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يقول الله تعالى في سورة طه، من اآلية 144 : 

جاء في األثر : 

إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخالصهم والتزامهم.

ويقصد بالجودة : التكوين األساسي الرفيع، والتكوين المستمر الفعال والمستديم...

الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من المادة 133          
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1 - «المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تالحم وتنوع 
مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية الحسانية ؛ والغنية 

بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية والمتوسطية.

كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي 
بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء.

الكامل  المغربية العضو  المملكة  ؛ فإن  الدولي  الدور الذي تضطلع به على الصعيد  منها لضرورة تقوية  وإدراكاً 
النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق 

اإلنسان كما هو مصادق عليها عالمياً...».    
تصدير الدستور المغربي 2011م 

2 - «تستند األمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة 
الروافد، والمملكة الدستورية، واالختيار الديمقراطي».

الفصل 1 من الدستور  

3 - « اإلسالم دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».
الفصل 3 من الدستور 

4 - «التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة».
الفصل 32 من الدستور

5 - «يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة اإلسالمية وقيمها الرامية لتكوين المواطن 
المتصف باالستقامة والصالح المتسم باالعتدال والتسامح. الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقها، والمتوقد 

لالطالع واإلبداع، والمطبوع بروح المبادرة اإليجابية واإلنتاج النافع».
الميثاق الوطني للتربية والتكوين

من حق المغاربة جميعا التنشئة على التشبث بالهوية 
المغربية والثوابت الوطنية الراسخة.

مقتطفات من الدستور المغربي 2011م
والميثاق الوطني للتربية والتكوين
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                مقـدمــة

بالمستجـدات  يتعلق  فيما  واألستـاذات  األساتذة  تكويـن  وتعزيز  لتحيين،  ؛  أساسيـة  دعامة  الدليـل  هذا  يعتبر 
التربوية ؛ فهو يساعدهم على : 

• االطالع على أسس ومرتكزات اإلصالح التربوي الجديد، واختياراته التربوية العامة.

• تعزيز تكوينهم في المجال الديداكتيكي العملي المرتبط باكتساب مهارات التعلمات، والتقويم، والدعم.

• تعزيز كفاياتهم على تخطيط، وتنفيذ التعلمات.

• معرفة الحد األدنى من المعارف الفقهية الوظيفية المرتبطة بمداخيل التربية اإلسالمية المقررة بالسنة الثالثة 
من التعليم االبتدائي.

وبذلك سيجد - إن شاء الله - السيدات األستاذات، والسادة األساتذة في هذا الدليل خير مساعد لهم على أداء 
مهمتهم التربوية على الوجه المطلوب تربويا ؛ ألنه :

• يعرفهم بمداخل المنهاج الدراسي، ويحدد مكوناته.

• يقدم لهم العناصر والمكونات العامة لمختلف العمليات المنتظر انجازها من قبلهم أثناء ممارسات عملهم 
التربوي : البيداغوجي / الديداكتيكي.

•يرشدهم إلى طرق تنفيذ األنشطة بالشكل األحسن.

المواقف  وتكييفها مع مختلف  استغاللها،  كيفية  إلى  ويرشدهم  الديداكتيكية،  المعينات  بمختلف  يعرفهم   •
والوضعيات التعليمية / التعلمية. قصد تحسين، وتنمية كفايات تعلم التالميذ والتلميذات.

االبتدائي  التعليم  من  الثالثة  السنة  في  اإلسالمية  التربية  وحدة  مداخل  لدروس  الالزمة  الوثائق  لهم  يقدم   •
ليسترشدوا بها في تخطيط وإنجاز عمليات التعلم لمختلف الدروس المقررة.

ورغم ذلك فإن هذا الدليل يبقى مفتوحاً أمام إبداعات السيدات األستاذات والسادة األساتذة خصوصاً في المجال 
العملي الديداكتيكي.

لجنة التأليف             
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من أجل استثمار األمثلة لهذا الدليل ينبغي على األستاذ واألستاذة : 

صا الوقت الكافي لدراسة محتوياته دراسة وافية ومتأنية. حيث يحرص كل منهما على قراءة الدليل قراءة  - أن يخصِّ
فهم، وتدبر، واستيعاب ال قراءة عرض وتصفح.

- أن يضعا نصب عينيهما اختيارات اإلصالح التربوي الجديد ومداخله ومقاصده ؛ ألنها تمثل تعاقداً بينهما وبين 
المؤسسة التربوية والمجتمع ؛ وبالتالي بينهما وبين التالميذ والتلميذات وأوليائهم.

- أن يتقيدا باألهداف المراد تحقيقها وصوال لتحقيق الكفاية المراد تنميتها.

- أن يتقيدا بالموارد المحددة لبناء الكفاية وتحقيقها.

- أن يسترشدا بالمقاربات الديداكتيكية المقترحة في الدليل.

وبالله التوفيق.

لجنة التأليف             

إن التعليم االبتدائي مرحلة مصيرية في المسار الدراسي للمتعلمين والمتعلمات 
جهدهم  كامل  يولوا  أن  األستاذات  والسيدات  األساتذة  السادة  على  ينبغي  لذا 

لتحقيق جودة التعلم بهذا المستوى التعليمي.

إرشادات لكيفية استعمال الدليل
واالستفادة منه
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الجزء األول

االختيارات التربوية
(العامة والخاصة)

التصميم العام للدليل

الجزء الثاني

المقاربة الديداكتيكية
لمداخل التربية اإلسالمية

الجزء الثالث

المجال المعرفي
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المحـتــوى : تم التطرق في هذا الجزء إلى : 

     - االختيارات والتوجهات التربوية العامة إلصالح التعليم.

     - االختيارات والتوجهات التربوية الخاصة بالتربية اإلسالمية.

األهداف : - اطالع األساتذة واألستاذات على المستجدات التربوية العامة والخاصة.

     - تعزيز تكوينهم التربوي.

     - مساعدتهم على االنخراط في اإلصالح التربوي الجديد.

المحـتــوى : 

أوال : دواعي اإلصالح التربوي الجديد ومرجعياته.

ثانيا : االختيارات والتوجهات في مجال إصالح التعليم.

2.1 : اختيارات وتوجهات في مجال القيم : 

@ مفهوم القيم.

@ أهمية القيم في منهاج التربية اإلسالمية.

@ المدرسة واكتساب القيم.

@ منظومة القيم في منهاج التربية اإلسالمية بالسنة الثالثة االبتدائية.

@ القيم عند التلميذ والتلميذة.

@ التربية على قيم المواطنة.

@ مستوى التعامل مع القيم في السنة الثالثة االبتدائية.

2.2 : اختيارات وتوجهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات :

@ تعريف الكفاية.

@ لماذا الرهان على مدخل المقاربة البيداغوجية بالكفايات ؟

@ المرجعيات النظرية للمقاربة بالكفايات.

@ المرجعيات البيداغوجية للكفايات.

@ خصائص الكفاية ومميزاتها.

الجزء األول
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@ عالقة الكفاية بالقدرة ومجاالتها.

@ الكفاية والموارد.

2.3 : التربية على االختيار :

@ مفهوم االختيار.

@ دور المدرسة في تربية التلميذ والتلميذة على االختيار.

@ دور األستاذ واألستاذة في تربية التلميذ والتلميذة على االختيار.

@ اختيارات وتوجهات في مجال المضامين.

ثالثـا : غايات وأسس النظام التربوي الجديد.

رابعا : مواصفات التلميذ والتلميذة في نهاية التعليم االبتدائي :

4.1 : مواصفات مرتبطة بالقيم والمقاييس االجتماعية.

4.2 : مواصفات مرتبطة بالكفايات والمضامين.

خامسا : االختيارات والتوجهات التربوية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية : 

5.1 : تعريف التربية اإلسالمية.

5.2 : مداخل المنهاج الجديد للتربية اإلسالمية.

5.3 : مقاصد التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي.

5.4 : القيمة المركزية والقيم الناظمة لمنهاج التربية اإلسالمية.

5.5 : الغاية من تدريس التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي.

5.6 : استمرارية التربية اإلسالمية.

5.7 : المبادئ الموجهة لبرنامج مادة التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي.

5.8 : األهداف العامة للتربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي.

5.9 : الكفاية الخاصة للتربية اإلسالمية في السنة الثالثة االبتدائية.
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أوال : دواعي اإلصالح التربوي الجديد، ومرجعياته 

يعتبر التعليم الركيزة األساسية لبناء أي مجتمع وتقدمه، وتحقيق أي تنمية فاعلة ومستدامة ؛ ولقد قامت مؤخرا 
دواعي كثيرة تؤكد على ضرورة إصالح التعليم أهمها : 

•  نتائج البحوث والتقارير المتعددة التي ألحت على ضرورة إصالح منظومة التعليم ببالدنا.
التعليمية ؛ والتي أصبحت تتهم بالعجر والقصور عن قيامها بدورها المطلوب  • تغير نظرة المجتمع للمؤسسة 

في التربية والتكوين.

• طغيان المدرسة التقليدية وأثرها السلبي على نتائج التعلم المنتظرة مجتمعياً.

- المرجع التشريعي واالستثماري لإلصالح : 

1.1 : الدستور المغربي الذي كرس حق التعليم :

«التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة» الفصل 32 من الدستور.

1.2 :  التعليمات الملكية التي أكدت غير ما مرة على ضرورة إصالح التعليم، ورسمت 
       لذلك رؤية استراتيجية قائمة على : 

@ التربية على القيم اإلسالمية السمحة النابعة من احترام ثوابت األمة المغربية (العقيدة األشعرية - المذهب 

المالكي - التصوف السني الُجنْيدي - إمارة المؤمنين).

@ تكريس التسامح، واالعتدال، والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات اإلنسانية. 

@ التركيز على القيم األصيلة للشعب المغربي ؛ مع االنفتاح اإليجابي على مختلف الثقافات والحضارات اإلنسانية.

1.3 : تكريس القيم المرجعية المنصوص عليها في اإلسالم والدستور : 
       (الكرامة - العدل - المساواة - الحرية - التسامح - التضامن)

1.4 : الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص في فقراته على ضرورة اإلصالح؛ ووضع لذلك مبادئ
    أساسية ومرتكزات ثابتة ينطلق منها اإلصالح، كما حدد غايات كبرى يبتغي تحقيقها من هذا اإلصالح.

1.5 : الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم (2015 - 2030) المقترحة من طرف المجلس األعلى للتربية 
       والتكوين والبحث العلمي إلصالح منظومة التعليم، حيث أوصى المجلس بضرورة : 

- قيام أي إصالح على مقومات : «التنوع - االنفتاح - المالءمة - االبتكار».
- ربطه بتجديد النموذج البيداغوجي القائم بالمؤسسة المغربية  ؛ وذلك عن طريق :  

@ إعادة النظر في المناهج والبرامج والطرق البيداغوجية.

@ تركيزها على المتعلم باعتباره غاية الفعل التربوي.
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@ تعزيز البعد األخالقي، وترسيخ القيم. 

المؤسسة  بيئة  وداخل  والبرامج،  المنهاج  صلب  في  الديمقراطية  والممارسة  الحقوقية،  المقاربة  إدماج   @

التعليمية ومحيطها.

@ ترسيخ الثقافة الوطنية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز حضورها داخل المقررات الدراسية.

ومن أجل تحقيق كل ما ذكر في المرجعيات السابقة تمت مراجعة منهاج التربية اإلسالمية.

ثانياً : االختيارات والتوجهات العامة إلصالح التعليم

اعتمد في إصالح المنهاج التربوي الجديد االختيارات والتوجهات التالية : 

2.1 : اختيارات وتوجهات في مجال القيم : 

بالمغرب  التربوي  النظام  للتربية والتكوين، فإن  الوطني  الميثاق  المرجعيات األساسية ومرتكزات  انطالقاً من 
اعتمد قيماً كمرتكزات ثاتبة تتمثل في : 

❖ قيم العقيدة اإلسالمية.

❖ قيم الهوية الحضارية، ومبادئها األخالقية والثقافية.

❖ قيم المواطنة.

❖ قيم حقوق اإلنسان، ومبادئها الكونية.

النظام التربوي بالمملكة المغربية : 

• يهتدي بمبادئ العقيدة اإلسالمية لتكوين المواطن المتصف باالستقامة والصالح. المتسم باالعتدال والتسامح. 
الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقها.

• يلتحم النظام التربوي بكيان األمة المغربية العريق القائم على ثوابتها ومقدساتها. يجليها اإليمان بالله وحب 
في  اإليجابية  المشاركة  في  بالرغبة  التالميذ متشبعين  عليها  يربى  الدستورية.  بالمملكة  والتمسك  الوطن، 

الشأن العام والخاص ؛ وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم.

الحفاظ  المتكاملة، مع  الحضاري والثقافي للمغرب بتنوع روافده  التراث  القيمي أصالته من  النظام  يستمد   •
عليه وتجديده، وضمان اشعاعه المتواصل.

الوفاء لألصالة، والتطلع  التوفيق اإليجابي بين  القائمة على  التربوي في نهضة األمة الشاملة  النظام  يساهم   •
الدائم للمعاصرة.

                  الميثاق الوطني للتربية والتكوين

¶ مفهوم القيم : 

القيم : مبادئ عامة موجهة ألخالق وتصرفات الفرد والجماعة. تتميز بطابعها اإليجابي، وترتبط بواقع الحياة اليومية، وتستمد 
قوتها من عقيدة األمة، ومقوماتها، وخصوصياتها.
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¶ أهمية القيم في منهاج التربية اإلسالمية : 

أولى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا االختيارات التربوية العامة للتربية على القيم أهمية بالغة. حيث جعال التربية 
على القيم اختيارا استراتيجيا لتطوير المنظومة التربوية.

ويعتمد المنهاج التربوي الجديد التربية على القيم كمدخل استراتيجي ؛ لما للقيم من أهمية بالغة في تكوين 
شخصية التلميذ والتلميذة في جميع المراحل الدراسية ؛ ألن هذه القيم هي الوحيدة التي تكفل التوازن بين أفراد 

المجتمع المغربي.

¶ المدرسة واكتساب القيم :

الفردية  الممارسة  مستوى  على  استدماجها  وبالتالي  انتاجها،  أو  القيم  لتصحيح  أساسياً  مجاالً  المدرسة  تعتبر 
تمحيصها  في  فاعل  بشكل  وتساهم  السائدة  المجتمع  قيم  تجسد  المدرسة  ألن  ؛  والتلميذات  للتالميذ  والجماعية 
التي  التحوالت  أمام  المؤسسة وخارجها، خصوصا  داخل  إيجابية  إشاعتها على شكل ممارسات  وبالتالي  وتصحيحها، 
يشهدها المغرب على جميع المستويات ؛ وأمام تزايد االنشغاالت بمجال القيم باعتبارها ضرورة حضارية وتربوية، 
وشرطا لتكوين المواطن القادر على المساهمة في التنمية الشاملة للبالد ولقد جسدت وزارة التربية الوطنية هذا 
لحقوق  العالمية  وباأليام  والوطنية،  الدينية،  باألعياد  باالحتفال  المتعلقة  الوزارية  المذكرات  من  بمجموعة  التوجه 

اإلنسان، والمرأة، والطفل، والبيئة... إلخ.

كما أن الوزارة حرصت على تفعيل االختيارات والتوجهات التربوية في مجال التربية على القيم داخل المنظومة 
التربوية من خالل : 

@ تأسيس مراصد للقيم : وطنيا، وجهويا، ومحليا.

التربية  مادة  مقدمتها  وفي  الحاملة،  المواد  خصوصا  الدراسية،  المناهج  في  القيم  مجال  وتدعيم  تعزيز   @
اإلسالمية.

@ تأهيل فضاء المؤسسة التعليمية ؛ لتكون مجاال خصبا لتكريس المظاهر السلوكية اإليجابية.

كما  ؛  والجماعة  للفرد  الشاملة  والتنمية  للمواطنة،  أساسي  ملحة، وشرط  تربوية  القيم ضرورة  التربية على  إن 
المحيط األسري، واالجتماعي. نموا يسوده تقدير  القيم تكفل للتلميذ والتلميذة نموا طبيعيا في  التربية على  أن 
الذات، والوعي بالحقوق والواجبات، واحترام اآلخر، وحب العمل، والرغبة التلقائية في االنخراط الجماعي؛ لتنمية 

المجتمع.

وتعتبر المدرسة - فضال عن األسرة والمجتمع - المحضن األساسي للتربية على القيم؛ ألن المدرسة : 

@ تحرص على تصحيح قيم المجتمع، وتعزيزها.

@ تعيد دمجها وترسيخها على مستوى الفكر والممارسة معا.

منهاج التربية اإلسالمية بمداخله المختلفة : (التزكية - االقتداء - االستجابة - القسط - الحكمة) مجال خصب 
لتنمية جميع القيم اإليجابية المرغوب فيها ؛ وبالتالي نبذ القيم السلبية، وغير المسموح بها.

لذا ينبغي على األستاذ واألستاذة أن يحرصا على إشاعة، وترسيخ هذه القيم من خالل دروس التربية اإلسالمية.
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¶ منظومة القيم في منهاج التربية اإلسالمية بالسنة التالثة االبتدائية : 

نجد  الصدارة حيث  مكان  االبتدائية  الثالثة  بالسنة  اإلسالمية  التربية  مقرر وحدة  في   - بمجاالتها   - القيم  تحتل 
الكثير من اآليات القرآنية تدعو بشكل مباشر إلى التحلي باألخالق الفاضلة، والسلوكات اإليجابية، وتنهى عن األخالق 

والسلوكات غير اإليجابية؛ كما أن مداخل المنهاج تتمحور أساساً على منظومة القيم.

لذا فإن األستاذ واألستاذة مطالبان بأن يركزا في أنشطة التعلم على : 

• غرس القيم الحسنة في نفوس التالميذ والتلميذات.

• تصحيح العادات والسلوكات السيئة التي يحملونها معهم من محيطهم (األسرة - المجتمع - وسائل التواصل)، 
وتتجلى على شكل ممارسات داخل القسم.

مميزات القيم اإلسالمية : 

تتميز القيم اإلسالمية بكونها : 

• شاملة لجميع مناحي حياة التالميذ والتلميذات الفردية والجماعية.

• مساعدة لهم على االندماج في محيطهم (داخل المؤسسة، وخارجها).

• واقعية تتعلق بحياتهم الفردية والجماعية (داخل البيت - داخل المدرسة - داخل المحيط).

• متميزة باالعتدال والتوسط واالبتعاد عن المغاالت (ال إفراط وال تفريط).

اإلنساني  بالبعد  وانتهاء  (األسرة والمؤسسة، والمجتمع)  الجماعة  إلى  الفرد  من  انطالقاً  للتدرج واالتساع  • قابلة 
(عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان) ثم الكوني (عالقة اإلنسان بالبيئة، وببقية المخلوقات ؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ االستخالف 

على األرض).

¶ القيم عند التلميذ والتلميذة : 

أو  الفكري، ومدى خبرته  نضجـه  بمدى  تتأثر  الفكـري، حيـث  نموه  بتطور  والتلميذة  التلميذ  عند  القيم  تتطور 
تجربته ؛ وشيء طبيعي أن قيم التلميذ والتلميذة في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي تكون متأثرة : 

• بالقيم التي اكتسبها من أسرته، ومن محيطه االجتماعي الضيق.

إلى  الميل  وبالتالي  بأدواته)؛  الشديد  التمسك   - االنفعال  - سرعة  الذات  : (حب  المرحلي  نموه  •  بخصوصيات 
االندماج في مجموعة األقران... إلخ.

المحيطين به يلعبون  ؛ ثم إن  أنها قيم مطلقة ومقدسة  القيم على  المرحلة ينظر إلى  التلميذ في هذه  إن 
دوراً كبيراً في تزويده بالقيم المطلوبة : «آداب األكل - آداب السير - المحافظة على النظافة - آداب التعامل 

مع الغير... الخ».

قيما  اكتسابه  وبالتالي  والتلميذة،  التلميذ  قيم  لتصحيح  واألستاذة  األستاذ  تدخل  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
جديدة.
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¶ التربية على القيم : 

باعتماد اإلصالح التربوي الجديد لمدخل التربية على القيم ؛ فإنه أعاد االعتبار لدور المؤسسة التعليمية في غرس 
وتنمية وترسيخ القيم الحضارية للمجتمع المغربي، والحفاظ على هويته وخصوصياته وثقافته مع فتح المجال أمام 
القيم اإلنسانية المشتركة الستيعاب ما وصلت إليه الحضارة اإلنسانية من رقي ؛ ألن التمسك باألصالة ال يمنع مطلقاً 
من األخذ بأسباب التقدم في مختلف المجاالت، كما أن الحفاظ على األسس العقائدية والفكرية والهوية والخصوصية 
الحضارية لألمة المغربية ال يمنع بالتالي من االنفتاح على التجارب اإلنسانية التي تستوعبها مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
ألن القيم اإلنسانية السليمة ال تتعارض مبدئياً مع القيم اإلسالمية باعتبارها قيماً إنسانية عالمية، حيث أن اإلسالم يعتبر 
منبعاً للقيم الخيرة التي ترقى بالمتعلمين والمتعلمات إلى مدارج الكمال، وتبعده عن التعصب واألنانية، وتدفعه إلى 

توطيد أواصر التقارب والتعايش والتساكن واحترام الغير.

وأمام انتشار قيم العولمة، وما يتبع ذلك من انصهار وذوبان فيها، وأمام انهيار الحدود بين الثقافات والقيم المحلية 
واإلقليمية والعالمية، فإن التربية على القيم تعيد التوازن بين ما هو محلي وإقليمي وإنساني ؛ لتحافظ على الهوية 
األساسية  الغاية  القيم هي  التربية على  المحلية دون تصادم مع ما هو عالمي وإنساني خصوصا وأن  والخصوصية 
للتربية اإلسالمية التي تهتم بالقيم من خالل آثرها في النفوس (بناء القناعات) وثمراتها الحسية في سلوك المتعلمين 

والمتعلمات وواقعهم. 

¶ مستوى التعامل مع القيم في السنة الثالثة االبتدائية : 

تحقيقا لمبدأ التدرج ؛ فإن التعامل مع القيم - بمجاالتها المختلفة - في درس التربية اإلسالمية ينبغي أن يركز 
في السنة الثالثة االبتدائية على : 

• إبراز القيم المندمجة في دروس التربية اإلسالمية - المحددة في المنهاج - أثناء األنشطة التعليمية / التعلمية 
مع ربطها بالمواقف، وبالواقع المعيش.

 - األسرة   - المؤسسة   : محيطه  في  االندماج  على  تساعده  التي  القيم  من  والتلميذة  التلميذ  حاجيات  تعزيز   •
المجتمع).

2.2 : اختيارات وتوجيهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات : 

¶ تعريف الكفاية : 

هناك تعاريف كثيرة للكفاية نقتصر منها على التعريف المالئم لعملية التعلم دون الخوض في التفاصيل ؛ فنقول 
بأن الكفاية هي : 

قدرة التلميذ والتلميذة على التصرف بنجاعة أمام فئة من الوضعيات / المشكالت. حيث تمكنه هذه القدرة من 
توظيف معارفه، ومهاراته المكتسبة، وتعبئتها ؛ لحل مشكلة واقعة تواجهه في حياته اليومية، أو المستقبلية.
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¶ لماذا الرهان على مدخل المقاربة البيداغوجية بالكفايات ؟ : 

المفاهيم،  الكتساب  بيداغوجي  كمدخل  بالكفايات  المقاربة  مدخل  على  الجديد  التربوي  اإلصالح  راهن  لقد 
والمهارات، والمواصفات المطلوبة. نظرا للتغيرات السريعة التي يشهدها العالم على مستوى الميادين : المعرفية، 

واالجتماعية، واالقتصادية، والتكنولوجية.

وحيث إن المعلومات المتعلقة بالميادين السابقة متوفرة في أماكن متعددة (كتب - مجالت - إعالميات...).

ونظرا ألن وظيفة المدرسة الجديدة أصبحت منحصرة في تنظيم المعارف وتعبئتها؛ لتصريفها في حل المشكالت 
التي تصادف التلميذ والتلميذة في حياتهما اليومية، والمستقبلية ؛ فإن اإلصالح اعتمد مقاربة الكفايات ؛ ألنها مدعاة 

لتجديد الممارسات التربوية، وألنها كفيلة بتحقيق التجديد التربوي الهادف إلى تحقيق الرهانات التالية : 

@ وضع التلميذ والتلميذة في صلب العملية التعليمية / التعلمية باعتباره مشاركا ال مستقبال فقط.

بينها وبين  الواحدة والخارجية  المادة  بين مكونات  الداخلية  التكامل والتداخل واالمتدادات  @  تحقيق نوع من 

المواد األخرى.

@ ربط وظيفة التعلمات باكتساب منهجية التعلم، وحل المشكالت المرتبطة بحياة التلميذ والتلميذة.

@ التركيز على مخرجات التعلم بدل األهداف الجزئية له. 

¶ المرجعيات النظرية للمقاربة بالكفايات : 

يستند التدريس بمدخل الكفايات إلى مرجعيات نظرية تربوية ؛ وفي مقدمتها : 

• علم النفس الفارقي : القائم على أساس أن التلميذات والتالميذ ال يتشابهون في شخصياتهم أبدا، ولو تشابهوا 
في شخوصهم وأجسامهم كالتوائم مثال.

هذا باإلضافة إلى أن تجارب الحياة الفردية تختلف من شخص إلى شخص.

• نظرية الذكاءات المتعددة : القائمة على أساس أن كل فرد له ذكاءات متعددة؛ لذا ينبغي أن ينصب فعل التعلم 
على تنمية هذه الذكاءات بكاملها ودون استثناء ؛ ألن لكل فرد ميوالت معينة، واستعدادات في ذكاء دون اآلخر ؛ 

وعليه ينبغي احترام هذا االستعداد دون إغفال التكامل المطلوب لتشكيل شخصية متوازنة، ومتكاملة.

؛  التربوية  النظريات  من  مجموع  من  مرجعيته  بالكفايات  التدريس  مدخل  يستمد   : التربية  علوم  نظريات   •
إلخ. السوسيوبنائية...  والنظرية  والمعرفية،  البنائية،  كالنظرية 

¶ المرجعيات البيداغوجية للكفايات : 

إن مقاربة التعلم على أساس مدخل الكفايات تحرر التعلم من البيداغوجية التقليدية المتمحورة حول المعرفة، 
واألستاذ / األستاذة، وتحول دور األستاذ / األستاذة من ملقنين إلى قائدين لعملية التعلم، وموجهين، ومنشطين ؛ وهو 

ما يقتضي انفتاحهما على طرق وتقنيات التنشيط، ودينامية الجماعة المتمركزة حول التلميذ والتلميذة.
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ومن المرجعيات البيداغوجية المتعددة للكفايات : 

التلميذ  لدى  الكفايات، ونمائها  التربوي كاختيار الكتساب  اعتمدها اإلصالح  التي   : المشكالت  بيداغوجيا حل   •
رصيدهما  الستثمار  وتدفعهما  والتلميذة،  التلميذ  حول  تتمركز  المشكالت  حل  بيداغوجيا  ألن  وذلك  ؛  والتلميذة 
المعرفي والمهاري، وتوظيف قدراتهما المختلفة في حل الوضعية المشكلة بكيفية اندماجية، وبالتالي التمكن من 

الكفاية المحددة. 

¶ خصائص الكفاية ومميزاتها : 

تمتاز الكفاية بخصائص كثيرة،نذكر منها ما يالئم فعل التعلم، وهي : 

- المالءمـــة : حيث يتم االنطالق في تحقيقها من وضعية دالة ومحفزة للتلميذ والتلميذة تساعدهما على القيام 
باألنشطة التربوية المطلوبة.

- االنسجام : وذلك بتوفير االنسجام بين أنشطة التعلم، وأنشطة تقويم مدى تحقق الكفاية.

الداخلي  المستوى  على  بينها  فيما  المكتسبة  والمهارات  المدروسة،  والمعارف  الموارد  ارتباط  أي   : االندماج   -
لمختلف دروس مداخل المادة ؛ أو الترابط الخارجي بينها وبين المواد األخرى. حيث ينمي التلميذ والتلميذة كفايتهما 

المحددة باستعمال مكونات هذه المواد، ومواردها المختلفة بشكل مندمج.

- التحويل : وذلك بقدرة التلميذ والتلميذة على حل وضعيات / مشكالت مشابهة.

¶ عالقة الكفاية بالقدرة، ومجاالتها : 

إن األهداف التعليمية تحقق مرحلة من مراحل الكفاية ؛ ألن األهداف تعني ممارسة قدرات على محتوى معين 
يكون محل تعلم ؛ لتحقيق قدرات، وبالتالي كفاية.

لذا فإن التدريس بالكفايات ال يلغي القدرة ؛ بل يعززها ؛ وغالبا ما ترتبط القدرة في المجال التعليمي / التعلمي 
بالمجاالت الثالثة : 

- القدرات المعرفية.

- القدرات الحسحركية.

- القدرات السوسيو عاطفية.

