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 انىثيقت انمرافقت
  

 

 ملنهاج مادة الرتبوة اإلدالموة
 السنة اخلامسة من التعلوم االبتدائي
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 انمقدمــت
  

تهدؾ الوثٌمة المرافمة إلى تمكٌن المعلمٌن من المراءة السلٌمة للمنهاج وحسن 
الخامسة ابتدائً ٌعتبر استؽالله فً مرحلة التنفٌذ. ومنهاج التربٌة اإلسالمٌة للسنة 

لمنهاج السنة الرابعة، مع شًء من التفصٌل والتعمك، بما ٌتماشى ونمو الطفل  اامتداد
من الناحٌة الفكرٌة والمعرفٌة والوجدانٌة والسلوكٌة. ولد تم بناؤه على أساس الهٌكلة 

ح التربوٌة المنسجمة مع مخطط اللجنة الوطنٌة، المستمد من المرجعٌة العامة إلصال
المنظومة التربوٌة المائم على ركٌزة أساسٌة مهمة، تتمثل فً دعم التؽٌرات االجتماعٌة 

 وااللتصادٌة والعلمٌة والثمافٌة الطارئة فً حٌاة المجتمع الجزائري.
 

ترتكز على التصور الشمولً المائم على التوازن  ةوالتربٌة اإلسالمٌة، كمادة تعلٌمٌ
والمادٌة والنفسٌة والروحٌة. لال هللا تعالى: )وابتػ فٌما والتكامل بٌن الجوانب العملٌة 

أتان هللا الدار اآلخرة وال تنس نصٌبن من الدنٌا وأحسن كما أحسن هللا إلٌن وال تبػ 
 الفساد فً األرض إن هللا ال ٌحب المفسدٌن(.

 

وعلٌه ٌنبؽً أن تعكس المادة هذا التصور بالتركٌز على الجوانب الوجدانٌة 
ة عوض اإلؼراق فً المعارؾ فمط حتى ال تفرغ المادة من طبٌعتها، وال تفمد والسلوكٌ

فاعلٌته، وتصبح عناوٌن بدون مضمون، ومن ثم ٌتحمك مبدأ العبودٌة المنظم لعاللات 
 اإلنسان كما ٌلً:

 .العاللة بٌن الخالك وبٌن اإلنسان: هً عاللة عبودٌة 

  عدل وإحسان.العاللة بٌن اإلنسان وأخٌه اإلنسان: هً عاللة 

  ،العاللة بٌن اإلنسان والحٌاة الدنٌا: هً عاللة اختبار وكد وعمل ومسؤولٌة
 وعاللته باآلخرة هً عاللة جزاء وحساب.

  العاللة بٌن اإلنسان والكون: هً عاللة تسخٌر وتعمٌر وتنمٌة باعتماد العلم
 والتكنولوجٌا.
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 انمقاربت انمعتمدة في بناء انمنهاج
     

التً تعتمد على التصور  بنً منهاج التربٌة اإلسالمٌة وفك المماربة بالكفاءات
البنائً للتعلم، وتولً أهمٌة لصوى لنشاطات المتعلمٌن لصد إشراكهم فً بناء التعلم، 

تمضً بتنوٌع الطرائك والوسائل  مما ٌستوجب البحث عن إستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم
لدراتهم الذاتٌة فً التعلم عن طرٌك التساؤل والبحث  لتحفٌز المتعلمٌن، وتنمٌة

 واالستنتاج والممارنة.

