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تقديــــــــــــــم
الرتبية  لتدري�س مادة  العملي  الكرمية دليلك  االأ�ستاذة  اأيتها   ، الكرمي  االأ�ستاذ  اأيها         ن�سع بني يديك 
االإ�سالمية يف ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي وفق الت�سور اجلديد ملنهاج هذه املادة املت�سم بالواقعية 

واالأ�سالة واالنفتاح، واملفعم بقيم خم�س ناظمة له وهي :التوحيد واحلرية واملحبة واال�ستقامة واالإح�سان.

             ويو�سح هذا الدليل جوانب عدة من الهند�سة املنهاجية للرتبية االإ�سالمية انطالقا من الوثيقة الوزارية 
املوؤطرة ملراجعة وتنقيح منهاج مادة الرتبية االإ�سالمية كالتعريف باملداخل اخلم�س )التزكية – االقتداء – 
املنهجية  التوجيهات  اإىل جانب  – الق�سط - احلكمة(، وحتديد االأهداف اخلا�سة بكل مدخل،  اال�ستجابة 
البيداغوجي  التنظيم  اإىل  حدة،باالإ�سافة  على  مدخل  لكل  املميزة  الدرو�س  لطبيعة  تبعا  بها  تتفرد  التي 
العام: انطالقا من حتديد الكفاية اخلا�سة بامل�ستوى الثالث اإىل اإجراءات عملية تربز معامل الت�رصيف املثلى 

لدرو�س مداخل املادة التي حتكمها �سوابط االن�سجام والتكامل والتنامي واملالءمة.

      وي�سم هذا الدليل ف�سلني متكاملني : ف�سل اأول يتمحور حول االإطار العام مل�ستجدات مادة الرتبية 
االإ�سالمية تب�سط فيه مالمح و�سمات التجديد يف منهاج  الرتبية االإ�سالمية يف ال�سلك االبتدائي وباخل�سو�س 
يف ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي، �سواء ما ارتبط بال�سياق اأو الغايات واملقا�سد واالأهداف، اأو ما تعلق 
بالتدبري البيداغوجي والديداكتيكي للمادة، را�سمة اأوجه التفاعل املطلوب بني مكونات املثلث الديداكتيكي: 
االأ�ستاذ، املتعلم، مادة التعلم وفق النموذج البيداغوجي القائم على املقاربة بالكفايات قوامه حمورية املتعلم 
عرب ا�سرتاتيجيات البناء للتعلمات والتقومي والدعم ؛ وف�سل ثان يخت�س بالتعريف باملفردات واالأهداف 
والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف تاأطري مداخل املادة ومظاهر االن�سجام والتكامل والن�سو�س 
الداعمة لوحدات الربنامج، وبتقدمي مناذج جلذاذات منطية تغطي املداخل اخلم�سة ملادة الرتبية االإ�سالمية، 
وبطاقة توجيهية تتمحور حول التدبري الديداكتيكي لو�سعية التقومي الت�سخي�سي واأ�سابيع التقومي والدعم 

والو�سعية التقوميية الداجمة.

       وناأمل – يف االأخري – اأن يعني هذا الدليل كل اأ�ستاذة واأ�ستاذ على تلم�س وا�ستيعاب مقا�سد هذا 
التجديد يف بعديه املعريف والقيمي عرب تدبري بيداغوجي اأمثل لالأن�سطة املقرتحة يف كتاب املتعلم)ة( املمتاز 
يف الرتبية االإ�سالمية باال�سرت�ساد بالنماذج املي�رصة لعمله)ها( من جذاذات للدرو�س واأخرى الأن�سطة التقومي 

والدعم، وخطاطات للتكامل واالن�سجام بني درو�س املداخل، ومنوذج لو�سعية داجمة.

والله ويل التوفيق
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      يت�سمن هذا االإطار ثالثة حماور: 

- حمور اأول يعرف باملداخل اخلم�س ملنهاج مادة الرتبية االإ�سالمية ؛

- حمور ثان يهتم ببيان االأهداف والتوجيهات اخلا�سة مبداخل برنامج مادة الرتبية االإ�سالمية ؛

- حمور ثالث ُيعنى بالتنظيم البيداغوجي العام ملادة الرتبية االإ�سالمية، وكل ذلك انطالقا مما 

ت�سمنته الوثيقة الوزارية املوؤطرة ملراجعة وتنقيح منهاج مادة الرتبية االإ�سالمية-وثيقة يونيو 

.2016

الف�سل الأول : الإطار العام مل�ستجدات 

مادة الرتبية الإ�سالمية 
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املحور الأول : التعريف باملداخل اخلم�س ملنهاج مادة الرتبية الإ�سالمية.
ح�سب الوثيقة الوزارية امل�سار اإليها فاإن منهاج مادة الرتبية االإ�سالمية يقوم على خم�سة مداخل، 
ومن اأجل ت�سليط االأ�سواء على كل مدخل على حدة فاإن ذلك يقت�سي التعريف به وبدعامته وو�سائله 

العملية وق�سده الرتبوي  و�سنده ال�رصعي وذلك ما مت تنظيمه وتبويبه عرب البطاقة التالية:

خل
ملدا

ا

تعـريفـهـا
دعاماتها 
وو�سائلها 

العملـية

ق�سديـتها 
�سنـدهـا ال�سـرعـيالتـربـوية

كية
لتز

ا

تزكية اٱلنف�س 
وتطهريها بتوحيد 

اٱلله تعاىل 
وتعظيمه وحمبته.

- مناجاة الله 
تعاىل دوما.

- االت�سال به 
تعاىل.

- تعرف قدرة اٱلله 
وعظمته.

- تالوة اٱلقراآن 
الكريـم.

تر�سيخ قيمة. 
التوا�سع لدى 

املتعلم)ة(.

يف  بعث  اٱلذي  هو   } تعاىل:  اٱلله  قال 
اآياته  عليهم  يتلو  منهم  ر�سوال  اٱالأميني 
واإن  واٱحلكمة  اٱلكتاب  ويزكيهم ويعلمهم 
كانوا من قبل لفي �سالل مبني}. �سورة 

اٱجلمعة، اٱالآية: 2.

داء
القت

ا

معرفة 
ر�سول 

اٱلله
 ) ( 

وقائع اٱل�سرية 
و�سمائل 

  ) اٱلر�سول. )
و�سفاته اٱخللقية 

واٱخللقية باٱعتباره 
اٱلنموذج اٱلب�رصي 

اٱلكامل.

حمبة اٱلر�سول 
اٱلكرمي واٱتباعه 

واٱلتاأ�سي به 
وتعظيمه 
وتوقريه 

ون�رصته، من 
لدى اٱملتعلم)ة(.

قال اٱلله تعاىل: { لقد كان لكم يف ر�سول 
اٱلله  يرجو  كان  ملن  ح�سنة  اإ�سوة  اٱلله 
�سورة  كثريا}.  اٱلله  وذكر  اٱالآخر  واٱليوم 

اٱالأحزاب، اٱالآية: 21.
ابة

تج
ال�س

تطهري اٱجل�سم ا
واٱلقلب لتاأهيل 
اٱملوؤمن للعبادة.

عبادة اٱلله، 
و�سكره باٱلذكر 

واٱلدعاء.

تزكية روح 
اٱملتعلم)ة( 

لتحقيق اٱلفالح 
يف اٱلدنيا 
واٱالآخرة.

اآمنوا  اٱلذين  اأيها  {يا  تعاىل:  اٱلله  قال 
لـما  دعاكم  اإذا  وللر�سول  لله  ا�ستجيبوا 
يحييكم. واعلموا اأن اٱلله يحول بني اٱملرء 
وقلبه واأنه اإليه حت�رصون}. �سورة اٱالأنفال، 

اٱالآية: 24.
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ط
ق�س

الـ

تعرف خمتلف 
اٱحلقوق: 

- حق اٱلله يف 
اٱلتعظيم واٱلتنزيه.. 
- حق اٱلنف�س يف 

اٱلرتبية واٱلتهذيب.. 
- حق اٱملخلوقات 

يف اٱالإ�سالح 
واٱلرعاية.. 

- حق اٱخللق يف 
اٱلرحمة واٱلنفع 

واٱلن�سح.

رعاية اٱحلقوق 
واٱلعناية بها.

الو�سول 
باٱملتعلم)ة( 

اإىل اٱلتعامل 
اٱالإيجابي مع 
كل ما خلق 

اٱلله تعاىل من 
اٱلكائنات وفق 
منظور اٱلرحمة 

واٱلرعاية.

ر�سلنا  اأر�سلنا  {لقد  تعاىل:  اٱلله  قال 
واٱمليزان  اٱلكتاب  معهم  واأنزلنا  باٱلبينات 
اٱحلديد،  �سورة  باٱلق�سط}.  اٱلنا�س  ليقوم 

اٱالآية:24.

مة
حلك

ا

اإ�سالح اٱلنف�س 
وتهذيبها واٱل�سمو 

بها وتطهريها وفق 
توجيهات اٱل�رصع، 
مبا يرفع اٱلفرد اإىل 
م�ستوى اٱالإيجابية 
واٱملبادرة لالأعمال 

اٱل�ساحلة.

االإيجابية 
واٱملبادرة 
لالأعمال 
اٱل�ساحلة.

التقرب 
اإىل اٱلله عز 

وجل وتعميم 
اٱلنفع واإتقان 
اٱالأعمال وفق 
قيم اٱلرحمة 
واٱلت�سامن 
واٱملبادرة.

من  اٱحلكمة  {يوتي  تعاىل:  اٱلله  قال   -
اأوتي خريا  فقد  اٱحلكمة  ي�ساء ومن يوت 
اٱالألباب}.  اأولوا  اإال  يذكر  وما  كثريا. 

�سورة اٱلبقرة، اٱالآية 268. 
يف  تف�سدوا  {وال  تعاىل:  اٱلله  قال   -
اٱالر�س بعد اإ�سالحها}. �سورة اٱالأعراف، 

اٱالآية 55. 
اٱلله  اآتاك  - قال الله تعاىل: {وابتغ فيما 
من  ن�سيبك  تن�س  وال  اٱالآخرة.  اٱلدار 
اٱلدنيا. واأح�سن كما اأح�سن اٱلله اإليك. وال 
تبغ اٱلف�ساد يف اٱالأر�س. اإن اٱلله ال يحب 

اٱملف�سدين}. �سورة اٱلق�س�س، اٱالآية:77.
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املحور الثاين : الأهداف والتوجيهات اخلا�سة مبداخل برنامج الرتبية الإ�سالمية

انطالقا  )ة(  املتعلم  نف�س  االإ�سالمي يف  الدين  التوحيد وقيم  تر�سيخ عقيدة  االإ�سالمية اجلديد  الرتبية  مادة   يتغيى منهاج       
من الكتاب وال�سنة النبوية عرب التعريف ب�سرية ر�سول الله )�س( الطاهرة لدى املتعلمات واملتعلمني ق�سد حمبته واالقتداء به؛ 
اإك�سابهم املعارف واملهارات والقيم للت�رصف احل�سن وفق تعاليم ديننا احلنيف كقيم التعاي�س والتكافل والت�سامن  ومن خالل 
والت�سامح واالنفتاح واحرتام االآخر واحرتام البيئة، وكل ذلك من اأجل بناء �سخ�سية متوازنة ومنفتحة تت�سبث بالهوية االإ�سالمية 

والثقافية واحل�سارية للمغرب لين�ساأ املتعلمون على قيم املواطنة وال�سلوك املدين املنتج.

    وان�سجاما مع ذلك،  فقد ر�سمت الوثيقة االإطار )ملحق دفرت التحمالت املتعلق بتاأليف واإنتاج الكتب املدر�سية – وثيقة يونيو 
2016( معامل وا�سحة توجه طريق املمار�سني البيداغوجيني من اأجل اال�سرت�ساد بها يف �سيغة توجيهات منهجية لتدري�س كل 

مدخل على حدة وذلك حتى تتحقق املقا�سد الكلية املوؤطرة للمنهاج.

االإ�سالمية  الرتبية  مادة  منهاج  مداخل  لكل مدخل من  عامة  اأهدافا  االإطار  الوثيقة  فقد حددت  ذاته،  باملو�سوع  وارتباطا      
م�سحوبة بتوجيهات عملية ومنهجية للتدري�س جنملها فيما يلي:

توجيهات منهجية خا�سة باملدخلاالأهداف العامةاملدخل

التزكية
)القراآن 
الكرمي

 -
العقيدة(

نف�س  يف  الكرمي  القراآن  حب  تنمية   -
االإقبال  و  به  والتم�سك  تعظيمه  و  املتعلم)ة( 

على حفظه و تدبر اأحكامه و معانيه.
-تنمية قدرة املتعلم)ة( على اال�ستماع 

واالإن�سات؛
مبا ميكنه  التجويد وتطبيقها  قواعد  تعرف   -
من تــالوة القراآن الكريـم تــالوة �سحيحة؛

- تنميــة قدرة الـمتعلم)ة( على حفــظ 
وا�ستظهار اآيات و �سور القراآن الكرمي 

و فق اأحكام التالوة؛
ومعرفية  لغوية  برثوة  املتعلم)ة(  -تزويد 

ت�ساعده على الفهم العام لالآيات وال�سور؛
مبا  �سليمة  بلغة  التعبري  مهارات  -اإك�سابه 

فهمه من االآيات القراآنية الكرمية؛
-تنمية قدرته على فهم املعاين العامة التي 

تر�سد اإليها االآيات الكرمية؛
مداخل  باقي  يف  القراآنية  االآيات  -توظيف 

الرتبية االإ�سالمية؛
اللغوية  والرثوة  القراآنية  االآيات  -ا�ستثمار 
يف  الكرمي  القراآن  من  املكت�سبة  واملعرفية 

املكونات الدرا�سية االأخرى؛

العثماين  بالر�سمني  الثالثة  ال�سنة  يف  الكرمي  القراآن  -يقدم 
والـمطبعي؛

)تالوة-  للمراجعة  ال�سنة  هذه  من  االأوىل  الوحدة  -تخ�س�س 
ا�ستظهار بع�س االآيات...(؛

-تخ�س�س الوحدة االأخرية من هذه ال�سنة للدعم والتثبيت)ت�سحيح 
التالوة – الفهم- ا�ستظهار-...(؛

-تدر�س �سور القراآن الكرمي ت�سميعا و تالوة و فهما و تدبرا؛
-تو�سح معاين االآيات وال�سور تبعا لتطور امل�ستوى الــمعرفــي 

و العمري للمتعلم)ة(؛
وربطها  القراآنية  االآيات  و  ال�سور  املت�سمنة يف  القيم  اإبراز  -يتم 
الدرا�سية  والوحدات  االإ�سالمية  الرتبية  مداخل  باقي  مب�سامني 

االأخرى  كلما كان ذلك ممكنا؛
-ي�ستظهر القراآن الكرمي �سفهيا يف هذه ال�سنة؛

للتالوة، وينبغي  ال�سحيحة  القواعد  الكرمي وفق  القراآن  -يدر�س 
نافع من طريق  برواية ور�س عن  القراءة  اعتماد  ال�سدد  يف هذا 

االأزرق؛
-يكت�سب املتعلم)ة( مهارات الرتتيل و التجويد بقواعد �سمنية؛

-تراعى الفروق الفردية بني املتعلمات و املتعلمني عند التعامل مع 
ترتيل وحفظ الن�سو�س القراآنية و فهمها و تدبرها.
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توجيهات منهجية خا�سة باملدخلاالأهداف العامةاملدخل

االقتداء

- اإك�سابــه القدرة على تعرف 
القيم والقواعد واالأحكام ال�رصعية 

املت�سمنة فــي ال�سور واالآيـات 
القراآنية؛

- تعزيز االإميان من خالل تعرف 
مظاهر قدرة الله وعظمته يف الكون؛

- تر�سيخ عظمة الله و حمبته يف 
وجدان املتعلم)ة(؛

-تقوية اإيـمان املتعلم)ة( بالـمنظومــة 
العقدية يف االإ�سالم )تعرف بع�س 

اأ�سماء الله الـح�سنـــى والتحقق من 
معانيهـا، و االإميـان بالله...(.

-يتم احلفظ خارج الف�سل يف هذه ال�سنة ؛
-يتم ربط املتعلم)ة( بكتاب الله اعتقادا وقوال وعمال والتزاما مبا ين�س 

عليه من اأخالق واآداب؛
-يراعى النمو العقلي-املعريف و الوجداين للمتعلم)ة( و�سعوبة امل�سامني 
على  واحلر�س  والتعلم،  التعليم  اأن�سطة  اإعداد  عند  بالعقيدة  املت�سلة 

تقدميها ب�سكل مب�سط و�سهل؛
بالعقيدة  املتعلقة  املفاهيم  و  امل�سامني  لتقريب  متنوعة  اأ�سناد  -اعتماد 

)اأن�سودة، �سور و م�ساهد، حكايات، اأفالم وثائقية...(؛
-االنطالق مما يالحظه املتعلم)ة( من خملوقات وي�سمعه عن مظاهر اخللق 

لتقريب مفاهيم العقيدة؛
-عدم التف�سيل يف املفاهيم و امل�سطلحات العقدية يف هذه ال�سنة ؛

- الرتكيز يف ال�رصح على اأ�سلوب الرتغيب و اإبراز رحمة الله
 ومغفرته؛

-ا�ستثمار االآيات القراآنية املنا�سبة للمو�سوع العقدي.

-تعرف املتعلم)ة( على �سيــرة 
الــر�سول �سلى الله عليه و �سلم يف 

اأبرز مراحلها، و اأهم االأحداث والعرب 
امل�ستخل�سة منها؛

-تلم�س االأبعاد املختلفة ل�سخ�سية 
الر�سول �سلى الله عليه و�سلم؛

-تعرف بع�س �سمائل الر�سول �سلى 
الله عليه و �سلم من اأحداث و عبــر
 و االقتداء ب�سلوكه �سلى الله عليه

 و�سلم يف الــحياة اليومية.

�سلم،  و  عليه  الله  �سلى  الر�سول  �سرية  عن  منا�سبة  معلومات  -تقدم 
تراعي امل�ستوى املعريف و العمري للمتعلم)ة( ؛

ممكنا  ذلك  كان  كلما  للمو�سوع  املنا�سبة  القراآنية  االآيات  -توظف 
نف�س  يف  غر�سها  يجب  التي  املواقف  و  القيم  و  العرب  ال�ستخال�س 

املتعلم)ة(  ؛
-يخ�س�س االأ�سبوع االأول من هذه ال�سنة ملعاجلة و�سعية مرتبطة بالتقومي 

الت�سخي�سي تالم�س مو�سوعات االقتداء؛
-يخ�س�س االأ�سبوع االأخري من ال�سنة الدرا�سية لتقدمي و�سعية تقوميية 

جامعة ملو�سوعات االقتداء املقدمة؛
-ت�ستثمر مكتبة املدر�سة اأو الف�سل لتقدمي ق�س�س من ال�سرية مكتوبة 

اأو م�سورة اأو م�سموعة؛
حول  الوزارة(  طرف  من  )معتمدة  كرتونية  مقاطع  و  باأ�رصطة  -ي�ستعان 

ال�سرية النبوية؛ 
برامج  حكايات،  م�ساهد،  و  �سور  )اأن�سودة،  متنوعة  اأ�سناد  -ت�ستثمر 

واأفالم وثائقية ...( لتقريب درو�س ال�سرية النبوية.
-ينطلق مما يالحظه املتعلم)ة( و ي�سمعه و يعرفه من �سلوك 

وممار�سة اجتماعية، ملقارنتها واحلكم عليها با�ستثمار ما در�سه من معارف 
يف �سرية الر�سول �سلى الله عليه و �سلم.

-يعتمد على الت�سويق يف اأ�سلوب احلكي ل�سد انتباه املتعلمني اأثناء �رصد 
ق�س�س ال�سرية النبوية؛

وفهما  قـــراءة   و  ت�سميعا  النبوية  بال�سرية  املرتبطة  الق�س�س  -تدر�س 
وحتليال وا�ستثمارا وتدبرا.
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اال�ستجاية

اأحكام  من  املتعلم)ة(  متكن   -
ال�سنة  يف  املقررة  العبادات 
املا�سية  وال�سنوات  الثالثة 
والتدرب العملي على اأدائها.

الطهارة  مفهوم  تعــرف   -
واأنواعها واأحكامها.

-تطبيق معارفه حول الطهارة 
يف حياته اليومية؛

الو�سوء  اأحكام  تطبيق   -
وتطبيقها واإتقانها؛

ال�سلوات  اأحكام  تعـرف   -
واأدائها  املفرو�سة  اخلم�س 

عمليا؛
النوافل  بع�س  تعـرف   -

وال�سلوات امل�سنونة؛
على  الـمتعلم)ة(  م�ساعدة   -
ت�رصيع  من  الغاية  تلم�س 

العبادات ومقا�سدها؛
لـما  الـمتعلـم)ة(  تطبيــق   -
تقت�سيه درو�س العبادات من 
ويف  حياته  يف  �سلوكية  قيم 

عالقته باأ�رصته وحميطه.

- الرتكيز على اجلانب العملي يف اال�ستجابة )الطهارة،ال�سالة(؛
مرتبطة  و�سعية  ملعاجلة  ال�سنة  هذه  من  االأول  االأ�سبوع  تخ�سي�س   -

بالتقومي الت�سخي�سي تالم�س مو�سوع اال�ستجابة ؛
تقوميية  و�سعية  لتقدمي  ال�سنة  هذه  من  االأخري  االأ�سبوع  -تخ�سي�س 

جامعة ملو�سوعات اال�ستجابة املقدمة؛
ال�رصعية  الن�سو�س  من  جتعل  ديداكتيكية  و�سعيات  من  االنطالق   -
)قراآن، حديث( اأو بع�س الو�سعيات املقرتحة اأ�سنادا ت�ساعد على تقدمي 

درو�س اال�ستجابة؛
- اعتماد اأ�سناد متنوعة )اأن�سودة، �سور وم�ساهد، حكايات، برامج واأفالم 

وثائقية،...( لتقريب م�سامني ومفاهيم درو�س اال�ستجابة؛
-ربط م�سامني ومفاهيم درو�س العبادات باحلياة اليومية للمتعلم)ة(؛

املمار�سات  عن  يعرفه  و  ي�سمعه  و  املتعلم)ة(  يالحظه  مما  االنطالق   -
التعبدية يف حميطه؛

م�ساميـن  لتبليغ  الــمنا�سبة  التعليمية  الو�سائل  على  االعتمــاد   -
ومفاهيم درو�س اال�ستجابة؛

- اعتماد بيداغوجية اخلطاأ لبناء التعلمات من خالل تقومي املمار�سات 
اخلاطئة يف الو�سوء والتيمم وال�سالة؛

لتقدمي  االأدوار...(  لعب  )الت�سخي�س،  الن�سط  التعلم  اأ�ساليب  اعتماد   -
مو�سوعات اال�ستجابة؛

- تنويع ف�ساءات التعلم لبناء مو�سوعات اال�ستجابة )ال�ساحة، املكتبة، 
امل�سجد(؛

انطالقا  التعبدية  املمار�سات  حول  واجبات  باإجناز  املتعلم)ة(  تكليف   -
مـن حميطـه )الو�سوء، �سالة الـجماعة ،و�سف الـم�سجد ، و�سف �سلوك 

امل�سلني يف امل�سجد...(.

الق�سط

-تعرف حق الله يف التوحيد 
والعبادة و التعظيم و االإجالل؛

-تعرف حق النف�س يف احلماية 
والرعاية و الرتبية والتهذيب؛

-تعرف حق االآخر يف االحرتام 
والن�سح والرحمة و النفع؛

-تعرف حق البيئة يف احلماية 
والرعاية واالإ�سالح؛

-تعرف حق املحيط يف 
االإ�سالح والعناية؛

-الوعي باحلقوق واحرتامها 
واتخاذ مواقف اإيجابية جتاهها؛

اأ�سا�سية لدرو�س  - اعتماد القراآن الكرمي و احلديث النبوي ال�رصيف دعامة 
الق�سط؛

-تعزيز مقا�سد درو�س الق�سط وم�سامينها مبكت�سبات القراآن الكرمي و ال�سرية 
النبوية؛

- معاجلة احلديث النبوي مو�سوع الق�سط ت�سميعا و قراءة و فهما وحفظا مع 
مراعاة م�ستوى النمو العقلي للمتعلمني؛

مرتبطة  و�سعية  ملعاجلة  الدرا�سية  ال�سنة  من  االأول  االأ�سبوع  -تخ�سي�س 
بالتقومي الت�سخي�سي تالم�س مو�سوعات الق�سط؛

تقوميية  و�سعية  لتقدمي  الدرا�سية  ال�سنة  من  االأخري  االأ�سبوع  -تخ�سي�س 
جامعة ملو�سوعات الق�سط املقدمة؛

بالقيم  تتعلق  اليومية  احلياة  من  ووقائع  اأحداث  �رصد  على  املتعلم)ة(  -حفز 
مو�سوع درو�س الق�سط بلغة عربية �سليمة؛
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الق�سط

-تعرف حق الله يف التوحيد 
والعبادة و التعظيم و االإجالل؛

-تعرف حق النف�س يف احلماية 
والرعاية و الرتبية والتهذيب؛

-تعرف حق االآخر يف االحرتام 
والن�سح والرحمة و النفع؛

-تعرف حق البيئة يف احلماية 
والرعاية واالإ�سالح؛

-تعرف حق املحيط يف 
االإ�سالح و العناية؛

-الوعي باحلقوق واحرتامها 
واتخاذ مواقف اإيجابية جتاهها.

حفز املتعلم)ة( على اإجناز واجبات ب�سيطة من خالل جمع حوارات اأو �سور  
اأو ق�س�س اأو �سعر حول القيم مو�سوع درو�س الق�سط من اأجل ا�ستثمارها 

يف التعلم و ن�رصها يف املجلة احلائطية؛
- االنطالق يف تناول مو�سوعات الق�سط من وقائع احلياة املدر�سية للمتعلم)ة(

من اأجل تر�سيخ القيم االإ�سالمية لديه)ها( و تقومي �سلوكه)ها(؛
- اعتماد تقنيات التن�سيط احلديثة لبناء مو�سوعات الق�سط؛

- اعتماد بطاقات لتتبع �سلوك املتعلمات و املتعلمني يف الف�سل والـمدر�سة، 
لتعزيز ال�سلوكات اجليدة و تقومي غري ال�سليم منها؛

- ا�ستثمــار الق�سة قراءة و فهما و تـحليال ال�ستخال�س القيـم ودرا�ستها؛
-تنويع اأ�سكال العمل ال�سفي )فردي، ثنائي، جماعي، جمموعات(؛

لعب  )احلوار،  الق�سط  مو�سوعات  لتقدمي  الن�سط  التعلم  اأ�ساليب  اعتماد   -
االأدوار...(.

احلكمة

-تعرف املتعلم)ة( قيمة ال�سلوك 
االإيجابـــي واملبادرة اإىل 

العمل ال�سالح؛
- متثل املتعلم)ة( للقيم 

واملبادرات االإيجابية يف احلياة 
اليومية؛

- بناء املتعلم)ة( ملواقف اإيجابية 
تـجاه ذاتــه واأ�رصته و مدر�سته 

و بيئته؛
-تــر�سيخ القيم االإيجابيــة 

فــي وجـــدان و�سلوك 
املتعلم)ة(؛

-دفع املتعلم)ة( اإىل اتخاذ 
مواقف اإيجابية يف احلياة 

اليومية )املدر�سة، االأ�رصة، 
احلي(؛

-تعويد املتعلم)ة( على 
االإخال�س يف العمل واإتقانه؛
- دفع املتعلم)ة( اإىل ال�سدق 
والــوفاء يف اأقواله و اأعماله؛

- تــر�سيخ قيم الرحمة 
والت�سامن واملحبة يف وجدان 

املتعلم)ة( و�سلوكه.

-االنطالق يف درو�س احلكمة من و�سعية م�سكلة مرتبطة مبواقف م�ستمدة من 
الواقع اأو ق�سة دينية اأو اجتماعية؛

منطلقا  ال�رصيفة  النبوية  واالأحاديث  املدرو�سة  القراآنية  االآيات  -توظيف 
ودعامة اأ�سا�سية لدرو�س احلكمة؛

بالقيم  تتعلق  العامة،  احلياة  وقائع من  و  اأحداث  املتعلم)ة( على �رصد  -حفز 
مو�سوع درو�س احلكمة و بلغة عربية �سليمة؛

-حفز املتعلم)ة(على اإجناز واجبات ب�سيطة من خالل جمع �سور اأو ق�س�س.. 
حول القيم مو�سوع درو�س احلكمة، من اأجل ا�ستثمارها يف التعلم ون�رصها 

يف املجلة احلائطية؛
-االنطالق يف تناول مو�سوعات احلكمة من وقائع احلياة املدر�سية للمتعلم)ة( 

من اأجل تر�سيخ القيم االإ�سالمية لديه و تقومي �سلوكه؛
بالتقومي  مرتبطة  و�سعية  ملعاجلة  ال�سنة  من  االأول  االأ�سبوع  -تخ�سي�س 

الت�سخي�سي تالم�س مو�سوعات احلكمة؛
- االنطالق من احلياة املدر�سية لتنمية قيم احلكمة وتر�سيخها؛

- ا�ستثمار الق�س�س و املوارد الرقمية و املواقف املعي�سية و ال�سور و الر�سوم 
لتنمية القيم؛

-اعتماد تقنيات التعلم الن�سط )لعب االأدوار، الت�سخي�س، املحاكاة...( لتقدمي 
موا�سيع احلكمة؛

-اعتماد بطاقات لتتبع �سلوك املتعلمات و املتعلمني فـي الف�سل والـمدر�سة 
لتعزيز املبادرات االإيجابية و خللق املناف�سة بينهم يف هذا االجتاه.
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املحور الثالث:التنظيم البيداغوجي العام ملادة الرتبية الإ�سالمية

ف هذا املحور ب�ست عنا�رص تتمثل يف: ُيعرِّ
  -الكفاية اخلا�سة بالرتبية االإ�سالمية يف ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي؛

- االأهداف التعلمية اخلا�سة بكل مدخل يف الربنامج الدرا�سي لل�سنة الثالثة  من التعليم االبتدائي؛    
  - توزيع برنامج مادة الرتبية االإ�سالمية على الوحدات ال�ست؛

- توزيع احل�س�س؛  
- الو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية؛  

- م�ستجدات التقومي ح�سب وثيقة مراجعة وتنقيح منهاج مادة الرتبية االإ�سالمية.  
 وفيما يلي بيان تف�سيلي ملحتوى كل عن�رص من هذه العنا�رص ال�ست:

اأول: الكفاية اخلا�سة بالرتبية الإ�سالمية يف ال�سنة الثالثة من التعليم البتدائي:

  اإن املنهاج اجلديد للرتبية االإ�سالمية بني يف ت�سوره البيداغوجي العام على املقاربة بالكفايات كاختيار بيداغوجي 
لت�رصيف حمتوياته وم�سامينه حتقيقا للغايات االأ�سا�س التي حددها املنهاج اجلديد والتي تروم بناء �سخ�سية املتعلم)ة( 

االإ�سالمية املن�سجمة واملتكاملة واملتوازنة واملتفتحة يف اجتاه حتقيق كمال حرية االإن�سان عرب املقا�سد االأربعة االآتية:
- املق�سد الوجودي)غاية الوجود الب�رصي تكمن يف عبادة الله وت�سبيحه( ؛

- املق�سد الكوين )االإميان بوحدة الب�رصية من حيث املنطلق وامل�سري وبتكامل النبوات(؛
- املق�سد احلقوقي )ويقوم على: -احلرية –الق�سط – امل�ساواة – الكرامة(؛

- املق�سد اجلودي )ويتحدد باتخاذ املبادرة لتحقيق النفع للفرد واملجتمع()1(.
احلركية  واحل�سية/  املعرفية/العقلية  اأبعادها  يف  املتعلم)ة(  �سخ�سية  لتكوين  واالأليق  االأن�سب  املقاربة  هذه  وتبقى     
والوجدانية/االنفعالية م�ستح�رصة واقعه االجتماعي والبيئي والنف�سي والعمري والثقايف. يف بناء تعلماته، منطلقة من 
�سياقات وو�سعيات م�سكلة مرتبطة مبعي�سه اليومي وما ي�سادفه يف حياته اليومية، ويقوم التدبري الديداكتيكي جلميع 
االأن�سطة على حمورية املتعلم)ة( وم�ساركته يف بناء التعلمات باالنطالق من و�سعيات م�سكلة دالة وحمفزة لفعل التعلم 
ت�ستنفر قدراته ومهاراته وخرباته ليعبئها يف اإيجاد احلل املنا�سب لها،ثم التقومي والدعم عرب معاجلة و�سعيات تقوميية 

داجمة للمفاهيم واملو�سوعات املدرو�سة �سابقا.

التلميذ)ة(، مادة الرتبية االإ�سالمية - مديرية املناهج - وزارة  بتاأليف واإنتاج الكتب املدر�سية -كتاب  1- ملحق دفرت التحمالت اخلا�س 
الرتبية الوطنية والتكوين املهني- يونيو 2016.
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وقد حددت نف�س الوثيقة ن�س الكفاية اخلا�سة بامل�ستوى الثالث كاالآتي:  
بتوظيف مكت�سباته)ها(  الثالثة، قادرا)ة( على حل و�سعيات م�سكلة مركبة ودالة،  ال�سنة  نهاية  املتعلم)ة( يف  يكون 
واإجالال،  تعظيما  و�سفاته(  احل�سنى  الله  )اأ�سماء  بالعقيدة  املتعلقة  معارفه)ها(  و  املقررة،  القراآنية  بال�سور  املرتبطة 
وب�سرية الر�سول �سلى الله عليه و�سلم )ن�ساأته و �سمائله وهديه(، وما تدرب)ت( عليه من عبادات )اأحكام الو�سوء 
وال�سالة(، ا�ستيعابا وا�ستجابـــة و ذكرا لله، م�ستدجما)ة( ما اكت�سبه)ته( من موارد حول حقوق الله و النف�س و الغري 

والبيئة، و ما يرتبط بذلك من انخراط و �سلوك اإيجابي.

ثانيا: الأهداف التعلمية اخلا�سة بكل مدخل من مداخل  الرتبية الإ�سالمية لل�سنة الثالثة من 
التعليم البتدائي:

للتعلمات  العام  واملوجه  بلوغها  املراد  التعلمية  لالأهداف  املرجعي  االإطار  الثالث  بامل�ستوى  اخلا�سة  الكفاية  تبقى      
املق�سود بناوؤها من قبل املتعلم )ة( عرب جمموعة من االأن�سطة الديداكتيكية )م�سامني وحمتويات و�سعيات ديداكتيكية 
– اأ�سئلة، دعامات...( وباعتماد طرق واأ�ساليب تعليمية تتالءم وطبيعة املادة )الرتبية االإ�سالمية( وتن�سجم مع خ�سو�سية 
املدخل ) تزكية، اقتداء، ا�ستجابة، ق�سط، حكمة( يف تهييء الو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية املنا�سبة لتحقيق 

الهدف التعلمي اأو االأهداف التعلمية يف كل در�س من درو�س مداخل مادة الرتبية االإ�سالمية.
      وقد حددت الوثيقة االإطار جمموعة من االأهداف يف كل مدخل نعر�سها عرب اجلدول التايل:

االأهداف التعلميةالـمدخل

التزكية 

)القراآن 

الكرمي(

-  يتلو املتعلم)ة( وي�ستظهر �سورا من برنامج ال�سنة املا�سية)ال�رصح ،الع�رص ،الن�رص(؛
-  يدعم مكت�سباته حول املعنى االإجمايل ل�سور ال�سنة املا�سية؛ 

- ين�ست املتعلم)ة( بخ�سوع لتالوة ال�سور القراآنية املقررة )االإن�سان،االنفطار، الربوج، االأعلى، ال�سم�س ،
الزلزلة ، العاديات، الكوثر(؛

- يتلو ال�سور القراآنية قراءة �سليمة مراعيا قواعد التجويد باملحاكاة؛
- يتعرف معاين الكلمات والعبارات املي�رصة لفهم االآيات القراآنية وحفظها؛

- يعرب �سفهيا و باأ�سلوبه اخلا�س، بجملتني على االأقل ، عن املعنى االإجمايل لل�سورة القراآنية؛
- يحفظ ال�سور القراآنية املقررة؛ 

- ي�ستظهر ال�سور القراآنية املقررة؛
- يكت�سف اأخطاء زمالئه يف الرتتيل واال�ستظهار ويقومها؛

- يوظف ال�سور املقررة يف ال�سالة؛
- يعرب عن اعتزازه بالقراآن الكرمي؛

- يوظف القيم امل�ستمدة من ال�سور املقررة يف مكوين الق�سط واحلكمة ويف �سلوكه اليومي؛
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االأهداف التعلمية الـمدخل

التزكية 
)العقيدة(

يوظف مكت�سباته يف التزكية حلل و�سعية للتقومي الت�سخي�سي :"الله العظيم الغني الرزاق"؛ •
يتعرف اأن الله خلقه واأح�سن �سورته.انطالقا من فهمه ملعنى: الله اخلالق امل�سور؛ •
يتعرف اأن الله يعلم كل �سيء:الله العليم اخلبري؛ •
يتعرف اأن الله يراقب كل �سيء: الله الرقيب ال�سهيد؛ •
يتعرف اأن الله يعفو ويرحم:الله العفو الرحيم؛ •
يوظف هذه االأ�سماء يف و�سف الله تعاىل؛ •
يوظف ال�سور القراآنية ال�ستخراج هذه االأ�سماء؛ •
يوظف ما اكت�سبه خالل ال�سنة يف التزكية حلل و�سعية تقوميية :"الله اجلواد الكرمي"؛ •

االقتداء

يوظف مكت�سباته يف ال�سنة املا�سية حلل و�سعية للتقومي الت�سخي�سي:"الر�سول �سلى الله عليه و�سلم  •
طفال"؛

الرزق)الرعي  • حت�سيل  �سبيل  يف  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  مار�سها  التي  االأن�سطة  يتعرف 
والتجارة(؛

يتعرف ال�سفات التي ميزت اأخالق الر�سول)ال�سدق،االأمانة(؛ •
يتعرف ق�سة و�سع احلجر االأ�سود ودور الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف التاأليف بني قومه؛ •
يدر�س ق�سة و�سع احلجر االأ�سود ت�سميعا وقراءة وفهما وحتليال وا�ستثمارا؛ •
يحكي مقاطع �رصدية من الق�سة؛ •
يتمثل قيمتي ال�سدق واالأمانة يف �سلوكه؛ •
ميدح بلغة �سليمة اأخالق الر�سول �سلى الله عليه و�سلم؛ •
عليه  • الله  �سلى  الله  ر�سول  باأخالق  "اأتخلق   : تقوميية  و�سعية  االقتداء حلل  مكت�سباته  يف  يوظف 

و�سلم".