حسب التوضيح التالي : 

قدرات معرفية + قدرات حسحركية + قدرات سوسيوعاطفية  ←  كفاية

وبناء عليه ؛ فإن اكتساب الكفاية وتنميتها يتجاوز تحقيق األهداف المعرفية إلى اكتساب القدرة على تعبئة هذه 
المعارف، ودمجها لحل وضعية / مشكلة جديدة مرتبطة بحياة التلميذ والتلميذة.
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كما أن الكفاية تتحقق بالتدرج عبر المراحل التالية : 

الكفايـة  ← اكتسـاب المـوارد  ← تعبئتهـا وإدماجهـا  ← حـل وضعيـات/ مشكـالت  ← تحقق اكتساب 
الكفاية.

هذا وينبني مدخل الكفايات في المنهاج التربوي الجديد على كفايات ممتدة إلى مجاالت كبرى هي : 

- الكفايات المرتبطة بتنمية الذات.

- الكفايات القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي.

- الكفايات القابلة للتصرف في القطاعات االجتماعية، واالقتصادية.

كما أن الكفايات إما أن تكون نهائية، أو مستعرضة : 

- الكفاية المستعرضة : هي كفاية عامة تنطبق على مواد دراسية متعددة ؛ ولصعوبة تقويمها ؛ فإنه يقل استعمالها 
داخل الفصل الدراسي ؛ وإن اعتمدت مؤشراتها في تقويم الكفاية النهائية. 

- الكفاية النهائية : هي الكفاية التي حددها المنهاج التربوي لمادة معينة في كل سنة دراسية. حيث تكون محل 
تقويم نهائي / إجمالي في نهاية الفتر ة الدراسية ؛ وهي تتكون من مجموعة من الكفايات المستعرضة.

فالكفاية النهائية في مدخل التزكية (القرآن الكريم مثال) في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي تتحقق : 

@ بقراءة السور المقررة قراءة سليمة، وحفظها، وفهم بعض مفرداتها ومعانيها على شكل إجمالي.

@ توظيفها في الصالة.

@ اكتساب قناعات بقيمها، وتمثل معانيها في الحياة العملية، والسلوكات اليومية.

منظور  من  مقاربتها  يتعين  المتعلم  عند  الالئق  الوجه  على  وتطويرها  وتنميتها  الكفايات  اكتساب  لتيسير 
شمولي لمكوناتها، ومراعاة التدرج البيداغوجي في برمجتها، ووضع استراتيجية اكتسابها.

                      الكتاب األبيض

¶ الكفاية والموارد : 

تعريف الموارد : الموارد (أو المصادر) هي المعارف، والمهارات، والمواقف، واالتجاهات، وكل الوسائل المرتبطة 
بالوضعية وسياقها ؛ والتي تكون ضرورية لبناء الكفاية وتنميتها.

• تالفيا ألي تصرف غير مقبول في الكفايات ؛ فإن المنهاج الجديد قد حدد هذه الكفايات؛ كما حدد الموارد 
القابلة لالستثمار من أجل تحقيقها.

التربية اإلسالمية يساعد على اكتساب الكفايات وتنميتها في مختلف المجاالت لدى  • غنى فقرات مداخل 
التالميذ، والتلميذات.
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2.3 : التربية على االختيار :  

2.3.1 : مفهوم االختيار : 

¶ االختيار لغويا : هو التمييز والمفاضلة بين عدة مواضيع، أو أشياء.

¶ االختيار تربويا : هو تأهيل التلميذ والتلميذة الكتساب القدرة على التمييز بين عدة أفكار، أو معطيات ؛ ويكون 

ذلك مصحوبا باتخاذ القرار الواعي، والتصرف السليم ؛ انطالقا من تفكيرهما الشخصي، وتحليلهما الخالص. 

2.3.2 : دور المدرسة في تربية التلميذ والتلميذة على االختيار : 

االختيار  على  التربية  فإن  التربوية؛  والتوجيهات  اإلطار،  والوثيقة  والتكوين،  للتربية  الوطني  الميثاق  من  انطالقا 

واتخاذ القرار تعتبرمن االختيارات اإلستراتيجية التي تنصب في حد ذاتها على جوانب متعددة من شخصية التلميذ 

والتلميذة، وفي عالقتهما بذاتهما، ومحيطهما، حيث يتجلى هذا االختيار في : 

¶ بناء شخصية التلميذ والتلميذة بناء متوازنا. مع االستقاللية والوعي بالواجبات والحقوق.

¶ التحلي بالمبادرة، وتحمل المسؤولية.

¶ اتخاذ القرار، واالنخراط في العمل الفردي، والجماعي. مع احترام الرأي المخالف.

الوطنية  قيمهم  انطالقا من مرجعيات  تحمل مسؤولياتهم  قادرين على  وتلميذات  تالميذ،  المدرسة  تخرج  ولكي 

واإلنسانية ؛ فإنه ينبغي تدريبهم - طيلة حياتهم المدرسية - على مهارات اتخاذ القرار ؛ وذلك من خالل التوجهات 
التالية : 

@ تكوين شخصية التلميذ والتلميذة ؛ لتكون شخصية مستقلة، ومتوازنة، ومنفتحة.

@ تنمية وعي التلميذ والتلميذة بالواجبات، والحقوق.

@ التربية على المواطنة، وممارسة الديمقراطية.

@ التشبع بروح الحوار والتسامح، وقبول االختالف.

@ الثقة بالنفس، والتفتح على الغير.

@ التحلي بقيم المشاركة اإليجابية في الشأن المدرسي، والمحلي، وبقيم تحمل المسؤولية، واالنضباط.

@ إعمال العقل، واعتماد الفكر النقدي، وإبداء الرأي.

@ تثمين العمل، واالجتهاد، والمثابرة.

@ القدرة على تدبير مشاريع شخصية ذات صلة بالمدرسة، والمجتمع.
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المتعلم بوجه عام، والطفل على األخص في قلب االهتمام  التربية والتكوين من جعل  ينطلق إصالح نظام 

؛  المغرب  أطفال  أمام  السبل  الشروط وفتح  بتوفير  ؛ وذلك  التكوينية  التربوية  العملية  والفعل خالل  والتفكير 

ليصقلوا ملكاتهم، ويكونون منفتحين مؤهلين، وقادرين على التعلم مدى الحياة.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الفقرة : 6.          

 

بناء  يستهدفان  معا  ألنهما  ؛  الدراسي  المنهاج  في  يتداخالن  االختيار  على  والتربية  القيم،  على  التربية  إن 
التلميذ والتلميذة بناء متكامال.

كما أن التربية على االختيار ينبغي أن تنعكس على الممارسات الصفية التي تعطي األولوية لشخصية التلميذ 
والتلميذة ومواقفهما واختياراتهما.

2.3.3 : دور األستاذ واألستاذة في تربية التلميذ والتلميذة على االختيار : 

لكي تتحول التربية على االختيار من المجال النظري إلى المجال العملي على مستوى الممارسة الصفية ؛ فإن دور 

األستاذ واألستاذة يبقى حاسما في هذا المجال ؛ لذا فإنه ينبغي على األستاذ واألستاذة : 

@ أن يكونا نموذجين في إدارة القسم، ومناقشة اآلراء المختلفة، واتخاذ القرار المناسب في التوجيه واالختيار.

@ أن يخلقا الفضاء المناسب للتربية على االختيار.

 - العمل  (تنظيم أسلوب   : القسم والمدرسة  تهم داخل  التي  االختيارات  والتلميذات في  التالميذ،  أن يشركا   @

تشكيل مجموعات القسم... إلخ).

@ أن يربيا التالميذ، والتلميذات على قيم التعاون، والتضامن، والتسامح، وقبول الرأي اآلخر.

@  أن يرسخا مبادئ التعلم الذاتي، وحرية الرأي، واستقاللية الفكر لدى التالميذ والتلميذات.

@  أن يربياهم على النقد الذاتي.

2.3.4 : اختيارات وتوجيهات في مجال المضامين : 

ومن أهم هذه التوجيهات واالختيارات : 

- اعتبار المعرفة إنتاجاً وموروثا بشريا مشتركاً.

- اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبير.

- اعتماد مبدأ االستمرارية والتدرج في بناء المعارف األساسية عبر مراحل التعليم.

هـــــام :



23

والمعرفة  ذاتها  في حد  المعرفة  بين  التوازن  وإحداث  ؛  المعرفية  المضامين  وتلقين  الكمي  التراكم  تجاوز   -

الوظيفية.

- تنويع المقاربات الديداكتيكية والبيداغوجية لبناء المعارف.

والعدل،  والكرامة،  القيم،   : والمتعلمات على  المتعلمين  تربية  إلى  التعليم يسعى  فإن  الدستور  انطالقا من 

والحرية، والمساواة، والتسامح، والتضامن، والديمقراطية والمواطنة.

ثالثا : غايات وأسس النظام التربوي الجديد 

ويسعى المنهاج التربوي الجديد انطالقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والوثيقة اإلطار والكتاب األبيض، 

واالختيارات والتوجهات التربوية إلى : 

- اكتساب التالميذ والتلميذات القيم، والمعارف، والمهارات التي تؤهلهم : 

• لالندماج في الحياة العملية، واالجتماعية.

- تزويد المجتمع بالكفاءات من المواطنات والمواطنين المؤهلين القادرين على اإلسهام في بناء وطنهم.

- مواصلة التعلم مدى الحياة.

ويتم تحقيق ذلك باالرتكاز على : 

- التربية على القيم.

- التشبع بالحوار والتسامح.

- االنفتاح على الغير.

- تنمية الذوق الجمالي.

- تنمية الثقة بالنفس، واالستقاللية.

- التفاعل اإليجابي مع المحيط.

- إعمال العقل، وممارسة النقد.

- تقدير العمل والمثابرة.

- االجتهاد والتنافس اإليجابي.

- المبادرة واالبتكار.

- الوعي بأهمية الزمان.

- احترام البيئة. 
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رابعاً : مواصفات التلميذ والتلميذة في نهاية التعليم االبتدائي(1)

التعليم  نهاية  في  التربوي  المنهاج  فإن  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  من  و62   61  : الفقريتن  من  انطالقا 

االبتدائي يهدف إلى تحقيق مجموعة من المواصفات المرتبطة بالقيم، والمقاييس االجتماعية التي تجعل التلميذ(ة) 

مندمجا في محيطه مساهما في تطويره.

لذا فإن التلميذ والتلميذة في نهاية هذا السلك ينبغي أن يكونا :

• مكتسبين لكفايات تواصلية أساسية تجعله قادرا على توظيفها في وضعيات مبسطة.

الظواهر االجتماعية، والثقافية، واتخاذ  • مكتسبين لرصيد لغوي، ومعرفي، ومهاري يؤهله الستيعاب مختلف 
مواقف منها.

• قادرين على التفاعل اإليجابي مع محيطه المحلي، والجهوي، والوطني، والعالمي.

• قادرين على االستدماج األولي لقيم المبادرة، والتنافس اإليجابي، والعمل الجماعي.

• قادرين على االعتماد على النفس. مع إدراك الحقوق والواجبات.

• قادرين على التواصل مع المحيط، والوعي بمتطلبات االندماج فيه.

عموما فإن التعليم االبتدائي يهدف إلى تحقيق مجموعة من المواصفات أهمها :

مواصفات التلميذ والتلميذة في نهاية سلك التعليم االبتدائي :

في نهاية التعليم االبتدائي ينبغي أن يكون التلميذ والتلميذة :

• مكتسبين لكفايات تواصلية أساسية تجعلهما قادران على توظيفهما في وضعيات مبسطة.

• مكتسبين لرصيد لغوي ومعرفي ومهاري يؤهالنهما الستيعاب مختلف الظواهر االجتماعية، والثقافية، واتخاذ 
مواقف منهاه.

• قادرين على التفاعل اإليجابي مع محيطهما المحلي، والجهوي، والوطني، والعالمي.

• قادرين على االستدماج األولي لقيم المبادرة، والتنافس اإليجابي، والعمل الجماعي.

• قادرين على االعتماد على النفس ؛ مع إدراك الحقوق والواجبات.

• قادرين على التواصل مع المحيط، والوعي بمتطلبات االندماج فيه.

التلميذ  مواصفات  حددت  االبتدائي  التعليم  بسلك  الخاصة  التربوية  والتوجيهات  البرامج  وثيقة  فإن  عموما 

والتلميذة في نهاية هذا السلك فيما يلي :

(1) انظر الفقرتين 61 و62 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.



25

4.1 : مواصفات مرتبطة بالقيم والمقاييس االجتماعية : 

وتتجلى في جعل التلميذ والتلميذة :

• متشبعين بالقيم الدينية والخلقية والوطنية واإلنسانية.
• متشبعين بروح التضامن والتسامح والنزاهة.

• متشبعين بمبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة.
• قادرين على اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطبق على محيطهما الطبيعي، واالجتماعي، والثقافي.

4.2 : مواصفات مرتبطة بالكفايات والمضامين : 

وتتجلى في جعل التلميذ والتلميذة :

• قادرين على التعبير السليم باللغة العربية واألمازيغية.
• قادرين على التواصل الوظيفي باللغة األجنبية األولى قراءة وتعبيرا.

• قادرين على التفاعل مع اآلخر، ومع المحيط االجتماعي على اختالف مستوياته (األسرة - المدرسة)، والتكيف 
مع البيئة.

• قادرين على التنظيم (تنظيم الذات والوقت)، واالنضباط.
• مكتسبين لمهارات تسمح لهما بتطوير ملكاتهما العقلية والحسية والحركية.

• قادرين على استعمال اإلعالميات، وعلى االتصال واإلبداع التفاعلي.
• ملمين بالمبادئ األولية للحساب والهندسة.

1 - تتحدد مواصفات التلميذ والتلميذة بالتعليم االبتدائي انطالقا من :

• أهداف التعليم االبتدائي التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

• ترتيب الكفايات حسب األولوية. مع اعتبار المرونة، والتفاعل بينها.

• درجات التوفيق والتكامل في مجال اكتساب القيم المحددة.

• المستوى المناسب لنمو شخصية التلميذ والتلميذة بكل مكوناتها المعرفية، والوجدانية، والحسحركية.

2 - لتحقيق مواصفات التالميذ والتلميذات بالتعليم االبتدائي ينبغي :

؛ ثم االستراتيجية، والمنهجية، والثقافية أكثر من  التواصلية  الكفايات  اكتساب  التركيز وبالترتيب على   ❖

التركيز على الكفايات التكنولوجية.

حيث يستطيع التلميذ والتلميذة في نهاية السلك االبتدائي من اكتساب درجة ال بأس بها من التمكن في مجال 

التواصل اللغوي، وكذا اسكتابه للقدرات األساسية للكفايات المنهجية واالستراتيجية ؛ مع تنمية كفاياته المعرفية 

والثقافية ؛ وبذلك يستطيع االندماج في محيطه االجتماعي.
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خامسا : االختيارات والتوجهات التربوية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية

5.1 : تعريف التربية اإلسالمية : 

منهما  يطلبها  التي  والمتعلمة  للمتعلم  الضرورية  الدينية  الحاجيات  تلبية  َتُروم  دراسية  مادة  اإلسالمية  التربية 
الشارع حسب سنهما، ونموهما العقلي والنفسي / الوجداني، حيث تعمل التربية اإلسالمية على تنشة وبناء شخصية 

المتعلمين والمتعلمات بناء متكامال، وإعدادهم إعداداً شامال ؛ وذلك استناداً إلى : 

❖	المبدأ : ضرورة االستجابة للحاجيات الدينية الحقيقية بتدرج، وتكامل، وتوازن.

❖	الغاية : اكتساب القيم األساسية للدين المتمركزة حول قيمة «التوحيد».

❖	المداخل : التزكية، واالقتداء، واالستجابة، والقسط، والحكمة.

سورة  في  تعالى  الله  يقول  به،  اإلتصال  ودوام  ومحبته  الله  بتعظيم  النفس  تزكية  خالل  من   : التزكية   @

الجمعة. اآلية 2 : 

           

:  21 اآلية  األحزاب.  تعالى في سورة  الله  يقول  وسلوكاً،  البشري تعبيداً  الكمال  الكريم نموذج  بالرسول  االقتداء   @

@ االستجابة من خالل االستجابة ألوامر الله ورسوله وتوثيق الصلة بالله، وإخالص العبودية له وحده، يقول الله 

تعالى في سورة األنفال. اآلية 24 : 

@ القسط : من خالل التمسك بالحقوق (حقوق الله، والنفس، واآلخر) والقيام بالواجبات، يقول الله تعالى في

   سورة المائدة. اآلية 44 :                                            

   ويقــول تعالى في ســورة الحديـد. اآليــة 24 :

@ الحكمــة : مــن خالل إصــالح النفس واالنخراط في تنميــة المحيط والمجتمع، يقول الله تعالى في ســورة

البقرة. اآلية 268 :

                                     

ويقـول تعالى في سـورة لقمــان. اآليـة 11 :

سورة  في  تعالى  الله  يقول  به،  اإلتصال  ودوام  ومحبته  الله  بتعظيم  النفس  تزكية  خالل  من   : سورة التزكية  في  تعالى  الله  يقول  به،  اإلتصال  ودوام  ومحبته  الله  بتعظيم  النفس  تزكية  خالل  من   : سورة التزكية  في  تعالى  الله  يقول  به،  اإلتصال  ودوام  ومحبته  الله  بتعظيم  النفس  تزكية  خالل  من   : سورة التزكية  في  تعالى  الله  يقول  به،  اإلتصال  ودوام  ومحبته  الله  بتعظيم  النفس  تزكية  خالل  من   : سورة التزكية  في  تعالى  الله  يقول  به،  اإلتصال  ودوام  ومحبته  الله  بتعظيم  النفس  تزكية  خالل  من   : التزكية 

                                            
2.|

}

.| }}

اآلية  األحزاب.  تعالى في سورة  الله  يقول  وسلوكاً،  البشري تعبيداً  الكمال  الكريم نموذج  بالرسول  االقتداء 

| 21

.| }

تعالى في سورة األنفال. اآلية 

| 24

.|

}

القسط : من خالل التمسك بالحقوق (حقوق الله، والنفس، واآلخر) والقيام بالواجبات، يقول الله تعالى في

                                            : 

   ويقــول تعالى في ســورة الحديـد. اآليــة 

}                                            : }                                            : 

القسط : من خالل التمسك بالحقوق (حقوق الله، والنفس، واآلخر) والقيام بالواجبات، يقول الله تعالى في

                                            : 

القسط : من خالل التمسك بالحقوق (حقوق الله، والنفس، واآلخر) والقيام بالواجبات، يقول الله تعالى في

                                            :                                             : 44.|

}}    ويقــول تعالى في ســورة الحديـد. اآليــة 

الحكمــة : مــن خالل إصــالح النفس واالنخراط في تنميــة المحيط والمجتمع، يقول الله تعالى في ســورة

   ويقــول تعالى في ســورة الحديـد. اآليــة    ويقــول تعالى في ســورة الحديـد. اآليــة 

| 24

}

الحكمــة : مــن خالل إصــالح النفس واالنخراط في تنميــة المحيط والمجتمع، يقول الله تعالى في ســورة

}

الحكمــة : مــن خالل إصــالح النفس واالنخراط في تنميــة المحيط والمجتمع، يقول الله تعالى في ســورةالحكمــة : مــن خالل إصــالح النفس واالنخراط في تنميــة المحيط والمجتمع، يقول الله تعالى في ســورة

البقرة. اآلية 

                                                                                                               268.|

} ويقـول تعالى في سـورة لقمــان. اآليـة 

.|| 11
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5.3 : مقاصد التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي : 

تتحقق هذه المقاصد بشكل تدريجي ومتكامل عبر سنوات سلك التعليم االبتدائي

5.4 : القيمة المركزية والقيم الناظمة لمنهاج التربية اإلسالمية : 

المقصد الوجودي

- اإليمان بوجود الله تعالى وأن الغاية 

من وجود اإلنسان عبادة الله تعالى

المقصد الكوني

- اإليمان بوحدة البشرية

وبتكامل الرساالت السماوية

المقصد الجودي أو النفعي : 

تحقيق نفع الفرد والجماعة 

(اإلنسان - التضامن - التعاون...)

المقصد الحقوقي

القسط 
والعدل

المساواة 
وعدم التمييز

الكرامة
اإلنسانية

الحرية 

الغاية الكبرى : كمال حرية اإلنسان من خالل 

إخالص العبودية لله تعالى

5.2 : مداخل المنهاج الجديد للتربية اإلسالمية : 

اعتمد المنهاج التربوي الجديد لمادة التربية اإلسالمية خمسة مداخل هي : 

å

التزكية

ç

االقتداء

é

االستجابة

è

القسط

ê

الحكمة

الحـــريــــة

االستقــامــــة

اإلحســــــان التوحيد

الكمال البشري في اخالص العبودية له
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5.5 : الغاية من تدريس مادة التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي : 

تسعى التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي إلى :

• تحقيق التوازن بين مختلف مكونات شخصية المتعلم والمتعلمة (الجسم - العقل - الروح) ومجاالت (المعرفة، 
والوجدان، والسلوك).

• تدرب التلميذ والتلميذة على المهارات وبناء المعرفة.
• التشبع بالقيم واتخاذ مواقف إيجابية انطالقاً منها لتحقيق النفع الخاص والعام.

5.6 : استمرارية التربية اإلسالمية : 

انطالقاً من قوله تعالى : {                      | من اآلية 114، سورة طه.

ومن الحديث النبوي الشريف : «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها ؛ فهو أحق الناس بها» رواه الترمذي.

.zومن األثر أو الحكمة : }اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

المدرسة -   - (البيت  أن مجاالتها متنوعة  أو عمر كما  تربية مستمرة ال تقف عند حد  التربية في اإلسالم  أن  يستنتج 
المسجد - المجتمع...). 

5.7 : المبادئ الموجهة لبرنامج مادة التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي : 

يقوم برنامج مادة التربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي على مبادئ ناظمة وموجهة له؛ وهي : 

المتعلم  لدى  ومتكاملة  منسجمة  شخصية  تكوين  بهدف  ومترابطة  متكاملة  وحدة  المادة  مداخل  اعتبار 
والمتعلمة.

الخصائص   - ذلك  في  يراعى  المادة  مفردات  والمواقف من خالل  والمهارات  المفاهيم  اكتساب  في  التدرج 
النمائية للمتعلم والمتعلمة - الضروري من الدين.

التكامل األفقي بين مداخل المادة واالنسجام العمودي بين مفردات كل مدخل.

توزيع برنامج المداخل وفق تصور بيداغوجي موحد، سواء في حصص الدروس والموارد، مع اعتماد االنطالق من 
وضعيات كحافز على التعلم أو اكتساب الموارد لتوظيفها ؛ أو حصص التقويم بأنواعه : التشخيصي - المرحلي - النهائي.

اعتبار المتعلم والمتعلمة محور العملية التعليمية / التعلمية، واعتماد وظيفية التعلم التي تركز على تنمية 
الكفايات وليس على المضامين فقط.

تنويع صيغ العمل (فردي - ثنائي - جماعي) خالل تدبير وضعيات التعلم.

تنويع فضاءات التعلم (فصل - مكتبة - ساحة - مسجد...).

األخذ بعين االعتبار مبدأ تكامل مادة التربية اإلسالمية مع بقية المواد الدراسية األخرى.

االنطالق من وضعيات  تعليمية تعلمية لبناء التعلمات.

1

7

2

8

3

9

4

6

5
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اعتماد مختلف طرق التدريس (ترتيل - حل المشكل - البحث - االستنتاج... الخ).

اعتماد مختلف تقنيات التنشيط.

ربط دروس التربية اإلسالمية بالواقع المعيش.

االلتزام بثوابت األمة المغربية المتمثلة في العقيدة األشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف السني الجنيدي، 
وإمارة المؤمنين. 

5.8 : األهداف العامة للتربية اإلسالمية بالتعليم االبتدائي : 

تسعى مادة التربية اإلسالمية في سلك التعليم االبتدائي حسب المنهاج الجديد إلى تحقيق األهداف التالية : 

• ترسيخ عقيدة التوحيد وقيم الدين اإلسالمي على أساس اإليمان النابع من التفكير والتدبر - واإلقتناع ؛ وتثبيتها 
في نفس التلميذ والتلميذة انطالقاً من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

• تعرف التلميذ والتلميذة على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبته، واالقتداء به.

• بناء الشخصية اإلسالمية المتوازنة والمتفتحة للتلميذ والتلميذة.

• اكتساب المعارف والمهارات والقيم للتصرف وفق تعاليم الدين اإلسالمي.

• التنشئة على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح واالنفتاح واحترام اآلخر.

• التشبث بالهوية الدينية والثقافية والحضارية للمغرب.

• تطبيق قواعد السالمة وحفظ الصحة واحترام البيئة.

• التربية على قيم المواطنة والسلوك المدني. 

5.9 : الكفاية الخاصة للتربية اإلسالمية في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي : 

حدد المنهاج الجديد لمادة التربية اإلسالمية كفاية لكل سنة دراسية ؛ وبخصوص السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ؛ فقد 
حدد كفاية التعلم التالية : 

الثالثة قادرين على حل وضعيات مشكلة مركبة ودالة  بتوظيف  السنة  نهاية  المتعلم والمتعلمة في  يكون 
تعظيماً  الحسنى)  الله  (أسماء  بالعقيدة  المتعلقة  ومعارفهما  المقررة،  القرآنية  بالسور  المرتبطة  مكتسباتهما 
الله عليه وسلم (نشأته، وشمائله، وهديه)، وما تدربا عليه من عبادات (أحكام  الرسول صلى  وإجالال، وبسيرة 
الوضوء والصالة)، استيعاباً واستجابة وذكراً لله. مستدمجين ما اكتسباه من موارد حول حقوق الله والنفس والغير 

والبيئة وما يرتبط بذلك من انخراط وسلوك إيجابي.
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المحـتــويات : 

أوًال : مداخل مادة التربية اإلسالمية، وتوزيع غالفها الزمني :

1.1 : مداخل مادة التربية اإلسالمية.

1.2 : الغالف الزمني لمادة التربية اإلسالمية.

1.3 : توزيع برنامج السنة الثالثة االبتدائية.

ثانياً : مدرسة وطنية جديدة ومتجددة :

2.1 : أستاذ جديد وأستاذة جديدة في مدرسة متجددة. 

2.2 : القدوة الحسنة ألستاذ وأستاذة التربية اإلسالمية.

2.3 : الكفايات الواجب توفرها في أستاذ وأستاذة التربية اإلسالمية.

2.4 : أهمية التلميذ والتلميذة في اإلصالح التربوي الجديد.

2.5 : مجاالت تكوين التلميذ والتلميذة :

@ المجال المعرفي

@ المجال الوجداني

@ المجال المهاري

@ المجال االجتماعي.

2.6 : وظائف التلميذ والتلميذة في المدرسة الجديدة.

2.7 : االدماج التربوي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة.

ثالثاً : اإلطار المنهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات :

3.1 : التعلم النشط.

3.2 : البيداغوجيا الفارقة.

3.3 : مشروع التلميذ والتلميذة ومشروع القسم.

الجزء الثاني
المقاربات الديداكتيكية لمداخل التربية اإلسالمية
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رابعاً : طرائق التدريس :
4.1 : الطريقة التشاركية / طريقة مجموعات القسم.

4.2 : طريقة التعاقد.

4.3 : طريقة المشروع.

4.4 : الطريقة العملية. 

4.5 : الحوار والتواصل الشفوي.

4.6 : كيفية تنمية المهارة اللغوية. 

4.7 :  توجيهات بخصوص التعامل مع منهاج التربية اإلسالمية.

خامساً : أنشطة التعلم، ومحور العملية التعليمية / التعلمية :

5.1 : مبادئ أنشطة التعلم.

5.2 : التخطيط إلنجاز درس.

5.3 : مراحل تنفيذ درس.

5.4 : محور العملية التعليمية / التعلمية.

5.5 : مبادئ عامة لمنهجية التدريس.

سادساً : منهجيات تدريس مداخل التربية اإلسالمية :

6.1 : التزكية /القرآن الكريم :

@ المكتسبات واالمتدادات.

6.2 : التزكيـــة /العقيـــدة :

@ المكتسبات واالمتدادات.

@ منهجية تدريس التزكية : (القرآن الكريم - العقيدة).

@ نموذج لخطاطة درس.

@ نموذج لبطاقة تقنية.

@ نموذج لجذاذة بيداغوجية

6.3 : االقتـــداء / السيـــرة :

@ المكتسبات السابقة والحالية.

@ منهجية تدريس دروس االقتداء/السيرة.

@ نموذج لجذاذة بيداغوجية

6.4 : االستجابــــة / العــــبادات :

@ المكتسبات السابقة والحالية.
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@ منهجية تدريس االستجابة/العبادات.

@ نموذج لجذاذة بيداغوجية.

6.5 : القسط/الحقوق والواجبات :

@ المكتسبات السابقة والحالية.

@ منهجية تدريس مدخل القسط (الحقوق والواجبات).

@ نموذج لجذاذة بيداغوجية.

