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المـادة وكيفية مساىمتيا في تحقيق المالمح
. 1تقديـم
ّ
 1.1تقديـم المـادة
التربية اإلسبلمية ىي تمؾ التربية المستمدة مف الوحي ،والموجية لتنمية استعدادات المتعمّـ الفطرية في المجاالت

تعممي يتمّيز بكونيا :
نموه ،وىي نشاط
الخمقية و
ّ
الروحية والفكرّية و ّ
ّ
االجتماعية والسموكية ،تماشيا وخصائص ّ
ّ
الخمقي
الوجداني و
العقمي و
النمو
وخمقي يضمف لو أكبر قدر ممكف مف درجة
في
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 تضع المتعمـ في نشاط معر ّ
االجتماعي ،والتواصؿ بإيجابية في المحيط.
و
ّ
 تبعث ما في المتعمـ مف قدرات عقمية ،وتشحذ ما فيو مف طاقات ووجداف وحواس ،وتوظيفيا في الممارسات

التعممية ،واكتشاؼ ما في عالـ الطبيعة مف حقائؽ دالّة عمى عظمة الخالؽ ومف ثـ اإليماف بو وتعظيمو
وطاعتو ،والعمؿ بمقتضى أوامره واجتناب نواىيو.

 تستند إلى مبدأ الديناميكية ،فيي مرنة قابمة لمتعديؿ والتغيير والتطوير في إطار ما يستحدث مف معمومات
واجتيادات وفؽ اإلطار الشرعي.

لتبني ك ّؿ مستحدث نافع في مجاالت العموـ المختمفة
 متفتحة ،وتستفيد مف التجارب اإلنسانية الصالحة ،وتسعى ّ
والمعارؼ والموارد.
تتبنى مبدأ الشمولية والتكامؿ في انتقاء المعارؼ والموارد ،وتسخيرىا لتكويف شخصية المتعمـ تكوينا متوازنا مف
ّ 
الجوانب المختمفة :روحية ،فكرية ،وجدانية ،اجتماعية ،خمقية ،بدنية ،معرفية ،وصحية.
 ت منح المتعمـ فرص ممارسة االستقبللية وروح المبادرة اإليجابية ،وتحمؿ المسؤولية وىي الجوانب البلزمة
لمساعدتو عمى مجابية صعاب الحياة.

محبا وخادما
ّا
الوطنية المسممة ،فينشأ مؤمنا ،مطيعا متخمقا،
شخصيتو
 تضع لو أسس بناء
معتز بإسبلموّ ،
ّ
ّ
مقد ار إطار الحياة المشتركة في وسطو ،قائما بواجباتو ،واعيا بمسؤوليتو ،متفتّحا عمى غيره ،ومواكبا
لوطنوّ ،
عصره.

 تفتح لو أفاؽ التعمّـ الذاتي مف خبلؿ ممارسة التعمـ ،والقياـ باألبحاث ،وانجازات في إطار األنشطة البلصفية.
مادة التربية اإلسبلمية في مرحمة التعميـ المتوسط في تحقيؽ
 2.1ـ مساىمة المادة في تحقيق المالمح :تسيـ ّ
مبلمح التخرج عمى النحو التالي :
 1.2.1في مجال التأصيل الوطني والتفتح عمى العالم :

 ترسيخ الشعور باالعتزاز باإلسبلـ واالنتماء الوطني والحضاري؛
 التنشئة عمى المبادئ والقيـ اإلسبلمية في جوانبيا الروحية واألخبلقية واالجتماعية والثقافية والوطنية؛
 تكويف متعمـ مزود ببعض المعالـ الوطنية متعمؽ بقيـ مجتمعو وأمتو متفتح عمى العالـ مف حولو؛
 تنمية قيـ ومواقؼ إيجابية ليا صمة بمبادئ حقوؽ اإلنساف والمساواة والعدالة االجتماعية؛
 تحقيؽ السموؾ المبني عمى الوعي والتفكير المنطقي والنقد الموضوعي؛

 تجسيد القيـ المكتسبة بتصرفات مناسبة في حؿ إشكاليات في المحيط والبيئة.
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 2.2.1في الجانب المعرفي
 تنمية الرصيد المغوي مف خبلؿ النصوص الشرعية ومختمؼ األحكاـ والحكـ والمواعظ األخبلقية.
 تعزيز المعرفة الخاصة بالكوف والمخموقات مف خبلؿ إدراؾ وحدانية اهلل ودالئؿ قدرتو.

 ممارسة مبادئ في التفكير المنطقي واالستدالؿ الموضوعي مف خبلؿ توظيؼ المبلحظة والمقارنة والتحميؿ
والترتيب والنقد والبرىنة في وضعيات التعمـ والتواصؿ المختمفة في المحيط.

 معرفة المواقع الجغرافية لؤلحداث الكبرى مف خبلؿ دراسة محطات مف سيرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
وحياة األنبياء عمييـ السبلـ والصحابة الكراـ.

 معرفة حقوؽ وواجبات المواطنة والحياة المشتركة في المحيط.

 إدراؾ معنى الحرية واالستقبللية والمسؤولية عمى المستوى العممي مف خبلؿ معرفة أسس العقيدة وأداء
العبادات وااللتزامات األخبلقية.

 فيـ النشاطات اإلنسانية وتكامميا انطبلقا مف معرفة واجبات وحقوؽ المسمميف في عبلقاتيـ مع غيرىـ.

 تنمية المعرفة الخاصة بالجوانب الفنية والجمالية في شقيا المادي مف خبلؿ التدريب عمى ميارات تبلوة
القرآف الكريـ وكتابتو (الرسـ العثماني) وأداء األناشيد ،والتعرؼ عمى جماؿ العمارة اإلسبلمية،

 تنمية المعرفة الخاصة بالجوانب الفنية والجمالية في شقيا المعنوي مف خبلؿ إدراؾ محاسف األخبلؽ
والشعائر التعبدية وآثارىا عمى الصحة العقمية والنفسية والبدنية.

 3.2.1في ميدان الكفاءات العرضية :تسيـ مادة التربية اإلسبلمية في ميداف الكفاءات العرضية مع المواد
األخرى مساىمة كبيرة ،ويتجمى ذلؾ فيما يمي:

الطابع الفكري
 التعبير عف الرأي والمواقؼ بالحجج واألدلة الشرعية المناسبة.
 ممارسة الفضوؿ العممي مف خبلؿ المبلحظة واالستنتاج والتمخيص.
 ممارسة االستقبللية وحؿ مشكبلت في المحيط.
 حسف االستدالؿ ،والنقد البناء.
الطابع المنيجي
 تخطيط العمؿ وتنظيمو وانجازه بإتقاف.
 اإلسياـ في انجاز أعماؿ مشتركة ضمف مجموعة.
 تحميؿ مواقؼ التخاذ ق اررات (ظواىر سموكية واجتماعية مختمفة).
طابع شخصي اجتماعي
 المبادرة والمثابرة وتحمؿ المسؤولية.
 اإلسياـ في النشاطات الفكرية والبدنية واالضطبلع بدوره وفقا إلمكانياتو واىتماماتو ومحفزاتو.
 إبراز القيـ االجتماعية المكتسبة في سموكاتو مف خبلؿ:
 التضامف والتعاوف والمبادرات الخيرية. اإلسياـ في أعماؿ ذات العبلقة بالعناية بالمحيط والموارد الطبيعية. االندماج في المحيط القريب (الحي ،القرية ،المدينة).الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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طابع تواصمي
 التواصؿ اإليجابي مع المحيط باستخداـ قواعد الحوار البناء استنادا إلى معارفو الشرعية ومكتسباتو المغوية.
 المشاركة في النقاشات والحوارات بحسف االستماع ،والتدخؿ المناسب ،وتعميؿ المواقؼ بالحجج ،وتحمؿ
المسؤولية ،وتقبؿ الرأي المخالؼ.

 3.1صعوبات تعمّم وتعميم المادة :تواجو العممية التعميمة والتعميمية في مادة التربية اإلسبلمية صعوبات تفرضيا
خصوصية وطبيعة المادة ،وىي :

 عدـ توفر كؿ المؤسسات التعميمية عمى الوسائؿ والفضاءات التي تسمح بتطبيؽ بعض التعممات ،مثؿ
الوضوء والصبلة..

 صعوبة التأثير الوجداني لممادة بفعؿ عدـ توفر كؿ شروط تعميميا بالكيفية المناسبة.

 التأثر ببعض السموكات السمبية في المحيط القريب (األسري ،المدرسي ،االجتماعي) مف التمميذ التي تخالؼ
ما يكتسبو المتعمـ مف سموؾ وأخبلؽ.

 صعوبة بناء الوضعيات بمختمؼ أصنافيا بما ينسجـ مع متطمبات المقاربة بالكفاءات.

 صعوبة تحكـ األستاذ في المجاؿ المعرفي لممادة النعداـ اإلشراؼ والتكوبف المتخصص.
 تعدد واختبلؼ مصادر المادة في المحيط ،مما يولد لدى المتعمـ الحيرة ،خاصة إذا تعارضت مع تمؾ التي
يتمقاىا في المدرسة.

 .2الممارسات البيداغوجية التي تتطمبيا المادة في التعميم المتوسط :لمادة التربية اإلسبلمية خصوصيات ،تتطمب
ممارسات بيداغوجية متكيفة تماشيا وطبيعة مواردىا وأىدافيا التعميمية المنتظمة في ستة مياديف تعممية أو
حقوؿ النشاط ىي - :ميداف النصوص الشرعية
 ميداف العقيدة اإلسبلمية ميداف العبادات ميداف األخبلؽ واآلداب اإلسبلمية ميداف السيرة ميداف القصصواف كانت تشترؾ أفقيا وبصورة متكاممة في بناء الكفاءات العرضية وغرس القيـ وتحقيؽ الكفاءة الشاممة المعبرة
فإنيا مف حيث البناء العمودي لممعارؼ والقيـ والسموكيات المستيدفة في كؿ
عف مبلمح التخرج في أي مستوىّ ،
ميداف تتطمب معالجات خاصة ،رغـ ما يوجد بينيا مف عبلقة عضوية ووظيفية تظير في وضعيات االستعماؿ
بواسطة عمميات اإلدماج ،كأف تكوف النصوص الشرعية سندا لؤلخبلؽ ،أو أحكاما لمعبادات أو غير ذلؾ.
النصـوص الشرعيـة :يتـ تناوليا في الوضعيات التعممية مع المتعمميف بإستراتيجية قائمة عمى نشاط الحفظ
والتمقيف والتفسير والشرح ،وىو األداء المركز عمى دور األستاذ أكثر مف دور المتعمـ ،ألف النصوص الشرعية
التي ىي سور وآيات وأحاديث نبوية نصوص توقيفية مقدسة ،حيث يعتمد فييا استخداـ آليات القراءة والحفظ
الخاصة بالقرآف أو الحديث ،مف المصحؼ المدرسي ،أو كتاب المتعمـ ،أو المسجؿ ،مع إشراؾ المتعمـ في
التفسير والشرح ،ومراعاة مستواه اإلدراكي.
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العقيـدة اإلسالميـة  :يتناوؿ ىذا الميداف بعض أركاف اإليماف ،وىي بطبيعتيا تعبر عف غيبيات يصعب عمى عقؿ
المتعمـ إدراكيا دوف تمثميا بدالئؿ ممموسة أو ظواىر كونية مألوفة توضح مفيوميا ،وتبيف أثرىا عمى حياة اإلنساف
النفسية والروحية واالجتماعية والدينية والخمقية وغيرىا  :اإليماف الذي ىو االعتقاد بالقمب ،واالعتقاد يكوف بوجود

مدلوالت تتمثؿ في األشياء الظاىرية في المحيط والكوف ،والسماء واألرض ،والسحاب والمطر ،والح اررة والبرد،

واإلنساف والحيواف وغيرىا مف المحسوسات المعروفة والمألوفة في الحياة والطبيعة ،وىي األشياء التي تساعد عمى

توفير عوامؿ المشاركة الواعية لمتبلميذ في عممية التعمـ بواسطة المبلحظة واستغبلؿ معارفيـ القبمية وتجاربيـ

الشخصية ،وبناء كفاءاتيـ واحتكاكاتيـ اليومية بمختمؼ األشياء والظواىر الكونية في المحيط ،والتي تشكؿ الوسائؿ
المناسبة لوضعيات التعمـ في ىذا الميداف والمستوى ،إضافة إلى الصور ،والمجسمات ،واألفبلـ الوثائقية واألقراص

المضغوطة والكتب المدرسية وغيرىا.