اال�ستجابة

يدعم مكت�سباته حلل و�سعية للتقومي الت�سخي�سي: "فرائ�س الو�سوء"؛ •
يتعرف �سنن الو�سوء وبع�س نواق�سه؛ •
مييز بني الفرائ�س وال�سنن ؛ •
يتو�ساأ ملتزما ترتيب فرائ�س الو�سوء و�سننه؛ •
يتعرف األفاظ االأذان واالإقامة؛ •
مييز بني األفاظ االأذان واالإقامة؛ •
يردد األفاظ االأذان حماكيا املوؤذن؛ •
يتعرف �رصوط ال�سالة؛ •
يكت�سف اختالل �رصوط ال�سالة يف و�سعية معينة؛ •
يتعرف فرائ�س ال�سالة؛ •
يوؤدي ال�سالة حمرتما فرائ�سها؛ •
يكت�سف اأخطاء زمالئه يف ال�سالة؛ •
يحفظ دعاء ويوؤديه بعد ال�سالة؛ •
يوظف مكت�سباته حول ال�سالة حلل و�سعية تقوميية" اأدعو الله يف �سالتي". •
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االأهداف التعلمية الـمدخل

الق�سط

يوظف مكت�سباته حلل و�سعية للتقومي الت�سخي�سي"اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي"؛ •
يتعرف االأخطار املهددة ل�سالمة ج�سمه )احلوادث،الت�سمم،اللعب باالأ�سياء امل�رصة(؛ •
يتعرف القواعد ل�سمان �سالمة اجل�سم؛ •
مييز ال�سلوك اخلطاأ وال�سلوك ال�سحيح جتاه قواعد ال�سالمة؛ •
يتعرف معنى ال�سدق يف الكالم؛ •
يتعرف عواقب الكذب؛ •
يعرب بلغة ف�سيحة عن مواقف مرتبطة بالكذب؛ •
ين�سح بال�سدق واجتناب الكذب م�ستدال بحديث نبوي �رصيف؛ •
يتعرف معنى الظلم؛ •
يتعرف املوقف املطلوب جتاه املظلوم؛ •
يتخذ موقفا لن�رصة املظلوم؛ •
يحكي عن مواقف من الواقع اليومي جتاه املظلوم �سلبا اأو اإيجابا ويبدي راأيه ب�سددها؛ •
يتعرف معنى الت�سامح؛ •
مييز الت�سامح يف مواقف معينة؛ •
يحكي عن مواقف طبقت فيها قيمة الت�سامح؛ •
يوظف ما اكت�سبه خالل ال�سنة حلل و�سعية تقوميية "املوؤمن كله خري: املوؤمن كالنخلة" •

احلكمة

يوظف مكت�سباته يف احلكمة حلل و�سعية للتقومي الت�سخي�سي "اأميط االأذى عن الطريق"؛ •
يتعرف معنى الهندام؛ •
يعتني بهندامه)نظافة،ذوق يف اللبا�س(؛ •
مييز الهندام املنا�سب للمتعلم)ة(؛ •
يتعرف معنى حفظ الل�سان؛ •
يراقب ذاته اأثناء التحدث؛ •
مييز بني الكالم الطيب والكالم اخلبيث؛ •
ي�ست�سهد بن�س �رصعي على حفظ الل�سان؛ •
يدر�س ق�سة اأ�سحاب االأخدود اإن�ساتا وقراءة وفهما وحتليال وا�ستثمارا؛ •
ي�ستثمر ق�سة" الغالم املوؤمن" يف التعرف على احلق وف�سيلة الثبات عليه؛ •
ي�ستخل�س العربة من ق�سة "الغالم املوؤمن"؛ •
يتعرف معنى العفو؛ •
مييز بني العفو وال�سعف؛ •
يحكي عن مواقف من الواقع مرتبطة بالعفو؛ •
ي�ستدل بن�س �رصعي اأو اأثر على قيمة العفو؛ •
يوظف ما اكت�سبه يف "احلكمة" حلل و�سعية تقوميية:"اأراأف واأرحم" انطالقا من عفو الر�سول �سلى الله  •

عليه و�سلم عن اأهل مكة يوم الفتح.
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ثالثا:توزيع برنامج مادة الرتبية الإ�سالمية على الوحدات ال�ست
      تنتظم مداخل ودرو�س مادة الرتبية االإ�سالمية يف ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي يف �ست وحدات موزعة على 
ثالثة وثالثني اأ�سبوعا مبنطق خم�سة اأ�سابيع يف كل وحدة درا�سية وتنتهي هذه االأخرية باأ�سبوع للتقومي والدعم، ليتوج 
الربنامج الدرا�سي باالأ�سبوع  33 املخ�س�س الإجراءات بيداغوجية كمحطة اأخرية يف عمر ال�سنة الدرا�سية كما يو�سحه 

التوزيع التايل:
عنوان الدر�ساملدخلاالأ�سبوعالوحدة

التقومي الت�سخي�سي االأ�سبوع االأول

االأوىل

التزكية :- )قراآن(02
التزكية: - )عقيدة(

- �سورة ال�رصح؛
- الله العظيم الغني الرزاق.

- التزكية03
- االقتداء

- �سورة الع�رص؛
- الر�سول �سلى الله عليه و�سلم طفال.

- التزكية04
- اال�ستجابة

- �سورة الن�رص؛
- فرائ�س الو�سوء.

- الق�سط05
- احلكمة

- اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي؛
- اأميط االأذى عن الطريق.

االأ�سبوع ال�ساد�س :تقومي ودعم 

الثانية

التزكية : - )قراآن(07
التزكية :  -)عقيدة(

- �سورة االنفطار؛
- الله خلقني واأح�سن �سورتي :اخلالق امل�سور.

- التزكية08
- االقتداء

- �سورة االنفطار؛
- كدح الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف �سبيل الرزق.

- التزكية09
- اال�ستجابة

- �سورة ال�سم�س؛
- �سنن الو�سوء وبع�س نواق�سه.

- الق�سط10
- احلكمة

- اأحافظ على �سالمة ج�سمي؛
- اأعتني بهندامي.

االأ�سبوع احلادي ع�رش: تقومي ودعم 

الثالثة

التزكية : -   )قراآن(12
التزكية :  -)عقيدة(

- �سورة االأعلى؛
- الله يعلم ما اأ�رص وما اأعلن :العليم اخلبري.

- التزكية13
- االقتداء

- �سورة العاديات؛
- الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ال�سادق.

- التزكية14
- اال�ستجابة

- �سورة الزلزلة؛
- األفاظ االأذان واالإقامة.

- الق�سط15
- احلكمة

- اأ�سدق يف قويل؛
- اأحفظ ل�ساين.
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االأ�سبوعان ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش :تقومي ودعم 

الرابعة

التزكية : - )قراآن(18
التزكية :  -)عقيدة(

- �سورة الربوج؛
- الله رقيبي يف ال�رص والعلن: الرقيب وال�سهيد.

- التزكية19
- االقتداء

- �سورة الربوج؛
- الر�سول �سلى الله عليه و�سلم االأمني.

- التزكية20
- اال�ستجابة

- �سورة الكوثر؛
- �رصوط ال�سالة.

- الق�سط21
- احلكمة

- اأن�رص املظلوم؛
- اأثبت على احلق:ق�سة الغالم املوؤمن.

االأ�سبوع الثاين والع�رشون: تقومي ودعم 

اخلام�سة

التزكية :  - )قراآن(23
التزكية :  -)عقيدة(

- �سورة االإن�سان؛
- الله يرحمني ويعفو عني: العفو الرحيم.

-التزكية24
-االقتداء

- �سورة االإن�سان؛
- الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يوؤلف بني قومه.

-التزكية25
-اال�ستجابة

- �سورة االإن�سان؛
- فرائ�س ال�سالة .

-الق�سط26
-احلكمة

- اأت�سامح وال اأظلم؛
- اأعفو عمن ظلمني.

االأ�سبوع ال�سابع والع�رشون: تقومي ودعم 

ال�ساد�سة

التزكية :   - )قراآن(28
التزكية :  -)عقيدة(

- دعم وتثبيت
- الله اجلواد الكرمي .

-التزكية29
-االقتداء

- دعم وتثبيت
- اأحب ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:اأتخلق باأخالقه.

-التزكية30
-اال�ستجابة

- دعم وتثبيت
- اأذكر الله:اأدعو الله يف �سالتي .

-الق�سط31
-احلكمة

- املوؤمن كله خري؛
- اأراأف واأرحم.

 االأ�سبوع الثاين والثالثون: تقومي ودعم .
 االأ�سبوع الثالث والثالثون :تقومي ودعم .

 اإجراءات اآخر ال�سنة.
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رابعا:توزيع احل�س�ص.
    من اأجل تنفيذ اأ�سلم واأجنع لربنامج مادة الرتبية االإ�سالمية يف ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي يراعي امل�ستوى 
 45 مبعدل  اأ�سبوعيا  �ساعات  اإىل ثالث  اأ�سبوعي ي�سل  زمني  فقد حدد غالف  واملتعلمات  للمتعلمني  والعمري  املعريف 
دقيقة لكل ح�سة تعليمية يغطي ح�س�س املداخل اخلم�سة املوزعة توزيعا حمكما على مدار االأ�سبوع وداخل الوحدة 

الدرا�سية، وفيما يلي تو�سيح الأهم �سمات هذا التوزيع  ح�سب وثيقة يونيو 2016 :
تغطي الوحدة الدرا�سية جميع مداخل الرتبية االإ�سالمية.- 
تقدم مادة الرتبية االإ�سالمية يف اأربع ح�س�س اأ�سبوعيا.- 
تقدم كل ح�سة يف 45 دقيقة.- 
يقدم كل مو�سوع من موا�سيع الرتبية االإ�سالمية يف ح�ستني با�ستثناء القراآن الكرمي.- 
تقدم �سور القراآن الكرمي يف ح�ستني مثل �سورة ال�سم�س اأو اأربع مثل �سورة االنفطار اأو �ست مثل �سورة االإن�سان - 

ح�سب طول ال�سور اأو ق�رصها.
تتوزع ح�س�س مادة الرتبية االإ�سالمية خالل الوحدة الدرا�سية كالتايل:- 

احل�سة 4احل�سة 3احل�سة 2احل�سة 1

التزكية)عقيدة 45د(التزكية)عقيدة 45د(التزكية)قراآن 45د(التزكية)قراآن 45د(االأ�سبوع 1
االقتداء)45د(االقتداء)45د(التزكية)قراآن 45د(التزكية)قراآن 45د(االأ�سبوع 2
اال�ستجابة )45د(اال�ستجابة )45د(التزكية)قراآن 45د(التزكية)قراآن 45د(االأ�سبوع 3
احلكمة )45د(احلكمة )45د(الق�سط )45د(الق�سط )45د(االأ�سبوع 4

خام�سا:الو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية
    مما ال يدع جماال لل�سك كون الو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية االأدوات املح�سنة واملجودة لفعلي التعلم 
اأذهان املتعلمني وتي�سري �سبل تعلمهم مما ي�ساعدهم على بناء التعلمات يف ظروف  والتعليم بتقريب املادة املعرفية اإىل 
واإحداث  للتن�سيط  اأخريات  �سمن  من  االأجنع  الو�سيلة  تبقى  اأنها  كما  والوقت،  للجهد  ومقت�سدة  مي�رصة  ديداكتيكية 
الت�سويق واالإثارة لديهم لالإقبال على فعل التعلم دون ملل اأو نفور نف�سي، اأو حدوث فتور  يف ن�ساطهم التعلمي، فيجعل 

التعلمات عندئذ اأفيد واأل�سق واأبقى يف بنية املتعلمني الذهنية كما يف وجدانهم ووعيهم ال�سخ�سي.
 وتتنوع هذه الو�سائل ح�سب وثيقة يونيو 2016ح�سب طبيعتها ووظيفتها وارتباطها مبداخل املادة، فمنها:

االقتداء ب�سلوك االأ�ستاذ)ة(.- 
املحيط املبا�رص للمتعلم)ة(: املدر�سة، االأ�رصة، احلي.- 
املواقف احلياتية )نقل مواقف من احلياة، مثال: تلوث البيئة(.- 
التجربة ال�سخ�سية للمتعلم)ة( )التعبري عن و�سعيات مرتبطة باحلياة والتجربة: طاعة والديه مثال(.- 
الو�سائل اللفظية كاملثال، و الق�سة، و احلوار و غريها.- 
الو�سائل ال�سمعية كالت�سجيالت ال�سوتية التي توظف يف قراءة الن�س القراآين باعتماد قارئ يقراأ برواية ور�س - 

عن نافع من طريق االأزرق.
الو�سائل ال�سمعية الب�رصية كاأ�رصطة الفيديو، و اأقرا�س املعلوميات املت�سمنة لربامج تعليمية.- 
الو�سائل والتكنولوجيات الرقمية: احلا�سوب، العاك�س ال�سوئي، جهاز الفيديو...- 
ال�سور الثابتة الواردة يف الكتب املدر�سية و الدالئل البيداغوجية امل�سادق عليها....- 
الكتاب املدر�سي و ما يت�سمنه من اأن�سطة منا�سبة لو�سعية االنطالق و ملرحلتي البناء و التقومي.- 
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الق�سة و الرتبية الإ�سالمية:
وبخ�سو�س ا�ستثمار الق�سة يف مادة الرتبية االإ�سالمية فقد مت اعتماد ها يف الوثيقة املرجعية امل�سار اإليها كركيزة اأ�سا�س   
اأو دعامة حمورية من بني دعامات اأخرى حاملة للمعارف الدينية و القيم املرتبطة بالق�سط و احلكمة يف برنامج الرتبية 

االإ�سالمية يف ال�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي نظرا حلاجات الطفل يف هذه ال�سن اإىل احلكي و ال�رصد.
و تتجلى اأهميتها الرتبوية و الديداكتيكية فيما يلي:

بناء و تر�سيخ املعارف الدينية.- 
ا�ستخال�س و ت�رصيب القيم من خالل اأ�سناد حمفزة على التناول و الدرا�سة.- 
اإ�سفاء الت�سويق و املتعة على الو�سعيات التعليمية ب�سكل عام مبا يخدم جودة الفعل التعليمي ملو�سوعات الرتبية - 

االإ�سالمية.
حتفيز املتعلم)ة( على القراءة امل�ستقلة.- 

وبخ�سو�س التعامل الديداكتيكي مع الق�سة فاإنه من املفيد اتباع املنهجية التالية:
ت�سميع الق�سة.- 
قراءة الق�سة.- 
فهم الق�سة.- 
حتليل وا�ستثمار م�سامني الق�سة.- 

اأذهان  من  الق�سة  م�سمون  تقريب  لغاية  وظيفية  ور�سوم  ب�سور  اال�ستعانة  ينبغي  التعليمية  الق�سة  الأهداف  خدمة  و 
املتعلمني و املتعلمات.

 �ساد�سا: م�ستجدات التقومي ح�سب وثيقة مراجعة وتنقيح منهاج مادة الرتبية الإ�سالمية
ماهي م�ستجدات و م�ستهدفات التقومي يف مادة الرتبية االإ�سالمية ح�سب وثيقة منهاج الرتبية االإ�سالمية ال�سادرة عن مديرية 

املناهج م�رصوع 11 يونيو 2016؟ 

اإن هذه امل�ستجدات مت القيام بجردها و اإبرازها انطالقا من الوثيقة املرجعية امل�سار اإليها، و مت تنظيمها وفق الورقة التالية:

 ورقة م�ستجدات التقومي ح�سب وثيقة مادة الرتبية االإ�سالمية ال�سادرة يف يونيو 2016
اإن التعريف مب�ستجدات التقومي يف �سوء الوثيقة امل�سار اإليها يقت�سي بيان االأداة املطلوب اعتمادها يف التقومي النهائي من جهة، 

و بيان التوجيهات اخلا�سة بالتقومي التكويني و التقومي اجلزئي من جهة ثانية، و ذلك ما مت توظيفه عرب البطاقتني التاليتني:

البطاقة الأوىل: بطاقة التقومي النهائي

التقويــــــــــــــم النهائـــــــــــــي

االأداة و املوا�سفاتزمنه

ينجز يف نهاية ال�سنة 
الدرا�سية

ينجز انطالقا من و�سعية اإدماجية ترتبط مبداخل مادة الرتبية االإ�سالمية وتدمج 
خمتلف املعارف و املهارات و القيم امل�ستهدفة.
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البطاقة الثانية: بطاقة م�ستجدات التقومي التكويني
التقويــم

الـم�ستهدفات و التوجيهــاتاملدخل

التزكية

- بالن�سبة ملهارة احلفظ: يتم تقومي حفظ ال�سورة املقررة �سفهيا.
- بالن�سبة ملهارة الرتتيل: يتم تقومي اأداء املتعلم)ة( يف ترتيل القراآن الكرمي.

- بالن�سبة ملهارة الفهم: يقوم الفهم العام لالآيات وال�سور القراآنية انطالقا من ن�سو�س قراآنية مقرتحة. 
اإميانه  عن  للتعبري  قراآنية  واآيات  �سور  توظيف  على  املتعلم)ة(  قدرة  تقومي  يتم  التوظيف:  ملهارة  بالن�سبة   -

بوحدانية الله.
- بالن�سبة لتقومي القدرة على التعرف: يتم تقومي قدرة املتعلم)ة( على تعرف اأركان االإميان)االإيـمان بالله تبارك 
الرزاق، اخلالق  الله و عظمته)الغني  اأ�سماء  الله عليه و �سلم( و على  الله �سلى  بر�سول  االإميان  و تعاىل، و 

امل�سور، العليم اخلبري، الرقيب ال�سهيد، العفو الرحيم،اجلواد الكرمي( انطالقا من �سور واآيات قراآنية. 

االقتداء

- بالن�سبة للقدرة على متثل اأخالق الر�سول �سلى الله عليه و�سلم والتعرف على �سريته عليه ال�سالم: تقومي 
مدى تعرف املتعلم)ة( على ما يهم �سرية نبيه حممد �سلى الله عليه و�سلم بخ�سو�س )طفولته �سلى الله عليه 
و�سلم،كدحه يف �سبيل الرزق، �سدقه،اأمانته،توليفه �سلى الله عليه و�سلم بني قومه(،وذلك من خالل ما يلي:

- تقومي معرفته حلياة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم و�سمائله؛
- تقومي القدرة على ا�ستخال�س هدي الر�سول �سلى الله عليه من ال�سرية النبوية ال�رصيفة؛

- تقومي القدرة على بناء مواقف من�سجمة مع هديه عليه ال�سالة و ال�سالم.

اال�ستجابة

يهتم التقومي بالن�سبة ملدخل اال�ستجابة بقيا�س و تقومي امل�ستهدفات التالية:
- تعرف اأحكام خمتلف العبادات )الو�سوء- ال�سالة- االأذان واالإقامة(.
- التمييز بني خمتلف االأحكام و بني املمار�سات ال�سحيحة واخلاطئة. 

- اإتقان اأداء العبادات املقررة.

الق�سط 
)احلقوق 

والواجبات(

يتوخى التقومي بالن�سبة لهذا املدخل تقومي قدرة املتعلم)ة( على ما يلي:
- تقومي مدى تعرف املتعلم)ة( على خمتلف احلقوق )حق الله، حق النف�س، حق الغري، حق املحيط( و مدى 
حمايتها، و يتعلق االأمر باحلقوق املرتبطةب ) حفظ النف�س ورعاية حقوق الغري،املحافظة على �سالمة اجل�سم، 

ال�سدق يف القول، ن�رصة املظلوم، الت�سامح وعدم الظلم(.
- التمييز بني احلقوق امل�سار اإليها اأعاله؛

- تكوين راأي بخ�سو�س كل حق من هذه احلقوق و بناء موقف جتاه التجاوزات التي مت�س هذه احلقوق؛
- تكوين متثل بخ�سو�س كل حق من احلقوق؛
- بناء مواقف جتاه اأي جتاوز مي�س هذه احلقوق.

احلكمة 
)النفع(

 ي�ستهدف التقومي بالن�سبة ملدخل احلكمة ما يلي:
- تقومي مدى تعرف املتعلم)ة( على القيم املرتبطة باحلكمة: اأي القيم امل�ستهدفة من الدرو�س املقررة )اأميط 
االأذى عن الطريق، اأعتني بهندامي، اأحفظ ل�ساين،اأثبت على احلق:ق�سة الغالم املوؤمن،اأعفو عمن ظلمني،اأراأف 

واأرحم..(.
- تقومي مدى ترجمة املتعلم)ة( للقيم، امل�سار اإليها، اإىل مواقف.

- تقومي مدى اتخاذه ملبادرات اإيجابية.
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اإليها �سابقا حددت اأهداف املراقبة امل�ستمرة  اإليه هو اأن املذكرة الوزارية املرجعية امل�سار  ومما جتدر االإ�سارة 
كالتايل:

ت�سخي�س تعرثات املتعلمني و املتعلمات املعرفية و املهارية و ال�سلوكية ق�سد معاجلتها وت�سويبها لت�سحيح 
م�سارهم التعلمي.

ر�سد مدى حتكمهم يف االأهداف و درجة مناء الكفاية لديهم.
متكني االأ�ساتذة و االأ�ستاذات من القيام بتقومي ذاتي منتظم ملمار�ساتهم التدري�سية من اأجل تعديلها مبا يخدم 

حتقيق االأهداف امل�سطرة.
متتني العالقة بني االأ�رصة و املدر�سة من خالل اإحاطة االآباء و االأمهات بالنتائج املح�سلة، و قد حددت املذكرة 

امل�سار اإليها �سوابط اإعداد الفرو�س الكتابية، و نخ�س بالذكر منها ال�سوابط التالية:
 • تغطية الفر�س للموا�سيع املقررة يف مداخل املادة.

• اإعداد بيان و�سفي لالختبار ي�سم اأهداف كل مترين/ن�ساط، و املهارات امل�ستهدفة و الو�سعية بكل مكوناتها، 
واملدة املخ�س�سة لالإجناز، و عنا�رص االإجابة، و �سلم التنقيط. 

• ت�سحيح الفرو�س الكتابية ب�سكل جماعي وا�ستثمار نتائجها من خالل برجمة اأن�سطة الدعم و املعاجلة.

الــــــدعـــــم:

وبخ�سو�س االإجراءات املطلوب اعتمادها يف دعم ح�سيلة املتعلمني واملتعلمات التعلمية فاإن الوثيقة الوزارية 
اقرتحت العمل مبا يلي:

- تفييء املتعلمات و املتعلمني بناء على نتائج التقومي.
- حتديد طبيعة التعرثات و اأ�سبابها.

- اإعداد اأن�سطة عالجية خا�سة بالفئة التي وجدت �سعوبات خالل ح�س�س بناء التعلمات.
- اإعداد اأن�سطة داعمة لتثبيت التعلمات و تركيزها لدى الفئات االأخرى.

- اعتماد مقاربات بيداغوجية فارقية و طرق تن�سيط متمركزة حول املتعلم)ة( يف ح�س�س الدعم.
- اعتماد التفاعل البيداغوجي البني فردي لدعم املتعرثين )الدعم بالقرين و الرتبية بالنظري(.
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يت�سمن هذا الف�سل ثالثة حماور :

- املحور االأول : التعريف باملفردات واالأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف 

تاأطري مداخل املادة ومظاهر االن�سجام والتكامل والن�سو�س الداعمة لوحدات تغطي الربنامج.

- املحور الثاين: نـماذج لـجذاذات نـمطية تغطي املداخل اخلم�سة ملادة الرتبية االإ�سالمية.

- املحور الثالث: بطاقة  توجيهية بخ�سو�س التدبري الديداكتيكي لو�سعية التقومي الت�سخي�سي 

واأ�سابيع التقومي والدعم و الو�سعية التقوميية الداجمة.

الف�سل الثاين: اجلانب العملي
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املحور الأول :

 التعريف باملفردات والأهداف 

والقيم وامل�ضامني الوظيفية ومركزية 

القراآن يف تاأطري مداخل املادة 

ومظاهر الن�ضجام والتكامل 

والن�ضو�ص الداعمة لوحدات الربنامج
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اأول : التعريف بالـمفردات واالأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية 

القراآن يف تاأطري مداخل مادة الرتبية االإ�سالمية ومظاهر االن�سجام والتكامل 

والن�سو�س الداعمة    للوحدة االأوىل

املفردات املكونة ملداخل الوحدة

      املدخل

االأ�سبوع
احلكمةالق�سطاال�ستجابةاالقتداءالتزكية

االأ�سبوع  1
-�سـورة ال�رصح.

-الله العظيم الغني الرزاق.
-�سورة الع�رص.

-الر�سول)�س( طفال.االأ�سبوع  2 

- �سورة الن�رص.االأ�سبوع  3    
- فرائ�س 
الــو�سوء.

االأ�سبوع  4
-اأحفظ نف�ســـي 
واأرعـــى حقوق 

غيـــري.

- اأميط االأذى 
عــن الطريق.

تقويـــم ودعـــــم
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اأهداف وقيم الوحدة

الـمداخل

االأهداف 
والقيم

احلكمةالق�سطاال�ستجابةاالقتداءالتزكية

االأهداف

-�سورة ال�رصح:
- يتلو املتعلم)ة(

وي�ستظهر
ال�سورة ويدعم 

مكت�سباته)ها(حول 
املعنى االإجمايل لها.
-الله العظيم :الغني 

الرزاق:
- يوظف املتعلم)ة(

مكت�سباته حلل و�سعية 
للتقومي الت�سخي�سي.

-�سورة الع�رص
-يتلو املتعلم)ة(

وي�ستظهر ال�سورة .
-يدعم مكت�سباته)ها(

حول املعنى االإجمايل.
-�سورة الن�رص.
-يتلو املتعلم)ة(

وي�ستظهرال�سورة.
-يدعم املتعلم 

مكت�سباته)ها(حول 
املعنى االإجمايل.

-يوظف 
املتعلم)ة(

مكت�سباته)ها( 
حلل و�سعية 

)الر�سول طفال(.

-يوظف املتعلم)ة(
مكت�سباته)ها(

لـمعاجلة و�سعية 
)فرائ�س الو�سوء(.

-يدعــــم 
مكت�سباته)ها(

لـحل و�سعية التقومي 
الت�سخي�سي)فرائ�س

الو�سوء(.

-يوظف املتعلم)ة(
مكت�سباته)ها(حلل

و�سعية التقومي 
الت�سخي�سي)اأحفظ 

نف�سي واأرعى 
حقوق غريي(.

-يوظف املتعلم)ة(
مكت�سباته)ها(حلل 

و�سعية التقومي 
الت�سخي�سي)اأميط

االأذى عن 
الطريق(.

القيم

-طهارة القلب.
-االجتهاد يف العبادة.

-االإميان باأ�سماء الله
احل�سنى.

-تعظيم الله و�سكره.
-االإميان والعمل 

ال�سالح.
-الت�سبيح بحمد الله.

-اال�ستغفار.

-التكافل.
–الرحمة.

- اال�ستقامة.
- االعتماد على 

النف�س.

-قيمة الطهارة.
- قيمة تر�سيد 
ا�ستعمال املاء.

- قيمة الوقاية 
حية. ال�سِّ

-التقدير 
واالحرتام.
-التعاي�س 
و الت�سامح.

- الربواالح�سان.
- حفظ النف�س.

-النظافة.
-حماية البيئة.

- االهتمام 
بامل�سلحة العامة.
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امل�سامني الوظيفية

امل�سامني الوظيفيةدرو�س الوحدةاملداخل

التزكية :
)القــراآن 
الكريــم(

�سورة 

ال�رشح

معـاين الـمفـردات :
يا حممد  �سدرك  لك  ف�سحنا  لقد  اأي  التقرير،  مبعنى  ا�ستفهام  �سدرك:  لك  ن�رصح  -اأمل   

بالهدى واالإميان ومكارم االأخالق.
 -وو�سعنا عنك وزرك : حططنا عنك حملك الثقيل.

 -اأنق�س : اأثقل.
 -ورفعنا لك ذكرك: واأعلينا �ساأنك ومقامك.

 -فاإذا فرغت فان�سب : اأي فاإذا فرغت يا حممد من دعوة اخللق فاجتهد يف عبادة اخلالق.
مـعاين االآيـات :

 -نعم الله تعاىل العديدة على ر�سوله حممد)�س(واملتمثلة يف �رصح �سدره باالإميان وتطهريه 
من الذنوب واالأوزار، واإعالء مقامه يف الدنيا واالآخرة .

 -وعد الله تعاىل لنبيه)�س( بالي�رص وقرب الفرج والن�رص.
 -واجب التفرغ لعبادة الله تعاىل بعد انتهائه عليه ال�سالة وال�سالم من تبليغ الر�سالة

�سكرا له عز وجل على نعمه.

التزكية :
)العقيدة(

الله 

العظيم: 

الغني الرزاق

الـمفاهيم االأ�سا�سية:
 الله العظيم : من اأ�سماء الله احل�سنى،وهو من �سيغ املبالغة،وقد ورد يف القراآن الكرمي ت�سع 

مرات منها قول االله تعاىل:" وهو العلي العظيم" �سورة البقرة،االآية 254.
فهو عز وجل له �سفة العظمة واجلالل،ومعناه:الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه.
الغنــي : من اأ�سماء الله احل�سنى ،وقد ورد يف القراآن الكرمي ثماين ع�رصة مرة منها 

قول االله تعاىل:" وربك الغني ذو الرحمة " �سورة االنعام،االآية 134.
ومعناه : اأنه عز وجل غني عما �سواه وكل �سيء فقرياإليه، وهذا هو الغنى املطلق والي�ساركه 

تعاىل فيه غريه.
الرزاق : من اأ�سماء الله احل�سنى، وهو مبالغة من الرزق للداللة على الكرثة.والرزق هو كل 
ما ينتفع به ،وهو نوعان : -رزق االج�سام بالطعام وغريه ،ورزق االأرواح بالعلم وغريها، 
فهو عز وجل رازق كل املخلوقات كبريها و�سغريها،ظاهرها وخفيها بدون ا�ستثناء ،يقول 

الله تعاىل: " وما من دابة يف االر�س اإال على الله رزقها ". �سورة هود، االآية:6.
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التزكية :
)القــراآن 
الكريــم(

�سورة 
الع�رص

معـاين الـمفـردات :
-والع�رص:الق�سم بالزمان ملا فيه من الغرائب والعرب.

-خ�رص: خ�رصان وهلكة ونق�سان.
-وتوا�سوا باحلق: اأو�سى بع�سهم بع�سا باخلري كله.

-وتوا�سوا بال�سرب: اأي بال�سربعلى امل�سائب وعلى فعل الطاعات وترك املحرمات.
مـعاين االآيـات :

-الق�سم بالزمان الذي ينتهي فيه عمر االإن�سان ومافيه من الدالالت والعرب على اأن جن�س 
االإن�سان يف خ�سارة اإال من ات�سف باالأو�ساف االأربعة : االإميان والعمل ال�سالح والتوا�سي 

باحلق والتوا�سي بال�سرب، وهي اأ�س�س الدين .

االقتداء
الر�سول)�س( 

طفال

 - املفاهيم االأ�سا�سية :
بني  قبيلة قري�س،وهو من فرعها  العرب يف  بيوت  بيت من  اأ�رصف  النبي)�س(يف   -ولد 
ها�سم؛وقد ن�ساأ )�س( يتيما،فقد مات اأبوه عبد الله واأمه حامل به ل�سهرين، وماتت اأمه اآمنة 
وله من العمر �ست �سنوات،فكفله جده عبد املطلب ،ثم تويف وهو ابن ثمان �سنوات،فكفله 
عمه اأبو طالب . وقد اأم�سى )�س( ال�سنوات االأربع االأوىل من طفولته يف ال�سحراء يف بني 
�سعد عند مر�سعته حليمة ال�سعدية ،فن�ساأ قوي البنية �سليم اجل�سم ف�سيح الل�سان .تلوح 

منه عالمات النجابة والذكاء.
من عمره  بلغ  وعندما   . اأجرة  مقابل  مكة يف �سغره  الأهل  الغنم  يرعى  )�س(  كان  -وقد 

خم�سا وع�رصين عاما، عمل خلديجة بنت خويلد)�س(يف التجارة مبالها .
وقد ع�سمه الله تعاىل منذ �سغره من اللهو والعبث ومن عبادة االأوثان ومن اأكل امليتةاأو 

غريها ومن �رصب اخلمرومن فح�س القول.
�سعد،وق�سته)�س(مع  بني  ال�سدر يف  �سق  )�س(وهو �سغري حادثة  نبوته  -ومن عالمات 

الراهب بحريى،وابتعاده عن فواح�س اجلاهلية.
عرب من �سريته)�س( وهو طفل �سغري :

- كلما كان الداعية يف �رصف من قومه كان ذلك اأدعى اإىل اال�ستماع اإليه وعدم حتقريه.
النبيلة  االإن�سانية  باملعاين  اإح�سا�سا  اأكرث  جعله  �سغره  منذ  النبي)�س(وكدحه  يتم  اإن   -

كالرحمة والتكافل والتعاون.
االأخالق  واإ�سالح  دعوته  يف  جناحه  اإىل  داعيا  كان  �سغره  منذ  النبي)�س(  ا�ستقامة   -

وحماربـــة الـمنكرات.
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التزكية :
)القــراآن 
الكريــم(

�سورة 
الن�رص

معـاين الـمفـردات :
-والفتح : دخول النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل مكة فاحتا بدون قتال.

ف ربَّك  ب�سفات الكمال واحمده على نعمه. -ف�سبح بحمد ربك : �سِ
-وا�ستغفره :اأي اطلب يا حممد من الله تعاىل املغفرة لك والأمتك.

مـعاين االآيـات :
-احلديث عن فتح مكة املكرمة قبل وقوعه من اأقوى الدالئل على �سدق نبوة حممد)�س( ،

والذي عزَّ به امل�سلمون وانت�رص  به االإ�سالم، ودخل النا�س يف دين الله تعاىل اأفواجا .
- االأمر للنبي )�س( بتعظيم ربه تعاىل وحمده واال�ستغفار له والأمته،والله تعاىل كثري التوبة 

عظيم الرحمة.

فرائ�س اال�ستجابة
الو�سوء

 الـمفاهيم االأ�سا�سية :
فرائ�س الو�سوء �سبعة هي: -النية ، لقول الر�سول)�س(:'' اإمنا االأعمال بالنيات،واإمنا لكل 

امرئ مانوى". اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه ،عن عمر بن اخلطاب )�س(، رقم احلديث:1.
  - الدلك:ويعني مترير اليد على الع�سو املراد غ�سله.

 - الفور: ويعني املواالة اأي فعل الو�سوء كله يف فور واحد من غري تفريق.
 -غ�سل الوجه : والوجه من منبت ال�سعر املعتاد اىل منتهى الذقن، ومن االأذن اإلـى االأذن.