6.6 : منهجية تدريس الحكمة :

@ األهداف العامة للحكمة.

@ توجيهات لتدريس وتقويم مدخل الحكمة.

@ نموذج لخطاطة درس.

سابعاً : التقويم التربوي :

- تعريف التقويم.

- أهداف التقويم العامة.

- مبادئ التقويم.

- أنواع التقويم.

ثامنا : الدعم البيداغوجي :

- مفهوم الدعم.

- أهداف الدعم.

- أنواع الدعم.

تاسعا : المعنيات الديداكتيكية.
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أوال : مداخل مادة التربية اإلسالمية وتوزيع غالفها الزمني 

1.1 : مداخل مادة التربية اإلسالمية :

تعتمد مادة التربية اإلسالمية في المنهاج الجديد مداخل : 

• التزكية بشقيها : القرآن الكريم، والعقيدة.
• االقتداء / السنة النبوية.

• االستجابة / العبادات.
• القسط / الحقوق والواجبات.

• الحكمة / اصالح النفس وتهذيبها.

1.2 : الغالف الزمني لمادة التربية اإلسالمية بالسنة الثالثة االبتدائية :

• تغطي الوحدة الدراسية (أربعة أسابيع) جميع مداخل التربية اإلسالمية.
• تقدم مادة التربية اإلسالمية في أربعة حصص أسبوعياً.

• تقدم كل حصة في 45 دقيقة.
• يقدم كل موضوع في حصتين باستثناء القرآن الكريم.

• تقدم سورة القرآن الكريم بالسنة الثالثة ابتدائي في حصتين (الشرح - العصر - النصر - األعلى - العاديات 
- الزلزلة - الكوثر). أو أربع حصص (االنفطار - الشمس - البروج) أو ست حصص (اإلنسان).

• توزع حصص مادة التربية اإلسالمية خالل الوحدة الدراسية (4 أسابيع) عبر السنة الدراسية كالتالي :

األسابيع

األسبوع 1

األسبوع 2

األسبوع 3

األسبوع 4

الحصة األولى

التزكية :
القرآن الكريم (45د)

التزكية :
القرآن الكريم (45د)

القسط (45د)

التزكية :
القرآن الكريم (45د)

الحصة الثانية

التزكية :
قرآن كريم (45د)

التزكية :
قرآن كريم (45د)

القسط (45د)

التزكية :
القرآن الكريم (45د)

الحصة الثالثة

التزكية :
عقيدة (45د)

االقتداء (45د)

الحكمة (45د)

االستجابة (45د)

الحصة الرابعة

التزكية :
عقيدة (45د)

االقتداء (45د)

الحكمة (45د)

االستجابة (45د)
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1.3 : توزيع برنامج السنة الثالثة :

الحكمةالقسطاالستجابةاالقتداءالتزكيةاألسبوع

الشرح

العصر

النصر

الله العظيم 
الغني الرزاق

تقويــــــم تشخيـــصـــي1

2

3

فرائض الوضوء4

الرسول صلى الله 
عليه وسلم طفال

أحفظ نفسي وأرعى 
حقوق غيري

أميط األذى عن 
الطريق

 تقويـــــم ودعـــــــــــــم

5

6

االنفطار

الله خلقني 
وأحسن صورتي : 

الخالق المصور

االنفطار
كدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم في 

سبيل الرزق

7

8

9
سنن الوضوء 
وبعض نواقضه الشمس

أحافظ على سالمة 
أعتني بهنداميجسمي 10

11 تقويـــــم ودعـــــــــــــم

األعلى12
الله يعلم ما 

أسر وما أعلن : 
العليم الخبير

الرسول صلى 
الله عليه وسلم 

الصادق
13

الزلزلة14
ألفاظ األذان 

واإلقامة

أحفظ لسانيأصدق في قولي 15

16 تقويـــــم ودعـــــــــــــم

الله رقيبي في البروج18
السر والعلن

العاديات

17
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البروج
الرسول صلى 

الله عليه وسلم 
األمين

19

21

22 تقويـــــم ودعـــــــــــــم

23

24

شروط الصالة

 تقويـــــم ودعـــــــــــــم27

28

29
أحب الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 

أتخلق بأخالقه

30

31

 تقويـــــم ودعـــــــــــــم32

أنصر المظلوم
أثبت على الحق : 

قصصة الغالم المؤمن

الكوثر20

اإلنسان
الله يرحمني 
ويعفو عني :
العفو الرحيم

الرسول صلى 
الله عليه وسلم 
يؤلف بين قومه

اإلنسان

فرائض الصالةاإلنسان25

أعفو عمن ظلمنيأتسامح وال أظلم26

دعم 
وتثبيت

الله الجواد 
الكريم

أذكر الله : أدعو 
الله في صالتي

أرأف وأرحمالمؤمن كله خير

 تقويـــــم ودعـــــــــــــم

إجراءات آخر السنة

32

32
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ثانيا : مدرسة وطنية جديدة ومتجددة  

أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة تجديد المدرسة الوطنية المغربية.

لذا فإن اإلصالح التربوي الجديد يحث على التغيير الجذري في وظائف المدرسة التقليدية القائمة على التلقين 
واالستظهار، وبناء مدرسة متجددة قائمة على التشارك واالنفتاح على الذات، والمحيط الداخلي والخارجي.

ولتحقيق هذا التوجه الجديد ؛ فإنه ينبغي : 

التربويين،  والفاعلين  األولياء،  من  يتطلب  حيث   : منها  السلبي  وموقفهم  للمدرسة،  المجتمع  نظرة  تغيير   •
اختصاصه،  حسب  كل  التعليمية  المؤسسة  أهداف  تحقيق  في  المساهمة  واالقتصاديين  واالجتماعيين، 

وطاقاته، وإمكاناته.

• تغيير وظائف األستاذ واألستاذة : حيث يطلب منهما تنويع مواردهما البيداغوجية، وعدتهما الديداكتيكية.
• تغيير وظائف التلميذ والتلميذة : حيث يطلب منهما أن يصبحا قطب العملية التعليمية / التعلمية، ومحورها 

األساسي.

2.1 : أستاذ جديد وأستاذة جديدة في مدرسة متجددة :

يقتضي التجديد التربوي توفر األستاذ واألستاذة على مواصفات أهمها :

• جعل مصلحة التلميذات والتالميذ فوق كل اعتبار.
• القدرة عل التخطيط الجيد لفعل التعلم ؛ وكذا التدبير، والتقويم المحكم له.

• االلتزام بقيم وأخالقيات مهنة التدريس المنصوص عليها في أدبيات علوم التربية ؛ والتي لخصها المثل العربي 
القائل : «كاد المعلم أن يكون رسوال».

• مواصلة التكوين الذاتي المستمر ؛ ليكون قادرا على مسايرة المستجدات التربوية النظرية، والديداكتيكية.

وعليه فإن المدرسة المغربية في إطار اإلصالح التربوي الجديد تسعى ألن : 

- تتجاوز التلقين السلبي، والعمل الفردي.

العمل  في  والمشاركة  والحوار،  الذاتي،  التعلم  على  وقائما  بالحياة،  مفعما  نشيطا  تربويا  نهجا  تعتمد   -
الجماعي.

- تنفتح على محيطها باعتماد نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة؛ وهو ما يتطلب نسج 
عالقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي، والمجتمعي، والثقافي واالقتصادي.

الفقرة 9 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين بتصرف.
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• تنشيط مجموعات القسم، وتدبير االختالفات بين أفرادها بشكل ديمقراطي.

• التزام الموضوعية واإلنصاف أثناء التقويم واالمتحانات، ومعاملة جميع التالميذ والتلميذات على قدم المساواة.

في  والتلميذة  التلميذ  واألستاذة مصاحبة  األستاذ  من  تقتضي  التي  التعلم  لعملية  القيادي  بدوره  التام  الوعي   •
مراحل تعلماتهما المختلفة، وتحفيزهما، وتنشيطهما، وتوجيههما، وتقويمهما.

• االنفتاح على مختلف التخصصات في إطار تداخل المواد وتكاملها خصوصا في واقع األستاذ الواحد بالتعليم 
االبتدائي.

• إمداد آباء وأولياء التالميذ والتلميذات بالمعلومات الكافية عن أبنائهم وبناتهم لقيامهم بواجباتهم على الوجه 
األكمل ؛ وكذا إعطاؤهم كل البيانات المتعلقة بتمدرسهم.

• التواصل اإليجابي مع جميع المعنيين بالعمل التربوي.

اإلنسان،  حقوق  لثقاف  مروجا  يكون  بحيث  السلوك  في  الحسنة  والقدوة  المثال  والتلميذات  التالميذ  إعطاء   •
ومتشبعا بالقيم، وحاميا لها.

• إعطاء المثال في االجتهاد والفضول العلمي والروح النقدية ؛ وكذا في المظهر الخارجي.

إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين، وإخالصهم، والتزامهم ؛ ويقصد بالجودة التكوين األساسي الرفيع، 

والتكوين المستمر الفعال والمستديم، والوسائل البيداغوجية المالئمة، والتقويم الدقيق لألداء البيداغوجي.

جزء من الفقرة 133 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين

2.2 : القدوة الحسنة ألستاذ وأستاذة التربية اإلسالمية :

ال تنحصر مهمة األستاذ واألستاذة في تعليم التالميذ والتلميذات وتنمية قدراتهم على التواصل الشفوي، والقراءة 
والكتابة ؛ بل تتجاوزه إلى غرس القيم وتنميتها في نفوسهم، وتشجيعهم على تمثلها في سلوكاتهم اليومية، وحياتهم 

العملية ؛ ولكي يستطع األستاذ واألستاذة القيام بهذا الدور األساسي ؛ فإنه ينبغي عليهما أن يكونا :

• قدوة صالحة لتالمذتهما، ومثاال حيا لما يناديا به من قيم حسنة، وما يصورانه لهم من فضائل، وما يرسمهما لهم 
النبوية الشريفة ؛ ألنهما إن لم يكونا كذلك، فسيكونا  القرآن الكريم، والسنة  من مثل نابعة من مكارم أخالق 
عائقين حقيقيين عن اكتساب التالميذ القيم اإليجابية المطلوبة ؛ ألن أبشع موقف تعليمي/ تعلمي هو أن يدعو 
يتهاونان في  ؛ وهما  العمل  التالميذ إلى الصدق، وهما يكذبان وإلى االجتهاد واإلخالص في  األستاذ واألستاذة 

عملهما، وإلى االحترام ؛ وهما يعامالنهم بازدراء أو قسوة... الخ.

؛ فهما  األستاذ واألستاذة في هندامهما وفي حركاتهما وسكنتاهما، وفي قراءتهما  يقلدان  التلميذ والتلميذة  إن 
يداومان على النظافة إن كان األستاذ واألستاذة نظيفين، ويحافظان على صلواتهما إن كان األستاذ واألستاذة يحافظان 

عليها و... الخ.
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وحتى يكون األستاذ واألستاذة قدوة حسنة لتالمذتهما ؛ فعليهما :

• أن يبادرانه بالسالم كلما لقيهما.
• أن يحترما شخصياتهم.

• أن يضفيا على حياة التالميذ بالقسم نوعا من المودة، واأللفة، والحيوية، والتقدير، واالحترام.
• أن يكثرا من األنشطة التي تساعدهم على إدماج القيم في سلوكاتهم، ومواقفهم.

• أن يشجعانهم على العمل الجماعي، ويوزعان عليهم األدوار، والمهام، ويشركانهم في تنفيذ األنشطة الصفية.
• أن يركزا على قيم التعاون فيما بينهم إلنجاز األنشطة عوض المنافسة غير المتكافئة.

• أن يراعيا الفروق الفردية بينهم، وأن يعامال كل واحد منهم حسب طاقاته، وقدراته الفكرية.
• أن يربيا التالميذ بأسلوب العمل والممارسة (خصوصا في دروس االستجابة/ العبادات).

• أن يعتمدا أسلوب الحوار، والتساؤل، والنقاش.
• أن يقوما التالميذ تقويماً شامًال ؛ بحيث ال يقتصر على الجانب المعرفي ؛ بل ينصب على المجال السلوكي 

العملي، والعاطفي القيمي.

• أن يشكرا التالميذ المحسنين، ويشجعانهم.
• أن يسأال عن المتغيبين، ويطلبا من زمالئهم زيارتهم، وتقديم المساعدة لهم... الخ.

- األستاذ واألستاذة بالنسبة للتالميذ والتلميذات قدوة ؛ إن أحسنا أحسنوا، وإن أساءا أساءوا.

- حب التالميذ لألستاذ واألستادة ينعكس على حبهم للتعلم، وعلى مردوديتهم ؛ والعكس صحيح.

2.3 : الكفايات الواجب توفرها في أستاذ وأستاذة التربية اإلسالمية (مواصفات أستاذ التربية اإلسالمية) :

سالمة العقيدة اإلسالمية
• حيث إن العقيدة المعمول بها في المغرب هي العقيدة األشعرية ؛ فيجب 

على األستاذ واألستاذة أن يكونا على إلمام بالعقيدة األشعرية.

التمكن

من المعارف

األكاديمية الوظيفية

• سعة مجاله المعرفي الخاص بمفردات مداخل التربية اإلسالمية.
• تمكنه من المعرفة الوظيفية المرتبطة بالمستوى الدراسي الذي يدرسه : 

(معارف دقيقة - واضحة - مبسطة).

• حرصه على تطوير وتعزيز ثقافته باستمرار.

االلتزام بقيم المهنة

التربوية، وأخالقياتها

• أن يكون حسن األخالق ؛ ليكون خير قدوة للتالميذ والتلميذات : (الحرص 
الصبر   - والتلميذات  التالميذ  بين  العدل   - الحديث  في  الصدق  على 
عليهم - الحرص على أداء العبادات - المظهر الالئق - انطباق األقوال مع 

األفعال...).
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• احترام القيم األخالقية المحلية، والوطنية، واإلنسانية.

• الحرص على إشاعتها بين التالميذ والتلميذات.

• الحفاظ على سمعة المهنة وأسرارها.

• االلتزام بالتشريعات والمذكرات الرسمية.

• نبذ العنف البدني، والنفسي تجاه التالميذ والتلميذات.

• اإلخالص للمهنة : (التفرغ - البحث - التطوير واإلبداع).

• القدرة على التكيف مع الصعوبات التي يصادفها في عمله التربوي.

• االلتزام بتطوير ثقافته وخبراته التربوية.

• اإلسهام في تطوير المناهج التربوية وإدماجها.

التمكن من طرق
التدريس، وتقنيات

التنشيط

• االلتزام بالموارد المحددة في المنهاج لتحقيق الكفاية.

• االلتزام بعرض األنشطة حسب الخطة المعدة سلفا.

• االنطالق في الدرس من وضعية.

• إشراك جميع التالميذ والتلميذات في إنجاز الدروس ؛ واستثمار دافعيتهم 
لتحقيق األهداف.

• التدرج في تقديم المعرفة وبناء التعلمات من السهل إلى الصعب.

• التركيز على األنشطة والمعارف والمهارات الوظيفية المحققة للكفاية.

• تنويع أنشطة التعلم. مع مراعاة مستوى التالميذ والتلميذات.

• اعتماد الطرق الفاعلة في تسيير الدرس، وإنجاز أنشطته.

• استثمار الوثائق المقدمة في دليل األستاذ واألستاذة.

• تربية التالميذ والتلميذات على التعلم الذاتي وحسن االختيار.

• تربيتهم على التعاون، وثقافة الحوار.

• تربيتهم على االندماج في محيطهم.

• مراعاة فروقهم الفردية.

التمكن من أدوات

التواصل

• استعمال لغة بسيطة، وواضحة، ومالئمة لمستوى التالميذ والتلميذات.

• وضوح النطق، ومالءمة النبرات، والحركات الصادرة عن األستاذ واألستاذة.

• تنويع تقنيات التواصل (صور - رسوم... إلخ).

• استثمار تكنولوجيا اإلعالم والواصل (تلفاز - حاسوب - موارد رقمية...).
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• اعتماد التقويم بجميع أنواعه، ومراحله للتأكد من تحقق أهداف التعلم، 
ودعم نماء كفاياته.

• غرس ثقافة التقويم الذاتي لدى التالميذ والتلميذات.

• استثمار نتائج التقويم لتقديم المعالجة والدعم المالئمين.

تقويم

ودعم التعلمات

• تنفيذ المقرر الدراسي حسب ما هو محدد في مفردات البرنامج.

التالميذ  إشراك  مع  المالئم.  بالشكل  وتنظيمه  القسم،  بفضاء  االعتناء   •
والتلميذات في ذلك.

• حصر الموارد المتوفرة الممكن استثمارها.

• فتح مجال إغنائها، وإشراك التالميذ والتلميذات في ذلك.

قاعة مختصة   - - مسجد  : (خزانة  المؤسسة  • االنفتاح على موارد وفضاء 
- مرافق... إلخ).

تدبير زمان،

وفضاء القسم

والمؤسسة

التواصل التربوي مع األستاذات، واألساتذة.

التواصل مع اإلدارة التربوية.

• التواصل مع التلميذات والتالميذ، وأوليائهم.

الداخلي  (المحيط  التربوي  المجال  في  المؤثرة  الجهات  مع  التواصل   •
والخارجي للمدرسة).

االنخراط

في العمل الجماعي

2.4 : أهمية التلميذ والتلميذة في اإلصالح التربوي الجديد :

المتعلم بوجه عام، والطفل على األخص في قلب االهتمام  التربية والتكوين من جعل  ينطلق إصالح نظام 
والتفكير والفعل خالل العملية التربوية التكوينية ؛ وذلك بفتح الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا 

مواهبهم، وملكاتهم ؛ وليكونوا منفتحين قادرين على التعلم مدى الحياة.

والنفسية  والوجدانية  البدنية  وحاجياتهم  األطفال  بتطلعات  الوعي  ليقتضي  الغايات  هذه  بلوغ  وإن  هذا 
والمعرفية واالجتماعية ؛ كما يقتضي في نفس الوقت نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي ابتداء من 

الوسط العائلي إلى الحياة العملية مرورا بالمدرسة.

ومن ثم ينبغي أن يقف األساتذة واألستاذات، والمجتمع برمته تجاه التالميذ والتلميذات عامة، والطفل خاصة 
االندماج  على  وتنشئتهم  الفكرية،  لسيرورتهم  التدريجي  البناء  على  والمساعدة  واإلرشاد  التفهم  قوامه  موقفا 

االجتماعي، واستيعاب القيم الدينية والوطنية والمجتمعية.
الفقرة 6 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين
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يسعى اإلصالح التربوي الجديد إلى جعل التلميذ والتلميذة : 

• في صلب االهتمام أثناء العملية التعليمية / التعلمية.

• قادرا على التعلم الذاتي.

• مؤهال لتطوير معارفه ومهاراته وقدراته مدى الحياة.

وهو ما يتطلب من الفاعلين التربويين، واألولياء، والشركاء : 

• أن يكونوا على وعي بحاجيات التالميذ والتلميذات النفسية والمعرفية والجسمية.

• أن يتعرفوا اهتماماتهم وميوالتهم الفردية.

• أن يكيفوا األنشطة التربوية، ويجعلوها متمركزة حول التلميذ والتلميذة.

• أن ينوعوا طرق التدريس، ويجعلوها قائمة على التعلم ال التعليم.

2.5 : مجاالت تكوين التلميذ والتلميذة : 

إن أهم مرحلة يمر بها اإلنسان هي مرحلة الطفولة ؛ لذا فإن االهتمام بالتلميذ والتلميذة في التعليم االبتدائي 
وإشباع حاجياته من المعرفة والمهارات والقيم المرجعية يؤثر على مستقبل تعلمهما ؛ بل مستقبل حياتهما ؛ وبالتالي 

ينعكس أثر هذا التكوين على مستقبل أمتهما من بعد.

وحتى يتم تكوين التلميذ والتلميذة تكوينا متكامال ينبغي أن ينصب هذا التكوين على المجاالت األربعة التالية : 

2.5.1 : المجال المعرفي : والتي يقترح طرحها على التلميذ في شكل وضعيات ومشاكل حقيقية أو مفترضة. 
حيث يستخرج منها عناصر يدرسها ويناقشها وفق قدراته، وكفاياته، ويركبها في قاعدة علمية أو اجتماعية، أو قيمة 

يستفيد منها في حياته الخاصة أو العامة داخل أسرته أو مجتمعه.

ويشترط في هذه المعرفة : 

• أن يتم بناؤها في سياق تعليمي / تعلمي، وصيرورة تفاعلية بين المادة المدرسة واألستاذ واألستاذة، والتلميذ 
والتلميذة.

وينحصر دور األستاذ واألستاذة في مساعدة التلميذ والتلميذة وقيادتهما وتوجيههما للتعلم بذاتهما الذي ينبغي 
أن يقرن بالنمو البيولوجي والفكري المستمر للتلميذ والتلميذة ؛ وبذلك نساعدهما على النمو والتطور السوي في 
رحم المدرسة والمجتمع الذين ينبغي أن يعيا مسؤوليتهما، ويقوما بدورهما على أحسن وجه بتعاون وتآزر يكمل 
بعضهما اآلخر، ويصلح أحدهما ما نقص عند اآلخر ؛ وإن كانت المسؤولية تلقى أخيرا على المدرسة، وعلى األستاذ؛ 
لمعرفتهما  ؛  للتلميذ  واالجتماعية  الفكرية  بالتنشئة  رسميا  ومعنيان  مخاطبان  وألنهما  المجال؛  في هذا  لتخصصهما 

بمراحل تطور التالميذ والتلميذات الفكري.

التفكير  القدرة على  ؛ ألن  الصحيح  التفكير  والتلميذات على  التالميذ  بتدريب  األستاذ واألستاذة ملزمان  فإن  لذا 
السليم ال تنشأ من فراغ، وال تنمو من تلقاء نفسها ؛ وإنما تنمو بالتدرب المستمر والمتواصل.

المدرسة هي التي تحول معرفة التلميذ والتلميذة الساذجة إلى معرفة علمية قائمة على استعمال العقل.
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2.5.2 : المجال الوجداني : 

اعتبر اإلصالح التربوي الجديد المجال الوجداني - مجال القيم - من مرتكزات وثوابت هذا اإلصالح.

الشك أن المجال الوجداني - من أحاسيس وعواطف وقيم - هي عند التلميذ والتلميذة في مراحلهما األولى أقوى 
بكثير مما يشعر به الراشد.

إن التلميذ والتلميذة في التعليم االبتدائي يكونان : 

• متمركزين حول ذاتهما ؛ فالعالم كله - حركاته وسكناته - في نظرهما موجود ألجلهما ؛ ولتحقيق رغباتهما.

• مزاجين متقلبي العواطف. شديدي التأثر واالنفعاالت.

لذا فإن األستاذ واألستاذة مطالبين : 

• بتخليق البعد الوجداني السليم عند التالميذ والتلميذات ؛ عن طريق غرس القيم والسلوكات والمعارف والمهارات 
المطلوبة، والمحددة من طرف السلطة التربوية الوصية، والمتمشية مع قيم المجتمع المغربي المجمع عليها.

• بتحقيق التوازن االجتماعي في نفوس التالميذ والتلميذات دون إفراط أو تفريط مما يساعد على ترشيد وتوجيه 
سلوكات التالميذ والتلميذات في عالقاتهم مع اآلخرين.

إن الذكاء الوجداني : 

• يلعب دورا هاما في توافق التلميذ والتلميذة مع محيطهما : (الوالدين واإلخوة واألقران والبيئة) ؛ بحيث ينموان 
سويين ومنسجمين مع الحياة.

التلميذ  لدى  الدراسي  التحصيل  كفاية  ورفع  تحسين  إلى  يؤدي  ألنه  ؛  والعمل  الحياة  في  النجاح  وراء  يقف   •
والتلميذة.

الوجداني  النماء  ؛ لكفيلة بتحقيق  التربية اإلسالمية  التي تزخر بها دروس مداخل وحدة  القيم اإلسالمية  إن 
السليم، وتأصيله لدى التلميذ والتلميذة.

لإلصالح  كمنطلق  الوطني  الميثاق  اختارها  التي  القيم  مجموع  خالل  من  يتحقق  الوجداني  البعد  إن  ثم 
شخصيتهما،  في  والتلميذة  التلميذ  يستدمجها  أن  يفترض  والتي  الجديد  اإلسالمية  التربية  منهاج  واعتمدها  ؛ 

ويتعامالن انطالقا منها مع ذاتهما، أو مع الغير.

إن القيم المحددة من شأنها أن تضمن للتلميذ والتلميذة : 

• تحقيق ذاتهما
• تقدير اآلخر واحترامه

• التعاون معه واالعتراف به وبحقوقه.

ولكي يكون األستاذ واألستاذة محفزين للتالميذ والتلميذات على القيم ينبغي أن يكونا قدوة حسنة ؛ لكي 
يقتدي بهما التالميذ وإال اهتزت منظومة القيم التي يدعوان إليها في نفوس التالميذ والتلميذات.
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2.5.3 : المجال المهاري (المجال النفسي الحركي، الحسحركي) :

ال يخفى أهمية هذا المجال بالنسبة لتالميذ، وتلميذات التعليم االبتدائي ؛ وذلك :

• ألنهم في حاجة إلى تربية حسية، ونفسية حركية.

• ألن اكتسابهم لهذه المهارات تؤهلهم لالندماج في محيطه الداخلي والخارجي.

وهذا يدفع إلى التفكير في تنمية قدرات التالميذ والتلميذات، ومهاراتهم عن طريق األنشطة الحسية / الحركية 
التي تدفعهم إلى توظيف جميع حواسهم.

ينبغي على األستاذ واألستاذة : 

• أن يعطيا للمجال المهاري العناية الكافية (عمليات الوضوء والصالة واآلذان والتشهد...).

• أن يهتما بتنمية المجال الحسحركي بشكل إيجابي : «المالحظة - االستماع - القراءة - التعبير الشفوي... إلخ».

• أن يركزا على البعد المهاري أو الحسحركي في اكتساب الموارد (الوضوء، والصالة عمليا...).

• أن يؤهال التالميذ والتلميذات لممارسة األنشطة الحياتية المختلفة : «الحفاظ على النظافة - الحفاظ على 
البيئة - التعاون - العمل الجماعي...».

2.5.4 : المجال االجتماعي : 

تأتي المدرسة في المرتبة الثانية بعد البيت في التنشئة االجتماعية للتالميذ والتلميذات ؛ حيث تزداد خبرتهم من 
خالل ممارساتهم للحياة في بيئتهم المدرسية/ االجتماعية ؛ ألن المدرسة نسق اجتماعي بامتياز تشتغل على شخصية 
تكوين  في  المدرسة  تساهم  وبذلك  ؛  االجتماعي  والتكيف  االندماج  من  وتمكينهما  لتنميتهما،  ؛  والتلميذة  التلميذ 
المواطن الصالح ؛ وفق االختيارات والمواصفات التي حددها اإلصالح التربوي ؛ ألن التلميذ والتلميذة في سنواتهما 

األولى يكونان مجبولين على التقليد والتمسك بالقيم التي تسود المدرسة ؛ ففيها : 

• يرى األستاذ واألستاذة النموذج والمثل األعلى.
• تتوسع دائرتهما االجتماعية في عالقتهما بأقرانهما، وأساتذتهما.

• يتعلمان التعاون واالنضباط، والحقوق والواجبات، وبقية السلوكات االجتماعية المرغوب فيها.
فيبتعدان  ؛  االجتماعي  أو محيطهما  أسرتهما،  يحمالنهما معهما من  التي  السلوكات  الكثير من  يدركان عيوب   •
عنها نظرا لحلول سلوكات إيجابية محلها ؛ فيحل التفاعل االجتماعي السليم مكان العوارض السلبية : (التخلية، 

والتحلية).

وبذلك يصبح التالميذ والتلميذات مندمجين في المجتمع مؤمنين وملتزمين بقيمه. يمارسون شعوريا وال شعوريا 
الرقابة الذاتية على سلوكاتهم ومواقفهم؛ لتقيدهم بقيم المجتمع اإليجابية، وتكبح جماحهم عن الوقوع في القيم 

المرفوضة من المجتمع.

ومنسجم،  متكامل،  بشكل  لتنميتها  ؛  والتلميذة  التلميذ  لشخصية  المكونة  األربع  المجاالت  على  المدرسة  تشتغل 
ومستمر.
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2.6 : وظائف التلميذ والتلميذة في المدرسة الجديدة : 

لم يعد التلميذ والتلميذة في المدرسة الجديدة مستقبال للمعرفة فقط ؛ بقدر ما أصبح قطب العملية التعليمية / 
التعلمية، ومحورها األساسي ؛ ألنه يساهم بشكل بارز وفاعل في إنجاز أنشطة التعلم داخل القسم، وخارجه : 

• داخل القسم : عن طريق المشاركة الفاعلة في إنجاز أنشطة الدروس : (يقرأ - يفهم - ينافس - يبدي رأيه - يقرر 
ويختار، وأخيراً يقوم تعلماته ومدى نماء كفاية تعلمه). 

