطب كل

 تناسب األجوبة مع األسبلةالمطروحة.

 ٌعتمد نتابج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
أنشطة التعلٌم والدعم
بشكل مندمج.
 ٌساعدهم علىتصحٌح إنجازاتهم
جماعٌا ،ثم فردٌا

التشطٌب على كل كلمة غٌر
مناسبة.

كلمة غٌر مناسبة) فً الكراسة ،ص .52
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
استثمار

*ٌ -عٌنهم على استثمار مواردهم المكتسبة
بتوجٌههم إلنجاز نشاط أستثمر ( أحٌط الجواب
المناسب بخط مغلق) فً الكراسة ،ص. 52

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

*ٌ -نجزون النشاط المقترح.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.

تقويم

.
*ٌ -تم تقوٌم حصٌلتهم بأسبلة مثل:
من أرضعت النبًﷺ ؟ كٌف أصبحت أغنامها؟  -موافقة األجوبة لؤلسبلة.
لماذا أحب أهل بٌتها محمدا ﷺ ؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة وٌصححون أخطاء
بعضهم البعض.

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات بتبسٌط
األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة. .
 ٌتم رصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

التزكٌة

رقم الجذاذة...... :

سورة الناس

اآلٌات من 4إلى 6
األسبوع20 :

المدة 45

الحصتان 2 :و3

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

األلواح – كراسة الواضح ... -

 -أن يفيم المعاني العامة لآليات ويعبر عنيا شفويا.

الحصة 2
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وقراءة

تقريب
معاني
اآليات
تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسبات المتعلمٌن/ات بطرح
أسبلة مثل :من هو رب الناس؟

مؤشرات التقويم

توجيهات

 -موافقة األجوبة لؤلسبلة

 ٌعتمد نتابج التقوٌملتعدٌل أنشطة التعلٌم
ودعم التعلمات بشكل
مندمج.
 ٌمكن التسمٌعبوسابط رقمٌة أو
جهاز تسجٌل لقارئ
برواٌة ورش.
 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة مثل :
الخالصة( :أستعٌذ باهلل
لٌحفظنً من شر شٌاطٌن
اإلنس والجن).

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات بتبسٌط
األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة..
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.

من ٌحفظك من كل شر؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على االسبلة المطروحة
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
*ٌ -نصتون لآلٌات بانتباه.
*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ ثم ٌعرض اآلٌة التً
تلٌها ،وهكذا مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة محاكٌن
المقروء.
*ٌ -ساعدهم على فهم اآلٌات بانتدابهم لئلجابة
عن األسبلة المطروحة فً نشاط أفهم الكراسة ،ص
 ،53وٌشركهم فً صٌاغة خبلصة لمضمون
اآلٌات.
*ٌ-جٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء الخبلصة
*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بتوجٌههم إلنجاز
نشاط أنجز ( أحٌط ما ٌناسب بخط مغلق ) فً الكراسة،
ص . 53
*ٌ -شاركون فً إنجاز النشاط المقترح،
وٌصححون األخطاء جماعٌا ،ثم فردٌا .

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل :ما
آخر كلمة فً السورة؟ )
 مراعاة النطق السلٌمللكلمات واآلٌات.
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الحصة 3
تقويم
تشخيصي

تسميع
وقراءة
تحفيظ

تدبر

تقويم

*ٌ -طرح األستاذ أسبلة مثل :
من هو الوسواس؟ بماذا ٌوسوس للناس؟ من ٌحمٌنا من
شره؟

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل.ومواضع الوقف.
*ٌ -نصتون لآلٌات بانتباهٌ.تناوبون على تردٌد
اآلٌات محاكٌن المقروء.
* -تتم عملٌة التحفٌظ بأنشطة مثل:
 التناوب على قراءة اآلٌات. سحب البطاقات أو المحو التدرٌجً. ممارسة لعبة تطابق البطاقات.*ٌ -نجزون نشاط أحاكً وأحفظ فً الكراسة ،ص
. 53
*ٌ -ساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
معانٌها من خبلل إنجاز نشاط أتدبر ( أكتب نعم أو ال
أمام كل عبارة) فً الكراسة  ،ص .53
*ٌ -نجزون النشاط وٌصححون األخطاء.

 تناسب األجوبة معاألسبلة المطروحة.

النطق السلٌم لآلٌات.

 قراءة البطاقات.قراءةسلٌمة.

 مبلءمة اإلنجازللمطلوب.

 ٌعتمد نتابج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل أنشطة
التعلٌم ودعم التعلمات
بشكل مندمج.
 ٌمرنهم على قواعدالترتٌل دون التصرٌح
بها.
 ٌمكن االكتفاء بما ٌراهاألستاذ(ة) مناسبا من
هذه األنشطة.

 ٌتم تصحٌح األنشطةالمنجزة جماعٌا ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.

 استظهار السورة بشكل ٌ -رصد األستاذ/ة* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل:
مكامن التعثر للعمل
سلٌم.
▪مطالبتهم باستظهار السورة .
على دعمها بما ٌراه
▪ طرح أسبلة :مثل :ماذا تقول عند بدء قراءة
القرآن؟ بماذا ٌوسوس الشٌطان للناس؟ كٌف نحتمً -موافقة األجوبة لؤلسبلة .مناسبا مراعٌا الحاالت
األكثر شٌوعا ،فً
من وسوسة الشٌطان؟
الحصص المخصصة
 ٌنجزون األنشطة المقترحة.لهذه الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

االستجابة

رقم الجذاذة...... :

الوضوء عملٌا( تتمة)
األسبوع20 :

الحصتان 1 :و 2

األهداف:

المدة 45

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف المتعمم/ة أعضاء الوضوء.

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يؤدي الوضوء عمميا.

األلواح – كراسة الواضح ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على مكتسبات المتعلمٌن/ات
السابقة بطرح أسبلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات
 موافقة األجوبةلؤلسبلة.

 ما األعضاء التً تغسل فً الوضوء ؟ -ما األعضاء التً تمسح فً الوضوء؟

*ٌ -جٌبون شفهٌا عن أسبلة المطروحة.
*ٌ -عرض الوضعٌة المشكلة الواردة فً الكراسة
ص.54
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة وٌقدمون أجوبة.
*ٌ -نمً مواردهم من خبلل توجٌههم الى النشاط
"أتعرف وأبنً" كراسة التلمٌذ ص54؟

 موافقة األجوبةلؤلسبلة

*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة.

تدريب

*ٌ -ساعدهم على ترتٌب أفعال الوضوء انطبلقا من
األعمال التطبٌقٌة التً تم انجازها خارج الفصل
فً الدرس السابق.
*ٌ -نجزون نشاط "أتدرب فً الكراسة ،ص. 54

 تشخٌص أفعالالوضوء بشكل سلٌم.

تقويم

* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة:
▪ انتدابهم لتشخٌص عملٌة الوضوء
▪ طرح األسبلة -:بماذا ٌبتدئ الوضوء وبماذا ٌنتهً؟-

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ما األعضاء التً تغسل فً الوضوء؟ وما األعضاء
التً تمسح؟

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله
ـ ٌساعدهم على فهم
الوضعٌة بالشرح
والتبسٌط ،وٌولً
أجوبتهم ما تستحقه
من عناٌة.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.
 ٌشرك جمٌعالمتعلمٌن/ات
فً عملٌات التدرٌب
باستثناء من ال
ٌقدر.
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي

تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

*ٌ -قف المدرس /ة على مكتسبات
المتعلمٌن/ات السابقة بانتداب بعضهم
لتشخٌص أفعال الوضوء.
*ٌ -ساعدهم على تعزٌز وإنماء مكتسباتهم
بأنشطة ،مثل. :
▪ ٌنتدب فً كل مرة متعلما ٌقوم بذكر فعل
من أفعال الوضوء ،وٌطلب من زمٌله ذكر
الفعل الذي ٌلٌه أو الذي ٌسبقه .وتكرر هذه
العملٌة عدة مرات.
▪ ٌوجههم إلنجاز نشاط أنجز( أرتب مشاهد
الوضوء ) فً الكراسة ،ص.54
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة،
مثل:
▪ مطالبتهم باختٌار المكان المناسب للوضوء
من بٌن األمكنة التالٌة :الحمام -البهو -نافورة
المسجد -المطبخ -المرحاض.
▪ توجٌههم إلنجاز النشاط "أستثمر (أختار
العبارة المناسبة وأكتبها)" الكراسة ،ص.54
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
* -تقوٌم حصٌلتهم بانتداب بعضهم لٌتوضؤوا
أمام زمبلبهم ،وٌطلب من اآلخرٌن تصحٌح
األخطاء المرتكبة.
*ٌ -نجزون النشاط المقترح.

تشخٌص أفعال الوضوء
بشكل سلٌم.

 ترتٌب أفعال الوضوءترتٌبا سلٌما.

 ٌعتمد نتابج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
أنشطة التعلٌم ودعم
التعلمات بشكل
مندمج..

 ٌساعدهم علىتصحٌح إنجازاتهم
جماعٌا ،ثم فردٌا
 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل
الصعوبات.
ٌ -ساعدهم على

تصحٌح إنجازاتهم
جماعٌا ،ثم فردٌا
فور االنتهاء منها.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌتم رصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

القسط

رقم الجذاذة...... :

أطٌع والدي
األسبوع21 :

الحصتان 1 :و 2

.األهداف:

المدة 45

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف المتعمم/ة فضائل طاعة الوالدين

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعود طاعة والديو.

األلواح – كراسة الواضح ... -

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف األستاذ /ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات
من خبلل أسبلة مثل:

تقديم
الوضعية
المشكلة

بناء
التعلمات

*ٌ -عمل على إنماء موارد المتعلمٌن/ات
بعرض الحدٌث النبوي :قال النبً ﷺ« :
ك » [المعجم األوسط (ٌ ،] )58 /8قرأه،
أَطِ عْ َوالِ َد ٌْ َ
وٌنتدب بعضهم لقراءتهٌ .شركهم فً تقرٌب
مضمونه بأسبلة مثل :بماذا أمرنا النبً ﷺ
؟ لماذا ٌجب أن تطٌع والدٌك ؟
*ٌ -جٌبون عن األسبلة المطروحة .
*ٌ -شركهم فً صٌاغة خبلصة مبسطة
مستعٌنا باألسبلة الواردة فً نشاط "أتعرف
وأبنً" فً الكراسة ،ص .55
 ٌدونها األستاذ (ة) على السبورة ثم تقرأ.*ٌ -قف على حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسبلة
مثل:

تقويم

 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 ٌساعدهم علىاستٌعاب الوضعٌة
المشكلة بشرح
الغامض من
كلماتها.
 ٌفسح لهم المجالللتعبٌر.