 إستراتيجيت انتعهيم وانتعهم
 

للمتعلم فً السنة الخامسة مكتسبات معرفٌة ومهارٌة وسلوكٌة تشكل عنده رصٌدا 
تصورا وتعبٌرا ولراءة،  ةلبلٌا ٌؤهله للمساهمة بفعالٌة أكبر فً مختلؾ العملٌات التعلمٌ

واستنتاجا، وتلخٌصا وتذكرا، مما ٌملص دور المعلم بصورة محسوسة فً التوجٌه 
والتلمٌن فً هذا المستوى خاصة فً الوضعٌات التً تستهدؾ معالجة بعض المظاهر 
السلوكٌة، بمصد إعادة صٌاؼتها وتنظٌمٌها فً الموالب المنطمٌة الصحٌحة وفما 

اج فً مختلؾ المجاالت: عمٌدة، والنصوص الشرعٌة الممترحة فً المنه طللضواب
عبادة، أخالق، سٌرة وؼٌرها. وحتى تحمك هذه اإلستراتجٌة فعالٌتها فً أداء المتعلمٌن 

 وتحمٌك الكفاءات المرجوة، ٌجب أن تراعً جملة االعتبارات البٌداؼوجٌة اآلتٌة: 
جعل عملٌة التعلٌم تموم على نشاط المتعلم، بحٌث تكون الممارسة منه وإلٌه،  (1

 تى ٌستوعب ما ٌتعلمه، وٌعمل به. ح
جعل لعملٌة التعلم معنى، أي أن ٌكون لما ٌتعلمه المتعلم داللة ومعنً فً  (2

 الحٌاة العملٌة.

تركٌز عملٌات التعلم على الفرد المتعلم، لتباٌن الفروق بٌن التالمٌذ فً وتٌرة  (3
 والتخزٌن.  بالمشاركة فً عملٌة التعلم وفً وضعٌات االستٌعا

المستمر على الممارسة الواعٌة لمختلؾ التعلمات المكتسبة. )تثبٌت،  التدرٌب (4
 إثراء، توظٌؾ(. 

استثمار المكتسبات المبلٌة فً عملٌة التعلم الجدٌدة بمراعاة طبٌعة اإلدماج بٌن  (5
 مختلؾ المعارؾ والكفاءات والمجاالت.
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امٌة التدرج فً سٌرورة التعلم، بشكل ٌنسجم مع سٌاق بناء الكفاءة الخت (6
 مرحلٌا، من خالل الكفاءات الماعدٌة، ثم المرحلٌة.

مراعاة جدول هٌكلة المحتوٌات فً تنظٌم عملٌة تنفٌذ مشروع التكوٌن  (7
 السنوي للمنهاج المبنً على العناصر اآلتٌة:

 

 الكفاءة الختامٌة: مشروع المنهاج السنوي. .1

 الكفاءة المرحلٌة.         المشروع                  .2

 الكفاءة الماعدٌة.    دة االتعلمٌة                الوح .3

 مؤشرات الكفاءة الماعدٌة. العناصر المفاهٌمٌة                 .4

 تسيير وضعياث انتعهم
 

ٌمترح المنهاج كثٌرا من الوضعٌات التعلمٌة الممكن االستعانة بها النجاز العملٌات 
مجال مفتوح أمام المعلم اللتراح وضعٌات التعلمٌة فً المسم، لكنها تبمى ؼٌر كافٌة، وال

أخرى حسب الحاجة تماشٌا وطبٌعة المعرفة المستهدفة فً كل مجال والخصائص 
 المرتبطة بكل وحدة تعلمٌة.

 

وتمدٌمها بشكل  مناسبة، إشكالٌةال بد من بناء وضعٌة  وحدة تعلمٌة،عند تناول أي 
اللا من تجاربه وتصوراته عنها، ، انطعلى متابعة مختلؾ مراحل الوحدة ٌحفز المتعلم
 لى المٌدان.إالوثائك والمستندات، أو رجوعا  لىعأو اعتمادا 

 

والمجال مفتوح أمام المعلم اللتراح الوضعٌات حسب الحاجة، تماشٌا وطبٌعة 
المعرفة المستهدفة فً كل مجال، وخصائص المتعلمٌن. على أن تخضع إلى مجموعة 