• خارج القسم : عن طريق متابع التعلم الذاتي ؛ وإغنائه، وإعداد المطلوب منه.

لذا ينبغي التركيز بشكل فاعل على دور التلميذ والتلميذة في مختلف مراحل عملية التعلم.

2.7 : اإلدماج التربوي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة : 

إن المدرسة ال تهتم بالفئات العادية بين التالميذ والتلميذات فقط ؛ بل تهتم بجميع الفئات، والسيما الفئات ذوي 
الحاجات الخاصة ؛ إما بحكم تكوينهم الجسمي، كمن به إعاقة جسدية، أو عقلي كالمتخلفين فكريا مثال.

إن المعاقين ال يشعرون بإعاقتهم إال إذا همشوا، ولم تراع ظروفهم ؛ أما إذا وفر لهم المجتمع والمدرسة الوسائل 
السمعية والحسية المالئمة لحواسهم ومداركهم ؛ فإنهم سرعان ما يندمجون في محيطهم التربوي التعليمي.

لذا فإن المدرسة ينبغي أن تيسر إندماج ذوي الحاجات الخاصة حسب حاجات كل فئة، وبالطريقة المالئمة، وطبقا 
للفوارق الفردية. حيث تجعله (التلميذ) يحس باالطمئنان لمحيطه واالنتماء إليه.

هذا ويمكن تصنيف التالميذ والتلميذات ذوي الحاجات الخاصة إلى صنفين : 

أو  إعاقة عضوية  أو  اختالل  يشتكون من  الذين  ؛ وهم  اإلعاقة  والتلميذات في وضعية  التالميذ  • صنف يشمل 
نفسية أو اضطراب صحي يجعلهم غير قادرين على القيام بما هو عادي بالنسبة للتالميذ السويين ؛ وهذا الصنف 
من التالميذ والتلميذات ينبغي التعاون في تربيتهم بين األسرة والمدرسة والمجتمع خصوصا لجنة الصحة المدرسية. 
حيث يتعاون الجميع من أجل تيسير اندماج هذا الصنف من التالميذ والتلميذات، وتقويم حاالتهم من أجل التعاون 
التشاركي على اندماجهم في الحياة المدرسية ؛ وبالتالي في محيطهم الداخلي والخارجي. حيث يمكن توزيعهم على 

ورشات منها : 

❖ ورشة التعلم 

❖ ورشة الرسم 
❖ ورشة اإلعالميات 

❖ ورشة الموسيقى... إلخ.

التالميذ  أو  العاديين،  التالميذ  عن  المتميزين  الموهوبين  أو  المتفوقين  والتالميذ  التلميذات  يشمل  صنف   •
والتلميذات في حالة اإلعاقة الجسدية والفكرية، وهذا الصنف من التالميذ والتلميذات يحتاجون أيضا إلى رعاية 

خاصة واهتمام أكبر وتربية متفردة.
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ثالثاً : اإلطار المنهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات

الفعلي  التعلم، وانخراطهم  التالميذ والتلميذات في فعل  : الذي يعتمد على مساهمة  النشط  التعلم   :  3.1
في مراحله.

3.2 : البيداغوجيا الفارقة : 

تقوم البيداغوجيا الفارقة على أساس التباينات القائمة بين التالميذ والتلميذات من حيث : 

@ الفوارق الذهنية     @ الفوارق السوسيوثقافية     @ الفوارق السيكولوجية.

3.2.1 : أهداف البيداغوجيا الفارقة : 

تتلخص أهداف البيداغوجيا الفارقة فيما يلي : 
❖ مراعاة شخصية التلميذ والتلميذة في جميع أبعادها : (المعرفية، والوجدانية، والسلوكية).

❖ اعتماد التعلم الذاتي لتنمية قدرات التلميذ والتلميذة، وإكسابهما الكفايات المطلوبة.
❖ تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التالميذ والتلميذات.

❖ تعزيز عالقة التعاون بين التالميذ والتلميذات، وبينهم وبين األستاذ واألستاذة. 

3.2.2 : مميزات البيداغوجيا الفارقة : 
تتميز البيداغوجيا الفارقة بأنها : 

اكتساب  أثناء  تعامل خاص  إلى  تحتاج  التي  المتفردة  بشخصيتهما  والتلميذة  للتلميذ  تعترف  أنها  أي   : فردية   -
التعلمات.

- متنوعة : ألنها : 
@ تجعل التلميذ والتلميذة في صلب العملية التعليمية / التعلمية.

@ تنظم المحتويات بطريقة التدرج ؛ إذ يتم بناء التعلمات األساسية المشتركة بين التالميذ والتلميذات ؛ ليتم 
االهتمام بعد ذلك باألنشطة التعليمية الفارقة. مراعاة لخصوصية كل فريق، أو مجموعة.

أنشطة  تقترح  ؛ كما  التلميذ والتلميذة  البيداغوجية على  الطرق  التعلم، وتقترح مجموعة من  بأنشطة  تهتم   @
ووسائل تعليمية مختلفة لإلنجاز ؛ و ذلك مراعاة لقدرات التالميذ والتلميذات المختلفة، والمتعددة.

@ تمكن من تكافؤ الفرص، وتفسح المجال لالهتمام بجميع التالميذ والتلميذات ؛ كما تسمح بإبراز الفوارق بينهم.

3.2.3 : اقتراحات لتفعيل العمل بالبيداغوجيا الفارقة : 
لتفعيل العمل بالبيداغوجيا الفارقة نقترح : 

- توزيع التالميذ والتلميذات في المرحلة األولى من الدرس إلى مجموعات متكاملة : (المتفوقون + المتوسطون 
+ المتعثرون) حيث يتجنب تفيء كل مجموعة على حدة ؛ بل يتم الجمع بين الفئات المختلفة.

- أثناء تعزيز التعلمات، ودعمها يقسم التالميذ حسب الحاجيات (قراءة - فهم - تطبيق).
حسب  انتاجات...)   - ملفات  (إعداد  والموازية  المكملة  األنشطة  أثناء  والتلميذات  التالميذ  توزيع  يتم   -

اهتماماتهم وميوالتهم.

يمكن اعتماد البيداغوجيا الفارقة في حصص الدعم والتعزيز. حيث يتم تفييء التالميذ حسب مستوياتهم، 
وحاجياتهم (المتفوقون - المتوسطون - الضعاف) ؛ فترفع عوائق تعلم الضعاف، ويحسن مستوى نماء كفايات 

المتوسطين، ويدعم ويعزز كفايات المتفوقين.
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3.3 : مشروع التلميذ والتلميذة ومشروع القسم : ينطلق مشروع التلميذ والتلميذة من تشخيص إمكانياتهما 
ومكتسباتهما وحاجياتهما : (تعزيز القراءة - تعزيز الفهم - تعزيز التطبيق...)

3.3.1 : أنواع بيداغوجية المشروع : 

لبيداغوجيا المشروع أنواع منها : 

@ المشروع الشخصي للتلميذ والتلميذة.

@ مشروع مجموعات القسم.

@ مشروع القسم.

@ مشروع المؤسسة.

@ واألنواع الثالثة األولى هي المهمة وبالتدرج في مستوى السنة الثالثة االبتدائية.

3.3.2 : عناصر بناء المشروع التربوي :  

ينبغي في كل مشروع تربوي تحديد ما يلي : 

@ األهداف : حيث يتم تحديد أهداف المشروع بدقة.

@ الحاجيات : ويتم تحديدها حسب نوعية المشروع، ومستوى التالميذ والتلميذات.

@ طرق ووسائل التنفيذ ؛ وينبغي أن تكون مالئمة، ومناسبة.

@ المتدخلون. حسب نوع المشروع.

@ توزيع المهام على أعضاء الفريق.

@ تحديد المدة الزمنية لإلنجاز.

@ تقويم المشروع من طرف التالميذ المتدخلين تحت إشراف األستاذ واألستاذة.

@ إقرار المشروع أو تعديله.

يتم التركيز في مستوى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي على : 

المشروع الشخصي للتلميذ والتلميذة «تنمية مهارة القراءة...».

مشروع مجموعات القسم (تحسين كفاية الترتيل - تعزيز القدرة على الفهم...).

مشروع القسم (تنظيف القسم - تقديم الدعم للمتعثرين من التالميذ...).

3.3.3 : مشروع التلميذ والتلميذة ومشروع القسم : 

• ينطلق مشروع التلميذ والتلميذة ومشروع القسم من تشخيص إمكاناته، ومكتسباته وحاجياته (تعزيز القراءة 
- تعزيز الفهم - تعزيز التطبيق... الخ).

• تعطى للتلميذ والتلميذة حرية اختيار المشروع الذي يحقق رغبته وحاجته في التعلم.

å

ç

é
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3.3.4 : أمثلة لمشاريع القسم / التلميذ والتلميذة : 

• أسجل مع أفراد مجموعتي األخطاء المرتكبة في قراءة السورة، وأعمل على تصحيح قراءتي، وأسهم في تصحيح 
قراءة أفراد مجموعتي.

• أسجل مع أفراد مجموعتي األخطاء المرتكبة في عملية تمثيل الوضوء، وأسهم في تصحيحها عند إعادة تمثيل الوضوء.
• أسجل مع أفراد مجموعتي السلوكات السلبية المخالفة للقيم التي اكتسبناها ؛ وأنبه عليها بهدف تجاوزها.

رابعا : طـــرائق التــدريس

نصت التوجيهات التربوية على ضرورة تنويع طرائق التدريس ؛ وعليه فإن األستاذ واألستاذة يمكنهما أن يعتمدا 
في تدريس مداخل وحدة التربية اإلسالمية الطرائق واألساليب التالية :

4.1 : الطريقة التشاركية / طريقة مجموعات القسم :

تفسح  أنها  كما  بأنفسهم،  معتدين  وتجعلهم  والتلميذات،  التالميذ  مبادرات  تشجيع  على  تقوم  طريقة  وهي 
التلميذ  المجال أمامهم للتشارك في بناء التعلمات ؛ وهي الطريقة التي اعتمدت في دروس القرآن الكريم بكتاب 

والتلميذة.

4.2 : طريقــــة التعاقـــد :

يوضح   -) منه  تحقيقها  المراد  األهداف  على  الدرس  بداية  في  تالمذته  مع  واألستاذة  األستاذ  فيها  يتعاقد  حيث 
ويبسط لهم ذلك - ؛ كأن يقول لهم إن الهدف من هذا الدرس هو تعزيز التدرب على كيفية الوضوء... إلخ) ثم يترك 

المجال أمامهم - وتحت توجيه وإرشاده - لتحقيق األهداف المتفق عليها.

4.3 : طريقـــة المشـروع :

القراءة - تعزيز الفهم... إلخ) ؛ وغالبا ما  : (تعزيز  وهي طريقة : تفسح للتالميذ مجال اختيار مشروع نشاطهم 
تكون بعد تقويم المكتسبات (حصص الدعم). حيث يتم تفييء التالميذ والتلميذات إلى مجموعات حسب حاجاتهم 
في نماء كفاية تعلمهم ؛ وهي الطريقة التي اعتمدت في حصص التقويم بكتاب التلميذ والتلميذة ومن ايجابيات 

هذه الطريقة :

@ أنها تمكن التالميذ والتلميذات من تعلم كيفية التعلم عن طريق البحث الشخصي، والتعلمي الذاتي.

@ تمكنهم من التواصل والتعاون الذي ينمي عندهم وجدانهم الجماعي.

- يمكن تدريب التالميذ والتلميذات على مشاريع خاصة وفردية أوال. ثم مشاريع على مجموعات القسم ثانيا. 
ثم على مستوى القسم ثالثا ؛ وذلك بهدف تأهيلهم لالنخراط مستقبال في مشروع المؤسسة.

- عندما نتكلم عن بيداغوجيا المشروع في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ؛ فإننا نقصد مشروعا لتنمية 
مهارة معينة (مهارة قراءة القرآن - مهارة الحفظ - مهارة أداء الوضوء - مهارة أداء صالة الصبح... الخ)، أو تنمية 

كفاية معينة : (كفاية التواصل الشفوي مثال).
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4.4 : الطريقة العملية / التربية العملية :

ونقصد بها التعلم عن طريق الفعل والممارسة والنشاط واالستجابة (التدرب على الوضوء والصالة...).

4.5 : الحوار والتواصل الشفوي بالسنة الثالثة من التعليم االبتدائي :

للتواصل الشفوي في هذين المستويين أهمية كبيرة ؛ وذلك ألنه :

@ وسيلة لتعزيز قدرات التالميذ والتلميذات على إخراج الحروف من مخارجها الطبيعية، واحترام صفاتها في 

النطق عند قراءة القرآن وترتيله.

@ وسيلة لتصحيح نطق التالميذ، والتلميذات.

@ وسيلة الستثمار المعجم اللغوي المكتسب في التواصل، وتمتين عالقة التلميذ والتلميذة بالمحيط.

@ وسيلة الكتساب المعارف اللغوية والدينية ؛ ليستطيع التلميذ والتلميذة توظيفها في حل وضعية مشكلة.

@ وسيلة لبناء شخصية التلميذ والتلميذة.

@ وسيلة تساعد على تقويم نتائج التعلم، وتحقيق الكفاية المحددة.

ولألسباب السابقة ينبغي لألستاذ واألستاذة أن يعيرا االهتمام الكبير لتنمية كفاية التواصل الشفوي في السنة الثالثة 
االبتدائية ؛ وذلك :

@ بالتصدي لظاهرة الخجل واالنكماش الذي يتصف به التالميذ والتلميذات عامة في بداية حياتهم المدرسية ؛ 

حيث يتم تشجيعهم على التعبير عن آرائهم، والتواصل مع أفراد مجموعتهم.

@ التركيز على التلميذات والتالميذ الذي يعانون من صعوبة في التواصل الشفوي والتعبير عن آرائهم ؛ ألن هذا 

العائق إن لم يعالج في هذه المرحلة المبكرة من حياة التلميذ والتلميذة ؛ فإنه قد يصاحبهما طوال مراحل 
التعلم ؛ وينعكس سلباً على حياتهما مستقبال.

4.6 : كيفية تنمية المهارة اللغوية :

إن التواصل الشفوي وتنمية المهارة اللغوية هدف في حذ ذاته في مستوى السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ؛ 
وحتى يتحقق هذا الهدف فإنه ينبغي على األستاذ واألستاذة :

التالميذ  قراءة   - المسجلة  القراءة   - األستاذ  «قراءة   : االستماع  حسن  على  والتلميذات  التالميذ  تدريب   @

والتلميذات».

(االستعانة  الطبيعية  للحروف من مخارجها  إخراجهم  القرآن وترتيله. مع مالحظة مدى  قراءة  تشجيعهم على   @

بالرسوم المقدمة في الموضوع) والتدخل لتصحيح النطق.

عن  التعبير   - االنطالق  تساؤالت وضعية  «اإلجابة عن   : وأفكارهم  آرائهم  عن  الشفوي  التعبير  على  تدريبهم   @

أفعال  الشعور - وصف  التعبير عن   - الصعبة  الكلمات  - شرح  الدروس  والرسوم والصور منطلقات  المشاهد 
الوضوء - وصف أفعال الصالة - حكاية قصة صغيرة تتعلق بموضوع الدرس - استنتاج المفاهيم والقيم األساسية 

- المساهمة في تقويم آراء وأفكار أفراد المجموعة...».
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4.7 : توجيهات بخصوص التعامل مع منهاج التربية اإلسالمية :

إن المعارف اإلسالمية التي تتضمنها فقرات مداخل وحدة التربية اإلسالمية ليست معارف مقصودة في حد ذاتها ؛ وإنما 
تدرس لمقاصدها الشرعية التي ينبغي أن تظهر على سلوكات التالميذ والتلميذات ؛ لذا ينبغي على األستاذ واألستاذة 

في تدريس مداخل المادة مراعاة المبادئ التالية :
- تجاوز التراكم الكمي لمضامين المعرفية المختلفة، والتركيز على المضامين الوظيفية المناسبة لمستوى التعلم 

وعمر التالميذ والتلميذات الجسمي والفكري.
- الحرص على توفير الحد األدنى من المضامين األساسية المشتركة بين جميع التالميذ والتلميذات.

- التدرج في تقديم المضامين والمعارف، واكتساب السلوكات، واتخاذ المواقف. حيث يتم االنطالق من السهل 
إلى الصعب، ومن السلوكات العملية (الوضوء عمليا - الصالة عمليا) إلى األفكار المجردة (األحكام الفقهية) ؛ 

وذلك مراعاة لخصوصيات التالميذ ومستواهم العمري والفكري.
- الشمول ؛ ويتمثل في :

التوازن بين جميع الجوانب المكونة لشخصية التالميذ (الجانب المعرفي، والوجداني، والحسحركي،  احداث   •
واالجتماعي)، وكذا بين المعرفة الدينية في حد ذاتها، والمعرفة الوظيفية، وأن ال يتم التركيز على الحفظ 

دون الفهم.
• االنفتاح على مختلف المواد الدراسية خصوصا فيما يتعلق بمجال القيم، وتنمية الكفايات (كفاية التواصل مثال 

المشتركة بين التربية اإلسالمية واللغة العربية).
• االنفتاح على المحيط بمختلف مكوناته.

- تنويع المقاربات، وطرق تناول المعارف ؛ ومنها :
@ الحوار ؛ ألن الحوار في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ينمي كفاية التواصل الشفوي.

@ الممارسة العملية ؛ حيث يطلب من التالميذ والتلميذات أداء المهارة المراد اكتسابها «الوضوء، والصالة عمليا».

@ القصة ؛ وذلك باستثمار القصص الواردة في بعض السور القرآنية، ودروس االقتداء والقسط والحكمة.

@ االعتماد على الوسائل الحسية المسموعة والمرئية «شريط مسجل مسموع أو مرئي - بطاقات - شفافات... 

إلخ».
@ استحضار البعد المنهجي في تقديم محتويات المادة..

@ اعتماد مبدأ االستمرارية والتدرج في عرض المعارف األساسية وأشكال التعبير.

@ اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبير بمفردات المداخل المقررة.

فتزكية النفس بتعظيم الله ومحبته ودوام االتصال به واالقتداء بالرسول الكريم نموذج الكمال البشري تعبدا 
للتحقق  الفرد  يدفع  كله  وذلك  وحده  لله  العبودية  وإخالص  ورسوله  الله  ألوامر  االستجابة  خالل  من  وسلوكا 
بالمواطنة الصالحة من خالل تمثل حقوق الله وحقوق النفس وحقوق المجتمع واتخاذ مواقف ومبادرات إيجابية 
تهدف تحقيق النفع العام (حيثما تكون المصلحة العامة يكون شرع الله) على اعتبار أن المواطن الصالح حامل 

رسالة العمارة في األرض وصالحها.
                                 منهاج التربية اإلسالمية
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دروس كتاب التلميذ والتلميذة مبنية على احترام المبادئ السابقة.

ذوقية   - - صحية  أخالقية  سلوكية   - وجدانية  إيمانية   - «علمية-عقلية   : شاملة  تربية  اإلسالمية  التربية   -
جمالية - اجتماعية».

خامسا : أنشطة التعلم ومحور العملية التعليمية / التعلمية

5.1 : مبادئ أنشطة التعلم :

ترتكز أنشطة التعلم على مجموعة من المبادئ منها :

@ التنمية الشاملة لشخصية التلميذ والتلميذة.

@ التعلم الذاتي، وحرية التعبير.

@ العمل الجماعي التشاركي (عمل الفريق أو المجموعة).

@ االنطالق من وضعية لبناء المعرفة.

@ تنويع طرائق ووسائل التعليم.

@ االنطالق في بناء التعلمات الجديدة من نتائج التقويم.

@ تقويم ودعم التعلمات.

5.2 : التخطيط إلنجاز درس :

إن التخطيط المنهجي ألي درس ينبغي أن يمر بالمحطات التالية :

تحــلـــيــــل :

• أنشطة تقويم وتشخيص المكتسبات السابقة :

؛ فإنه ينبغي في بداية كل درس  السابقة  التلميذ والتلميذة  الكفاية المحددة يستند إلى مكتسبات  بناء  بما أن 
التأكد من تحقق تلك المكتسبات بشكل مركز ووجيز، وعبر أنشطة محددة ومناسبة.

- االكتشاف والفهم

- اإلدماج الجزئي للمفاهيم والقيم

- التقويم

تقويم تشخيصي

للمكتسبات السابقة

التدريب على الخبرات

والمهارات الجديدة

بناء التعلمات األساسية
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• أنشطة االكتشاف والفهم :

ويتم معالجة أنشطة هذه المرحلة عن طريق :

@ عرض وضعية االنطالق من طرف األستاذ واألستاذة على أنظار التالميذ والتلميذات ؛ مع تحديد المطلوب منهم.

@ تخصيص وقت قصير للتالميذ والتلميذات لكي يالحظوا الوضعية ويحاولوا فهمها.

@ تقسيم التالميذ والتلميذات إلى مجموعات صغيرة.

@ تبحث الوضعية من طرف أفراد كل مجموعة. تحت إشراف وقيادة وتوجيه األستاذ واألستاذة ؛ وذلك :

❖	باإلجابة عن تساؤالتهم، واكتشاف المفاهيم الشرعية الجديدة.

❖	بالقيام بالنشاط المطلوب الكتساب الموارد، وتنمية الكفاية.

• أنشطة التقويم :

لتقويم ما اكتسبه التالميذ والتلميذات في مرحلة األنشطة السابقة.

5.3 : مراحل تنفيذ الدرس :

تطبيقا لمبدأ التعلم ال التعليم ؛ فإن الدرس ينبغي أن يمر بالمراحل التالية :

المرحلة األولى : أنشطة التقويم التشخيصي :

@ تنصب على تقويم المكتسبات السابقة عن طريق أسئلة مركزة، أو تطبيق مهارات، أو قاعدة ترتبط بالتعلمات 

السابقة.

المرحلة الثانية : أنشطة الفهم واالكتشاف :

@ تعرض المشكلة على التالميذ والتلميذات.

@ تترك لهم فرصة المالحظة.

@ يقسم التالميذ والتلميذات إلى مجموعات صغيرة.

(التدرب  بالتطبيق  يقومون   - وقواعد  مفاهيم  في  يركبونها   - يحللونها   - والمعطيات  المفاهيم  يبحثون   @

العملي).

المرحلة الثالثة : أنشطة التقويم :

@ يتم خالل هذه المرحلة تقويم الموارد والمهارات والقيم المكتسبة.

المرحلة الرابعة : أنشطة الدعم والتثبيت :

@ يتم خاللها دعم وتعزيز التعلمات المكتسبة خالل الدرس.
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5.4 : محور العملية التعليمية / التعلمية :

يجب اعتبار التلميذ والتلميذة محوراً ألي عملية تعليمية تعلمية وانطالقاً من هذا المبدأ اعتمد في كتاب التلميذ 
والتلميذة أسلوب التعلم النشط (العمل في مجموعات).

أن يكونا قادرين على ربط وتوظيف أن يكونا مبدعينأن يكونا فاعلين

القيم في محيطهما ومجتمعهما

الهدف من ذلك

أن يكونا قادرين

على تمثل القيم المكتسبة

التنويع في األنشطة 

الكتساب المعارف 

والمهارات والقدرات

ولتحقيق ذلك ينبغي

التحفيز والتشويق

باستعمال الوسائل

التقنية الحديثة

في  الموازية  األنشطة  إدماج 
العمليــــة التعليميـــة/التعلمية 
(مسابقـات - زيـارات - رحـالت -

المدرسـة  داخل  بيئية  أنشطــة 
فعاليات  مع  بتنسيق  وخارجها 
والمؤسسات  المدني،  المجتمع 

ذات االهتمام المشترك)

انفتاح التقويم على كل مراحل العملية التعليمية التعلمية وليس على اكتساب 

المعارف : (أن ينصب على األثر السلوكي للقيم المكتسبة : العالقات الصفية 

- االجتماعية في فضاءات المؤسسة واألسرة والحي والمجتمع - التشارك مع 

المؤسسات االجتماعية ذات االهتمام المشترك).
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5.5 : مبادئ عامة لمنهجية التدريس :

وموارد  مفردات  في  اإلسالمية  التربية  لمادة  الجديد  التربوي  المنهاج  يقدمه  الذي  الجيد  المضمون  إن 

تكويناً  والتلميذة ال يضمنان  التلميذ  كتاب  التأليف دروس  لجنة  به  الذي قدمت  الجيد  والتخطيط  مداخيله، 

وديداكتيكية  بيداغوجية  بعدة  يستعينا  لم  وما  فاعلة،  بيداغوجية  واألستاذة طرقا  األستاذ  يعتمد  لم  ما  جيدا 

تسمح لهما بتحقيق األهداف المرجوة من تدريس مادة التربية اإلسالمية ؛ لذا فإن أي منهجية يعتمدها األستاذ 

واألستاذة البد أن تتحقق فيها :

االنطالق من حاجيات المتعلمين الفعلية التي يحددها مستواهم العمري والفكري.

االنطالق من حوافزهم الداخلية لالقبال على التعلم.

تأسيس فعل التعلم على االنطالق من الوضعية اإلشكالية. مع ضرورة تنويع المقاربات البيداغوجية لتتالءم مع 

مختلف وضعيات التعلم.

اعتبار المعارف موارد ؛ وأن ال تتحول المعرفة إلى غاية في حد ذاتها. مع االقتصار على المعرفة الوظيفية.

التركيز على التعلم ال التعليم، أي التركيز على روح البحث والتعاون بين التالميذ والتلميذات في تحقيق نتائج 

التعلم. مع المساعدة على بناء المواقف واتخاذ القرارات.

اعتماد التعلم النشط مع توفير الترابط بين مفردات المداخل ؛ والعلم بالعمل.

االبتعاد عن التلقين والوعظ، واعتبار المعرفة الشرعية وسيلة وغاية.

اعتبار التلميذ والتلميذة فاعلين أساسين في عملية التعلم. حيث يبقى األستاذ مديراً ومسيراً لعملية التعلم.

اعتبار البعد الوظيفي للقيم.

تقويم اإلنجازات والخبرات والقيم إضافة إلى تقويم المعارف. مما يستدعي إعادة النظر في طرق التقويم.

تقديم الدعم المالئم بعد كل عملية تقويم.

واألستاذة  األستاذ  شخصية  ألن  ؛  إبداعية  عملية  التعلمية   / التعليمية  العملية  فإن  ؛  السابقة  المبادئ  رغم 

؛ وهو ما يستدعي من كل أستاذ وأستاذة  التعلم  إنجاح عملية  وابداعاتهما وحسن قيادتهما تبقى أساسية في 

العمل على تطوير كفاياتهما المهنية.

1
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سادسا : منهجيات تدريس مداخل التربية اإلسالمية

6.1 : التزكيــة/القــرآن الكــريم :      

6.1.1 : المكتسبات واالمتدادات :

المكتسبات الحالية بالسنة الثالثةالمكتسبات السابقة

المقررة  السور  من  والتلميذات  التالميذ  مكتسبات   -
بالسنة األولى االبتدائية : (الفاتحة - الضحى - التين - 
القدر - الفيل - قريش - الكافرون - اإلخالص - الفلق 

- الناس) تالوة، وفهماً وحفظاَ، واستخالصاً للقيم.

المقررة  السور  من  والتلميذات  التالميذ  مكتسبات   -

بالسنة الثانية االبتدائية : (الفاتحة - الفيل - قريش - 

االنشقاق - الغاشية - البلد - الشرح - التكاثر - العصر 

- الهمزة - الماعون - النصر) تالوة، وفهماً، واستظهاراَ، 

وتعبيراً شفوياً وتوظيفاً، واستنتاجاً للقيم.

 : سور  من  مكتسباتهم  والتلميذات  التالميذ  يدعم   -
الشرح - العصر - النصر.

 : الثالثة  السنة  في  المقررة  السور  من  سيكتسبونه  ما   -

 - الشمس   - األعلى   - االنفطار   - البروج   - (اإلنسان 

الزلزلة - العاديات - الكوثر) تالوة، وفهماً، واستظهاراً، 

وتعبيراً شفوياً وتوظيفاً، واستنتاجاً للقيم.

االمتدادات المرتقبة بالسنة الرابعة االبتدائية

- تعزيز ودعم مكتسبات السنة الثالثة.

الليل - العلـق -  النبـأ -  : (الطـارق - عبس -  الرابعـة  - مكتسبـات جديـدة مـن السـور المقـررة في السنـة 
المزمل - البينة - الجمعة).
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المكتسبات الحالية بالسنة الثالثةالمكتسبات السابقة

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة األولى 

االبتدائية : 

(الله ربي - الله خلقني وسواني - الله الواحد الصمد 

- الله يحفظني ويرعاني - الله يناجيني - معنى ال إله 

إال الله محمد رسول الله).

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة الثانية 

االبتدائية : 

الحافظ   - الخالق   - الواحد   : العالمين  رب  (الله 

 : ويسقيني  يطعمني  الله   - الهادي   : يهديني  الله   -

الغني الرزاق - ما أعظم ربي : العظيم الجليل - الله 

 : يعطيني  الله   - البصير  السميع   : ويراني  يسمعني 

المعطي المانع).