هل تحب والدٌك؟ بماذا تعبر عن حبك لهما؟

*ٌ -قدم الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ص .55
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلةٌ ،بلحظون
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح.

استخالص

مؤشرات
تقويم التعلمات

 كٌف تعبر عن طاعتك لوالدٌك؟ هل تعٌن أمك على تهٌا مابدة الطعام؟لماذا ٌجب أن تطٌع والدٌك؟

توجيهات

 مبلءمة األجوبة لؤلسبلةالمطروحة.

 ٌمكن اعتماد أسنادأخرى من القرآن
الكرٌم أو الحدٌث
النبوي الشرٌف

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة.الخالصة:
(أحب والدي وأطٌعهما ألنهما
ٌعتنٌان بً)
 مبلءمة األجوبة لؤلسبلةالمطروحة.

 ٌتم رصدالتعثرات للعمل
على تجاوزها
الحقا.
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تقويم
تشخيصي

تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

الحصة 2
*ٌ -رصد المدرس /ة مكتسبات المتعلمٌن/ات  -موافقة األجوبة لؤلسبلة
السابقة  :هل تحب والدٌك؟ ماذا قال النبً
ﷺ فً حقهما؟
*ٌ -عزز مواردهم المكتسبة بأنشطة:
▪ فسح المجال لهم للتعبٌر عن تجاربهم
الشخصٌة المتعلقة بطاعة الوالدٌن أو حكً
قصص من واقعهم.
▪ انتدابهم إلنجاز نشاط أنجز(:ألون باألخضر ما
ٌناسب العبارة) فً الكراسة ،ص.55
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بانتدابهم
إلنجاز نشاط أستثمر( :أمؤل مكان النقط بما
ٌناسب) فً الكراسة ،ص.55
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها.
*ٌ -قوم حصٌلتهم بأسبلة مثل :من أمرنا
بطاعة الوالدٌن؟ كٌف تطٌع والدٌك؟
ماذا تستفٌد من طاعتهما ؟
 ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسبلة.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

 تلوٌن الخانتٌنالمناسبتٌن.

 ٌعتمد نتابج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
أنشطة التعلٌم ودعم
التعلمات بشكل
مندمج..
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات ،وٌشجعهم
على التصحٌح الذاتً
لؤلخطاء

 -مبلءمة اإلنجاز للمطلوب.

 ٌنبغً التركٌز علىإبراز جهد الوالدٌن
فً االعتناء باألبناء،
وفضل طاعتهما.

 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على عبلجها فً
حصص الدعم.

100

مادة التربٌة اإلسبلمٌة
المدخل:

الحكمة

رقم الجذاذة...... :

أحمً الماء من التلوث
األسبوع21 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

.األهداف:

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة تموث الماء وأسبابو وأض ارره.

األلواح – كراسة الواضح ... -

 -أن يحمي الماء من التموث.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثبلت
المتعلمٌن/ات للموضوع بطرح أسبلة ،مثل:
لماذا نقتصد فً استعمال الماء؟ كٌف ٌتلوث
الماء؟ وكٌف ٌصبح إذا تلوث؟

تقديم
الوضعية
المشكلة

*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ص  ،56وٌدعوهم لمبلحظة
المشهد.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤالٌن المطروحٌن.
*ٌ -حفزهم على بناء مواردهم باإلجابة
عن األسبلة المطروحة فً كراسة التلمٌذ
نشاط أتعرف وأبنً ،ص .56
*ٌ -شاركون فً النشاط المقترح.

استخالص

*ٌ -ساعدهم على صٌاغة خبلصة بطرح
أسبلة:

بناء
التعلمات

فٌماذا نستعمل الماء؟ هل نستفٌد من الماء إذا
تلوث؟ كٌف ٌصبح إذا تلوث؟ بماذا تنصح من
ٌلوث الماء؟

تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

 ٌدونها األستاذ(ة) على السبورة* -قراءة الخبلصة من طرف بعض
المتعلمات والمتعلمٌن
 ٌطرح األستاذ (ة) أسبلة:بماذا ٌتلوث الماء؟ كٌف تحافظ على الماء
من التلوث؟

 التفاعل اإلٌجابً مع ماتطرحه الوضعٌة المشكلة .

 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسبلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله .
ـ ٌساعدهم على فهم
الوضعٌة بالشرح
والتبسٌط.
ـ إٌبلء أجوبتهم ما
تستحقه من عناٌة.
 ٌمكن إضافة أسبلةأخرى ٌراها األستاذ
ضرورٌة.

 التعبٌر بجمل بسٌطة دالةٌ - .عمل األستاذ(ة)الخالصة (:أحافظ على الماء على تذلٌل
الصعوبات التً
وال ألوثه).
تعترض جماعة
فصله.

موافقة األجوبة لؤلسبلة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

 ٌعتمد نتابج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
أنشطة التعلٌم والدعم
بشكل مندمج.

*ٌ -قف المدرس/ة على مكتسبات
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسبلة ،مثل:
 بماذا ٌتلوث الماء؟ -كٌف تحمٌه من التلوث؟*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسبلة المطروحة.
*ٌ -عزز مواردهم المكتسبة بأنشطة:
▪ فسح المجال لهم للتعبٌر عما ٌعرفونه من
معلومات حول تلوث الماء.
▪ انتدابهم إلنجاز نشاط أنجز(:أصل البطاقات
بالدابرة المناسبة) فً الكراسة ،ص.56
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بانتدابهم
إلنجاز نشاط أستثمر( :أكتب الجواب المناسب)
فً الكراسة ،ص.56
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها.
* -تقوٌم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
 هل ٌمكن أن تشرب ماء ملوثا؟ لماذا؟ من المسؤول عن حماٌة الماء من التلوث؟ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منه
 ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسبلة.

 التعبٌر عن أضرار الماءالملوث
 موافقة إنجازاتهمللمطلوب.

 موافقة إنجازاتهمللمطلوب .
 -موافقة األجوبة لؤلسبلة.

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات بتبسٌط
األسبلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة.
المناسبة.
 ٌنبغً التركٌز علىإبراز خطورة الماء
الملوث على الكابنات
الحٌة.

 ٌتم رصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة

المدخل :أنشطة التقوٌم والدعم

رقم :الجذاذة.......:

سمعا وطاعة أمً
وضعٌة دامجة
.

األسبوع22 :
.

الحصص4 -1 :

األهداف:

المدة

 45د ×4

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

أ ،يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية

 -السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة

وأن يقدر عمى استدماجيا.

الحصة 1
مدارج
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

عرض
*ٌ -عرض الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة فً الكراسة
الوضعية ص .75
▪ ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ( السند).
التقويمية
▪ٌ -ساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة ،وٌبلحظون السند
المصاحب.

إنجاز

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

 تحدٌد مؤثثات السند بشكلدقٌق.

 ٌشرح الغامضمن كلمات
الوضعٌة
ٌ -.فكك معهم
عناصر الوضعٌة
مقاربا طاعة
الوالدٌن  /اجتناب
الماء الملوث/
الوضوء /حفظ هللا
تعالى... /
 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من
األنشطة.
 ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل العقبات
التً تواجه بعض
المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.

*ٌ -عتمد ألستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً الكراسة ،ص :،58- 57
 -1أشطب ما ال ٌناسب العبارات.
 -2أكتب نعم أو ال فً كل خانة .
 -3أضع عبلمة (×) فً خانة المشهد الذي ٌدل
على طاعة الوالدٌن.
 -4أقص مشاهد الوضوء وألصقها.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

الحصة 2
تصحيح

 ٌتم تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا.

 مبلءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
103

الحصتان  3و 4
دعم

*ٌ -عتمد ألستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله ،مع
إٌبلء المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة ،وذلك بعرض
األنشطة المقترحة فً الكراسة ،ص ،60 - 59
 -1أجد الكلمة المطلوبة.
 -2أقص أسماء هللا الحسنى وألصقها.
 -3أجٌب عن السؤال.
 -4أستمع للحكاٌة.
 -5أشطب البطاقات غٌر المناسبة.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

.

 ٌمكن االكتفاءببعض هذه
األنشطة ،أو اقتراح
أخرى بدٌلة ٌراها
مناسبة لجماعة
فصله ،وفق
حاجاتهم
واهتماماتهم ،مع
األخذ بعٌن االعتبار
األهداف المحددة .
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة........... :

سورة القدر
من اآلٌة1:

إلى اآلٌة4:
......

األسبوع23 :

المدة

الحصتان 1 :و 2

 45د ×2
.

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط رقمية-

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة الواضح

 أن يتعرف معناىا ويتعرف فضل ليمة القدر. -أن يقتنع بفضل ليمة القدر ويعظميا.

 -أن يقتنع بأىمية الحرص عمى اغتنام فرص الخير.

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

الحصة 1
مؤشرات
تقويم التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس/ة على تمثالت المتعلمٌن/ات السابقة
.
بطرح أسئلة مثل:
 -هل تعرفون لٌلة القدر؟ فً أي شهر تكون؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وقراءة
تقريب
معاني
اآليات

تقويم

*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
*ٌ -ستمعون لآلٌات باهتمام.
*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورةٌ ،قرؤها قراءة
نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ ثم اآلٌة التً تلٌها،
وهكذا...
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات ،مستعٌنا باألسئلة
الواردة فً نشاط " أفهم" [ كراسة التلمٌذ ،ص.]62
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة لمضمون اآلٌات
*ٌ-كتبها على السبورة أو ٌعرضها على الشاشة
وتقرأ. .
* ـ ٌقوم حصٌلتهم بأنشطة مثل:
▪عرض اآلٌات على السبورة ،ومطالبتهم بقراءتها.
▪ تتمٌم العبارة أسفله بما ٌناسب من الكلمات:

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.