العبـادات :يتناوؿ ىذا الميداف مبادئ معرفية في األحكاـ والكيفيات والممارسات الخاصة ببعض العبادات والرخص
الشرعية فييا ،كالوضوء والتيمـ والصبلة والزكاة والصوـ والحج والعمرة مسايرة لمستوى المتعمـ في اإلدراؾ والحفظ
مف جية ،وتجاوب ىذا القدر مف المعرفة الدينية في العبادات مع قدرات المتعمـ في األداء ،وما يترتب عنيا مف
سموؾ في الجوانب التواصمية األخرى في المحيط مف جية أخرى ،لذلؾ يعتمد في تعمميا وبناء كفاءاتيا عمى
الوضعيات التي توفر وسائؿ التعمـ النظري إلى جانب الممارسة العممية في الوقت ذاتو مف أجؿ تعزيز المعرفة

بالممارسة ولو مف باب التدريب ،ألف الممارسة الواجبة مرىونة بقدرات المتعمـ في ىذا المستوى والتكميؼ الشرعي،
كالزكاة والصوـ والحج ،حيث يكفي فييا استظيار المعارؼ الخاصة بيا شكميا في وضعيات تواصؿ شفوية أو

كتابية لمداللة عمى اكتساب الكفاءة ،ومف بيف الوسائؿ المقترحة في ىذا الميداف ،الصور ،أشرطة وثائقية ،أداءات

حية ،نصوص الكتب المدرسية ،اإلعبلـ األلي ...إلخ .مما يوفر فرص المشاركة الفعالة لممتعمـ إلى جانب دور
األستاذ في توجيو نشاطات التعمـ الستيفاء المعارؼ وبنائيا وىيكمتيا ضمف مسعى تنصيب الكفاءة الختامية

المستيدفة.

األخالق واآلداب اإلسالمية :تتميز طبيعة المعارؼ المندرجة ضمف ىذا المجاؿ بالتنوع والتركيز أكثر عمى الجانب
السموكي/القيمي ذي الصمة بالمعامبلت اليومية لممتعمـ في محيطو ،وتجسيد بمضمونيا معاني القيـ النبيمة والخصاؿ

الحميدة والمثؿ األخبلقية المنبثقة مف التعاليـ اإلسبلمية في شتى مياديف الحياة الفردية واألسرية واالجتماعية والبيئية

والوطنية ،كاإلحساف ،واإليثار ،والتعاوف ،والمحافظة عمى البيئة ،وحسف الصحبة ،وبر الوالديف وغير ذلؾ ،مما يجعؿ
أمر اكتسابيا لممتعمميف يحتاج إلى صيغ بيداغوجية تقوـ عمى مجموعة مف االختيارات ،كالمبلحظة وتحميؿ ظواىر

سموكية في المحيط ونقدىا واستخبلص العبر والقيـ األخبلقية منيا وقصص معبرة مؤثرة عمى العقؿ والوجداف ،أو
استغبلؿ أحداث مباشرة أو قدوة حسنة أو صور تكوف محؿ حوار مع المتعمميف ،وغير ذلؾ مف الوضعيات التي

تساعد عمى إتاحة الفرص المناسبة لمشاركة المتعمـ بالمبلحظة والمقارنة واالستكشاؼ واالستنتاج والتقميد في

اكتساب المعرفة الخمقية وممارستيا في مواقؼ تواصمية مع المحيط ممارسة نظرية أو ممارسة تطبيقية ،وربطيا
باألدلة المنطقية المستمدة مف النصوص الشرعية ،مع مراعاة مستوى المتعمميف في التبسيط والتعقيد ،واالستئناس
الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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بالكتاب المدرسي والمتابعة المستمرة لسموؾ المتعمميف ،وىذا إلى جانب إمكانية استخداـ وضعيات تعمـ متعددة
المعارؼ مف نفس الميداف أو مشتركة بيف عدة مياديف بمراعاة التكامؿ فيما بينيا وانسجاميا مع سياؽ بناء

الكفاءات الختامية أو غرس القيـ لتحقيؽ الكفاءة الشاممة في كؿ مستوى.

السيـرة النبويـة :يغمب الطابع السردي لوضعيات التعمـ في ىذا الميداف عمى غيره مف أشكاؿ وأساليب التعمـ في
الوضعيات األخرى ،وذلؾ لتميز كثير مف المعارؼ المندرجة في سياقو بخصائص تجعميا متقاطعة مع مادة التاريخ،
إال أف تعمقيا بشخصية الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يمنحيا مكانة خاصة وطابعا مقدسا ،ومع ذلؾ فالحاجة أكيدة
إلى االستعانة بالوسائؿ المدعمة إلرفاؽ نشاطات التعمـ فييا واستجبلء الحقائؽ والمعمومات بحوارات ومناقشات
ىادفة ،الغاية منيا الوصوؿ إلى استخبلص العبر والقيـ النبيمة واألخبلؽ العالية ،بغرض التكريس والتجسيد في

سموكيات المتعمميف العممية منيا والعممية في مختمؼ وضعيات التواصؿ مع المحيط ،ومف بيف الوسائؿ المقترحة :
الخرائط ،صور ألماكف أو معالـ أو آثار ،كتب ،وثائؽ وغيرىا (وىذا الطابع السردي يدعـ ويخدـ تعمـ المغة

العربية في بنائيا الفكري والفني).

القصـص :لمقصة اليادفة دور تربوي واثر بالغ عمى عقؿ المتعمـ ووجدانو وسموكو ،وأحسف القصص المساعدة
عمى تربية النشء عمى األعماؿ الصالحة واألخبلؽ الفاضمة ،وأفضميا وأقواىا أث ار عمى سموؾ المتعمـ ،ىي

قصص األنبياء عمييـ السبلـ ،وقد أدرجت في ىذا الميداف قصص لبعض األنبياء ىدفيا استخبلص العبر والحكـ
البالغة والسموؾ الحسف في الطاعة  ،والصبر ،والشكر عمى النعـ  ،والدعوة إلى الحؽ بالحجة والموعظة الحسنة

وغيرىا ،التماسا لمخير ونيؿ رضا اهلل تعالى ،مع االستعانة بالكتب والمراجع المناسبة ،وربط المواعظ المستخمصة

منيا ،وادماجيا مع ميداف األخبلؽ واآلداب اإلسبلمية.

 .3توضيحات خاصة بكيفية التعامل مع جدول البرنامج لكل سنة

يتضمف جدوؿ البرنامج مجموعة مف المصطمحات ينبغي معرفة معانييا وكيفية التعامؿ معيا ،وىي :

 1.3الكفاءة الشاممة :تعبر عف التصور العاـ لكفاءة المتعمـ في نياية السنة مف سنوات التعميـ المتوسط عمى ضوء
مممح التخرج .وتصاغ بشكؿ يشمؿ األداءات أو التصرفات أو اإلنجازات التي بمقدور المتعمـ القياـ بيا في وضعيات
محددة مف خبلؿ تجنيد الموارد المناسبة وتوظيفيا ،وىذه الكفاءة ىي المحددة لما يأتي في بقية عناصر الجدوؿ.
 2.3القيم  :ىي مجموعة مف الخصاؿ والمكارـ األخبلقية التي تـ انتقاؤىا بانسجاـ استنادا إلى غايات المادة،
والمبلمح وفحوى منصوص الكفاءة الشاممة ،وموارد المادة في مختمؼ ميادينيا ،لتكوف محؿ التعممات ،وغايتيا
القصوى ىي بناء كفاءات المتعمـ .كاالعتزاز باإلسبلـ ،والتمسؾ بمقومات اليوية الوطنية واالستقامة ،والتضامف،
واإلحساف ،والمحافظة عمى البيئة وغيرىا ،وقد أدرجت في برنامج مختمؼ سنوات التعميـ المتوسط بالتدرج تماشيا
وخصائص نمو المتعمـ في كؿ مستوى مف النواحي الفكرية والمعرفية والميارية والبدنية وغيرىا ،والكفاءات
المستيدفة .ومع ذلؾ ىناؾ قيـ ستتكرر في كؿ مستوى باعتبارىا أكبر مف أف تكتسب في مستوى واحد أو نشاط
تعممي معيف ،كما أنيا تزداد تعقيدا بنمو المتعمـ وتقدمو في المسار الدراسي ،وبالممارسة والتكرار( .القيـ األخبلقية
واالجتماعية والجمالية المرتبطة باليوية ،الضمير الوطني ،المواطنة ،التفتح عمى العالـ).
الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

7

وزارة التربيت الىطنيت

الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 3.3الكفاءات العرضية :ىي الكفاءات التي تساىـ بيا المادة في تكويف شخصية المتعمـ مف الجوانب المختمفة وفقا
لممبلمح األفقية التي تشترؾ في تحقيقيا كؿ المواد بمساىمات معينة في مرحمة أو طور أو سنة مف سنوات التعميـ
المتوسط مف ناحية ،ومف ناحية أخرى تعكس كفاءة المتعمـ داخؿ المادة نفسيا وبشكؿ أفقي ،وذلؾ بالتحكـ في توظيؼ

الموارد المكتسبة مف مياديف النشاط لممادة واستظيارىا بممارسات سموكية في مواقؼ أو وضعيات جديدة متعمقة

بنفس المادة أو بغيرىا مف المواد ،أو في التواصؿ اليومي لممتعمـ في المحيط .وتنػدرج ضمػف أربعػة محػاور ىػي:

 -كفاءات ذات طابع فكري ،مثؿ استخداـ التفكير المنطقي واالستدالؿ الموضوعي لتعميؿ مواقؼ سموكية معينة.

 كفاءات ذات طابع منيجي ،مثؿ استخداـ أدوات المادة لتحسيف نوعية االتصاؿ والخطاب الديني في المحيطوالبحث واالستدالؿ.

 -كفاءات ذات طابع تواصمي ،مثؿ ممارسة أسموب الحوار البناء في التواصؿ مع الغير ،وتقبؿ الرأي المخالؼ.

 كفاءات ذات طابع شخصي اجتماعي ،كالمساىمة اإليجابية في تقوية عوامؿ التماسؾ االجتماعي في المحيط. 4.3الميـاديـن :ىي مجاالت أو محاور النشاط لممادة ،وفي مادة التربية اإلسبلمية تـ تحديد ستة مياديف لنشاط
التعميـ والتعمـ ،وىي:
 ميداف النصوص الشرعية ميداف العقيدة اإلسبلمية. -ميػداف العبادات.

 ميداف األخبلؽ واآلداب اإلسبلمية. ميداف السيرة النبوية. -ميداف القصص.