- يدعم التالميذ والتلميذات مكتسباتهم السابقة.

- ما سيكتسبونه من مفردات برنامج السنة الثالثة :

• الله العظيم الغني الرازق.

• الله خلقني وأحسن صورتي : الله الخالق المصور.

• الله يعلم ما أسر وأعلن : الله العظيم الخبير.

• الله يراقب كل شيء : الله الرقيب الشهيد.

• الله يعفو ويرحم : الله العفو الرحيم.

• الله الجواد الكريم.

االمتدادات المرتقبة بالسنة الرابعة

- تعزيز ودعم مكتسبات السنة الثالثة.

- مكتسبات جديدة من مقرر السنة الرابعة :

(الله القادر المنعم - الله بديع السماوات واألرض - اإليمان بأنبياء الله ورسله ومعجزاتهم - اإليمان بكتب 
الله - الدين عند الله اإلسالم).

6.2 : التزكيــة/العقيـــــدة : 

6.2.1 : المكتسبات واالمتدادات :
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6.2.2 : منهجية تدريس التزكية : (القرآن الكريم - العقيدة)

يقول تعالى في سورة الجمعة. اآلية 2 :

الكريم،  القرآن  خالل  من  إيمانه  وترسيخ  الروحية،  قيمه  وتنمية  الداخل  من  اإلنسان  بناء  التزكية  تستهدف 

والعقيدة اإلسالمية الصحيحة - الهدف الغائي -

لباقي  وموجه  كمنطلق  الكريم  القرآن  على  االعتماد  اإلسالمية  للتربية  الجديد  المنهاج  بناء  في  تم  ولقد 

المداخل.

األهداف العامة للتزكية :

تتحدد أهداف التزكية في مستوى السنة الثالثة االبتدائي في :

❖	تنمية قدرة التلميذ والتلميذة على االستماع واإلنصات والقراءة.

❖	تزويد التلميذ والتلميذة بثروة لغوية ومعرفية تساعده على الفهم العام لآليات والسور القرآنية والتعبير عن 

مضامينها شفويا بإجمال.

❖	تنمية حب القرآن في نفسية التلميذ والتلميذة.

❖	إكسابهما القدرة على تعرف القيم واألحكام الشرعية المتضمنة في اآليات والسور القرآنية.

❖	تعزيز إيمانهما من خالل تعرفهما على بعض أسماء الله الحسنى، وعلى مظاهر كونية.

توجيهات لمنهجية تدريس مدخل التزكية :

يسترشد األستاذ واألستاذة في تدريس مدخل التزكية في مستوى السنة الثالثة االبتدائي بما يلي :

❖	تنمية قدرات المتعلمين والمتعلمات على قراءة اآليات والسور القرآنية بالخط العادي ورسم المصحف وفق 

القراءة الصحيحة برواية ورش.

❖	تخصيص األسابيع المخصصة للمراجعة (2 - 3 - 4) في السنة الدراسية لمراجعة سور : الشرح - العصر - 

النصر : (تالوة واستظهارا وفهما، واستدماجا للقيم). يراعى في ذلك مستوى المتعلمين والمتعلمات.

وتالوة، وفهما وتدبرا، واستخالص القيم مع مراعاة مستوى المتعلمين  تسميعاً،  المقررة  السور  بقية  تدرس  	❖

والمتعلمات.

❖	يتم التركيز على المعنى اإلجمالي للسورة، وعلى استخالص القيم المركزية فيها. مع ربطها بمضامين وقيم 

باقي المداخل، والوحدات الدراسية األخرى.

2.|

}
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❖	يستظهر القرآن الكريم في السنة الثالثة االبتدائية شفوياً.

تشجيع  مع  األنشطة.  جميع  في  العقلي  ونموهم  والمتعلمات،  المتعلمين  بين  الفردية  الفروق  تراعى  	❖

المواهب في الترتيل.

المادية  األدلة   على  المستوى  هذا  في  والتركيز  العقيدة،  دروس  مع  التعامل  عند  العقلي  نموهم  يراعى  	❖

والكونية المالحظة والمشاهدة، وتجنب الطابع التجريدي للقيم والمفاهيم.

❖	استثمار اآليات القرآنية المناسبة لتعزيز عقيدة المتعلمين والمتعلمات.

❖	التركيز في دروس العقيدة خاصة، ودروس التزكية عامة على الترغيب، وإبراز عناية الله ورحمته بخلقه.

❖	يخصص األسبوع األخير في كل فترة لتقديم وضعية تقويمية جامعة.

إن ربط التالميذ والتلميذات بالقرآن الكريم من شأنه :

@ أن يزكي أخالقهم.

@ أن يوقض فيهم الفطرة البشرية السليمة التي فطر الله عليها عباده.

@ أن ينمي فيهم هذه الفطرة ويعززها ويغذيها.

تقــويم التزكيــة :

❖	يخصص األسبوع األول للتقويم التشخيصي ينصب على تقويم تعلمات التالميذ والتلميذات في السنة الثانية.

❖	ينصب تقويم التزكية في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي على :

@ حفظ القرآن الكريم شفوياً - الترتيل - الفهم العام لآليات والسور القرآنية - استخالص القيم.

@ توظيف المتعلم والمتعلمة لآليات والسور القرآنية في دروس بقية المداخل.

@ التعبير عن اقتناعه والتزامه بالقيم التي تدعو إليها اآليات والسور القرآنية.

@ قدرة التلميذ والتلميذة على التعرف على أسماء الله الحسنى انطالقاً من اآليات والسور القرآنية.

@ يخصص األسبوع األخير في كل فترة لتقويم مكتسبات التالميذ والتلميذات السابقة.

السنة  خالل  والتلميذات  التالميذ  مكتسبات  تقويم  على  ينصب  العام  للتقويم  األخير  األسبوع  يخصص   @

الدراسية.
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6.2.3 : نموذج لخطاطة درس (لجميع الدروس)

المادة : التربية اإلسالمية.
المدخل : ..................................................................................................................................................................................................................
أهداف الدرس : ....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. @

.................................................................................................................................................................................................... @

وضعية االنطالق : ................................................................................................................................................................................................
المكتسبات السابقة :

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

الموارد المرتبطة بتحقيق األهداف :
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

أنشطة التعلم/بناء التعلم :
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

الطرق والوسائل :
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

وضعية التقويم :
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

أنشطة العالج والدعم :
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

االمتدادات المرتقبة :
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................
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6.2.4 : نمــوذج لبطاقــة تقنيــة :

المــوضـــــــوع : التقويم الشخصي والدعم
األسبـــــــــــوع : األول

كراسـة التلميــذ : ص : 9-8
طريقة التنشيط :   - مجموعات القسم

       - الحوار

األهـــــــــداف :
- التعرف على مكتسبات التالميذ والتلميذات السابقة.

- قياس مدى نماء كفاياتهم.
- التعرف على خصوصياتهم والفوارق بينهم.
- الكشف عن مواطن الضعف والقوة لديهم.

- وضع استراتيجية لتصحيح الفروق وتقريب التفاوت بينهم.
- تكييف الطرائق والوسائل وفق حاجياتهم وخصوصياتهم.

التزكية / القرآن الكريم :

- يراعى في القراءة الشفوية للسور القرآنية :
@ النطق السليم، وإخراج الحروف من مخارجها الطبيعية.

@ التأني وعدم السرعة.

- يراعى في الفهم :
@ فهم الكلمات المفاتيح، وتوظيفها.

@ الفهم العام لآليات والسور، وربطها بقيمها، وتوظيفها.

- يراعى في الحفظ واالستظهار :
@ االسترسال وعدم التوقف أو التعثر أثناء االستظهار الشفوي.

@ مراعاة الوقف على رؤوس اآليات القرآنية.

التزكيــة/العقيـــــدة :

يتم التركيز في تقويم مكتسبات العقيدة على :

@ معرفة أسماء الله تعالى المكتسبة.

@ ربطها باآليات القرآنية المكتسبة.

@ تعزيز تمثالتهم.

@ استنتاج القيم وربطها بالسلوكات.

@ تعزيز تعرفهم على أركان اإليمان.
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االقتــــــداء :

يتم التركيز في تقويم مكتسبات االقتداء على :

@ مدى معرفة التالميذ والتلميذات على مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته، وشبابه.

@ مدى قدرتهم على تمثل هدي الرسول واالقتداء به في سلوكاتهم.

االستجابـــــة :

يتم التركيز في تقويم مكتسبات االستجابة على :

@ مدى قدرة التالميذ والتلميذات على الوضوء، وأداء الصلوات عملياً (الوضوء، والصالة عملياً).

القســـــــط :

يتم التركيز في تقويم مكتسبات القسط على :

@ مدى تمثل التالميذ والتلميذات للقيم المكتسبة من مقرر السنة الثانية.

@ مدى قدرتهم على بناء مواقف انطالقاً من تلك القيم في سلوكاتهم.

(تعزيز السلوكات االيجابية - التنبيه على السلوكات والمواقف السلبية).   

الحكمـــــة :

يتم التركيز في تقويم مكتسبات الحكمة على :

@ مدى تمثل التالميذ والتلميذات للقيم المكتسبة من مقرر السنة الثانية.

@ مدى التزامهم بتلك القيم في سلوكاتهم وحياتهم اليومية. 

(تعزيز السلوكات االيجابية - التنبيه على السلوكات والمواقف السلبية).   

- أفضل وسيلة للتقويم التشخيصي في هذا األسبوع هو التقويم التفاعلي (مجموعات القسم كما هو مبين في 
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 8).

- تستثمر التقويم التشخيصي :
❖	لتحديد معيقات التعلم

❖ لتقديم المعالجة والدعم المالئمين ضماناً النطالقة جيدة للسنة الدراسية الجديدة.
❖ لوضع استراتيجية لطرق التدريس ووسائله.

الــــدعــم :

- انطالقا من معيقات التعلم التي رصدت في حصتي التقويم التشخيصي يقدم الدعم المالئم لرفع مستوى التالميذ 
والتلميذات لالندماج في محيط التعلم الجديد.

- ُيَفيَّأ التالميذ والتلميذات إلى أربع مجموعات. يقدم لكل مجموعة ما يالئمها من الدعم كما هو واضح في صفحة 
9 من كتاب التلميذ والتلميذة.
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6.2.5 : نمــوذج لجـــذاذة بيداغوجيـــة :

المســتــــــــــــوى : السنة الثالثة االبتدائية.

المـــــــــــــــدخل : التزكية/القرآن الكريم.

عنـــوان الــــــدرس : سورة الشرح كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 11-10.

الحصص المقــــررة : حصتان (45 د في الحصة الواحدة).

الطـــــــــــريقــــة : التعلم النشط (عمل المجموعات).

العدة البيداغوجيــة : @ كتاب التلميذ والتلميذة.

@ السبورة.

@ رسوم وصور.

@ موارد رقمية مالئمة.

األهـــــــــداف :

- استماع التالميذ والتلميذات لتالوة السورة وقراءتها.

- فهمهم لمعناها اإلجمالي والتعبير عن ذلك شفويا.

- استخالص قيمها وتوظيفها.

- حفظهم واستظهارهم للسورة.

- توظيفها في صلواتهم.

- ربطهم لها بدروس االقتداء.

التدرج البيداغوجـي :

- تخصص الحصة األولى لالستماع والتالوة ألهمية ذلك في هذا المستوى الدراسي.

- تخصص الحصة الثانية للفهم، واالستظهار، والتقويم، والدعم، ومتابعة التعلم.

المكتسبات السابقة :

ما تم رصده من مكتسبات التالميذ والتلميذات في حصة التقويم التشخيصي التي لها ارتباط بالدرس.
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مراحــل الـــدرس :

- التعاقد مع التالميذ والتلميذات من أجل التحفيز.

- تحفيز التالميذ للمشاركة في أنشطة الدرس لتحقيق أهدافه.

تنمية قدرة االستماع لدى التالميذ والتلميذات :
- تتكرر عملية االستماع (يستعان بوسيلة تعلمية).

- يقرأ تلميذ، والبقية يستمعون (تبادل األدوار)

تنمية مهارة القراءة (التواصل الشفوي :
- قراءة السورة (يستعان بوسيلة تعليمية)

والمدود  الحروف  مخارج  (يراعون  للسورة  المجموعات  أفراد  قراءة   -
والوقوف)

- يتبارون في القراءة، ويصححون أخطاءهم.

- الربط بمكتسبات الحصة األولي (قراءة السورة).
- شرح الكلمات الصعبة (انطالقا من المعجم. ص : 78).

- استخالص المعنى االجمالي.
- استخالص القيمة المركزية في السورة (نعم الله على رسوله محمد 

صلى الله عليه وسلم) - (مقابلة النعم بالشكر).
 - البصر   - (السمع  والتلميذات  التالميذ  على  الله  بنعم  ذلك  ربط   -

النطق..).

- يتبارى التالميذ والتلميذات داخل مجموعاتهم على االستظهار
- يتبادلون التصحيح فيما بينهم، ويقوم بعضهم بعضا.

- ينصب على التواصل الشفوي (قراءة السورة - استخالص القيم).
- يتمحور حول نعم الله تعالى على نبيه وخلقه.

- يسجل مجاالت الضعف لتجاوزها في حصة الدعم.

- يقسم التالميذ إلى مجموعات حسب حاجياتهم.
- يقدم الدعم المالئم لكل مجموعة (القراءة - الفهم - استخالص القيم 

- ربطها بالواقع).

- قراءة قصة عن طفولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضاعه ببني 
سعد.

- االعالن عن األهداف :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 10 

- وضعية االنطالق :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 10 

االستماع :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 10.

القراءة :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 10-11.

بناء التعلم :
    - الفهم

كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 11.

االستظهار :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 11.

التقويم :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 11.

الدعم :
كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 11.

متابعة التعلم - ص : 11 

الهدف من النشاطأنشطة التعلم
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• يتم التركيز في الحصة األولى من حصتي القرآن الكريم على األهداف المهارية. هــــام : 
• يتم التركيز في الحصة الثانية على األهداف المعرفية والوجدانية والسلوكية.   
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6.3 : االقـــتــــداء/الــســــيـــرة : 

6.3.1 : المكتسبات السابقة والحالية :

المكتسبات الحالية بالسنة الثالثةالمكتسبات السابقة

السنة  مقرر  من  والتلميذات  التالميذ  مكتسبات   -
األولى االبتدائية.

السنة  مقرر  من  والتلميذات  التالميذ  مكتسبات   -
وسلم  عليه  الله  صلى  (الرسول  االبتدائية  الثانية 
الرسول   - بحيرى  قصة   - النبوة  عالمات   - المطهر 
الرسول صلى  - كدح  به  المبشر  الله عليه وسلم  صلى 
الله  الله صلى  الرعي. أحب رسول   : الله عليه وسلم 

عليه وسلم : أقتدي به.

- يدعم التالميذ والتلميذات مكتسباتهم السابقة

- ما سيكسبونه من مفردات برنامج السنة الثالثة :

(كدح الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الرزق - 
الرسول الصادق - الرسول األمين - الرسول يؤلف بين 

قومه - أحب الرسول : أقتدي بأخالقه).

االمتدادات المرتقبة بالسنة الرابعة

- تعزيز ودعم مكتسبات السنة الثالثة (فترة شباب الرسول صلى الله عليه وسلم).

- مكتسبات جديدة ومرتقبة من مقرر السنة الرابعة.

(تحنث الرسول صلى الله عليه وسلم - نزول الوحي - خديجة بنت خويلد رضي الله عنها - أحب الرسول 
وأقتدي بهديه، وأصلي عليه).
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6.3.2 : منهجية تدريس دروس االقتداء / السيرة :

يستهدف االقتداء تمثل نموذج الكمال البشري المجسد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به في 
سيرته العطرة، وشمائله وأخالقه صلى الله عليه وسلم امتثاال لقوله تعالى :

األهداف العامة لالقتداء :

الله  - تعرف التالميذ والتلميذات على محطات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته (الرسول صلى 
عليه وسلم طفال - كدحه عليه السالم وسعيه في طلب الرزق - بعض صفاته عليه السالم).

- تنمية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس التالميذ والتلميذات.

- اقتداؤهم بالرسول عليه السالم في أخالقه وسلوكاته في عالقاتهم وحياتهم اليومية.

توجيهات حول منهجية التدريس :

- يقتصر على تقديم المعلومات المناسبة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمالئمة لمستوى التالميذ.

- يعتمد في ذلك التبسيط والتشويق والقصة.

- يتم توظيف اآليات والسور المالئمة لتعزيز الفهم، واستخالص القيم، واتخاذ المواقف.

- يستعان بالوسائل التعليمية المناسبة : (صور - رسوم - تمثيلية...).

التقـــــويم :

- يخصص األسبوع األول للتقويم التشخيصي انطالقا من وضعية تالمس مقرر السنة الثانية ابتدائي.

- ينصب تقويم االقتداء في هذا المستوى التعليمي على :

• معارف التالميذ والتلميذات عن محطات معينة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
• قدرتهما على تمثل أخالق الرسول صلى الله عليه وسلم.

• قدرتهما على بناء مواقف منسجمة مع الهدي النبوي الشريف.
• يخصص األسبوع األخير في كل فترة لتقويم المكتسبات السابقة.

• يخصص األسبوع األخير في السنة للتقويم العام ينصب على تقويم مكتسبات التالميذ والتلميذات خالل 
السنة الدراسية.

.| }}

سيرته العطرة، وشمائله وأخالقه صلى الله عليه وسلم امتثاال لقوله تعالى :

| 21
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6.3.3 : نموذج لجذاذة بيداغوجية :

المســتــــــــــــوى : السنة الثالثة االبتدائية.

عنــــــوان الــدرس : الرسول صلى الله عليه وسلم طفال كتاب التلميذ والتلميذة. ص : 15.

الحصــة المقــــررة : حصتان (45 د في الحصة الواحدة).

الطــريــــقـــــــــة : التربية التفاعلية (الحوار - القصة).

التدرج البيداغوجي : - تخصص الحصة األولى :

@ لعرض أهداف الدرس.

@ لقراءة وضعية االنطالق.

@ لربط التعلمات الحالية بالتعلمات السابقة عن طريق نشاط «أتذكر».

@ لقراءة النص.

@ لفهم النص.

- تخصص الحصة الثانية :

@ لربط التعلمات السابقة بالالحقة عن طريق نشاط «أتذكر».

@ لتقويم التعلمات.

@ لدعم التعلمات.

@ لمتابعة التعلم.

أهداف الدرس

الهدف السلوكيالهدف الوجدانيالهدف المعرفي

- التعرف على مرحلة طفولة الرسول 
صلى الله عليه وسلم.

- قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم.

عليه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله  صلى  بالرسول  االقتداء   -
وسلم.
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المقاربة الديداكتيكية :

الهدف من النشاطأنشطة التعلم

ى
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- اإلعالن عن أهداف الدرس، ص : 15.ا

- قراءة وضعية االنطالق، ص : 15.

- ربط التعلمات السابقة بالحالية

ص : 15.

- قراءة النص، ص : 15.

- فهم النص، ص : 15.

- التعاقد مع التالميذ والتلميذات من أجل التحفيز.

- التحفيز للمشاركة في أنشطة الدرس لتحقيق أهدافه.

لبناء  السابقة  والتلميذات  التالميذ  استثمار مكتسبات   -

التعلمات الحالية.

- تعزيز قدرة التالميذ والتلميذات على القراءة.

- التعرف على أهم مرحلة في طفولة الرسول صلى الله 

عليه وسلم.
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- التذكر، ص : 15.

- التقويم، ص : 15.

- الدعم، ص : 15.

- متابعة التعلم

- العدة الديداكتيكية

- ربط المكتسبات السابقة بالحالية.

- إغناء المكتسبات.

- تقويم المكتسبات.

- تعزيز التعلمات ودعمها.

- امتداد التعلم في حياة التالميذ والتلميذات.

- صور ثانية أو متحركة تتحدث عن طفولة الرسول صلى 

الله عليه وسلم.

- القصة والحكي (مجموعات القسم).

- الموارد الرقمية المتوفرة.
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6.4 : االستجــابــــة/العـبـــادات : 

6.4.1 : المكتسبات السابقة والحالية :

المكتسبات الحالية بالسنة الثالثةالمكتسبات السابقة

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة األولى 
االبتدائية.

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة الثانية 
االبتدائية :

أصلي   - المفروضة  الصلوات  أتعرف   - عمليا  (أتوضأ 
المغرب  أصلي   - والعصر  الظهر  أصلي   - الصبح 

والعشاء - أذكر الله)

- يدعم التالميذ والتلميذات مكتسباتهم السابقة.

- ما سيكتسبونه من مفردات برنامج السنة الثالثة :

(فرائض الوضوء - سنن الوضوء - ألفاظ اآلذان واإلقامة 
أدعو   : الله  أذكر   - الصالة  فرائض   - الصالة  - شروط 

الله في صالتي.

المكتسبات المرتقبة بالسنة الرابعة

- تعزيز ودعم مكتسبات السنة الثالثة حول الوضوء والصالة.

- مكتسبات جديدة ومرتقبة من مقرر السنة الرابعة :

(أتوضأ وأصلي - أتيمم - سنن الصالة - مبطالت الصالة - صالة الجماعة والجمعة - أذكر الله : أعظم الله في 
صالتي وآداب الصالة)
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6.4.2 : منهجية تدريس االستجابة/العبادات :

يقول الله تعالى في سورة األنفال. اآلية 24 :

تهدف االستجابة ممارسة ما أوجبه الله على عباده من الطاعات : (الطهارة - الصالة - الصوم - الزكاة - الحج). 
مع التركيز في السنة الثالثة على الطهارة والوضوء والصالة نظرا لخصوصية المرحلة العمرية للتلميذ والتلميذة، 

وما تتطلبه من الدين من معارف وأحكام وكيفيات / الضروري من الدين).

وتأتي االستجابة بعد التزكية واالقتداء كمعيار لقياس مدى تجاوب التالميذ والتلميذات مع فطرتهم السليمة، 
ومدى استجابتهم وتأثرهم بقدوة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ألن العبادات عبارة عن سلوك ظاهري يعبر عن 

القناعات التي تترجم في سلوكات عملية.

األهداف العامة لالستجابة : 

- تعرف التلميذ والتلميذة على أحكام الوضوء والصالة.
- تطبيقهما لمكتسباتهما حول الوضوء والصالة.

- التزامهما بالطهارة، والحفاظ على الوقت.

توجيهات لتدريس االستجابة :
- التركيز على تعزيز الجانب العملي التطبيقي للطهارة والوضوء والصالة.

أداء  بالطهارة والنظافة والمحافظة على  بالتزامهم  اليومية  التالميذ والتلميذات  الطهارة والصالة بحياة  - ربط 
صلواتهم في أوقاتها.

- اعتماد األسلوب النشط في تقديم دروس االستجابة.
- اعتماد بيداغوجية الخطأ في بناء التعلمات، من خالل تقويم الممارسات الخاطئة في الوضوء والصالة.

- اعتماد الوسائل التعليمية المالئمة.

التقـــــويم :

المتعلمين في  التشخيصي لمكتسبات  بالتقويم  السنة لمعالجة وضعية مرتبطة  - يخصص األسبوع األول من 
السنة الثانية.

- ينصب تقويم االستجابة / العبادات في هذ المستوى على :

• تعرف أحكام الوضوء والصالة.
• الربط بين األحكام والممارسة.

للمستوى  والمالئمة  الضرورية  الفقهية  األحكام  بعض  التعرف على  مع  والصالة  للوضوء  المتقن  األداء   •
التعليمي للتالميذ والتلميذات.

- يخصص األسبوع األخير من السنة لتقديم وضعية تقويمية لمكتسبات التالميذ والتلميذات خالل السنة.

.| }| 24
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6.4.3 : نموذج لجذاذة بيداغوجية :

المســتــــــــــــوى : السنة الثالثة االبتدائية.

المـــــــــدخــــــل : االستجابة/العبادات.

عنــــــوان الــدرس : فرائض الوضوء. كتاب التلميذ والتلميذة، ص : 18.

الحصــة المقــــررة : حصتان (45 د في الحصة الواحدة).

الطــريــــقـــــــــة : التربية العملية.

التدرج البيداغوجي : - تخصص الحصة األولى :

@ لغرض أهداف الدرس.

@ لقراءة وضعية االنطالق.

@ لربط التعلمات الحالية بالتعلمات السابقة عن طريق نشاط «أتذكر».

@ لتمثيل عملية الوضوء أمام أفراد المجموعة.

@ لقراءة اآلية القرآنية ومناقشتها.

@ الستنتاج فرائض الوضوء منها.

- تخصص الحصة الثانية :

@ لربط التعلمات السابقة بالالحقة عن طريق نشاط «أتذكر».

@ لتقويم التعلمات. 

@ لدعم التعلمات.

@ لاللتزام.

@ لمتابعة التعلم.

أهداف الدرس

األهداف المهارية/العمليةاألهداف الوجدانيةاألهداف المعرفية

- أن يتعرف التلميذ والتلميذة على 
فرائض الوضوء.

في  الوضوء  أهمية  يستشعرا  أن   -
النظافة والحفاظ على الصحة.

- أن يتدربا عمليا على أفعال الوضوء.
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المقاربة الديداكتيكية :

الهدف من النشاطأنشطة التعلم

ى
ول

األ
ة 

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ص
لح

- اإلعالن عن أهداف الدرس، ص : 18ا

- قراءة وضعية االنطالق، ص : 18

- أتذكر الوضوء عمليا، ص : 18

- تمثيل عملية الوضوء، ص : 18

- قراءة اآلية القرآنية ومناقشتها، ص : 18

- استنتاج فرائض الوضوء، ص : 18

- التعاقد مع التالميذ والتلميذات من أجل التحفيز.

أنشطة  في  المشاركة  والتلميذات  التالميذ  تحفيز   -

الدرس لتحقيق أهدافه.

- استثمار المكتسبات السابقة لبناء التعلمات الحالية.

- التدريب العملي على عملية الوضوء.

- تعزيز القدرة على التعامل مع النصوص القرآنية.

- التدريب على االستنتاج.
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- أتذكر عملية الوضوءا

- التقويم

- الدعم

- االلتزام

- متابعة التعلم

- العدة الديداكتيكية

- الربط واستثمار المكتسبات في بناء التعلم.

هذا  في  التركيز  (يتم  المكتسبة  التعلمات  تقويم   -
المستوى على اكتساب مهارات عملية الوضوء).

- دعم التعلمات.

- االلتزام بالوضوء والنظافة.

- استمارية التعلم في حياة التلميذ والتلميذة.

- السبورة.

- صور ثانية ومقاطع مرئية تبين كيفية الوضوء.

المرافق   - القسم  - عمل مجموعات  الرقمية  الموارد   -
الصحية للمؤسسة.

هام : تم التدرج من المحسوس إلى المعرفة النظرية مراعاة للمستوى التعليمي
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المكتسبات الحالية بالسنة الثالثةالمكتسبات السابقة

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة األولى 
االبتدائية.

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة الثانية 
االبتدائية :

(ال أشرك بربي - أطهر قلبي من الكراهية والسخرية 
- ال أسرف في أكلي وشربي - أعتني ببيئتي - أعمل 

وأجتهد - أحافظ على صحتي).

- يدعم التالميذ والتلميذات مكتسباتهم السابقة.

- ما سيكتسبونه من مفردات برنامج السنة الثالثة :

(أحافظ على سالمة جسمي - أصدق في قولي - أنصر 
المظلوم - أتسامح وال أظلم - المؤمن كله خير).

المكتسبات المرتقبة بالسنة الرابعة

- تعزيز ودعم مكتسبات السنة الثالثة.

- مكتسبات جديدة ومرتقبة من مقرر السنة الرابعة :

(أحترم وأساعد الشخص في وضعية إعاقة - أساعد الفقير والمحتاج - أقدر اآلخر وأحترم رأيه - ألتزم آداب 
المسجد - صالتي تنظم حياتي).

6.5 : القسط / الحقوق والواجبات : 

6.5.1 : المكتسبات السابقة والحالية :
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6.5.2 : منهجية تدريس مدخل القسط (الحقوق والواجبات) :

يقول الله تعالى في سورة الحديد. اآلية 24 :

والنفس  الله  تجاه  واجبات  من  عليهم  وما  حقوق  من  لهم  لما  والتلميذات  التالميذ  معرفة  بالقسط  يقصد 
والغير، وتجاه المحيط والبيئة، وفق ما جاء به الدين اإلسالمي ويأتي مدخل القسط بعد مداخل التزكية واالقتداء 
فتمتأل  ؛  بالغير...  واالعتراف  والرحمة  المحبة  قيم  إطار  في  بمحيطهم  والتلميذات  التالميذ  ليربط  واالستجابة 

قلوبهم بالخيرية.

أهداف تدريس موضوعات القسط : 

- تعرف التالميذ والتلميذات على حق الله في التوحيد والعبادة والتعظيم واإلجالل.

- تعرفهم على حق النفس في الحماية والرعاية والتربية والتهذيب.

- تعرفهم على حق اآلخر في االحترام والنصح والرحمة والنفع.

- وعيهم بالحقوق واتخاذهم مواقف إيجابية تجاهها.