 حسن اإلصغاء ( ٌتحقق ٌ -مكن التسمٌعمنه بطرح سؤال مثل كم بوسائط رقمٌة لقارئ
برواٌة ورش
مرة تكررت "لٌلة
القدر"فً اآلٌات؟)
 ٌحرص على النطق السلٌم للكلماتإشراك أكبر عدد
والمقاطع واآلٌات.
ممكن من
المتعلمٌن/ات..
 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
الخالصة (:أنزل هللا
القرآن في ليلة القدر،
وهي ليلة عظيمة ،خير
من ألف شهر.).
-القراءة السلٌمة لآلٌات

 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض.

 ٌرصد حاالتالتعثر للعمل على
دعمها الحقا.

 مالءمة إنجازاتهمعظٌمة  /القرآن /رمضان
للمطلوب.
 لٌلة القدر ، ......فٌها أنزل هللا ........( -لٌلة القدر عظٌمة ،
▪ٌ.وجههم إلنجاز نشاط " أنجز ( أعبر عن المشاهد
مستعمال :أحتفً بلٌلة القدر )" فً كراسة التلميذ ،ص  .62فٌها أنزل هللا القرآن )

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها
جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء منها.
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الحصة 2
*ٌ -طرح األستاذ أسئلة ،مثل :
تقويم
تشخيصي

تسميع
وقراءة
تحفيظ

تدبر

 متى تكون لٌلة القدر؟ -؟ماذا أنزل هللا فً لٌلة القدر؟

 تناسب األجوبة مع األسئلةالمطروحة.

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل
أنشطة التعلٌم ودعم
التعلمات بشكل
مُدمج.
 ٌمرنهم علىقواعد الترتٌل دون
التصرٌح بها..

 قراءة البطاقات بشكل سلٌم مالءمة إنجازاتهم لؤلنشطةالمقترحة:
 -االستظهار السلٌم.

 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من األنشطة.

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة .
*ٌ -سمعهم اآلٌات مرتلة بتأن مستعٌنا بعرض
بطاقات اآلٌات أو بكتابتها على السبورة، ،
ٌقرؤها قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم لقراءتها.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات محاكٌن المقروء.
*ٌ -ساعدهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة.
 توجٌههم إلنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ" فًالكراسة ،ص .62
*ٌ-نجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها
جماعٌا و فردٌا فور االنتهاء منها.
* ـ ٌساعدهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل
معانٌها من خالل أنشطة مختلفة:
▪عرض مشاهد للتعبٌر عنها باستعمال عبارة
"فً لٌلة القدر" ( :طفل ٌتصدق /طفل ٌلبس جلبابا/
طفلة وأمها تدخالن المسجد..../

▪ اإلتمام بما ٌناسب شفوٌا:
ـ أعظم لٌلة القدر ألنها خٌر من :سنة  -ألف
شهر ـ ألف سنة.

 مراعاة النطق السلٌمللحروف والمقاطع واآلٌات.

 تناسب األجوبة مع األسئلةالمطروحة.
 موافقة األجوبة لؤلسئلة. مالءمة إنجازاتهم لؤلنشطةالمقترحة:

 التركٌز على إبرازفضل لٌلة القدر
إلقناعهم باغتنامها.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات
بتبسٌط األسئلة.أو ما
شابه ذلك.

▪ طرح أسئلة  :ما أفضل لٌلة عند هللا فً
رمضان؟ ماذا أنزل هللا فٌها؟ كٌف نحتفً بلٌلة
القدر؟

تقويم

▪ ٌوجههم إلنجاز "أتدبر" فً الكراسة ،ص .62
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة ،
وٌصححون إنجازاتهم فور االنتهاء منها.
*ٌ -قوم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
ـ استظهار اآلٌات.
 ترتٌب بطاقات اآلٌات. ذكر اآلٌة السابقة والالحقة لآلٌة:لَ ٌْلَ ُة ْال َق ْد ِر َخٌْر ِمنْ أَ ْلفِ َشهْر
 إكمال العبارة بما ٌناسب من الكلمات:الصالة – المحتاجٌن -مباركة
 لَ ٌْلَ ُة ْال َق ْد ِرلٌلة  ، ....... .......أعظمها ،وأكثرفٌها من  .............وأتصدق على ...............
ٌ -حثهم على تصحٌح منجزاتهم فور االنتهاء منها.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.
 استظهار السورة بشكلسلٌم.

ٌ.شجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم بعضا.
 ٌرصد مكامنالتعثر للعمل على
تجاوزها فً حصص
الدعم.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة
المدخل:

التزكية

رقم الجذاذة...... :

هللا يناجيني
األسبوع23 :

الحصتان 1 :و 2

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة أن القرآن كالم اهلل تعالى.

األلواح – كراسة الواضح ... -

 -أن يتعود مناجاة اهلل بقراءة القرآن الكريم.

.

تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

المدة 45

د×2

الحصة 1

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
بطرح أسئلة ،مثل :ماذا أنزل هللا فً لٌلة القدر؟
ما اآلٌة التً تشٌر إلى ذلك؟
هل القرآن الكرٌم كالم هللا أم كالم النبً ﷺ ؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
الكراسة ،ص .63
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌالحظون
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على بناء مواردهم من خالل:
▪ اإلجابة عن األسئلة الواردة فً الكراسة ،نشاط
"أتعرف وأبنً" ،ص .63
▪ التعلٌق على الجمل التالٌة بـ( :صواب أو
 هللا ٌناجٌنً عند قراءة القرآن.خطأ):

مؤشرات
تقويم التعلمات
موافقة األجوبة لؤلسئلة
(القرآن الكرٌم /إنا
أنزلناه فً لٌلة القدر)

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها األستاذ(ة)
مناسبة لجماعة فصله.

 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة بشرح
الكلمات الصعبة.
 موافقة األجوبةلؤلسئلة المطروحة.
 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌتأكد من فهمهملؤلسئلة قبل اإلجابة.
 ٌبسط األسئلة أن رأىذلك ضرورٌا.

 هللا ٌناجٌنً أثناء نومً.*-

استخالص

*ٌ -شرك المتعلمٌن فً صٌاغة خالصة
للموضوع.من خالل اإلجابة عن أسئلة مثل:
من أنزل القرآن الكرٌم؟ كٌف تعتنً بالمصحف؟
لماذا؟ من الذي ٌناجٌك عندما تقرأ القرآن الكرٌم؟

تقويم

*ٌ -جٌبون عن األسئلة ،وٌشاركون فً صٌاغة
الخالصة ،وتقرأ من طرف البعض.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:
لماذا تقرأ القرآن الكرٌم وتحفظه؟ فً أي لٌلة أنزله
هللا ؟ على من أنزله؟ متى ٌناجٌك هللا؟

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
الخالصة (:هللا تعالى
يناجيني عندما أقرأ
القرآن الكريم ).
 موافقة األجوبةلؤلسئلة المطروحة.

 ٌعمل على تجاوزالثغرات وصٌاغة
الخالصة بتبسٌط
األسئلة .

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها الحقا.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

استثمار

تقويم

الحصة 2
*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسباتهم السابقة بأسئلة،
مثل :ما هو القرآن الكرٌم؟ بماذا تناجً هللا

 موافقة األجوبةلؤلسئلة المطروحة.

تعالى؟ متى أنزل هللا القرآن الكرٌم؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة .
*ٌ -عزز مكتسباتهم بأنشطة مختلفة :
إنجاز نشاط " أنجز " ( أعلق على العبارات بـنعم أو ال ) فً الكراسة ،ص .63
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها
جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء منها.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة
مثل:
▪ االختٌار من متعدد:
هللا يناجيني:
▪ فً الصالة  -فً النوم -.أثناء اللعب – أثناء
قراءة القرآن.
▪ مطالبتهم بإنجاز نشاط "أستثمر ( أكتب
الكلمات فً مكانها المناسب )" ص . 63
*ٌ -ختارون األجوبة المناسبة وٌنجزون
المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
* ـ ٌقوم حصٌلتهم بطرح أسئلة مثل:
متى ٌناجٌك هللا ؟
كٌف تعتنً بالقرآن الكرٌم؟
ٌ -تحقق من مدى قدراتهم على حل الوضعٌة

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

.
 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل انشطة
التعلٌم ودعم التعلمات
بشكل مُدمج.
 ٌراعً األستاذ(ة)إٌقاعات المتعلٌن فً
سرعة اإلنجاز.

ـ ٌنبغً التركٌز على
تعظٌم القرآن الكرٌم
باعتباره كالم هللا تعالى،
وإقناعهم بإٌالئه ما
ٌستحق من العناٌة،
وبمناجاة هللا تعالى
بتالوته.
 ٌراعً األستاذ(ة)وتٌرة المتعلمٌن فً
سرعة اإلنجاز.

ٌتم رصد الصعوبات
للعمل على تجاوزها
الحقا فً حصص الدعم.

المشكلة بإعادة طرح السؤال الوارد فٌها.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة....... :

سورة القدر
الآلٌتان 4:و5
......

األسبوع24 :

الحصة3 :

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:

السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة الواضح

 -أن يتعرف فضل ليمة القدر ويعظميا.

تقويم
تشخيصي

.

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط رقمية-

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

مدارج
التعلمات

المدة

 45د ×1

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على مكتسبات المتعلمٌن/ات
السابقة بأنشطة مثل:
مطالبتهم باستظهار ما تٌسر من السورة السابقة،
وبطرح أسئلة مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات
 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

توجيهات
 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر لتعدٌل أنشطة
التعلٌم ودعم التعلمات
بشكل مُدمج.

 -ماذا أنزل هللا فً لٌلة القدر؟ كٌف تحتفً بلٌلة القدر؟

تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وقراءة
تقريب
معاني
اآليات

تحفيظ

تقويم

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل.ومواضع الوقف
*ٌ -ستمعون لآلٌات باهتمام.
*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورة ،أو ٌكتبها على
السبورةٌ ،قرؤها قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم
لقراءتها ،ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات ،بطرح األسئلة
الواردة فً نشاط " أفهم" فً الكراسة  ،ص--- .64
 ٌشركهم فً صٌاغة خالصة تدون على السبورة.*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة لمضمون اآلٌات.
*ٌ -ساعدهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة:.
 مطالبتهم بترتٌب اآلٌات باألرقام. 2 – 1 : مطالبتهم بإنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ" فًالكراسة ،ص  (.64تلوٌن البطاقة الدخٌلة باألسود)
* ـ ٌقوم حصٌلتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز (
أمؤل الزلٌفات بما ٌناسب )" فً الكراسة  ،ص.64

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا ،فور
االنتهاء منها.