معينة في نياية مسار تعممي
 5.3الكفـاءات الختاميـة :ىي الكفاءات المعبرة عف تحكـ المتعمـ في ممارسة سموكيات ّ
في ميداف مف المياديف الستة المحددة لمتربية اإلسبلمية مف خبلؿ توظيؼ الموارد المعرفية أو القيمية أو السموكية
معينة في المحيط – مثؿ تناوؿ النصوص الشرعية في الوضعيات
أو المنيجية المكتسبة في وضعيات حؿ إشكالية ّ
المناسبة لمتبلوة أو االستدالؿ أو لمتطبيؽ بالنسبة لمميداف األوؿ ،فكؿ كفاءة ختامية محددة مرتبطة بأحد المياديف
الستة المذكورة ،وىي مستوحاة مف مبلمح التخرج والكفاءة الشاممة لبرنامج كؿ سنة والقيـ المدرجة ضمنو وضمف
الكفاءات العرضية بانػسجاـ.
 6.3مـركبـات الكفـاءة  :ىي العناصر أو األجزاء المكونة لمكفاءة الختامية في الجدوؿ وتتضمف التحكـ في الموارد
وفي توظيفيا في شكؿ عمميات تدخؿ في تركيبة حسف التصرؼ الذي تعبر عنو الكفاءة ،والتي تثبت تحقيقيا عندما
يستطيع المتعمـ إظيارىا بصفة مندمجة في نشاط أو وضعية ،وىي مستمدة مف نصوص الكفاءة الختامية ،مثاؿ:
مركبات الكفاءة الختامية المتعمقة بميداف النصوص الشرعية ،والتي تأتي عمى الشكؿ اآلتي:
 الحفظ الجيد التناوؿ الصحيح في (التبلوة ،االستدالؿ ،التطبيؽ). -التوضيح المناسب

 وضعيات االستعماؿ.الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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 7.3المحتويـات المعرفيـة :ىي مجموعة المعارؼ أو الموارد التي تدخؿ في تركيبة الكفاءة الختامية ،وىي مستمدة
مف مصفوفة الموارد حسب مياديف المادة في البرنامج الخاص بكؿ سنة مف سنوات التعميـ المتوسط .وتتميز
بخاصية التدرج في التوسع والتعمؽ تصاعديا مف السنة األولى إلى السنة الرابعة.
 8.3أنماط من وضعيـات تعمميـة  :األمثمة المقترحة في الجدوؿ صيغت في قالب عاـ دوف التفاصيؿ العتبارات
متعمقة بالفضاء المخصص في الجدوؿ ليذا الجانب ،حيث ال يمكف عرض الوضعية بجميع مكوناتيا ومجرياتيا
وأىدافيا ،وانما أشير إلييا بإيجاز إلعطاء فكرة لؤلستاذ حوؿ إشكالياتيا والنشاطات المرتبطة بالتعمـ فييا ،فاسحا
لو المجاؿ لصناعة وضعيات اكثر تفصيبل ،واستجابة لمتطمبات قسمو وخصوصية بناء كفاءات المادة في مختمؼ
كعينة في ىذه الوثيقة.
ميادينيا ومستوياتيا ،ومف خبلؿ االستعانة واالستئناس بنموذج الوضعيات التعممية المقترحة ّ
وتصور إطارىا في ضوء اإلجابة عف األسئمة اآلتية :ما ىي الوضعية التعميمة المناسبة لبناء الكفاءة المستيدفة؟
ىؿ الوضعية تطرح مشكمة عمى التبلميذ لممعالجة؟ ىؿ لموضعية داللة (معنى)عند المتعمميف؟ (الواقع المعيش،
االىتمامات ،استدعاء المعارؼ القبمية) .ىؿ الوضعية مثيرة لمتعمـ (المعارؼ القبمية غير كافية ،والحؿ يتطمب
معارؼ جديدة ما ىي؟ ما ىي المياـ والنشاطات المطموبة مف المتعمميف؟ وما ىي األىداؼ التعميمية منيا؟ ما
ىي الوسائؿ المعينة الفردية منيا والجماعية؟ ما ىي اختيارات التقويـ المرافؽ لعمميات التعمـ في كؿ نشاط وميمة
(التقويـ ،التكويف) ،ما الوضعية االدماجية المناسبة لحمؿ المتعمميف عمى إدماج تعمماتيـ مرحميا؟ ما ىي الوضعية
التقويمية الكفيمة بالتحقؽ مف اكتساب الكفاءة المستيدفة أو مستوى منيا(.نياية التعمـ) .ما الزمف المطموب
لئلنجاز؟ وبإمكاف األستاذ اقتراح وضعية تعممية واحدة لكؿ موضوع أو لعدة مواضيع ،مع مراعاة طبيعة االنسجاـ
والتوافؽ المحوري واألىداؼ بينيما.
 9.3معاييـر التقويـم ومؤشراتو  :ىي الصفات المميزة لنوعية المنتوج المنتظر مف المتعمـ ،حيث كؿ معيار يعبر عف
شرط مف شروط النوعية المتوفرة في المنتوج المحصؿ عميو مف المتعمـ بعد التعمـ ،وترتبط المعايير بموضوع الكفاءة
الختامية لكؿ ميداف في كؿ مستوى .ويصاغ كؿ معيار باستعماؿ اسـ ذي داللة إيجابية مثؿ صحة الجواب أو اسـ
منعوت بصفة إيجابية مثؿ التقديـ الصحيح لمجواب.
مثـال  :معايير التقويـ الخاصة بالكفاءة الختامية المتعمقة بالنصوص الشرعية السابقة الذكر:
المعيار :صحة االستظيار
المؤشرات  :سبلمة القراءة والتبلوة  -الشرح المناسب
مناسبة االستدالل لموضعيات
مالءمة التطبيق لموضعيات  :المبلحظ أنو لـ يخصص في الجدوؿ عمود لممؤشرات ،حيث أدرجت المؤشرات
تحت المعايير مباشرة الرتباطيا بيا ،ولمتدقيؽ في مستوى ونوعية المنتوج المحصؿ مف المتعمميف.
 10.3الحجـم الساعـي  :ىو الزمف المقدر لممسار ومساعي إنجاز التعممات في كؿ ميداف مف مياديف التربية
اإلسبلمية اعتبا ار لحجـ الكفاءة الختامية المستيدفة فيو ،والزمف المقرر رسميا لممادة الذي ىو ساعة أسبوعيا عمى
امتداد  32أسبوعا في السنة ،مع ترؾ ىامش مف الوقت لممعالجة البيداغوجية لئلدماج والفروض واالختبارات.
سواء ضمف الميداف الواحد ،أو ضمف عدة مياديف (التعمـ المحوري) كالدمج بيف مواضيع العقيدة والعبادات ،أو
بيف النصوص الشرعية واألخبلؽ أو غيرىا ،والذي بو يمكف توفير الجيد والوقت مع تحقيؽ نفس األىداؼ.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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 .4اقتراح مخطط التعمم السنوي (السنة األولى من التعميم المتوسط)
تـ اقتراح توزيع سنوي مقسـ عمى ثبلثة فصوؿ وفؽ وعاء زمني منسجـ مع محتوى الموارد المستيدفة ،وأرفؽ الجدوؿ بالتقويـ والمعالجة التربوية الدورية ،وىي كالتالي:

الفصل األول  12 :أسبوعا  12 ،ساعة
المقطع

الميدان

01
النصوص
الشرعية
أسس العقيدة
اإلسالمية
العبادات

الموارد المستيدفة
الكفاءة الختامية
يستظير المتعمـ المحفوظ مف القرآف  -مكانة القـرآن الكرٌم والسنة النبوٌة
 من دالئل قدرة هللا تعالى( :إنّّهللاّالكريـ ،والحديث النبوي الشريؼ فالقّالحبّوالنوىّّ....لقومّيؤمنون)
باستخداـ ميارات التبلوة الجيدة اآلٌة  99 / 95من سورة األنعام.

واالستعماؿ المناسب.

يعبر المتعلم عن حقيقة اإليمان ،وأثره
في حياة المسلم من خالل تصرفه
اليومي عبادة وسلوكا.

يعظـ المتعمـ الشعائر اإلسبلمية ،ويؤدي  -الطهارة والوضوء
 الغسل والتٌممعباداتو وفقا ألحكاميا.
يوظؼ المتعمـ المعرفة المكتسبة في

تيذيب السموك

السيرة

 سورة الطارؽ . من أركان اإلٌمان  :اإلٌمان باهللودالئل وحدانٌته.

في الوضعيات المناسبة في المحيط.

يعبر المتعلم عن محبة الرسول صلى
هللا عليه وسلم باالقتداء به  ،وذلك
انطالقا من العبر والمواقف المستخلصة
من سيرته العطرة.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

الزمن المقدر

 -التركيز عمى القراءة الجيدة والفيـ الصحيح لآليات

 05ساعات

 02ساعة

 -مدخل إلى السٌرة النبوٌة (مولده

صلى هللا علٌه وسلم  ،طفولته  ،شبابه).
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 استخبلص االرشادات التربوية لمتطبيؽ ولبلستشياد. تعداد أركاف اإليماف مف حديث جبريؿ بياف أثر اإليماف باهلل تعالى في حياة المسمـ -تعظيـ الشعائر الدينية ببياف أىميتيا في الحياة لممسمـ

 02ساعات

 -حسف التعريؼ بالشعائر

 -معرفة األداء وحسف العرض والممارسة

 02ساعات

 الربط بيف النصوص االستشيادية واألنماط السموكيةالمستيدفة
 اعتماد وضعيات مف المحيط والواقع المعيشالستخراج العبر والمواقؼ لبلسترشاد واالقتداء

 01ساعات

 -استخبلص العبر والمواقؼ لبلسترشاد واالقتداء

 -الصدق واألمانة

جوانب مف مكارـ األخبلؽ اإلسبلمية

توجييات ومالحظات

 -التركيز عمى السرد الجيد باستخداـ المصادر الموثوقة

01
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التقويم والمعالجة التربوية الدورية  /ساعة 1
 االستظيار الصحيح لآليات والسور وحسف استعماليا في الوضعيات المناسبة (التبلوة الجيدة  ،توظيؼ المعاني )
 إبراز أثر اإليماف في سموؾ المسمـ

 إدماج المعارؼ المترابطة عضويا في مختمؼ المياديف وتجنيدىا واستخداميا حسب الحاجة (ربط األخبلؽ بالنصوص)
 حسف إبراز مكارـ األخبلؽ المكتسبة في التصرفات اليومية (الصدؽ  ،األمانة)
 حسف عرض الشعائر وكيفيتيا وممارستيا (الطيارة  ،الوضوء  ...الخ)
 حسف االسترشاد باليدي النبوي اقتداء بالمواقؼ مف سيرتو العطرة.

 مف خبلؿ التقويـ البنائي يتعرؼ األستاذ عمى مستوى التبلميذ ،ليقوـ بالمعالجة التربوية لمصعوبات التي يجدىا بعض التبلميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

00

وزارة التربيت الىطنيت

الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

الفصل الثاني  10 :أسابيع  10 ،ساعات
المقطع

الميدان

02
النصوص الشرعية

الموارد المستيدفة
الكفاءة الختامية
يستظير المتعمـ المحفوظ مف القرآف الكريـ - ،من نعم هللا تعالى على عباده( :وإنّ
لكمّفيّاألنعامّّ...لقومّيتفكرون)
والحديث النبوي الشريؼ باستخداـ ميارات
اآلٌات من  66إلى  69من سورة
التبلوة الجيدة واالستعماؿ المناسب.
النحل.
 -سورة البروج

أسس العقيدة

//

اإلسبلمية

العبادات

تيذيب السموؾ

السيرة

//

يعظـ المتعمـ الشعائر اإلسبلمية ،ويؤدي

 الصالة ومكانتها التعبدٌة أحكام الصالة( :سجود السهووأحكام المسبوق)

يوظؼ المتعمـ المعرفة المكتسبة في

 من حقوق المسلم (رد السالم ،عٌادة المرٌض  ،اتباع الجنازة ،
إجابة الدعوة  ،تشمٌت العاطس)

عباداتو وفقا ألحكاميا.