توجيهات حول تدريس موضوعات القسط :

- اعتماد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف دعامة أساسية لدروس القسط.

- االنطالق في تناول موضوعات القسط من حياة التالميذ والتلميذات. مع الربط بالواقع.

- اعتماد تقنيات التنشيط المالئمة لبناء موضوعات القسط. مع تنويع أشكال العمل الصيفي.

التقـــــويم :

- يخصص األسبوع األول من السنة لتقويم مكتسبات التالميذ والتلميذات في السنة السابقة.

- ينصب تقويم دروس مدخل القسط في هذا المستوى التعليمي على :

• التعرف على الحقوق : (حق الله - حق النفس - حق الغير - حق المحيط).
• القدرة على التمييز بين هذه الحقوق.

• القدرة على تمثل الحقوق السابقة.
• القدرة على بناء مواقف تجاه أي تجاوز أو مس بالحقوق.

• يخصص األسبوع األخير من السنة لتقويم مكتسبات التالميذ والتلميذات خالل السنة.

.| }}

يقول الله تعالى في سورة الحديد. اآلية 

| 24
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أهداف الدرس

الهدف السلوكيالهدف الوجدانيالهدف المعرفي

لسالمة  المهددة  األخطار  تعرف   -
الجسم.

- االقتناع بأهمية الحفاظ على سالمة 
الجسم.

على  الســـالمـة  بقواعـد  االلتـــزام   -
الجسم :

@ القيام بالسلوك النافع

@ تجنب السلوك الضار

6.5.3 : نموذج لجذاذة بيداغوجية :

المســتــــــــــــوى : السنة الثالثة االبتدائية.

المـــــــــدخــــــل : القسط / الحقوق والواجبات. كتاب التلميذ والتلميذة. ص : 19.

عنــــــوان الــدرس : أحفظ نفسي وأرعى حقوق غيري.

الحصــة المقــــررة : حصتان (45 د في الحصة الواحدة).

الطــريــــقـــــــــة : التربية التفاعلية - الحوار.

التدرج البيداغوجي : - تخصص الحصة األولى :

@ لعرض أهداف الدرس.

@ لقراءة وضعية االنطالق.

@ لربط التعلمات الحالية بالتعلمات السابقة عن طريق نشاط «أتذكر».

@ للمالحظة والتعبير واالستنتاج.

- تخصص الحصة الثانية لـ :

@ ربط التعلمات السابقة بالحالية.

@ تقويم التعلمات.

@ تعزيز التعلمات.

@ لاللتزام.

@ متابعة التعلم.
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المقاربة الديداكتيكية :

الهدف من النشاطأنشطة التعلم

ى
ول

األ
ة 

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
صــ

ـــ
ـح

ـــ
- اإلعالن عن أهداف الدرس، ص : 19ال

- قراءة وضعية االنطالق، ص : 19

- التذكر، ص : 19

- المالحظة والتعبير واالستنتاج، ص : 19

- التعاقد مع التالميذ والتلميذات من أجل التحفيز.

- توجيه عملية التعلم.

أنشطة  في  للمشاركة  والتلميذات  التالميذ  تحفيز   -

الدرس لتحقيق أهدافه.

- استثمار المكتسبات السابقة لبناء التعلمات الحالية.

- مالحظة السلوكات المختلفة.

- التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ.

- مناقشة الوضعيات المختلفة (مجموعات القسم)

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
نيـ

ــا
ـــ

ـــ
لثـ

ة ا
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
صــ

لح
- التذكر، ص : 19ا

- التقويم، ص : 19

- الدعم، ص : 19

- االلتزام، ص : 19

- متابعة التعلم، ص : 19

- العدة الديداكتيكية

- الربط واستثمار المكتسبات في تعزيز بناء التعلم.

- القدرة على التمييز بين السلوكات الصحيحة والسلوكات 
الخاطئة.

- تعزيز التعلمات والقيم المكتسبة.

- االلتزام بالحفاظ على سالمة الجسم.

- انعكاس أثر التعلم على سلوكات التالميذ والتلميذات.

- السبورة

- كتاب التلميذ والتلميذة.

- صور ثابتة ومتحركة.

- الموارد الرقمية.

- محيط المؤسسة
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المكتسبات الحالية بالسنة الثالثةالمكتسبات السابقة

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة األولى 
االبتدائية.

- مكتسبات التالميذ والتلميذات من مقرر السنة الثانية 
االبتدائية :

والشرب  األكل  آداب  ألتزم   - بيتي  نظافة  في  (أسهم 
- أسهم في إصالح محيطي - أتقن عملي - أصلح وال 

أفسد).

- يدعم التالميذ والتلميذات مكتسباتهم السابقة.

- ما يسكسبونه من مفردات برنامج السنة الثالثة :

أصحاب  قصة   - لساني  أحفظ   - بهندامي  (أعتني 
األخدود - أعفو عمن ظلمني - أرأف وأرحم).

المكتسبات المرتقبة بالسنة الرابعة

- تعزيز ودعم مكتسبات السنة الثالثة.

- مكتسبات جديدة ومرتقبة من مقرر السنة الرابعة :

(أساوي بين الناس في المعاملة - أبذل لوجه الله - أحسن تواصلي مع اآلخر - أعتني بالمسجد ومحيطه - 
أحفظ الله يحفظك).

6.6 : الحـــكـــمــــة : 

6.6.1 : المكتسبات السابقة والحالية :
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6.6.2 : منهجية تدريس مدخل الحكمة (النفع) :

يقول الله تعالى في سورة البقرة. اآلية 268 : 

المبادرة  على  اعتمادا  والخاص  العام  المحيط  يخدم  بما  المنفعة  لمقصد  العملية  األجرأة  بالحكمة  يقصد 
واإليجابية لتعميم النفع وخدمة اآلخر. انطالقا من قيم الرحمة والتضامن واإلحسان والصدق والوفاء ؛ لتكتمل 

صفة اإليمان.

ويأتي مدخل الحكمة بعد المداخل السابقة ؛ ليعزز ارتباط التالميذ والتلميذات بذواتهم وبغيرهم عن طريق 
ما ينبغي أن يتصفوا به من سلوكات إيجابية (أميط األذى عن الطريق - أعتني بهندامي - أحفظ لساني - أثبت 

على الحق - أعفو عمن ظلمني - أرأف وأرحم)(1).

أهداف تدريس موضوعات الحكمة : 
- تعرف المتعلمين والمتعلمات لقيمة السلوك اإليجابي والمبادرة إلى العمل الصالح.

- تمثلهم للقيم، واتخاذهم مواقف إيجابية تجاهها في حياتهم اليومية.
- تنمية قيم المحبة والرحمة والتضامن في وجدانهم وسلوكاتهم. 

- دفع المتعلمين والمتعلمات لالعتناء بالهندام وحفظ اللسان عن قول السوء.
- دفعهم التخاذ مواقف إيجابية في حياتهم اليومية (داخل األسرة - داخل المدرسة - داخل الحي).

توجيهات حول تدريس موضوعات الحكمة :
- االنطالق في درس الحكمة من وضعية مشكلة مرتبطة بالواقع المعيش.

- توظيف اآليات القرآنية المدروسة واألحاديث النبوية الشريفة منطلقا ودعامة أساسية لدروس الحكمة.
- حفز المتعلمين والمتعلمات على سرد أحداث من الحياة تتعلق بالقيم موضوع الدروس.

- اعتماد تقنيات التعلم النشط لتقويم مواضيع الحكمة.

التقـــــويم :
- يخصص األسبوع األول من السنة لتقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات السابقة في السنة الثانية.

- ينصب تقويم مدخل الحكمة في هذا المستوى على :
• تعرف القيم المرتبطة بالحكمة، ومدى تشبعهم بها.

• القدرة على ترجمتها إلى مواقف وسلوكات.
• القدرة على اتخاذ مبادرات إيجابية.

• يخصص األسبوع األخير من السنة لتقويم مكتسبات المتعلمين والمتعلمات خالل السنة الدراسة.

(1) وهي سلوكات تستند أساسا على ماأكتسبوه من تزكية وقدوة، وما تشبعوا به من قسط ؛ فتجعل منهم قادرين على االندماج في المحيط 
والتأثير فيه بشكل إيجابي حسب مرحلة عمرهم وقدراتهم.

}

يقول الله تعالى في سورة البقرة. اآلية 

}268.|
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أهداف الدرس

الهدف السلوكيالهدف الوجدانيالهدف المعرفي

وأمثلة  وضعيات  على  التعرف   -
لوضع األذى على الطريق.

األذى عن  إحاطة  بأهمية  االقتناع   -
الطريق.

عن  األذى  إماطة  على  الحرص   -
الطريق.

المســتــــــــــــوى : السنة الثالثة االبتدائية.

المـــــــــدخــــــل : الحــكـــمـــــة.

عنــــــوان الــدرس : أميط األذى عن الطريق. ص : 20.

الحصــة المقــــررة : حصتان (45 د في الحصة األولى).

الطــريــــقـــــــــة : التربية التفاعلية - الحوار.

التدرج البيداغوجي : - تخصص الحصة األولى لـ :

@ عرض أهداف الدرس.

@ قراءة وضعية االنطالق.

@ ربط التعلمات السابقة بالحالية.

@ الفهــــم.

@ التطبيـــق.

@ إعالن القناعة.

- تخصص الحصة الثانية لـ :

@ ربط التعلمات السابقة بالحالية.

@ التقويــم.

@ الـــدعم.

@ متابعة التعلم.

نموذج لجذاذة بيداغوجية
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المقاربة الديداكتيكية

الهدف من النشاطأنشطة التعلم

ى
ول

األ
ة 

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
صــ

ـــ
ـــ

ـح
ـــ

لــ
ا

- اإلعالن عن أهداف الدرس

- قراءة وضعية االنطالق

- التذكر

- الفهم (المالحظة والتعبير واالستنتاج)

- التطبيق

- االلتزام وإعالن القناعة

- التعاقد مع التالميذ والتلميذات من أجل التحفيز.

- توجيه عملية التعلم.

- تحفيز التالميذ والتلميذات على المشاركة في أنشطة 

الدرس لتحقيق أهدافه.

- استثمار المكتسبات السابقة لبناء التعلمات الحالية.

- مالحظة السلوك.

- مناقشة.

- استنتاج.

- إماطة األذى عن الطريق (قد يستعمل محيط المؤسسة 

لذلك).

- يعلن قناعته، ويلتزم بها.

ـة
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ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
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ـــ
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ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ص
لح

- التذكرا

- التقويم

- الدعم

- متابعة التعلم

- العدة الديداكتيكية

- الربط واستثمار المكتسبات في تعزيز بناء التعلم.

- انعكاس أثر التعلم على سلوكات التالميذ والتلميذات.

- السبورة.

- كتاب التلميذ والتلميذة.

- صور تابثة ومتحركة.

- المواد الرقمية.

- محيط المؤسسة.
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سابعا : التقـــويم التـــربوي

7.1 : تعـــريف التقـــويم :

التقويم البيداغوجي عبارة عن سيرورة تهدف إلى تقدير مدى تحصيل التالميذ والتلميذات للتعلمات المطلوبة، 
وتحقيق الكفايات المحددة ؛ وذلك من أجل إتخاذ القرار المناسب للتدخل من أجل تحسين مسار التعلم مستقبال : 

«التقويم التكويني»، أو إصدار حكم أو اتخاذ قرار «التقويم النهائي». 

7.2 : أهداف التقويم العامة : 

يسعى التقويم في إطار اإلصالح التربوي الجديد إلى : 
@ ربط التالميذ والتلميذات بمكتسباتهم السابقة.

@ تشخيص حاجياتهم، ومدى استعدادهم للتعلم.

@ ترشيد فعل التعلم، وتطويره باستمرار سعيا لتحقيق الجودة.

@ اكتشاف جوانب التعثر الدراسي، ورصد الصعوبات لتجاوزها.

@ تعرف التالميذ والتلميذات على مستواهم الحقيقي قصد تحسينه باستمرار.

@ وضع خطة عملية لدعم مكتسبات التالميذ والتلميذات.

@ إشعار أولياء التالميذ والتلميذات بمستوى إيقاع أبنائهم الدراسي.

7.3 : مبادئ التقويم :

لكي يحقق التقويم التربوي أهدافه ؛ فإنه ينبغي مراعاة المبادئ التالية :

@ تناسق عمليات التقويم التربوي مع الكفاية واألهداف المحددة لمنهاج التربية اإلسالمية بالسنة الثالثة 
االبتدائية.

@ إندماج التقويم في صلب العملية التعليمية/التعلمية، وامتداده عبر صيرورتها طيلة المراحل الدراسية.

@ انصبابه على جميع مداخل مادة التربية اإلسالمية، وعلى جميع أعمال وأنشطة التالميذ داخل المدرسة 
وخارجها في إطار التعلم الذاتي.

ومهاراتهم،  وقدراتهم،  التالميذ  معارف  ليشمل  ومواضيعه  وأشكاله  التربوي  التقويم  أساليب  تنويع   @
ومواقفهم، وسلوكاتهم.

7.4 : أنـــواع التقـــويم :

7.4.1 : لتقويم التشخيصي :

@ يطلق عليه أيضا التقويم االستكشافي، أو القبلي، أو التمهيدي.

@ يكون في بداية السنة الدراسية، أو بداية مدخل من المداخل المقررة، أو بداية الدرس، أو بداية المرحلة 

الدراسية.
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7.4.2 : أهداف التقويم التشخيصي

يهدف التقويم التشخيصي الذي يقوم به األستاذ واألستاذة في بداية السنة الدراسية إلى :
@ التعرف على مكتسبات التالميذ والتلميذات السابقة المرتبطة بالتعلمات الجديدة.

@ تقويم مدى تمكن التالميذ والتلميذات من كفايات التعلمات السابقة.

@ تشخيص مستواهم، ومدى قدراتهم على االنخراط في التعلم الجديد.

@ وضع استراتيجية للتعلمات المستقبلية.

يمكن أن تشكل نتائج التقويم التشخيصي :

@ منطلقا للعالج الفردي، أو الجماعي.

@ موجها لمراجعة العملية التعليمية / التعلمية (طرق ووسائل التدريس).

7.4.3 : أسبوع التقويم التشخيصي (األسبوع األول) :

واألستاذة  األستاذ  فإن  ؛  سابقا  والمكتسبة  األسبوع  والتلميذات في هذا  التالميذ  وقيم  موارد  تقويم  فضال عن 
مطالبين :

@ برصد الفوارق بين التالميذ والتلميذات.

@ إزالة عوائق التعلم.

@ وضع خطة استراتيجية لتجاوزها أو التقليل منها.

7.4.4 : التقويم التكويني :

- يسمى أيضا التقويم المرحلي.
- يتخلل مراحل الدرس :

@ لتوجيه تحصيل التالميذ والتلميذات، وإلطالعهم على نتائج تعلمهم، وبالتالي تحديد جوانب القوة لتعزيزها، 
ومواطن الضعف لمعالجتها.

والتلميذات  التالميذ  حصيلة  لتقويم  والدعم)  للتقويم  المخصصة  (األسابيع  الدراسية  الفترات  خالل  ويتم   @
والتعرف على مدى تنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفايتهم.

@ يعتمد على بيداغوجيات كثيرة منها : بيداغوجيا الخطإ والصواب، وبيداغوجيا االختيار من متعدد... إلخ.

أهـــدافـــــه :

@ تتبع ومراقبة أعمال التالميذ والتلميذات، ومالحظة أنشطة تعلمهم.

@ مراجعة أساليب وطرق التدريس، والوسائل التعليمية.

@ تحسين مردودية التعلم والرفع من كفايته تحقيقا للجودة.

7.4.5 : التقــويم اإلجمــالي :

@ يسمى أيضا التقويم النهائي، أو الجزائي، أو اإلشهادي.

@ يكون في نهاية درس، أو فترة، أو سنة دراسة، أو سلك تعليمي.
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@ يهدف إلى تحديد نتائج التعلم الفعلية، وإلى مدى تحقيق كفاية التعلم المحددة.

@ يكون مرفوقا بالحكم على مستوى التالميذ والتلميذات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تحصيلهم، أو انتقالهم 
إلى مستوى أرقى.

@ أهداف التقويم اإلجمالي :

- تحديد نتائج التعلم الفعلية. 

@ التأكد من مدى اكتساب التالميذ والتلميذات لكفايات التعلم المحدد انطالقا من وضعية دامجة. 

ثامنا : الـــدعم البيـــداغوجي 

8.1 : مفهوم الدعم البيداغوجي :

الدعم البيداغوجي نشاط تعليمي تعلمي يهدف إلى تدارك النقص الحاصل لدى التالميذ والتلميذات خالل عمليات 
التعلم ؛ وقد يكون تدعيما وترسيخا لمواطن القوة والجودة التي يرغب التلميذ والتلميذة أو المدرسة في تعزيزها.

8.2 : أهداف الدعم التربوي :

يسعى الدعم التربوي إلى : 

@ إقدار التالميذ والتلميذات على تجاوز تعثراتهم الدراسية.

@ تقليص الفوارق التعليمية بين التالميذ والتلميذات.

8.3 : أنواع الدعم التربوي :

ينقسم الدعم التربوي من حيث ترتبيه الزمني إلى :

8.3.1 : دعم وقــــائي :

@ له ارتباط بالتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية.

@ يساعد على تجاوز التعثرات قبل بدء عملية التعلم.

8.3.2 : دعم فوري أو تتبعي :

@ له ارتباط بالتقويم التكويني.

التالميذ  مسايرة  وتجاوز صعوباتها، ورصد مدى  الدرس  أثناء  التعليمية  العملية  إيقاع  إلى ضبط  يهدف   @
والتلميذات ألنشطة الدروس.

8.3.3 : دعم مــــرحلي :

@ يأتي في نهاية الدرس، أو بعد مجموعة من الدروس (أسبوع التقويم والدعم)، أو نهاية مرحلة دراسية 
(أسبوع دعم نماء الكفاية).

@ يهدف إلى رفع النقص المالحظ في نتائج التقويم النهائي.
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تاسعا : المعينات الديداكتيكية / الوسائل التعليمية 

9.1 : الوسائل التعليمية :

للتربية  الوطني  الميثاق  نبه  ولقد  التعلمية.  التعليمية  العملية  عناصر  أهم  من  الديداكتيكية  المعينات  تعتبر 
والتكوين على أهمية الوسائط التعليمية ؛ وذلك من خالل إدماج التيكنولوجا الجديدة لإلعالم والتواصل في الواقع 

المدرسي (أنظر ص : 54 من الميثاق).

ويقصد بالوسائط التعليمية كل الوسائل السمعية والبصرية : (السبورة - الصور - البطاقات - التسجيالت الصوتية 
- األفالم - الخطاطات - الشفافات...)، وكل ما يستعين به األستاذ واألستاذة لتحسين عملية التعلم.

9.2 : أهمية الوسائل التعليمية :

تكمن أهمية الوسائط التعليمية في كونها :

@ تساعد األستاذ واألستاذة على أداء مهمته التعليمية / التعلمية بشكل جيد ؛ مما يساهم في التحسين من 

جودة التعليم والتعلم، وتوفير الجهد والوقت.

@ تجعل الدرس أكثر تشويقا، وتضفي عليه طابع الحيوية، والنشاط.

@ تولد في نفسية التلميذ والتلميذة الرغبة في التعلم، وتحفزهما على المشاركة في بناء الدرس.

@ تقوي لدى التلميذ والتلميذة القدرة على المالحظة، والتفكير، والمقارنة : (مالحظة الرسوم والصور).

@ تنمي فيهما القدرة على المحاكاة : (محاكاة القراءة المرتلة - محاكاة عمليات الوضوء - محاكاة أداء الصالة... 

إلخ).

@ تقرب الصور والمعاني، وتربط المجرد بالمحسوس ؛ كما في دروس العقائد.

@ تقوي لديه القدرة على التواصل واالنفتاح.

9.3 : تكنولوجيا اإلعالم والتواصل : (الوسائط الرقمية) :

العالم يعيش اليوم عصر التقنيات، والتكنولوجيا الرقمية

التعليم يتعلمون أكثر وبشكل  التربوية أن التالميذ والتلميذات في المستويات األولى من  لقد أثبتت الدراسات 
أسرع باعتماد حواسهم من سمع وبصر ولمس ؛ إذ عن طريق هذه الحواس تنمو مداركهم وقدراتهم العقلية.

إن التلميذ والتميذة أمام الركام المعرفي الهائل والمتجدد، وأمام الطفرة اإلعالمية والتكنولوجية أصبح في حاجة 
إلى أستاذ جديد، وإلى منارة جديدة يستقي منها ما ينير عقله، وينتقي منها ما يالئم، ويناسب قيم مجتمعه وهويته 

الثقافية والحضارية.

مردوديته  تحسين  بغية  التعليم  في  اإلعالم  تكنولوجيا  باستثمار  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  أوصى  ولقد 
(المادة 119) نظرا لدورها الحاسم والمتنامي في التعليم ومناهجه (المادة 121).
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مادة  كل  بإخضاع  أوصى  الميثاق  فإن  ؛  اإلعالم  وتكنولوجيا  التعليمية  الوسائط  وأهداف  مشارب  لتعدد  ونظرا 
ديداكتيكية لمصادقة سلطات التربية والتكوين (المادة 108).

وبعد تقويم المنظومة التربوية من طرف المجلس األعلى للتعليم سنة 2008م أصبح قرار إدماج تكنولوجيا اإلعالم 
والتواصل في المنظومة التربوية أمرا ال رجعة فيه باعتباره أمرا ضروريا لتحسين جودة المنظومة التربوية.

: بتاريخ 26 فبراير 2010  وبصدور المذكرتين الوزاريتين رقم : 142 بتاريخ 13 أكتوبر 2009، والمذكرة رقم 44 
أصبح إدماج الموارد الرقمية في عملية التعلم أمرا ملزما.

وبعد توطين الموارد الرقمية، وتوفير العدة البيداغوجية، وتكوين المربين على توظيفها جاءت المذكرة الوزارية 
؛ لتحميل  الرقمية  الولوج إلى موقع فضاء الموارد  بتاريخ 02 دجنبر 2011 لتطلب من السادة األساتذة واألستاذات 

الموارد الرقمية المالئمة لالستثمار في دروسهم وأنشطتهم التربوية.

هذا وتشمل تيكنولوجيا اإلعالم : التجهيزات، والموارد الرقمية.

• ويقصد بالتجهيزات كل المعدات : (قاعات، وحقائب متعددة الوسائط - حواسب - سبورة تفاعلية - العتاد 
المعلوماتي - الربط بشبكة اإلنترنيت...).

• أما الموارد الرقمية ؛ فيقصد بها ما يستثمر للتدخل في العملية التعليمية / التعلمية مثل البوابات االلكترونية 
الرسمية، والوثائق المرجعية. وبنوك المعطيات، واألعمال المحفوظة، والتطبيقات المدرسية). حيث يمكن 
استثمار هذه الموارد في تحسين عملية التعلم مثل التواصل، والبحث، وجمع المعلومات، وحل المسائل، 

ومشاريع متعددة التخصصات.

إال أن األستاذ واألستاذة ينبغي أن يميزا بين الوسائط الرقمية كأداة، والبيداغوجيا كفعل، فالبيداغوجيا أو األستاذ 
واألستاذة هما اللذان يحددان أهمية الوسائط الرقمية، وكيفية استثمارها، ألن إدماج هذه الوسائط في عملية التعلم ال 

يعني حلولها محل األستاذ واألستاذة، أو البيداغوجيا ؛ بل إنها تبقى مجرد مساعد فقط على تحقيق أهداف التعلم.

الوسائط  هذه  استثمار  كيفية  يحددان  اللذان  هما  التعلم  ألنساق  المنظمين  باعتبارهما  واألستاذة  فاألستاذ 
الرقمية.

هذا ويمكن توظيـف الوسائـط الرقمية في التربيـة اإلسالميـة - عنـد توفـرهـا - في ترتيل القـرآن الكريم، وفي 
االستجابة ؛ بتوضيح كيفية الوضوء، وأداء الصالة عمليا ؛ وفي االقتداء والقسط واالستجابة بعرض قصص من التاريخ، 

أو مواقف واقعية.

• الموارد الرقمية تجعل التلميذ والتلميذة معلمين لنفسهما.
• تساهم الموارد الرقمية بشكل كبير في تحقيق جودة التعلم، وتضع المعرفة الموضوعية رهن إشارة التلميذ 
التفاعلية - السرعة - الحركة -  الفورية -  الفعالية -  : كثافة المعلومات -  والتلميذة، وتراهن في ذلك على 

التكيف - سهولة اإلضافة أو الحذف - سهولة االستنساح - المؤثرات الصوتية والسمعية.
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9.4 : الدعامات البيداغوجية / الوسائط التكنولوجية :

كيفية استثمارهاالدعامة

قبل الدرس :
• تدوين أهداف الدرس.
• تدوين تصميم الدرس.

أثناء الدرس :

• إلصاق الملصقات، والرسوم المعينة في الدرس.
❖	الكتابة عليها بخط واضح ومقروء ومرئي.

❖	استعمال الطباشير األبيض في الكتابة العادية، واأللوان األخرى عند كتابة سورة 
من القرآن، أو حديث نبوي شريف، أو مفهوم مركزي، أو قيمة أساسية.

• تدوين نتائج التعلم، أو البحث (مضامين - أحكام - قيم).

@ تحتل أهمية ومرتبة متقدمة في السنة الثالثة االبتدائية ؛ ألنها تقوم بوظيفة اإليضاح 

والتجسيد في غياب قدرة التلميذ والتلميذة على التواصل كتابة.

@ تستثمر لعرض السور القرآنية، وصور المظاهر الكونية وصور عمليات الوضوء، وكيفية 

أداء الصالة، وكذا صور بعض المواقف في دروس االقتداء والقسط والحكمة.

يحسن  لتلميذ   - األستاذة  أو  لألستاذ   - (لقارئ  ورش  برواية  مرتلة  قراءة  تسجيل   @

الترتيل).

@ تسجيل قصة مساعدة على بناء التعلمات : (قصة أصحاب األخدود...).

@ يستعمل عند الحاجة : (قراءة مرتلة - عرض قصة تاريخية، أو واقعية مستمدة من 

الواقع المعيش).

@ يمكن استثمارها على نطاق واسع في التربية اإلسالمية :

(كتابة سور قرآنية، وأحاديث نبوية. بمعدل سورة أو حديث لكل شفافة).

@ كتابتها بحروف واضحة، ومقروءة. مع استعمال اللون المناسب.

@ تستثمر الشفافات عند الحاجة إليها أثناء بناء التعلمات.

@ يكشف عن الجزء المطلوب من الشفافة عند الحاجة.

التسجيالت الصوتية 
(جهاز تسجيل - 

هاتف متنقل - تلفاز 
- كمبيوتر)

الشفافات

@ يعتمد عليه التلميذ والتلميذة كمصدر أساسي للتعلم.

@ يسثتمر خارج القسم باألعداد القبلي.

@ يسثتمر داخل القسم إلنجاز أنشطة التعلم.
الكتاب المدرسي

الصور والرسوم

السبورة
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كيفية استثمارهاالدعامة

قنوات اإلذاعة

والتلفزة

@ االقتصار على القنوات الرسمية المرخص بها (القنوات المغربية)

المناسب  البث  زمان  تحديد  مع  المعني.  البرنامج  إلى  والتلميذات  التالميذ  إرشاد   @
ألوقات فراغهم.

@ تحديد الهدف من تواصلهم بالموقع بدقة.

@ ضرورة تواصل األستاذ واألستاذة مع أولياء التالميذ والتلميذات في الموضوع بقصد 
مساعدة أبنائهم.

@ يختار األستاذ واألستاذة طريقة التواصل المناسبة، والممكنة.

@ االقتصار على المواقع الرسمية المرخص بها :
• موقع وزارة التربية الوطنية.

• موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية... إلخ.
• موقع الموارد الرقمية : (االتصال بالموقع مباشرة).

• االطالع على الحقيبة المتوفرة بالمؤسسة الستثمار الموارد المالئمة لمادة التربية 
اإلسالمية في انتظار توفر موارد رقمية خاصة بمادة التربية اإلسالمية).

@ يوظف القرص المدمج / المضغوط - عند توفره - للقراءة المرتلة ؛ كما يوظف لتعزيز 
المكتسبات بقصص تاريخية، أو واقعية، أو تمثل عمليات الوضوء، وأداء الصالة.

البرامج المالئمة التي تبثها القناة السادسة،  @ يمكن لألستاذ أن يعتمد في ذلك على 
والقنوات الوطنية.

@ تستثمر لذلك القاعة المتعددة الوسائط بالمؤسسة - إن توفرت -.

@ ضرورة تواصل األستاذ واألستاذة مع أولياء التالميذ والتلميذات في الموضوع بقصد 
مساعدة أبنائهم.

@ يختار األستاذ واألستاذة طريقة التواصل المناسبة، والممكنة.

فضاءات داخلية :
- المرافق الصحية للمؤسسة : (التدرب على النظافة، والوضوء).

- مسجد المؤسسة : (التدرب على الصالة).