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل :ما
آخر كلمة فً السورة؟ )

 ٌمكن التسمٌعباستعمال وسائط
رقمٌة لقارئ برواٌة
ورش
 ٌمرنهم على قواعدالترتٌل دون التصرٌح
بها.

 ٌعبرون بجمل بسٌطةودالة:
 .الخالصة (:في ليلة
القدر ،تتنزل المالئكة
بالسالم والخير.).

 ٌعمل على تجاوزالثغرات بتبسٌط
األسئلة أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من األنشطة.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌرصد التعثراتاألكثر شٌوعا للعمل
على تصفٌتها فً
حصص الدعم.

 مراعاة النطق السلٌمللكلمات والمقاطع
واآلٌات.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة...... :

سورة الضحى
من اآلٌة1:

إلى اآلٌة5:
......

األسبوع24 :

المدة  45د

الحصة1 :

×1

األهداف:

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط رقمية-

 -أن يتعرف عناية اهلل بنبيو ﷺ ويعظمو .

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وقراءة
تقريب
معاني
اآليات

تحفيظ
تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة الواضح ...

مؤشرات
تقويم التعلمات

 -من ٌحفظ سورة الضحى؟ من ٌستظهر ما تٌسر منها؟

*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورة ،أو ٌكتبها على
السبورةٌ ،قرؤها قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم
لقراءتها؛ ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات بطرح األسئلة
الواردة فً نشاط " أفهم" فً الكراسة ،ص.65
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة لمضمون اآلٌات وٌدونها على
السبورة.وٌدعوهم لقراءتها

توجيهات
رصد تمثالت
المتعلمٌن حول
الموضوع..

*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
السابقة بأسئلة مثل:
*ٌ -جٌبون شفهٌا على األسئلة المطروحة.
*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل،ومواضع الوقف
*ٌ -ستمعون لآلٌات باهتمام.

.

 حسن اإلصغاء ( ٌتحقق ٌ -مكن التسمٌعمنه بطرح سؤال مثل :ما بوسائط رقمٌة لقارئ
أول كلمة فً السورة؟ ) برواٌة ورش
 النطق السلٌم للكلماتوالمقاطع واآلٌات.

 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..

 ٌعمل عل تذلٌل التعبٌر بجمل بسٌطةالصعوبات بتبسٌط
ودالة:
األسئلة ،إعادة
الخالصة (:أقسم هللا
تعالى بالضحى والليل أنه صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة المناسبة.
لم يهمل رسوله ﷺ،
وأنه سيعطيه من خير
الدنيا واآلخرة)..
 ٌمكن االكتفاء بما مالءمة إنجازاتهم*ٌ -عٌنهم على حفظ اآلٌات بأنشطة متنوعة،
ٌراه مناسبا من
لؤلنشطة المقترحة:
وٌوجههم إلنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ" فً
األنشطة.
الكراسة ،ص (.65ترتٌب اآلٌات باألرقام)
 ٌرصد األستاذ/ة مالءمة إنجازاتهم*ـ ٌقوم حصٌلتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط "أنجز" (
مواطن التعثر األكثر
أضع عالمة × فً البطاقة المناسبة ) الكراسة  ،ص .65للمطلوب.
تفشٌا للعمل على
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا ،فور
تصفٌتها فً حصص
االنتهاء منها.
الدعم.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

االقتداء

المدخل:

رقم الجذاذة...... :

يتم النبي ﷺ وكفالته
األسبوع25 :

الحصتان 1 :و 2

المدة

 54د × 2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:
 -أن يتعرف المتعمم/ة أن النبي ﷺ نشأ يتيما .

.

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة  -األلواح

 -أن يتعرف التكافل العائمي وقيمتو.

 -البطاقات – كراسة الواضح ...

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
السابقة بطرح أسئلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات

 -كٌف عاش النبً ﷺ فً طفولته ؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على السؤال المطروح
تقديم
نص
االنطالق

*ٌ -عرض نص االنطالق الوارد فً الكراسة ،ص  -حسن اإلصغاء (
ٌتحقق منه بطرح سؤال
.66
*ٌ -ستمعون للنص ،وٌالحظون المشهد ،وٌجٌبون مثل :ما اسم الطفلة التً
قرأت النص؟ )
على األسئلة شفوٌا.

تعرف وبناء *ٌ -ساعدهم على إنماء تعلماتهم بطرح األسئلة
الوارد ة فً نشاط " أتعرف وأبنً فً الكراسة،
ص.66
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
استخالص ٌساعدهم على صٌاغة خالصة للموضوع بطرح
أسئلة مثل :من هو نبٌنا؟ كٌف نشأ؟ متى توفً أبوه؟

 موافقة األجوبةلؤلسئلة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:
ومتى توفٌت أمه؟ من تكفل برعاٌته؟ كٌف عامله جده الخالصة (:نشأ النبي
ﷺ يتيما ،ف َك َفلَه جده
وعمه؟
عبد المطلب ،ثم عمه
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء
أبو طالب).
خالصة ،تدون على السبورة ،وٌتناوبون على

تقويم

قراءتها.
* -تقوٌم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل :من تكفل
برعاٌة النبً ﷺ بعد وفاة أمه؟ ومن كفله بعد وفاة
جده؟

 مطابقة األجوبةلؤلسئلة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها مناسبة
لجماعة فصله.
 ٌتقبل جمٌعاألجوبة.
 ٌ -ساعدهم علىفهم نص االنطالق
بالشرح والتبسٌط.

 ٌحثهم على تعودالصالة على النبً
ﷺ عند سماع
اسمه.
 ٌساعدهم بتبسٌطاألسئلة ،أوإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.

 ٌتم رصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

الحصة 2
*ٌ -طرح األستاذ/ة أسئلة ،مثل  :كٌف عاش النبً
فً صباه؟ من تكفل برعاٌته أوال ؟ من كفله بعد
جده؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة شفوٌا.
*ٌ -ساعدهم على تثبٌبت مكتسباتهم بأنشطة :مثل
 عرض عبارات وخٌارات ومطالبتهم بتحدٌدالمناسب منها:

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.

 (كان عمر النبً ﷺ كان عمر النبً ﷺ بعد وفاة أمه 7/ 6/ 5 :سنوات .بعد وفاة أمه 6 :سنوات كان عمر النبً ﷺ بعد وفاة جده 8/ 7/ 6 :سنوات - .كان عمره بعد وفاةجده 8 :سنوات).
* -توجٌههم إلنجاز نشاط "أنجز" ( ألون البطاقة
المناسبة للعبارة)" فً الكراسة ،ص .66

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشرات للتعدٌل
والدعم بشكل
ضمنً.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم البعض

*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
استثمار

تقويم

*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بتوجٌههم
إلنجاز نشاط "أستثمر" ( أختار العبارة المناسبة
وأكتبها)" فً الكراسة ص .66
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة،
وٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم فردٌا
فور االنتهاء منها.
* -تقوٌم حصٌلتهم بطرح أسئلة مثل:

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.
.

 موافقة األجوبة -ما اسم نبٌنا؟ كٌف عاش طفولته؟ من تكفل برعاٌته؟ لؤلسئلة.

ٌجٌبون عن األسئلة المطروحة شفوٌا.

 ٌنبغً التركٌز علىإبراز دور العائلة فً
التكافل .
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات
 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
دعمها فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة........... :

سورة الضحى
من اآلٌة5:

إلى اآلٌة11:
......

األسبوع25 :

المدة:

الحصتان 2 :و 3

 45د ×2

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة –

 -أن يتمو المتعمم اآليات ويحفظيا.

.

البطاقات -األلواح – كراسة الواضح ...

 أن يتعرف معناىا ويعبر عنيا شفويا. -أن يتعود شكر اهلل عمى نعمو.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
السابقة بمطالبتهم باستظهار ما تٌسر من سورة
الضحى ،وٌطرح أسئلة مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات
 مناسبة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 -هل أهمل هللا نبٌه؟ بماذا وعده؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم
النص
القرآني
محاكاة
وقراءة
تقريب
معاني
اآليات

تقويم

*ٌ -سمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل.ومواضع الوقف.
*ٌ -ستمعون لآلٌات باهتمام.

 حسن اإلصغاء ( ٌتحققمنه بطرح سؤال مثل :ما
آخر كلمة فً السورة؟ )

*ٌ -عرض اآلٌة األولى من السورة ،أو ٌكتبها على
السبورةٌ ،قرؤها قراءة نموذجٌة ،ثم ٌنتدبهم
لقراءتها؛ ثم اآلٌة التً تلٌها ،وهكذا.
*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات مجزأة.
*ٌ -ساعدهم على فهم معانً اآلٌات موظفا األسئلة
الواردة فً نشاط " أفهم" فً الكراسة  ،ص 66
*ٌ -جٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة لمضمون اآلٌات .
*  -تدون الخالصة على السبورة وتقرأ.

 النطق السلٌم للكلماتوالمقاطع واآلٌات.

* ـ ٌقوم حصٌلتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز:
( ألون كل بطاقة باللون المناسب )" فً الكراسة ص.67

توجيهات
 ٌمكن اعتمادأسئلة أخرى ٌراها
مناسبة لجماعة
فصله.
 ٌتقبل جمٌعاألجوبة.
 ٌمكن التسمٌعباستعمال وسائط
رقمٌة لقارئ
برواٌة ورش
 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات..

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة: ٌشجعهم علىالخالصة:
( -أنعم هللا على نبينا محمد تصحٌح أخطاء
بعضهم البعض
ﷺ برعايته
وأمرنا أن نحسن إلى
المحتاجين.) .
 تلوٌن البطاقات باللونالمناسب.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر
للعمل على دعمها
الحقا.
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تقويم

الحصة 2
*ٌ -قوم األستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة السابقة
بطرح أسئلة ،مثل :

تشخيصي

 بماذا أقسم هللا تعالى في بداية سورة الضحى؟ علىماذا أقسم؟ بماذا أنعم على رسوله ﷺ؟

 تناسب األجوبة معاألسئلة المطروحة.

*ٌ -جٌب المتعلمون عن األسئلة.المطروحة

تسميع
وقراءة
تحفيظ

تدبر

*ٌ -قدم السورة بتأن مراعٌا مخارج الحروف
وقواعد الترتٌل ،ومواضع الوقف.
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.