جوانب مف مكارـ األخبلؽ اإلسبلمية في
الوضعيات المناسبة في المحيط.
يعبر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا
عليه وسلم باالقتداء به  ،وذلك انطالقا من
العبر والمواقف المستخلصة من سيرته
العطرة.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

توجييات ومالحظات

الزمن المقدر

 التركيز عمى القراءة الجيدة والفيـ الصحيح لآليات 03ساعات

والسورة.
 -استخبلص االرشادات التربوية لمتطبيؽ ولبلستشياد.

//

//

 التركيز عمى استخراج األحكاـ مف خبلؿ عرض الكيفية 02ساعة

عمميا .

 تسجيؿ وحفظ األحكاـ -الربط بيف النصوص االستشيادية واألنماط السموكية

 03ساعات

المستيدفة

 -اعتماد وضعيات مف المحيط والواقع المعيش الستخراج

العبر والمواقؼ لبلسترشاد واالقتداء
 -الوحً ومقدماته.

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

 02ساعة

 التركيز عمى السرد الجيد باستخداـ المصادر الموثوقة. -استخبلص العبر والمواقؼ لبلسترشاد واالقتداء.
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التقويم والمعالجة التربوية الدورية /ساعة 1
 حسف استظيار ما حفظ مف النصوص واستعماليا في الوضعيات المناسبة ( تبلوة  ،استدالؿ  ،تطبيؽ )
 تعداد محاسف الصبلة ،والعرض الصحيح ألحكاـ المسبوؽ وسجود السيو.
 حسف التصرؼ بالمعارؼ المكتسبة مف خمؽ عبلقة المسمـ بأخيو المسمـ

 السرد الجيد لمقدمات الوحي وتقديـ العبر المستخمصة منيا وبياف أثرىا عمى محبة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ.
 مف خبلؿ التقويـ البنائي يتعرؼ األستاذ عمى مستوى التبلميذ ،ليقوـ بالمعالجة التربوية لمصعوبات التي يجدىا بعض التبلميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ
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الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

الفصل الثالث  10 :أسابيع  10 ،ساعات
الموارد المستيدفة
الكفاءة الختامية
الميدان
المقطع
يستظير المتعمـ المحفوظ مف القرآف الكريـ - ،الوقت هو الحٌاة :حدٌث
03
(اغتنمّخمساّقبلّخمس)
النصوص الشرعية والحديث النبوي الشريؼ باستخداـ ميارات
 سورة االنشقاؽالتبلوة الجيدة واالستعماؿ المناسب.
أسس العقيدة

//

اإلسبلمية
العبادات

تيذيب السموؾ

//

يعظـ المتعمـ الشعائر اإلسبلمية ،ويؤدي

 فضل صالة الجماعةوالجمعة

يوظؼ المتعمـ المعرفة المكتسبة في

 عالقة المسلم بأخٌهالمسلم(األخوة ـ عدم الظلم،
عدم الخذالن  ،اإلعانة ،
االغاثة  ،الستر)

عباداتو وفقا ألحكاميا.
جوانب مف مكارـ األخبلؽ اإلسبلمية في
الوضعيات المناسبة في المحيط.

الزمن المقدر

 التركيز عمى القراءة الجيدة والفيـ الصحيح لمسورة والحديث. 04ساعات

السيرة

 01ساعة

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

/
 التركيز عمى استخبلص فضؿ الشعيرتيف مف خبلؿ النصوصالشرعية واألحكاـ الفقيية بحوار تحميمي واستنتاجي
 -التأكيد عمى الخمؽ المثالي في التعامؿ مع البيئة وربط الخمؽ

 03ساعات

 -الدعوة إلى اإلسالم .

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

 -استخبلص االرشادات التربوية لمتطبيؽ ولبلستشياد .

//

 المسلم ٌعتنً ببٌئتهيعبر المتعلم عن محبة الرسول صلى هللا
عليه وسلم باالقتداء به  ،وذلك انطالقا من
العبر والمواقف المستخلصة من سيرته
العطرة.

توجييات ومالحظات

 02ساعة

بالنصوص الشرعية
 التصرؼ بالحكمة مع البيئة التركيز عمى السرد الجيد باستخداـ المصادر الموثوقة. -استخبلص العبر والمواقؼ لبلسترشاد واالقتداء.
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وزارة التربيت الىطنيت

التقويم والمعالجة التربوية  :ساعتان ( ،02نياية السنة)
 حسف تناوؿ النصوص الشرعية واستعماليا في الوضعيات المناسبة ذات داللة (تبلوة  ،استدالؿ  ،تطبيؽ )
 التوظيؼ الصحيح لؤلحكاـ والضوابط الشرعية المتعمقة بميداف العبادات  ،حسب الوضعيات (انشطتيا  ،تطبيؽ وممارسة)
 التصرؼ المناسب بالمعارؼ المكتسبة في مكارـ األخبلؽ في وضعيات التواصؿ المختمفة مع المحيط

 العرض الجيد لمعبر والمواعظ المستخمصة مف سيرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ واالسترشاد بيا في المواقؼ السموكية المناسبة في المحيط

 مف خبلؿ التقويـ البنائي يتعرؼ األستاذ عمى مستوى التبلميذ ،ليقوـ بالمعالجة التربوية لمصعوبات التي يجدىا بعض التبلميذ في استيعاب المحتوى المعرفي.
مالحظة توجييية  :يتـ بناء الكفاءات الختامية تدريجيا عمى مدار السنة الدراسية وفقا لمموارد الموزعة عمى الفصوؿ الثبلثة وتقويميا دوريا بالمؤشرات المقترحة في سياقيا .
.5ـ اقتراح مقطع تعمّمي

 1.5في السنة األولى من التعميم المتوسط

الميدان  :النصوص الشرعية
الكفاءة الختامية

الجيدة ،ويستعممو استعماال مناسبا.
يستظير المتعمـ المحفوظ مف القرآف الكريـ والحديث الشريؼ باستخداـ ميارات التبلوة ّ
الجيد
مركبات الكفاءة - :الحفظ ّ
 االستظيار الصحيح -الشرح المناسب

 -وضعيات االستعماؿ

عي  :السور واآليات والحديث الشريؼ المدرجة في المحتويات المعرفية لمكفاءات ( برنامج السنة األولى).
السند الشر ّ
الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ
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وزارة التربيت الىطنيت

القيــــم - :تقدير مكانة القرآف الكريـ والحديث الشريؼ
 قراءة النصوص الشرعية بخشوع وتعظيـ -التعمؽ بقراءة القرآف والحديث الشريؼ

 -تقوية اإليماف والتشبع بالقيـ القرآنية واالعتزاز بيا.

 -ترشيد السموؾ اليومي بمعاني النصوص الشرعية وتوجيياتيا.

الكفاءات العرضية - :يحسف توظيؼ بالنصوص الشرعية في الوضعيات المناسبة (قراءة واستعماال).
السموكية باالستدالؿ الصحيح.
ويبرر المواقؼ
ّ
 يستخدـ آليات التبلوة ّالجيدة ّ
المغوية المناسبة اقتداء بالنصوص الشرعية.
 يستخدـ أدوات التعبيرّ

عية المحفوظة ( عقيدة عبادة ومعاممة).
 يتعامؿ بوعيومسؤولية مع مختمؼ وضعيات التواصؿ في المحيط باالستناد إلى النصوص الشر ّ
ّ
 -يؤدي واجباتو الدينية في ضوء األحكاـ المستنبطة مف النصوص الشرعية المحفوظة.

التعممي
اد المندرجة في سياق المخطط
مجاالت المو ّ
ّ
العربية:
 .1المغة
ّ
الشفيي (استحضار النصوص وتبلوتيا)
 التعبيرّ

 استخبلص المعاني والقيـ واإلرشادات واألحكاـ مف النصوص. -استخداـ مصطمحات خاصة تثري المغة.

المادية والروحية
 .2العموم - :العناية
بالصحة واستغبلليا في المنافع ّ
ّ
عية.
االجتماعي باالستخداـ
 .3التربية المدنية - :حسف التواصؿ في الوسط
المنطقي لمنصوص الشر ّ
ّ
ّ
أىمّية الوقت في الحياة العممية والروحية والجماعية.
 ّالىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

06

الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

وزارة التربيت الىطنيت

شخصية...
مدرسية ،مصحؼ ،حوارات ،محاضرات ،تجارب
عممية ،مسجَّبلت ،كتب
كونية ،أشرطة
ّ
ّ
وثائقية ،بحوث ّ
ّ
الوسائل :صور ألماكف ومظاىر ّ
الوضعية المشكمة لتوجيو وضبط التعمّمات :الوقت فضاء أتاحو اهلل لئلنساف الستغبللو في األعماؿ الصالحة ،سواء منيا ما يتعمّؽ بالجوانب الروحية أو الجوانب المادية

النبي صمى اهلل
والسموكية ،مف عبادات وأخبلؽ .وقد أكد اهلل عمى أداء الصبلة في وقتيا ،كما ربط بيف اإليماف والعمؿ الصالح في سورة البروج ،والى جانب ذلؾ لقد أرشدنا
ّ
عميو وسمّـ في حديثو "اغتنـ خمسا قبؿ خمس "..إلى كيفية استغبلؿ الوقت وعدـ إضاعتو ،ورغـ ىذا الحرص عمى الوقت وحسف استغبللو نبلحظ ظواىر كثيرة مف إىدار

الوقت في المحيط.

السمبية في المحيط (قراءة واستدالال وتطبيقا).
التعميمة :استنادا إلى النصوص الشرعية السالفة الذكر وغيرىا ،اذكر كيؼ تتناوليا وتستعممعا في معالجة ىذه الظواىر
ّ
سيرورة التعمم
الجيد
المركبة األولى :الحفظ ّ

الوضعية التعممية الجزئية :لمعالجة الظواىر السمبية في المحيط المتعمّقة بإىدار الوقت وعدـ االنضباط في القياـ بأداء بعض الواجبات في وقتيا ،كالصبلة والتأخر في إنجاز
الشدة وغيرىا ،يحتاج المرء إلى حفظ النصوص الشرعية لبلسترشاد والتوجيو ،واستخداميا في
األعماؿ ذات المنفعة عمى الفرد والمجتمع ،واغتناـ فرص الرخاء ألوقات ّ
اليومي.
المنطقي ،والتطبيؽ
وضعيات اإلقناع واالستدالؿ
ّ
ّ
ّ
التعميمة :احفظ النصوص اآلتية واستعف بيا في ذلؾ :ػ اآلية  164مف سورة البقرة ػ واآليات مف  66إلى  69مف سورة النحؿ ػ وسورة الطارؽ ػ وسورة البروج ػ وسورة
شباب َك قَ ْب َل َىرِم َك ،و ِ
ِ
ِ
اهلل صمَّى اهلل عمَ ْي ِو و ِ
ال :قَا َل رسو ُل ِ
سا قَ ْب َل َخ ْم ٍ
االنشقاؽ .والحديثَ " :ع ْن َع ْمرو ْب ِن َم ْي ُم ٍ
صحَّتَ َك قَ ْب َل
ون ،قَ َ
سَ َ َ :
َ
سمَّ َم ل َر ُج ٍل َو ُى َو َيعظُ ُو " :ا ْغتَن ْم َخ ْم ً
ُ َ َ َ
َ
َ ُ
َ
ش ْغمِ َكَ ،و َح َي ِات َك قَْب َل َم ْوِت َك ".
اك قَ ْب َل فَ ْق ِر َكَ ،وفَ َار َغ َك قَ ْب َل ُ
سقَ ِم َكَ ،و ِغ َن َ
َ
النشاطات - :طرح المشكمة عمى المتعمّميف.
 اإلحساس بالمشكمة واثارة االىتماـ بيا. تحديد إطار المشكمة وحصر عناصرىا وأسبابيا.عناصر المشكمة - :إىدار الوقت واضاعتو.
 استغبلؿ الوقت في األعماؿ غير الصالحة. مخالفة التعاليـ اإلسبلمية في استغبلؿ الوقت.الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ
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األسباب - :االبتعاد عف القيـ الدينية الخاصة بالمجتمع المسمـ.
 االستخفاؼ بأىمية الوقت والبلمباالة باألضرار المترتبة عف إضاعتو.الوطني.
االجتماعي و
الديني و
 نقص الوعي وضعؼ روح المسؤولية إزاء الواجبّ
ّ
ّ
البيئي في نفوس بعض األفراد.
الروحي و
المادي عف الجانب
 طغياف الجانبّ
اإلنساني و ّ
ّ
ّ
اقت ارح الحمول - :ضرورة القياـ بالعبادات وانجاز األعماؿ في أوقاتيا
-

الوقت نعمة يجب أف يستغؿ فيما يفيد
النبوي فيما يتعمؽ بالوقت.
االسترشاد باليدي القرآني والحديث
ّ
ضرورة حفظ النصوص الشرعية واستعماليا
خاصة وحفظيا
قيد النصوص في دفاتر
ّ
التوعية االجتماعية بقيمة الوقت استنادا إلى النصوص.