- القاعدة متعددة الوسائط : (التدرب على ترتيل القرآن الكريم).

- مكتبة المؤسسة : البحث، والتعلم الذاتي.

بمختلف  الفنية  وإنتاجاتهم  التالميذ،  أعمال  (عرض   : والندوات  العروض  قاعة   -
المناسبات الدينية والوطنية).

- المجال األخضر للمؤسسة : (أنشطة للحفاظ على بيئة المؤسسة)

فضاءات خارجية للتعلم :
- (مكتبة الحي - دار الشباب - زيارات - رحالت... إلخ).

توظيفها للبحث، وتعزيز التعلمات

الموارد الرقمية 
والوسائط التكنولوجية 

(اإلنترنيت)

فضاءات

المؤسسة
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هـــام

التعليمية  المؤسسة  انخراط  ضرورة  على  العاشرة  الدعامة  في  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  نص 
في مجال التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال وتوظيفها من طرف التالميذ والتلميذات لتحسين معارفهم 
وصقل قدراتهم ومهاراتهم ؛ ولتفعيل مقتضيات الدعامة السابقة من الميثاق أعدت وزارة التربية والتعليم 
البرنامج موارد رقمية تعليمية / تعلمية  التعليمية، كما أعد  المنظومة  برنامجا إلدماج تقنيات االتصال في 
إنجاز  في  واألستاذات  األساتذة  منها من طرف  االستفادة  بهدف  التعليمية  المؤسسات  عممت على جميع 

دروسهم.
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ويتضمن إضاءات علمية على المداخل المقررة :

أوًال : إضاءة علمية على مدخل التزكية.

1.1 : القرآن الكرريم.

1.2 : العقيدة.

ثانيا : إضاءة علمية على مدخل االقتداء.

ثالثا : إضاءة علمية على مدخل االستجابة.

رابعا : إضاءة علمية على مدخل القسط.

خامسا : إضاءة علمية على مدخل الحكمة.

سادسا : كشاف المفاهيم والمصطلحات.

@ المفاهيم والمصطلحات التربوية.

@ المفاهيم والمصطلحات الشرعية.

سابعا : المعجم اللغوي.

ثامنا : المصادر والمراجع.

الجزء الثالث
المجــال المعـــرفي
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أوال : إضاءة علمية على مدخل التزكية  

مفهوم التزكية : يقصد بالتزكية َما ُيْصلح َويهذب النفس ويطهرها من كل ما ُيشيُنها ويعيبها سواء كان نية  واعتقاداً 

أو صفة أو سلوكاً، وكل ما يعمل على الترقية بالمشاعر اإلنسانيَة والعالقات االجتماعية.

والتزكية هي المقصد الفائي لالسالم. يقول الله تعالى في سورة الجمعة. اآلية 2 :

مصدر التزكية : ومصدر التزكية هو القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم . سلوكاً، وعبادة، ومعاملة ؛ ومن ثمة يتضح التكامل بين مداخل التربية اإلسالمية في المنهاج 

الجديد.

موضوع التزكية : موضوع التزكية هو اإلنسان المستخلف في األرض (إصالح الفرد والجماعة، واألمة) ؛ وحيث إن 
اإلنسان مادة وروح ؛ فإن التزكية تنصب عليهما معاً.

تحقيق التزكية : التزكية ليست مجرد مشاعر ومتمنيات ؛ بل تنصب على منظومة القيم المتحكمة في مجتمع ما 
يهدف تحويلها إلى ممارسات وسلوكات فردية وجماعية، حيث ال مفهوم للتزكية إال :

- بالتوحيد الخالص واإلقرار بالعبودية لله تعالى.

- بتوظيف الطاقة الفكرية والعملية إلعمار الكون وبناء الحضارة وتنمية األمة.

- بتحقيق التزكية تطهيراً وتنمية (تخلية، وتحلية).

نتائج التزكية : إن التزكية بمفهومها الواسع تسعى إلى :

- االلتزام بالشرع أمراً ونهياً  تحقيقاً لالتصاف بالتقوي.

- إقامة مجتمع يقول على العدالة واألخوة.

- بذل اإلمكانات لتحقيق مفهوم االستخالف على األرض بناء وتنمية

إذا كان الصوفية يهتمون بالتخلية قبل التزكية ؛ فإن علماء األمة اهتموا بالتزكية قبل التخلية.

2.|

}
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ماهي التزكية المطلوبة ؟.

التخلي، والتحلي،  والّتَجلِّي كما هو معلوم عند  َتْنَحِصر في  التربية اإلسالمية ال  المطلوبة في درس  التزكية   إن 

الصوفية ؛ بل يتعداه إلى تربية السلوك وفق مقتضيات الشرع وأوامره ونواهيه.

مجاالت التزكية : تنحصر مجاالت التزكية في :

• إزالة األمية واالرتقاء باإلنسان إلى مستوى التكريم اإللهي.

• الطهر والبركة.

• تعليم الكتاب وما فيه من شرائع.

• تعليم الحكمة.

وهو مقتضى قوله تعالى في سورة البقرة. اآلية 129 :

                                                                                                                                                  }

                                              

Iô≤ÑdG IQƒ°S ‘ ¤É©J ¬dƒbh  اآلية 151 :

GôªY ∫BG IQƒ°S ‘ ¤É©J ¬dƒbh¿  اآلية 164 :

á©ª÷G IQƒ°S ‘ ¤É©J ¬dƒbh. اآلية 2 :

2.|

}

}

.||151

.|| 164

}
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129

                                                                                                                                                  }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                            
129.|
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لذا فإن التزكية هي السمة البارزة والقاسم المشترك بين السور المقررة في السنة الثالثة االبتدائية. سواء تعلق 

األمر بالتحدث بنعم الله تعالى أو العمل الصالح، أو االستغفار والتوبة، أو التأمل في أصل خلق اإلنسان، أو مظاهر 

الكون الدالة على عظمة الله وقدرته، أو تطهير النفس من الشح والبخل، أو التنافس في فعل  الخيرات واإلقبال على 

الطاعات، أو االبتعاد عن الظلم، أو إطعام الطعام، وإكرام اليتيم والمسكين.

1.1 : القرآن الكريم : 

• الهدف : التذكير بالمفاهيم والقيم األساسية، واستكمالها، وتعزيزها.

يقول الله تعالى في سورة الشعراء. اآليتان 195-192 :

1.2 :  تعريف القرآن الكريم : 

هو كالم الله تعالى (1) المنزُُّل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (2) المتعبد بتالوته (3) المكتوب 

في المصاحف (4) المنقول إلينا بالتواتر (5) المعجز والمتحدي بأقصر سورة منه (6).

- يتم التدرج في تعريف القرآن الكريم حسب المستوى التعليمي للتالميذ والتلميذات.

(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) سنوات التعليم االبتدائي.

- التواتر : هو نقل جماعة عن جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1.3 : كيف ُنقل القرآن الكريم إلينا : 

- وصل القرآن الكريم إلينا عن :

التابعون...  • طريق النطق والمشافهة : حفظه الصحابة  عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة. ثم حفظه 
وهكذا إلى أن وصل إلينا ؛ وهذا الطريق هو األصل في تلقي القرآن حيث نزل جبريل عليه السالم بالقرآن العظيم 

على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه، ثم تلقى الصحابة من فم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم القرآن، ورددوه أمامه حتى أَقرَُّهم عليه.

- قال ابن مسعود : «أخذت من فيي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة من القرآن».

}}192193194

.||| 195

193194
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- ثم أخذ التابعون القرآن من أفواه الصحابة بنفس الطريقة ؛ وهكذا جيل عن جيل حتى وصل إلينا على تمامه 

وكماله ؛ وكما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• طريق الكتابة والتدوين : قال زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث رواه الطبراني : «كنت أكتب الوحي عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يملي علي ؛ فإذا فرغت قال :  اقرأ ؛ فأقرأه، فإن كان فيه َسْقٌط أقامه، ثم أخرج 

به إلى الناس».

- مراعاة لمستوى تالميذ السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يتم التركيز على المشافهة في سماعهم وحفظهم 
للقرآن الكريم.

1.4 :  تحسين الصوت بالقرآن : 

- قال صلى الله عليه وسلم : «ما أَِذن اللُُّه لشيء كإْذِنِه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن». رواه البخاري ومسلم.

- وقال عليه السالم : «زينوا القرآن بأْصواِتكم». رواه أبو داود والنسائي..

- وقال عليه السالم : «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن». رواه ابن ماجة..

- وقال عليه السالم : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها». رواه الترمذي..

1.5 : الهدف من تحسين الصوت عند قراءة القرآن : 

إن الهدف من ذلك هو تسهيل فهم المعنى عن طريق إدراك جمال األسلوب وتذوقه.

1.5.1 : تعريف التجويد : 

ُن. َن، ُيَحسِّ ُد : َحسَّ َد  ُيَجوِّ - التجويد في اللغة : التحسين : يقال : َجوَّ

- التجويد في اإلصالح : هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية ؛ وذلك بمعرفة مخارجها، وصفاتها، 
وما ينشأ عن ذلك من أحكام.

لقد أُِمرَْنا أن نقرأ القرآن الكريم بُلحوِن العرب وأصواتها : أي القراءة بالطبع والسليقة كما ُجِبلوا عليه.

1.5.2 : حكم التجويد : 

حكم التجويد الوجوب لقوله تعالى في سورة المزمل. اآلية 3 :

{                               |، وقال ابن الجزري في متن الجزرية :

ِدِ القـــرآَن آِثـْم واألْخــُذ ِبالتَّْجــِويِد َحْتـٌم الزِْم          َمْن َلــْم ُيجــَوِّ

|                               3

حكم التجويد الوجوب لقوله تعالى في سورة المزمل. اآلية 

|                               }|                               
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1.5.3 : مراتب تجويد القرآن الكريم : 

لِتالوة القرآن الكريم ثالث مراتب :

1 - اَْلَحْدُر : وهو اإلسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد في أدنى مستوياتها ودرجاتها، (مراعاة مخارج 
الحروف، وعدم دمجها) ؛ وهو مناسب لمستوى السنة الثالثة االبتدائية.

سبيل  على  االبتدائية  الثالثة  السنة  لمستوى  مناسسب  وهو  ؛  التالوة  في سرعة  التوسط  وهو   : اَلتَّْدِويُر   -  2
االستيناس.

3 - اَلتَّْحقيُق : هو الُبْطء في التالوة من غير َتْمطيٍط : وُيْطلق عليه التَّرِْتيُل : لَِتْحقيِق القراءة فيه.

تدخل المراتب الثالثة تحت دائرة مصطلح الترتيل، ألنها تشترك - وإن بدرجات متفاوتة في تجويد الحروف، 
ومعرفة الوقوف.

الكريم  القرآن  تالوة  على  والتلميذات  التالميذ  تدريب  االبتدائي  التعليم  من  الثالثة،  السنة  في  يستحسن 
بالتَّْدِويِر، ألنها  مرتبة وسطى بين الحْدِر َوالتَّْحقيِق.

حيث يخشى على التلميذ والتلميذة من الوقوع في اللحن إذا قرأ بالحْدِر ؛ كما أن مطالبته بالتحقيق متعذر 
في هذا المستوى.

1.5.4 : آداب  تالوة القرآن : 

ينبغي لألستاذ واألستاذة أن ُيربيا التالميذ والتلميذات على آداب تالوة القرآن ومنها :

- التعوذ في بداية القراءة : لقوله تعالى في سورة النحل. اآلية 98 : 

|                                                                       }         

- البسملة في ابتداء أي سورة من السور المقررة.

ويجوز فيهما الوصل، والقطع معاً.

- اإلصغاء واإلنصات، وخضور القلب والخشوع والتدبر، واجتناب ما يخل بذلك كاللغو، واللهو، والضحك... إلخ. يقول الله 
تعالى في سورة «ص». اآلية 28 :

يقول الله تعالى في سورة األعراف. اآلية 204 :  

|                                                                       98|                                                                       }         |                                                                       |                                                                       |                                                                       

}.|| 28

تعالى في سورة «ص». اآلية 

}

204 }.|
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ٍة َوَتـأَنٍّ َوَترِْتيٍل، واالبتعـاد عن األصوات اْلُمْنَكرَِة. يقـول الله تعـالى في سورة اإلسراء. اآليـة 106 :  - قـراءته ِبَتـُؤدَّ

     

ويقول تعالى في سورة القيامة، اآليات 16 - 17 - 18 :

ويقول تعاىل يف سورة املزمل من اآلية الثالثة : {                               |.

1.5.5 : تدريب  التالميذ والتلميذات على القراءة الصحيحة (الترتيل) : 

- مهمة األستاذ واألستاذة في دروس القرآن الكريم بالسنة الثالثة من التعليم االبتدائي هي :

من  قراءة صحيحة خالية  الكريم.  القرآن  المقررة من  السور  (ترتيل)  قراءة  على  والتلميذات  التالميذ  تدرييب   -

األخطاء، والعيوب في النطق. حيث يدربهم على إخراج الحروف من مخارجها الطبيعة ؛ مع مراعاة صفاتها، وحرصه 

في  بمراتبه  التحسين  إلى  االستئناس  من  ابتداء  والكلمات.  الحروف،  نطق  في  الخطأ  في  التالميذ  وقوع  عدم  على 

المستويات التعليمية الالحقة.

قال ابن الجوزي : «ال أعلم سببا لبلوغ نهاية اإلتقان والتجويد، ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة 

ى من َفِم الُمْحِسِن». األلسن، والتكرار على اللفظ المَتَلقَّ

1.5.6 : مخارج الحروف : 

مخارج الحروف العربية هي :

الجوف : (خالء الحلق والفم.

الحلق.

الفم : (أحرف اللسان).

الفم : (أحرف الشفتان).

اْلَخْيُشوُم : وذلك وفق ما يلي :

1

2

3

4

5

     106 }.|

ٍة َوَتـأَنٍّ َوَترِْتيٍل، واالبتعـاد عن األصوات اْلُمْنَكرَِة. يقـول الله تعـالى في سورة اإلسراء. اآليـة  قـراءته ِبَتـُؤدَّ

}

ويقول تعالى في سورة القيامة، اآليات 

.| 16| 18 17

}

|                               }3                               }                               }
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تفصيل مخارج الحروف : 

َيْنَبغي ُمراعاُة َمخاِرَج الُحروِف َحَسَب التَّْفصيِل الّتالي :

تخرج من الجوف حروف المد الثالثة.

تخرج من الحلق ستة أحرف وفق ما يلي :

• أقصى  الحلق : مخرج الهمزة، والهاء.

• وسط الحلق : مخرج العين، والحاء.

يَّة يَّةاأللف المدِّ يَّةالواو المدِّ الياء المدِّ

1

2

الحاءالعين
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• وسط الحلق : مخرج الغين، والخاء.

حرف القاف يخرج من أقصى اللسان :
.  مع الحَنك اللَّْحِميَّ

حروف الجيم، والشين، والياء غير الممدودة تخرج من وسط اللسان مع وسط الَحَنِك األعلى.

الغين

الخاءالغين

3

القاف

4

الكاف

حرف الكاف يخرج من أقصى اللسان : مع الَحَنِك 
. اللَّْحِميَّ والَعْظِميِّ

يَّةمخرج الشينمخرج الجيم مخرج الياء غيِر المدِّ

5
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حرف الضاد يخرج من  حافة اللسان مع ما يجاورها 
من األضراس العليا.

حرف النون يخرج من طرف اللسان مع يحاذيه من 
اللثة، ويصاحبه غنة من الخيشوم.

حروف الطاء، والدال والتاء، تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا.

6

الضاد

إلى  اللسان  حاَفَتي  أدنى  من  يخرج  الالم  حرف 
منتهى طرفه.

الالم

7

حرف الراء يخرج من طرف اللسان مع  ما يحاذيه 
من اللثة.

8

الــراءالنون

9

10

الدال والتاء الطاء
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حروف الصاد، والسين، والزاي تخرج من منتهتى طرف اللسان حيث تخرج بين الثنايا العليا، والسفلى.

حرف الظاء، والذال، والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا.

حرف الفاء يخرج من باطن الشفة السفلى مع 
أطراف الثنايا العليا.

السين والزايالصاد

الذال والثاءالظاء

11

12

حرف الواو غير الممدوة يخرج بانضمام الشفتين 
إلى األمام، مع ارتفاع أقصى اللسان.

1314

يَّة الواو غير المدِّ الفـــاء



101

حرف الباء يخرج بانطباق الشفتين على بعضهما.

1.5.7 :حكم مخارج الحروف : 

- االلتزام بمخارج الحروف واجب، واإلخالل بها منهى عنه :

@ تغيير حاء (الرحمان) خاء أو هاء. مثال ذلك :     

@ تغيير ثاء (الكوثر) تاء... إلخ.     

االلتزام بمخارج الحروف واجب، والخطأ فيها منهى عنه.

1.5.8 : صفات الحروف العربية : 

- يقصد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر اإلخالل بها على صوت الحرف : كالهمس والجهر، واالستيفال، واالستعالء.

أقسامها :  

تنقسم الحروف العربية من حيث صفاتها إلى :

وت). ْمِع، واْلَهْمُس هو الَخَفاُء في الصَّ • الَجْهُر، واْلَهْمُس. (اْلَجْهُر هو الوُضوح في السَّْ

هناك عشرة أحرف َمْهُموَسة ُتْجمع في قولهم : َسَكَت َفَحثَُّه شخٌص.
أما باقي الحروف فمجهورة.

ديد). ُة، َوالرََّخاَوُة (الشدة : اِْنِحَباُس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشَّ دَّ • الشِّ

والرََّخاَوُة : هي الَجَرَياُن التام لصوت الحرف الرَّْخِو عند ُمروره من الَمخَرِج).   

• االِْسِتْعالُء، َواالِْسِتفاُل (االْسِتْعالُء : هو صعود الصوت عند النطق إلى الحنك األعلى).

واالِْسِتفاُل : هو صعود الصوت عند النطق إلى الَحَنِك األسفل).   

15

البــــاء

بغنة  الشفتين مصحوبا  بانطباق  يخرج  الميم  حرف 
من الخيشوم.

المـيم

16
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1 - الشيطان : إخراخ الشين مستويا بصوت السين.

2 - بسم الله : همس الباء.

3 - الرحمان : خلط الصوت بصوت الغنة.

4 - الرحمان الرحيم : تضعيف همس الحاء.

5 - الرحمان الرحيم : إبدال الراء بصوت قريب من صوت الغين، أو نطقها شديدة : أي المبالغة في تشديد الراء.

6 - الحمد : إبدال الحاء خاء أو هام (الخمد - الهمد).

7 - العالمين : خلط النطق بالياء بشيء من صوت الغنة.

8 - َمِلِكِ : نطقها شبيهة بالياء الممالة (َمِيك).

9 - الدين : خلط صوتها بشيء من صوت التاء.

10 - إيَّاَك : المبالغة في الضغط على الياء المشددة.

11 - نعبد : نطق العين بصوت أشبه بصوت األلف المفخمة (نأُْبد).

12 - نْستعين : خلط الصوت بشيء من صوت األلف عند نطق الياء المدية، أو عدم إعطاء النون األخيرة حقها من 

الغنة، أو المبالغة في غنتها.

13 - اهدنا : المبالغة في النطق بالهاء مما يؤدي إلى تضعيفها.

َيِة. 14 - الُمستقيم : المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بالياء الَمدِّ

15 - أْنعمت : قلقلة الميم.

16 - غير المغضوب : خلط صوت الغين بالقاف.

17 - الضالين : الخلط فيها بين الضاء، والظاد، أو إبدال الظاء صادا مشممة زايا.

قدمنا الفاتحة كمثال لوجوب خلوها من اللحن عند القراءة بها في الصالة.

أمثلة ألخطاء تقع عند النطق بحروف الهجاء في قراءة القرآن الكريم (سورة الفاتحة مثال) :



السور المقررة 
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سورة الشرح

12

34

56

78
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سورة العصر

1

23
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سورة النصر

1

2

3
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سورة االنفطار

1

23

4

56

78
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سورة الشمس

1

23

45

67

89

1011

12

13

1415
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سورة األعلى

1

23

45

67

89

1011

12

1314

15

1617

1819
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سورة العاديات

1

23

45

67

89

1011
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سورة الزلزلة

12

34

56

7

89
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سورة البروج من 1 إلى 9

1

23

45

6

7

8

9
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سورة البروج من 10 إلى 22

10

11

1213

141516

1718

19

202122
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سورة الكوثر

1

23
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سورة اإلنسان من 1 إلى 10

1

2

3

4

5

6

7

8

910
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سورة اإلنسان من 11 إلى 22

11

1213

14

1516

1718

19

20

21

22
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سورة اإلنسان من 23 إلى 31

23

2425

26

27

2829

30

31
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1.2 : العــــقـــيــــدة :

- تعريف العقيدة :

@ لغة : العقيدة لغة هي العقد والربط بإحكام. يقول الله تعالى في سورة المائدة. اآلية 91 :

.|                                                                                                }        

@ اصطالحا : ويقصد بالعقيدة في اإلصطالح الفقهي الجانب النظري الذي دعا اإلسالم إلى اإليمان به إيمانا 

يقينيا ال يخالطه شك، أو تؤثر فيه شبهة : كاإليمان بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر... إلخ.

حيث يترتب عن العقيدة النية،        والقول،           والعمل.

                              نية بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح

؛ بل هي  البعثة  السنوات األولى من  الله عليه وسلم في  الكريم صلى  الرسول  إليه  والعقيدة هي أول ما دعا 

دعوة جميع األنبياء والرسل ؛ فالعقيدة هي األصل التي ينبني عليها جميع أقوال وأفعال اإلنسان المكلف.

هذا وينبغي على األستاذ واألستاذة في مستوى السنة الثالثة االبتدائية أن يركزا في غرس وتنمية بذور العقيدة 

اإلسالمية الصحيحة في نفوس التالميذ والتلميذات عن طريق : 

• النظر والتفكر في مخلوقات الله تعالى الدالة عليه (التركيز على المحسوس) ؛ وذلك من خالل الوقوف على 
اآليات الدالة على ذلك والواردة في السور المقررة بهذا المستوى الدراسي.

• النظر والتفكر في نعم الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى خلقه.

• النظر والتفكر في مراحل تكوين الجنين في بطن أمه وربط ذلك باآليات المناسبة المقررة.

• إثارة وجدان التالميذ والتلميذات وفطرتهم السليمة التي ُجِبلت على االعتقاد الصحيح.

يقول الله تعالى في سورة لقمان. اآلية 24 : {                                                     |.

وحيث إن مقرر العقيدة في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يرتبط بأسماء الله الحسنى وتجلياتها الجمالية على 

سلوكات التالميذ والتلميذات، فإن التركيز في هذه الدروس ينبغي أن ينصب على : التعلق، والتخلق.

❖	التعلق بأسماء الله الحسنى : عن طريق محبة الله تعالى وإخالص العبادة له، واللجأ إليه في جميع األحوال 

بالدعاء واالستعانة.

❖	التخلق واالتصاف باألخالق والصفات الجمالية المستمدة من أسماء الله تعالى وصفات جماله (العليم - الخبير 

- الرقيب - الشهيد - العفو - الرحيم - الجواد - الكريم).

إثارة وجدان التالميذ والتلميذات وفطرتهم السليمة التي ُجِبلت على االعتقاد الصحيح.

                                                     }
وحيث إن مقرر العقيدة في السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يرتبط بأسماء الله الحسنى وتجلياتها الجمالية على 

|                                                                                                          24

|                                                                                                91
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بطاقة عن أسماء الله الحسنى :

- أسماء الله تعالى الحسنى توقيفية ؛ فال تثبت إال بنص من الكتاب أو السنة، أو اإلجماع على الصحيح. قال صلى 

الله عليه وسلم : «إن لله تبارك وتعالى تسع وتسعون إسما من أحصاها دخل الجنة» رواه الترمذي ؛ وقد 

َعدَّ الترمذي هذه األسماء في سننه.

وأسماء الله تعالى موضوعة للتعبد والسلوك.

@ للتعبد : بدعاء الله بها، والتقرب إليه بها في الصلوات وغيرها حسب األحوال والظروف. 

             لقوله تعالى في سورة األعراف. اآلية 180 : {                                              |.

وانطالقا من اآلية والحديث ال يجوز استعمال غيرها في الصالة أو الدعاء.

فالصفات  المثلى،  وصفاته  الحسنى.  أسمائه  من  المشتقة  الجمالية  بالصفات  باالتصاف  وذلك   : وللسلوك   @

مشتقة من األسماء.

هذا ويستفاد من اآلية والحديث وجوب التعرف على أسماء الله تعالى الحسنى بأقسامها ودالالتها لتعلق ذلك 

الحديث أعاله يفهم منها  الواردة في  يعبد من ال يعرف ليس مؤمنا حقا، وكلمة «من أحصاها»  باإليمان وألن من 

خمسة أشياء : الحفظ، والذكر، والعلم، والتعلق، والتخلق.

وأسماء الله تعالى على أربعة أقسام :

❖ أسماء الذات : وهي التي يقال هي هو كإسم الجاللة «الله».

❖ أسماء الصفات : وهي ما يستفاد منها صفة من صفاته تعالى كالعليم، والسميع، والبصير.

❖ أسماء التنزيه : وهي األسماء المبنية على التقديس المطلق كالعظيم، والقدوس.

❖ أسماء األفعال : وهي كل مادلت عليه التسمية من فعل كالخالق، والرازق. َدالًّ على فعلي الخلق والزرق.

وُتقسم من جهة ثانية إلى : أسماء جمالية - وأسماء جاللية - وأسماء كمالية.

وُتقسم من جهة ثالثة إلى : أسماء مطلقة وأسماء مشتقة.

وكل األسماء الحسنى تعود إلى اسم واحد وهو اسم الجاللة «الله» الجامع لمعاني األسماء وحقائقها.

انظر المقصد األسما فيما يتعلق باألسما           

الله عليه وسلم على أسمائه وطلب منا  نبيه صلى  الله سبحانه في كتابه وسنة  : «دلنا  الشيخ أحمد زروق  قال 

لغيره من  واللجأ  الدعاء  يصرفنا عن  بنا وحتى  العارضة رحمة  والحاجات  االضطراية  الحاالت  بها حسب  الدعاء 

مخلوقاته... فسبحان في أودع سره في كلماته «أسمائه» وجعل فضائل بره في بديع أياته».

                   المقصد األسمى فيما يتعلق باألسما

|                                              }

له بها، والتقرب إليه بها في الصلوات وغيرها حسب األحوال والظروف. 

|                                              }|                                              }|                                              }|                                              }180
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ثانيا : القدوة / السيرة 

ومواقفه  وسلوكاته  حياته  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وهو  األعلى  بالمثل  واالقتداء  التأسي  بها  يقصد 
وأخالقه، والعمل بسنته والتمسك بمحبته.

يقول الله تعالى في سورة األحزاب. اآلية 21 :

.|                                                                                                               }

ويقول تعالى في سورة آل عمران. اآلية 31 :

.|                                                                                                          }

ثالثا : االستجـــابــــة

يقصد بها االستجابة لله ولرسوله التزاما بأمره تعالى في سورة األنفال. اآلية 24 :

.|                                                                                         }

التي  التي تستحق االهتمام، وهي  الحياة  الشريعة اإلسالمية، وهي  المقصودة من تعاليم  المعنوية هي  فالحياة 
تساهم في بناء الحضارات اإلسالمية.

إن االستجابة لله وللرسول عن طريق االلتزام بالعبادات والطاعات واالبتعاد عن المعاصي دليل على صدق إيمان 
المؤمن، وشدة حبه لله وللرسول ؛ فبقدر االستجابة يكون اإليمان ثابتا وراسخا، أما إذا وقع شك أو تردد أو تباطؤ في 
االستجابة، فذلك دليل على ضعف اإليمان، واالستجابة الفورية من صفات عباد الرحمان المخلصين ؛ ألن الله ال يأمر 

إال بمـا فيه مصلحتنا وال ينهانـا إال عن أشياء تلحق بنـا الضرر {

أقوالنا وسلوكاتنا ومواقفنا، لمن شأنه أن يجعل  الله عليه وسلم قدوة في  لله وللرسول، واتخاذه صلى  إن االستجابة 
التالميذ والتلميذات يتصفون بالمواطنة الصالحة قادرين على المساهمة في تنمية األمة والبشرية على المدى البعيد، 

عن طريق إصالح النفس والتعامل اإليجابي مع كل المخلوقات واتخاذ المواقف والمبادرات الصالحة.

رابعا : القـــســـط

القسط هو تمام العدل، والقسط هو الهدف من إرسال الرسل واألنبياء وإنزال الكتب السماوية. يقول الله تعالى 
في سورة الحديد. اآلية 24 :

والقسط إما أن يكون :

• مع الله وذلك باإليمان به وتوحيده وتنزيهه عن كل ما ال يليق به، وإخالص العبودية له {

                                                 |. سورة البينة. اآلية 5.