 - غ�سل اليدين اإلـى املرفقني مع تخليل اأ�سابع اليدين.
 - م�سح الراأ�س:وذلك مب�سحه كله للرجل والـمراأة من مبداإ الوجه اإىل اآخرمنبت القفا.
 - غ�سل الرجلني اإىل الكعبني:والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي طرف ال�ساق.

• تذكري بكيفية الو�سوء عمليا ، وبكيفية القيام بالفرائ�س:
-ينوي املتو�سئ الو�سوء ، وي�سع االإناء عن يـمينه ويقول :با�سم الله، ويفرغ املاء على 
كفيه فيغ�سلهما ثالثا، ثم يتم�سم�س ثالثا ،ثم ي�ستن�سق وي�ستنرث ثالثا،ثم يغ�سل وجهه 
ثالثا من منبت �سعر راأ�سه املعتاد اإىل منتهى حليته طوال ومن وتد االأذن اإىل وتد االأذن 
االأخرى عر�سا، ثم يغ�سل يده اليمنى اإىل منتهى املرفق ثالثا خملال اأ�سابعه، ثم يغ�سل 
يردهما  ثم  قفاه  اإىل  راأ�سه  بـمقدم  يبداأ  راأ�سه م�سحة واحدة  يـم�سح  ثم  الي�رصى كذلك، 
اإىل حيث بداأ، ثم مي�سح اأذنيه ظاهرا وباطنا،ثم يغ�سل قدمه اليمنى  اإىل الكعب، ثم يغ�سل 

الي�رصى كذلك،وكل هذا مع الدلك والفور .

الق�سط
اأحفظ نف�سي 
واأرعى حقوق 

غريي

 الـمفاهيم االأ�سا�سية:
-حقوق النف�س:

 -املحافظة على ال�سحة بتناول كل مفيد وجتنب كل �سار بها والعالج يف حالة املر�س.
 -عدم حتميل النف�س ما ال ت�ستطيعه من االأعمال.

 -تـمتيعها بكل ما هو مباح وعدم قهرها. 
 -الرتفيه عنها مبا يخفف عنها من �سغط العمل وغريه.
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الق�سط
اأحفظ نف�سي 
واأرعى حقوق 

غريي

 -عدم االعتداء عليها باالنتحار وغريه.
 -يقول الله تعاىل :" وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة"�سورة البقرة االآية :194.

 -قال �سلمان الأبي الدرداء ر�سي الله عنهما :"اإن لربك عليك حقا ولنف�سك عليك حقا 
له،فقال  ذلك  النبي)�س(فذكر  حقه"فاأتى  حق  ذي  كــل  فاعط   ، حقــا  عليك  والأهلك 

النبي)�س(:"�سدق �سلمان."اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه عن عون بن اأبي جحيفة عن اأبيه،رقم احلديث 6139.
-حقوق الغري:

 ومنها حقوق الوالدين، وحقوق الزوج، اأو الزوجة وحقوق االأوالد، وحقوق االأقارب، 
وحقوق  املعلمني،  وحقوق  االأ�سدقاء،  وحقوق  ال�سيوف،  وحقوق  اجلريان،  وحقوق 
التالميذ، وحقوق النا�س اأجمعني ... وتدور هذه احلقوق بني ما هو معنوي كح�سن املعاملة 
والكلمة الطيبة واحرتام امل�ساعر وجتنب االأذى والكالم القبيح، وبني ماهو مادي كاالنفاق 
الواجب على الوالدين واالأوالد والزوجة وفري�سة الزكاة، او االإنفاق التطوعي كما يف 
وتبادل  م�ستحقيها،  وملختلف  اأنواعها،  مبختلف  وال�سدقة  ال�سيف  واإكرام  الرحم  �سلة 
املنافع كاالإعارة والقر�س ،واإذا ما انت�رصت هذه القيم يف الـمجتمع فاإن النا�س �سيعي�سون 

يف اأمن ومودة وتراحم.

اأميط االأذىاحلكمة
 عن الطريق

الـمفاهيم االأ�سا�سية:
-اإمــاطة االأذى عن الطريق من االأخالق الفا�سلة التي حثَّ عليها االإ�سالم وجعلها من 
اأو ب�سع  :" االإميان ب�سع و�سبعون  اأبي هريرة )�س( ، عن النبي )�س( قال  االإميان ، فعن 
و�ستون �سعبة ، فاأف�سلها قول : ال اإله اإال الله، وادناها اإماطة االأذى عن الطريق، واحلياء 

�سعبة من االإميان " اأخرجه االإمام م�سلم يف �سحيحه ، رقم احلديث: 35 .
فاإماطة االأذى عن الطريق عمل ي�سري، لكن نفعه �سامل للمجتمع قاطبة ،ملا يف ذلك من 
دفع االأذى عـن النا�س كاإزالة حجر اأو زجاج اأوم�سامري اأو اأ�سواك اأو ردم حفرة اأوتنظيف 
اأن  اأبي هريرة )�س(  ، فعن  الذنوب  ... كما جعلها من م�سببات مغفرة  اأوحديقة  �سارع 
ر�سول الله )�س( قال : "بينما رجل مي�سي بطريق وجد غ�سن �سوك على الطريق ، فاأخره، 

ف�سكر الله له، فغفرله" اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه ، رقم احلديث: 652 . 
ومن فوائد هذا احلديث ال�رصيف  :

- اإن الله تعاىل ال ي�سيع على االإن�سان مثقال ذرة من االأجر .
-اإنه تعاىل ذو ف�سل على االإن�سان .

-ف�سل اإماطة االأذى عن الطريق واأنها من �سعب االإميان .
-�سكر الله تعاىل للرجل ومغفرته له.

-احلث على  االإكثار من اخلري ولو كان ي�سريا.
-حر�س االإ�سالم على النظافة .

-للطريق حقوق منها اإماطة االأذى عنه .
- اإيجابية الـمـرء واهتمامه بامل�سلحة العامة .
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بيان مركزية مدخل التزكية )القراآن الكرمي( يف تاأطري درو�ص مداخل الوحدة الأوىل

الن�سجام العمودي

عنوان الّدر�س:املداخلالن�سو�س القراآنية املوؤّطرة

-�سورة ال�رصح، االآية: 1.

-�سورة الن�رص، االآيتان: 1 و 2.

-�سورة الع�رص، االآيتان: 2 و 3.

-االقتداء.

- التزكية.

-الق�سط.

-احلكمة.

- الر�سول �سّلى الله عليه و �سلم طفاًل.

-الله العظيم: الغني الّرّزاق.

-اأحفظ نف�سي و اأرعى حقوق غريي.

- اأميط االأذى عن الطريق.

مواطنهمظاهر االن�سجامدرو�س الوحدة 1املداخل

التزكية

- �سورة ال�رصح، )اأ�س:2(.

- �سورة الع�رص، )اأ�س:3(.

- �سورة الن�رص، )اأ�س:4(.

- الله العظيم: الغنّي 
الّرّزاق، )اأ�س:2(.

احلر�س على االإيـمان

 وعمل ال�ساحلات، للفوز 
بر�سى الله تعاىل و جتنب 

عقابه.

-�سورة ال�رصح، االآية: 1، و االآيتان 7 و 8، )اأ�س:2(.
-�سورة الع�رص، االآيتان 2 و 3، )اأ�س:3(.

- �سورة الّن�رص االآية: 3، )اأ�س:4(.
-�سورة االنفطار، االآيتان: 13 و 14، )اأ�س:8(.

-�سورة ال�سم�س، االآيتان: 9 و 10، )اأ�س:9(.
- �سورة االأعلى، االآيتان: 14 و 15، )اأ�س:12(.

- �سورة الزلزلة، االآيتان: 8 و 9، )اأ�س:14(.
- �سورة الربوج االآية: 11، )اأ�س:18(.

- �سورة الكوثر، االآيتان: 1 و 2، )اأ�س:20(.
-�سورة االن�سان، االآيات من: 3 اإىل 22، )اأ�س:23 و 24(.

- �سورة االن�سان االآية: 31، )اأ�س:25(.
-الله خلقني و اأح�سن �سورتي: اخلالق امل�سّور، )اأ�س:7(.
-الله يعلم ما اأ�رّص و ما اأعلن: ال�سميع اخلبري، )اأ�س:12(.

ال�سهيد،  الرقيب  العلن:  و  ال�رص  يف  رقيبي  -الله 
)اأ�س:18(.

-الله يرحمني و يعفو عني: العفو الرحيم، )اأ�س:23(.
-الله اجلواد الكرمي، )اأ�س:28(.
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مواطنهمظاهر االن�سجامدرو�س الوحدة 1املداخل

االقتـداء
عليه  الله  �سّلى  الّر�سول 

و�سّلم طفاًل، )اأ�س:3(.

-اعتماد الر�سول �سّلى 
الله عليه و �سلم منذ 

�سغره على نف�سه 
فـي ك�سب الــّرزق، 
وا�ستهاره بـمكارم 

االأخــالق و احلكمة.

-كدح الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم يف �سبيل الّرزق، 
)اأ�س:8(.

ادق، )اأ�س:13(. - الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ

- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم االأمني، )اأ�س:19(.

قومه،  بني  يوؤلف  �سّلم  و  عليه  الله  �سّلى  الّر�سول   -
)اأ�س:24(.

-اأحّب الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم: اأتخّلق باأخالقه، 
)اأ�س:29(.

فرائ�س الو�سوء،  )اأ�س:4(.اال�ستجابة

- الـحر�س على فعل 
الــــــو�سوء بفرائ�سه 
و �سننه و الـــحذر من 

نــواق�سه.

- �سنــن الو�سوء و بع�س نواق�سه، )اأ�س:9(.

الق�سط
اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق 

غريي، )اأ�س:5(.
- مراعاة حقوق 

النف�س وحقـوق الغري.

- اأحافظ على �سالمة ج�سمي، )اأ�س:10(.

- اأ�سدق يف قويل، )اأ�س:15(.

- اأن�رص املظلوم، )اأ�س:21(.

- اأت�سامح وال اأظلم، )اأ�س:26(.

- املوؤمن كّله خري، )اأ�س:31(.

احلكمة
اأميط االأذى عـن الطريـــق، 

)اأ�س:5(.

اإمــــاطة االأذى عــــن 
الطريق �سدقة ورحمة 

باالآخرين.
- اأراأف واأرحم، )اأ�س:31(.
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التعريف مبظاهر التكامل بني مداخل الوحدة الأوىل و باقي الوحدات

مظاهر الدرو�ساملداخل
التكامل

مواطنــــــه

َعّلم ال�ّسابق )ال�سنة الثانية( َعّلم الاّلحقالتَّ التَّ

التزكية

-�سورة ال�ســرح، 

)اأ�س:2(.

-�سـورة الع�رص، 

)اأ�س:3(.

-�سـورة الن�رص، 

)اأ�س:4(.

-الله العظيـــم 

الغنـــّي الّرّزاق، 

)اأ�س:2(.

-فوز املوؤمنني 

بر�سا الله 

تعاىل وجتّنبهم 

لعقابه نظري 

اإميانهم 

و اأعمالهم 

احلة. ال�سّ

- �سورة الفاحتة، االآيتان 4 و 5، 
)اأ�س:2(.

-�سورة قري�س، االآيات من : 3 اإىل 5، 
)اأ�س:4(.

اأ عمليا، )اأ�س:4(. -اأتو�سّ
-ال اأ�رصك برّبي اأحدًا قواًل و عماًل، 

)اأ�س:5(.
-الطهور �سطر االيـمان، )اأ�س:5(.
-�سورة ال�رصح، االآيتان: 7 و 8، 

)اأ�س:7(.
-الله يهديني: الهادي، )اأ�س:7(.

-�سورة الهمزة، )اأ�س:8(.
-الر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم 

املطّهر، )اأ�س:8(.
-�سورة املاعون، )اأ�س:9(.

-اأتعرف ال�سلوات املفرو�سة، )اأ�س:9(.
-اأطهر قلبي من الكراهية وال�ّسخرية، 

)اأ�س:10(.
-اأ�ساهم يف نظافة بيتي، )اأ�س:10(.

-�سورة البلد، االآيات من: 11 اإىل 20، 
)اأ�س:13(.

بح، )اأ�س:14(. -اأ�سّلي ال�سّ
-ال اأ�رصف يف اأكلي و�رصبي، )اأ�س:15(.

-األتزم اآداب االأكل وال�رصب، 
)اأ�س:15(.

-فرائ�س الو�سوء، )اأ�س:4(.

-اأحفظ نف�ســي واأرعى حقوق 

غريي، )اأ�س:5(.

-�سورة االنفطار، االآيات من: 13 

اإىل 19، )اأ�س:8(.

-�سورة ال�سم�س، االآيتان من 9 

اإىل 15، )اأ�س:9(.

-�سنن الو�سوء وبع�س نواق�سه، 

)اأ�س:9(.

-اأحافظ على �سالمــــــة 

ج�سمي، )اأ�س:10(.

-اأعتني بهندامي، )اأ�س:10(.

-�سورة االأعلى، االآيات من: 10 

اإىل 15 )اأ�س:12(.

-الله يعلم ما اأ�رّص وما اأعلن: 

العليم اخلبري، )اأ�س:12(.

-�سورة العاديات، االآيات من: 6 

اإىل 11، )اأ�س:13(.

-الر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم 

ادق، )اأ�س:13(. ال�سّ

-�سورة الزلزلة، االآيتان: 8 و9 

)اأ�س:14(.
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مظاهر الدرو�ساملداخل
التكامل

مواطنــــــه

َعّلم ال�ّسابق  التَّ
َعّلم الاّلحق)ال�سنة الثانية( التَّ

التزكية

-�سورة ال�ســرح، 

)اأ�س:2(.

-�سـورة الع�رص، 

)اأ�س:3(.

-�سـورة الن�رص، 

)اأ�س:4(.

-الله العظيـــم 

الغنـــّي الّرّزاق، 

)اأ�س:2(.

-فوز املوؤمنني 

بر�سا الله 

تعاىل وجتّنبهم 

لعقابه نظري 

اإميانهم 

و اأعمالهم 

احلة. ال�سّ

-�سورة الغا�سية، االآيات من: 1 
اإىل 16، )اأ�س:18(، واالآيات من 

23 اإىل 26 )اأ�س:19(.
-�سورة الن�رص، االآية 3، 

)اأ�س:20(.
-اأ�سّلي الظهر والع�رص، 

)اأ�س:)20(.
-اأعتني ببيئتي، )اأ�س:21(.

-اأ�سهم يف اإ�سالح حميطي، 
)اأ�س:21(.

-�سورة االن�سقاق، االآيات من 7 
اإىل 15، )اأ�س:23(.

-الله ي�سمعني ويراين: ال�سميع 
الب�سري )اأ�س:23(.

-�سورة االن�سقاق، االآيات من: 
20 اإىل 25، )اأ�س:24(.

- �سورة الع�رص،االآيتان 2 و 3، 
)اأ�س:25(.

-اأ�سّلي املغرب والع�ساء، 
)اأ�س:25(.

- اأعمل و اأجتهد، )اأ�س:26(.
-اأتقن عملي، )اأ�س:26(.
-اأحب ر�سول الله �سّلى 

الله عليه  و �سّلم: اأقتدي به، 
)اأ�س:29(.

- اأذكر الله تعاىل: اأ�سّبح الله 
تعاىل يف �سالتي، )اأ�س:30(.

- اأحافظ على �سحتي: 
)اأ�س:31(.

- اأ�سلح و ال اأف�سد، )اأ�س:31(.

-األفاظ االأذان واالإقامة، )اأ�س:14(.
-اأ�سدق فــي قـــويل، )اأ�س:15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�س:15(.
 ،11 و   10 االآيتان  الربوج،  -�سورة 

)اأ�س:18(.
الّرقيب  والعلن:  ال�رّص  يف  رقيبي  -الله 

ال�ّسهيد، )اأ�س:18(.
االأمني،  و�سّلم  عليه  الله  �سّلى  -الّر�سول 

)اأ�س:19(.
-�سورة الكوثر، االآيتان: 1 

و 2، )اأ�س:20(.
-�رصوط ال�سالة، )اأ�س:20(.

-اأن�رص املظلوم، )اأ�س:21(.
-اأثبت على احلق، )اأ�س:21(.

-�سورة االن�سان، االآيات من: 3 اإىل 22، 
واالآية: 31، )اأ�س:23 و 24 و 25(.

العفّو  عّني:  يعفو  و  يرحمني  الله   -
الّرحيم، )اأ�س:23(.

-الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم يوؤّلف بني 
قومه، )اأ�س:24(.

الة، )اأ�س:25(. -فرائ�س ال�سّ
-اأت�سامح و الاأظلم،)اأ�س:26(.

- اأعفو عّمــــن ظلمني، )اأ�س:26(.
- اأحّب الــّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلــم: 

اأتخّلق بـاأخالقه، )اأ�س:29(.
-اأذكـر الله تعاىل: اأدعو الله تعاىل فـــي 

�سالتــي، )اأ�س:30(.
- الـموؤمن كّله خري، )اأ�س:31(.

- اأراأف و اأرحم، )اأ�س:31(.
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الّدرو�ساملداخل
مظاهر 
التكامل

مواطنه

َعّلم ال�ّسابق )ال�سنة الثانية( َعّلم الاّلحقالتَّ التَّ

االقتداء

الّر�سول 
�سّلى الله 

عليه 
و�سلم 
طفال، 

)اأ�س:3(.

-رعاية الله 
تعاىل لنبّيه 

الة  عليه ال�سّ
و ال�ّسالم 

وع�سمته له 
منذ والدته اإىل 

حني وفاته.

- �سورة الفيل، )اأ�س:3(.
- مولد الّر�سول �سّلى الله عليه 

و�سّلم و ن�ساأته، )اأ�س:3(.
-�سـورة قري�س، )اأ�س:4(.

عماًل،  و  قواًل  اأحدًا  برّبي  اأ�رصك  ال   -
)اأ�س:5(.

-�سورة ال�رصح، )اأ�س:7(.
-الله يهديني: الهادي، )اأ�س:7(.

- الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم املطّهر، 
)اأ�س:8(.

-اأطهر قلبي مــن الكراهية
 و ال�سخرية، )اأ�س:10(.

-�سورة البلـــــد، االآيتان: 1 و 2،
 )اأ�س:12(.

-الله يطعمني وي�سقيني:
الغنّي الّرّزاق، )اأ�س:12(.

الّراهب  ق�سة  النبوة:  -عــــالمات 
بحريى، )اأ�س:13(.

-الر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم املب�رّص 
به، )اأ�س:19(.

-�سورة الن�رص، )اأ�س:20(.
- الله ي�سمعني ويراين: ال�ّسميع الب�سري، 

)اأ�س:23(.
و�سّلم:  عليه  الله  �سّلى  الر�سول  -كدح 

الّرعي، )اأ�س:24(.
-الله يعطيني: املعطي املانع، )اأ�س:28(.

عليه  الله  �سّلى  الله  ر�سول  -اأحّب 
و�سّلم: اأقتدي بـــه، )اأ�س:29(.

-كــدح الر�سول �سلى الله عليه 

و�سّلم يف �سبيل الّرزق، )اأ�س:8(.

-�سورة االأعلى، االآيات مــن : 6 اإىل 

9، )اأ�س:12(.

- الّر�سول �سّلى الله عليـه و�سّلم 

ادق، )اأ�س:13(. ال�سّ

- الّر�سول �سّلى الله عليـه و�سّلم 

االأمني، )اأ�س:19(.

- �سورة الكوثر، )اأ�س:20(.

-اأثبت على احلق، )اأ�س:21(.

-الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم يوؤّلف 

بني قومه، )اأ�س:20(.

-�سورة االن�سان، االآيات من : 24 اإىل 

26، )اأ�س:25(.

- الله اجلّواد الكرمي، )اأ�س:28(.

-اأحّب الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم: 

اأتخّلق باأخالقه، )اأ�س:29(.

-املوؤمن كله خري، )اأ�س:31(.
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مظاهر الّدرو�ساملداخل
التكامل

مواطنه

َعّلم ال�ّسابق )ال�سنة الثانية( َعّلم الاّلحقالتَّ التَّ

اال�ستجابة
فــرائ�س 
الو�سوء، 
)اأ�س:4(.

االأهمية 
الكبرية 
للو�سوء 
كعبادة 

وك�رصط 
من �رصوط 

�سّحة 
الة. ال�سّ

-�سورة الفاحتة، االآية: 4، )اأ�س:2(.
-�سورة قري�س، االآيات من: 3 اإىل 5، 

)اأ�س:4(.
-الطهور �سطر االإيـمان، )اأ�س:5(.

 ،8 و   7 االآيتان:  ال�رصح،  -�سورة 
)اأ�س:7(.

-�سورة الـماعون، االآيات من: 
4 اإىل 6، )اأ�س:9(.

بح، )اأ�س:14(. -اأ�سّلي ال�سّ
-اأ�سّلي الظهر والع�رص، )اأ�س:20(.

ال�سميع  ويراين:  ي�سمعني  -الله 
الب�سري، )اأ�س:23(.

- اأ�سّلي املغرب والع�ساء، )اأ�س:25(.
الله عليه  الله �سّلى  اأحّب ر�سول   -

و�سّلــم: اأقتـدي بــه، )اأ�س:29(.
-اأحـافــظ على �سحتـي، )اأ�س:31(.

- �سنـن الــو�سوء وبع�س نـواق�سه، )اأ�س:9(.
- اأحـــافـظ على �سالمـــة ج�سمـي، )اأ�س:10(.

-اأعتني بهندامي، )اأ�س:10(.
-�سورة االأعلى، االآيتان: 14 و 15، )اأ�س:12(.
- الله تعاىل يعلـم مـا اأ�سـّر ومـا اأعلن: العليم 

اخلبري، )اأ�س:12(.
-�سورة الكوثـر، االآية: 2، )اأ�س:20(.

-�رصوط ال�سالة، )اأ�س:20(.
-�سورة االن�سان، االآيتان: 25 و 26، )اأ�س:25(.

-فرائ�س ال�سالة، )اأ�س:25(.
-اأحب الر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم: اأتخّلق 

باأخالقه، )اأ�س:29(.
فـي  تعاىل  الله  اأدعو  تعالـى:  الله  -اأذكــر 

�سالتـي، )اأ�س:30(.

الق�سط

اأحفـــظ 
نف�ســــــي 
واأرعــــــى 

حقوق 
غريي، 

)اأ�س:5(.

-رعايــة 
حقــــوق 
النـــف�س 
وحقــوق 
الغيـــــر.

-الله يهديني: الهادي )اأ�س:7(.
اإىل   1 من  االآيات  الهمزة،  �سورة   -

3، )اأ�س:8(.
-�سورة الـماعون، )اأ�س:9(.

-اأطهر قلبــي من الكــراهيــة
 وال�سخريـــة، )اأ�س:10(.

-اأ�سهم يف نظافة بيتي، )اأ�س:10(.
- �سورة البلد، االآيات من:

 11 اإىل 18، )اأ�س:13(.
-ال اأ�رصف يف اأكلي و�رصبي)اأ�س:15(.
وال�ســرب،  االأكــــل  اآداب  -األتزم 

)اأ�س:15(.
21 و22،  االآيتان:  الغا�سية،  -�سورة 

)اأ�س:19(.
-�سورة الن�رص، االآية:3 )اأ�س:20(.

-اأعتني ببيئتي، )اأ�س:21(.
حميطــــي،  اإ�سالح  فــي  -اأ�سهم 

)اأ�س:21(.

-اأميط االأذى عن الطريق، )اأ�س:5(.
-�سورة ال�سم�س، االآيتان: 9 و10، )اأ�س:9(.

-اأحافظ على �سالمة ج�سمي، )اأ�س:10(.
-اأعتني بهندامي، )اأ�س 10(.

-�سورة االأعلى، االآية: 14، )اأ�س:12(.
العليم  اأعلن:  وما  اأ�رّص  ما  يعلم  تعاىل  الله   -

اخلبري، )اأ�س:12(.
 ،8 اإىل   6 من:  االآيات  العاديات،  -�سورة 

)اأ�س:13(.
ال�سادق  و�سلم  عليه  الله  �سّلى  الر�سول   -

)اأ�س:13(.
- �سورة الزلزلة، االآيتان: 8 و 9 ، )اأ�س:14(.

-اأ�ســدق فــي قـــولــي، )اأ�س:15(.
-اأحفظ ل�ساين، )اأ�س:15(.

-�سورة الربوج، االآيتان: 10 و 11، )اأ�س: 18(.
الّرقيب  والعلن:  ال�رّصّ  فــي  رقيبي  الله   -

ال�ّسهيد، )اأ�س:18(.
- الر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم االأمني،

)اأ�س: 19(.
-اأن�رص املظلوم، )اأ�س:21(.
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مظاهر الّدرو�ساملداخل
التكامل

مواطنه

َعّلم ال�ّسابق )ال�سنة الثانية( َعّلم الاّلحقالتَّ التَّ

الق�سط

اأحفــــظ 
نف�ســــــي 
واأرعــــــى 

حقوق غريي، 
)اأ�س:5(.

- رعــايــة 
حقــــوق 
النـــف�س 

وحقـــوق 
الغيــــــر.

-الله ي�سمعني ويراين: ال�سميع 
الب�سري، )اأ�س:23(.

-�سورة االن�سقاق، االآية:25، 
)اأ�س:24.(.

-�ســورة الع�ســــر، االآيتـــان: 2 و3، 
)اأ�س:25(.

-اأعمل واأجتهد، )اأ�س:26(.
-اأتقن عملي، )اأ�س:26(.

-اأحب ر�سول الله �سّلى الله عليه 
و�سّلم: اأقتدي به، )اأ�س:29.(.

-اأحافظ على �سحتي، )اأ�س:31.(. 
- اأ�سلح وال اأف�سد )اأ�س:31(.

-�سورة االن�سان، االآيــات: من: 7 
اإىل 9، )اأ�س:23(.

- الر�سول �سّلى الله عليه و�سلم 
يــوؤّلف بيـن قومــه، )اأ�س:24(.
-اأت�سامح وال اأظلم، )اأ�س:26(.

-اأعفـــو عّمـــن ظلمنــــي،
 )اأ�س:26.(.

-اأحّب ر�سول الله �سّلى الله 
عليه و�سّلم: اأتخلق باأخالقه، 

)اأ�س:29.(.
-املوؤمن كله خري، )اأ�س:31.(.

- اأراأف واأرحم، )اأ�س:31.(.

احلكمة
اأميط االأذى 
عن الطريق. 

)اأ�س:5.(.

اإماطة االأذى عن 
الطريق �سدقـــة 

ورحمة باالآخرين 
واإ�سالح 
للمحيط.

-�سورة الفاحتة، االآية:5. )اأ�س:2(.
-الله يهديني: الهادي، )اأ�س: 7.(.
-�سورة البلد، االآيتان: 17 و18، 

)اأ�س:13.(.
-اأعتني ببيئتي، )اأ�س:21.(.

-اأ�سهم يف اإ�سالح حميطي، )اأ�س:21.(.
-الله ي�سمعنــــي ويراين: ال�سميـــع 

الب�سري )اأ�س:23(.
-�سورة االن�سقاق، االآية: 25، 

)اأ�س:24(.
-�سورة الع�رص، االآيتان: 2و3، )اأ�س: 

.).25
-اأعمل واأجتهد، )اأ�س: 26(.

-اأتقن عملي، )اأ�س:26(.
-اأحـّب ر�سوَل الله �سلى الله عليـه 

و�سّلم، )اأ�س:29( اأقتـدي بــه
-اأ�سلح و ال اأف�سد،)اأ�س:.31(.

-اأحفظ نف�سي و اأرعى حقوق غريي 
)ال�سنة الثانية( )اأ�س:5.(.

-�سورة ال�سم�س، االآية: 9، 
)اأ�س:9.(.

-�سورة االأعلى، االآية: 14، 
)اأ�س:12.(

-الله يعلم ما اأ�سـّر ومـــا اأعلن:
العليم اخلبري، )اأ�س:12.(.

-�سورة الزلزلة، االآيتان: 8و9 
)اأ�س:14.(.

-�سورة الربوج، االآية: 11، 
)اأ�س:18.(.

-الله رقيبي فـي ال�سـر والعلن: 
الّرقيب ال�ّسهيد، )اأ�س:18.(.
اأحّب الر�سول �سلــى الله 

عليه و�سلم: اأتخلق باأخالقه، 
)اأ�س:29.(.

-الـموؤمن كّله خيـر، )اأ�س31.(.
-اأراأف واأرحــم، )اأ�س:31.(.
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الن�سو�ص الّداعمة:

� املومنون اإخوة ف�أ�صلحوا بني اأخويكم، و اتقوا اللهّ لعلكم ترحمون}.  - يقول الله تعاىل: { اإنهّ

�سورة احلجرات، االآيــــة: 10.

- عن جرير بن عبد الله ر�سي الله تعاىل عنه قال: »بايعُت ر�سول الله �سّلى الله عليه و �سلـم على اإقام 

الة، و اإيتاء الزكاة، و الن�سح لكّل م�سلم«.  اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه، رقم احلديث 57. ال�سّ

-عن عبد الله بن عمرو ر�سي الله تعاىل عنهما، اأن رجاًل �ساأل ر�سول الله �سّلى الله عليه و�سلم: » اأي 

االإ�سالم خرٌي؟« قال : »تطعم الّطعام وتقراأ ال�ّسالم على َمْن عرفَت ومن مل تعرف«.

 اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه، رقم احلديث: 28.

-عن اأن�س بن مالك ر�سي الله تعاىل عنه، عن النبي �سلى الله عليه و �سّلم قال: »اليوؤمن اأحدكم حتى 

يحّب الأخيه ما يحّب لنف�سه«.  اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه، رقم احلديث: 13.
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املفردات املكونة ملداخل الوحدة
     الـمدخل

احلكمةالق�سطاال�ستجابــةاالقتــداءالتزكيـــةاالأ�سبوع

االأ�سبوع  1
- �سورة االنفطار.

-الله خلقني واأح�سـن 
�سورتي: اخلالق امل�سور.

- كـــــدح 
الر�سول)�س( يف 

�سبيل الرزق .
-�سورة االنفطار )تتمة(. االأ�سبوع  2  

-�سنن الو�سوء - �سورة ال�سم�س.االأ�سبوع  3    
وبع�س نواق�سه.

- اأحافظ على االأ�سبوع  4
-اأعتني بهندامي.�سالمة ج�سمي.

تقويــــم ودعـــــم
اأهداف وقيم الوحدة

االأهــداف

الـــمداخــــل
احلكمةالق�سـطاال�ستجابــةاالقتــداءالتزكية

- يتلو املتعلم )ة( اآيات 
�سورة االنفطارتالوة 

�سليمة
-يحفظها وي�ستظهرها.

-يعظم املتعلم)ة( الله 
الـخالق وي�سكره عـــز 

وجل على نعمه .
-يـوؤمن بـمالئكة الله 

وبيوم احل�ساب واجلزاء .

-يتعرف املتعلم)ة( 
االأن�سطة التي 

مار�سها الر�سول 
)�س( يف �سبيل 
حت�سيل الرزق 

)الرعي والتجارة(.
-يجّد الـمتعلم )ة( 

ويجتهد فــي عمله 
)ها( اقتداء بر�سول 

الله )�س(.

-يتعــــــــرف 
الـمتعلم)ة( �سنــن 

الــــو�سوء 
وبع�س نـــواق�سه 
-يــمــيز بيـــــن 
الفرائ�س وال�سنن

-يتــو�ساأ 
الـمتعلم ملتزما 

)ة( ترتيب 
فــــرائ�س 

الو�سوء و�سننـه.

-يتعرف املتعلم 
)ة(

االأخطـــــــار 
الـمهـــــــــددة 

ل�سالمــــــــة
 ج�سمـــــه )ها( 
)الــحـــــوادث،
الت�سمم،اللعب 

باالأ�سياء امل�رصة(.
-يتعــــرف 

القواعد ل�سمان 
�سالمة اجل�سم 

-يـميز الـمتعلم 
)ة( ال�سلوك 

اخلطاأوال�سلوك 
ال�سحيح جتاه 

قواعد ال�سالمة .

- يتعـــــرف 
الــمتعلم )ة( 
معنى الهندام
-يعتنـــــــي 
بهندامه )ها( 
)نظافة ،ذوق 
يف اللبا�س...(
-يــميــــــز 
الــمتعلم )ة(
الهنــــــدام 

الــمنا�سبـــة 
له )ها( .

- الله خلقني واأح�سن 
�سورتي :

-يتعرف املتعلم )ة( اأن الله 
خلقه )ها( واأح�سن �سورته 
)ها( انطالقا من فهمه )ها( 
ملعنى ) الله اخلالق امل�سور(

-يوؤمن  املتعلم )ة( بالله 
اخلالق امل�سور ويعظمه 

وي�سكره .

ثانيا : التعريف بالـمفردات واالأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف تاأطري 
مداخل مادة الرتبية االإ�سالمية ومظاهــر االن�سجام والتكامل والن�سو�س الــداعمة

 للوحدة الثانية
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-يتلــو الـمتعلـم)ة( اآيـــات �سـورة 
ويحفظهـا  ح�سنـة  تالوة  ال�سم�س 

وي�ستظهرهـا.
-يعظم ربه )ها( اخلالق.

القيــــم

-قدرة الله على اخللق.
-�سكـــر الله تعالـــى.
- االإيــمان بيوم الدين
  -  تقـــديـــر-االإيـمان بالـمالئكة.

 العمــل والكـدح 
واالجتهاد.

-قيمة املحافظة - قيمة الطهارة
على الذات

-  اجلمال
- النظافة 

- التنا�سق  - االإميان بالله الــخالق امل�سور 
- �سكر الله تعاىل.

- تزكية النف�س.
-تعظيم الله تعاىل.

 امل�سامني الوظيفية
الـم�ساميـــن الــوظيفيـةدرو�س الوحدةاملداخل

التزكية:
)القراآن 
الكريـم(

�سورة االنفطار، 

االآيات من 1اإىل8:

معـاين الـمفـردات :
-انفطرت: ان�سقت وت�سدعت.
-انترثت : تناثرت وت�ساقطت.

-فجرت : فتح بع�سها على بع�س.
-بعرثت : قلبت ونب�س ما فيها من املوتى .

-علمت نف�س ما قدمت واأخرت: ما اأ�سلفت من خري اأو �رص.
-ما غرك : اأي �سيء خدعك.

-الذي خلقك: الذي اأوجدك من العدم.
-ف�سواك : جعلك �سويا �سامل االأع�ساء .
-فعدلك : جعلك معتدل القامة منت�سبا.

-يف اي �سورة ما �ساء ركبك: يف اأي �سورة �ساءها واختارها لك من ال�سور احل�سنة.
مـعاين االآيـات :

،وانتثار  ال�سماء  انفطار  من  ال�ساعة  قيام  ي�ساحب  الذي  اجلذري  الكوين  االنقالب   -
الكواكب ،وتفجري البحار ،وبعرثة القبور ،ويومئذ يعلم االإن�سان ما اأ�سلف من خري اأو �رص .
وكفران  واجلحود  بالع�سيان  وجل  عز  ربه  اإح�سان  قابل  الذي  لالإن�سان  -العتاب 
النعمة،والتي منها خلقه من عدم ،وجعله �سويا �سامل االأع�ساء معتدل القامة ،يف اأح�سن 

الهيئات واالأ�سكال،ووهبه ال�سورة احل�سنة البديعة .
قـواعـد التجويــد :

- قاعدة املد امل�سبع:
    اإذا ال�سماآء انفطرت              - مـا �ساآء ركبك

-يحاكي التلميذ قراءة االأ�ستاذ)ة( للمثاليـن اأعاله.
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الـم�ساميـــن الــوظيفيـةدرو�س الوحدةاملداخل

التزكية:
)العقيدة(

الله خلقني واأح�سن 

�سورتي: اخلالق 

امل�سور

الـمفاهيـم االأ�سا�سية :
املخلوقات  جميع  اأوجد  تعاىل  الله  اأن  ويعني  احل�سنى،  الله  اأ�سماء  من   : اخلالق  الله   
من العدم وعلى غري مثال �سابق، والذي هياأها وقّدرها و�سّكلها ورّكبها بعلمه وقدرته 
واإرادته. يقول الله تعاىل :"الله خالق كل �سيء،وهو على كل �سيء وكيل ".�سورة الزمـر ،

االآيــة :59.
  الـم�سور: من اأ�سماء الله احل�سنى،ويعني اأن الله تعاىلخلق خلقه كيف �ساء ،و�سورجميع 
املخلوقات فاأعطى كل خملوق منها �سورة خا�سة وهيئةمفردة يتميز بها عن غريه ،يقول 
الله تعاىل :" هوالله اخلالق البارئ امل�سور، له االأ�سماء احل�سنى". �سورة احل�رص ،االآية:24.

 ويقول عز وجل :"و�سوركم فاأح�سن �سوركم، واإليه امل�سري ".�سورة التغابن ،االآية:3.