المركبة الثانية :الشرح المناسب
الوضعية التعممية الجزئية :حفظ النصوص الشرعية لو أىمية كبيرة في حياة المسمـ في حياة المسمـ ،لكنو يبقى ناقصا إف لـ يستكمؿ بالفيـ الصحيح والشرح المناسب
ليستخدـ بوعي في مختمؼ المجاالت.
لمتعرؼ عمى معاني ما تحفظ مف ىذه النصوص لتتم ّكف مف شرحيا وتناوليا بوعي في المواقؼ المناسبة.
التعميمة :استعف بالمصحؼ الشريؼ ّ
النشاطات - :تقديـ الشرح المناسب لمنصوص باستغبلؿ الكتاب المدرسي أو المصحؼ الشريؼ.
 استخبلص اإلرشادات الدينية والمواعظ األخبلقية مف النصوص بحوارات ىادفة. توفير فرص االستثمار المناسبة في القسـ وفي النشاطات البلصفية خاصة فيما يتعمؽ بالوقت. تقديـ مقترحات عممية لحسف التبلوة والشرح المناسب ،واالستعماؿ األمثؿ لمنصوص في المحيط.المركبة الثالثة :االستظيار الصحيح

الوضعية التعممية الجزئية :االستظيار الصحيح لمنصوص ال يقتصر عمى القراءة الشكمية في المواقؼ الدينية ،كالصبلة فقط ،وانما يكوف كذلؾ لبلستدالؿ والتطبيؽ في
البيئي وغيره ،خاصة في معالجة مشكبلت حياتية مف المحيط.
وضعيات التواصؿ
االجتماعي و ّ
ّ

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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البيئي.
التعميمةّ :بيف كيؼ يكوف االستدالؿ الصحيح بالنصوص في مواقؼ العبادة والتواصؿ
االجتماعي و ّ
ّ
النشاطات - :تقديـ اقتراحات لوضعيات االستظيار الصحيح
 القراءة الصحيحة لمنصوص وتبلوتيا في:ـ الصبلة

ـ مواقؼ الذكر
ـ االستدالؿ

ـ تصحيح السموكات

ـ معالجة ظواىر

ـ المحافظة عمى الوقت الستغبللو فيما يفيد.

المركبة الرابعة :وضعيات االستعمال

الوضعية التعممية الجزئية  :تستعمؿ النصوص الشرعية مف قرآف وحديث في وضعيات ومواقؼ ذات داللة في العبادات والسموؾ.

التعميمة :ما الوضعيات التي تقترحيا الستعماؿ النصوص أو عدـ استعماليا انطبلقا مف فيمؾ الخاص بفحوى ىذه النصوص.

النشاطات :تقديـ االقتراحات وحصرىا في:

 وضعيات االستعماؿ :التبلوة والذكر ،الصبلة ،تبرير مواقؼ ،ترشيد السموؾ ،االستدالؿ ،معالجة ظواىر. -وضعيات عدـ االستعماؿ :مواضع غير طاىرة.

وضعيات تعمّم اإلدماج:

 استظيار النصوص بحسف التبلوة ،وربطيا بالسموؾ المناسب ،مثؿ استغبلؿ الوقت في األعماؿ المفيدة
 تقديـ مقترحات متعمقة بمعالجة ظواىر سمبية في المحيط استنادا إلى النصوص الشرعية المحفوظة.
 االستدالؿ الموضوعي بالنصوص في المواقؼ ذات األبعاد الدينية والخمقية واالجتماعية.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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ح ّل وضعية المشكمة األم

التصرؼ وفؽ النصوص الشرعية في معالجة مشكمة إضاعة الوقت في األعماؿ غير المفيدة دينيا وخمقيا واجتماعيا.

ّ
 نشر النصوص الشرعية المحفوظة في المحيط تحقيقا لبلستقامة المنشودة ،الفردية منيا والجماعية.
 المساىمة في تحسيف السموؾ ،ومعالجة االنحرافات

 تقدير مكانة القرآف والحديث وحفظ النصوص واالسترشاد بو في الحياة.
وضعية مشكمة تقويمية :ألىمية الوقت في الحياة أقسـ اهلل في القرآف الكريـ في أكثر مف آية وسورة باألوقات المختمفة :كالفجر ،والضحى ،والميؿ والنيار ،والعصر وغيرىا،
ويضيعوف أوقاتيـ.
ورغـ ذلؾ فإف كثي ار مف الناس ال يعيروف اىتماما بيذه النصوص،
ّ
التعميمة :استعف بما تحفظ مف السور واآليات واألحاديث في إعداد نشرية تدعو مف خبلليا إلى المحافظة عمى الوقت وحسف استغبللو ،مبر از قيمة ىذه النصوص في ترشيد
سموؾ المجتمع.
المؤشرات:
 حسف استخداـ النصوص الشرعية المحفوظة في إعداد النشرية التقديـ المنيجي السميـ استخداـ الحجة والدليؿ المنطقي لئلقناع.معالجة بيداغوجية محتممة - :استدراؾ نقائص الحفظ واالستظيار الصحيح لمنصوص
 -معالجة الوضعيات المختمّة مف حيث التوظيؼ والتصرؼ المناسب.

الموضوعي.
 تصحيح السموكات غير المنسجمة مع الوضعيات ،والتبريرّ
 -التحفيز والتشجيع.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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 .6ـ التقويم

 1.6تعريف الوضعية التقويمية
ىي الوضعية التي تدمج مجموعة مف المكتسبات المعرفية المتنوعة مف خبلؿ تطبيقات ومنجزات شفوية وكتابية  ،أو ممارسات سموكية في مواقؼ ووضعيات تواصمية مختمفة

ذات داللة في المحيط  ،وىي غالبا ما تأتي عقب سمسمة مف التعممات في شتى مياديف النشاط في المادة  ،واكتساب جممة مف المعارؼ فييا  ،وتستيدؼ إكساب المتعمـ القدرة
عمى تجنيد معارفو القبمية ،وتوظيفيا بصورة مدمجة في وضعيات تواصؿ مناسبة ،مع االستعانة بمواد مختمفة.
 2.6نموذج لوضعية إدماجية تقويمية لالستئناس والمساعدة

المستوى :السنة األولى متوسط
الميدان :العقيدة اإلسالمية

ويعرؼ بحقيقة اإليماف باهلل تعالى مبر از أثره في سموكو.
الكفاءة الختامية :يعدد المتعمـ أركاف اإليماف الستةّ ،

القيم :اإليماف باهلل وحده ،عدـ التواكؿ ونبذ الكسؿ ،إخبلص العمؿ هلل ،االجتياد ،التعبير عف اإليماف بالسموؾ ،رجاء الجزاء مف اهلل.
الكفاءات العرضية

ّ يجند مكتسباتو المعرفية والميارية ،ويوظفيا لحؿ المشكبلت في محيطو ػ يعبر عف مكانتو ضمف أفراد مجتمعو،ّيستخدـ القراءة الصحيحة لمنصوص الشرعية ويحسف استظيارىا واستعماليا.ّ-يستخدـ آليات التفكير المنطقي في النقد والتحميؿ والمبادرة واالبتكار وتبرير مواقؼ واثبات صحة الرأي والمعمومة.

مجاالت الموارد المندرجة في سياق الوضعية

 .1المغة العربية :استخداـ التعابير المغوية المناسبة والواضحة المعنى لدى المتعمـ إلبراز األفكار والمقاصد الشرعية المتعمقة بحقيقة اإليماف وأثره في الحياة الفردية والجماعية
 -استخداـ أسموب الحجاج في اإلقناع مدعوـ باألدلة الشرعية

 توظيؼ مصطمحات لغوية خاصة مع ضرورة شرحيا وبياف معانيياالىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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 .2التربية المدنية :معالجة مشكبلت مرتبطة بمظاىر سموكية اجتماعية في المحيط (واجبات المواطنة ،االجتياد في العمؿ ،حقوؽ الفرد عمى غيره ،التعايش مع الغير .)...
نص الوضعية التقويمية :جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وترك ناقته دون أن ٌربطها بنٌة التوكل على هللا ،فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم" :اعقلها وتوكل" .

التعميمة :بيف مف خبلؿ نص حجاجي كيؼ تقنع أحد زمبلئؾ الحظت عميو التياوف وعدـ االجتياد في الدراسة بحجة أف النجاح أو الفشؿ مقدر مسبقا فبل حاجة لو لبلجتياد
حسب رايو مستعينا بنص الحديث ومستشيدا بآيات مف القراف الكريـ تبيف حقيقة مفيوـ القضاء القدر .

شبكة التقويم

المعايير

المؤشرات

المبلءمة

-

االنسجاـ

استخداـ أدوات المادة

اإلبداع واإلتقاف

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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إنجاز نص حجاجي لغرض اإلقناع
بياف عبلقة اإليماف بالعمؿ الصالح
الدعوة إلى االجتياد والعمؿ وعدـ التواكؿ
استخداـ االستدالؿ المناسب لمدعـ والتأكيد
حسف استثمار المكتسبات وعرضيا بشكؿ مناسب
ترتيب عناصر اإلنجاز وفؽ تسمسميا في نص الوضعية
بياف أىمية العمؿ والسعي في الحياة وعدـ التواكؿ
استخداـ األدلة الشرعية المناسبة
ترابط األفكار وانسجاميا فيما بينيا
توظيؼ المصطمحات واألدوات الخاصة بالتربية اإلسبلمية
االلتزاـ بنص الوضعية
التعبير المغوي السميـ واستعماؿ الحجة المنطقية
حسف استخداـ الموعظة الحسنة في اإلقناع
حسف تقديـ النص وتسمسؿ عناصره
حسف انتقاء الحجة واالستشياد
تجنيد الموارد المكتسبة وتوظيفيا في وضعيات جديدة
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 3.6اقتراح شبكات التقويم ومعاييره ومؤشراتو:
انظر مؤشرات التحكـ في الموارد وحسف استعماليا المدرجة في المخطط التعمّمي السنوي لكؿ مستوى مف مستويات التعميـ المتوسط ،وكذا المعايير المقترحة في البرامج السنوية.