 من المراحل البٌداؼوجٌة اآلتٌة: من الشروط المرتبطة بكل مرحلة

 .مرحلة االنطالق 

  .مرحلة بناء التعلم 

 .مرحلة استثمار المكتسبات 
 

تنجز الوحدات التعلٌمٌة/التعلمٌة فً المسم، كما ٌمكن إنجاز بعضها خارج المسم، 
 حسب ما تمتضٌه الوحدة.
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 أمثهت نىضعياث وأنشطت تعهميت:

 أطوع ربي: :املشروع األول -1

اللا من مالحظة صور معبرة عن أداء بعض العبادات كالطواؾ حول انط -
الكعبة، وأداء الصالة فً مسجد أو استؽالل مولؾ فً التعبد مأخوذ من الوالع ٌتم 

 استكشاؾ عاللة اإلٌمان بطاعة هللا عز وجل. 
 

 :املشروع الثاني: من واجباتي -5

اج المظاهر المتعلمة من ممارنة بٌن مظاهر سلوكٌة فً المجتمع ٌتم استخر -
باألعمال الصالحة كاالستمامة وأداء العبادات وعاللتها بواجبات المسلم وٌسر تعالٌم 

 اإلسالم فً تحمٌمها. 

 من أخالقي :املشروع الثالث -3

من خالل سرد لصة والعٌة عن حسن الخلك أو عرض صور )فً التعاون، فً  -
.الخ ( ٌتم التعرؾ على صور مساعدة المحتاج، فً المحافظة على النظافة..

 لحسن الخلك وعاللته باإلٌمان، وأثره على األفراد والمجتمع.
 

 من حواة الردول )ص( :املشروع الرابع -4

بعرض خرٌطة وصور مناسبة، ٌتم التعرؾ على المسلن الذي لطعه الرسول  -
ت فً هجرته من مكة إلى المدٌنة وبعض المحطات من سٌرته وأعماله، وكذا شخصٌا

 من أصحابه. 
 

 مثال نىضعيت إدماجيت 
 

: المدرة على المٌام بالواجب نحو النفس واألسرة، واإللتداء الكفاءة المستهدفة -
 باألخالق الفاضلة. 

 

 : التعلمات المبلٌة -

 .من أفعال المؤمنٌن 

 .حب األسرة 
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 .حسن التصرؾ فً المال 

 .ٌسر اإلسالم 

  .زكاة الفطر 

 .)طاعة هللا والرسول)ص 

 .سورة الفجر 

 بمناسبة عٌد الفطر زاركم أحد ألاربكم فً البٌت ودعاكم إلى زٌارتهم. 
 

:عمال بالتوجٌهات اإلسالمٌة فً المٌام بالواجب والتحلً باألخالق الفاضلة، التعلٌمة
أكتب فً الجدول أدناه ما تموم به تلبٌة لهذه الدعوة، مستشهدا باآلٌات 

 واألحادٌث التً تحفظها.
 
 

 اآلٌات واألحادٌث األخالق اآلٌات واألحادٌث الواجبات
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 نبناء انكفاءاث انمستهدفت  تانسيرورة انتعهيمي
 

ٌستند النشاط فً كل حصة أو وحدة أو مجال إلى مجموعة من المحددات 
على البنائٌة  المنهجٌة، التً تنظم خطة العمل ضمن إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم المائمة

التً تعتمدها مماربة الكفاءات بخصائصها المحددة فً التوجٌهات المنهجٌة الخاصة 
بالمنهاج، وتتشكل هذه المحددات فً ثالث نماذج لحصص ووضعٌات تتمٌز بخصائص 
نوعٌة فً النشاط والهدؾ، وتسعى بشكل تسلسلً إدماجً إلى تحمٌك الكفاءات المهٌكلة 

 ختامٌـة. –مرحلٌة  –ٌات: لاعدٌة إجرائٌا فً ثالث مستو

 حصة التعلم )وضعٌة االكتساب(

 حصة اإلدماج )وضعٌة إدماج مكتسبات التعلم( 

 حصة االستثمار )وضعٌة توظٌؾ مكتسبات التعلم(
 

 سيرورة وحـدة انتعهـم:

إثارة مشكلة من الوالع المعٌش، ٌتم وضعٌة مدخلٌة متعلمة ب .1

 توظٌؾ المكتسبات المبلٌة لبناء التعلمات الجدٌدة.

