
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  



  

  2    البرامج الّرسمّية للّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسي

  منزلة الّتربية اإلسالمّية
  

التّربية اإلسالمّية مكّون من مكّونات مجال التّنشئة االجتماعّية باعتبار دورهـا فـي بنـاء               
ـّخصّية المتوازنة وتنشئة الفرد اجتماعّيا وتهيئته للمبادرة والفعل        وهـي بـذلك تـساعد      . الش

لفهم والنّقد وبناء الموقف في عالقتها مع الكفايات األفقّية كمـا           المتعلّمين على امتالك كفايات ا    
وإضافة إلى ذلك، تساعد التّربية اإلسالمّية في المرحلة األولـى مـن            . حّددها برنامج البرامج  
  :التّعليم األساسي على 

  بانتمائه الحضارّي العربّي اإلسالمّيبوطنه تونس وتنشئة المتعلّم على االعتزاز  •
 ى انتهاج مسلك التّبّصر واالعتدال والتّسامح في تعامله مع اآلخرتربيته عل •
 تمكينه من حفظ الّسور واآليات القرآنّية وسرد األحاديث النّبوّية الشّريفة •
توظيف المعاني والقيم األخالقّية الواردة في اآليات القرآنّية واألحاديث النّبوّية الـشّريفة    •

 في مواقف والتّدليل عليها
 فظته وتقويم لسانه وتنمية رصيده اللّغوّيتقوية حا •

مكّونـات  إّن هذه المبادئ التّأسيسّية التي تنهض عليها التّربية اإلسالمّية قائمـة علـى              
كفايات مندمجة تمّيز كّل واحدة منها فرعا مهّما من فروع التّربية اإلسالمّية وبهـذه الفـروع                

  :نعني 
 الهدي القرآنّي •
  العقيدة •
 األخالق  •
 العبادات •

وال وجود لفصل بين هذه الفروع إالّ ما يقتضيه اإلجراء إذ كّل فرع فيها يخـدم اآلخـر                  
 ويقتضي تحقيق ذلك من المـدّرس تنويـع         .ويتقاطع معه شأن تقاطعه مع بقّية مجاالت التّعلّم       

وضعّيات التّعلّم كأن يستثمر على سبيل المثال القصص الّدينّي أو أحداثا تاريخّية أو مواقـف               
ة من الحياة اليومّية إلكساب المتعلّم القدرة على تمثّل المعاني والمفاهيم والقيم اإلسالمّية             مستمّد

ـّريفةواإلفصاح عنها واالستدالل عليها من اآليات والّسور واألحاديث     أو أن يحفظ  النّبوّية الش
ـّريفة حفظا جّيدا يرفد القراءة ويغني ز           اد المتعلّم لغـة    اآليات والّسور واألحاديث النّبوّية الش

ومعجما ويدفعه إلى االستظهار الّصحيح والتّالوة الخاشعة في وضعّيات تواصل دالّـة أو أن              
يستثمر األخالق والعقيدة لينّمي من خالل وضعّيات دالّة كفايات التّواصل والتّعايش مع الغيـر    

) 2002جويليـة   (لمدرسـي   وفقا لما تقتضيه القيم الواردة بالقانون التّوجيهي للتّربية والتّعليم ا         
  .وبرنامج البرامج
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  الّتمّشي البيداغوجي
  

تعتمد التّنشئة االجتماعّية تمشّيات متعّددة من بينها المقاربة بالكفايات التي تعتبر مجـاال               
خصبا يسهم في تأسيس مهارات وسلوكات لممارسة الفعل التّربوّي بما يضمن فـرص الـتّعلّم              

  . مع اآلخرالذّاتي والمبادرة والتّعايش
وال تحيد ماّدة التّربية اإلسالمّية عن هذا التّوّجه فهي تسمح للمتعلّمـين بالتّفاعـل مـع                  

القضايا التي تطرح عليهم فهما ونقدا مّما يفضي إلى بناء مواقف تستند إلى القـيم والمعـاني                 
  .زنااإلسالمّية المستهدفة وتعضد بقّية المجاالت في بناء شخصّية المتعلّم بناء متوا

  :ولتجسيم هذا يقترح التّمشّي البيداغوجي القائم على   
 :التّهّيؤ للتّعلّم  )1

تهيئة التّالميذ للتّعامل الواعي مع وضعّيات التّعلّم من خالل مشاريع مستمّدة من واقع المـتعلّم               
  :درءا للمجانّية بما يحقّق تملّك الكفاية 

وعة، أحـداث، مناسـبات وطنّيـة       بصرّية، مكتوبة، مسم  (االنطالق من سندات متنّوعة      -
 ...)ودينّية