الله  رسول  وهو  األعلى  بالمثل  واالقتداء  التأسي  بها  الله يقصد  رسول  وهو  األعلى  بالمثل  واالقتداء  التأسي  بها  يقصد 

.|                                                                                                               }

يقول الله تعالى في سورة األحزاب. اآلية 

|                                                                                                               }|                                                                                                               }|                                                                                                               }
21

ويقول تعالى في سورة آل عمران. اآلية 

|                                                                                                          }|                                                                                                          }|                                                                                                          }|                                                                                                          }|                                                                                                          }31

|                                                                                         }|                                                                                         }24|                                                                                         }

التي  التي تستحق االهتمام، وهي  الحياة  الشريعة اإلسالمية، وهي  المقصودة من تعاليم  المعنوية هي  فالحياة 

|                                                                                         }|                                                                                         }

االستجابة، فذلك دليل على ضعف اإليمان، واالستجابة الفورية من صفات عباد الرحمان المخلصين ؛ ألن الله ال يأمر 
إال بمـا فيه مصلحتنا وال ينهانـا إال عن أشياء تلحق بنـا الضرر {

االستجابة، فذلك دليل على ضعف اإليمان، واالستجابة الفورية من صفات عباد الرحمان المخلصين ؛ ألن الله ال يأمر االستجابة، فذلك دليل على ضعف اإليمان، واالستجابة الفورية من صفات عباد الرحمان المخلصين ؛ ألن الله ال يأمر 

.||| 5

24 } .|

في سورة الحديد. اآلية 

}24

}

|                                                 |                                                 |                                                 5
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الضرر  بها  يلحق  أو  ُيطاق،  ال  بما  تكليفها،  أو  للمهالك،  تعريضها  وعدم  عليها،  بالحفاظ  وذلك  النفس،  مع  أو   •
والتفريط في إحدى الضروريات الخمس (الدين - العقل - النفس - العرض - المال).

• أو مع الغير ويكون بالتعامل معهم بالعدل، سواء كانوا أقارب أم ال. يقول الله تعالى في سورة النساء. اآلية 134 :

}

• أو مــع البيئــة والطبيعــة، وذلك بعــدم اإلخالل بتوازنها، واســتغاللها وتوظيفها بالقســط والتــوازن. يقول الله 
  تعالى في سورة الرحمـان. اآليات 7-5 : {

فاستغالل الطبيعة والثروات بغير قسط يؤدي إلى الطغيان والفساد واإلخالل بالنظام البيئي.

إن الدين اإلسالمي قائم على القسط في جميع األمور واألشياء ؛ لذا فإن منهاج مدخل القسط ينبغي أن يكون حافزا 
النفس، ومع األصدقاء،  الحاالت. مع  ؛ وفي جميع  القسم وخارجه  الحسن داخل  التعامل  للتالميذ والتلميذات على 
ومع المحيط بميزان الشرع وضوابطه، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان إذ ال إفراط وال تفريط بل إقامة 

شرع الله بالقسط والميزان.

القسط بمعنى العدل مأخوذ من اسم الله الُمْقِسط. أي العادل والقسط صفة عباد الله األخيار 

               سورة الحجرات. اآلية 9.

خامسا : الحكـمــــة

جاءت كلمة الحكمة في مواضيع كثيرة من القرآن الكريم منها :

وقولـه تعالى في سـورة البقــرة. اآليـة 268 : {

قوله تعالى في سورة النساء. اآلية 112 : {

والحكمة هي : 

«وضع الشيء في موضعه»

أو مع الغير ويكون بالتعامل معهم بالعدل، سواء كانوا أقارب أم ال. يقول الله تعالى في سورة النساء. اآلية 

}

أو مع الغير ويكون بالتعامل معهم بالعدل، سواء كانوا أقارب أم ال. يقول الله تعالى في سورة النساء. اآلية أو مع الغير ويكون بالتعامل معهم بالعدل، سواء كانوا أقارب أم ال. يقول الله تعالى في سورة النساء. اآلية 134 :أو مع الغير ويكون بالتعامل معهم بالعدل، سواء كانوا أقارب أم ال. يقول الله تعالى في سورة النساء. اآلية أو مع الغير ويكون بالتعامل معهم بالعدل، سواء كانوا أقارب أم ال. يقول الله تعالى في سورة النساء. اآلية 

}

.|||134

 .|| 7

  تعالى في سورة الرحمـان. اآليات   تعالى في سورة الرحمـان. اآليات   تعالى في سورة الرحمـان. اآليات 

 أو مــع البيئــة والطبيعــة، وذلك بعــدم اإلخالل بتوازنها، واســتغاللها وتوظيفها بالقســط والتــوازن. يقول الله 

}

 أو مــع البيئــة والطبيعــة، وذلك بعــدم اإلخالل بتوازنها، واســتغاللها وتوظيفها بالقســط والتــوازن. يقول الله 

6 5

القسط بمعنى العدل مأخوذ من اسم الله الُمْقِسط. أي العادل والقسط صفة عباد الله األخيار 

                              } |                |                |               9

قوله تعالى في سورة النساء. اآلية قوله تعالى في سورة النساء. اآلية قوله تعالى في سورة النساء. اآلية  : {

.||112

وقولـه تعالى في سـورة البقــرة. اآليـة وقولـه تعالى في سـورة البقــرة. اآليـة وقولـه تعالى في سـورة البقــرة. اآليـة 

.||268
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وهي تعني أيضا العلم أو البصيرة. يقول الله تعالى في سورة يوسف. اآلية 108 :

}

وتتكون الحكمة من عناصر ثالثة : 

الذكاء، والمعرفة، واإلرادة

الوقائع واألحداث.  بها اإلنسان في تعاطيه مع  التي يقوم  العقلية  الحكمة قائمة على االجتهادات  وبذلك تكون 
يقول الله تعالى في سورة لقمان. اآلية 11 :

}

الحلم  «إنما   : وسلم  عليه  الله  صلى  قال  والتجربة،  والكسب  والتدبر  التفكر  طريق  عن  اإلنسان  يحصلها  فالحكمة 
بالتحلم». أي أن الحكمة تكتسب بالعلم والتجربة واالستفادة من أصحاب الخبرات.

والحكمة كما قال عليه السالم : «ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها» ؛ لذا فإن األستاذ واألستاذة في دروس 
مداخل التربية اإلسالمية مدعوان إلى تفعيل دور الحكمة في :

@ تعاملهما مع التالميذ والتلميذات.

@ تنميتهما ورعايتهما لخبرات التالميذ والتلميذات.

@ دفع التالميذ والتلميذات إلى حسن االختيار بين آراء مختلفة أو مواقف متعددة.

@ حسن االندماج في المحيط.

التَّْعريفي للغير بالقول  من الحكمة قبول الرأي والرأي اآلخر، وحسن االختيار، والُمجاَمَلِة وعدم التجريح أو 
أو الفعل، والتغاضي عن اإلساءة.
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وهي تعني أيضا العلم أو البصيرة. يقول الله تعالى في سورة يوسف. اآلية 108 :

}

وتتكون الحكمة من عناصر ثالثة : 

الذكاء، والمعرفة، واإلرادة

الوقائع واألحداث.  بها اإلنسان في تعاطيه مع  التي يقوم  العقلية  الحكمة قائمة على االجتهادات  وبذلك تكون 
يقول الله تعالى في سورة لقمان. اآلية 11 :

}

الحلم  «إنما   : وسلم  عليه  الله  صلى  قال  والتجربة،  والكسب  والتدبر  التفكر  طريق  عن  اإلنسان  يحصلها  فالحكمة 
بالتحلم». أي أن الحكمة تكتسب بالعلم والتجربة واالستفادة من أصحاب الخبرات.

والحكمة كما قال عليه السالم : «ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها» ؛ لذا فإن األستاذ واألستاذة في دروس 
مداخل التربية اإلسالمية مدعوان إلى تفعيل دور الحكمة في :

@ تعاملهما مع التالميذ والتلميذات.

@ تنميتهما ورعايتهما لخبرات التالميذ والتلميذات.

@ دفع التالميذ والتلميذات إلى حسن االختيار بين آراء مختلفة أو مواقف متعددة.

@ حسن االندماج في المحيط.

التَّْعريفي للغير بالقول  من الحكمة قبول الرأي والرأي اآلخر، وحسن االختيار، والُمجاَمَلِة وعدم التجريح أو 
أو الفعل، والتغاضي عن اإلساءة.
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كشاف المفاهيم والمصطلحات

المفاهيم والمصطلحات التربوية :

• القيم : مجموعة من المبادئ العامة الموجهة ألخالق وسلوكات الفرد والجماعة.

• الكفاية : قدرة التلميذ(ة) على توظيف موارده ومكتسباته ؛ وتعبئتها لحل مشكلة تواجهه في حياته اليومية أو 
المستقبلية.

• الموارد : هي المعارف، والمهارات، والمواقف، التي يستثمرها التلميذ(ة) لبناء الكفاية وتنميتها.

• االختيار : هو تأهيل التلميذ(ة) الكتساب القدرة على التمييز بين عدة أفكار، واتخاذ القرار السليم.

• التقويم التربوي : عبارة عن سيرورة تهدف إلى تقدير مدى تحصيل التالميذ والتلميذات التعلمات المطلوبة، 
وتحقيق الكفاية المحددة.

والتلميذات خالل  التالميذ  لدى  الحاصل  النقص  تدارك  إلى  يهدف  تعلمي   / تعليمي  نشاط   : التربوي  الدعم   •
عمليات التعلم.

• تيكنولوجيا اإلعالم والتواصل : تشمل كل التجهيزات، والمعدات، والموارد الرقمية.

• الموارد الرقمية : ما يستثمر للتدخل في العملية التعليمية/التعلمية : (البوابات االلكترونية الرسمية - الوثائق 
المرجعية - بنوك المعطيات - األعمال المحفوظة - التطبيقات المدرسية).

• اإلدماج : إدماج المعارف / الموارد، والقيم النظرية، وتحويلها إلى ممارسات وسلوكات يومية ؛ وبالتالي مواجهة 
مشكالت تعترض التلميذ(ة) في حياته اليومية.

• البيداغوجيا الفارقية : هي بيداغوجيا ُتراعي الفوارق القائمة بين التالميذ والتلميذات.

• الهدف التعلمي : هو ممارسة قدرة على محتوى. مثال : قدرة التلميذ قراءة سورة من المقرر قراءة مرتلة - قدرته 
على استخالص القيمة األساسية فيها.

• القدرة : نشاط ذهني قابل للتطبيق في مجاالت مختلفة، وتتجلى من خالل تطبيقها على محتوى معين (الوضوء 
- أداء الصالة).
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معجم المصطلحات والمفاهيم

زَّاُق : َيْرُزُق َخْلَقُه ِباَل ُحُدوٍد. اَلرَّ

ِة. ِة اْۖلَمِتين : َشِديُد اْۖلُقوَّ ُذو اۖلُقوَّ

َبِني َسْعٍد : َقِبيَلٌة ِمْن َقَباِئِل اْۖلَعرَِب.

ُبْهٌم : َماِشَيٌة - َغَنٌم.

َطْسٌت : إَِناٌء َكبيٌر ِمْن ُنَحاٍس أْو َغْيرِِه.

اَلَخاِلُق : اۖلَِّذي َخَلَق ِمْن َعَدٍم.

اَْلَباِرُئ : اْۖلُمْبِدُع - اْۖلُمْخَتِرُع َعَلى َغْيِر ِمَثاٍل.

َوِر َعَلى َغْيِر ِمَثاٍل. ُر : َخالُِق اۖلصُّ اَْلُمَصوِّ

أِْن. اَْلَكِريُم : ُهَو اۖلرَِّفيُع اْۖلَقْدِر اْۖلَكِبيُر اۖلشَّ

اَْلَجَواُد : َكِثيُر اْۖلَعَطاِء، ألنَّ َخزَاِئَنُه الَ َتْنَفُذ.

َقْولَُه  َوَيْنِوي  َنْفِسِه  ِفي  اْۖلِْنَساُن  َيْسُترُُه  َما   : ِسرُُّهْم 

أَْو َعَمَلُه.

ُثوَن ِبِه ِسّراً. َنْجَواُهْم : َما َيَتَحدَّ

َعالٌَّم : َكِثيُر اْۖلِعْلِم.

ِعْلِم  َعْن  َغاَب  َما  َوُهَو  َغْيٍب،  َجْمُع   : اَْلُغُيوُب 

اْۖلَبَشِر.

اٌر : َكِثيُر اْۖلَمْغِفرَِة. َغفَّ

َبْعَد  َواۖلرُّْشِد  ِويِّ  اۖلسَّ ِريِق  اۖلطَّ إِلَى  َعاَد   : اِْهَتَدى 

اَلِل. اۖلضَّ

َيَتَحيَُّنوَن : َيرَْتِقُبوَن َوَيْنَتِظُروَن. 

َقرْناً : ُبوقاً َعَلى َهْيَئِة َقرٍْن.

؛  اۖلرَّْحَمِة  َباِطُن  َفاۖلرَّأَْفُة  اۖلرَّْحَمِة،  ُة  ِهَي ِشدَّ  : اَلرَّأَْفُة 

ٌة. َفِهَي َعامَّ

َرِر َوَدْفِع  ٌة ِبإِرَاَدِة َكْشِف اۖلضَّ اَلرَّْحَمُة : اۖلرَّْحَمُة َخاصَّ

وِء. اۖلسُّ

َرُؤوٌف : ِمْن أَْسَماِء اۖللَِّه اْۖلُحْسَنى، ِصيَغُة ُمَبالََغٍة : أَْي 

َكِثيُر اْۖلَعْطِف َواْۖلَمَحنَِّة َعَلى ِعَباِدِه.

َيُمدُّ  أَنَُّه  أَْي  اۖلرَّْحَمِة،  َكِثيُر  أَْي  ُمَبالََغٍة  ِصيَغُة   : َرِحيٌم 

َخْلَقُه ِبُكلِّ َما َيْحَتاُجوَن.

اَلرُّْكُن : ُيرَاُد ِبِه ُهَنا اْۖلَحَجُر اأْۖلَْسَوُد.

ُيَنبُِّهُه،  َمْن  َيْحَتاُج إِلَى  َيْغَفُل، َوالَ  اَلَِّذي الَ  اَلرَِّقيُب : 

َيْلِفُظ  {َما  َشْيٌء،  َعْنُه  َيِغيُب  الَ  اْۖلَحاِفُظ،  َوُهَو 

ِمْن َقْوٍل إاِلَّ لََدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد} ق : 18.

َيْكِف  لَْم  {أََو  َشْيٌء،  َعْنُه  َيِغيُب  اَلَِّذي الَ   : ِهيُد  اَلشَّ

ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد} فصلت : 53.
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المعجم اللغوي

ُع. َنْشَرْح : َنْفَسُح - ُنَوسِّ

َوَضْعَنا : أَزَْلَنا.

ِوْزرََك : ِعْبَئَك. َوِحْمَلَك.

أَْنَقَض َظْهرََك : أَْتَعَب َوأَْثَقَل َظْهرََك.

َفاْۖنَصْب : َفاْۖجَتِهْد ِفي اْۖلِعَباَدِة.

َفاْۖرَغْب : َفاْۖجَعْل رَْغَبَتَك َوَقْصَدَك َخالِصاً لِلَِّه.

َعْصُر   - الزََّماِن  ُمْطَلُق   - اْۖلَعْصِر  َصالَُة   : اَْلَعْصُر 

ِة. ُبوَّ اۖلنُّ

َلِفي ُخْسٍر : ُخْسرَان - ُنْقَصان.

َتَواَصْوا : أَْوَصى َبْعُضُهْم َبْعضاً.

َنْصُر اۖللَِّه : َعْوُنُه لََك.

َة. اَلَفْتُح : َفْتُح َمكَّ

أَْفَواجاً : َجَماَعات.

ا الَ َيِليُق ِبِه َعَلى  َسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك : َنزِّْهُه َتَعالَى َعمَّ

َسِبيِل اْۖلَحْمِد. 

اباً : َكِثيَر اْۖلَقُبوِل لَِتْوَبِة ِعَباِدِه.  َتوَّ

ْت. َماُء اْۖنَفَطرَْت : اِْنَشقَّ اَلسَّ

اَْلَكَواِكُب اْۖنَتَثرَْت : َتَساَقَطْت ُمَتَفرَِّقًة.

َقْت َفَصارَْت َبْحراً َواِحداً. رَْت : ُشقِّ اَْلِبَحاُر ُفجِّ

اَْلُقُبوُر ُبْعِثرَْت : ُقِلَب ُترَاُبَها.

أََك َعَلى ِعْصَياِنِه. َما َغرََّك ِبَربَِّك : َما َجرَّ

اَك : َجَعَل أَْعَضاَءَك َسِويًَّة َسِليَمًة. َفَسوَّ

َلَك : َجَعَلَك ُمَتَناِسَب اْۖلُخُلِق. َفَعدَّ

يِن : ِباْۖلَجزاَِء َواْۖلَبْعِث. ُبوَن ِباۖلدِّ ُتَكذِّ

َيْصَلْوَنَها : ُيَقاُسوَن َحرََّها.

ُضَحاَها : َضْوُؤَها إَِذا أَْشرََقْت.

َتالََها : َتِبَعَها ِفي اْۖلَِِضاَءِة.

َجالََّها : أَْظَهرََها لِلنَّاِظِريَن.

َيَها ِبُظْلَمِتِه. َيْغَشاَها : ُيَغطِّ

َل أَْعَضاَءَها. اَها : َعدَّ َسوَّ

ُفُجورََها َوَتْقَواَها : َمْعِصَيَتَها َوَطاَعَتَها.

َقْد أَْفَلَح : َفاَز، َوَنَجَح.

اَها ِباۖلتَّْقَوى. رََها، َوَنمَّ اَها : َطهَّ َزكَّ

َخاَب : َخِسَر.

اَها : َنَقَصَها َوأَْخَفاَها ِباْۖلُفُجوِر. َدسَّ

ْرِح ُسورَُة اۖلشَّ

ُسورَُة اْۖلَعْصِر

ُسورَُة اۖلنَّْصر

ُسورَُة ااۖلِْنِفَطاِر

ْمِش ُسورَُة اۖلشَّ
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َطْغَواَها : ُطْغَياِنَها، َوُظْلِمَها.

اِْنَبَعَث أَْشَقاَها : َقاَم ُمْسِرعاً َفَعَقَر اۖلنَّاَقَة.

َناَقة اۖللَِّه : اۖلنَّاَقُة اۖلَِّتي َجَعَلَها اۖللَُّه ُمْعِجزًَة.

ُسْقَياَها : َنِصيَبَها ِمَن اْۖلَماِء.

َعَلْيِهْم. اْۖلَعَذاَب  أَْطَبَق  َفَدْمَدَم َعَلْيِهم : 

اَها : َجَعَلَها َقاعاً َصْفَصفاً. َسوَّ

ْدُه. َسبِّـِح اْۖسَم َربـَِّك األعْلى : َنزِّْهُه َوَمجِّ

َخَلَق : أَْوَجَد ُكلَّ َشْيٍء ِبُقْدرَِتِه.

أَْخَرَج اْۖلَمْرَعى : أَْنَبَت اْۖلُعْشَب.

َفَجَعَلُه ُغَثاًء : َهِشيماً.

َواِد َبْعَد اْۖلُخْضرَِة. أْحَوى : َماِئاًل إلَى اۖلسَّ

اَلَعاِديَّاِت : اَْلَخْيِل اۖلَِّتي َتْعُدو ِبُسْرَعٍة.

ٍة َحتَّى ُيْسَمُع أَْنَفاُسَها ِعْنَد اْۖلَجْرِي. َضْبحا : ِبُقوَّ

ِة َحكِّ  َرَر ِمْن ِشدَّ اَْلُموِرَياِت َقْدحاً : اۖلَِّتي ُتْخِرُج اۖلشَّ
َحَواِفرَِها ِباأۖلرِْض أَْثَناَء اْۖلَجْرِي.

َباِح  اۖلصَّ ِفي   لِْلَعُدوِّ  اْۖلُمَباِغَتاِت   : ُصْبحاً  اَْلُمِغيرَاِت 
اْۖلَباِكِر.

ْبِح ُغَباراً. َفأََثْرَن ِبِه َنْقعاً : أََثرَْن ِفي اۖلصُّ

ِمَن    َجْمعاً  ِفيِه  ْطَن  َفَتَوسَّ  : َجْمعاً  ِبِه  َفَوَسْطَن 
اأْۖلَْعَداِء.

َلَكُنوٌد : لََجُحوٌد َكُفوٌر. 

ْنَيا. ُحّب اْۖلَخْيِر : ُحّب اْۖلَماِل، َوِنَعِم اۖلدُّ

ُبْعِثَر : أُِثيَر َوأُْخِرَج.

َل : ُجِمَع أَْو ُميَِّز. ُحصِّ

ُزْلزَِلِت ااْۖلرُْض : ُحرَِّكْت َتْحِريكاً َعِنيفاً.

أَْثَقاَلَها : َمْوَتاَها. َما َتْحِمُل ِفي َباِطِنَها.

ُث أَْخبـَارََهـا : ُتْخبـُِر ِبَمـا ُعـِمـــَل َعَلْيَها. ُتَحـدِّ

أْوَحى َلَها : أَْصَدَر لََها أَْمراً ِبَذلَِك.

َيْصُدُر اۖلنَّاُس : َيْخرُُجوَن ِمْن ُقُبورِِهْم إلَى اْۖلَمْحَشِر.

أَْشَتاتاً : ُمَتَفرِِّقيَن.

ِمْن  َيْظَهُر  َما  َوُهَو  َشْيٍء  أََخفُّ  َوْزٌن   : َذرٍَّة  ِمْثَقاَل 
ْوِء، أَْو َوْزُن َذرِّ النَّْمِل. ُغَباٍر ِفي اۖلضَّ

َذاِت اْۖلُبُروِج : َذاِت اْۖلَمَنازِِل لِْلَكَواِكِب.

اَْلَيْوم اْۖلَمْوُعوِد : َيْوِم اْۖلِقَياَمِة.

َشاِهٌد : َمْن َيْشَهُد َعَلى َغْيرِهِ ِفيِه.

ُقِتَل : ُلِعَن أََشدَّ اۖللَّْعِن.

قِّ اْۖلَعِظيِم َكاْۖلَخْنَدِق. اأَلْخُدوِد : اَلشَّ

َما َنَقُموا : َما َكرُِهوا ِمْنُهْم.

ُبوا َوأُْحرُِقوا. َفَتُنوا : ُعذِّ

الِِميَن ِباْۖلَعَذاِب. َبْطُش َربَِّك : أَْخُذُه اۖلظَّ

ُهَو ُيْبِدُئ : َيْخُلق اْۖبِتَداًء ِبُقْدرَِتِه.

ُيِعيُد : َيْبَعُث َبْعَد اْۖلَمْوِت.

رَِف، َواْۖلَكرَِم َواْۖلَبَرَكِة.  َمِجيٌد : ُمَتَناٍه ِفي اۖلشَّ

أَيِّ  َعْن  َمْحُفوٍظ  لَْوٍح  ِفي  َمْكُتوٌب   : َمْحُفوٌظ  َلْوُح 
َتْغِييٍر.

ُسورَُة اأْۖلْعَلى

ُسورَُة اْۖلَعاِدَياِت

ُسورَُة اۖلزْلزََلة

ُسورَُة اْۖلُبُروج
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ٌة ِمَن اۖلزََّمِن. ْهِر : ُمدَّ ِحيٌن ِمَن اۖلدَّ

َمْذُكوراً : َمْوُجوداً َولَُه ِذْكٌر.

أَْمَشاٍج : أَْخالٍَط ِمْن َعَناِصَر ُمْخَتِلَفٍة.

َنْبَتِليِه : ُمْبَتِليَن لَُه ِباۖلتََّكالِيِف.

ِبيَل : َبيَّنَّا لَُه َطِريَق اْۖلِهَداَيِة. َهَدْيَناُه اۖلسَّ

أْغاَلاًل : ُقُيوداً.

َكأٍس : َخْمٍر َغْيِر ُمْسِكرٍَة.

ِمزَاُجَها : ُما ُتْمَزُج ِبِه.

َكاُفوراً : َماًء َكاْۖلَكاُفوِر ِفي َبَياِضِه َوَصَفاِئِه.

ُروَنَها : ُيْجُروَنَها َحْيث َشاُؤوا. ُيَفجِّ

ُمْسَتِطيراً : ُمْنَتِشراً َغاَيَة ااۖلِْنِتَشاِر.

َيْوماً َعُبوساً : َتْسَودُّ ِفيِه اْۖلُوُجوُه لَِهْولِِه.

َقْمَطِريراً : َشِديَد اْۖلُعُبوِس.

َنْضرٌَة : ُحْسناً ِفي اْۖلُوُجوِه.

ُرِر. اأَلَراِئِك : اَلسُّ

زَْمَهِريراً : َبرْداً َشِديداً.

َداَِنَيًة َعَلْيِهْم ِظاَلُلَها : َقِريَبًة ِمْنُهْم.

َلْت ُقُطوُفَها : ِثَمارَُها َقِريَبٌة. ُذللِّ

أَْكَواٍب : ُكُؤوٍس.

َفاِء. َقَواِريراً : َكاۖلزَُّجاَجاِت ِفي اۖلصَّ

. ُروَها : َجَعُلوا َشرَاَبَها َعَلى َقْدِر اۖلرَّيِّ َقدَّ

َكأساَ : َخْمراً َغْيُر ُمْسِكرٍَة.

ِمزَاُجَها : َما ُتْمَزُج ِبِه - َخِليُطَها.

زَْنَجِبياًل : َكالزَّْنَجِبيل ِفي أَْحَسِن أَْوَصاِفِه.

الََسِة. ى َسْلَسِبياًل : ُتوَصُف ِبَغاَيِة اۖلسَّ ُتَسمَّ

ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن : َيْبَقْوَن َداِئماً َعَلى َهْيَئِتِهْم.

ُلْؤُلـؤاً َمْنُثـوراً : ُمَتَفرِّقـاً َغْيــَر ُمْنَتِظــٍم.

َيْوماً َثِقياًل : َشِديَد اأْۖلْهَواِل )َيْوُم اْۖلِقَياَمِة(.

َشَدْدَنا أْسرَُهْم : أَْحَكْمَنا َخْلَقُهْم.

ُسْنُدٍس : ِديَباٌج رَِقيٌق.

ٌط. اِْسَتْبرٍَق : ِديَباٌج َغِليٌظ ُمَخطَّ

ْنَيا. َنِعيـٍم ِفي اۖلدُّ ـَل لَُهـْم ِمـْن  اَْلَعاِجَلـُة : َمـا َعجَّ

ُسورَُة اْۖلِْنَساِن
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- القرآن الكريم، المصحف المحمدي، مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.
- صحيح البخاري، اإلمام البخاري.

- صحيح مسلم، اإلمام مسلم، كتب السنن، أصحاب السنن، الموطأ، اإلمام مالك بن أنس.
- االتقان في علوم القرآن، السيوطي.

- كيف نقرأ القرآن، عبد الحميد احساين.
- التجويد المصور، الدكتور أيمن رشدي سويد.
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- الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية.

- الوثيقة اإلطار لمراجعة المناهج التربوية، وبرامج تكوين األطر، مارس 2001، لجنة االختيارات والتوجهات، وزارة 
التربية الوطنية.
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- االختيارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في مراجعة المناهج التربوية، الكتاب األبيض الجزء األول، وزارة 
التربية الوطنية، يونيو 2002.
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- الصيغة النهائية، شتنبر 2011، مديرية المناهج، وزارة التربية الوطنية.

- الكتاب األبيض.. ح : 1 و ج : 2، وزارة التربية الوطنية.

- منهاج التربية اإلسالمية، يونيو 2016.

- طرائق وأساليب التدريس والتكوين، دومنيك شالفان، ترجمة عبد الكريم غريب.

- مجلة عالم التربية، العدد الرابع واألربعون، أكتوبر 2016.

- البرنامج االستعجالي، أو إصالح اإلصالح في منظومة التربية والتكوين، مجلة عالم التربية، العدد 19.

- دليل ألهم النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية.

- الكفايات في التعليم، محمد الدريج.

- التربية على القيم، عالم التربية، العدد 21.

- الملتقى التواصلي حول مرصد القيم، وزارة التربية الوطنية شتنبر 2005.

- طرق وأدوات التدريس والتكوين، ترجمة عبد الكريم غريب.

- البيداغوجيا الفارقة، عبد الكريم غريب.

- دينامية الجماعة التربوية، محمد آيت موحى.

- تطور لغة الطفل، عبد الكريم الخاليلة.

- مجلة علوم التربية، المجلد الثالث، العدد الحادي والعشرون، أكتوبر 2001.

- اتجاهات حديثة في تربية الطفل، زيدان نجيب حواشين.

- كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، الدكتور حسان شمسي باشا.

- من الكفايات إلى اإلدماج، ذ. عبد الله ضيف.

- معارف وقضايا تربوية، ذ. عبد الله ضيف.

- المدرسة المغربية وتيكنولوجيا المعلومات واالتصال، نور الدين مشاط.

- التعليم الديني بالمغرب، تشخيص وإشراف المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة.
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