التراح نشاطات على المتعلمٌن من خالل وضعٌات متعلمة  .2

بالبحث واالستكشاؾ واستؽالل معلومات، والتعرؾ واالستنتاج والتحلٌل 
 والتركٌب فالتعلم

عٌات إلدماج مجموعة المكتسبات من خالل التراح وض .3

تطبٌمات ومنجزات شفوٌة وكتابٌة، تمكن التالمٌذ من إدماج معارفهم فً 
 وضعٌات أدائٌة ذات داللة.

تخصص حصص الستثمار المعارؾ المكتسبة فً   .4

ضوء المجاالت أو المشارٌع حسب اإلمكانٌات المتاحة، وخصوصٌة المحٌط، 
 لمعالجة وضعٌات مشكلة من الحٌاة الٌومٌة، وتموٌم كفاءات المتعلمٌن.
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الترتٌب المنطمً للحصص المكونة لها، من حٌث تسلسل المعارؾ، والتدرج  -
 البٌداؼوجً.

 ة من نهاٌة الحصة السابمة لها.انطالق الحصة الجدٌد -
اعتبار الهدؾ المتوخى من كل حصة محور االختٌار الوضعٌات والوسائل  -

 التعلمٌة.
الترابط العضوي للحصص من حٌث المعارؾ، واألداءات ضمن سٌاق إدماج  -

 التعلمات.
 تمدٌر الحجم الزمنً لكل حصة، والمضمون المناسب له. -
 تخصٌص حصة لإلدماج. -
خدام التموٌم ذي المعاٌٌر المرتبطة بمٌاس مؤشرات التحكم فً الكفاءة است -

 المكتسبة.
 

وٌمصد بالوسائل فً مجال التعلم مجموعة من المواد التً تعد إعدادا حسنا، 
لتستثمر فً توضٌح المادة التعلٌمٌة، وتثبٌت أثرها فً أذهان التالمٌذ، وهً تستخدم فً 

وعات الدراسٌة التً ٌتلماها المتعلمون فً جمٌع المراحل الدراسٌة، جمٌع الموض
وتتنوع هذه الوسائل وتختلؾ باختالؾ األهداؾ التً ٌمصد تحمٌمها فً الموضوعات 

 المختلفة التً تدرس لهم.
 

وٌركز التربوٌون على عدة حمائك ٌجب مراعاتها بالنسبة للوسٌلة التعلٌمٌة بعضها 
ممه الوسٌلة، واآلخر ٌتجه نحو مدى توافرها فً البٌئة، ومناسبة ٌتعلك بالهدؾ الذي تح

سعرها، وٌهتمون بعرضها فً اللحظة المناسبة، ومن حٌث حجمها وإزاحتها، وسهولة 
استعمالها، ومشاركة المعلمٌن فً إعدادها أو جلبها، مع مراعاة تنوع أشكالها ألن ذلن 

ع أهمٌة الوسٌلة التعلٌمٌة وتتحدد ٌزٌد من لدرتها وفاعلٌة أثرها التعلٌمً. وتنب
األؼراض التً تؤدٌها فً التعلم من طبٌعة األهداؾ التً تحممها من المادة التعلٌمٌة 

 التً ٌراد للطالب تعلمها أوال، ثم من مستوٌات المتعلمٌن اإلدراكٌة.
 