 النطق السلٌم للحروفوالمقاطع واآلٌات.

*ٌ -ساعدهم على حفظ السورة بأنشطة متنوعة.
 ٌوجههم إلنجاز نشاط " أحاكً وأحفظ".فًالكراسةص67
*ٌ -نجزون المطلوب وٌصححون أخطاءهم.

ـ قراءة البطاقات
 استظهار اآلٌات بشكلسلٌم .

 ٌمكن االكتفاء بماٌناسب من أنشطة
التحفٌظ.
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم بعضا.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

ـ ٌنبغً التركٌز على
إبراز قٌمة شكر هللا
تعالى على نعمه
بذكرها ،وحسن
معاملة المحتاجٌن.

* ـ ٌعٌنهم على تدبر اآلٌات الكرٌمة وتمثل معانٌها
من خالل:
ـ إحاطة ما ٌناسب بخط مغلق على السبورة:
أشكر هللا على نعمه بـ:
 مساعدة الٌتٌم -إطعام المساكٌن– اإلحسان إلى الفقراء -إجابة السائل – نهر المحتاج.

تقويم

ـ ٌمكن إضافة أسئلة
أخرى ٌراها مناسبة.
ـ ٌعتمد نتائج التقوٌم
مؤشرا لتعدٌل
اإلجراءات التعلٌمٌة
ودعم التعلمات بشكل
مدمج.
 ٌمرنهم على قواعدالترتٌل دون
التصرٌح بها.

▪ توجٌههم إلنجاز نشاط "أتدبر( أتمم بما ٌناسب )"
فً الكراسة  ،ص .67
* ـ ٌنجزون األنشطة المقترحة ،ثم ٌصححونها
جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء منها.
ٌقوم حصٌلة مكتسباتهم بأنشطة متنوعة:
ـ طرح أسئلة مثل:

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

بماذا أنعم هللا على النبً ؟ بماذا أمره؟ وعماذا نهاه؟

 ترتٌب بطاقات اآلٌات.ـ استظهار اآلٌات شفوٌا.

 استظهار السورة بشكلسلٌم.

 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
دعمها فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة
المدخل:

االستجابة

رقم الجذاذة...... :

الصالة عماد الدين
األسبوع25 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة أن الصالة ركن من أركان اإلسالم.

األلواح – كراسة الواضح ... -

 -أن يتعود التقرب إلى اهلل بالصالة.

.

الحصة 1

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
بطرح أسئلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات
تض

 -هل سبق أن ذهبت للمسجد؟ لماذا ذهبت إلٌه؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا عن األسئلة المطروحة.
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

د×2

*ٌ -قرأ األستاذ/ة على أسماع المتعلمٌن
الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً كراسة التلمٌذ،
ص .68

*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على بناء مواردهم من خالل:
▪ اإلجابة عن األسئلة المعروضة فً كراستهم،
نشاط :أتعرف وأبنً ،ص .68
▪ تحدٌد ما ٌناسب العبارة" :نصلً ألن الصالة:

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 .تقبل جمٌع األجوبة
 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة بشرح
الغامض من الكلمات

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.
 ٌساعدهم للوصولإلى المطلوب.

▪ واجب دٌنً  -تسلٌة -ركن من أركان اإلسالم-
عماد الدٌن  -إضاعة للوقت.
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة ،وٌرددون
عبارة "الصالة عماد الدٌن".

استخالص

*ٌ -شركهم فً صٌاغة خالصة للموضوع.من
خالل طرح أسئلة مثل :لماذا ٌذهب الناس
للمسجد؟ كم صالة ٌصلون فً الٌوم واللٌلة؟
اذكرها!
لماذا نحافظ على الصالة؟

تقويم

*ٌ -جٌبون عن األسئلة ،وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:
كم صالة نصلً فً الٌوم واللٌلة؟ اذكرها!
لماذا نصلً؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:
الخالصة (:نحافظ على

 ٌساعدهم علىالوصول إلى
المطلوب.

الصـالة ألنها عماد
الدٌن).
 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على عالجها فً
حصص الدعم.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

استثمار

الحصة 2
 موافقة األجوبة*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسباتهم السابقة بأسئلة،
لؤلسئلة المطروحة.
مثل :
 -ما هً الصلوات الخمس! أٌن نصلٌها ؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة .
*ٌ -عزز مكتسباتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط
"أنجز( أربط بٌن العبارة وما ٌناسبها )" فً
الكراسة ،ص .68
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم بأنشطة
مثل:
▪ اختٌار الجواب المناسب مما ٌلً:

 موافقة األجوبةلؤلسئلة المطروحة. .

 موافقة األجوبةلؤلسئلة المطروحة..

لماذا نحافظ على الصالة؟

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشرات للتعدٌل والدعم
بشكل مُدمج.
 ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط األسئلة،
وتوجٌههم نحو األجوبة
المناسبة.
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة .
ـ ٌنبغً التركٌز على أهمٌة
الصالة ،من خالل
المحافظة علٌها وأدائها فً
أوقاتها.

 طاعة هلل  - .ألنها رٌاضة مفٌدة. ألنها عماد الدٌن  – .لنتقرب بها إلى هللا - .مالءمة إنجازاتهم▪ مطالبتهم بإنجاز نشاط "أستثمر( أكتب العبارة للمطلوب.

تقويم

المناسبة )" فً الكراسة  ،ص .68
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
ٌقوم حصٌلتهم بأسئلة مثل:
بماذا نتقرب هلل تعالى؟ كم صالة نصلً فً الٌوم
واللٌلة؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌتم رصد الصعوباتللعمل على تجاوزها الحقا
فً حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة
المدخل:

القسط

رقم الجذاذة...... :

أحسن معاملة زمالئي
األسبوع26 :

الحصتان 1 :و 2
معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

األلواح – كراسة الواضح ... -

 -أن يتعود معاممة زمالئو معاممة حسنة.

.

الحصة 1

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
بطرح أسئلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

كٌف ٌعاملك زمالؤك؟ وكٌف تعاملهم؟

*ٌ -جٌبون شفهوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم
الوضعية
المشكلة
بناء
التعلمات

*ٌ -عرض علٌهم الوضعٌة /المشكلة المقترحة
فً كراسة التلمٌذ  ،ص .69
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلةٌ ،الحظون
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على بناء مواردهم بعرض النص  -موافقة األجوبة لؤلسئلة
المطروحة.
هللا ﷺ :إِن
التالً مكتوبا « َقا َل َرسُو ُل ِ
ار ُك ْم أَ َحاسِ ُن ُك ْم أَ ْخالَقا [ ».صحٌح البخاري ،رقم
ِخ ٌَ َ
 .] 6035ثم ٌفسح لهم المجال لقراءته،
وٌشركهم فً تقرٌب مضمونه بأسئلة مثل :بماذا
ٌأمرنا النبً ﷺ ؟ من هم خٌار الناس؟ كٌف
تكون من خٌار الناس؟ كٌف ٌنبغً أن تعامل
زمالءك؟

استخالص

تقويم

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة معنى المعاممة الحسنة ومظاىرىا.

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

المدة 45

د×2

*ٌ -رددون النص وٌجٌبون عن األسئلة.
*ٌ -شركهم فً صٌاغة خالصة للموضوع.من
خالل اإلجابة عن األسئلة المعروضة فً
الكراسة ،نشاط :أتعرف وأبنً ،ص .69
*ٌ -جٌبون عن األسئلة ،وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة.تقرأ من طرف بعضهم.
* -تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل:
من هم خٌار الناس ؟ هل تحب أن ٌعاملك زمالؤك
معاملة سٌئة؟ لماذا؟

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
الخالصة (:أعامل
زمالئي وزميالتي في
الحي وفي المدرسة،
معاملة حسنة ).
 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.
(

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
 .تقبل جمٌع األجوبة
 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة بشرح
الغامض من الكلمات
.
 ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط
األسئلة ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.
 ٌشجعهم علىتصحٌح األخطاء
المرتكبة

 ٌساعدهم على بناءجمل وعبارات
سلٌمة
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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تقويم
تشخيصي

تعزيز
وإغناء

الحصة 2
 موافقة األجوبة*ٌ -ستطلع األستاذ/ة مكتسباتهم السابقة
لؤلسئلة المطروحة.
بأسئلة ،مثل :كٌف تحب أن ٌعاملك زمالؤك ؟
وكٌف تعاملهم؟ ماذا تفعل إذا تغٌب زمٌلك أو
مرض؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة .
ٌعزز مكتسباتهم بـ:
▪ عرض مشاهد ومطالبتهم بالتعبٌر عنها بـ:
(هذه معاملة حسنة)
مشهد طفلة تصافح أخرى  -مشهد أطفال
ٌزورون مرٌضا -مشهد طفل ٌمد ٌده لطفل وقع
على األرض.
▪ توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز ( ألون باألسود
ما ٌخالف المعاملة الحسنة )" فً الكراسة ،ص
.69

استثمار

تقويم

*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم .
*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم
بمطالبتهم بإنجاز نشاط "أستثمر ( أمؤل مكان
النقط بما ٌناسب )" فً الكراسة ،ص .69
*ٌ -ختارون األجوبة المناسبة وٌنجزون
المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
تقوٌم حصٌلةهم بأسئلة مثل:
هل تجب أن ٌعامل زمالؤك معاملة سٌئة؟
لماذا؟ كٌف تعامل من عاملك معاملة سٌئة؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

.
 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر للتعدٌل والدعم
بشكل مدمج.

 ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط األسئلة،
وتوجٌههم نحو األجوبة
المناسبة.
 ٌشجعهم على تصحٌحاألخطاء المرتكبة

ـ ٌنبغً التركٌز على إبراز
مزاٌا المعاملة الحسنة
ومساوئ نقٌضتها.

 ٌتم رصد الصعوباتللعمل على تجاوزها الحقا
فً حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة
المدخل:

الحكمة

رقم الجذاذة...... :

أتعاون مع زمالئي
األسبوع26 :

الحصتان 1 :و 2
معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

األلواح – كراسة الواضح في التربية اإلسالمية ... -

 -أن يتعود التعاون مع زمالئو.

.