التزكية:
)القراآن 
الكريـم(

�ســـــورة 

االنفطار،االآيات

 من : 9  اإىل19

معـاين الـمفـردات :
-تكّذبون بالدين: اأي بيوم احل�ساب واجلزاء.

-واإن عليكم حلافظني: رقباء من املالئكة عليهم ال�سالة وال�سالم يراقبون اأعمالكم.
-كراما كاتبني: كراما على الله تعاىل يكتبون اأقوالكم واأعمالكم.

-يوم ال متلك نف�س لنف�س �سيئا :اأي ال ي�ستطيع اأحد اأن ينفع اأحدا وال اأن يدفع عنهم 
�رصا.

مـعاين االآيـات :
-بيان عّلة جحود االإن�سان وهي تكذيبه بيوم احل�ساب واجلزاء،علما اأن الله تعاىل وكل 

بكل اإن�سان ملكني ي�سجالن عليه اأعماله خريها و�رصها .
-انق�سام النا�س يف االآخرة اإىل ق�سمني:االأبراروالفجار،وبيان ماآل كل من الفريقني.
-هول يوم القيامة و�سخامته حيث ال ميلك اإن�سان الإن�سان نفعا وال يدفع عنه �رصا.

قـواعـد التجويــد :
-قاعدة ت�سهيل الهمز : اإن ااَلبرار  -  وااَلمر.

 يحاكي الـمتعلم)ة(قراءة االأ�ستاذ)ة(للمثالني اأعاله.

كدح الر�سول )�س( االقتداء 
يف �سبيل الرزق

الـمفاهيم االأ�سا�سية  :
 اإن الر�سول )�س(يف اأول �سبابه كان يرعى الغنم،رعاها يف بني �سعد ويف مكة الأهلها 
مقابل اأجرة، ثم انتقل )�س(اإىل عمل التجارة،وقد ورد اأنه كان يتجر مع ال�سائب بن اأبي 
ال�سائب املخزومي، فكان خري �رصيك له .ويف اخلام�سة والع�رصين من �سنه خرج تاجرا 
اإىل ال�سام يف مال خديجة)�س( ملا علمت عنه من �سدق واأمانة وح�سن اأخالق،واتفقت 
معه على اأن تعطيه اأف�سل ما كانت تعطي غريه من التجار،وبالفعل خرج)�س(للتجارة 
اإىل ال�سام مع غالمها مي�رصة، وعندما رجعا اإىل مكة راأت خديجة)�س(يف مالها ربحا 
للر�سول)�س(،فرغبت  الكرمية  ال�سمائل  وفريا وبركة وافية،وحدثها غالمها مي�رصة عن 

يف الزواج منه )�س(، وهذا ما مت، حيث اأ�سبحت اأول امراأة يتزوجها الر�سول)�س(.
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درو�س املداخل
الـم�ساميـــن الــوظيفيـةالوحدة

التزكية:
)القراآن 
الكريـم(

�سورة 

ال�سم�س

معـاين الـمفـردات :
- وال�سم�س و�سحاها :و�سوئها ال�ساطع.

- والقمر اإذا تالها : َتـِبـَع ال�سم�س طالعا بعد غروبها.
- والنهار اإذا جالها : اإذا ك�سف ظلمة الليل ب�سيائه.

-والليل اإذا يغ�ساها : اإذا غطى الكون بظالمه.
- واالر�س وما طحاها : اأي ومن ب�سطها من كل جانب وجعلها ممتدة ممهدة للعي�س.

- ونف�س وما �سواها : ومن اأن�ساأها واأبدعها.
- فاألهمها فجورها وتقواها : بني لها ال�رص واخلري.

- قد افلح من زكاها : قد فاز من طهرها من املعا�سي .
- وقد خاب من د�ساها : وقد خ�رص من اأخفاها واأف�سدها بالفجور واملعا�سي.

- بطغواها : ب�سبب طغيانها وجتربها.
- ر�سول الله : �سالح عليه ال�سالة وال�سالم .

- فعقروها : قتلوا الناقة .
- فدمدم عليهم ربهم : فاأهلكهم الله تعاىل ودمرهم 

مـعاين االآيـات :
الب�رصية  والنف�س  وال�سماء واالر�س  والليل  والقمروالنهار  بال�سم�س  تعاىل  الله  اأق�سم   -
اأف�سدها  من  ،وعلى خ�رصان  املعا�سي  من   وزكاها  الله  بطاعة  نف�سه  من طهر  فوز  على 

بالذنوب وال�سيئات.
للناقة  وقتُلهم  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  بنبيهم �سالح  ب�سبب طغيانهم  ثمود  قوم  -تكذيب 

فا�ستحقوا  االإهالك  والتدمري.
قـواعـد التجويــد :

- قاعدة االإمـالـة : " وال�سم�س و�سحاها"  -  " طغواها " -  "فال يخاف عقباها ".
- اأن يحاكي املتعلم)ة( ترتيل االأ�ستاذ)ة( يف االأمثلة اأعاله .

اال�ستجابة

�سنن 

الو�سوء 

وبع�س نواق�سه

الـمفاهيم االأ�سا�سية  :
 - �سنن الو�سوء �سبع هي :

1 -غ�سل اليدين ثالثا اإىل الكوعني قبل اإدخالهما يف االإناء.
2 -امل�سم�سة:هي اإدخال املاء يف الفم وخ�سخ�سُته من �سدق اإىل �سدق واإلقاوؤه من الفم، 

وتكون ثالثا.
3 - اال�ستن�ساق :هوجذب املاء باأنفه.

4 -اال�ستنثار : نرث املاء خارج اأنفه ويكونان ثالث مرات. 
5 -رد م�سح الراأ�س :اأي رد اليدين من منتهى امل�سح ملبدئه .

6 -م�سح االأذنني ظاهرهما وباطنهما ،فيم�سح ظاهرهما باإبهامه وباطنهما ب�سبابتيه.
7 -ترتيب الفرائ�س فيما بينها، فيقدم غ�سل الوجه ثم غ�سل اليدين اإىل الـمرفقني ثـم 

م�سح الراأ�س  ثم غ�سل الرجلني .
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الـم�ساميـــن الــوظيفيـةدرو�س الوحدةاملداخل

اال�ستجابة
�سنن الو�سوء 
وبع�س نواق�سه

 من نواق�س الو�سوء :
 -خروج البول – خروج الريح من الدبر –الغائط) هو ا�سم املكان املنخف�س ، وقد كانت 
العرب تق�سده لق�ساء حاجتهم الأجل الت�سرت، ثم نقل عن املكان  وكني به الرباز نف�سه.( 
اأويتكلم  يده  من  ال�سيء  ي�سقط  اأو  النائم  لعاب  ي�سيل  اأن  )وعالمته  الثقيل:   النوم   –
واليدري ما قال( - ال�ّسك يف الو�سوء كمن اأيقن بالو�سوء و�سك يف احلدث، فلم يدر 
اأحدث بعد الو�سوء اأم ال، فاإنه يعيد و�سوءه  -فقدان العقل وزواله اإما ب�سكر اأو اإغماء 

اأو جنون .

الق�سط
اأحافظ 
على 

�سالمة ج�سمي

الـمفاهيم االأ�سا�سية  :
-اإن الله عز وجل خلق االإن�سان يف اأف�سل هيئة واأح�سن تقومي ،يقول الله تعاىل :"لقد 
�سورة  من  7و8  :4.واالآيتان:  ،االآية  التني  �سورة   ." تقويـم  اأح�سن  يف  االن�سان  خلقنا 

االنفطار.
وجعل الله عّز وجّل اجل�سد وديعة لدى كل اإن�سان، لذلك احلفاظ عليه من االمور الواجبة،

ليكون قادرا على اأداء دوره الطبيعي يف احلياة بعبادة الله تعاىل واإعمار االأر�س.
ومن طـرق الـمحافظة على �سالمة الـج�سم :

-تناول االأطعمة الـمفيدة كاخل�رصوات والفواكه والـحبوب واحلليب ...
-جتنب االأطعمة التي تباع من قبل الباعة الـمتجولني .

-تـجنب تناول االأدوية بكيفية ع�سوائية.
- النوم ل�ساعات كافية وخ�سو�سا يف الليل .

-�رصب الـماء بكمية كافية.
-ممار�سة الريا�سة بكيفية منتظمة .

- جتنب مـمار�سة االألعاب اخلطرية. 
-جتنب الّلعب باالأدوات احلادة اأو باملواد امل�سمومة واخلطرة.

-تعلم الطريقة ال�سحيحة لعبور ال�سارع ومعرفة ما ت�سري اإليه عالمات املرور.
-اإخبار الوالدين اأو االأ�ستاذ )ة( عن اأي مغ�س اأو اأمل يف اجل�سم.

احلكمة
اأعتني 
بهندامي

الـمفاهيم االأ�سا�سية  :
تعريف الهندام : هو ح�سن القدِّ واعتداله، وتنظيم املالب�س وتنا�سق األوانها ونظافة املظهر 

واأناقته.
كيفية االعتناء بالهندام: 

-االهتمام بنظافة البدن والثياب.
-تهذيب ال�سعر وتـم�سيطه.

-معاجلة االأمرا�س اجللدية البادية للعيان حتى ال تنفر االآخرين. 
-لبا�س ماينا�سب من الثياب مع مراعاة تنا�سق االألوان وتنا�سبها مع قيا�س اجل�سم. 

-امل�سي بكيفية معتدلة والئقة بدون انحناء وبدون تفاخر ، يقول الله تعاىل : 
" واق�سد يف م�سيك "، �سورة لقمان االآية: 18.
-ممار�سة الريا�سة بانتظام لتفادي ترهل اجل�سم .
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بيان مركزية مدخل التزكية ) القراآن الكرمي ( يف تاأطري درو�ص مداخل الوحدة الثانية 
عنوان الدر�س الــمداخـل الن�سو�س القراآنية املوؤطرة

- �سورة ال�سم�س ، االآية: 7 .
- �سورة االنفطار ،االآيات من 6اىل 8.

- التزكية 

- اال�ستجابة 
- الق�سط 
- احلكمة

اخلالق   : �سورتي  وح�سن  خلقني  الله   -
امل�سور. 

- �سنن الو�سوء وبع�س نواق�سه.
- اأحافظ على �سالمة ج�سمي.

- اأعتني بهندامي .

الن�سجام العمودي

مواطنهمظاهر االن�سجامدرو�س الوحدة 2املداخل 

التزكية 

-�سورة االنفطار .
 ) اأ�س : 7و8(

�سورة ال�سم�س، )اأ�س 9 ( 
واأح�سن  خلقنـي  -الله 
امل�سور  اخلالق   : �سورتي 

)اأ�س 7( .

-�سكر الله تعاىل على 
نعمه ومنها اخللق 

والت�سوير.

-�سورة االنفطار ، االآيات من 6اىل 8 )اأ�س 7 (.
-�سورة ال�سم�س ، االآية: 7 )اأ�س 9 ( .
-�سورة االأعلى ، االآية: 2 )اأ�س 12 ( 

-�سورة الربوج ، االآية: 13 )اأ�س 19 (
�سورة االن�سان ، االآية: 2 )اأ�س 23 ( 

االقتداء 
كدح الر�سول )�س( يف 
�سبيل الرزق : )اأ�س 8 (.

-اعتماد النبي )�س( 
على نف�سه يف ك�سب 

الرزق  وا�ستقامته و�سدقه 
وامانته.

-الر�سول )�س( ال�سادق ، )اأ�س 13 ( 
-الر�سول )�س( االأمني ، )اأ�س 19 (

-اأحب الر�سول )�س( اتخلق باأخالقه ، )اأ�س 29 (

اال�ستجابة 
�سنن الو�سوء وبع�س 

نـواق�سـه)اأ�س9(  
الـمحافظة على فرائ�س 

الـو�سـوء و�سننـــه،
واالحتيـاط مـن نواق�سه 

- فرائ�س الو�سوء ، )اأ�س 4 ( .

اأحافظ على �سالمة الق�سط 
ج�سمي، )اأ�س 10 ( 

الـمحافظة على �سالمـــة 
اجل�سم .

اأحفظ نف�سي واأرعـى حقوق غريي )اأ�س 5 ( .

التعريف مبظاهر التكامل بني مداخل الوحدة الثانية وباقي الوحدات

مظاهر التكامل الدرو�س املداخل 
مواطنه

التعلم الالحقالتعلم ال�سابق

التزكية 

-�سورة االنفطار، )اأ�س 
7و8(.

-�سورة ال�سم�س )اأ�س 
)9

-الله خلقني واأح�سن 
�سورتي : اخلالق 
امل�سور )اأ�س 7 (.

-من نعم الله تعاىل على 
االإن�سان خلقه من عدم 

وت�سكيله يف اأح�سن 
�سورة.

-اأحفــظ نف�سـي 
واأرعى حقوق 
غريي )اأ�س 5(.

-اأحافظ على �سالمة ج�سمــــي ،
)اأ�س 10(.

-اأعتني بهندامي، )اأ�س 10(.
-�سورة االأعلى ،االية 2،)اأ�س 12(.
-�سورة االإن�سان،االية 2،)اأ�س 23(.

-الله اجلواد الكرمي ، )اأ�س 28(.
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مواطنهمظاهر التكامل الدرو�س املداخل 
التعلم الالحق التعلم ال�سابق 

االقتداء
كدح 

الر�سول)�س( 
يف �سبيل الرزق

 )اأ�س 8(

-الر�سول)�س( 
قدوة ح�سنة فــي 
االعتمـــاد على 

النف�س واالأ�ستقامـة.

و�سلم  عليه  الله  �سلى  -الر�سول 
طفال، )اأ�س: 3(.

-الر�سول)�س( ال�سادق، )اأ�س 13(
-اأ�سدق يف قويل،)اأ�س 15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�س 15(.
-الر�سول)�س( االأمني،)اأ�س 19(.

اأتخلق  الر�سول)�س(:  -اأحــــب 
باأخالقه، )اأ�س 29(

اال�ستجابة
�سنن الو�سوء 

وبع�س 
نواق�سه،)اأ�س 

)9

املحافظة على 
فرائ�س الو�سوء 

و�سننه بهدف العبادة 
واحلفاظ على 

ال�سحة:

فرائ�س الو�سوء،
)اأ�س 4(.

-اأحافظ على �سالمة ج�سمي ،
)اأ�س 10(

-اأعتني بهندامي ، )اأ�س 10(
-�رصوط اال�سالة، )اأ�س 20(
-فرائ�س ال�سالة،)اأ�س25(

الق�سط
اأحافظ 

على �سالمة 
ج�سمي،)اأ�س 

)10

املحافظة على 
ال�سحة كنعمة من 
نعم الله عز وجل.

-فرائ�س الو�سوء ،)اأ�س 4(
-اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق 

غريي،)اأ�س 5(
-�سورة االنفطار،االآيــات: من 6 

اإىل8،)اأ�س 7(
-�سورة ال�سم�س، االآيــة: 7 )اأ�س 

)9
-�سنن الو�سوء وبع�س نواق�سه، 

)اأ�س 9(.

-اأعتني بهندامي ، )اأ�س 10(
-�سورة االن�سان، االآيـــة 2،

)اأ�س 23(

اأعتني بهندامي،احلكمة
)اأ�س 10(

العناية بالهندام من 
و�سائل حفظ ال�سحة 

وجمالية املظهر.

حقوق  واأرعـــــى  نف�سي  -اأحفظ 
غريي ، )اأ�س 5(.

�سورتي:  واأح�سن  خلقني  الله   -
اخلالق امل�سور )اأ�س:7(.

-اأحــافظ على �سالمــــة ج�سمي، 
)اأ�س 10(

- اأحب الر�سول �سلى الله عليه 
و�سلم: اأتخلق باأخالقــــه

 )اأ�س: 29(.

الن�سو�ص الداعمة :
-يقول الله تعاىل: { اإذ يتلقى املتلقي�ن عن اليمني وعن ال�صم�ل قعيد .م� يلفظ من قول اإال لديه رقيب 

عتيد} . �سورة ق،االآيتان 17و18.
-عن اأبي هريرة)�س(، قال: قال ر�سول الله)�س(: »اإذا ا�ستيقظ اأحدكم من نومه فال يغم�س يده يف االإناء حتى يغ�سلها ثالثا، فاإنه 

ال يدري اأين باتت يده«. من كتاب بلوغ املرام من اأدلة االأحكام، لالإمام ابن حجر الع�سقالين، باب الو�سوء، رقم احلديث: 35.
ا حمّجليـن من اآثار الو�سوء،  -عن اأبي هريرة )�س( قال : �سمعت ر�سول الله)�س( يقول: » اإن اأمتي ُيْدَعْوَن يوم القيامــة غرًّ

فمن ا�ستطاع منكم اأن يطيل غرته فليفعل«. اأخرجه االإمام البخاري يف �سحيحه،رقم احلديث: 136.
-غّرا : والغّرة هي بقعة بي�ساء تكون يف جبهة الفر�س، والـمعنى بيا�س وجوههم بنور الو�سوء يوم القيامة.

-حمجلني :بي�س اأع�ساء الو�سوء من االأيدي واالأقدام.
-يقول الله تعاىل : { قل من حرم زينة الل التي اأخرج لعب�ده والطيب�ت من الرزق}. �سورة االأعراف،االآية 30.

-يقول الله تعاىل : {وال تقتلوا اأنف�صكم، اإن الل ك�ن بكم رحيم�} .�سورة الن�ساء ،االآية 29.
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املفردات املكونة ملداخل الوحدة

        املدخل
احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكيةالأ�سبوع

الأ�سبوع  1
-�سورة الأعلى

-الله يعلم ما اأ�رس وما 
اأعلن : ال�سميع اخلبري.

- �سورة العاديات .الأ�سبوع  2  
الر�سول )�ص( 

ال�سادق .

- �سورة الزلزلة.الأ�سبوع  3    
-  األفاظ 

الأذان 
والإقامة.

الأ�سبوع  4
-اأ�سدق يف 

قويل .
- اأحفظ 

ل�ساين 

تقويــــــم ودعــــم

ثالثا : التعريف بالـمفردات والأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف 
تاأطري مداخل مادة الرتبية الإ�سالمية ومظاهــر الن�سجام والتكامل والن�سو�ص الــداعمة

ل للوحدة الثالثة
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اأهداف وقيم الوحدة

      املداخل
الأهداف 

والقيم
احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكية

الأهداف

- يتلو املتعلم )ة( اآيات �سورة 
الأعلى تالوة �سليمة .

- يحفظها وي�ستظهرها.
- يعظم املتعلم)ة( الله اخلالق العليم 

اخلبري.
-يتعرف املتعلم)ة( اأن الله تعاىل 

يعلم كل �سيء )الله العليم اخلبري(.
-يوؤمن املتعلم )ة( بالله العليم 

اخلبري.
-يتلو املتعلم )ة( اآيات �سورة 

العاديات تالوة �سليمة .
-يتمكن من حفظ �سورة العاديات.
- يـــوؤمن بالله العليم اخلبري وبيوم 

احل�ساب .
-يتلو املتعلم )ة( اآيات �سورة 

الزلزلة تالوة �سليمة .
-يحفظ وي�ستظهر �سورة الزلزلة.
-يعمل املتعلم)ة( العمل ال�سالح 

ويتجنب اأعمال ال�رس.

-يتعرف 
املتعلم)ة( 

ال�سفات التي 
ميزت اأخــــالق 
الــر�سول )�ص( 

)ال�سدق (.
-يتمثل قيمة 

ال�سدق يف 
�سلوكه)ها( .

- ي�ســــدق 
املتعلم)ة( 

يف قوله)ها( 
مقتديا)ة( 

بر�سول الله 
ال�سادق المني .

يتعـــــرف 
املتعلـــم )ة( 

األفــــاظ الأذان 
والإقامـــة .

- مييــــز بني 
األفاظ الأذان 

والإقامة 
- يـــردد 
املتعلم)ة( 

األفاظ الآذان 
حماكيا)ة( املوؤذن 

يتعرف املتعلم)ة( 
معنى ال�سدق 

يف الكالم .
- يتعرف 

عــــواقب 
الكذب.

- ين�ســح 
بال�سدق 

واجتنـــاب 
الكــذب 

م�ستـدل)ة( 
بحديث نبوي 

�رسيف .

- يتعرف 
املتعلم )ة( 

معنى حفظ 
الل�سان .

- مييز بني 
الكالم 
الطيب 

والكالم 
اخلبيث.

القيم

 �سورة الأعلى:
- تعظيم الله تعاىل .

- تزكية النف�ص.
-الله يعلم ما اأ�رس وما اأعلن.
-الإميان باأ�سماء الله احل�سنى.

 �سورة العاديات :
- الإميان بيوم احل�ساب.

-الإميان باأ�سماء الله احل�سنى:
) ال�سهيد ، اخلبري (.

- �سورة الزلزلة:
-العمل ال�سالح.

-الإميان بيوم البعث واجلزاء. 

- ال�ستجابة - قيمة ال�سدق .
لالأذان.

- قيمة قول - قيمة ال�سدق .
اخلري .
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امل�ضامني الوظيفية

الـم�سامني الوظيفية درو�ص الوحدة املداخل

معاين املفردات  :
ه يا حممد ربك العلي الكبري عن �سفات النق�ص.  -�سبح ا�سم ربك الأعلى: نزَّ

-الذي خلق ف�سوى: الذي خلق جميع املخلوقات فاأتقن خلقها يف اأح�سن الهيئات
-املرعى :كل ما ترعاه احليوانات.

-غثاء اأحوى : اأ�سود باليا.
-وني�رسك للي�رسى : نوفقك لل�رسيعة ال�سمحة الي�سرية.

-من تزكى : طهر نف�سه بالإيـمان والعمل ال�سالح.
معاين الآيات :

فاأح�سن   فاأبدع و�سور  الذي خلق  النق�ص،وهو  تعاىل عن �سفات  الله  -تنزيه   
واأنبت النبات رحمة بالعباد.

 -احلديث عن الوحي وحتفيظه للر�سول)�ص( بكل �سهولة وي�رس بحيث ل ين�ساه 
اأبدا .

عنه  ويدبر  املوؤمنون  هدايته  من  ي�ستفيد  والذي  الكرمي  بالقراآن  -الأمربالتذكري   
الأ�سقياء ؟

 -فالح من طهرنف�سه بالإميان والعمل ال�سالح وجنبها الذنوب والآثام.
القاعدة التجويدية:

- القلقة والـمد والـم�سبع والإخفاء والإمالة :
-" �سنْقرئك فال تن�سى اإل ما �سـاآء الله .اإنَّه يعلم اجلهر وما يخفى ".

-يحاكي املتعلم)ة( قراءة الأ�ستاذ)ة( لـما ت�سمنته العبارة القراآنية من قواعد.

 �سورة

الأعلى
التزكية

)قراآن كرمي(

 املفاهيم الأ�سا�سية  :
-العليم : من اأ�سماء الله احل�سنى، ويعني اأن الله عز وجل عليم مبا كان ، وما هو 
كائن ، وما �سيكون ، وما مل يكن لو كان كيف يكون ، واأحاط علمه تعاىل بجميع 
الأ�سياء كبريها و�سغريها ظاهرها وباطنها، فعلمه تعاىل علم مطلق ؛ يقول الله عز 
وجل :" اأولي�ص الذي خلق ال�سموات والأر�ص بقادر على اأن يخلق مثلهم .بلى 

وهو اخلالق العليم ". �سورة ي�ص، الآية: 80 .
-اخلبري :من اأ�سماء الله تعاىل احل�سنى، وهو من �سيغ املبالغة ويعني :العامل مبا كان 
وما يكون، وهو الذي ل يخفى عليه �سيء يف الأر�ص ول يف ال�سماء ظاهرا اأو 
باطنا ، �رسا اأو علنا، م�ستحيال اأو ممكنا . يقول الله تعاىل : "قالت من اأنباأك هذا، 

قال نباأين العليم اخلبري " �سورة التحرمي ، الية 3.

الله يعلم 

ما اأ�رس 

 وما اأعلن:

العليم اخلبري

التزكية
)عقيدة(
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معاين املفردات : 
بح. -والعاديات �سبحا : اخليل امل�رسعات ي�سمع لأنفا�سها �سوت هو ال�سّ

-فاملوريات قدحا : اخليل التي تخرج �رسر النار من الأر�ص بحوافرها.
-فاأثرن به نقعا : فاأثارت اخليل الغبار ل�سدة اجلري. 

-لكنود :جلاحد لنعم ربه تعاىل. 
-اخلري : املال.

-بعرث ما يف القبور : قلبت القبور واأخرج ما فيها من املوتى.
-اإن ربهم بهم يومئذ خلبري : لعامل بجميع ما كانوا ي�سنعون.

معاين الآيات : 
وعلى  عليه،  تعاىل  الله  لنعمة  كفور  الإن�سان  اأن  على  املجاهدين  بخيل  الق�سم 

طبيعته املحبة للمال احلّب ال�ّسديد .
-بيان مرجع اخلالئق اإىل الله تعاىل للح�ساب واجلزاء ،واأنه عز وجل مطلع وحميط 

بكل ما كان يعملون يف الدنيا. 
- القاعدة التجويدية:

-قاعدة القلقة : "والعاديات �سْبحا، فالـموريات قْدحا ".
"فو�سْطـن به جمعا "     - "وانه حلب اخلري ل�سديْد".

- يحاكي املتعلم )ة( قراءة الأ�ستاذ )ة( للعبارات القراآنية اأعاله.

 �سورة

العاديات
التزكية

 املفاهيم الأ�سا�سية : 
الر�سول )�ص( ال�سادق :

-كان الر�سول )�ص( مثال لل�سدق منذ �سغره يف اأقواله واأفعاله ، وقد عرف بني 
قومه بهذه اخل�سلة النبيلة حتى مت عقله واكتمل ر�سده، فبعث فيهم نبّيا ، ف�سمي 
ال�سادق امل�سدوق ، لأن الله تعاىل حفظه من جميع فواح�ص اجلاهلية واأمرا�سها 
ملا يريده عز وجل من حمله للر�سالة اخلامتة ، يقول الله تعاىل :" وما ينطق عن 

الهوى اإن هو اإل وحي يوحى"، �سورة النجم، الآيتان 3و4. 
فهو عليه ال�سالة وال�سالم مع�سوم من الكذب حتى يف ال�سحك واملزاح ، لأن 
ال�سدق �سفة واجبة يف حقه ويف حق جميع الأنبياء واملر�سلني عليهم ال�سالة 

وال�سالم .

الر�سول )�ص(   

ال�سادق
القتداء
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معاين املفردات : 
زلزلت : ا�سطربت ا�سطرابا �سديدا .

اأثقالها :ما يف بطنها من الكنوز واملوتى.
حتدث اأخبارها : ت�سهد على كل اأن�سان مبا عمل على ظهرها. 

اأوحى لها : اأمرها  واأذن لها. 
-معاين الآيات : 

احلديث عن اأهوال و�سدائد يوم القيامة، حيث ت�سطرب الأر�ص ا�سطرابا �سديدا، 
وتلقي ما يف جوفها من كنوز وموتى، فينده�ص الإن�سان لهذه امل�ساهد املروعة،

ويف هذا اليوم ت�سهد الأر�ص على كل ما عمل عليها من طرف النا�ص ،وتن�رسف 
اخلالئق من اأر�ص املح�رس اإىل اجلنة اأو النار بح�سب ما قدموه يف دنياهم من خري 

اأو �رّس.
- القاعدة التجويدية:

-قاعدة الـمـد الطبيعي، والإدغام :
ـعمل مثقال   -" اإذا زلزلت الر�ص زلزالها "  - "يومئذ حتدث اأخبارها " – "فمن يَّ

ـره ". ذرة خريا يَّ
يحاكي املتعلم)ة( قراءة ال�ستاذ)ة( يف الأمثلة اأعاله.

�سورة الزلزلة التزكية 
)قراآن(

 املفاهيم الأ�سا�سية  :
من  �سالة  كل  بداية  يوم يف  كل  ويوؤذن  الإ�سالم  ال�سالة يف  نداء  هو   : الأذان 

ال�سلوات اخلم�ص املفرو�سة،واأول موؤذن يف الإ�سالم هو بالل بن رباح)�ص(.
األفاظ الأذان :)الله اأكرب- الله اأكرب- اأ�سهد ان ل اإله اإل الله –اأ�سهد اأن ل اإله اإل 
–حي على  الله  اأن حممدا ر�سول  – اأ�سهد  الله  اأن حممدا ر�سول  – اأ�سهد  الله 
ال�سالة – حي على ال�سالة – حي على الفالح – حي على الفالح – الله اكرب 

– الله اأكرب – ل اإله اإل الله(.
ويزاد يف اأذان ال�سبح: بعد حي على الفالح : ال�سالة خري من النوم – ال�سالة 

خري من النوم .
-الإقامة : هي التي تخرب بالبدء يف اأداء ال�سالة .

اأن حممدا  اأ�سهد  اإل الله -  اإله  اأن ل  اأ�سهد  اأكرب-  – الله  اأكرب  :)الله   : األفاظها   
الله   – ال�سالة  قامت  قد  الفالح-  ال�سالة - حي على  حي على   – الله  ر�سول 

اأكرب – الله اأكرب – ل اإله ال الله(.

 األفاظ الأذان
 والقامة

ال�ستجابة



49

 املفاهيم الأ�سا�سية  :
ال�سيء  وا�سطالحا هو اخلربعن  باحلقيقة،  اأخرب   : فعل �سدق  لغة من  -ال�سدق 

على ما هو به وهو نقي�ص الكذب.
فوائد ال�سدق :

-يهدي ال�سدق اإىل الرب واخلري ،ويبعد عن طريق ال�سالل والباطل .
- يف ال�سدق طماأنينة للقلب وراحة لل�سمري والنف�ص.

-حث كل الر�سالت ال�سماوية على ال�سدق.
-ال�سدق والإخال�ص يف العبادات يوؤدي اإىل قبولها من الله تعاىل .

-يزيد ال�سدق يف الثقة بني النا�ص ويوّرث املحبة بينهم .
 من مظاهر ال�سدق :

 - �سدق الل�سان : اأي مطابقة القول للواقع.
- ال�سدق يف املعاملة : بالبتعاد عن الغ�ص واخلداع يف البيع وغريه .

- ال�سدق يف احلال : بالبتعاد عن النفاق وهو اإظهار اخلري واإخفاء ال�رس . 
- ال�سدق يف الدين : باداء العبادات بكامل ال�سدق والإخال�ص .

- ال�سدق يف العهد : بالوفاء بالعهود وعدم نق�سها .

اأ�سدق 
يف 
قويل

الق�سط

 املفاهيم الأ�سا�سية :
-حفظ الل�سان هو : �سونه عن املحرمات والفواح�ص والكالم ال�سيء وال�سخرية 
من النا�ص والغيبة والنميمة والكذب و�سهادة الزور ... فهذه املوبقات  توؤدي اىل 
اإيذاء الآخرين ون�رس البغ�ساء واحلقد واحل�سد بينهم، مما يوؤّدي اىل تفّكك املجتمع 

و�سعفه وانعدام الروابط اليجابية فيه .
يقول الر�سول )�ص( :»ومن كان يوؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خريا اأو لي�سمت«. 

اأخرجه الإمام البخاري يف �سحيحه ، رقم احلديث 6018 .

اأحفظ 
ل�ساين 

احلكمة 

بيان مركزية مدخل التزكية )القراآن الكرمي( يف تاأطري درو�س الوحدة الثالثة.

عنوان الدر�ص املداخل الن�سو�ص القراآنية املوؤطرة

- الله يعلم ما اأ�رس وما اأعلن : العليم اخلبري.

-اأ�سدق يف قويل         

-اأحفظ ل�ساين

- التزكية 

- الق�سط

- احلكمة

- �سورة الأعلى، الآية 7

- �سورة العاديات ، الآية 7، والآية 11

- �سورة الزلزلة ، الآيتان 8و9
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االن�ضجام العمودي 

مـــواطنـــه مظاهر الن�سجام درو�ص الوحدة 3 املداخل

-�سورة الأعلى الآية: 7 )اأ�ص 12 (.

-�سورة العاديات الآية: 7 والية 11 )اأ�ص 13 (.

-�سورة الزلزلة الآيتان: 8 و9 )اأ�ص 14(.

-�سورة النفطار الآيات من 9اىل 12 )اأ�ص 8 (.

-�سورة الربوج الآية: 9 )اأ�ص 18 (.

-�سورة الربوح الآية: 20 )اأ�ص 19 (.

-�سورة الإن�سان الآية: 30 )اأ�ص 25 .

-الله رقيبي يف ال�رس والعلن: الرقيب ال�سهيد

 )اأ�ص 18 (.

املطلق  تعاىل  الله  علم   -

واأعمالها  املخلوقات  بكل 

�سغريها و كبريها.

-�سورة الأعلى )اأ�ص 12(.

-�سورة العاديات 

)اأ�ص:13(.

-�سورة الزلزلة  )اأ�ص 14( 

-الله يعلم ما اأ�رس وما 

اأعلن : العليم اخلبري 

)اأ�ص 12 (.

التزكية

-كدح الر�سول )�ص( يف �سبيل الرزق )اأ�ص 8 (.

-الر�سول )�ص( المني )اأ�ص 19 ( .

-الر�سول )�ص ( يوؤلف بني قومه)اأ�ص 24(.

-اأحب الر�سول )�ص( :اأتخلق باخالقه )اأ�ص 29 ( .

)�ص(  الــر�سول  -اأخــالق 

الفا�سلة و�سمائله الرفيعة.

الر�سول )�ص( ال�سادق 

)اأ�ص13(.
القتداء

-�رسوط ال�سالة ) اأ�ص 20 (.

-فرائ�ص ال�سالة )اأ�ص 25 ( .

- اأذكر الله : ادعو الله يف �سالتي )اأ�ص 30 (.

-الأ�ستجابة لـالأذان لداء 

ال�سلـوات الـمفرو�ســة 

و�سالة الـجمعــة.

األفاظ الأذان والقامة 

)اأ�ص 14(
ال�ستجابة 

- اأن�رس املظلوم )اأ�ص 21(.

- الـموؤمن كله خري )اأ�ص 31(.

ال�سدق من عالمات 

الإيـمان.

اأ�سدق يف قويل :

 )اأ�ص 15 (
الق�سط 

- اأثبت على احلق  )اأ�ص 21(.

-اأراأف واأرحم )اأ�ص 31( .
-جتّنب زّلت الل�سان .

اأحفظ ل�ساين )اأ�ص 15 (
احلكمة
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 التعريف مبظاهر التكامل بني مداخل الوحدة الثالثة وباقي الوحدات

مواطنه مظاهر 
التكامل الدرو�ص املداخل 

التعلم الالحق التعلم ال�سابق

-اأ�سدق يف قويل )اأ�ص 15 (.
-اأحفظ ل�ساين )اأ�ص 15(.

- �سورة الربوج الآية: 9 )اأ�ص 18 (.
-�سورة الربوج الآية: 20 )اأ�ص 19(.

-الر�سول )�ص( الأمني )اأ�ص 19(.
-اأن�رس املظلوم )اأ�ص 21(.

-اأثبت على احلق )اأ�ص 21( .
-�سورة الن�سان ، الآية: 30 )اأ�ص 25(.

-اأت�سامح ول اأظلم )اأ�ص 26(.
-اأعفو عمن ظلمني )اأ�ص 26(.

اأذكر الله : اأدعو الله يف �سالتي )اأ�ص 30(.
- اأراأف واأرحم )اأ�ص 31(.

-اأحفظ نف�سي واأرعى 
حقوق غريي ) اأ�ص 5(.

-اأميط الأذى عن الطريق 
)اأ�ص 5(.

-�سورة النفطار، الآيات: 
من 9 اىل 12 )اأ�ص 8 (.

-اأحافظ على �سالمة 
ج�سمي )اأ�ص 10 ( .

-الر�سول )�ص ( ال�سادق 
)اأ�ص 13(.

-علم الله 
تعاىل 

املحيط بكل 
اأعمال العباد 

واقوالهم.

�سورة الأعلى 
)اأ�ص 12(:

-�سورة 
العاديات )اأ�ص 

:)13
- �ســـورة 
الزلزلــــة 
)اأ�ص14(:

-الله يعلم ما 
اأ�رس وما اأعلن: 
ال�سميع اخلبري ،

)اأ�ص 12(:

التزكية

-اأ�سدق يف قويل )اأ�ص 15(.
-اأحفظ ل�ساين )اأ�ص 15( .

-الر�سول )�ص ( الأمني )اأ�ص 19(.
-�سورة الكوثر ، الآية: 1 )اأ�ص 20(.

-اأثبت على احلق ، )اأ�ص 21(.
باأخالقه  اأتخلق   : )�ص(  الر�سول  -اأحب 

)اأ�ص29(.
-اأراأف واأرحم )اأ�ص 31(.

-�سورة ال�رسح ، الآيـة: 1
 )اأ�ص 2(.