 :تحفيز المتعلّمين للتّفاعل اإليجابي مع الوضعّيات الّدالّة المعروضة عليهم لتمكينهم من  -
 .اكتشاف المحتويات التي ستتمحور حولها أنشطة التّعلّم •
 .ضبط الوسائل والمعينات التّربوّية التي ستستعمل •
لغرض المتوقّعة والّزيارات والتّخطيط للمـشاريع      االتّفاق على البحوث الممكنة في ا      •

 .التي ستنجز
 .تقاسم األدوار وتحديد المسؤولّيات •
 .ضبط مواعيد التّنفيذ وآجال اإلنجاز •

 :التّعلّم المنهجّي  )2
  :خالل التّعلّم المنهجّي يسعى المرّبي إلى 

 .جعل المتعلّم محور العملّية التّربوّية •
 .ل دالّةوضع التّالميذ في وضعّيات تواص •
 .تمكينهم من البحث والتّحليل واالكتشاف والتّحاور اإليجابّي والتّعاون مع أترابهم •
 .تنويع مقامات التّواصل •
 .تجنّب مواقف الوعظ واإلرشاد •
 .استثمار المشاريع التّربوّية المبرمجة •
التّدّرج في التّعامل مع مكّونات الوضعّية بما يضمن التّقـّدم فـي إنجـاز التّعلّمـات              •

 .وتحقيق الكفاية
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 :التّعلّم اإلدماجّي  )3
  .يقترح المرّبي على تالميذه وضعّيات إدماجّية تمكّنهم من تحقيق كفايات المجال

 
 :التّقويم  )4

  : لتقييم الجانب المعرفي يمكن للمعلّم أن يعتمد على سبيل المثال اختبارات موضوعّية من بينها 
  االختيار من متعّدد -
 الّصواب والخطأ -
 لالتّكمي -
- ........  

ـّل القيم وبناء المواقف يمكن للمعلّم أن يعتمد بعض األسـاليب                ولتقييم الّسلوكات الّدلّة على تمث
  :األخرى نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 

  جداول المالحظة -
 جداول المتابعة -
 لعب األدوار -
- .........  

  
  :مالحظة 

) الهدي القرآني، العقيدة، العبادات، األخـالق     (ال يوجد فصل بين فروع ماّدة التّربية اإلسالمّية         
ومع ذلك فإنّـه يجـدر      ... إذ أّن كّل فرع يخدم اآلخر ويتقاطع معه       ... إالّ ما يقتضيه اإلجراء   

  :األخذ بعين االعتبار ما يلي 
  

  خصوصّياتها المــاّدة

ـّل والتّالوة الّسليمة  الهدي القرآني-  .الفهم والتّمث

ـّل والممارسة العملّيةالفهم وال  العبادات-  .تّمث
ـّل وبناء المواقـف تجـاه         األخالق والعقيدة- الفهم والتّمث

 .الذّات واآلخر والمجتمع
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   مجال الّتعّلم
صلة بالقيم المرجعّية التي تنبني عليها الشّخـصّية الوطنّيـة واالنتمـاء            تبنّي اتّجاهات واتّخاذ مواقف متّ      كفاية المجال-1

 .الحضاري
    

  كفايات الماّدة-2
ـّل معانيها : 1ك   تالوة الّسور القرآنّية وتمث
  التّدليل على المعاني والمفاهيم اإلسالمّية واإلفصاح عن عقيدة اإليمان باللّه والّرسول والكتب الّسماوّية : 2ك
  توظيف المعاني والقيم اإلسالمّية في مواقف سلوكّية موافقة لها : 3ك
 أحكامهاأداء الفرائض وفق  : 4ك

  

 المحتويات األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية الّسنة
5 6 

الوة الّسليمة للسّور التّ
 ة في خشوعالقرآنّي

  يستظهر سورا قرآنية في خشوع -
   يتلو الّسور القرآنّية تالوة سليمة وواعية-
   يستجلي المعاني اإلجمالّية للّسور القرآنّية-
  ... يحّدد القيم الواردة بها-
ـّل مجمل معاني الّسور القرآنّية ويستشهد بهـا         -  يتمث

 عند الحاجة

  البروجسورة * 
  االنشقاقسورة * 
  المطفّفينسورة * 
   االنفطارسورة * 
   التّكويرسورة * 
  سورة عبس* 
  سورة النّازعات* 
   سورة النّبأ* 
 

×  
×  
×  
×  
 

  
  
  
  
×  
×  
×  
× 
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 المحتويات األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية الّسنة
5 6 