الحصة 1
مؤشرات
تقويم التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت المتعلمٌن/ات
بطرح أسئلة ،مثل:
 -هل تتعاون مع زمالئك؟ فً ماذا تتعاون معهم؟

بناء
التعلمات

*ٌ -عرض الوضعٌة /المشكلة المقترحة فً
كراسة التلمٌذ ،ص .70
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلة ،وٌجٌبون عن
السؤال المطروح.
*ٌ -ساعدهم على إنماء مواردهم من خالل:
▪ طرح أسئلة مثل :كٌف تساعد ندى؟ إذا كان
زمٌلك ٌحتاج المساعدة ،ماذا تفعل؟ لماذا؟
▪ عرض مشاهد ومطالبتهم بالتعبٌر عنها بـ:
(متعاون /غٌر متعاون)

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.

*ٌ -جٌبون شفوٌا على أسئلة المطروحة.
تقديم
الوضعية
المشكلة

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة قيمة التعاون.

مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

المدة 45

د×2

-

 ٌساعدهم على فهمالوضعٌة بشرح
الغامض من الكلمات
فً حالة التعثر.

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 ٌحرص علىإشراك أكبر عدد
ممكن من
المتعلمٌن/ات.

 مشهد طفلة تحمل محفظة زمٌلة تعانً من كسر مشهد طفل ال ٌشارك زمالءه فً االعتناء بالحدٌقة مشهد أطفال ٌمهدون ولوجٌة لزمٌل لهم فً حالةإعاقة حركٌة.
 -مشهد أطفال ٌشتغلون فً مجموعات داخل الفصل.

استخالص

تقويم

*ٌ -شركهم فً صٌاغة خالصة للموضوع.من
خالل اإلجابة عن األسئلة المعروضة فً
الكراسة ،نشاط :أتعرف وأبنً ،ص .70
*ٌ -جٌبون عن األسئلة ،وٌشاركون فً صٌاغة
خالصة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة:
الخالصة(:أتعاون مع
زمالئي على فعل الخير).

* -تقوٌم حصٌلتهم بأسئلة مثل:

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

هل تتعاون مع زمالئك؟  -على ماذا تتعاونون؟

 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات بتبسٌط
األسئلة ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.
.
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها الحقا.
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تقويم
تشخيصي
تعزيز
وإغناء

الحصة 2
 موافقة األجوبة*ٌ -قوم األستاذ/ة مكتسباتهم السابقة بأسئلة،
مثل :لماذا تتعاون مع زمالئك؟ هل تتعاون معهم لؤلسئلة المطروحة.

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر للتعدٌل والدعم.

على فعل نافع؟ لماذا؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة .
*ٌ -ساعدهم على تعزٌز مكتسباتهم بأنشطة:
 عرض مواقف ومطالبتهم بالتعلٌق علٌها بـ: مالءمة إنجازاتهم" أتعاون " أو "ال أتعاون":

المحافظة على نظافة القسم -تسلق أشجار الحدٌقة للمطلوب.
 الكتابة على الطاولة -االنتظام فً الصف داخلالمدرسة -العناٌة بمسجد المدرسة.... -

 ٌراعً األستاذ(ة)الفروق الفردٌة خالل
اإلنجاز.

* -توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز (أضع عالمة
× فً الخانات المناسبة )" الكراسة ،ص .70

استثمار

تقويم

 ٌنجزون األنشطة المقترحة.*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم .
 مالءمة إنجازاتهم*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم
بمطالبتهم بإنجاز نشاط "أستثمر( أختار الجواب للمطلوب.
المناسب وأكتبه )" فً الكراسة ،ص . 70
*ٌ -ختارون األجوبة المناسبة وٌنجزون
المطلوب.
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا فور االنتهاء منها.
 مالءمة إنجازاتهم*ٌ -قوم حصٌلتهم بأسئلة مثل:
 هل تقبل التعاون مع زمالئك؟ هل تتعاونمعهم على فعل الخٌر أو فعل الشر؟ لماذا؟

 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق
بإعادة طرح السؤال الوارد فٌها

للمطلوب.

ـ ٌنبغً التركٌز على
ترسٌخ قٌمة التعاون على
فعل الخٌر واجتناب
التعاون على فعل الشر.

 ٌتم رصد الصعوباتللعمل على تجاوزها الحقا
فً حصص الدعم.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :أنشطة التقويم والدعم

رقم :الجذاذة.......:

زيارة لمعرض الكتاب
وضعٌة دامجة
.

األسبوع27 :

الحصص4 -1 :

.

المدة  45د ×4

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:
 -أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة

 -السبورة -األلواح – كراسة الواضح

بالكفاية وأن يقدر عمى استثمارىا.

الحصة 1
مدارج
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

عرض
الوضعية *ٌ -عرض الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة فً الكراسة
ص .17
التقويمية
▪ ٌدعوهم لمالحظة المشاهد المصاحبة ( األسناد).
▪ٌ -ساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة ،وٌالحظون
األسناد المصاحبة.

إنجاز

تصحيح

مؤشرات
تقويم التعلمات
 تحدٌد مؤثثاتالمشهد بشكل دقٌق.

 ٌشرح الغامض منكلمات الوضعٌة
 ٌفكك معهم قٌم :حسنالمعاملة؛ التعاون؛
التضامن مع الٌتٌم.

 ٌمكن االكتفاء بما ٌراهاألستاذ(ة) مناسبا من
األنشطة.
ٌعمل على تذلٌل العقباتالتً تواجه بعض
المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروق الفردٌةأثناء اإلنجاز.

*ٌ -عتمد ألستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً الكراسة ص  ،72 - 71أو
ٌكتفً ببعضها:
 -1أجٌب عن األسئلة.
 -2أكمل العبارات بما ٌناسب.
 -3أالحظ المشاهد وأختار اثنٌن منها.
.-4أصل السهم باألهداف المناسبة.
 -5اذكر ما قبل اآلٌات التالٌة وما بعدها.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 2
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا.

توجيهات

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌرصد مكامن التعثرللعمل على دعمها فً
الحصص المخصصة لهذه
الغاٌة.
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الحصتان  3و 4
دعم

*ٌ -باشر األستاذ (ة) عملٌات دعم حاالت التعثر
المرصودة لدى جماعة فصله ،مع إٌالء المتعثرٌن
منهم عناٌة خاصة ،وذلك بعرض األنشطة
المقترحة فً الكراسة  ،ص :17 - 17
 -1أقرأ الحكاٌة وأجٌب.
 -2أضع خطا تحت كل عبارة مناسبة.
 -3أقص المثلثات وألصق ما ٌناسب العبارة..
 .-4أنشد

.

 ٌمكن االكتفاء ببعضهذه األنشطة ،أو اقتراح
أخرى بدٌلة ٌراها مناسبة
لجماعة فصله ،وفق
حاجاتهم واهتماماتهم ،مع
األخذ بعٌن االعتبار
األهداف المحددة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة........ :

دعم وتثبيت السور:
الفاتحة -التٌن -قرٌش
......

األسبوع28 :

الحصتان 1 :و 2

.

المدة

 45د ×2

األهداف:

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يستظير المتعمم /ة السور ويتدبرىا

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط رقمية-

 -أن يعبر عن اعت اززه بالقرآن الكريم.

السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة الواضح

.

 -أن يقتنع بأىمية الحرص عمى اغتنام فرص الخير.

الحصة 1

مدارج
التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

استرجاع

*ٌ -عرض األستاذ/ة بطاقات آلٌات السور الثالث
غٌر مرتبة وٌوجههم لترتٌبها انطالقا مما ٌحفظون.

دعم
وتثبيت

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -الترتٌب السلٌم لآلٌات.

*ٌ -تناوبون على قراءة اآلٌات المرتبة لكل سورة  -النطق السلٌم للكلمات
والمقاطع واآلٌات.
على حدة.
 موافقة إنجازاتهم*ٌ -وجههم لذكر اآلٌات المعبرة عن المعانً اآلتٌة:
للمطلوب.
 -هللا رب العالمٌن.

توجيهات
 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر
للعمل على دعمها/
 ٌشجعهم علىتصحٌح أخطاء
بعضهم بعضا.

 أنعم هللا على قرٌش باألمن. -خلق هللا اإلنسان فً أحسن صورة.

تقويم

▪ٌ.وجههم إلنجاز نشاط " أتذكر(.أستظهر اآلٌة
السابقة والالحقة) " فً الكراسة ،ص .75
▪ ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،
فور االنتهاء منها..
* ـ ٌقوم حصٌلتهم بإدراج األنشطة التالٌة:
* ـ ٌحددون ما ورد فً:
 سورة الفاتحة من أسماء هللا الحسنى. سورة التٌن من فاكهة. -سورة قرٌش من فصول السنة.

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.
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تعزيز
ودعم

تصحيح

الحصة 2
*ٌ -عزز وٌدعم مكتسباتهم بأنشطة مثل :
▪ إنجاز نشاط " أدعم مكتسباتً(.ألون كل بطاقة  -مالءمة إنجازاتهم
لؤلنشطة المقترحة:
بلون اآلٌة المناسبة)" فً الكراسة ص ..75
▪ إنجاز نشاط " أتدبر (أكتب ما ٌناسب مكان
النقط) "  ،ص .75
ٌ -*.شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.

ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،
فور االنتهاء منها.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة...... :

معنى ال إله إال هللا
محمد رسول هللا
األسبوع28 :

المدة 45

الحصتان 1 :و 2

د×2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:

.

مشاىد  -وسائط رقمية -السبورة  -البطاقات -

 -أن يتعرف المتعمم/ة معنى ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل.

األلواح – كراسة الواضح . -

 -أن يردد الشيادتين ويعتقد حقيقتيما.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالتهم بطرح
أسئلة ،مثل:
 بماذا ٌنهً المؤذن األذان؟*ٌ -جٌب المتعلمون /ات شفوٌا.

تقديم
الوضعية
المشكلة

*ٌ -عرض على أسماع المتعلمٌن الوضعٌة/
المشكلة المقترحة فً كراسة التلمٌذ ص 76
*ٌ -ستمعون للوضعٌة المشكلةٌ ،الحظون
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح..