-الر�سول )�ص ( طفال
 )اأ�ص 3 (.

فـي  )�ص(  الر�سول  -كدح 
�سبيل الرزق )اأ�ص 8 (.

الآيــة:   ، ال�سم�ص  -�سورة 
9 )اأ�ص 9 (.

 8 الآية:   ، الأعلى  -�سورة 
)اأ�ص 12(.

-كــــرم 
اأخــالق 

النبـي )�ص( 
وزكاة نف�سه 
من الرذائل

الر�سول )�ص ( 
ال�سادق 
)اأ�ص 13 ( القتداء

-�سورة الكوثر، الآية: 2 )اأ�ص 20 (.
-�رسوط ال�سالة )اأ�ص 20(.

-فرائ�ص ال�سالة )اأ�ص 25 (.
- اأذكر الله : اأدعو الله تعاىل يف �سالتي

 )اأ�ص 30(.

-�سورة ال�رسح ، الآيتان 
7و8 )اأ�ص 2(.

-اأعتني بهندامي 
)اأ�ص  10(.

-�سورة الأعلى ، الآية: 
15 )اأ�ص 12(.

الأ�ستجابـة 
لالذان 

وال�سعـي اإىل 
الـم�سجــد 

لأداء 
ال�سلوات 

الـمفـرو�سـة 
و�سالة 

الــجمعة.

األفــاظ الأذان 
والإقامـــة 
)اأ�ص 14(.

ال�ستجابة
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- اأحفظ ل�ساين )اأ�ص 15 (.
-�سورة الربوج ، الآية: 11 )اأ�ص 18(.

-الله رقيبي يف ال�رس والعلن 
)اأ�ص 15 (.

-الر�سول )�ص ( الأمني )اأ�ص 19 (.
-اأثبت على احلق )اأ�ص 21 (.

-اأحب الر�سول )�ص( : اأتخلق باأخالقه 
)اأ�ص 29 (.

- املوؤمن كّله خري )اأ�ص 31 (.
- اأراأف واأرحم )اأ�ص 31 (.

-�سورة ال�سم�ص ، الآية: 9 
)اأ�ص 9(.

-�سورة الأعلى ، الآية: 15
 )اأ�ص 12(.

-�سورة الزلزلة ، الآية: 8
 )اأ�ص 14 (.

- الله يعلم ما اأ�رس وما اأعلن،
 )اأ�ص 12 (.

ال�سدق 
من مكارم 
الأخالق. 

اأ�سدق يف 
قويل

)اأ�ص 15 (
الق�سط

-الله رقيبي يف ال�رس والعلن )اأ�ص 18 (.
- الر�سول )�ص ( المني )اأ�ص 19 (.

- اأثبت على احلق )اأ�ص 21(.
)اأ�ص  باأخالقه  اأتخلق  )�ص(  الر�سول  اأحب   -

.) 29

- املوؤمن كله خري )اأ�ص 31(.
- اأراأف واأرحم  )اأ�ص31(.

حقوق  وارعى  نف�سي  -اأحفظ 
غريي )اأ�ص 5(.

�سورة النفطار ، الآية: 5
)اأ�ص 7(.

-�سورة ال�سم�ص ، الآية: 9
 )اأ�ص 9 (.

 ، اأعلن  وما  اأ�رس  ما  يعلم  -الله 
)اأ�ص 12 (.

-الر�سول )�ص ( ال�سادق 
)اأ�ص 13 (.

14)اأ�ص  الآية:   ، الزلزلة  -�سورة 
.)14

وجوب حفظ 
الل�سان من 

الزلت 
املهلكة.

 اأحفظ
 ل�ساين

) اأ�ص 15(
احلكمة 

الن�ضو�س الداعمة :
 -يقول الله تعاىل : { يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع ال�صادقني }. �سورة التوبة ، الآية: 120.

 -يقول الله تعاىل : { يا اأيها الذين اآمنوا ال ترفعوا اأ�صواتكم فوق �صوت النبي، وال جتهروا  له بالقول 
كجهر بع�صكم لبع�ض اأن حتبط اأعمالكم  واأنتم ال ت�صعرون } .�سورة احلجرات،الآية 2.

 -عن جابر بن عبد الله ر�سي الله عنهما ،عن النبي )�ص( :" قد اأفلح من تزكى "  قال : »من �سهد اأن لاإله اإل الله وخلع 
الأنـداد ، و�سهد اأين ر�سول الله«، »وذكر ا�سم ربه ف�سلى«  قال: »هي ال�سلوات اخلم�ص والـمحافظة  عليها والهتمام 

بها «.  الإتقان يف علوم القراآن،جالل الدين ال�سيوطي ،ج4، �ص 233. 
الأنداد : ج: ند : النظري واملثيل .

 -عن �سعد بن اأبي وقا�ص )�ص(،عن الر�سول)�ص( اأنه قال: » من قال حني ي�سمع املوؤذن : اأ�سهد اأن ل اإله اإل الله وحده ل 
�رسيك له، واأن حممدا عبده ور�سوله، ر�سيت بالله ربا و مبحمد ر�سول وبالإ�سالم دينا ، غفر له ذنبه«. 

اأخرجه الإمام م�سلم يف �سحيحه،رقم احلديث :386.
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املفردات املكونة ملداخل الوحدة
        املدخل

احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكيةالأ�سبوع

الأ�سبوع  1
-�سورة الربوج.

-الله رقيبي يف ال�رس 
والعلن.

- الر�سول )�ص( -�سورة الربوج )تتمة(.الأ�سبوع  2  
الأمني 

-�رسوط ال�سالة -�سورة الكوثر .الأ�سبوع  3    

-اأثبت على احلق -اأن�رس املظلومالأ�سبوع  4
)ق�سة الغالم املوؤمن(

تقويـــــم ودعـــــم

اأهـــــداف وقيم الوحدة

      املداخل
احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكيةالأهداف  والقيم

الأهــداف

�سورة الربوج:
- يتلو املتعلم)ة( الآيات 

تالوة �سليمة ؛
-يحفظها وي�ستظهرها

-يثبت املتعلم)ة( على احلق 
ح�سب ال�ستطاعة؛

 الله رقيبي يف ال�رس 
والعلن :

-يتعرف املتعلم)ة( اأن الله 
يراقب كل �سيء )الله 

الرقيب ال�سهيد(؛
-يوظف هذين ال�سمني 
)الرقيب ال�سهيد( خالل 

دعائــه)ها( ومناجاته)ها( 
لربه)ها( .

يتعرف املتعلم)ة( 
ال�سفات التي 
ميزت اأخالق 

ر�سول الله 
)�ص( )الأمانة(.

-يتعرف 
املتعلم)ة( 

�رسوط ال�سالة
-يكت�ســـــف 

اختالل �رسوط 
ال�سالة فــي 
و�سعية معينة.

يتعرف املتعلم)ة( 
معنى الظلم

-يتعرف املوقف 
املطلوب جتاه 

املظلوم.
-يتخد املتعلم)ة( 

موقفا لن�رسة 
املظلوم.

ي�ستثمر املتعلم)ة( 
ق�سة اأ�سحاب 

الأخدود يف جتنب  
العتداء على 

الغري.
-ي�ستثمر 

املتعلم)ة( ق�سة 
الغالم املوؤمن يف 

التعرف على احلق 
وف�سله والثبات 

عليه.
-ي�ستفيد من 
ق�سة )الغالم 

املوؤمن( الثبات 
على احلق ح�سب 

ال�ستطاعة.

 التعريف بالـمفردات والأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف تاأطري 
مداخل مادة الرتبية الإ�سالمية ومظاهــر الن�سجام والتكامل والن�سو�ص الــداعمة

ل للوحدة الرابعة
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امل�ضامني الوظيفية :

املداخل
الأهداف  

والقيم
احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكية

ف
ـدا

لأهـ
ا

-�سورة الربوج )تتمة(:
-يتلو املتعلم )ة( الآيات تالوة �سليمة .

- يحفظها وي�ستظهرها.
-يعظم املتعلم )ة( ربه)ها ( الغفور الودود.

-يتحلى بخلق العفــو والت�سامح.
-�سورة الكوثر :

-يتلو املتعلم )ة( الآيات تالوة  ح�سنة 
-يحفظها وي�ستظهرها.

-ي�سكر املتعلم الله على نعمه باإقامة ال�سالة.

القيــم

- �سورة الربوج :
-الثبات على الــحق.

الإيـمان با�سمي الله الغفور الــودود.
-�سورة الكوثر :

-�سكر الله على نعمه.

- الـحفاظ 
على 

الأمانــــة.

- الطهارة .
-احرتام 
مواقيت 
ال�سالة.

- الت�سامح.
-ن�رسة 
املظلوم 
ح�سب 

ال�ستطاعة.

- الثبات. 
- ال�سرب.

امل�سامني الوظيفيةدرو�ص الوحدةاملداخل

التزكية

)قراآن 
كرمي(

�سورة الربوج، 
الآيات: من 1 اإىل 

11

الكلمات الأ�سا�سية:
-الربوج: املنازل الرفيعة التي تنزلها الكواكب اأثناء �سريها.

-واليوم املوعود: يوم القيامة.
-و �ساهد: يوم اجلمعة.
-و م�سهود: يوم عرفة.

-ُقتل: لعن واأهلك
-الأخدود: ال�سق العظيم امل�ستطيل يف الأر�ص.
-و ما نقموا منهم: و ما كرهوا منهم و ما َعاُبوا.

-�سهيد: مطلع على اأعمال عباده، ل تخفى عليه خافية.
-فتنوا: عذبوا واأحرقوا املوؤمنني واملوؤمنات بالنار.

الـم�سامني الأ�سا�سية:
-الق�سم على اإهالك املجرمني الذين طرحوا املوؤمنني يف الّنار لريّدوهم عن دينهم.

-الوعيد ال�سديد بالإحراق بالنار لهوؤلء املجرمني.
-الفوز العظيم باجلّنة للموؤمنني الذين يعملون الأعمال ال�ساحلة.

الـقاعدة التـجويدية:
املد امل�سبع والإخفاء والقلقة :

"وال�سماآء ذات الربوج" – "والله على كل �سيء �سهيد".
- يحاكي التلميذ)ة( قراءة الأ�ستاذ)ة( يف املثالني اأعاله.
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امل�سامني الوظيفيةدرو�ص الوحدةاملداخل

التزكية

)عقيدة(

الله رقيبي يف ال�رّس 
والعلن:

الرقيب ال�سهيد

املفاهيم الأ�سا�سية:
-الله الّرقيب: هو من اأ�سماء الله احل�سنى، و قد ورد يف القراآن الكرمي ثالث مّرات، 
ومنها قوله تعاىل: "وكان الله على كل �سيء رقيبًا". �سورة الأحزاب، الآية: 52.

دور، القائم على كّل نف�ص مبا ك�سبت،  و معناه: الرقيب هو املطلع على ما اأكّنته ال�سّ
فال يغيب عنه �سيء، واملح�سي جلميع اأحوال املخلوقات.

-الله ال�ّسهيد: من اأ�سماء الله احل�سنى، ومعناه: ال�سهيد هو عامل الغيب وال�سهادة 
ل يخفى عليه �سيء و اإن �سغر، و هو املطلع على اأفعال العباد و اأقوالهم، يقول 
�سورة  وبينكم"،  بيني  �سهيد  الله.   قل  �سهادة  اأكرب  �سيء  اأي  "قل  تعاىل:  الله 

الأنعام، الآية 20.

التزكية

)قراآن(

�ســورة الربوج، 
الآيـــات 

من 12 اإىل 22:

معاين املفردات:
- اإن بط�ص ربك: اإن انتقام الله تعاىل و اأَْخَذه ال�سديد للمجرمني.

- اإنه هو يبدئ ويعيد: يخلق ابتداء ويبعث بعد املوت.
- املجيد: العظيم اجلليل املتعايل.

يف لوح حمفوظ: اأي الذي يف ال�سماء، وهو حمفوظ من الزيادة والنق�سان.
معاين الآيات:

- قدرة الله تعاىل على النتقام من اأعدائه املجرمني الذين عّذبوا عباده املوؤمنني.
بعد املوت، و مغفرته وحمبته  البعث  الله تعاىل على اخللق من عدم، و  - قدرة 
لعباده املوؤمنني، و �ساحب العر�ص العظيم و العايل عن جميع اخلالئق و الفّعال ملا 

ي�ساء فال راّد لق�سائه عز وجل.
التحريف  من  املحفوظ  اللوح  يف  واملكتوب  ال�سامية،  الكرمي  القراآن  -مكانة 

والتبديل.
الـقاعدة التـجويدية:

القلقلة والدغام :
-" اإنه هو يبدئ و يعيد" – "ذو العر�ص املجيد.

ـحفوظ". ـجيد"  -" يف لوح مَّ "بل هو قراآن مَّ
- يحاكي التلميذ قراءة الأ�ستاذ لالأمثلة اأعاله.
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امل�سامني الوظيفيةدرو�ص الوحدةاملداخل

القتداء
الر�سول �سّلى 

الله عليه  و�سلم 

الأمني

 املفاهيم الأ�سا�سية:
-ُعـِرَف النبّي عليه ال�سالة و ال�سالم بني قومه بالأخالق الفا�سلة قبـل البعثـــــة و بعدها، 
ومنها خلق الأمانة، حتى �سّموه بالأمني، و قد �سملت اأمانته كل جمالت احلياة، كاأمانته 
يف التجارة مبال خديجة ر�سي الله عنها، و اأمانته يف رد الودائع اإىل اأ�سحابها من قري�ص 
عند الهجرة اإىل املدينة املنورة. و اأمانته عليه ال�سالة و ال�سالم العظمى يف تبليغ الر�سالة 
الربانية على اأكمل وجه، يقول الله تعاىل: " اإنه لقول ر�سول كرمي، و ما هو بقول �ساعر 
قلياًل ما تومنون و ل بقول كاهن، قلياًل ما تّذكرون. تنزيل من رب العاملني". �سورة احلاقة 

الآيات من: 40 اإىل 43.

�سورة التزكية

الكـــوثر

معاين املفردات:
-اإنـــــا اأعطيناك الكوثر: اأي اأعطيناك يا حممد اخلري الكثري الّدائم فـــــي الّدنيا

 و الآخرة و من ذلك نهر الكوثر يف اجلّنة.
-ف�سّل لرّبك و انحر: اأي اأقم ال�سالة لرّبك واذبح ذبيحتك لرّبك وحده.

-اإن �سانئك هو الأبرت: اأي اإن مبغ�سك يا حممد هو املنقطع اأثره، املقطوع من كّل خري.
معاين الآيات:

-ف�سل الله تعاىل العظيم على نبيه الكرمي �سّلى الله عليه و �سّلم باإعطائه اخلري الكثري 
الّدائم ومن ذلك نهر الكوثر يف اجلنة.

-دعوة الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم اإىل اإدامة ال�سالة و نحر الهدي لرّبه عز وجّل.
-و�سف مبغ�ص الّنبي عليه ال�سالة و ال�ّسالم بالّذلة و احلقارة و النقطاع من خري الّدنيا 

و الآخرة.
الـقاعدة التـجويدية:

- املد امل�سبع، وت�سهيل الهمز : اإنَّا اأعطيناك الكوثر - اإن �سانئك هو اَلبرت. 
- يحاكي التلميذ)ة( قراءة الأ�ستاذ)ة( لالأمثلة اأعاله.

ال�ستجابة
�رسوط

 ال�سالة

- املفاهيم الأ�سا�سية:
-�رسوط ال�سالة: -الإ�سالم –البلوغ –العقل –النقاء من دم احلي�ص والنفا�ص – دخول 
الة –بلوغ دعوة ال�سالم لل�سخ�ص –ا�ستقبال القبلة: )وهو �رسط يف احل�رس  وقت ال�سّ
واملكان(.  البدن  و  الثوب  عن  النجا�سة  )اإزالة  اخلبث:  –طهارة  النوافل(.  ويف  وال�سفر 
ة  ال�رّسّ بني  ما  ي�سرت  فالرجل  العورة:   –�سرت  التيمم.  اأو  الو�سوء  )اأي  احلدث:  –طهارة 

والركبة، واملراأة ت�سرت جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها(.
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اأن�رس الق�سط
املظلوم

 املفاهيم الأ�سا�سية:
مفهوم الظلم: هو اجلور و احليف و اإيقاع الأذى مبن ل ي�ستحّق، وهو و�سع الأ�سياء يف غري حملها 
ال�سحيح، و �سلب احلقوق زورا و بهتانا من اأ�سحابها والنحراف عن طريق العدل. و قد حرم الله 
تعاىل الظلم على نف�سه، وكما يف قول الله تعاىل: "ما يبّدل القول لدّي و ما اأنا بظاّلم للعبيد"، �سورة 

ق، الآية:29.
اأنواع الظلم:

- ظلم النا�ص فيما بينهم و بني الله تعاىل: كال�رّسك و ارتكاب املعا�سي، و عدم فعل الواجبات، يقول 
الله تعاىل: "اإن ال�رّسك لظلم عظيم" �سورة لقمان، الآية: 12.

اأو  اأو الهمز  اأو القذف  اأو ال�ّسب  اأو القتل  اأو اجلرح  -ظلم النا�ص فيما بينهم: كالعتداء بال�رسب 
التنقي�ص من الأبرياء.

-�سلب احلقوق من اأ�سحابها و منحها ملن ل ي�ستحقها.
-اأكل اأموال النا�ص بالباطل كاأكل مال اليتيم، اأو اأكل املواريث اأو اأكل الديون اأو خيانة الأمانات.

- ظلم العبد لنف�سه: باأن يفّرط يف دينه و نف�سه، وي�ست�سلم لل�سهوات و الذنوب،  و يهمل واجباته 
الأ�رسية و العملية و الدينية، و يحرم نف�سه من العلم و املعرفة.

من طرق ن�رسة املظلوم:
-التوجه اإىل الظامل بالن�سح و الإر�ساد لكي يقلع عن ظلمه.

-حتذيره من عاقبة الظلم عند الله تعاىل، و ما اأعده للظاملني من العقوبة كما يف قوله تعاىل: "األ لعنة 
الله على الظاملني" �سورة هود، الآية:18.

-اإر�ساد املظلوم اإىل ما ميكنه فعله لتفادي الظلم.
-�سهادة احلق ل�سالح املظلوم حتى يتخل�ص من الظلم.

اأثبت على احلكمة
احلق

-  املفاهيم الأ�سا�سية:
العرب  ن�ستفيد   ،3005 احلديث:  رقم  م�سلم،  الإمام  �سحيح  يف  املوؤمن  الغالم  ق�سة  من  -انطالقا 

والدرو�ص الآتية:
غر. -اأف�سل فرتة للتعليم هي فرتة ال�سّ

الح. - مل َيْخُل زمان من اأهل العلم و ال�سّ
- الأخالق الطيبة للعلماء و ال�ساحلني.

-من ذاق العلم ال�سحيح النافع ل ي�ستطيع ال�ستغناء عنه.
-�رسورة ا�ست�سارة التلميذ ل�سيخه متى التب�ست عليه الأمور.

- قد يكون الطالب �سببا يف ن�رس علم العامل ودعوته.
ب لإميانه، و و�سيته له بال�سرب و الثبات عند البالء. - اإخبار الراهب للغالم باأنه �سُيفنت و ُيعذَّ

- ا�ستجابة الدعوة من الله تعاىل للغالم، ا�ستغلها لدعوة النا�ص اإىل دين الله تعاىل احلق.
- كان الغالم ل يقبل اأجرة على دعوته.

-عند دعائه بال�سفاء للمر�سى يبني لهم اأن ال�سايف هو الله تعاىل.
-رغم التعذيب ال�سديد للغالم، فاإنه ثبت على احلق و اأبى الرجوع عن دينه مهما كان م�سريه.

- كانت طريقة قتل الغالم دليال بينا على �سدقه واإخال�سه، مما جعل الّنا�ص يوقنون ب�سدقه، فثبتهم 
لوا املوت على ترك الهداية، فا�ستحق اجلميع دخول اجلنة جزاء �سربهم و يقينهم  الله تعاىل فف�سّ

وثباتهم على احلق.
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بيان مركزية مدخل التزكية )القراآن الكرمي( يف تاأطري درو�س مداخل الوحدة الرابعة

عنــــوان الّدر�صالـمداخلالن�سو�ص القراآنية الـموؤطرة

- �سورة الربوج، الآية: 9 )اأ�ص:18(
- �سورة الربوج، الآيات من: 4 اإىل 10 )اأ�ص:18(.

- �سورة الكوثر، الآية: 2 )اأ�ص:20(.

- التزكية.

- الق�سط.
- الـحكمة.

- الأ�ستجابة.

- الله  رقيبي يف ال�رّسّ و العلن: الرقيب ال�سهيد )اأ�ص:18(.
- اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.

- اأثبت على احلق، )اأ�ص:21(.
- �رسوط ال�سالة، )اأ�ص:20(.

 االن�ضجام العمودي

مواطنهمظاهر الن�سجامدرو�ص الوحدة 4:املداخل:

التزكية

-�سورة الربوج،
 )اأ�ص: 18 و 19(.

-�سورة الكوثر، 
)اأ�ص:20(.

الله رقيبــي فـــي 
ال�ّســّر  والعلن:  الرقيب 

ال�سهيد،  )اأ�ص:18(.

-الأجر اجلزيل يف اجلنة 
هو جزاء الإميان و العمل 

الح. ال�سّ

  

-رقابــة الله تعاىل 
ال�ساملـة و �سهادتـه 
املطلقة على جميع 

اأفعال و اأقوال العباد.

- �سورة الربوج الآية: 11، )اأ�ص:18(.
- �سورة الكوثر، الآيتان: 1 و 2، )اأ�ص:20(.

-�سورة الع�رس، الآيتان 2 و 3، )اأ�ص:3(.
- �سورة الّن�رس، الآية: 3، )اأ�ص:4(.

-�سورة النفطار، الآية 13، )اأ�ص:8(.
-�سورة ال�سم�ص، الآية: 9، )اأ�ص:9(.

- �سورة الأعلى، الآيتان: 14 و 15، )اأ�ص:12(.
- �سورة الزلزلة، الآية: 8، )اأ�ص:14(.

�سورة الن�سان، الآيات من: 5 اإىل 22، )اأ�ص:23 و 24(.
-�سورة النفطار، الآيتان من 9 و 14، )اأ�ص:8(.

-�سورة الأعلى، الآية 7، )اأ�ص:12(.
-الله يعلم ما اأ�رّس و ما اأعلن: ال�سميع اخلبري، )اأ�ص:12(.

-�سورة العاديات، الآية: 7، )اأ�ص: 13(.
-�سورة العاديات، الآية: 11، )اأ�ص: 13(

- �سورة الزلزلة، الآيتان: 4 و 5، و8 )اأ�ص:14(.
- �سورة الربوج الآية: 9، )اأ�ص:18(.

-�سورة الإن�سان، الآية: 30، )اأ�ص:25(.
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القتداء

الر�سول �سّلى الله عليه 
و�سّلم الأمني، )اأ�ص:19(.

-ِعَظُم اأخالق الّنبي 
�سّلى الله عليه و�سّلم 

وكــرم �سمائلــه 
ورجاحة عقله وع�سمته 

من الرذائل.

- الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم طفاًل. )اأ�ص:3(.

- كدح الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم يف �سبيل الرزق. 
)اأ�ص:8(.

قومه،  بني  يوؤلف  �سّلم  و  عليه  الله  �سّلى  الّر�سول   -
)اأ�ص:24(.

-اأحّب الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم: اأتخّلق باأخالقه، 
)اأ�ص:29(.

ال�ستجابة
�رسوط ال�سالة 

)اأ�ص:20(.
الهتمام ب�رسوط 

ال�سالة

-فرائ�ص الو�سوء )اأ�ص:4(.
-�سنن الو�سوء و بع�ص نواق�سه )اأ�ص:9(.

-األفاظ الأذان و الإقامة )اأ�ص:14(.
-فرائ�ص ال�سالة )اأ�ص:25(.

الق�سط
-اأن�رس املظلوم، 

)اأ�ص:21(.

- ن�رسة املظلوم اإحقاق 
للحق ووفاء بحقوق 

الغري.

-اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي، )اأ�ص:5(.
-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

-اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.
-املوؤمن كّله خري، )اأ�ص:31(.

احلكمة 
ق�سة  احلق:  على  -اأثبت 
الغالم املوؤمن، )اأ�ص:21(.

-الثبات على احلق 
من �سفات املوؤمنني 

اخلال�سني.

-اأميط الأذى عن الطريق، )اأ�ص:5(.
-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

-اأعفو عّمن ظلمني، )اأ�ص:26(.
-اأراأف واأرحم، )اأ�ص:31(.
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-التعريف مبظاهر التكامل بني مداخل الوحدة الّرابعة وباقي الوحدات:

مواطنهمظاهر التكاملالّدرو�صاملداخل

التزكية

- �ســورة البـــروج،
)اأ�ص:18 و 19(.

- �ســــورة 
الكوثـــر

)اأ�ص:20(.
-الله رقيبـــي فــي
ال�ّســّر و العلـــــن،

)اأ�ص:18(.

-رقابة الله تعاىل
املطلقة على اأعمال

العبـاد وجمازاتهـم 
عليها فــي الآخرة.

)II َعّلم ال�ّسابق)ال�سنة َعّلم الاّلحقالتَّ التَّ

- �سورة الع�رس،الآيتـــان 2 و 3، 
)اأ�ص:3(.

- �سورة الّن�رس الآية: 3، )اأ�ص:4(.
-فرائ�ص الو�سوء )اأ�ص:4(.

-اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي، 
)اأ�ص:5(.

-اأميط الأذى عن الطريق )اأ�ص:5(.
-�سورة النفطار، الآيات من: 9 اإىل 

16، )اأ�ص:8(.
-�سورة ال�سم�ص، الآيتـــان: 9 و 10، 

)اأ�ص:9(.
-�سنــــــن الو�سوء و بع�ص نواق�سه 

)اأ�ص:9(.
-اأحافــظ على �سالمـــة ج�سمـــي، 

)اأ�ص:10(.
- �سورة الأعلى، الآيات من : 10 

اإىل 15، )اأ�ص:12(.
-الله يعلم ما اأ�رّس وما اأعلن )اأ�ص:12(.
-�سورة العاديات، الآية: 7، والآيات 

من: 9 اإىل 11، )اأ�ص:13(.
-�سورة الزلزلة، الآيتان: 8 و 9، 

)اأ�ص:14(.
-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

- الر�سول �سّلى الله عليه
 و�سّلم الأمني.)اأ�ص:19(.

- �رسوط ال�سالة، 
)اأ�ص:20(.

-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.
- اأثبت على احلق، 

)اأ�ص:21(.
�سورة الإن�سان، الآيات من: 
4 اإىل 22، )اأ�ص:23 و 24(.
-الله يرحمني ويعفو عّني، 

)اأ�ص:23(.
-فرائ�ص ال�سالة 

)اأ�ص:25(.
-اأت�سامح ول اأظلم، 

)اأ�ص:26(.
-اأعفو عّمن ظلمني، 

)اأ�ص:26(.
- الله اجلواد الكرمي، 

)اأ�ص:28(.
-اأحب الر�سول �سّلى الله 

عليه و �سلم )اأ�ص:29(.
-اأذكر الله: اأدعو الله تعاىل 

يف �سالتي )اأ�ص:30(.
-املوؤمن كّله خري، 

)اأ�ص:31(.
-اأراأف واأرحم، )اأ�ص:31(. 

)اأ�ص:30(.
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الّدرو�صاملداخل
مظاهر 
مواطنهالتكامل

القتداء

- الر�سول �سّلى 

الله عليه و �سّلــــم 

الأمني.)اأ�ص:19(.

- الر�سول �سّلى 

الله عليه و�سّلــم 

قدوة ح�سنة يف 

مكارم الأخالق 

والعادات احل�سنة

-�سورة ال�ســرح، الآيتــــان، 7 و 8 
)اأ�ص:2(.

- الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم 
طفاًل )اأ�ص:3(.

- �سورة الّن�رس الآية: 3، )اأ�ص:4(.
-اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي، 

)اأ�ص:5(.
-اأميط الأذى عن الطريق )اأ�ص:5(.

- كدح الر�سول �سّلى الله عليه 
و�سّلم يف �سبيل الرزق. )اأ�ص:8(.

-اأحافظ على �سالمة ج�سمي، 
)اأ�ص:10(.

-اأعتني بهندامي، )اأ�ص:10(.
- �سورة الأعلى، الآية: 9، )اأ�ص:12(.

الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم 
ال�سادق. )اأ�ص:13(.

-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.
-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

- �سورة الكوثر الآية: 2، 
)اأ�ص:20(.

- اأن�رس املظلوم )اأ�ص:21(.
-اأثبت على احلق)اأ�ص:21(.
- الر�سول �سّلى الله عليه 

و �سّلم يوؤلف بني قومـــه 
)اأ�ص:24(.

-�سورة الإن�سان، الآيات من: 
24 اإىل 26، )اأ�ص:25(.

- اأت�سامـــــح ول اأظلم، 
)اأ�ص:26(.

- اأعفو عّمن ظلمني، 
)اأ�ص:26(.

-اأحب الر�سول �سّلى الله 
عليه و �سلم: اأتخلق باأخالقه 

)اأ�ص:29(.
- اأذكر الله: اأدعو الله تعاىل 

يف �سالتي، )اأ�ص:30(.
-املوؤمن كّله خري، )اأ�ص:31(.

-اأراأف واأرحم، )اأ�ص:31(. 

ال�ستجابة

-�رسوط ال�سالة: 
)اأ�ص:20(.

-اأهمية 
الـمحافظة

على �ســروط 
ال�سالة.

-فرائ�ص الو�سوء )اأ�ص:4(.
-�سنن الو�سوء و بع�ص نواق�سه 

)اأ�ص:9(.
-�سورة الأعلى، الآية: 15 )اأ�ص:12(.
- الله يعلم ما اأ�رس وما اأعلن: العليم 

اخلبري، )اأ�ص:12(.
- الله رقيبي يف ال�رّس والعلن: 

اخلبري، )اأ�ص:18(.
-�سورة العاديات، الآية: 7 والآية: 

11 )اأ�ص:13(.
-األفاظ الأذان و الإقامة )اأ�ص:14(.
-�سورة الكوثر، الآية: 2 )اأ�ص:20(.

-�سورة الإن�سان، الآيتان: 25 
و 26، )اأ�ص:25(.

-فرائ�ص ال�سالة، )اأ�ص:25(.
-اأذكر الله: اأدعو الله تعاىل 

يف �سالتي، )اأ�ص:30(.
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الّدرو�صاملداخل
مظاهر 
التكامل

مواطنه

الق�ســط

- اأن�رس 
الــمظلـــوم 

)اأ�ص:21(.

ن�رسة املظلوم 
من اأخالق 

الإ�سالم

-اأحفظ نف�سي و اأرعى حقوق 
غريي. )اأ�ص:5(.

-الله يعلم ما اأ�رّس و ما اأعلن: 
ال�سميع اخلبري، )اأ�ص:12(.

- الله رقيبي يف ال�رس والعلن 
)اأ�ص:18(.

-�سورة الزلزلة، الآية: 8 )اأ�ص:14(.
-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.
-�سورة الربوج، الآيات من: 04 اإىل 

10، )اأ�ص:18(.

-اأثبت على احلق، 
)اأ�ص:21(.

-اأت�سامـــح ول اأظلــــم، 
)اأ�ص:26(.

- اأعفـــو عّمن ظلمنــــي، 
)اأ�ص:28(.

- اأحّب الّر�سول �سّلى 
الله عليه و �سّلم: اأتخّلق 

باأخالقه، )اأ�ص:26(.
- املوؤمن كّله خري، 

)اأ�ص:31(.
- اأراأف و اأرحم، )اأ�ص:31(.

احلكمة

-اأثبت على احلق: 
ق�سة الغالم 

املوؤمن، 
)اأ�ص:21(.

-الثبـــات 
علـــى الــــحق 

وال�سبــر 
واليقني يف الله 

تعاىل.

-�سورة ال�رسح، الآية: 7 )اأ�ص:2(.
-�سورة ال�سم�ص، الآية: 9 )اأ�ص:9(.
-�سورة الأعلى، الآية: 9 )اأ�ص:12(.

- الله يعلم ما اأ�رس وما اأعلن: العليم 
اخلبري، )اأ�ص:12(.

-�سورة العاديات، الآية: 7 و الآية: 
11 )اأ�ص:13(.

-الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم 
ادق، )اأ�ص:13(. ال�سّ

-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.
-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

-�سورة الربوج، الآيات من: 4 اإىل 
11، )اأ�ص:18(.

-الله رقيبي يف ال�رّس والعلن: 
الّرقيب ال�ّسهيد، )اأ�ص:18(.

- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم 
الأمني، )اأ�ص:19(.

-�سورة الكوثر، الآية:2، )اأ�ص:20(.
-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.

-�سورة الإن�سان، الآيات 
من: 23 اإىل 26، )اأ�ص: 

.)25
-اأت�سامـــــــــح و ل 

اأظلـــم، )اأ�ص:26(.
- اأعفو عّمن 

ظلمنـــــــــــي، )اأ�ص:26(.
- اأحّب الّر�سول �سّلى 

الله عليه و �سّلم: اأتخّلق 
باأخالقه، )اأ�ص:29(.
- املوؤمن كّله خري، 

)اأ�ص:31(.
- اأراأف و اأرحم، )اأ�ص:31(.
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الّن�ضو�س الّداعمة:

- عن اأن�ص ر�سي الله تعاىل عنه قال: قال ر�سول الله �سّلى الله عليه و �سّلم: »الكوثر نهر اأَْعَطاِنيِه َرّبي يف اجلّنة«. 

من كتاب الإتقان يف علوم القراآن، لالإمام جالل الدين ال�سيوطي، ج 4، �ص: 236.

ال�سالة  اأحدكم يف  َف�َسا  »اإذا  �سّلم:   و  عليه  الله  �سّلى  الله  ر�سول  قال  قال:  عنه  الله  ر�سي  طْلق  بن  علّي  عن   -

الة«. من كتاب بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، لالإمام ابن حجر الع�سقالين، رقم احلديث: 191. اأ، َو ْلُيِعِد ال�سّ فلين�ســرف و ليتو�سّ

َف�َسا: خرج منه ريح.

به اأنيّ مغلوب فانت�رص}. �سورة القمر، الآية: 10. -يقول الله تعاىل: { فدعا  ريّ

اأين: املق�سود به �سيدنا نوح عليه ال�سالة و ال�سالم.

-يقول الله تعاىل: { و ين�رَصك اهلل ن�رصاً عزيزاً}. �سورة الفتح، الآية: 3.

-يقول الله تعاىل: { قالوا ربَّنا اأفرغ علينا �صرباً وثبت اأقدامنا وان�رصنا على القوم الكافرين}. 

�سورة البقرة، الآية: 248.

-يقول الله تعاىل: { يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل حقيّ تقاته. وال متوتنيّ اإال واأنتم م�صلمون}. 

�سورة اآل عمران، الآية: 102.
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املفردات املكونة ملداخل الوحدة
       املدخل

احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكيةالأ�سبوع

الأ�سبوع  1
- �سورة  الإن�سان

- الله يرحمني ويعفو 
عني )العفو الرحيم(.

-�سورة الإن�سان الأ�سبوع  2  
)تابع(.

الر�سول)�ص(
يوؤلف بني قومه

-�سورة الأ�سبوع  3    
-فرائ�ص ال�سالةالإن�سان)تتمة(.

-اأعفو عمن ظلمني-اأت�سامح ول اأظلمالأ�سبوع  4

تقويـــــــم ودعــــــم
اأهداف وقيم الوحدة

      الـمداخل
احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكيةالأهداف والقيم

الأهــــداف

�سورة  اآيات  املتعلم)ة(  -يتلو 
الإن�سان تالوة �سليمـــــــــــة

اآيات  وي�ستظهـــــــر  -يحفظ 
ال�ســـورة.

-يح�سن املتعلم)ة(
اإىل اليتامى وامل�ساكني.

-يتحلى املتعلم)ة(
بخلق ال�سربويعمل �ساحلا.

-يرحم املتعلم)ة( من حوله)ها(
متحليا)ة(بال�سرب ومتجنبـــا)ة(

ظلم الغري.
-يتعرف اأن الله يعفو ويــــرحم

 )الله العفو الرحيم(.
اأ�سماء الله يف التعبري  -يوظف 

عن الله تعاىل.

-يتعــــــــــرف 
الــمتعلـــــــم)ة(

ق�سة و�سع احلجر 
ودور  الأ�ســـود 
يف  الر�سول)�ص( 

التاأليف بني قومه
-يحكي  

املتعلم)ة( مقاطع 
�رسديــة من 

الق�سة.
-يوؤلف املتعلم)ة(
بني املتخا�سمني

باحلكمة والــراأي 
ال�سائب.