 

 
 

 األسس انعامت في اختيار انىسائم انتعهيميت.
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سٌلة من الوسائل التعلٌمٌة اختٌار دلٌك لها من الضروري أن ٌسبك استخدام أٌة و
 وفك أسس من أهمها:

 

وتسمح للتلمٌذ فكلما كانت الوسائل حسٌة - أ

بالفاعلٌة والنشاط كان ذلن أفضل، فرؤٌته لمرص مضؽوط لكٌفٌة الصالة 
 ٌرسخ فً ذهنه كٌفٌة أداء فرائضها وأركانها.

كل خطأ فً المادة العلمٌة ٌؤثر سلبا على مدارن   - ب

التلمٌذ، فاستخدام شرٌط سمعً لؽٌر ممرئ مختص، فٌه أخطاء ٌفسد المادة 
 العلمٌة وٌشوهها.

ٌجب أن تحتوي الوسائل على   - ت

 المدر الكافً من المعلومات التً تتناسب مع الموضوع وؼرض الدرس
فعرض جزء مبتور من شرٌط فٌدٌو حول الهجرة النبوٌة ٌنمص من المادة 

 العلمٌة وٌحدث خلال لدى المتعلم.

ٌجب أن  - د

تتناسب المادة العلمٌة للوسائل مع مستوى خبرات التالمٌذ وتحمك استمرارٌة 
الفمه لتالمٌذ التعلٌم االبتدائً، أو الحكم التكلٌفً  المعلومات فتمدٌم مرجع فً

وممومات البٌئة لتالمٌذ التعلٌم المتوسط ال ٌحمك استؽالل المادة العلمٌة 
 المطلوبة، لوجود مصطلحات عمٌمة وصعبة الفهم.

 السبورة   شهادات ومداخالت األئمة والعلماء ورجال
 تلفة.التخصصات المخ

  صور ألماكن مختلفة )مساجد، بماع
 ممدسة، صور أداء العبادة، الطبٌعة...(

  مراجع خاصة )مصحؾ مدرسً، لصص
 من التراث، أو من ؼٌره حسب الوضعٌات(.

 .األجهزة السمعٌة البصرٌة  .أشرطة: سمعٌة بصرٌة 

 مسجالت  ألراص مضؽـوطـة 

 ًجهاز إعالم آل  .وسائل أخرى 

 االستفادة من هذه الوسائل فً مختلؾ المجاالت، وعلى سبٌل المثال:فٌمكن 
 .تستعمل السبورة للمحور التدرٌجً فً التحفٌظ وؼٌره 
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 ...وٌستعمل المسجل لتسمٌع السور واآلٌات 

 .تستعمل مختلؾ الصور الطبٌعٌة والعلمٌة فً تثبٌت العمٌدة 

 مثلة الوالعٌة.ومجال السلون تذكر مختلؾ المصص والحمائك العلمٌة واأل 

 المشروع األول
 أطٌع ربً

 سورة البلد
 استخدام شرٌط سمعً لتالوة السورة-
 تكتب السورة أو اللوحة أو الالفتة -

 المشروع الثانً
 من وجباتً

 زكاة الفطر

تمدٌم من ٌحسن التحدث عن زكاة  -
 الفطر أمام التالمٌذ.

ط، شرٌط فٌدٌو عرض لرص مضؽو -
 حول عٌد الفطر.

 المشروع الثالث
 من أخاللً

 أفعل الخٌر
 صور لنماذج من أفعـال الخٌر -
أثرها وفوائدها فً تموٌة العاللات  -

 االجتماعٌة.