بناء
التعلمات

*ٌ -ساعدهم على بناء تعلماتهم بطرح
األسئلة الواردة فً نشاط  :أتعرف وأبنً،
كراسة التلمٌذ/ة ص 76
*ٌ -جٌبون عن األسئلة :وٌشاركون فً
تصحٌح األخطاء.
*ٌ -شركهم فً صٌاغة خالصة للموضوع
مستعٌنا بأسئلة مثل:من هو خالقك ورازقك؟
ومسترشدا باألسئلة الواردة فً الكراسة
نشاط  :أتعرف وأبنً ص 76
*ٌ -شاركون فً .صٌاغة الخالصة.
 تكتب على السبورة وتقرأ من طرف بعضالمنتعلمٌن/ات
*ٌ -قوم حصٌلة مكتسباتهم بأسئلة مثل:
هل هلل شرٌك؟ هل ٌحق أن تعبد غٌر هللا؟
لماذا؟ من هوخاتم األنبٌاء والرسل ؟

استخالص

تقويم

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 التعبٌر بجمل بسٌطةودالة.
خالصة( :أومن أن هللا واحد
ال شريك له وأن محمدا رسول
هللا).

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

ـ ٌساعدهم على فهم
الوضعٌة بالشرح
والتبسٌط ،وٌعطً
أجوبتهم ما تستحقه
من عناٌة.
 ٌعمل على تذلٌلالصعوبات وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.
 مساعدتهم للتوصلإلى المطلوب بتبسٌط
األسئلة وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي

*ٌ -قوم مكتسباتهم بأسئلة مثل:
من ٌذكر ألفاظ الشهادتٌن؟ ماذا تعنً :ال إله
إال هللا؟
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
* -توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز " فً
الكراسة ص ( 76أصل كل آٌة بمعناها).
*ٌ -نجزون المطلوب كتابٌا.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم .

استثمار

*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم باقتراح
النشاط أستثمر فً الكراسة ص( 76أعٌد
كتابة المفردات مرتبة ترتٌبا سلٌما).
*ٌ -شاركون فً .إنجاز النشاط.

 موافقة اإلنجاز للمطلوبٌ - .مكن تنوٌعاألنشطة حسب
خصائص الفئات
المستهدفة .

تقويم

* -تقوٌم حصٌلتهم بأسئلة مثل:
من خلقك فً أحسن صورة؟
هل ٌوجد معبود بحق غٌر هللا؟ من هو
الرسول الذي أنزل هللا علٌه القرآن الكرٌم؟
 ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق
بإعادة طرح السؤال الوارد فٌها.
*ٌ -شاركون فً .إنجاز النشاط.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها.

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

تعزيز
وإغناء

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب.

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر للتعدٌل
والدعم بشكل مدمج.
 ٌراعً تفاوتوتٌرة المتعلمٌن/ات
أثناء اإلنجاز.

 ٌتم رصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.

126

مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة...... :

دعم وتثبيت السور:
الفٌل -الكافرون -اإلخالص -الفلق -الناس
......

األسبوع29 :

المدة

الحصتان 1 :و 2

 45د ×2

.

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

األهداف:
 -أن يستظير المتعمم /ة السور ويتدبرىا.

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة – البطاقات-

 -أن يعبر عن اعت اززه بالقرآن الكريم.

األلواح – كراسة الواضح...

الحصة 1
مدارج
التعلمات
استرجاع

دعم
وتثبيت

تقويم

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

ـ ٌعتمد نتائج
*ٌ -قدم األستاذ/ة بطاقات بأسماء السور الخمس أمام
التقوٌم كمؤشر
المتعلمٌن مقلوبة ،وٌطالب كال منهم بسحب إحدى
لتعدٌل اإلجراءات
البطاقات واستظهار السورة :
التعلٌمٌة والدعم
*ٌ -ختارون البطاقات وٌستظهرون السور.
بشكل مدمج.
 ٌعمل األستاذ(ة)*ٌ -دعم األستاذ/ة مكتسباتهم وٌعمل على تثبٌتها
على تذلٌل العقبات
باألنشطة التالٌة:
التً تواجه بعض
▪ إنجاز نشاط  :أتذكر فً الكراسة ص  (77أربط
المتعلمٌن.
كل آٌة باسم سورتها).
 مالءمة إنجازاتهم للمطلوب ٌ -راعً الفروق▪ إنجاز نشاط  :أدعم مكتسباتً ص (77أضع
الفردٌة أثناء
عالمة × فً الخانة المناسبة)
اإلنجاز.

*ٌ -نجزون األنشطة وٌصححون أخطاءهم .
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،
فور االنتهاء منها.
*ٌ -قوم األستاذ مكتسباتهم بأسئلة مثل:
من ٌذكرنا بقصة أصحاب الفٌل ؟
كٌف كانت عاقبتهم؟
من ٌوسوس للناس بفعل الشر؟
.بمن نحتمً من شٌاطٌن اإلنس والجن؟

 موافقة األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر
للعمل على دعمها
فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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الحصة 2
*ٌ -عزز مكتسباتهم باألنشطة التالٌة:
تعزيز
ودعم

تصحيح

 من هو الواحد الصمد؟ هل له شبٌه؟ -هل تخاصم من ٌخالفك فً الدٌن؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة.
*ٌوجههم إلنجاز نشاط " أتدبر"  ،ص ( 77أكتب
المعنى الناسب لكل آٌة).
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم
فردٌا ،فور االنتهاء منها.

 تناسب األجوبة لؤلسئلةالمطروحة.

 ٌعمل األستاذ/ةعلى تذلٌل العقبات
التً تواجه بعض
المتعلمٌن.

 مالءمة إنجازاتهملؤلنشطة المقترحة:

 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.
 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :االقتداء
رقم الجذاذة..... :

أحب الرسول ﷺ  :أوقره
الحصتان 1 :و 9

األسبوع92 :
.األهداف:

المدة

 54د × 2

معٌنات دٌداكتٌكٌة:

 -أن يتعرف معنى توقير وتعظيم النبي.ﷺ

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة -األلواح -

 -أن يقتنع بمحبة النبي ﷺ وتوقيره" .

البطاقات – كراسة الواضح ...،

الحصة 1
مدارج
التعلمات
تقويم
تشخيصي

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قف المدرس /ة على تمثالت
المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسئلة ،مثل:

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 -من هو نبٌنا ؟ ماذا تقول إذا ذكر اسمه؟

*ٌ -جٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.
تقديم
نص
االنطالق

*ٌ -عرض نص االنطالق الوارد فً
الكراسة ،ص .78
*ٌ -ستمعون للنص ،وٌالحظون المشهد،
وٌجٌبون شفوٌا عن السؤال.

تعرف وبناء *ٌ -ساعدهم على بناء تعلماتهم من خالل
 طرح األسئلة الواردة فً الكراسة ،نشاط:أتعرف وأبنً ص .78
*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة.
استخالص

تقويم

*ٌ -ساعدهم على صٌاغة خالصة للدرس
مستعٌنا باألسئلة الواردة فً نشاط أتعرف
وأبنً ص78واعتمادا على أسئلة مثل:هل
تحب الرسول ﷺ؟ماذا تقول عندما ٌذكر
اسمه؟
*ٌ -شاركون فً بناء خالصة للدرس.
* -تدون الخالصة على السبورة ،وٌتناوبون
على قراءتها.
* -تقوٌم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
ما ذا تقول عندما ٌذكر اسم رسول هللا؟ لماذا؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا.

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

توجيهات
 ٌمكن اعتماد أسئلةأخرى ٌراها
األستاذ(ة) مناسبة
لجماعة فصله.
ـ ٌساعدهم على فهم
نص االنطالق
بالشرح والتبسٌط،
وٌولً أجوبتهم ما
تستحقه من عناٌة.
 ٌحثهم على تعودالصالة على النبً
ﷺ توقٌرا له عند
سماع اسمه.

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالةٌ - .شجعهم علىخالصة:
التعبٌر بجمل بسٌطة.
(محمد رسول هللا ﷺ

أحبه وأوقره ،وأتبع

هدٌه)

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

 ٌرصد األستاذ/ةمواطن التعثر للعمل
على دعمها الحقا.
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الحصة 2
تقويم
تشخيصي

تعزيز
وإغناء

*ٌ -طرح األستاذ/ة أسئلة ،مثل :

 -موافقة األجوبة لؤلسئلة

 ما اسم نبٌنا؟ لماذا نقول صلى هللا علٌه وسلم كلما ذكراسمه؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة شفوٌا.
*ٌ -ساعدهم على تثبٌبت مكتسباتهم وإغنائها
بأنشطة:
 عرض عبارات ومطالبتهم بالتعلٌق علٌهابقول "صواب" أو "خطأ" .

 تناسب األجوبة مع األسئلةالمطروحة.

 -نبٌنا محمد ﷺ /ولد ﷺ بمكة /أقول :ﷺ

عند ذكر اسمه  /أقول رحمه هللا عند ذكر اسمه.
 -*.توجٌههم إلنجاز نشاط " أنجز " فً

 ٌعتمد نتائج التقوٌمكمؤشر للتعدٌل
والدعم بشكل مدمج.

 ٌعمل على تجاوزالصعوبات بتبسٌط
األسئلة وإعادة
صٌاغتها ،وتوجٌههم
نحو األجوبة
المناسبة.

كراسة التلمٌذ/ة ص (.78أكتب نعم أو ال فً
الخانة المناسبة)...
*ٌ -شاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ،ثم
فردٌا.

استثمار

*ٌ -ساعدهم على استثمار مكتسباتهم
بتسمٌعهم النشٌد الوارد فً الكراسة ،نشاط
أستثمر (.أنشد ) ص .78
*ٌ -رددون مقاطع النشٌد
*ٌ -طرح أسئلة حول مضمون النشٌد:
 ما اسم والد النبً؟ أٌن ولد؟كٌف تعبر عن محبتك للنبً ﷺ ؟

*ٌ -جٌبون عن األسئلة المطروحة:
تقويم

* -تقوٌم حصٌلتهم بأنشطة متنوعة مثل:
تتمٌم الجمل اآلتٌة شفوٌا:
 محمد ﷺ هو رسول ....أحبه ،و. ...... عند ذكر اسمه أقول: ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحلالوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق
بإعادة طرح السؤال الوارد فٌها.
*ٌ -شاركون فً إنجاز النشاط.
*ٌ -ساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،
ثم فردٌا فور االنتهاء منها

 مالءمة األجوبة لؤلسئلة. ٌنبغً فسح المجالللمتعلمٌن/ات للتعبٌر
عن محبة الرسول
ﷺ وتوقٌره.