-يتعــــــــــرف 
الـمتعلـــــــم)ة(
فرائ�ص ال�سالة

-يــوؤدي ال�سالة 
حمرتمــــــــا)ة(

فرائ�سهـــــا.
-يكت�ســــف 

املتعلم)ة( اأخطاء 
زميالتــه)ها( 

وزمالئه)ها(
فـــي ال�سالة.

-يتعـــــــــــرف 
الـمتعلم)ة(معنى 
الت�سامـــــــــح
-مييزالت�سامح 

يف مواقف 
معينة.

-يحكــــــــي 
الـمتعلــم)ة(
عن مواقف 

طبق)ت( فيها 
قيمة الت�سامح.

-يتعــــــــرف 
الـمتعلــــم)ة(
معنى العفـــو.
-ي�ستـــــــدل

بن�ص 
�ســرعي اأو 
بقولـــــــة.

-يحكــــــي
 املتعلــــــم)ة(

عن مواقف 
من

الواقع مرتبطة
بـالعفو.

القيــــم
-�سورة الإن�سان:

-الإح�سان-الرحمة
-ال�سرب- اجلزاء والثواب.

-العفو - الرحمة

- الأمانـــة
- احلكمــة

- الت�سامح.- اإقامة ال�سالة.
- احرتام الآخر.

- قبول 
الختالف.

العفو  قيمة   -
وال�سفح.

- قيمة احللم.

التعريف باملفردات والأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف تاأطري 
مداخل مادة الرتبية الإ�سالمية ومظاهر الن�سجام والتكامل والن�سو�ص الداعمة

ل للوحدة اخلام�سة
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درو�ص الـمداخل
امل�سامني الوظيفيةالوحدة

التزكية

�سورة 
الإن�ســـان، 

الآيات مـــن: 
1 اإىل 10

 

-الكلمات الأ�سا�سية:
-الدهر: وقت طويل من الّزمان.

-مل يكن �سيئًا مذكورًا: اأي كان يف العدم.
-اأم�ساج: اأخالط، وهو ماء الرجل وماء املراأة اإذا اختلطا اأي مني الرجل وبوي�سة املراأة.

-نبتليه: نختربه بالتكاليف ال�رسعية.
. -هديناه ال�سبيل: بينا لالإن�سان طريق اخلري وطريق ال�رّسّ

-مزاجها: ما مُتزج به.
-كافوًرا: ِمْن اأنف�ص اأنواع الطيب.

-يوفون بالّنذر: اأي يوفون مبا قطعوه على اأنف�سهم من نذر يف طاعة الله تعاىل من �سالة و�سدقة 
وحّج...

-�رّسه م�ستطريًا: اأهواله ممتّدة ومنت�رسة.
-عبو�سًا قمطريرًا: تكلح فيه الوجوه لهوله و �سّدته.

-امل�سامني الأ�سا�سية:
-بيان قدرة الله تعاىل يف خلق الإن�سان يف اأطوار، و جعله م�ستعّدًا ليقوم مبا كّلف به من التكاليف 

. ال�رسعية، حيث جعل له الله تعاىل ال�سمع و الب�رس و بنّي له طريق اخلري و طريق ال�رّسّ
-احلديث عن النعيم الذي اأعّده الله تعاىل يف الآخرة لأهل اجلّنة و الذين من اأو�سافهم يف الدنيا 

الوفاء بالنذر واإطعام املحتاجني ابتغاء مر�ساة الله تعاىل، و اخلوف من عذابه عّز وجّل.
- القيم املت�سمنة:

 الميان بقدرة الله تعاىل –الح�سان –الّرحمة –اخلوف من عذاب الله تعاىل.
-قواعد التجويد : قاعدة الإدغام والإخفاء والقلقلة.

"حني من الدهر" – "اإنا خلقنا الن�سان من نطفة اأم�ساج".
-  يحاكي التلميذ قراءة الأ�ستاذ)ة( لالأمثلة اأعاله.

الله يرحمنــي 
ويعفو عّني 
العفّو الرحيم.

- املفاهيم الأ�سا�سية:
- العفّو: من اأ�سماء الله احل�سنى، و معناه الذي ميحو ال�ّسيئات و يتجاوز عن املعا�سي فال يعاقب 

عليها.
يقول الله تعاىل: " و اإنهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا. و اإّن الله لعفّو غفور". �سورة املجادلة، 

الآية:2.
-الله الّرحيم: من اأ�سماء الله احل�سنى، و معناه اأن الله تعاىل رحيم بعباده املوؤمنني، فرحمته تعاىل 
وا�سعة ل يحّدها �سيء، يقول الله تعاىل: "و رحمتي و�سعت كّل �سيء". �سورة الأعراف، الآية: 156.

امل�ضامني الوظيفية 
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درو�ص الـمداخل
امل�سامني الوظيفيةالوحدة

التـزكية

�سورة 
الإن�ســان، 
الآيات من 
11 اإىل 22

 الكلمات الأ�سا�سية:
-ن�رسة و�رسورًا: ح�سنا و بهجة يف الوجوه وفرحًا يف القلوب.

-زمهريرًا: بردًا �سديدًا.
-و ذّللت قطوفها: اأُدنيت ثمارها.
فاء. -قواريرًا: كالّزجاج يف ال�سّ

-مزاجها زجنبياًل: ال�رساب املمزوج بالزجنبيل الّطيب الرائحة.
-�سل�سبياًل: ا�سم لعني ماء يف اجلنة، وال�سل�سبيل : املاء العذب ال�سهل اجلريان يف احللق.

-خمّلدون: ل ي�سيبون.

-�سند�ص: حرير رقيق.
-ا�ستربق: حرير غليظ.

-�سعيكم م�سكورًا: عملكم مقبوًل مر�سيًا.
امل�سامني الأ�سا�سية:

-بعد ذكر اأو�ساف املوؤمنني يف الدنيا، ياأتي احلديث عن نعيمهم يف اجلّنة، من حيث املجل�ص واملاأكل 
و امل�رسب و اخلدمة و امللب�ص، و ما اإىل ذلك من الإكــرام الرباين، مما ل عني راأت ول خطر على 

احلة. قلب ب�رس. و كّل هذا جزاء اإميانهم و اأعمالهم ال�سّ
- القاعدة التجويدية  :

-قاعدة الإدغام والإخفاء:
ة" – " و �سقاهم رّبهم �رسابًا طهورًا". "و جزاهم مبا �سربوا جنة و حريرا." –" قواريرًا من ف�سّ

-  يحاكي التلميذ قراءة الأ�ستاذ لالأمثلة اأعاله.

القتداء

-الّر�سول 
�سّلـى الله 

عليه و �سّلم 
يوؤّلف بني 

قومه.

 املفاهيم الأ�سا�سية:
ة اإعادة احلجر الأ�سود اإىل مكانه بعد ا�ست�سارة النبّي عليـــــه ال�سالة و ال�سالم  -انطالقا من ق�سّ
و اإ�سارته على قري�ص براأيه ال�ّسديد الذي ينطوي على حكمة و رجاحة عقل و ُبْعِد نظر، بو�سع 
احلجر الأ�سود على رداء، و اإم�ساك كّل رئي�ص قبيلة بطرف الّرداء لكي يو�سع احلجر يف مكانه، 

ن�ستنتج عدة معاٍن وعرب من هذا الراأي احلكيم و هي كالّتايل:
الة و ال�ّسالم قواعد البيت احلرام، ثم ياأتي  -هناك حكمة اإلهية عظيمة يف و�سع اإبراهيم عليه ال�سّ
الر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم لي�سارك يف بناء الكعبة و ي�ستلم احلجر الأ�سود بيديه ال�رسيفتني 

الة و ال�ّسالم. وي�سعه يف مكانه، ممّا يدّل على اأن الإ�سالم هو دين جميع الأنبياء عليهم ال�سّ
الة و ال�ّسالم من دلئل النبوة قبل البعثة. -ت�سليم احلجر الأ�سود للنبي عليه ال�سّ

-اإن ا�ست�سارة قري�ص للنبي �سّلى الله عليه و �سّلم و قبولهم لتحكيمه يعّد من اأ�سباب اإقامة احلجة 
ادق الأمني. على كّفار قري�ص، فكيف يكّذبون بدعوته و هو ال�سّ

الة و ال�ّسالم حلل الّنزاع هو ت�سديد من الله تعاىل لكي يتهياأ الّنا�ص لقبول  -راأي الّنبّي عليه ال�سّ
الّنبّوة.

الة و ال�ّسالم. -حّل هذا الّنزاع من عالمات عدل الّنبّي عليه ال�سّ
-اإّن احلجر الأ�سود حجر طاهر و مقّد�ص، و مل يكن ليحمله اإل رجل لي�ص كغريه من الّرجال، هـو 

الة و ال�ّسالم، و الذي اختارتــــه قري�ص ل�سدقه و اأمانتـــه و حكمته. الّنبي عليه ال�سّ
الة و ال�ّسالم يف كل مراحل حياته. -رجاحة العقل كانت ميزًة للّنبي عليه ال�سّ
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درو�ص الـمداخل
امل�سامني الوظيفيةالوحدة

ية 
زك

الت

�سورة 

الإن�ســان، 

الآيات 

من: 23 

اإىل 31:

معاين املفردات:
-تنزياًل: نزول القراآن الكرمي مفّرقًا.

-اآثمًا: منغم�سًا يف ال�ّسهوات.

-كفورًا: جحودًا.

-واذكر ا�سم رّبك: �سّل لرّبك واأكرث من عبادته.

-العاجلة: الّدنيا.

-يوما ثقياًل: ع�سريًا �سديدًا هو يوم القيامة.

-و�سددنا اأ�رسهم: اأَْحَكْمنا خلقهم حّتى كانوا اأقوياء.

-تذكرة: موعظة و عربة.

معاين الآيات :
الة و ال�ّسالم بال�سرب على ق�سائه  -تنزيل الله تعاىل للقراآن الكرمي مفّرقا، و اأمره لنبّيه عليه ال�سّ

الة و الذكر يف جميع الأوقات من  عّز و جّل، و عدم طاعة الآثمني اجلاحدين، و بالإكثار من ال�سّ

ليل اأو نهار.

يوم  هو  �سديد  ع�سيب  ليوم  ن�سيانهم  و  الباقية،  الآخرة  على  الفانية  للدنيا  الأ�سقياء  -تف�سيل 

القيامة، علما اأن الله تعاىل هو الذي خلقهم من عدم و اأحكم خلقهم، و هو بقدرته عّز و جّل قادر 

على اإهالكهم وتبديلهم بخري منهم.

-  القراآن الكرمي موعظة وعربة وطريق اإىل ال�سعادة الأبدية.

رب –ال�سالة وذكر الله تعاىل – قدرة الله تعاىل على اخللق –الهداية –  -القيم املت�سمنة: -ال�سّ

الرحمة – الثواب و العقاب.

- القاعدة التجويدية  :

-املد امل�سبع والإدغام:

ـ�ساء الله". اأ�سيال" – "و ما ت�ساآوؤون اإل اأن يَّ -"فا�سرب حلكم رّبك" –"و اذكر ا�سم ربِّـك بكرة وَّ

-يحاكي التلميذ قراءة الأ�ستاذ لالأمثلة اأعاله.
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درو�ص الـمداخل
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ال�ستجابة
فرائ�ص 
ال�سالة

 املفاهيم الأ�سا�سية:
- فرائ�ص ال�سالة �ستة ع�رس هي:

- الّنية: هي اأن ينوي امل�سّلي �سالة بعينها ك�سبح اأو ظهر.
- تكبرية الإحرام.

الة  - قراءة الفاحتة و هي واجبة على الإمام والفذ دون املاأموم. و هناك من اأوجبها عليه  يف ال�سّ
ية، و ل يتعوذ و ل يب�سمل يف الفري�سة. ال�رّسّ

- القيام لقراءة الفاحتة.
- الرفع من الركوع.

- الّركوع: النحناء و و�سع الكفني على الركبتني.
- ال�ّسجود: هو متكني اجلبهة والأنف من الأر�ص مع الكفني والركبتني والقدمني.

- الّرفع من ال�ّسجود.
- ال�سالم: و يكون بلفظ ال�سالم عليكم.

- اجللو�ص لل�ّسالم.
-ترتيب اأداء ال�سالة: كتقدمي القيام على الركوع و الركوع على ال�سجود و هكذا.

- العتدال: هو ن�سب القامة.
- الطماأنينة: هي ا�ستقرار الأع�ساء و �سكونها زمنًا و اأدناها مبقدار الت�سبيح.
-متابعة املاأموم لإمامه  يف الإحرام و ال�ّسالم فال ي�سبقه و ل ي�ساويه فيهما.

-نّية القتداء بالإمام، اإذ يجب على املاأموم اأن ينوي القتداء بالإمام و اّتباعه، و يجب على الإمام 
اأن ينوي اأّنه مقتدى به.

بح: -ت�سخي�ص �سالة ال�سّ
- اأن ينوي امل�سّلى �سالة ال�سبح و هي ركعتان جهريتان، في�ستقبل القبلة و يبداأ بتكبرية الإحرام 
فيقول: الله اأكرب، ثم يقراأ الفاحتة مع القيام لها، و يقراأ ما تي�رس من القراآن الكرمي، ثم يركع مع قوله: 
الله اأكرب، و يقول يف �رسه : �سبحان ربي العظيم، ثم يرفع من الركوع قائال: �سمع الله ملن حمده 
رّبنا ولك احلمد، ثم ي�سجد مع قوله الله اأكرب ويقول: �سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع من ال�ّسجود 
مع قوله الله اأكرب، ثم ي�سجد ال�سجدة الثانية مع قوله: الله اأكرب، وكل هذا ي�سمى ركعة واحدة، 
ثم ينه�ص اإىل الركعة الثانية مكربًا، في�سليها كما �سّلى الأوىل فيجل�ص للت�سهد ثم ي�سلم بقوله: 

الم عليكم. ال�سَّ



69

بيان مركزية مدخل التزكية )القراآن الكرمي( يف تاأطري درو�س مداخل الوحدة اخلام�ضة

عنوان الدر�ص:املداخل:الن�سو�ص القراآنية املوؤطرة:

-�سورة الإن�سان، الآيات من: 5 اإىل 22، و الآية: 
31 )اأ�ص: 24 و 25(.

-�سورة الأعلى، الآية: 15 )اأ�ص:12(.
-�سورة الكوثر، الآية: 2 )اأ�ص:20(.

-�سورة الن�سان، الآيتان: 25 و 26، )اأ�ص:25(.

- التـــزكية
- ال�ستجابـــــة

العفو  عني:  ويعفو  يرحمني  الله   -
الّرحيم، )اأ�ص:23(.

- فرائ�ص ال�سالة، )اأ�ص:25(.

الق�سط
اأ�سامح 

ول 

اأظلم

 املفاهيم الأ�سا�سية:
-مفهوم الت�سامح: الت�سامح لغة: من فعل: �سَمح بـ: اأَِذن ووافق، و �سُمح: كان كرميًا �سخيًا مت�ساهاًل، 
وا�سطالحًا: هو الي�رس يف املعاملة و قبول العذر النابع من اجلود و الكرم، وهو ي�سمل املعامالت 
وعك�سه  والتعدد  الختالف  وقبول  بالآخر  والعرتاف  والعقدية،  والفكرية  والجتماعية  املالية 
الله عليه و�سّلم قال:  الله �سلى  اأن ر�سول  الله عنهما،  الله ر�سي  ب. فعن جابر بن عبد  التع�سّ
»رحم الله عبدا �سمحًا اإذا باع،  �سمحا اإذا ا�سرتى و اإذا اقت�سى«. اأخرجه الإمام البخاري يف �سحيحه، 

رقم احلديث: 2076.
- واإذا اقت�سى: اأن يطلب �ساحب احلق حقه من غري �سّدة بل برفق و لني.

– الت�سامح مع  –الت�سامح مع اجلريان  الزوجة و الأولد.  الت�سامح: -الت�سامح مع  - و من مناذج 
مع  –الت�سامح  غريها  و  التجارية  املعامالت  الت�سامح يف   – الأ�سدقاء  مع  الت�سامح   – التالميذ 

اأ�سحاب الديانات الأخرى –الت�سامح بني املذاهب الفكرية املختلفة..

احلكمة
اأعفو 
عّمن 
ظلمني

 املفاهيم الأ�سا�سية:
-مفهوم العفو: العفو لغة: من فعل عفا: زال، و عفا عن الرجل: �سفح عنه و ترك عقوبته، فاأ�سل 
العفو: املحو والطم�ص، وا�سطالحا هو الّتجاوز عن الذنب و ترك العقاب و املوؤاخذة مع القدرة على 

ذلك، و هذا ي�سمى العفو عند املقدرة.
اإنه ل يحب  الله،  فاأجره على  اأ�سلح  و  مثلها، فمن عفا  �سيئة  �سيئة  "وجزاء  تعاىل:  الله  -يقول 

الظاملني". �سورة ال�سورى، الآية: 37.
- و يقول الله تعاىل فيما يحكيه عن يو�سف عليه ال�سالة و ال�سالم مع اإخوته: "قال ل ترثيب 

عليكم، اليوم يغفر الله لكم، و هو اأرحم الراحمني" �سورة يو�سف، الآية: 92.
باحِللم و التجاوز و اجلود وال�سخاء،  -لذلك كان العفو من �سمات النفو�ص الطّيبة التي انطبعت 
لذلك عّد الله تعاىل العايف من املح�سنني كما يف قوله عز وجل: "و الكاظمني الغيظ والعافني عن 

الّنا�ص، و الله يحب املح�سنني". �سورة اآل عمران، الآية: 134.
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االن�ضجام العمودي

مواطنهمظاهر الن�سجامدرو�ص الوحدة 5املداخل

التزكية

-�سورة الإن�سان، 
)اأ�ص:23 و 24 و 25(.
-الله يرحمني ويعفو 
عني: العفّو الّرحيم،  

)اأ�ص:23(.

-اأو�ساف املوؤمنني احل�سنة 
والتي ا�ستحقوا بها النعيم 

املقيم يف اجلنة.
-رحمة الله تعاىل و عفوه 

عن عباده املوؤمنني و جمازاته 
لهم باأف�سل اجلزاء.

-�سورة الع�رس، الآيتان 2 و 3، )اأ�ص:3(.
-�سورة النفطار، الآية 13،  )اأ�ص:8(.
-�سورة ال�سم�ص، الآية: 9،  )اأ�ص:9(.

- �سورة الأعلى، الآيتان: 14 و 15، )اأ�ص:12(.
- �سورة الزلزلة، الآيتان: 8، )اأ�ص:14(.
- �سورة الربوج، الآية: 11، )اأ�ص:18(.

- �سورة الكوثر، الآيتان: 1 و 2، )اأ�ص:20(.
- �سورة الربوج، الآية: 14، )اأ�ص:19(.

-�سورة الن�سان، الآيات من: 5 اإىل 22، والآية: 31، 
)اأ�ص:23 و 24 و 25(.

القتداء

- الّر�سول �سّلى الله 
عليه و�سّلم يوؤلف بني 

قومه، )اأ�ص:24(.

-كرم اأخالق النبي عليه 
الة وال�ّسالم و حكمته  ال�سّ

ورجاحة عقله.

- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم طفاًل. )اأ�ص:3(.
-كدح الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم يف �سبيل الّرزق، 

)اأ�ص:8(.
ادق، )اأ�ص:13(. - الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ

- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم الأمني، )اأ�ص:19(.
اأتخّلق  �سّلم:  و  عليه  الله  �سّلى  الّر�سول  -اأحّب 

باأخالقه، )اأ�ص:29(.

ال�ستجابة

- ف�سائل ال�سالة: 
)اأ�ص:25(.

-الـمحافظة على اإقامة 
الة يف وقتها،  ال�سّ

مـع تــحقيق �رسوطها 
وفرائ�سها.

- فرائ�ص الو�سوء، )اأ�ص:4(.
-�سنن الو�سوء و بع�ص نواق�سه، )اأ�ص:9(.

-األفاظ الأذان والإقامة، )اأ�ص:14(.
-�رسوط ال�سالة، )اأ�ص:20(.

�سالتي،  يف  تعاىل  الله  اأدعو  تعاىل:  الله  -اأذكر 
)اأ�ص:30(.

الق�سط

-اأت�سامح و و ل اأظلم 
)اأ�ص:26(.

-التــــزام الـموؤمن 
بالـــحقــوق والواجبات.

-اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي، )اأ�ص:5(.
-اأحافظ على �سالمة ج�سمي، )اأ�ص:10(.

-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.
-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.

- املوؤمن كّله خري )اأ�ص: 31(.

-اأعفو عّمن ظلمني، احلكمة
)اأ�ص:26(.

-العفو قوًل و فعاًل عن 
امل�سيء من مكارم الأخالق.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.
- اأراأف و اأرحم، )اأ�ص:31(.
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التعريف مبظاهر التكامل بني مداخل الوحدة اخلام�ضة وباقي الوحدات

مظاهر الدرو�صالـمداخل
مواطنهالتكامل

التــزكية

-�سورة الن�ســان، 
)اأ�ص:23و24و25(.

-الله يرحمنـــي 
ويعفو عني: العفّو 

الّرحيم،  )اأ�ص:23(.

رحمــــة 
الله تعالــى 

الــمطلقة 
باملوؤمنيـن، 
وجمازاتهم 

بالنعيــــم اخلالد.

الّتعّلم الاّلحق:الّتعّلم ال�ّسابق:

- �سورة النفطار الآيـــة: 13، )اأ�ص:8(.
-�سورة ال�سم�ص، الآية: 9، )اأ�ص:9(.

- �سورة الأعلى، الآيتان: 14 و15، )اأ�ص:12(.
- �سورة الزلزلة، الآيتان: 8، )اأ�ص:14(.
- �سورة الربوج الآية: 11و الآية 14، 

)اأ�ص:18 و 19(.
- �سورة الكوثر، الآيتــان: 1 و 2، )اأ�ص:20(.

- الله اجلواد الكرمي، 
)اأ�ص:28(.

- املوؤمن كّله خري، 
)اأ�ص:31(.

القتــداء

- الّر�سول �سّلى 
الله عليه و �سّلم 
يوؤلف بني قومه، 

)اأ�ص:24(.

-اأخالق النبي 
�سّلى الله عليه 

و �سّلم الفا�سلة، 
و مبادراته 

الدوؤوبة اإىل فعل 
اخلريات و القيام 

ب�سوؤون الدعوة.

-�سورة ال�رسح، الآيـــــة: 4، و الآية: 7، 
)اأ�ص:2(.

-كدح الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم يف 
�سبيل الّرزق، )اأ�ص:8(.

-�سورة العلى، الآية: 9، )اأ�ص:12(.
ادق،  - الــــّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ

)اأ�ص:13(.
-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.
- الــــّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم الأمني، 

)اأ�ص:19(.
- �سورة الكوثر، الآيتـــان: 1 و 2، )اأ�ص:20(.

-اأثبت على احلق )اأ�ص:21.(

-�سورة الإن�سان، 
الآيات من 23 اإىل 

26،  )اأ�ص:25(.
-اأحّب الّر�سول 
�سّلى الله عليه 
و �سّلم: اأتخّلق 

باأخالقه، )اأ�ص:29(.

ال�ستجابـة
فـــرائ�ص ال�سالة، 

)اأ�ص:25(.

-الــمحافظـــة 
على ال�سالة 
ب�ســـروطها 
و فرائ�سها 

و اأوقاتها 
واأذكارها.

-�سورة ال�رسح، الآيتـان 7 و 8، )اأ�ص:2(.
- فرائ�ص الو�سوء، )اأ�ص:4(.

-�سنـــــــن الو�سوء و بع�ص نواق�سه، 
)اأ�ص:9(.

-�ســورة الأعلى، الآيـــة: 15، )اأ�ص:12(.
-األفاظ الأذان والإقـــامــــة، )اأ�ص:14(.
- �سورة الكوثــــر، الآية:2، )اأ�ص:20(.

-�رسوط ال�سالة، )اأ�ص:20(.
-�سورة الإن�سان، الآيتـان 25 و 26 )اأ�ص:25(.

-اأذكر الله تعاىل: 
اأدعو الله تعاىل يف 
�سالتي، )اأ�ص:30(.
-اأحّب الـــّر�سول 

�سّلى الله عليه 
و�سّلم: اأتخّلق 

باأخالقه، )اأ�ص:29(.
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الن�ضو�س الداعمة:

-يقول الله تعاىل: {األــم نــجعــل لـــــه عينني و ل�صانًا و �صفتني و هديناه النجدين}. 
�سورة البلد، الآيات 8 و 9 و 10.

ْد به نافلًة لك ع�صى اأن يبعثك ربيّك مقامًا حمموداً}.  -يقول الله تعاىل: {و من الليل فتهجيّ
�سورة الإ�رساء، الآية: 79.

امت قال: قال ر�سول الله  �سّلى الله عليه و �سّلم: » ل �سالة ملن مل يقراأ باأم القراآن«.  -عن عبادة بن ال�سّ
كتاب: بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، ابن حجر الع�سقالين، رقم احلديث: 262.
-عن اأبي هريرة ر�سي الله تعاىل عنه قال: »كان ر�سول الله �سّلى الله عليه و �سّلم يقراأ يف �سالة الفجر يوم اجلمعة 
{امل تنزيل} ال�سجدة، {هل اأتى على االإن�صان}. كتاب: بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، ابن حجر الع�سقالين، رقم احلديث: 273.

-يقول الله تعاىل: {و الذين يجتنبون كبائر االإثم و الفواح�ض و اإذا ما غ�صبوا هم يغفرون}.
 �سورة ال�سورى، الآية: 34.

-يقول الله تعاىل: {و اإن تعفوا و ت�صفحوا و تغفروا فاإن اهلل غفور رحيم}. �سورة التغابن، الآية: 14.

مظاهر الدرو�صالـمداخل
التكامل

مواطنه
الّتعّلم الاّلحقالّتعّلم ال�ّسابق

اأت�سامح و ل اأظلم، الق�سط
)اأ�ص:26(.

التحلي 
بالت�سامح 
يف جميـع 

الـــمجـالت 
وجتنب الظلم.

-اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي، 
)اأ�ص:5(.

-�سورة ال�سم�ص، الآيات من: 11 اإىل 15، 
)اأ�ص:9(.

-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.
-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

-�سورة الربوج، الآيات من: 4 اإىل 10 
)اأ�ص:18(.

-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.
-اأثبت على احلق، )اأ�ص:21(.

-�سورة الإن�سان، الآية: 31، )اأ�ص:25(.

-اأعفو عّمن ظلمني، 
)اأ�ص:26(.

-اأحــّب الــّر�سول �سّلى 
الله عليه و �سّلــم: اأتخّلق 

باأخالقه، )اأ�ص:29(.
- املوؤمن كّله خري، 

)اأ�ص:31(.
- اأراأف واأرحم، )اأ�ص:31(.

احلكمة
-اأعفـــو عّمـــن 

ظلمني،  )اأ�ص:26(.

العفو عند املقدرة 
من �سيم النفو�ص 

الّطيبة.

-�ســورة الع�رس، الآيـــــة 3، )اأ�ص:3(.
-�ســورة الزلزلة، الآيــــــة 8، )اأ�ص:14(.

-�سورة الربوج، الآية 11، )اأ�ص:18(.
-الله يرحمنـــي ويعفو عّنــي: العفّو 

الّرحيم، )اأ�ص:23(.
-اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.

-اأحـــّب الّر�سول �سّلى 
الله عليــه و�سّلــم: اأتخّلق 

بـاأخالقه، )اأ�ص:29(
- الـموؤمن كّله خري، 

)اأ�ص:31(.
- اأراأف و اأرحـــم، 

)اأ�ص:31(.
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املفردات املكونة ملداخل الوحدة

        املدخل
احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتـــداءالتزكيةالأ�سبوع

الأ�سبوع  1

-دعم وتثبيت 
ال�سور:النفطار، 

ال�سم�ص ، الأعلى.
-الله اجلواد الكرمي

الأ�سبوع  2  
-دعم وتثبيت 

ال�سور:العاديات ،
الزلزلة ،الربوج.

-اأحب 
الر�سول)�ص(:اأتخلق

باأخالقه)�ص(.

الأ�سبوع  3    
-دعم وتثبيت

ال�سورتني: الكوثــر،
الإن�سان.

-اأذكر 
الله:اأدعوالله
يف �سالتـــي

-اأراأف واأرحم.املوؤمن كله خري.الأ�سبوع  4

تقويــــــم ودعـــــم

اأهداف الوحدة

      املداخل
الأهداف 

احلكمةالق�سطال�ستجابةالقتداءالتزكية

دعم وتثبيتالأهداف

-يـوظف الـمتعلـــــم)ة(
ما اكت�سبه)ته( خالل 

ال�سنة لـــحل و�سعيـــة 
تقوميية )اأتخلق باأخالق 

ر�سول الله)�ص(.

-يوظف املتعلم)ة(
مكت�سباتـــــه)ها(

حول ال�سالة حلل 
و�سعية تقويــمية
)اأدعو الله فــــي 

�سالتي(.

-يوظف الـمتعلـم)ة(
مــا اكت�سبه)تـــــه(

خالل ال�سنة لـــحل
و�سعية تقويــــمية

"الــموؤمن كله خري،
الـموؤمن كالنخلــة".

-يوظف الــمتعلم)ة(
مـا اكت�سبــــــه)تــه(

حلل و�سعية تقويـمية 
"اأراأف واأرحــــم "

انطالقــا من عفـــــو 
الر�سول)�ص( عــــن 
اأهل مكة يوم الفتح.

التعريف بالـمفردات والأهداف والقيم وامل�سامني الوظيفية ومركزية القراآن يف تاأطري 
مداخل مادة الرتبية ال�سالمية ومظاهر الن�سجام والتكامل والن�سو�ص الداعمة

ل للوحدة ال�ساد�سة
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امل�سامني الوظيفيةدرو�ص الوحدةاملداخل

ــة
كيـ

لتز
ا

دعـــــم 
وتـــثبيت ال�سور: 

النفطار 
–ال�سم�ص –

الأعلى.

�سورة النفطار:
-التغريات الكونية الكبرية يف يوم القيامة.

-كفران الإن�سان و جحوده لنعم رّبه الكرمي و منها خلقه يف اأح�سن �سورة.
الة و ال�ّسالم ت�سجيل اأعمال العباد. -من وظائف املالئكة عليهم ال�سّ

-انق�سام النا�ص يف الآخرة اإىل اأبرار و فّجار و بيان جزائهم.
�سورة ال�سم�ص:

- اأق�سم الله تعاىل مبظاهر الطبيعة على فوز من طهر نف�سه من الذنوب وعلى خ�رسان من 
اأف�سدها باملعا�سي.

-عاقبة التجرّب و الطغيان و انتهاوؤها بالإهالك والتذمري.
�سورة الأعلى:

-تنزيه الله تعاىل اخلالق املبدع عن �سفات النق�سان.
-تي�سري حفظ القراآن الكرمي على النبي �سّلى الله عليه و �سّلم وتوفيقه لل�رسيعة ال�سمحة.

-املوعظة احل�سنة ينتفع بها من يخاف الله تعاىل،و ين�رسف عنها الأ�سقياء.
الح. -فالح من طهر نف�سه من الذنوب و زكاها بالإميان و العمل ال�سّ

كية
لتز

ا

الله 
اجلواد الكرمي

 املفاهيم الأ�سا�سية:
-اجلواد: و معناه اأنه عز وجل عّم جميع الكائنات بجوده، ومالأها من ف�سله وكرمه و نعمه 
التي ل تعّد و ل حت�سى، فمن �ساأل الله تعاىل اأعطاه �سوؤاله، فهو وا�سع العطاء، يقول �سبحانه: 
" و ما بكم من نعمة فمن الله، ثم اإذا م�ّسكم ال�رّسّ فاإليه جتاأرون". �سورة النحل، الآية: 53.

-جتاأرون: ت�سيحون بال�ستغاثة و الت�رسع.
-الكرمي: ومعناه: اأن الله تعاىل كثري العفو و ال�سفح، و اأنه اإذا وعد وفى، و اإذا اأعطى زاد على 

املطلوب، و ل يبايل كم اأعطى و ملن اأعطى.
يقول الله تعاىل: " و من �سكر فاإمنا ي�سكر لنف�سه، و من كفر فاإن رّبي غنّي كرمي". �سورة 

النمل، الآية: 41.

امل�ضامني الوظيفية 
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كية
لتز

ا

دعــم 
وتـــثبيت 
ال�سور: 

العاديـات 
- الزلزلة - 

الربوج.

�سورة العاديات:
-اأق�سم الله عز وجل باخليل و بع�ص اأو�سافها على اأن الإن�سان كفور لنعم رّبه تعاىل وهو معلن لهذا 

اجلحود و على حّبه ال�سديد للمال.
-م�سري اخلالئق اإىل الله تعاىل للح�ساب و اجلزاء و الذي يعلم بجميع ما كانوا ي�سنعون.

�سورة الزلزلـــة:
-اأهوال و �سدائد يوم القيامة حيث تتزلزل الأر�ص زلزاًل عنيفًا فينهار كل �سيء وتخرج الأر�ص موتاها 
نع على  وكنوزها، و ينده�ص الإن�سان من هذه الأحوال الفظيعة، ويف هذا اليوم تخرب الأر�ص بكل ما �سُ

ظهرها من خري اأو �رّس.
ذات  اآخذ  و  اجلّنة،  اإىل  اليمني  ذات  فاآخذ  متفرقني،  وان�رسافهم  احل�ساب  موقف  من  لنا�ص  ا  -رجوع 

ال�سمال اإىل الّنار.
�سورة الربوج:

-ق�سة  اأ�سحاب الأخدود والتي تتمثل فيها الت�سحية بالنف�ص يف �سبيل العقيدة والميان و الثبات على 
احلق، رغم ما لقوه من اإحراق بالنار.

-العقوبة ال�سديدة يف نار جهّنم للذين عّذبوا املوؤمنني ب�سبب عقيدتهم.
-النعيم املقيم يف اجلنة للموؤمنني ال�ساحلني.

-قدرة الله تعاىل على النتقام و البط�ص باجلبابرة الظاملني كاأ�سحاب الأخدود و قوم فرعون و ثمود.

داء
تـــ

لق
ا

-اأحــّب 
الــّر�سول 
�سّلى الله 

عليـــه 
و�سّلـــم: 

اأتخّلــــق 
بــاأخالقــه

 املفاهيم الأ�سا�سية:
-اإن الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم منوذج عال ملكارم الأخالق و اإ�سوة ح�سنة لل�سمائل العظيمة التي 
اإياه الله عز و جل و �سهد له بها كما يف قوله تعاىل: "واإنك لعلى خلق عظيم." �سورة القلم،  حباها 
الآية:4. وقوله تعاىل: " لقد كان لكم يف ر�سول الله اإ�سوة ح�سنة ملن كان يرجو الله و اليوم الآخر وذكر 

الله كثريا". �سورة الأحزاب، الآية: 21.
فالّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم قدوة عظيمة نقتدي به يف اإخال�سه و جهاده و �سربه وح�سن اأخالقه 
و جميل عاداته و طيبوبة نف�سه، فهو املثل الأعلى يف جميع اأقواله و اأفعاله و اأحواله، لأنه ل ينطق و ل 
يفعل عن هوى بل عن وحي من الله عز وجل، فهو �سّلى الله عليه و �سّلم منوذج للزوج الويف و الأب 
العطوف و ال�سديق املخل�ص، و اجلار املح�سن، واحلاكم العادل واملحارب ال�سجاع والرجل املتوا�سع 
اأّمته  الراأفة و املحبة و ال�سفقة على  ..والذي امتالأ  قلبه بالرحمة و  التاجر الناجح  ال�سادق الأمني و 
مناأن مي�ّسها مكروه. يقول الله تعاىل: " و ما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني". �سورة الأنبياء، الآية: 106. 
ويقول الله تعاىل: " لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم عزيز عليه ما عنّتم، حري�ص عليكم، باملومنني روؤوف 

رحيم.". �سورة التوبة، الآية: 129.
ــة

كي
لتز

ا

دعــم 
وتــــثبيت 
ال�ّسورتني: 

الكوثر
- الإن�سان

�سورة الكوثر:
الة و ال�ّسالم و منه نهر الكوثر. -ف�سل الله تعاىل العظيم على نبيه الكرمي عليه ال�سّ
الة و ال�ّسالم باملحافظة على ال�سالة والنحر لرّبه عز و جل. -اأمر الر�سول عليه ال�سّ

الة و ال�ّسالم بالنقطاع من خري الدنيا و الآخرة. -و�سف مبغ�ص النبي عليه ال�سّ
�سورة الإن�سان:

-قدرة الله تعاىل يف خلق الإن�سان يف اأطوار، و تهييئه للقيام بالتكاليف ال�رسعية.
اأو�سافهم يف الدنيا: الوفاء  اأعّده الله تعاىل يف الآخرة لأهل اجلنة، و الذين من  -النعيم املقيم الذي 

بالنذر، و اإطعام املحتاجني و اخلوف من عذاب الله تعاىل.
الة. -اإنزال القراآن على النبي �سّلى الله عليه و �سّلم، واأمره بال�سرب و الإكثار من ذكر الله تعاىل و ال�سّ

-القراآن الكرمي موعظة و عربة يعتربها العقالء من النا�ص فتتي�رس اأمامهم �سبل النجاة و ال�سعادة.
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درو�ص املداخل
امل�سامني الوظيفيةالوحدة

ــة
جابـ

�ست
ال

اأذكر 
الله:

 اأدعو 
الله يف 
�سالتي

 املفاهيم الأ�سا�سية:
-اإن الّدعاء  هو عبادة، بل هو اأ�سمى درجات العبادة و التقرب واخل�سوع وال�ست�سالم لله عز وجل، لأن 
العبد يلجاأ اإىل موله �سبحانه و يت�رسع اإليه ويناجيه بحيث ي�سبح العبد يف اأق�سى درجات ال�سمو 

الروحي.
عن النعمان بن ب�سري ر�سي الله عنهما عن النبي �سلى الله عليه و �سلم قال: "اإن الدعاء هو العبادة". 