مقترح شبكة التقوٌم لمقطع تعلمً
الكفاءة الشاملة للسنة األولى متوسط
ٌعرف المتعلم حقٌقة اإلٌمان باهلل تعالى وٌستظهر بمهارة ما حفظ من القران والحدٌث تالوة ،وشرحا .وٌؤدي الصالة أداء صحٌحا ،مبرزا أثرها فً سلوكه موظفا أحكامها
وحِكمهاٌ .عظمها .وٌتحلى بمحبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ،وٌحرص على االقتداء به ،بمعرفة محطات مختارة من سٌرته العطرة.
المقطع

الميدان ّ
النصوص
الشرعية

الكفاءةّالختامية ّ
يستظير المتعمـ المحفوظ مف القرآف الكريـ،
والحديث النبوي الشريؼ باستخداـ ميارات التبلوة
الجيدة واالستعماؿ المناسب.

المواردّ
المعرفية ّ

آٌات
دالئل
القدرة

ويعرؼ بحقيقة اإلٌمان
أسس العقيدة يعدد المتعمـ أركاف اإليماف الستةّ ،
اإلسبلمية اإليماف باهلل تعالى مبر از أثره في سموكو.
باهلل
10

العبادات
األخالق
واآلداب

اإلسالمية

السيرة

يعظـ المتعمـ الشعائر اإلسبلمية ،ويؤدي عباداتو
وفقا ألحكاميا.
يوظؼ المتعمـ المعرفة المكتسبة في جوانب مف
مكارـ األخبلؽ اإلسبلمية في الوضعيات المناسبة
في المحيط.

الوضوء
الصدق

يعرؼ المتعمـ محطات بارزة مف سيرة الرسوؿ
صمى اهلل عميو وسمـ (مف الميبلد إلى ما قبؿ
ويعبر عف محبتو لو باالقتداء بو.
اليجرة)ّ ،

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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نصّالوضعية ّ
شاهدت شرٌطا وثائقٌا
حول اإلعجاز العلمً فً
القرآن والسنة تناول
موضوع الفوائد الصحٌة
للوضوء ،ومما ورد فً
الشرٌط أن التجارب
العلمٌة أتبثت أن الذٌن
ٌتوضؤون وٌستنشقون
وٌستنثرون عند الوضوء،
قد ظهر األنف عندهم
نظٌفا خالٌا من
المٌكروبات عكس مما
هو عند غٌرهم الذٌن ال

ٌتوضؤون

التعليمة ّ
ـ اذكر نصا من
القرآن تستدل به
على دالئل قدرة
هللا تعالى
ووحدانٌته.
ـ عرف الوضوء
ورتب فرائضه
وسننه.
ـ رأٌت شخصا
ٌحافظ على
وضوئه
وصالته ،وٌكذب
على الناس،
بماذا تنصحه؟

المعايير ّ

االستظهار
الصحٌح
األداء
الصحٌح

ربط
الوضوء
والصالة
بالسلوك

المؤشرات ّ

الدرجة ّ

كتابة اآلٌة كتابة % 52
صحٌحة
تعرٌف الوضوء
ترتٌب الفرائض % 52
والسنن
ذكر نصائح تدل
على ضرورة % 01
التحلً بخلق
الصدق
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7ـ شروط وضع المنياج حيز التطبيق

 1.7الوسائل التعميمية.

تحتاج المواقؼ والوضعيات التعميمية لمتربية اإلسبلمية إلى استخداـ الوسائؿ التعميمية المناسبة كيؼ ما كاف نوعيا  ،حيث تجعؿ مشاركة المتعمميف في كؿ النشاطات أكثر

إيجابية وفعالية  ،خاصة إذا سمحت ليـ باستخداـ حواسيـ المختمفة  ،الذي يعد في حد ذاتو بعدا مف أبعاد عممية التعمـ.

ال يمكف تحديد عدد معيف مف الوسائؿ التعميمية أو نوع معيف منيا لجميع الوضعيات التعممية في ىذه المادة أو غيرىا  ،ألف ذلؾ يعتمد أساسا عمى طبيعة كؿ وضعية

ونشاط ومحتوى وىدؼ ،فاألستاذ ىو الوحيد الذي يحدد الوسائؿ البلزمة وفقا لذلؾ.

في مرحمة اإلعداد يمكف لؤلستاذ أف يحدد العديد مف الوسائؿ التعميمية لعممية التعمـ ،ؾ (الصور .الرسوـ .العينات .أشرطة .المسجؿ .الجداوؿ .الوثائؽ .كتب .األجيزة.

الخرائط .الموائح وغيرىا) .لكف عميو أف يراعي جممة مف األمور في اختيارىا ،وكيفية استخداميا ،تماشيا وطبيعة المعارؼ المستيدفة ،وخصوصية المادة  ،ومميزات نشاطاتيا
وممارستيا  ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ في عرض الممارسات البيداغوجية المتعمقة بتعميمية المادة في الفقرات السابقة  ،ومف بيف ىذه األمور :
 أف يكوف األستاذ ىو الشخص الوحيد الذي يقرر استخداـ وسيمة معينة في وضعية تعممية ما. -أف تكوف الوسيمة المختارة ذات صمة وثيقة بالموضوع.

 أف تكوف الوسيمة منسجمة مع استراتيجية التعميـ المعتمدة في كؿ وضعية ومادة. -أف تكوف الوسيمة مناسبة لمستوى المتعمميف.

 أف تكوف الوسيمة غير مكمفة لموقت ،وال يطغى استعماليا عمى جوانب أخرى أو نشاطات أخرى ،وأف يحسف األستاذ استخداميا. أف يجرب استخداميا مسبقا (كجياز اإلعبلـ اآللي). أف تستخدـ الوسيمة في الوقت المناسب. -أف يشارؾ المتعمـ في استخداميا.

 أف تعيف المتعمميف عمى توضيح المفاىيـ  ،وتصحيح األخطاء. أف تستخدـ الوسائؿ في وضعيات اإلدماج والتقويـ.الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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والجدير بالذكر في شأف اختيار الوسائؿ التعميمية واستعماليا ىو ضرورة المعرفة المسبقة بكؿ ما يناسب تنفيذ المنياج منذ البداية  ،وىذا يتطمب االطبلع الواعي عمى البرامج

التعممية  ،والتخطيط لموضعيات  ،ودراسة محتوياتيا  ،وتحميؿ عناصرىا بدقة في إطار الكفاءات المستيدفة ،ومف ثـ إعداد قائمة خاصة بالوسائؿ المناسبة.

مالحظة  :أشرنا في الوضعيات التعممية الخاصة بمياديف النشاط لمتربية اإلسبلمية وخصوصية معارفيا إلى مجموعة مف الوسائؿ المعينة عمى أدائيا  ،وتحقيؽ الممارسات
البيداغوجية المكممة بالنتائج المرجوة.
 2.7التنظيم البيداغوجي لمقسم والمؤسسة

أ /تنظيم القسم  :يتوقؼ تنظيـ القسـ عمى مجموعة مف االعتبارات المادية والبشرية والتربوية.

ـ الجانب المادي  :ويتعمؽ بتنظيـ استعماؿ األجيزة والمعدات والوسائؿ المختمفة بشكؿ يتبلءـ مع المعطيات الجديدة لممناىج وعممية تنفيذىا بمراعاة خصوصية المتعمميف في

أي مستوى والحجـ الزمني المعتمد والمحيط.

ـ الجانب البشري  :المقصود منو تنظيـ تعمـ المتعمميف داخؿ حجرة الدراسة بشكؿ يسمح ليـ بالمشاركة الفعالة في نشاطات التعمـ  ،وىذا يتوقؼ عمى عدة عوامؿ حسب سياؽ
التعمـ وأىدافو ؛ أىميا التعمـ الجماعي  ،التعمـ في األفواج  ،التعمـ الفردي  ،حسب التفصيؿ التالي :

 التعمم الجماعي  :ويمثؿ النمط التنظيمي الشائع لمتعميـ التقميدي  ،حيث أف األستاذ يقوـ بالدور الرئيسي في عممية التعميـ موجيا ومرشدا وممقنا  ،وىذا يصمح في وضعيات
الشروح واإللقاء .ولكنو يبقى محدود الفعالية في باقي الوضعيات  ،كما يتخذ فيو التعميـ الشكؿ العمودي مف األستاذ إلى المتعمـ .زيادة عمى قمة مراعاتو لمفروؽ الفردية

وسمبية المتعمميف.

 التعمم ضمن األفواج  :وىو تنظيـ يساعد المتعمميف عمى التعمـ بالمشاركة الواعية والتعمـ التعاوني  ،وممارسة النشاطات العممية والتكامؿ مع الرفاؽ  ،وىدا النمط يعتمد في
وضعيات الحوار والمناقشة واستغبلؿ البحوث  ،واستخداـ المعارؼ القبمية  ،واستخبلصات مرحمية  ،خاصة في مياديف العقيدة والعبادات واألخبلؽ واآلداب اإلسبلمية ،
حيث يؤدي فيو األستاذ دو ار بار از في التنشيط والتوجيو والمتابعة بتنقمو بيف أفواج العمؿ  ،ويستحسف أف يتـ تنظيـ األفواج عمى األسس التالية :

ـ توزيع المتعمميف وفؽ المستوى والتجانس حسب الصعوبات التي تعترضيـ.
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ـ تجنيد المتعمميف حوؿ مشروع مشترؾ لتنفيذه.

ـ حصر الفوج الواحد عمى أكثر تقدير في أربعة أفراد مف المتعمميف.

 التعمم الفردي  :وىو أفضؿ تنظيـ  ،إذ يعتبر المتعمـ فيو الركيزة األساسية لمعممية التعميمية التعممية  ،فيكوف التعمـ منو واليو  ،مما يتماشى ومقاربة التعميـ بالكفاءات  ،وىذا
التنظيـ قد ال يساعد في األقساـ التي تعرؼ اكتظاظا ،حيث يتعذر توزيع النشاط عمى المتعمميف ومراقبتيـ  ،مما يستدعي في أكثر الحاالت ضرورة تنظيميـ في أفواج

صغيرة  ،خاصة إذا تطمبت الوضعيات التعممية استعماؿ عدة وسائؿ مف كتب وتجييزات ومعدات  ،وبالمقابؿ فإف ىذا التنظيـ يكوف نوعيا في األقساـ ذات األعداد
المحدودة مف المتعمميف التي تعرفيا مدارس األرياؼ والمناطؽ النائية.

ـ الجانب التربوي :ويشمؿ مختمؼ األعماؿ والوثائؽ المتعمقة بتنظيـ النشاط البيداغوجي في القسـ في ضوء التعميمات الرسمية ،وتماشيا وسبؿ تحقيؽ أفضؿ تطبيؽ لممناىج،
وتحقيقا لمنتائج المرجوة  ،ومف ذلؾ توزيع الوقت عمى حصص التعمـ  ،وتنظيـ مشاركة المتعمميف  ،ومخططات التعمـ  ،وتنظيـ استعماؿ الوسائؿ  ،وغيرىا .بحيث يتيح

لممتعمميف فرص التعمـ المناسبة فرديا أو فوجيا أو جماعيا  ،وفي نطاؽ خصوصية مياديف المادة مف قرآف وعقيدة وعبادات وسموؾ وسيرة وقصص ،إلى االستثمار في
مجاالت الحياة العادية  ،حيث يكوف اليدؼ مف ىذا التنظيـ ىو تحقيؽ أداء منظـ وفعاؿ ومتكامؿ ومنسجـ يسيؿ ميمة كؿ مف األستاذ والمتعمـ عمى السواء.

ب /تنظيم المؤسسة :التنظيـ البيداغوجي لممؤسسة عامؿ مساعد عمى تحقيؽ الرسالة التربوية إذا كاف إيجابيا  ،ويستجيب لمتطمبات اإلصبلح المنشود في ضوء المقاربات
المستجدة ماديا وبشريا وىيكبل وتربويا  ،فبقدر ما تتوفر المدرسة عمى أحسف تنظيـ بيداغوجي  ،بقدر ما تكوف مؤىمة بصورة أحسف لتحقيؽ دورىا في التكويف وبموغ

األىداؼ المحددة لمسياسة التربوية  ،وىذا يتوقؼ عمى جممة مف العوالـ أىميا :
 تقديـ تعمـ مبني عمى اكتساب الكفاءات  ،وليس عمى تراكـ المعارؼ.