 يرصدالصعوبات للعمل
على تجاوزها الحقا.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :التزكية

رقم الجذاذة...... :

دعم وتثبيت سورتي:
القدر  -الضحى
......

األسبوع30 :

المدة

الحصتان 1 :و 2

 45د ×2
.

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط رقمية-

 -أن يستظير المتعمم /ة السور ويتدبرىا .

السبورة – البطاقات -األلواح كراسة الواضح في

 -أن يعبر عن اعت اززه بالقرآن الكريم.

التربية اإلسالمية ... ،

...

الحصة 1
مدارج
التعلمات
استرجاع

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -قدم األستاذ /ة بطاقتٌن باسمً السورتٌن أمام
المتعلمٌن /ات مقلوبة ،وٌنتدبهم لسحب إحدى
البطاقتٌن.
*ٌ -ستظهرون ما تٌسر من السورتٌن بعد سحب
البطاقة.

دعم
وتثبيت

*ٌ -دعم األستاذ/ة مكتسباتهم وٌعمل على تثبٌتها
بأنشطة مثل:
▪ إنجاز نشاط  :أتذكر فً الكراسة ص 79
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا ،فور
االنتهاء منها.

تقويم

 ٌقوم األستاذ مكتسباتهم بأسئلة مثل:ماذا أنزل هللا فً لٌلة القدر؟
كٌف تحتفً بلٌلة القدر؟
بماذا وعد هللا نبٌه ﷺ فً سورة الضحى ؟

مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

ـ ٌعتمد نتائج
التقوٌم كمؤشر
لتعدٌل اإلجراءات
التعلٌمٌة ودعم
التعلمات بشكل
مدمج.
 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروق مالءمة إنجازاتهم للمطلوب الفردٌة أثناءاإلنجاز.
 ٌرصد مواطنالتعثر للعمل على
موافقة األجوبة لؤلسئلة
دعمها فً
المطروحة.
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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تعزيز
ودعم

تصحيح

الحصة 2
*ٌ -عزز مكتسباتهم وٌدعمها باألنشطة التالٌة:
* -إنجاز نشاط  :أدعم مكتسباتً ص:79
( أضع عالمة × أمام العبارة المناسبة)
( أكتب صواب أو خطأ أمام كل عبارة)
*ٌوجههم إلنجاز نشاط " أتدبر"  ،ص .79
(أختار ما ٌناسب العبارة وأكتبه).
*ٌ -نجزون األنشطة وٌصححون أخطاءهم .
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا
*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم
فردٌا ،فور االنتهاء منها.

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 مالءمة إنجازاتهملؤلنشطة المقترحة:

 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء اإلنجاز.

 ٌرصد مكامنالتعثر للعمل على
دعمها فً الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :االستجابة

رقم

الجذاذة........ :

أذكر هللا :أحمد هللا
وضعٌة دامجة
......

األسبوع30 :

المدة

الحصتان 1 :و 2

 45د ×2

.

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:
أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط

وأن يقدر عمى استدماجيا.

رقمية -السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة
الواضح ... ،

الحصة 1
مدارج
التعلمات
عرض
الوضعية
الدامجة

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة. .

*ٌ -عرض األستاذ/ة الوضعٌة الدامجة (انظر
الكراسة ،ص  ،)80وٌقرؤها قراءة نموذجٌة.
ٌ -نتدب عددا محدودا من المتعلمات والمتعلمٌن

توجيهات
 ٌشرح الغامضمن كلمات
الوضعٌة.

لقراءة النص فرادى.
 ٌفكك معهم عناصر الوضعٌة مقاربا :قٌمة حمدهللا تعالى /عملٌة الوضوء /أهمٌة الصالة... /

إنجاز

تصحيح

*ٌ -عتمد ما ٌناسب جماعة فصله من األنشطة
المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة  ،ص :80
 -1أقرأ وأفهم.
 -2أنجز -:أربط العبارة بما ٌناسبها.
 أختار الجواب المناسب وأكتبه.*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 2
 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،فور االنتهاء منها.

 مطابقة إنجازاتهم لؤلهدافالمسطرة

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.
 ٌرصد مكامنالتعثر للعمل على
دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :القسط

رقم الجذاذة........... :

أشكر الناس
وضعٌة دامجة
......

األسبوع31 :
.

الحصتان 1 :و 2

األهداف:

المدة

 45د ×2

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية

مشاىد وصويرات  -وسائط رقمية -السبورة – البطاقات-

وأن يقدر عمى استثمارىا.

األلواح – كراسة الواضح

الحصة 1
مدارج
التعلمات
عرض
الوضعية
الدامجة

إنجاز

تصحيح

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية
*ٌ -عرض األستاذ/ة الوضعٌة الدامجة (انظر
الكراسة ،ص  ، )81وٌقرؤها قراءة نموذجٌة..
ٌ -نتدب عددا محدودا من المتعلمات والمتعلمٌن

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -موافقة األجوبة لؤلسئلة.

توجيهات
 ٌشرح الغامضمن كلمات
الوضعٌة.

لقراءة النص فرادى.
 ٌفكك معهم عناصر الوضعٌة مقاربا قٌم  :شكرهللا /توقٌر النبً ﷺ /شكر الناس.../
*ٌ -عتمد األستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة  ،ص :81
 -1أقرأ وأفهم.
 -2أنجز -:أصل التصرف المناسب بالضوء
األخضر وغٌر المناسب باألحمر.
 أختار الجواب المناسب وأكتبه.*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 2
 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،فور االنتهاء منها.

 مطابقة إنجازاتهم لؤلهدافالمسطرة

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل العقبات
التً تواجه بعض
المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.
 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.

134

مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :الحكمة

رقم الجذاذة........... :

أتحدث بنعم هللا
وضعٌة دامجة
......

األسبوع31 :

الحصتان 1 :و 2

.

المدة

 4 5د ×2

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

األهداف:
أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية

مشاىد وصويرات  -جياز تسجيل -وسائط

وأن يقدر عمى استدماجيا.

رقمية -السبورة – البطاقات -األلواح – كراسة
الواضح...

الحصة 1
مدارج
التعلمات
عرض
الوضعية
الدامجة

مؤشرات
تقويم التعلمات

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. .*ٌ -عرض األستاذ /الوضعٌة الدامجة (انظر
الكراسة ،ص  ، )82وٌقرؤها قراءة نموذجٌة..
ٌ -نتدب عددا محدودا من المتعلمات والمتعلمٌن

توجيهات
 ٌشرح الغامضمن كلمات
الوضعٌة.

لقراءة النص فرادى.
 ٌفكك معهم عناصر الوضعٌة مقاربا قٌم :التعاون /شكر الناس /االقتصاد فً الماء /اجتناب
تلوٌث الماء /الحرص على النظافة.../

إنجاز

*ٌ -عتمد األستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة  ،ص :82
 -1أقرأ وأفهم.
 -2أنجز -:أصحح التصرف غٌر الالئق.
 أكتب نعم أو أمام كل عبارة.*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.

 مطابقة إنجازاتهم لؤلهدافالمسطرة

 ٌعمل األستاذ(ة)على تذلٌل العقبات
التً تواجه بعض
المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.

الحصة 2
تصحيح

 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،فور االنتهاء منها.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب:

 ٌرصد األستاذ/ةمكامن التعثر للعمل
على دعمها فً
الحصص
المخصصة لهذه
الغاٌة.
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مادة التربٌة اإلسالمٌة

المدخل :أنشطة التقويم والدعم

رقم :الجذاذة.......:

سليم يتعافى
وضعٌة دامجة
.

األسبوع32 :

المدة

الحصص4 -1 :

 45د ×4

.

األهداف:

المعٌنات الدٌداكتٌكٌة:

 أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطةبالكفاية وأن يقدر عمى استثمارىا.

 -السبورة -األلواح – كراسة الواضح في التربية

اإلسالمية ... ،

.

الحصة 1
مدارج
التعلمات
عرض
الوضعية
الدامجة

إنجاز

اإلجراءات
التعليمية /التعلمية

مؤشرات
تقويم التعلمات
 -تحدٌد مؤثثات السند

*ٌ -عرض الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة فً الكراسة
ص .38
▪ ٌدعوهم لمالحظة المشهد المصاحب ( السند).
▪ٌ -ساعدهم على فهم مضمون الوضعٌة.
*ٌ -ستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة ،وٌالحظون السند
المصاحب.

بشكل دقٌق.

توجيهات
 ٌشرح الغامضمن كلمات
الوضعٌة.
ٌ -.فكك معهم
عناصر الوضعٌة
مقاربا :حمد هللا
تعالى /طاعة
الوالدٌن /شكر
الناس.../
 ٌمكن االكتفاء بماٌراه األستاذ(ة)
مناسبا من
األنشطة.
ٌعمل على تذلٌلالعقبات التً تواجه
بعض المتعلمٌن.
 ٌراعً الفروقالفردٌة أثناء
اإلنجاز.

*ٌ -عتمد األستاذ (ة) ما ٌناسب جماعة فصله من
األنشطة المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة  ،ص -83
:84
 -1أجٌب عن األسئلة.
 -2أكتب ما ٌناسب كل مشهد.
 -3أقرا وأضع عالمة× أمام العبارة المناسبة.
 -4أكتب (صواب) أو(خطأ) أمام كل عبارة
مناسبة.
*ٌ -نجزون األنشطة المقترحة.
الحصة 2

تصحيح

*ٌ -حثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور االنتهاء
منها.
*ٌ -صححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا.

 مالءمة إنجازاتهمللمطلوب:

.
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الحصتان  3و 4
دعم

*ٌ -باشر األستاذ(ة) عملٌات دعم حاالت التعثر
المرصودة لدى جماعة فصله بعرض األنشطة
المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة ،ص  86 -85مع
إٌالء المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة.
 -1ألون الطرٌق التً سٌسلكها سلٌم.
 -2ألون العبارتٌن بألوان من اختٌاري ثم أقرأ.
 -3أقرأ الحكاٌة وأجٌب عن األسئلة.

.

 ٌمكن االكتفاءببعض هذه
األنشطة ،أو اقتراح
أخرى بدٌلة ٌراها
مناسبة لجماعة
فصله ،وفق
حاجاتهم
واهتماماتهم ،مع
األخذ بعٌن االعتبار
األهداف المحددة .
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