من كتاب بلوغ املرام من اأدلة الأحكام. ابن حجر الع�سقالين، رقم احلديث: 1447.
و كما نعلم باأن الله تعاىل غني عن عبادة اخللق، لذلك فنفع الدعاء يعود على الّداعي يف جلب منفعة 

اأو دفع بالء.
يقول الله تعاىل: "و اإذا �ساألك عبادي عّني فاإيّن قريب اأجيب دعوة الّداعي اإذا دعاِن". �سورة البقرة، 
الآية: 185. و خري حمل للدعاء يف ال�سالة عند ال�سجود عندما ي�سع العبد راأ�سه يف رحاب الله تعاىل 

خا�سعا و متذّلال و طامعا و راجيا مر�ساته عز وجل و خائفا من عقابه.
الة و منها: وهناك موا�سع اأخرى للدعاء يف ال�سّ

الة و م�ستحباتها، و يكون قبل الركوع من  -دعاء القنوت يف �سالة ال�سبح و هو من ف�سائل ال�سّ
ا َن�ْسَتِعيُنك َوَن�ْسَتْغِفُرك  ُهمَّ اإنَّ الركعة الثانية بعد قراءة الفاحتة و ال�ّسورة، و لفظه يف املذهب املالكي: "اللَّ
ي َوَن�ْسُجُد،  لِّ اَك َنْعُبُد، َوَلك ُن�سَ ُهمَّ اإيَّ ُك َمْن َيْكُفُرك، اللَّ ُل َعَلْيك، َوَنْخَنُع لك َوَنْخَلُع ، َوَنرْتُ َوُنوؤِْمُن ِبك َوَنَتَوكَّ
ُمْلِحٌق." من كتاب  ِباْلَكاِفِريَن  َعَذاَبك  اإنَّ   ، َعَذاَبك اجلد  َوَنَخاُف  َرْحَمَتك،  َنْرُجو  َوَنْحِفُد،  َن�ْسَعى  َواإَِلْيك 

القوانني الفقهية لبن جزي، �ص: 47.
نخنع: نخ�سع – نخلع: نرتك – نحفد: نعمل اأو من�سي اإىل امل�سجد – اجلد �سد الهزل. و يقنت الإمام 

واملاأموم و الفذ.
-الدعاء بني ال�سجدتني للموؤمنني و الوالدين بالرحمة و الغفران.

-الدعاء بعد الت�سهد الأخري و قبل ال�ّسالم. و يكون بالتعوذ بالله تعاىل، و مبا ي�ساء من الدعاء بطلب 
خري الدنيا و الآخرة.

فعن ابن م�سعود ر�سي الله عنه اأن الّنبّي �سّلى الله عليه و �سّلم عّلمهم الت�سّهد ثم قال يف اآخره: "ثّم 
يتخرّي من امل�ساألة ما �ساء.". رواه الإمام م�سلم يف �سحيحه، رقم احلديث: 402.
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ط
ســ

ق�
املوؤمن ال

كله خري

املفاهيم الأ�سا�سية:
-�رسح احلديث النبوي ال�رّسيف:

- ل ي�سقط ورقها: ل ُت�سقط ورقها كما ُت�سقط بع�ص الأ�سجار يف ف�سل اخلريف.
-و اإنها مثل امل�سلم: اأي يف دوام النفع و كرثة اخلري.

من  اأنواع  تعداد  يف  عنهم  الله  ر�سي  حابة  ال�سّ اأفكار  ذهبت  اأي  البوادي:  �سجر  يف  الّنا�ص  -فوقع 
الأ�سجار.

-ِعرَبُ احلديث ال�رّسيف:
-�رْسُب املثل لزيادة الفهم و ت�سوير املعاين.

-الإ�سارة اإىل ت�سبيه ال�سيء بال�سيء ل يلزم اأن يكون نظريه من جميع الوجوه.
-فيه امتحان العامل اأذهان الّطلبة.

-فيه اإ�سارة اإىل اأن �سامع اللغز ينبغي اأن يتفطن للقرائن الواقعة عند ال�ّسوؤال.
-فيه دليل على بركة النخلة و  ثمارها.

-ما ينبغي اأن يكون عليه امل�سلم من العطاء و نفع الغري و بذل اخلري.

ـة 
كم

لـح
ا

اأراأف 
واأرحم 

املفاهيم الأ�سا�سية:
- اإن الإ�سالم هو دين الرحمة و الراأفة و الّرفق و الّلني و ح�سن املعاملة، فاملوؤمن احلقيقي، يكون رحيما 
و روؤوفا و رفيقا بغريه من الإن�سان و احليوان و البيئة، و هكذا كان  ر�سول الله �سّلى الله عليه و �سّلم 
الذي �سهد له القراآن الكرمي بهذه اخلالل احل�سنة يف موا�سع كثرية، منها قوله تعاىل: » فبما رحمة من 
الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لنف�سوا من حولك«. �سورة اآل عمران، الآية: 159. و قوله 
وٌف َرِحيٌم«. �سورة  ْم َحِري�ٌص َعَلْيُكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُُ تعاىل: »َقْد َجاَءُكْم َر�ُسوٌل ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ

الّتوبة، الآية: 129.
-ومن مظاهر الرحمة والّراأفة:

غار و عدم الق�سوة عليهم. -رحمة الأطفال ال�سّ

-رحمة التالميذ و الّرفق بهم و التي�سري عليهم.
-رحمة الأيتام و الراأفة بهم و العطف عليهم ماديا و معنويا.

-رحمة ال�ّسيوخ و العجائز و احرتام �سّنهم و �سيبتهم.
بِّ  ْحَمِة َوُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ -رحمة الوالدين عند كرب �سّنهما كما يف قوله تعاىل: »َواْخِف�ْص َلُهَما َجَناَح الذُّ

ِغرًيا«. �سورة الإ�رساء، الآية: 24. اْرَحْمُهَما َكَما َربََّيايِن �سَ
-رحمة املراأة و ح�سن معاملتها و عدم احلط من قيمتها �سواء كانت زوجة اأو بنتا اأو جارة اأو تلميذة اأو 

زميلة يف العمل.
-رحمة احليوان والّرفق به و عدم تعذيبه واإيذائه.

الة وال�ّسالم اأ�سوة  -الرحمة باملخطئ بالعفو عنه والتجاوز عن ظلمه، ولدينا يف ر�سول الله عليه ال�سّ
ح�سنة يف عفوه عن قومه قري�ص عند فتح مّكة املكّرمة رغم اإذايتهم ال�سديدة له.
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االن�ضجام العمودي

بيان مركزية مدخل التزكية )القراآن الكرمي( يف تاأطري درو�س مداخل الوحدة ال�ضاد�ضة.

عنوان الدر�صالـمداخلالن�سو�ص القراآنية املوؤطرة

-�سورة النفطار، الآية: 6، )اأ�ص:7(.

-�سورة الأعلى، الآية: 6، والآية 8، )اأ�ص:12(.

-�سورة ال�سم�ص، الآية: 9، )اأ�ص:9(.

-�سورة الأعلى، الآية: 14، )اأ�ص:12(.

-�سورة الزلزلة، الآية: 8، )اأ�ص:14(.

-�سورة الربوج، الآية: 11، )اأ�ص:18(.

-�سورة الكوثر، الآية: 2، )اأ�ص:20(.

اإىل   24 من  والآيات   ،9 و   8 الآيتان:  الن�سان،  -�سورة 

26، )اأ�ص:23 و 25(.

-التزكية:

- القتــداء:

- ال�ستجابـة:

- الق�سـط:

- الـحكمة:

-الله اجلواد الكرمي )اأ�ص:28.(.

اأتخّلق  �سّلم:  و  عليه  الله  �سّلى  الّر�سول  -اأحّب 

باأخالقه، )اأ�ص:29(.

-اأذكر الله: اأدعو الله يف �سالتي، )اأ�ص:30(.

-املوؤمن كّله خري، )اأ�ص:31(.

-اأراأف و اأرحم، )اأ�ص:31(.

مواطنهمظاهر الن�سجامدرو�ص الوحدة 2املداخل

الّتزكية
-الله اجلواد الكرمي 

)اأ�ص:28.(.
-مظاهر جود وكرم 

الله تعاىل.

- �سورة ال�رسح، الآية: 1، )اأ�ص:2(.
- �سورة الن�رس، الآية 1، )اأ�ص:4(.

- �سورة النفطار، الآيات من 6 اإىل8، )اأ�ص:7(.
- �سورة الأعلى، الآيات من 2 اإىل 8، )اأ�ص:12(.

- �سورة الربوج، الآية: 11، )اأ�ص:18(.
- �سورة الكوثر، الآية: 1، )اأ�ص:20(.

- �سورة الإن�سان، الآيتان 2 و 3، والآيات من 12 اإىل 22، 
)اأ�ص:23 و 24.(.

- الله الغني الّرزاق، )اأ�ص:2(.
- الله خلقني و اأح�سن �سورتي: اخلالق امل�سّور، )اأ�ص:7(.

- الله يرحمني و يعفو عّني )اأ�ص:23(.
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مواطنهمظاهر الن�سجامدرو�ص الوحدة 2املداخل

القتداء

-اأحّب الّر�سول 

�سّلى الله عليـــه 

و�سّلـــــم: اأتخّلـــــق 

باأخالقـــــه، 

)اأ�ص:29(.

-حمّبة الّر�سول 

�سّلى اللـــه 

عليــه و�سّلــــم 

ت�ستدعـــــي 

التخلــق بــاأخالقه 

ال�رسيفة.

الّرزق،  �سبيل  يف  �سّلم  و  عليه  الله  �سلى  الر�سول  -كدح 

)اأ�ص:8(.

ادق، )اأ�ص:13(. - الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ

- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم الأمني، )اأ�ص:19(.

-الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم يوؤّلف بني قومه، )اأ�ص:24(.

ال�ستجابة
اأذكر الله: اأدعو الله 

تعاىل يف �سالتي: 

)اأ�ص:30(

-اأهمية ذكر الله 

تعاىل ودعائـــــه 

عامــــة

الة   و فـي ال�سّ

ة. خا�سّ

- األفاظ الأذان والإقامة، )اأ�ص:14(.

- �رسوط ال�سالة، )اأ�ص:20(.

الة، )اأ�ص:25(. - فرائ�ص ال�سّ

الق�سط
الـموؤمن كّلـــه 

خيــــر، )اأ�ص:31(.

-خريية املوؤمن 

ونفعــه لغيــره.

- اأحفظ نف�سي و اأرعى حقوق غريي، )اأ�ص:5(.

- اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

- اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.

- اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.

اأراأف و اأرحماحلكمة

-من �سفات 

الــموؤمن الـح�سنـــة: 

الـراأفــــة

و الرحمة.

- اأميـــط الأذى عن الطريق، )اأ�ص:5(.

-اأحفـــظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

- اأعفو عّمن ظلمني، )اأ�ص:26(.



80

التعريف مبظاهر التكامل بني مداخل الوحدة ال�ضاد�ضة و باقي الوحدات

مظاهر الّدرو�صاملداخل
مواطنهالتكامل

كية
لتز

ا

-جميع 
ال�سور 
املقررة 
بال�سنة 
الثالثة:

-الله 
الــجواد 

الكريــــــم: 
)اأ�ص:28(.

-كرم الله 
تعاىل الوا�سع 

و جوده الكثري 
على خلقه يف 

الّدنيا والآخرة، 
وما يجب 
عليهم من 

�سكره تعاىل 
قول وعمال.

َعّلم ال�ّسابق)ال�سنة الثانية( َعّلم الاّلحقالتَّ التَّ
-الله العظيم الغنــــّي الّرزاق، )اأ�ص: 2.(.

-الله خلقني  و اأح�سن �سورتي: اخلالق امل�سّور، )اأ�ص:7.(.
-الله يرحمني و يعفو عّنـــــي: العفّو الّرحيم، )اأ�ص: 23(.

-اأحفظ نف�سي و اأرعـــى حقوق غريي، )اأ�ص:5(.
-اأميط الأذى عــــن الطــريق، )اأ�ص:5(.

ادق، )اأ�ص:13(. - الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ
-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.
- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم الأمني، )اأ�ص:19(.

-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.
-اأثبت على احلق ، )اأ�ص:21(.

-الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم يوؤّلف بني قومه، )اأ�ص:24(.
-اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.

- اأعفو عّمن ظلمني، )اأ�ص:26(.

- اأحّب الّر�سول 
�سّلى الله 

عليــه و �سّلم:  
اأتخّلق باأخالقه، 

)اأ�ص:29(.
-اأذكر الله تعاىل: 

اأدعو الله تعاىل 
يف �سالتي، 

)اأ�ص:30(.
- اأراأف و اأرحم، 

)اأ�ص:31(.

داء
لقت

ا

- اأحـّب 
الّر�سول 

�سّلى 
اللـه عليـه 

و �سّلم: 
اأتخّلق 

بـاأخالقــه، 
)اأ�ص:29(.

-حمّبة الّر�سول 
�سّلــى الله 
عليه و �سّلم 

تقت�سي 
التخلق 
باأخالقه.

-�سورة ال�رسح، الآيتان 7 و 8، )اأ�ص:2(.
-الر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم طفاًل. )اأ�ص:3(.

-�سورة الن�رس، الآية:3، )اأ�ص:4(.
-كـدح الر�سول �سلى الله عليه و �سّلم يف �سبيل الّرزق، )اأ�ص:8(.

-�سورة الأعلى، الآيــــــة: 9، )اأ�ص:12.(.
ادق، )اأ�ص:13(. - الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ

- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم الأمني، )اأ�ص:19(.
-�ســورة الكوثـــر، الآيـــــة: 2، )اأ�ص:20.(.

-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.
-اأثبت على احلق ، )اأ�ص:21(.

-الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم يوؤّلف بني قومه، )اأ�ص:24(.
-�سورة الن�سان، الآيات من: 24 اإىل 26. )اأ�ص:25(.

-اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.
- اأعفو عّمن ظلمني، )اأ�ص:26(.

-اأذكر الله تعاىل: 
اأدعو الله تعاىل 
فــــي �سالتي، 

)اأ�ص:30(.
-املوؤمن كّله 

خري. )اأ�ص:31(.
- اأراأف و اأرحم، 

)اأ�ص:31(.



81

ابة
تج

ل�س
ا

- اأذكــــر 
الله تعاىل: 
اأدعو الله 
تعاىل يف 
�سالتي: 
)اأ�ص:30(

-اأهمية ذكر 
الله تعاىل 
و دعائـــه 

فــي ال�سالة 
وخارجها.

-�سورة ال�رسح، الآيتــان 7 و 8، )اأ�ص:2(.
-�سورة الن�رس، الآية:3، )اأ�ص:4(.

-�سورة الأعلـى، الآيتــــان:14 و15، )اأ�ص:12(.
-األفـــاظ الأذان والإقــامــــة، )اأ�ص:14(.

-�ســورة الكوثــــر، الآيــــة: 2، )اأ�ص:20.(.
-�رسوط ال�سالة، )اأ�ص:20(.

-�سورة الإن�سان، الآيتـــان: 25 و26، )اأ�ص:25.(.
-فرائ�ص ال�سالة، )اأ�ص:25(.

اأتخّلق باأخالقه،  اأحـــّب الّر�سول �سّلى الله عليـــه و�سّلـــم:   -
)اأ�ص:29(.

- املوؤمن كله 
خري، )اأ�ص:31(.

ط
ق�س

الـموؤمن ال
كله خري 
)اأ�ص:31(

- املوؤمن 
ي�سون حقوقـه 

وحقوق غريه.

-�سورة الع�رس، الآيتان: 2 و 3، )اأ�ص:3.(.
-اأحفظ نف�سي و اأرعـــى حقوق غريي،)اأ�ص:5.(.

- اأميـــط الأذى عـــن الطريــق، )اأ�ص:5(.
-�سورة الأعلى، الآية: 9.

ادق، )اأ�ص:13(. - الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم ال�سّ
-اأ�سدق يف قويل، )اأ�ص:15(.

-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.
- الّر�سول �سّلى الله عليه و �سّلم الأمني، )اأ�ص:19(.

-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.
-اأثبت على احلق ، )اأ�ص:21(.

-اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.
- اأعفو عّمن ظلمني، )اأ�ص:26(.

- اأحّب الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم: اأتخّلق باأخالقه، )اأ�ص:29(.

- اأراأف واأرحم، 
)اأ�ص:30(.

مة
حلك

اأراأف ا
و اأرحم

)اأ�ص:31(

- حــث 
الإ�سـالم على 

الراأفة والرحمة 
والرفق يف 

املعاملة.

-اأحفظ نف�سي و اأرعـــى حقوق غريي )اأ�ص:5(.
- اأميط الأذى عن الطريق، )اأ�ص:5(.

-�سورة الأعلى، الآية: 8، )اأ�ص:12(.
-اأحفظ ل�ساين، )اأ�ص:15(.

-�سورة البـــروج، الآيــة: 14، )اأ�ص:19(.
-اأن�رس املظلوم، )اأ�ص:21(.

-�سورة الإن�سان، الآيتان: 8 و 9 )اأ�ص:23(.
-�سورة الإن�سـان، الآيـــــة: 31،

 )اأ�ص:25.(.
-اأت�سامح ول اأظلم، )اأ�ص:26(.

- اأعفو عّمن ظلمني، )اأ�ص:26(.
-الله اجلواد الكرمي، )اأ�ص:28.(.

باأخالقه،  اأتخّلق  و�سّلـــم:  عليه  الله  �سّلى  الّر�سول  اأحّب   -
)اأ�ص:29(.

- الـموؤمن كله خري، )اأ�ص:31.(.
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الن�ضو�س الّداعمة:

- يقول الله تعاىل: {وقال ربكم ادعون اأ�صتجب لكم، اإن الذين ي�صتكربون عن عبادتي 
�صيدخلون جهنم داخرين}. �سورة غافر، الآية: 60 .

- يقول الله تعاىل: { قل اإن كنتم حتبون اهلل فاتبعون يحببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واللـه 
غفور رحيم}.  �سورة اآل عمران، الآية:31.

- عن عبد الله بن عمرو ر�سي الله عنهما قال:  قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »الراحمون يرحمهم 
الرحمن، ارحموا من يف الأر�ص يرحمكم من يف ال�سماء، الرحم �سجنة من الرحمن فمن و�سلها و�سله الله ومن 

قطعها قطعه الله«.  اأخرجه الإمام الرتمذي، رقم احلديث: 1924.
- عن نافع عن عبد الله، اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: »عذبت امراأة يف هرة �سجنتها حتى ماتت 

فدخلت فيها النار، ل هي اأطعمتها و�سقتها، اإذ حب�ستها، ول هي تركتها تاأكل من خ�سا�ص الأر�ص« . 
اأخرجه الإمام م�سلم، رقم احلديث: 2242.
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املحور الثاين: 

مناذج جلذاذات 

نـمـطية تغطي املداخل اخلم�ضة 

ملادة الرتبية االإ�ضالمية
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الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة
*اأن�سطة التقومي 

والربط 

*التمهيد 
والت�سويق 
والكت�ساف

-يقوم الأ�ستاذ)ة( مكت�سبات املتعلمني و املتعلمات املرتبطة ب�سورة ال�رسح 
والن�رس من حيث:

- احلفظ و حماكاة الرتتيل و الفهم العام لل�سورة و القيم املت�سمنة مركزا)ة( 
على ما له ارتباط بال�سورة املقررة وخا�سة :قيمة حمد الله و�سكره على 

نعمه، وتعظيم الله عز وجل بالت�سبيح والطاعة.
- يقوم الأ�ستاذ)ة( بدعم فوري اأو امتدادي ح�سب نتائج التقومي املح�سل 

عليها.

- ال�ستظهار
و�سعية تقوميية 

- الأ�سئلة

-يثري الأ�ستاذ)ة( نقا�سا بني متعلميه با�ستثمار مظاهر الرتابط امل�سار اإليها 
�سابقا وم�ستعينا)ة( باأ�سئلة من قبيل:

هل كل النا�ص ي�سكرون الله تعاىل ويحمدونه على نعمه؟ - 
هل تدرون كيف عاتب الله الذين ل ي�سكرونه على نعمه؟  - 

-بعد ال�ستماع اإىل اأجوبة املتعلمني واملتعلمات يدعوهم اإىل متابعة اآيات 
ال�سورة للتعرف على اجلواب كما اأخرب به الله �سبحانه وتعاىل.

- الــحوار
- الأ�سئلة
- الرتابط 
والتكامل 

• احل�ضة االأوىل:	

اجلذاذة االأوىل: املدخل: التزكية )قراآن كرمي(

العنوان:  �سورة النفطار )الآيات من 01 اإىل 08
الأهداف: - اأتلو الآيات تالوة �سليمة. 
              - اأحفظ و اأ�ستظهر الآيات.

    - اأعظم ربي اخلالق واأ�سكره عز وجل على نعمه.
القيم املت�سمنة: -قدرة الله على اخللق – �سكر الله اخلالق.

مواطن التكامل والرتابط: 
التعلم ال�سابق: -�سكر الله على نعمه والت�سبيح بحمده ب�سورتي ال�رسح والن�رس،تعظيم الله بدر�ص »الله العظيم الغني 

الرزاق«.
التعلم الالحق: الله خلقني واأح�سن �سورتي )بدر�ص التزكية و�سورة الأعلى(.

- الأ�سبوع: 7
- احل�ستان:1و2

املدة الزمنة: 45×2 دقيقة
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الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة

اأن�سطة 
البناء

- يتم ت�سميع اآيات ال�سورة انطالقا من �رسيط ملقرئ يقراأ برواية ور�ص من طريق الأزرق 

مع حث الأ�ستاذ)ة( لتالميذه)ها( على ح�سن ال�ستماع و اخل�سوع.

لالنتباه  والتالميذ  التلميذات  توجيه  يف  املتكرر  الت�سميع  ن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستثمر   -

ملواطن الرتتيل حماكني ترتيل العبارات الآتية:

- املد امل�سبع )اإذا ال�سماء انفطرت – ما �ساء ركبك(

- الإدغام)علمت نف�ص ما قدمت واأخرت(.

- يتناوب املتعلمون على ترتيل الآيات القراآنية حماكني قراءة الأ�ستاذ )ة( ب�سفة عامة، 

وحمرتمني قاعدتي الإ�سباع والإدغام يف جو ي�سوده التناف�ص و التفاعل بني جمموعات 

الق�سم ال�سغرى، و يتدخل الأ�ستاذ)ة( للتوجيه وامل�ساعدة ح�سب احلاجة.

- ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني على �رسح املفردات والعبارات القراآنية ذات ال�سلة باأهداف 

الدر�ص وقيمه من قبيل:

-خلقك ف�سواك – ما غرك بربك الكرمي.

- يقرب الأ�ستاذ)ة( معاين الآيات املرتبطة باأهداف وقيم الدر�ص ويتعلق الأمر مبا يلي:

- بيان قدرة الله على اخللق؛

- وجوب �سكر الله اخلالق لالإن�سان يف اأح�سن �سورة؛

- احلذر من جحود نعم الله الكرمي.

- )يحر�ص الأ�ستاذ)ة( خالل �سريورة التعلم والبناء على تقدمي امل�ساعدة والتوجيه وت�سهيل 

التعلم وح�سن ا�ستثمار مواطن التكامل والرتابط بدل تقدمي املعارف واملعلومات جاهزة(.

-الن�ص القراآين

ملقرئ  �رسيط   -

مغربـي بروايـــــة 

ور�ص.

- جهـــاز ت�سجيل 

اأو حا�سوب.

- قــــراءة 

الأ�ستاذ)ة(.

- ال�ســـرح

بيـــن  -التناف�ص 

جمموعات الق�سم

اأن�سطة 
التقومي

يتحقق الأ�ستاذ)ة( من مدى قدرة املتعلمني على:

• املحاكاة ال�سليمة لرتتيل الآيات القراآنية وبخا�سة قاعدتا الإدغام والإ�سباع؛	

• فهم املعنى الوظيفي امل�ستنبط من الآيات القراآنية والقيم املت�سمنة؛	

• التجاوب مع قيم حمد الله و�سكره.	

-الأ�سئلة
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الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة

اأن�سطة التذكري 
والربط

يقوم الأ�ستاذ)ة( مكت�سبات املتعلمني و املتعلمات املرتبطة  بـ:
 بالتذكري بالآيتني التاليتني:

- يقول الله تعاىل: "يا اأيها الإن�سان ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك ف�سواك 
فعدلك " الآيتان :6و7 من �سورة النفطار.

- الرتتيل انطالقا من املحاكاة ال�سابقة لقراءة الأ�ستاذ)ة(.
- ا�ستخراج املعنى و القيمة املت�سمنة يف الآيتني. 

- الن�ص القراآين

اأن�سطة التدبر 
والتوظيف

-يحيل الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل تدبر الآيتني ال�سابقتني 6و7 من �سورة النفطار 
امل�سور)احلق/الواجب(  اخلالق  الكرمي  املنعم  ربهم  جتاه  عليهم  يجب  ما  وبيان 

م�ستثمرا)ة( ال�سورة املرافقة.
-يدعو الأ�ستاذ)ة( داخل جمموعات �سغرى م�ستثمرين ح�سيلتهم التعلمية اإزاء 

الو�سعيتني التاليتني:
تك�سري  ويف  زمالئه  بع�ص  على  العتداء  يف  ال�سحة  نعمة  ي�سخر  التهامي   -

اأغ�سان الأ�سجار.
- يفتخر ال�سالك ب�سحته وبقوة ذاكرتــه على جمموعة ق�سمه.

-الن�ص القراآين
طفل  �سورة   -
يف  �سورته  يتاأمل 

املراآة
التوظيف  -و�سعية 

وال�ستثمار

اأن�سطة التكامل 
والمتداد

- يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل البحث عن الآية اأو الآيات من �سورة النفطار 
التي تفيد در�ص "الله خلقني واأح�سن �سورتي :"اخلالق امل�سور" للم�ساركة 

بها يف بناء الدر�ص.
 - )ميكن اللجوء اإىل العمل الثنائي اأو اأي �سكل من اأ�سكال العمل الذي يراه 

الأ�ستاذ)ة( واملتعلمون منا�سبا(.

- البحث 
والتق�سي

اأن�سطة الدعم 
والإغناء

-يختار الأ�ستاذ)ة( من فقرة ن�سو�ص واأن�سطة داعمة بالوثيقة املعرفة بدرو�ص 
مداخل الوحدة ما ينا�سب من الن�سو�ص والدعامات لدعم واإغناء ح�سيلة 

املتعلمني واملتعلمات باعتماد مقاربة فارقية.

ن�سو�ص الدعم 
والإغناء

احل�ضة الثانية: •
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اجلذاذة الثانية: مدخل التزكية )عقيدة(

احل�ضة االأوىل: •

الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
التقومي 
والربط

-يقوم الأ�ستاذ)ة( مكت�سبات املتعلمني و املتعلمات املرتبطة بالدر�ص ال�سابق )الله العظيم 
الغني الرزاق من حيث مظاهر عظمته تعاىل، ووجوب طاعته و�سكره. م�ستثمرا)ة( مواطن 

التكامل مع مدخل التزكية )�سورة النفطار:الآيتان:6و7 (

م�ساهد ملخلوقات 
الله تدل على 
عظمته تعاىل.

اأن�سطة 
و�سعية 
النطالق

-يحيل الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل قراءة و�سعية "اأفكر" وتاأمل ال�سورة املرافقة لها يف 
كتاب التلميذ)ة( �ص: 18 للوقوف على الت�ساوؤل الذي توجت به الو�سعية:

- وماذا تق�سدين بالله اخلالق امل�سور؟ 
بعد ال�ستماع اإىل اإجابات املتعلمني الأولية،ينتقل بهم اإىل اأن�سطة البناء.

-و�سعية "اأفكر"
-كتاب املتعلم)ة(

العنوان:  الله خلقني واأح�سن �سورتي: "اخلالق الـم�سور"

الأهــداف: - اأتعرف اأن الله خلقني واأح�سن �سورتي انطالقا من فهمي لـمعنى:"اخلالق الـم�سور".

   - اأومن بالله الـخالق الـم�سور واأعظمه واأ�سكره.
القيم املت�سمنة:  الإميان بالله اخلالق الـم�سور - �سكر الله

مواطن التكامل والرتابط: 

التعلم ال�سابق:  -الإيـمان بالله العظيم الغني الرزاق مبدخل التزكية بدر�ص:" الله العظيم الغني الرزاق"- خلق الله 

                      لالإن�سان وت�سوية �سورته : الآيتان:6 و7  من �سورة النفطار.
التعلم الالحق: - الت�سبيح با�سم الله الأعلى الـخالق امل�سور بدر�ص التزكية �سورة الأعلى )الآيتان 1و2(.

                   - الإميان بالله العليم الـخبري)الله يعلم ما اأ�رس و ما اأعلن( –اأحافظ على �سالمة ج�سمي )الق�سط(.

- الأ�سبوع: 7
- احل�ستان:1و2

املدة الزمنة: 45×2 دقيقة
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اأن�سطة 
البناء

ثم  الدر�ص،  وقيم  ملفاهيم  املوؤطرتني  النفطار  �سورة  من  7و8  الآيتني  الأ�ستاذ)ة(  -يقراأ 
يدعوهم اإىل النتظام يف جمموعات �سغرى للقيام باملهمات التعلمية التالية:

-قراءة الآيتني املعنيتني؛
ال�سابقة يف  تعلماتهم  ح�سيلة  من  انطالقا  التالية  القراآنية  والعبارات  الكلمات  -�رسح 

مدخل التزكية )�سورة النفطار، الآيات من 1 اإىل 8( :
- الذي خلقك ف�سواك – يف اأي �سورة ما �ساء ركبك.

-حتليل معنى الآيتني بال�ستعانة باأ�سئلة اأفهم:
- من الذي خلق الإن�سان يف �سورة ح�سنة؟

- ما الذي يجب على الإن�سان جتاه ربه اخلالق امل�سور؟
بناء  وتي�سري  ال�سعوبات  وتذليل  وامل�ساعدة  بالتوجيه  متعلميه  الأ�ستاذ)ة(  يواكب   -

تعلماتهم )املفاهيم والقيم العقدية املعنية(؛
- يطالب الأ�ستاذ)ة( متعلميه ا�ستخال�ص القيمة العقدية التي يتعني الإميان بها؛

- يعر�ص املتعلمون داخل جمموعاتهم ال�سغرى منتوجاتهم اأمام زمالئهم وزميالتهم 
ليجروا تقوميات بينية؛

- ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات داخل املجموعات ال�سغرى على بناء املعنى 
والقيمة العقدية مثل ما يلي: 

اآمنت بالله الـخالق الـم�سور الذي خلقني ف�سواين يف �سورة جميلة

-الآيتان القراآنيتان
-كتاب املتعلم)ة(

-الأ�سئلة.
- احلوار

اأن�سطة 
التقويـم

-يتحقق الأ�ستاذ)ة( من مدى قدرة املتعلمني واملتعلمات على:
- تعرف معنى الله اخلالق امل�سور؛

- التجاوب مع القيمة العقدية بالله اخلالق وتعظيمه و�سكره وطاعته عز وجل.
- الـحوار
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• احل�ضة الثانية:	

الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة

اأن�سطة 
التذكري 
والربط

يوجه الأ�ستاذ)ة( اإىل متعلميه اأ�سئلة من قبيل:
من هو اخلالق امل�سور؟- 
ا�ستدل على ذلك باآية من �سورة النفطار؟- 
ما الذي يجب عليك جتاه ربك اخلالق امل�سور؟ - 

-الأ�سئلة التقوميية

اأن�سطة 
التزكية

املتعلقة  والعقدية  الإميانية  القيمة  وا�ستثمار  توظيف  اإىل  متعلميه  الأ�ستاذ)ة(  -يحيل 
ب:"الله اخلالق امل�سور" يف اأن�سطة التزكية التالية:

• اأ�ستهل دعائي باأ�سماء الله احل�سنى فاأقول :"يا خالق ،يا م�سور"
• اأحدد العمل الذي علي فعله:

- اأكرث من ذكر ربي. /اأ�سلي لربي .  / اأ�سبح ربي واأعظمه.  / اأعتدي بقوتي على من هو 
اأ�سعف مني.

- يحر�ص الأ�ستاذ )ة( على تر�سيخ القيمة العقدية ب:
خلق مواقف عملية يوظف فيها املتعلمون اأ�سماء الله احل�سنى؛

م�ساعدة املتعلمني على التمييز بني الأفعال املزكية للنف�ص التي لها عالقة بتطبيق القيمة 
العقدية)ذكر الله، الت�سبيح لله(؛

توظيف اأ�سلوب الرتغيب والتحبيب وف�سل ذكر الله وال�سالة وتعظيم الله وت�سبيحه.
ال�سحة  بنعمة  عليهم  والفتخار  لهم  الظلم  و  الغري  على  العتداء  جتنب  اإىل  تنبيههم 

والقوة البدنية.

-الن�ص القراآنــــي
طفـــــل  �سورة   -
يف  �سورته  يتاأمل 

املراآة:
التوظيف  -و�سعية 

وال�ستثمار:

اأن�سطة 
التكامل 
والمتداد

- يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل البحث عن اآية من �سورة الأعلى تفيد الأمر بت�سبيح الله 
الأعلى اخلالق؛واآية من �سورة ال�سم�ص تبني ف�سل تزكية النف�ص.

- )ميكن اللجوء اإىل العمل الثنائي اأو اأي �سكل من اأ�سكال العمل التي يراها الأ�ستاذ)ة( 
واملتعلمون منا�سبة(.

-البحث والتق�سي

اأن�سطة 
الدعم 
والإغناء

بدرو�ص مداخل  املعرفة  بالوثيقة  داعمة  واأن�سطة  ن�سو�ص  فقرة  الأ�ستاذ)ة( من  -يختار 
الوحدة ما ينا�سب من الن�سو�ص والدعامات لدعم واإغناء ح�سيلة املتعلمني واملتعلمات 

باعتماد مقاربة فارقية.

ن�سو�ص الدعم 
والإغناء



90

• اجلذاذة الثالثة: مدخل االقتـــداء	

احل�ضة االأوىل: •

الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
التقومي 
والربط

-يقوم الأ�ستاذ)ة( بتقومي مكت�سبات املتعلمني و املتعلمات املرتبطة بطفولة ر�سول الله 
�سلى الله عليه و�سلم وذلك مبطالبتهم ب�رسد مقطع من �سرية ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سلم تتعلق مبولده و ن�ساأته والعمل الذي امتهنه �سغريا م�ستثمرا)ة( مكت�سبات املتعلمني 
واملتعلمات ال�سابقة املرتبطة بدر�ص: كدح الر�سول �سلى الله عليه و�سلم:الرعي،و�سورة 

ال�سحى.

احلكي وال�رسد
احلوار

اأن�سطة 
و�سعية 
النطالق

يف  والتفكري  �ص:21،  النطالق  و�سعية  ن�ص  قراءة  اإىل  متعلميه  الأ�ستاذ)ة(  -يحيل 
ال�سوؤال التايل:

- هل مار�ص الر�سول �سلى الله عليه و�سلم عمال لك�سب رزقه؟
- يجيب املتعلمون واملتعلمات انطالقا من مكت�سباتهم ومما يعرفونه عن حياة ر�سول الله 

�سلى الله عليه و�سلم،ثم يحيلهم بعد ذلك اإىل الن�ص املوؤطر يف فقرة "اأقراأ".

-و�سعية "اأفكر"
-كتاب املتعلم)ة(

الأهــــداف:
- اأتعرف الأن�سطة التي مار�سها الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف �سبيل تـح�سيل الرزق :"الرعي والتجارة"؛

- اأجد واأجتهد يف عملي اقتداء بر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم.
-   القيم املت�سمنة: - تقدير العمل والكدح.