 تقديـ تعمـ موجو نحو الحياة ؛ ألنو يأخذ في الحسباف المعنى والداللة في جميع األنشطة.
 تفعيؿ بيداغوجية تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وطبيعة المادة التعممية القائمة في التربية اإلسبلمية عمى الجوانب العقمية والوجدانية والسموكية.
 الوعي بالرىانات وبالتحديات المتعمقة بتنفيذ المنياج مف ناحية التأطير  ،ومف حيث المتعمـ ووسائؿ اإلنجاز.

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

66

الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

وزارة التربيت الىطنيت

 توفير اليياكؿ البلزمة لمنشاطات التعممية والتطبيقية  ،مف ذلؾ تخصيص أماكف لمتعمـ وممارسة بعض العبادات ؛ كالوضوء والصبلة  ،واستغبلؿ المطعـ المدرسي (إف
وجد) في التمرف عمى تطبيؽ بعض الجوانب األخبلقية  ،كآداب األكؿ.

 استغبلؿ الحديقة المدرسية لممارسة أنواع مف النشاطات المتعمقة بالبيئة.

 وضع الوسائؿ ومختمؼ األجيزة والمعدات في أماكف مبلئمة لتسييؿ استعماليا وحفظيا.
 تنظيـ ندوات ونقاشات تربوية تعالج الصعوبات والعوائؽ واالختبلالت الممحوظة أثناء تطبيؽ المنياج  ،وكذا المتعمقة بالجوانب المادية والتربوية والتنظيمية.
 العبلقة اإليجابية بيف اإلدارة واألساتذة بما يسمح مف توفير جو تفاعمي إيجابي يشجع التبلميذ عمى المبادرة واإليجابية.
 3.7تكوين األساتذة
يشكؿ تكويف المكونيف  ،وباألخص منيـ األساتذة حجر الزاوية في انجاز اإلصبلح التربوي المنشود ومرافقة تطبيؽ المناىج التعميمية بالتأطير المناسب  ،حيث نجاح
اإلصبلح مرىوف بفعالية االنجاز الميداني  ،الذي يؤدي فيو األساتذة الدور األساسي إف لـ يتكيفوا مع متطمبات الممارسة الجديدة لوظيفتيـ أصبحوا عقبة أماـ تحقيؽ

اإلصبلح المطموب  ،والتجربة أثبتت عجز كثير مف المكونيف عف أداء أدوارىـ في التأطير لمنقص الذي يعانونو مف جوانب مينية عدة أىميا النقص في التكويف العممي

القاعدي الذي يؤىميـ لتأطير المادة تأطي ار عمميا صحيحا ومناسبا مف جية وعدـ استطاعة معظميـ التكيؼ واالندماج بيداغوجيا مع مقتضيات مقاربة التدريس بالكفاءات مف
جية أخرى مما يتطمب االرتقاء لمستوى المكونيف إلى درجة التطور الذي شيدتو المناىج في كؿ جانب ،وضماف التطبيؽ المناسب ليا ميدانيا وذلؾ بػ ׃

 .أف يكوف التكويف المرافؽ لتنفيذ اإلصبلح غير مقتصر عمى مدة محددة بمناسبة الشروع في اإلصبلح ،بؿ يكوف في شكؿ مخطط ينفذ عمى مراحؿ ليشمؿ عمميات قبؿ
الشروع في تنفيذ المناىج ،وأثناء تنفيذىا وبعد تنفيذىا (استخبلص النتائج).

 .أف تكوف برامج التكويف غنية بالمعارؼ العممية الخاصة بالمادة  ،والمستجدات البيداغوجية في التأطير وتنشيط العمميات التعميمية في ضوء المقاربات المعتمدة.
 .أف يبني تكويف عمى أساس تجاوز عوائؽ التطبيؽ الميدانية  ،وتطوير مستوى األداء في التأطير .

 .أف يتوزع مخطط التكويف عمى عدة أطراؼ ومستويات  ،وطني جيوي والئي  ،دائري  ،محمي  ،ذاتي بانسجاـ .
 .أف يكوف لمتكويف إستراتيجية واضحة عمى المديف القريب والمتوسط .
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ـ أف يكوف لمتكويف حوافز تشجيعية  ،الستقطاب أكبر عدد ممكف لممكونيف واقباليـ عمى التكويف بإرادة ورغبة.

ـ تحديد وحصر حاجيات التكويف  ،وتصنيؼ المكونيف إلى فئات حسب الحاجة إلى التكويف.

ـ أف تقوـ عمميات التكويف دوريا مف خبلؿ مراقبة التطور الحاصؿ في مستوى المكونيف ومستوى أدائيـ الميني في أقساميـ .
ـ أف تساىـ كؿ األطراؼ المشرفة في تأطير عمميات التكويف  ،وتقديـ حصيمة أدائيـ فييا .
ـ أف تمتد عمميات التكويف إلى جوانب التسيير اإلداري والمادي لممؤسسات.

ـ أف تتبنى المؤسسات التكوينية الحالية إستراتيجية حديثة في التكويف آخذه بعيف االعتبار المستحدثات العممية والبيداغوجية واإلدارية المتضمنة في اإلصبلحات.
 4.7النشاطات الالصفية

النشاطات البلصفية ىي :النشاطات التي يقوـ بيا المتعمـ خارج القسـ مف خبلؿ ممارسة مختمؼ مكتسباتو في الوضعيات والمواقؼ المناسبة .إما ألغراض تعممية جديدة أو
تعد فضاءات مناسبة جديدة لممتعمّـ يوظؼ فييا كفاءاتو المختمفة،
ألغراض اجتماعية في أوساط مختمفة ،وىي تمثؿ امتدادا طبيعيا لمنشاطات الصفية؛ تكمميا وتدعميا كما ّ
معرفية كانت أـ سموكية ،ومف أمثمة ىذا :النشاطات التالية:
 .1إجراء مسابقات بسيطة بيف التبلميذ تشمؿ قراءة القرآف وحفظو ،وغير ذلؾ.
 .2استثمار األناشيد المبرمجة في مختمؼ المجاالت.

 .3إحياء المناسبات الدينية بما يناسبيا مف أنشطة (أناشيد ،مسرحيات ،قصائد شعرية)...
 .4زيارة المؤسسات التي ترعى المسنيف.

التطوع…الخ.
 .5المشاركة في حمبلت التبرع و ّ
 .6التعاوف االجتماعي.
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أمثمة:
موضوع النشاط

النشاط المقترح

الوضوء

االنتقاؿ الى دورة المياه لممارسة الوضوء عمميا.

صبلة الجماعة

االلتقاء مع الزمبلء في أقرب مسجد لممؤسسة قصد أداء صبلة الجماعة.

مولد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

تسجيؿ حوار مع إماـ المسجد أو مسؤوؿ مكتبة جوارية حوؿ مولد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

وطفولتو
المسمـ يعتني ببيئتو

وطفولتو
اعداد البوـ صور حوؿ البيئة النظيفة والبيئة المموثة ،مع إنجاز جدوؿ مقارنة مف حيث اآلثار.

وحتى تكوف االستفادة منيا أكثر البد أف تخضع لحسف التأطير والمتابعة والتقويـ المناسبيف ،واف تحظى باالىتماـ المطموب حتى تحقؽ األىداؼ المرجوة.
 5 .4دور األستاذ في تطبيق المنيج
من الجانب التربوي ׃

ـ شخصية األستاذ ليا تأثير كبير في نفوس المتعمميف  ،وقد يكوف اىتماـ المتعمميف وانتباىيـ راجعا إلى شخصية األستاذ وقدراتو ومياراتو وأخبلقو ف كما لؤلطفاؿ قدرة
مدىشة عمى اكتشاؼ حقيقة األستاذ وخمقو والوصوؿ إلى أعماؽ نفسو فيتأثروف بو  ،وىذا التفاعؿ النفسي مع قوة تأثير األستاذ  .ىو أشبو بالشعاع الذي ينفذ إلى العقوؿ

والقموب  .وىو مف عوامؿ نجاح األستاذ في تأطير نشاط المتعمميف في المادة  ،وتحقيؽ الغايات الموجودة منيا فميحرص عمى أف يكوف قدوة حسنة .

ـ الحرص عمى مواكبة كؿ جديد في ميداف وظيفتو  ،وال ينبغي الوقوؼ عند حد مستوى معيف.

ـ التحضير المسبؽ لممادة مف جميع الجوانب العممية منيا والبيداغوجية  ،والمادية  ،مف العوامؿ المساعدة عمى حسف األداء في المادة .

ـ احتراـ شخصية المتعمـ يعد مف دعائـ التعمـ واكتساب المتعمـ الثقة بالنفس .فالمتعمـ في حاجة إلى الشعور باألمف واالحتراـ يوفر لو األمف والطمأنينة المناسبة .

ـ توفير العوامؿ المساعدة عمى دفع المتعمميف إلى النشاط وتشجعيـ عمى المشاركة في العمؿ الفردي أو العمؿ الجماعي  ،والحياة كميا عمؿ ونشاط وتعامؿ مع اآلخريف فإذا
لـ يتعود المتعمـ منذ الصغر عمى العمؿ والتعاوف والتضامف  ،والتفكير  ،فبل يمكف أف يكوف مؤىبل في المستقبؿ لتحمؿ المسؤولية وقاد ار عمى مواجية مشكبلت الحياة.
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ـ لمحوار والنقاش وحرية التعبير وابداء الرأي والمبادرة وتقد يـ اقتراحات أىمية كبرى في العممية التربوية فبل ينبغي جعؿ المتعمميف

مجرد أجيزة استقباؿ تتمقى والشتغؿ أو

تنفعؿ والبد أف يمارسوا التعمـ.

ـ فيـ مشكبلت المتعمـ أمر ميـ حتى يمكف معالجتيا ما أمكف بطرؽ التوجيو واإلرشاد المناسبة ،وتمكينو مف االستفادة أكثر في ممارسة تعمماتو .

ـ األستاذ يعمؿ مع المتعمـ  ،فعمى األستاذ أف يوفر أسباب العمؿ تحت إشرافو وأف يعوده عمى مواجية مشكبلت الحياة كما يجعؿ ما يتعممو ذا معنى.

ـ معرفة ما ييتـ بو المتعمموف وما ال ييتموف بو ،مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى تكويف فرص التعمـ المناسبة ليـ ،وتحقيؽ األداء الناجح لوضعيات التعمـ.

ـ جدير باألستاذ أف يحسف متعمميو بفائدة ما يتعمموف  ،وقيمة ما يكتسبوف مف خبلؿ ربط تعمماتيـ بوضعيات الحياة  ،متدرجا معيـ في السيولة والصعوبة تماشيا وخصائص
نموىـ الفكري والمعرفي والوجداني والسموكي .

ـ جعؿ مف عمميات التعمـ فضاءات لتفجير طاقات المتعمميف وقدراتيـ اإلبداعية واقباليـ عمى التعمـ  ،بتوفير ظروؼ األداء المناسبة مف بينيا بواعث الفرح والسرور ،ألف
الطفؿ ال يعمؿ إال في جو مفرح عمى حد قوؿ أحد المربييف .