 تقىيم انمكتسباث  خامسا:انتقىيم:

أهمٌة كبٌرة  تح الالم المشددة()بف ملالمتع تكتسً عملٌة تموٌم مخرجات المنهاج .1
وبٌانات مهمة تفٌد فً الولوؾ على مدى تحمٌك أهداؾ المنهاج  ألنها تزودنا بمعلومات

سواء على األمد المرٌب أم البعٌد عند تفاعل هذا  ،مباشرة وانعكاساتها على المتعلم
د فً وال شن فً أن هذه المعلومات والبٌانات تساع .الحمة المتعلم مع موالؾ أخرى

المنهاج أو تعدٌله، وسوؾ نكتفً بتعداد الجوانب الهامة  اتخاذ لرار مناسب بشأن تطوٌر
علٌها فً تموٌم المتعلم، وكذلن بذكر بعض األسالٌب واألدوات  التً ٌنبؽً التركٌز

اإلشارة إلى أن تموٌم المتعلم له مجال مستمل فً التموٌم  المستخدمة فً ذلن، مع
  :فً الجوانب التالٌة المتعلموٌتم تموٌم  التربوي.

 
 

 : أي لدرة المتعلم على اكتساب المعارؾ

 والمعلومات وفهمها وتطبٌمها، وٌستخدم المربون لذلن أسالٌب متعددة أهمها االختبارات

  : بأشكالها المختلفة منها
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اكتسبه أو فهمه من  : وٌمصد بها سؤال المتعلم عما-1- 

  .وعلى المتعلم أن ٌجٌب بشكل شفوي المعلومات

وهدفها لٌاس لدرة المتعلم على تذكر المعلومات  -2- 

( أسئلة وعلى المتعلم 5ـ3وتتألؾ من عدد للٌل من األسئلة بٌن ) واألفكار،
  .الخاصة اإلجابة عنها بلؽته

كون من عدد كبٌر من األسئلة المصٌرة نسبٌاً، تت -3- 

عنها تكون محددة بحٌث ٌمكن تمدٌر صحتها أو خطئها بدرجة  واإلجابات
  :أنواع منها عالٌة من الموضوعٌة وهً على

 

: حٌث ٌُعطى المتعلم مجموعة من البنود وعلٌه  - أ

س لدرة أو خطأ أمام كل عبارة، وهً تمٌ ٌحإشارة صح أن ٌضع
 المتعلم على الفهم واالستٌعاب

 

: وفٌها توضع عبارة واحدة ٌلٌها عدد من البنود 

  .المتعلم أن ٌختار البند المكمل للعبارة وعلى
 

وهو ٌشبه اختبار االختٌار من متعدد وٌتألؾ من لائمتٌن  

لام، وٌطلب من المتعلم الوصل العبارات المصٌرة أو الرموز أو األر من
 .األولى وعناصر المائمة الثانٌة بٌن عناصر المائمة

 

فً هذا االختبار تكتب عبارات نالصة وٌطلب من المتعلم   -د

بعبارات أو أرلام من عنده، وفً هذا النوع من االختبار على  تكمٌلها
 .ه معدومةوٌتذكر، وفرصة التخمٌن فٌ المتعلم أن ٌعمل فكره

 

: حٌث ٌعطى المتعلم مجموعة من التوارٌخ أو 

ً مثالً، أو ترتٌب  العبارات أو الحوادث، وٌطلب منه إعادة ترتٌبها زمنٌا
  .موضوعاً متكامالً  جملة من العبارات لتشكل

 

 

 

 

: هً اختبارات موضوعٌة تجرب عدداً كبٌراً من 

كبٌر من المتعلمٌن لتصل إلى صورة تتمثل فٌها كل  رات، وعلى عددالم
وتجرب الموضوعٌة وكالصدق والثبات  المعاٌٌر المطلوبة من االختبار،

  .من لبل الباحثٌن والعلماء
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لكل مادة مهاراتها الخاصة بها  :

دى تفاعل ذلن فً التربٌة اإلسالمٌة: لٌاس معلى ومن األمثلة  .تناسب طبٌعتها والتً
التلمٌذ مع المادة التعلٌمٌة ومدى تمثله للموالؾ الخلفٌة وكٌفٌة تطبٌمه للواجبات الدٌنٌة 
الممررة فً المنهاج، وهذه الوضعٌة تأخذ مكانا هاما فً مادة التربٌة اإلسالمٌة بحكم 

 ً مع التحصٌل المعرفً.تركٌزها على األداء والسلوكات والتفاعل الوجدان
 

 :مثال لوضعٌة تموٌمٌة
: المدرة على التخلك باألخالق الحسنة، وتجسٌد آثار اإلٌمان فً الكفاءة المستهدفة

 الحٌاة، إلتداء بالرسول )ص(.