- مواطن التكامل والرتابط: 
التعلم ال�سابق:   - مولد الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ون�ساأته؛
        - كدح الر�سول �سلى الله عليه و�سلم :الرعي؛

      - الر�سول �سلى الله عليه و�سلم طفال؛
                 - �سورة ال�سحى؛ �سورة ال�رسح  

التعلم الالحق:
      - الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ال�سادق؛

      - الر�سول �سلى الله عليه و�سلم الأمني؛
      - اأحب الر�سول: اأتخلق باأخالقه.

- الأ�سبوع : 8
- احل�ستان: 1و2

- املدة الزمنية: 45د×2 العنوان : كدح الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف �سبيل الرزق  
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اأن�سطة 
البناء

-يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�ص الآتي:
ت�ستاأجر  مال  و  �رسف  ذات  تاجرة  امراأة  خويلد  بنت  خديجة  ا�سحاق:"وكانت  ابن  قال 
الرجال يف مالها .. فلما بلغها عن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ما بلغها من �سدق 

حديثه وعظم اأمانته.. بعثت اإليه فعر�ست عليه اأن يخرج يف مال لها اإىل ال�سام تاجرا"
ال�سرية النبوية لبن ه�سام، بت�رسف،اجلزء1،ال�سفحة:206.

  ثم يدعوهم اإىل النتظام يف جمموعات �سغرى للقيام باملهمات التعلمية التالية:
-قراءة الن�ص املعني؛

-�رسح كلمات وعبارات الن�ص انطالقا من ح�سيلة تعلماتهم ال�سابقة يف مدخل التزكية 
)�سورة قري�ص( ومبدخل القتداء )الر�سول �سلى الله عليه و�سلم:طفال( :

- ت�ستاأجر – خديجة بنت خويلد - ال�سام.
املدرجة يف  بالأ�سئلة  وبال�ستعانة  الأ�ستاذ)ة(  وتوجيه  اإ�رساف  الن�ص وحتليله حتت  -فهم 

فقرة اأفهم:
- اأحدد الأعمال التي امتهنها ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يف حياته مما يلي:

 - الرعي، النجارة، احلدادة، التجارة.
- على ماذا ا�ستاأمنت خديجة ر�سي الله عنها ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم؟

اإ�سافة اإىل جرد ال�سفات اخللقية التي جعلت خديجة ر�سي اله عنها ت�ستاأجر ر�سول الله 
�سلى الله عليه و�سلم يف مالها.

بالتوجيه  ي�ساعدهم  احل�سيلة،ثم  على  مطلعا)ة(  املجموعات  اأعمال  الأ�ستاذ)ة(  يتتبع   -
والإر�ساد اإىل بناء اخلال�سة التالية: 

عرفت حياة ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اجلد والجتهاد والكدح يف طلب الرزق،حيث 
ا�ستغل بالرعي والتجارة،وقد علمت خديجة ر�سي الله عنها ب�سدقه واأمانته فا�ستاأجرته 

ليتاجر يف مالها.

-ن�ص احلديث
-كتاب 

املتعلم)ة(
-الأ�سئلة.

- احلوار

اأن�سطة 
التقومي

-يتحقق الأ�ستاذ)ة( من مدى قدرة املتعلمني واملتعلمات على:
- التعريف بالأن�سطة التي مار�سها الر�سول �سلى الله عليه و�سلم  يف �سبيل حت�سيل الرزق؛
- �رسد ق�سة ا�ستئجار خديجة ر�سي الله عنها لر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يف مالها.

- احلوار
-ال�رسد واحلكي
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•  احل�ضة الثانية:	

الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة

اأن�سطة 
التذكري 
والربط

بالرتكيز  وذلك  الأ�ستاذ)ة(  وتوجيه  اإ�رساف  البع�ص حتت  بع�سهم  املتعلمون  يقوم 
على:

- ذكر الأن�سطة التي مار�سها ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ؟
- حتديد ال�سفات التي علمت بها خديجة ر�سي الله عنها عن الر�سول �سلى الله 

عليه و�سلم فا�ستاأجرته ليتاجر يف مالها؟
- �رسد جزء من ق�سة ا�ستئجار خديجة ر�سي الله عنها لر�سول الله �سلى الله 

عليه و�سلم.

-الأ�سئلة التقوميية
-ال�رسد واحلكي

اأن�سطة 
التوظيف 

وال�ستثمار 
للقيمة 

امل�ستفادة: 
تقدير العمل 

والكدح 
والجتهاد

"األحظ  ن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  وتوجيه  اإ�رساف  حتت  واملتعلمات  املتعلمون  ينجز   -
واأبدي راأيي" �ص:22 حيث يبدي املتعلمون واملتعلمات اآراءهم بخ�سو�ص املهنتني 

املج�سدتني يف ال�سورتني)الرعي- التجارة(.
- يدعو املتعلمني واملتعلمات اإىل اتخاذ املوقف املنا�سب اإزاء الو�سعية الآتية:

 اإدير ي�ستهزئ من فاظمة وقدور لأن والديهما ميتهنان الرعي.

-ال�سورتان)�ص:22(

-و�سعية تقوميية

اأن�سطة 
التاأ�سي 
والقتداء

-ا�سرت�سادا مبا ت�سمنته فقرة" اأقتدي بر�سويل" ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني على 
جرد مظاهر التاأ�سي والقتداء فيما يخ�ص تقدير العمل ال�رسيف مبختلف اأنواعه.

-كتاب املتعلم)ة(

اأن�سط 
التكامل 
والمتداد

- يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل البحث عن بع�ص �سفات  ر�سول الله  �سلى الله 
عليه و�سلم التي يجب التحلي بها انطالقا من درو�ص القتداء القادمة: "الر�سول 

�سلى الله عليه و�سلم:ال�سادق" – "الر�سول �سلى الله عليه و�سلم:الأمني".
-ي�ستثمر املتعلمون واملتعلمات ح�سيلتهم التعلمية يف الإجابة عن ن�ساط: "اأبادر".
يراها  التي  العمل  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأو  الثنائي  العمل  اإىل  اللجوء  -)ميكن 

الأ�ستاذ)ة( واملتعلمون منا�سبة(.

-البحث والتق�سي

اأن�سطة 
الدعم 
والإغناء

بدرو�ص  املعرفة  بالوثيقة  داعمة  واأن�سطة  ن�سو�ص  فقرة  من  الأ�ستاذ)ة(  -يختار 
ح�سيلة  واإغناء  لدعم  والدعامات  الن�سو�ص  من  ينا�سب  ما  الوحدة  مداخل 

املتعلمني واملتعلمات باعتماد مقاربة فارقية.

ن�سو�ص الدعم 
والإغناء
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اجلذاذة الرابعة: مدخل اال�ضتجابة

احل�ضة االأوىل: •

الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
التقومي 
والربط

-يجري الأ�ستاذ)ة( تقوميا ملكت�سبات املتعلمني و املتعلمات ال�سابقة بالرتكيز على: 
- اأداء الو�سوء عمليا مع بيان و حتديد فرائ�ص الو�سوء.

  )يكت�سف املتعلمون اأخطاء زمالئهم اإن وجدت ثم ي�سححونها(.

- الأداء العملي 
للو�سوء

اأن�سطة 
و�سعية 
النطالق

يف  والتفكري  �ص:25،  النطالق  و�سعية  ن�ص  قراءة  اإىل  متعلميه  الأ�ستاذ)ة(  -يحيل 
ت�ساوؤلت الن�ص:

ملاذا تتو�ساأ يا اأبي اأكرث من مرة يف اليوم؟،وملاذا تزيد عن فرائ�ص الو�سوء بغ�سل اليدين 
ثالثا،وامل�سم�سة ثالثا، وال�ستن�ساق وال�ستنثار ثالثا، ثم مت�سح ظاهر الأذنني وباطنهما 

وترد م�سح الراأ�ص؟
املوؤطرين يف فقرة  الن�سني  اإىل قراءة، وحتليل  اأجوبتهم ومتثالتهم يدعوهم  وللتحقق من 

"اأقراأ".

-و�سعية "اأفكر"
-كتاب 

املتعلم)ة(

اأن�سطة 
البناء

-يقراأ الأ�ستاذ)ة( ن�سي احلديثني الآتيني:
- عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال:قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:"ل تقبل �سالة 
من اأحدث حتى يتو�ساأ".  اأخرجه البخاري يف �سحيحه،كتاب الو�سوء، باب لتقبل �سالة بغري طهور.

- عن حمران موىل عثمان )ر�سي الله عنه( اأنه:"راأى عثمان بن عفان دعا باإناء فاأفرغ على كفيه 
ثالث مرار فغ�سلهما،ثم اأدخل ميينه يف الإناء فم�سم�ص وا�ستن�سق ثم غ�سل وجهه ثالثا 
ويديه اإىل املرفقني ثالث مرار،ثم م�سح براأ�سه ثم غ�سل رجليه ثالث مرار اإىل الكعبني". 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه،كتاب الو�سوء، باب الو�سوء ثالثا ثالثا .

-ن�سا احلديثني
-كتاب 

املتعلم)ة(
-الأ�سئلة.

- احلوار

العنوان:  �سنن الو�سوء وبع�ص نواق�سه

الأهداف: - اأتعرف �سنن الو�سوء وبع�ص نواق�سه؛

   - اأميز بني الفرائ�ص وال�سنن؛ - اأتـو�ساأ مـع التزام ترتيب فرائ�ص الو�سوء و�سننه.
القيم املت�سمنة:  - قيمة الطهارة.

مواطن التكامل والرتابط: 

التعلم ال�سابق:  - اأتو�ساأ عمليا؛ - فرائ�ص الو�سوء.

التعلم الالحق:  - اأتو�ساأ واأ�سلي؛ - اأغت�سل؛ -�رسوط ال�سالة.

- الأ�سبوع: 9
- احل�ستان:1و2

املدة الزمنة: 45×2 دقيقة
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الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
البناء

  ثم يدعوهم اإىل النتظام يف جمموعات �سغرى للقيام باملهمات التعلمية التالية:
-قراءة الن�سني ال�سابقني؛

مدخل  ال�سابقة يف  تعلماتهم  من ح�سيلة  انطالقا  احلديثية  والعبارات  الكلمات  -�رسح 
ال�ستجابة )الطهور �سطر الإميان؛ اأتو�ساأ عمليا؛ اأتو�ساأ واأ�سلي( :

- اأحدث – ثالث مرار .
بالأ�سئلة املدرجة  اإ�رساف وتوجيه الأ�ستاذ)ة( وبال�ستعانة  الن�سني وحتليلهما حتت  -فهم 

يف فقرة اأفهم:
* اأ�ستنبط مما �سبق �سنن الو�سوء؛

* اأذكر بع�ص النواق�ص التي تنق�ص الو�سوء.

اأن�سطة 
التقويـم

-يتحقق الأ�ستاذ)ة( من مدى قدرة املتعلمني واملتعلمات على:
- حتديد خم�ص نواق�ص موجبة للو�سوء؛

- اأداء الو�سوء عمليا مع تـحديد �سننه؛

- الأداء العملي 
للو�سوء.

احل�ضة الثانية: •

الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة

اأن�سطة 
التذكري 
والربط

وال�ستنتاج

يقوم املتعلمون بع�سهم البع�ص حتت اإ�رساف وتوجيه الأ�ستاذ)ة( وذلك بالرتكيز على:
- متييز نواق�ص الو�سوء عن غريها مما يلي:

-النوم الثقيل  - خروج البول اأو الغائط  - الأكل  - ال�سك يف الو�سوء - الأداء العملي 
للو�سوء مع حتديد �سننه؛

-ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( الـمتعلمني واملتعلمات بالتوجيه والإر�ساد وتذليل ال�سعوبات اإىل بناء 
اخلال�سة التالية: 

- من �سنن الو�سوء:غ�سل اليدين ثالثا،امل�سم�سة ثالثا، ال�ستن�ساق وال�ستنثار ثالثا،م�سح 
ظاهر الأذنني وباطنهما،رد م�سح الراأ�ص،ثم الرتتيب بني اأفعال الو�سوء.

يف  وال�سك  الثقيل  الريح،والنوم  اأو  الغائط  اأو  البول  خروج  الو�سوء:  نواق�ص  ومن   -
الو�سوء، وفقدان العقل.

-الأ�سئلة 
-الأداء العملي 

للو�سوء

اأن�سطة 
الأداء 
العملي

-  ينتــدب الأ�ستاذ)ة( اأحد الـمتعلمني ليتو�ساأ عمليا )اأو يـمكن ال�ستعانة ب�رسيـط م�سور 
اأنظار جماعة الق�سم( ثــم يطالب جمموعــات الق�سم  اأمام  الـو�سوء يتـم عر�سه  يج�سد 

ال�سغرى بـما يلي:
                             - تقويـم عمل زميلهم )اكت�ساف اخلطاأ وت�سحيحه(؛

- التمييز بني فرائ�ص الو�سوء و�سننه وفق اجلدول التايل:
امل�سم�سة - رد م�سح الراأ�ص - غ�سل الوجه - غ�سل اليدين اإىل الـمرفقني.

 

- الأداء العملي 
للو�سوء

�سنن الو�سوء فرائ�ص الو�سوء
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الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
ال�ستجابة

- ان�سجاما مع م�سمون ن�ساط" اأتعرف الواجب واأتدرب عليه" وتناغما مع اأهداف ال�ستجابة 
ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني انطالقا من و�سعيات معي�سة جت�سد ال�ستجابة الفعلية:

- اأجدد و�سوئي كلما انتق�ص بناق�ص من نواق�ص الو�سوء.
- اأح�سن و�سوئي واأراعي �سننه؛

- اأتو�ساأ لأ�سلي �سالتي...
- يرغب الأ�ستاذ)ة( متعلميه يف حت�سني الو�سوء ببيان ف�سل اإجادة واإتقان الو�سوء انطالقا 

من بع�ص الن�سو�ص ال�رسعية الواردة يف املو�سوع.

-كتاب 
املتعلم)ة(

-و�سعيات 
معي�سة

اأن�سط 
التكامل 
والمتداد

- يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل البحث عن معلومات حول الطهارة ك�رسط من �رسوط 
ال�سالة.

- )يـمكن اللجوء اإىل العمل الثنائي اأو اأي �سكل من اأ�سكال العمل التي يراها الأ�ستاذ)ة( 
واملتعلمون منا�سبة(.

-البحث 
والتق�سي

اأن�سطة 
الدعم 
والإغناء

مداخل  بدرو�ص  املعرفة  بالوثيقة  داعمة  واأن�سطة  ن�سو�ص  فقرة  من  الأ�ستاذ)ة(  -يختار 
الوحدة ما ينا�سب من الن�سو�ص والدعامات لدعم واإغناء ح�سيلة املتعلمني واملتعلمات 

باعتماد مقاربة فارقية.

ن�سو�ص الدعم 
والإغناء
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اجلذاذة اخلام�ضة: مدخل الق�ضط

احل�ضة االأوىل: •

الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
التقومي 
والربط

-يقوم الأ�ستاذ)ة( بتقومي مكت�سبات املتعلمني و املتعلمات املرتبطة باملحافظة على النف�ص 
ورعاية حقوق الغري باعتماد الو�سعية التالية:

- كلما ا�ستمع كرمي اإىل برناجمه الإذاعي املف�سل اإل واأعلى �سوت املذياع فيتاأذى منه 
جهازه ال�سمعي،كما يت�سبب يف اإزعاج اجلريان.

- يطالبهم بجرد ال�سلوك الذي اأ�رس به كرمي نف�سه وغريه؛
- يدعوهم اإىل اإبداء راأيهم يف �سلوك كرمي. 

- و�سعية 
تقوميية.

اأن�سطة 
و�سعية 
النطالق

-يقدم الأ�ستاذ)ة( ملتعلميه ن�ص و�سعية "اأفكر" �ص:26 املرفقة بال�سورة: 
- البنت: اأتعلم اأن ابن جرياننا مت نقله على متـن �سيارة الإ�سعاف اإىل امل�ست�سفى؟

ويلعب  خطرية  اأ�سياء  ي�ستعمل  �سخ�ص  من  تنتظرين  فماذا  طبيعي،  اأمر  هذا  الأب:   -
بو�سائل حادة. 

يتعرف الأ�ستاذ)ة( اأول على اآراء املتعلمني واملتعلمات بخ�سو�ص ت�رسف ابن اجلريان وما 
ترتب عنه من عواقب �سيئة،ثم يحيلهم بعد ذلك اإىل قراءة الن�سني  املوؤطرين يف فقرة 

"اأقراأ".

-و�سعية "اأفكر"
-كتاب 

املتعلم)ة(.

العنوان:  اأحافظ على �سالمة ج�سمي. 
الأهداف: 

- اأتعرف الأخطار املهددة ل�سالمة ج�سمي: احلوادث،الت�سمم،اللعب بالأ�سياء امل�رسة؛  
- اأتعرف القواعد ل�سمان �سالمة اجل�سم؛  

- اأميز بني ال�سلوك اخلطاأ وال�سلوك ال�سحيح جتاه قواعد ال�سالمة.  
القيم املت�سمنة:  - قيمة املحافظة على الذات.

مواطن التكامل والرتابط: 
التعلم ال�سابق:  - اأحفظ نف�ص واأرعى حقوق غريي؛-الله خلقني واأح�سن �سورتي. – �سورة النفطار )الآيتان:7و8( .

                        -  �سورة ال�سم�ص)الآيتان:9و10(.
التعلم الالحق:  - اأعتني بهندامي؛ -�رسوط ال�سالة )الطهارة(.

- الأ�سبوع: 10
- احل�ستان:1و2

املدة الزمنة: 45×2 دقيقة
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اأن�سطة 
البناء

-يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�سني القراآنيني الآتيني:
- قال الله تعاىل:" الذي خلقك ف�سواك فعدلك، يف اأي �سورة ما �ساء ركبك"

�سورة النفطار،الآيتان:7و8.
قال الله عز وجل من قائل:" ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة" �سورة البقرة،الآية:194.

 ثم يدعوهم اإىل النتظام يف جمموعات �سغرى للقيام باملهمات التعلمية التالية:
-قراءة الن�سني القراآنيني املعنيني؛

ال�سابقة يف مدخل  تعلماتهم  انطالقا من ح�سيلة  القراآنية  والعبارات  الكلمات  -�رسح 
من  ،اأو غريه  القراآن  كلمات  مبعجم:  وبال�ستعانة  النفطار،الآيتان:7و8(  )�سورة  التزكية 

املعاجم اأو التفا�سري ل�رسح كلمة : التهلكة.
-فهم الن�سني وحتليلهما حتت اإ�رساف وتوجيه الأ�ستاذ)ة( وبال�ستعانة بالأ�سئلة املدرجة 

يف فقرة اأفهم:
- من الذي خلق الإن�سان يف اأح�سن �سورة؟

- عماذا نهانا الله تعاىل لنحفظ اأنف�سنا؟
- ماهي بع�ص الأخطار املهددة ل�سالمة اجل�سم التي يجب جتنبها؟

بالتوجيه  ي�ساعدهم  املجموعات مطلعا)ة( على احل�سيلة،ثم  اأعمال  الأ�ستاذ)ة(  يراقب   -
والإر�ساد وتذليل ال�سعوبات على بناء اخلال�سة التالية: 

- اأحافظ على �سالمة ج�سمي من الأخطار املهددة له مثل اللعب بالأ�سياء ال�سارة ،اللعب 
بالو�سائل احلادة، اللعب و�سط الطريق.

-الن�سان 
القراآنيان.

-كتاب املتعلم)ة(
-الأ�سئلة.

- احلوار
- معاجم كلمات 

القراآن.

اأن�سطة 
التقومي

-تتناوب جمموعات الق�سم يف جو تناف�سي على ذكر �سبل املحافظة على �سالمة اجل�سم 
يف املجالت الآتية:

- التغذية، ا�ستعمال الطريق ،  اللعب، ال�سطياف على �ساطئ البحر.

-اأ�سئلة تقوميية.
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احل�ضة الثانية: •

الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة
اأن�سطة 
التذكري 
والربط

يقوم املتعلمون بع�سهم البع�ص حتت اإ�رساف وتوجيه الأ�ستاذ)ة( وذلك بالرتكيز على:
- التذكري بالآية التي تدعو اإىل جتنب تعري�ص النف�ص اإىل التهلكة؛

- بيان ما ينبغي جتنبه حلماية النف�ص من الأخطار امل�رسة بها.

-الأ�سئلة التقوميية

ن�ساط 
التوظيف 
وال�ستثمار

- يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل اإجناز التمرين رقم 2:
- اأميز ال�سلوك ال�سحيح وال�سلوك اخلطاأ مما يلي:

-  مامادو يحرتم قواعد ال�سري يف الطريق ؛ 
- اأمرية تتجنب كل مادة �سامة؛

- خالد يكرث من تناول املثلجات. 

-و�سعية تقوميية

ن�ساط 
الق�سط: 

الوعي بحق 
اجل�سم يف 
احلماية 

وبيان قواعد 
املحافظة 

على 
�سالمته. 

- تعزيزا ملا �سبق اكت�سابه يدعو الأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات باإجناز الن�ساطني التاليني 
بكتاب املتعلم)ة( �ص:26:

- اأتذكر قول الله عز وجل:" ثم لت�ساألن يومئذ عن النعيم" الآية:8،فاأذكر كيف اأحافظ 
على �سالمة ج�سمي.

- اأتعاون مع اأع�ساء جمموعتي بتنظيم حملة باملدر�سة حتت �سعار:" لنحافظ على �سالمة 
اأج�سامنا".

-كتاب املتعلم)ة(

اأن�سطة 
التكامل 
والمتداد

- يكلف الأ�ستاذ)ة( متعلميه باإعداد ميثاق "حفظ النف�ص واجل�سم من الأخطار" لعر�ص 
در�ص"اأحفظ  بني  والن�سجام  التكامل  م�ستثمرين  املوؤ�س�سة  بجدارية  اإجناز   اأح�سن 

نف�سي واأرعى حقوق غريي" ودر�ص" اأحافظ على �سالمة ج�سمي" .
- )ميكن اللجوء اإىل العمل الثنائي اأو اأي �سكل من اأ�سكال العمل التي يراها الأ�ستاذ)ة( 

واملتعلمون منا�سبة(.

-البحث والتق�سي

اأن�سطة 
الدعم 
والإغناء

-يختار الأ�ستاذ)ة( من فقرة ن�سو�ص واأن�سطة داعمة بالوثيقة املعرفة بدرو�ص مداخل 
الوحدة ما ينا�سب من الن�سو�ص والدعامات لدعم واإغناء ح�سيلة املتعلمني واملتعلمات 

باعتماد مقاربة فارقية.

ن�سو�ص الدعم 
والإغناء
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احل�ضة االأوىل: •

الدعاماتالتدبري الديداكتيكيالأن�سطة 

اأن�سطة 
التقومي 
والربط

-يبا�رس الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة تقومي مكت�سبات املتعلمني و املتعلمات املرتبطة باملحافظة على 
�سالمة اجل�سم باعتماد الو�سعية التالية:

*يحر�ص �سعيد على تنظيف ج�سمه،ويكره اأن يظهر مبظهر غري لئق اأمام زمالئه، متجنبا 
اإذاية الغري حمرتما حقوقهم.  

- يطالبهم بتحديد ما يندرج �سمن املحافظة على �سالمة اجل�سم؛
- يطالبهم بذكر اأمثلة حلقوق الغري الواجب احرتامها؛

- يدعوهم اإىل اإبداء راأيهم يف �سلوك �سعيد. 

- و�سعية تقوميية

اأن�سطة 
و�سعية 
النطالق

-يقدم الأ�ستاذ)ة( ملتعلميه ن�ص و�سعية "اأفكر" �ص:27: 
تعتني  اأن  يجب  ابنتي  يا  متنا�سقة:  غري  مالب�ص  ترتدي  بنتها  وجدت  ملا  الأم  قالت   -

بهندامك.
قالت ليلى: وكيف اأعتني بهندامي؟ 

 - ي�ستمع الأ�ستاذ)ة( لإجابات متعلميه بخ�سو�ص كيفية العتناء بالهندام.ثم يحيلهم بعد 
ذلك اإىل قراءة الن�سني  املوؤطرين املندرجني يف فقرة "اأقراأ".

-و�سعية "اأفكر"
-كتاب املتعلم)ة(

اأن�سطة 
البناء

-يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�سني الآتيني:
- قال الله تعاىل:" يا بني اآدم خذوا زينتكم عند كل م�سجد" �سورة الأعراف،الآية:29.

اأتانا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم،  -عن جابر بن عبد الله ر�سي الله عنهما قال: 
فراأى رجال �سعثا قد تفرق �سعره فقال:" اأما كان هذا يجد  ما ي�سكن به �سعره" .  
       اأخرجه اأبو داود يف �سننه،كتاب اللبا�ص، باب يف اخللقان ويف غ�سل الثوب.
  ثم يدعوهم اإىل النتظام يف جمموعات �سغرى للقيام باملهمات التعلمية التالية:

- قراءة الن�سني املعنيني؛

-الن�سان 
القراآنيان

-كتاب املتعلم)ة(
-الأ�سئلة.

- احلوار
- معاجم

اجلذاذة ال�ضاد�ضة: مدخل احلكمة

العنوان:  اأعتني بهندامي. 
الأهداف: 

- اأتعرف معنى الهندام؛  
- اأعتني بهندامي: )نظافة،ذوق يف اللبا�ص(؛  

- اأميز الهندام املنا�سب للمتعلم.  
القيم املت�سمنة:  - اجلمال – النظافة - التنا�سق.

مواطن التكامل والرتابط: 
التعلم ال�سابق:  - اأحفظ نف�سي واأرعى حقوق غريي؛-اأحافظ على �سالمة ج�سمي- الله خلقني واأح�سن �سورتي. 

- �سورة النفطار )الآيتان:7و8( .   
التعلم الالحق:   -�رسوط ال�سالة )الطهارة(

- الأ�سبوع: 10
- احل�ستان:1و2

املدة الزمنة: 45×2 دقيقة
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اأن�سطة 
البناء

-�رسح الكلمات والعبارات الوظيفية التي يراها م�ساعدة على الفهم  انطالقا من ح�سيلة 
تعلماتهم ال�سابقة وبال�ستعانة مبعجم منا�سب ل�رسح ما يلي:

- رجال �سعثا.    - ي�سكن به �سعره.
-فهم الن�سني وحتليلهما حتت اإ�رساف وتوجيه الأ�ستاذ)ة( وبال�ستعانة بالأ�سئلة املدرجة 

يف فقرة اأفهم:
- مباذا اأمر الله النا�ص عند الذهاب اإىل امل�سجد؟

- مباذا حث ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم الرجل الذي مل يكرم �سعره؟
- يدير الأ�ستاذ)ة( نقا�سا بني اجلموعات يف عالقة مع ما مت ال�ستغال عليه حول نتيجة  

العتناء بالهندام.
بالتوجيه  ي�ساعدهم  املجموعات مطلعا)ة( على احل�سيلة،ثم  اأعمال  الأ�ستاذ)ة(  يراقب   -

والإر�ساد وتذليل ال�سعوبات على بناء اخلال�سة التالية: 
- اأعتني بهندامي لأكون حمبوبا)ة( عند الله وعند النا�ص.

اأن�سطـــة 
التقويــم

- تتناوب جمموعات الق�سم يف جو تناف�سي على  ما يلي:
-  التعريف بالهندام؛

- تـحديد مكونات الهندام وكيفية العتناء به.
-  نتائـج وف�سل العناية بالهندام؛

-اأ�سئلة تقوميية.
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احل�ضة الثانية: •

الدعامات التدبري الديداكتيكيالأن�سطة

اأن�سطة 
التذكري 
والربط

يقوم املتعلمون بع�سهم البع�ص حتت اإ�رساف وتوجيه الأ�ستاذ)ة( وذلك بالرتكيز على 
ما يلي:

- التذكري بالآية التي تدعو اإىل العتناء بالهندام عند كل م�سجد؛
- ذكر مكون من مكونات الهندام الذي ت�سمنه احلديث النبوي ال�رسيف.

-الأ�سئلة التقوميية

ن�ساط 
التوظيف 
وال�ستثمار

- يف اإطار التكامل يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل ا�ستثمار الآية 7 من �سورة النفطار" 
الذي خلقك ف�سواك فعدلك"،ثم يطلب منهم اختيار ما يندرج �سمن العناية بالهندام 

من بني ما يلي:
* اآخذ زينتي عند الذهاب اإىل امل�سجد اأو املدر�سة؛

* اأعتني ب�سعري ولبا�سي؛
* اأترك اأظافري بدون تقليم.

-و�سعية تقوميية

ن�ساط 
احلكمة 

)اأتخذ موقفا 
اإيجابيا(: 

-يعر�ص الأ�ستاذ)ة( على متعلميه الو�سعية الآتية لإبداء راأيهم  م�ستثمرين ح�سيلتهم 
التعلمية املرتبطة باملو�سوع:

وغري  مت�سخة  بثياب  املدر�سة  اإىل  غالبا  يح�رس  حيث  بهندامه  يعتني  ل  �سالح   -
متنا�سقة.

- يدفعهم يف اإطار املبادرة اإىل :
و�سع برنامج اأ�سبوعي لتنظيف املالب�ص واجل�سد والوزرة.

-كتاب املتعلم)ة(

اأن�سطة 
التكامل 
والمتداد

- يكلف الأ�ستاذ)ة( متعلميه بالبحث عن �سور اأو اأقوال اأواأمثال اأو اأحاديث نبوية اأو 
اآيات قراآنية حتث على العناية بالنف�ص والعتناء بالهندام".

يراها  التي  العمل  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأو  الثنائي  العمل  اإىل  اللجوء  )ميكن   -  
الأ�ستاذ)ة( واملتعلمون منا�سبة(.

-البحث والتق�سي

اأن�سطة 
الدعم 
والإغناء

بدرو�ص  املعرفة  بالوثيقة  داعمة  واأن�سطة  ن�سو�ص  فقرة  من  الأ�ستاذ)ة(  -يختار 
مداخل الوحدة ما ينا�سب من الن�سو�ص والدعامات لدعم واإغناء ح�سيلة املتعلمني 

واملتعلمات باعتماد مقاربة فارقية.

ن�سو�ص الدعم 
والإغناء
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املحور الثالث: بطاقة توجيهية بخ�ضو�س التدبري الديداكتيكي لو�ضعية التقومي  •
الت�ضخي�ضي وو�ضعيات اأ�ضابيع التقومي والدعم و الو�ضعية التقوميية الداجمة: 

�سكل دور الأ�ستاذ)ة(الإجراءات والتوجيهاتاحل�سة
العمل

الأوىل
تقدمي 

الو�سعية

تقدمي الو�سعية للمتعلمني واملتعلمات من خالل عنا�رسها التالية:
- ال�سياق: )توجيه املتعلمني اإىل التعرف على احلدث /املنا�سبة – الزمن 

– ال�سخ�سية  املعنية املهمة الرئي�سة ..(؛
الن�سو�ص  م�سامني  ا�ستخال�ص  اإىل  املتعلمني  )دفع  الأ�سناد:   -
حتليلها  وحماولة  �رسعية  ون�سو�ص  و�سور  م�ساهد  من  والدعامات 

ق�سد اإيجاد خمتلف التقاطعات بينها وبني �سياق الو�سعية(؛
- التعليمات: )م�ساعدة املتعلمني على فهم التعليمات مع حتديد املطلوب 

اإجنازه(.

التوجيه والإر�ساد
داخل 

جمموعات 
�سغرى 

الثانية

اإجناز 
الو�سعية

- اإجراء اختبار اأويل ب�سكل جماعي اأو داخل جمموعات �سغرى لتقييم 
مدى فهم املتعلمني واملتعلمات للمطلوب منهم اإجنازه قبل ال�رسوع يف 

الإجناز الفردي للو�سعية؛
كتابي  )اإجناز  تعليمة  تعليمة  للتعليمات  فرديا  اإجنازا  املتعلمني  اإجناز   -

على الدفاتر(؛
مع  التعليمات  يف  للتفكري  ومتعلمة  متعلم  لكل  منا�سب  زمن  مينح   -

مراعاة الفروقات الفردية بني املتعلمني واملتعلمات؛

-تي�سري عمل 
املجموعات؛

-تقدمي امل�ساعدة 
الالزمة للمتعلمني 

بالتوجيه والإر�ساد 
والن�سح وتذليل 

ال�سعوبات 
وتب�سيط الأ�سئلة 
اإن وجدت حاجة 

لذلك؛

- عمل تعاوين 
بني اأفراد 

املجموعات 
ال�سغرى

-عمل فردي

الثالثة
التقومي

ذلك -  يف  الأ�ستاذ)ة(  ويعتمد  التباديل/اجلماعي   / الذاتي  التقومي 
والتحقق  للت�سحيح  فردية  �سبكة  على  بناء  التقومي  نتائج  على 

وفق النموذج اأ�سفله.

-مراقبة وتاأطري 
عملية الت�سحيح 

الذاتـــي للمنتـوج 
باإمداد الـمتعلمني 
ب�سبكة الت�سحيح 

الــمرفقــــــة 
بعنا�رس الإجابــة 

ومعاييــر التقويـم 
و�سلم التنقيط.

عمل فردي
و/اأو ثنائي 
و/اأو داخل 
جمموعات 

�سغـــرى
 ح�سب ما 

يـمليه واقـــع 
املتعلمني 

والــمتعلمات 
ال�سفي.
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الرابعة

املعاجلة 
والدعم

املعاجلة والدعم الفردي اأو الثنائي اأو اجلماعي اأو داخل جمموعات - 
�سغرى بعد حتليل حاجات املتعلمني واملتعلمات من الدعم باختيار 
ا�سرتاتيجيات  باعتماد  منا�سبة  الأ�ستاذ)ة(  يراها  التي  الأن�سطة 

حمددة ل�سد الثغرات وجتاوز ال�سعوبات بناء على نتائج التقومي. 
وميكن ت�سنيف اأن�سطة الدعم التي يتعني على الأ�ستاذ والأ�ستاذة 

اإجراوؤها تبعا لنتائج التقومي ال�سابقة اإىل:
• ال�سنف الأول:	
و�سعية تقوميية من عائلة و�سعية التقومي الت�سخي�سي وو�سعيات - 

كرا�سة  يف  املقرتحة  الداجمة  التقومي  وو�سعية  والدعم  التقومي 
املتعلم )ة(؛

• ال�سنف الثاين:	
اأن�سطة داعمة تروم دعم واإغناء املتعلمني واملتعلمات يف املعارف /- 

املوارد التي اأبان التقومي الت�سخي�سي اأو النهائي عن �سعف فيها؛
• ال�سنف الثالث:	
كالفهم، -  املهارات  بع�ص  وتقوية  تعزيز  على  تن�سب  اأن�سطة 

الت�سنيف، املقارنة ، التمييز، اإبداء الراأي ال�ستدلل...ويراعى فيها 
خ�سو�سية املتعلمني املعرفية/العقلية والعمرية اأثناء اإن�سائها. 

-يعد اأن�سطة 
مالئمة لكل 

متعلم ومتعلمة 
اأو ميكن تنظيمها 

يف جمموعات 
بعد توزيع 

جماعة الق�سم 
اإىل جمموعات 

احلاجات ؛
-مراقبة وتاأطري 
العمل  الفردي 

اأو العمل الثنائي 
اأو العمل داخل 

جمموعات 
�سغرى

عمل فردي
و/اأو ثنائي و/اأو 

داخل جمموعات 
�سغرى ح�سب 

ما متليه حاجات 
املتعلمني 

واملتعلمات من 
الدعم.

منوذج ل�سبكة التحقق لو�سعية اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي

اأتــــحقق من �سحة اأجوبتي عليها  التعليماتاملعيار
التقدير

*1*2*3

املالءمة 
وتوظيف 
املكت�سب 

ال�سابق

 هل بينت اأن ر�سول الله �سلى الله عيه و�سلم مطهر من خالل التعليمة 1
�سورة ال�رسح ؟

 هل و�سحت ما ياأمر به الله لتطهري القلب من املعا�سي التعليمة 2
وال�سيئات؟ 

 هل حـددت الطهارة التي تتطلبها فري�سة ال�سالة؟التعليمة 3

الإتقان 
والتميز

 هل عززت جوابي بال�ست�سهاد املنا�سب؟التعليمة 1
لنعم 

 هل ا�ستثمرت الآيات املنا�سبة الداعية اإىل تطهري القلب؟التعليمة 2
 هل عززت جوابي باأمثلة منا�سبة؟

 هل و�سفت لهم و�سفا �سليما كيفية اأداء الطهارة املعنية؟التعليمة 3

1*= جيد                                2*=   متو�سط                               3* =  ناق�ص
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