ـ استعماؿ الوسائؿ التقويمية المناسبة والمتنوعة

من الجــانب البــيداغـوجي׃ يحتاج الفعؿ البيداغوجي لممادة في ضوء المقاربة المعتمدة لتنشيط العممية التعممية  ،وتنصيب القيـ والكفاءات المستيدفة قي البرنامج إلى مراعاة
جممة مف المبادئ والممارسات تماشيا وطبيعة المعارؼ الخاصة بالمادة وخصائص المتعمميف في ىذه المرحمة  ،والوسائؿ المتاحة مف أبرزىا ׃

* في ميدان النصوص الشرعية قرآن كريم وحديث نبوي شريف:

ـ اعتماد التبلوة الجيدة لمقرآف الكريـ سو ار وآيات بواسطة المسجبلت  ،أو قراءة جيدة لؤلستاذ عند تسميعيا لممتعمميف  ،وتعويدىـ عمى حسف االستماع .
ـ ضرورة استحضار الخشوع والسكينة والوقار عند االستماع إلى تبلوة القرآف.

ـ نظر لتنوع أغراض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية  ،واختبلؼ معانييا مف الضروري ربطيا بما تعالجو مف مشكبلت أو قيـ أو سموكات أو أحكاـ تشريعية .
ـ االستعانة بالمصحؼ المدرسي ،أو الكتاب المدرسي في القراءة والتعرؼ عمى بعض قواعد التجويد ،وعمى الرسـ العثماني ،والتنبيو إلى الكتابة اإلمبلئية.

ـ التركيز في وضعيات التعمـ الخاصة بالقرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ عمى مواطف العبرة والنواحي التيذيبية ،و اإلرشادات األخبلقية واآلداب االجتماعية أو غيرىا
واالستعانة في ذلؾ بالشروح المقدمة في الكتاب المدرسي أو المصحؼ المدرسي المسير وكؿ مالو صمة بموضوع التعمـ ويناسب مستوى المتعمميف .
الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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ـ توجيو نشاط التعمـ في الوضعيات الخاصة بالنصوص الشرعية إلى استنتاجات متعمقة بأحكاـ فقيية أو مبادئ عقائدية أو إرشادات تربوية وقيـ أخبلقية وما بطابقيا في
الحياة االجتماعية وبياف أثرىا في حياة الفرد واألسرة والمجتمع.

ـ التأكيد عمى ىدؼ االستعماؿ أكثر مف ىدؼ الحفظ مف أجؿ الحفظ والتوظيؼ لحاجات مدرسية ،أو ألغراض دينية ودنيوية ،واالستدالؿ بو في المواقؼ المختمفة.
ـ إكساب المتعمميف طرؽ الحفظ التي تساعدىـ عمى الحفظ الذاتي خارج المدرسة.
ـ تخصيص حصص لفحص قدرات المتعمميف عمى التبلوة وحسف االستظيار.
* في مـيدان أسس العــقــيدة اإلسالمــية ׃

ـ ضرورة االستعانة بالظواىر الكونية الدالة عمى عظمة الخالؽ وقدرتو عمى كؿ شيء في تثبيت العقيدة في نفوس المتعمميف ( اإلدراؾ بالمحسوس )

ـ االبتعاد عف التفصيؿ في الغيبيات وعف كؿ ما ال يدركو حس المتعمـ وال عقمو ف والتأويبلت المختمفة أو أشياء ال عبلقة ليا بالعقيدة الصحيحة .

ـ االعتماد عمى مناقشات وحوارات في وضعيات متمحورة حوؿ ظواىر معينة أو شواىد نقمية ( آيات  ،أحاديث  ،نظريات عممية  ...الخ) وتحميميا واستنباط المبادئ العقائدية
منيا مع مراعاة جوانب التبسيط والسيولة بما يناسب مستوى المتعمميف.

ـ ربط العقيدة باآلثار السموكية لممتعمـ في المحيط .

ـ التركيز عمى حب اهلل تعالى ورسولو صمى اهلل عميو وسمـ و طاعتيما.
* في ميــدان الـــــعبادات ׃

ـ تبسيط األحكاـ الفقيية المتعمقة بالعبادات وفؽ المذىب المعتمد وبما يناسب مستوى المتعمميف وادراكيـ .
ـ التركيز في وضعيات التعمـ عمى ربط المعارؼ بالممارسة قصد التحكـ فييا معا .

ـ الحرص عمى البقاء في حدود محتويات البرنامج وتوجيو المتعمـ ليربط بيف العبادة والحياة  ،وأف يطابؽ أعمالو بيف السر والعمف وأف يشعر بمراقبة اهلل لو.

ـ الرجوع إلى المصادر الفقيية األكث ر عرضا مف الكتاب المدرسي عند الضرورة حتى يمكف ضبط الحد المطموب مف المعمومات الخاصة بالعبادات المقررة ومف ثـ عرضيا
لمتعمـ عمى المتعمميف .

ـ التأكيد عمى حفظ وفيـ األحكاـ الشرعية لمعبادات قبؿ االنتقاؿ إلى ممارستيا في الوضعيات التعبدية المناسبة .
الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت
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ـ إبراز الفروؽ بيف الفرائض والسنف والمستحبات والمفسدات مف حيث األحكاـ الشرعية وأداء العبادات ،وأىميتيا في صحتيا وبطبلنيا .

ـ ربط العبادات باألخبلؽ  ،وابراز الفوائد الروحية واالجتماعية والصحية واألخبلقية لمعبادات وتأثيرىا عمى عبلقة المسمـ بربو ونفسو وغيره ومحيطو .

ـ تدعيـ العبادات بالقدوة الحسنة لؤلستاذ تحقيقا لمتأثير المرغوب في نفسية المتعمميف.

* في ميـدان األخالق واآلداب اإلسالمية׃
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

اعتماد أمثمة ممموسة مف ظواىر الحياة في المحيط قصد إشراؾ المتعمميف بفعالية في وضعيات التعمـ ودفعيـ لمنشاط واستخبلص العبر والقيـ األخبلقية .
إبراز أىمية القيـ ألخبلقية والضوابط السموكية في توطيد العبلقات بيف أفراد المجتمع وتحقيؽ المحبة والتآلؼ واألمف والثقة واالحتراـ بينيـ.
ضرورة ربط األخبلؽ والقيـ المكتسبة بالممارسات السموكية اليومية لممتعمـ في المدرسة وخارجيا.
استخداـ أسموب القدوة لمتأثير عمى المتعمميف  ،وتعويدىـ عمى االقتداء بالسموؾ القويـ .
ربط األخبلؽ بالضوابط الشرعية مف نصوص القرآف الكريـ واألحاديث النبوية الشريفة ،وبآثار العقيدة وأداء الشعائر الدينية لمتكامؿ الموجود بينيا.
البقاء في حدود محتوى البرنامج مع إمكانية التبسيط والتناوؿ المتكيؼ حسب الوضعيات.
ابرز المعاني السامية لمعبلقات االجتماعية مف خبلؿ حقوؽ تقابميا واجبات.

* في ميدان السيرة النبوية׃

ـ عدـ الدخوؿ في التفاصيؿ التاريخية الدقيقة .

ـ تعميؽ حب النبي (ص) في نفوس المتعمميف .

ـ إبراز العبر األخبلقية مف حياة الرسوؿ (ص) لبلقتداء ،وتعزيز القيـ والسموكات المثالية لدى المتعمـ بمناقب بعض الصحابة .
ـ االستعانة بالكتاب المدرسي أو المراجع الموثوقة في السيرة النبوية  ،لصحة المعمومة والبقاء في حدود محتوى البرنامج .

* في ميدان القصص׃

ـ التركيز عمى إبراز العبر والمواعظ األخبلقية مف حياة بعض األنبياء والخمفاء الراشديف وبعض عمماء األمة وعظمائيا بغرض االقتداء والتبني في الحياة.
ـ عدـ الدخوؿ في التفاصيؿ ودقائؽ األمور .

ـ االسترشاد بالقرآف الكريـ في بياف جوانب مف حياتيـ وأخبلقيـ .
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* سندات ومصادر ضرورية لالستعانة بيا في تأطير المادة ׃
ـ المصحؼ المدرسي المي ّسر؛

ـ الدليؿ المنيجي لمتطبيؽ مادة التربية اإلسبلمية  ،الطور الثالث؛

ـ الكتاب المدرسي لممتعمـ في المادة؛

ـ المناىج السابقة والوثائؽ المرافقة ليا ؛
ـ الوثيقة المرافقة لممنياج الجديد .

 .8توصيات ختامية لتطبيق مالئم لمبرنامج
لتحقيؽ التطبيؽ المبلئـ لمبرنامج في كؿ مستوى البد مف األخذ بعيف اإلعتبار التوصيات اآلتية:

1ػ عدـ التصرؼ في البرنامج مف حيث الزيادة أو النقصاف  ،ويمكف التصرؼ في التقديـ والتأخير والدمج ضمف المضاميف المحددة تماشيا وسياؽ النشاط الخاص بكؿ قسـ
والفضاء الزمني والمكاني والوسائؿ المتاحة .

2ػ إعداد مشاريع تطبيقية لمبرنامج وفقا لتكامؿ المعارؼ المندرجة ضمف مياديف المادة وانسجاميا مع متطمبات تحقيؽ الكفاءات المستيدفة.

3ػ المحتويات المعرفية أدرجت في البرنامج كموارد لبناء الكفاءات المستيدفة في نفس البرنامج ،فيي تؤدي دور الوسيمة وال يمكف اعتبارىا بحاؿ غاية في حد ذاتيا ومف ثـ
التركيز عمييا واىماؿ الكفاءة.

4ػ إعداد وضعيات تعممية انطبلقا مف وقائع حياتية معيشية تأخذ بعيف االعتبار اىتمامات المتعمميف ،وانشغاالتيـ حتى تكوف ليا داللة  ،وتساعد عمى توفير فرص
المشاركة المناسبة ليـ في التعمـ وبناء كفاءاتيـ خاصة في وضعيات التعمـ المتعمقة باألخبلؽ واآلداب اإلسبلمية .

5ػ استعماؿ وسائؿ ميسرة إلدراؾ مضموف التعممات مف طرؼ المتعمميف ،خاصة في الوضعيات الخاصة بأسس العقيدة اإلسبلمية ،والعبادات ،وقراءة القراف الكريـ (أشرطة،
صور  ،مصحؼ  ،رسوـ  ،شفافات  ،جداوؿ  ...الخ).

الىثيقت المرافقت لمنهج التربيت اإلسالميت

سط 6106 -
مرحلت التعليم المتى ّ

33

الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

وزارة التربيت الىطنيت

6ػ إش ارؾ المتعمميف في تخطيط مشاريع عمؿ أو إنجازىا متعمقة بتطبيؽ البرنامج حتى يساىموا بفعالية في تنفيذه وتقويـ أنفسيـ فيو ،وتحديد المياـ واألدوار مسبقا بيف
المتعمميف فيما بينيـ مف جية وبنيـ وبيف األستاذ مف جية أخري .

7ػ مرافقة المتعمميف أثناء بناء تعمماتيـ بأدوات التقويـ التكويني المناسبة ،ومعالجة صعوبات التعميـ المعترضة .

8ػ ضرورة الربط بيف تعممات المادة وتعممات المواد واألنشطة األخرى لتحقيؽ التكامؿ واالنسجاـ  ،وتفادي التكرار وحشو األذىاف.
مركز عمى الفرد المتعمـ حتي يمكف التوافؽ والتناسؽ بيف اختيارات موارد التعميـ ،ومستوى المتعمميف ،ووتيرة أداء
ا
9ػ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ،وجعؿ التعميـ
كؿ واحد فييـ في عممية التعمـ ،واألىداؼ التعممية المتوخاة.

 – 10مراعاة خصوصية المادة ومميزات مواردىا المعرفية في كؿ ميداف في اختيار الوضعيات التعممية والوسائؿ وطريقة التنشيط  ،وأدوات التقويـ.
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