 :التعلمات المبلٌة
 فعل الخٌر. -
 المحافظة على البٌئة. -
 تجنب الؽش.-
 التعاون مع الؽٌر.-
 مسلم.عاللة المسلم بأخٌه ال-
 .الؽـاشٌة سورة-
 

: أفعال الخٌر كثٌرة، وتكون بأمور متنوعة منها التعاون مع الؽٌر على البر السند
والتموى، وإكرام الضٌؾ والرفك بالحٌوان وؼٌرها، وهً من األخالق 

 الحسنة التً أوصى بها اإلسالم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التعلٌمٌة
 بها فً بطالة تبرز أهمٌتها.استخرج من األمثلة اآلتٌة أفعال الخٌر واكت -(1

 : األمثلة
 إزالة األذى من الطرٌك -
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 حب الخٌر للناس -
 الؽش. -
 )لول السالم علٌكم( إلماء التحٌة -
 زرع النبات وؼرس األشجار. -
 لول الحك. -
 الكذب -
 مساعدة المحتاج.   -
 

 الحظت عن أحد زمالئن تصرفات مخالفة لألخالق اإلسالمٌة، كالتهاون فً -(2
مراجعة دروسه، والتأخر، وعدم العناٌة بأدواته، وؼٌرها، أكتب له بطالة تمدم له فٌها 
مجموعة من النصائح ترشده بها إلى التحلً باألخالق الحسنة، مدعما ذلن بما تعرؾ 

 من اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث الشرٌفة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شبكت انتقىيم
 

 

 المؤشرات معاٌٌرال
 التمٌٌم

 ن.غ.م ن.ط ن.م
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 المالءمة

 تحدٌد أفعال الخٌر من خالل األمثلة -
 تمٌٌز أفعال الشر بعدم ذكرها. -
 تمدٌم النصائح طبما لألخالق اإلسالمٌة. -
 التمٌٌز بٌن أفعال الخٌر وأفعال الشر. -
 ذكر فضل حسن الخلك. -

   

 الصوابٌة

استعمال 
وسائل 
 المادة

 ة.إبراز أفعال الخٌر انطاللا من التعالٌم اإلسالمٌ -
 التمٌٌز بٌن األخالق الحسنة وؼٌرها. -
استخدام االستشهادات المناسبة من المرآن  -

 والحدٌث.
 إبراز دور حسن الخلك فً العاللات االجتماعٌة. -
 الترؼٌب فً التحلً بحسن الخلك. -

   

 االنسجام

بتوظٌؾ المكتسبات المبلٌة المتعلمة بحسن الخلك  -
 تطلبات االجابة عن التعلٌمة.وفما لم

 تسلسل عناصر اإلجابة وترابطها: -
عرض أفعال الخٌر الواردة فً األمثلة على  -1

 البطالة بشكل بارز.
 ترتٌبها وفك أفضلٌة معنٌة. -2
تمدٌم النصائح وفما للتعالم اإلسالمٌة،  -3

 والمعارؾ المتعلمة بحسن الخلك.
 لخٌر.بٌان فضل حسن الخلك من خالل فعل ا -4

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات المعاٌٌر
 التمٌٌم

 ن.غ.م ن.ط ن.م

 اإلتمان

 وضوح اإلجابة ودلتها. -
سن توظٌؾ المعارؾ المكتسبة وفما لمتطلبات  -

 اإلجابة.
 ذكر أفعال خٌر إضافٌة للترؼٌب. -
 حسن عرض اإلجابة. -
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