التّدليل على المعاني والمفاهيم 
اإلسالمّية اعتمادا على التّأّمل 
والتّفكير باإلفصاح عن عقيدة 

 اإليمان باللّه

   يفصح المتعلّم عن وحدانّية اللّه تعالى-
   يعّدد المتعلّم مظاهر عدل اللّه تعالى-
   يذكر المتعلّم أمثلة حول رحمة اللّه تعالى بعباده-
  و اآليات تالوة سليمة وفي خشوع يتل-
  
  
  
  
  
  

  
  
   يسرد الحديث النّبوي الشّريف -

شهد اللّه أنّه ال إله إالّ هو والمالئكة وأولو العلم قائما "  *
   "بالقسط ال إله إالّ هو العزيز الحكيم

  )18اآلية  (آل عمرانسورة 
ولم يكن له *لم يلد ولم يولد*اللّه الّصمد*قل هو اللّه أحد"  *

                     "*ؤا أحدكف
  اإلخالصسورة 

   "ورحمتي وسعت كّل شيء"  *
  )156اآلية  (األعرافسورة 

   "كتب رّبكم على نفسه الّرحمة"  *
  )54اآلية  (األنعامسورة 

   "ما يفتح اللّه للنّاس من رحمة فال ممسك لها"  *
  )2اآلية  (فاطرسورة 

 شريك له وأّن محّمدا ومن شهد أن ال إله إالّ اللّه وحده ال* " 
) مسلم"                   (عبُده ورسوله أدخله اللّه الجنّة 

x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 

 
x 
x 
x 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
x  

التّدليل على المعاني والمفاهيم 
اإلسالمّية اعتمادا على التّأّمل 
والتّفكير باإلفصاح عن عقيدة 

 اإليمان بالّرسل

   يتعّرف بعض الّرسل-
  حكمة من إرسال الّرسل يحّدد ال-
   يتلو اآلية تالوة سليمة وفي خشوع-

شِرع لكم من الّدين ما وّصى به نوًحا والذي أوحينا إليك "  *
وما وّصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الّدين 

   "وال تتفّرقوا فيه
  )13اآلية  (شّورىسورة ال

x 
 
x  

 
x 
x  

التّدليل على المعاني والمفاهيم 
ّية اعتمادا على التّأّمل اإلسالم

والتّفكير باإلفصاح عن عقيدة 
 اإليمان بالكتب الّسماوّية

  يعرف المتعلّم الكتب الّسماوّية -
   يحّدد شرائع الكتب الّسماوّية-
   يفصح عن اإليمان بالكتب الّسماوّية واحترام أهلها-
   يتلو اآليات تالوة سليمة وفي خشوع-
 

  التّوراة، اإلنجيل، القرآن -
  
  
اللّه ال إله إالّ هو الحّي القّيوم نّزل عليك الكتاب بـالحقّ            " * 

 من قبل هدى    اإلنجيل و التّوراةمصّدقا لما بين يديه وأنزل      
   ".الفرقانللنّاس وأنزل 

).4.3.2ات اآلی ( آل عمرانسورة 

x 
 
 
x 

 
x 
x 
x 
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 المحتويات األهداف الممّيزةمكّونات الكفاية الّسنة
5 6 

  يحّدد المتعلّم أوجه الّرفق بالوالدين -
  في خشوعو اآليتين تالوة سليمة يتلو -
 

   الّرفق في معاملة الوالدين-
إّما يبلغّن عنـدك الكبـر       إالّ إياه وبالوالدين إحسانا      واوقضى رّبك أالّ تعبد   " * 

* فال تقل لهما أفّ وال تنهرهما وقـل لهمـا قـوال كريمـا        ا أو كالهما  أحدهم
  ".ياني صغيرا ارحمهما كما رّبّبي وأخفض لهما جناح الذّل من الرحمة وقل ر

)24 و23اآليتان  (سورة اإلسراء

×  
× 

 

   يعّدد المتعلّم مظاهر عناية الوالدين بالطّفل-
  
  في خشوعتالوة سليمة و ة اآلييتلو -
  
 د الحديثين النّبوّيين الشّريفين يسر-

  : من حقوق الطّفل -
  رعاية الوالدين له -
   ".والوالدات يرضعن أوالدهّن حولين كاملين لمن أراد أن يتّم الّرضاعة" * 

  )233 ةاآلي (البقرةسورة 
   ".ومن حقّ الولد على الوالد أن يحسن أدبه" * 

  )البيهقي(
   ".نفقه على عيالهأفضل دينار ينفقه الّرجل دينار ي" * 

)مسلم(

 ×  
  
×  
  
× 

   يحّدد آداب الحديث ويعّبر عنها بالّسلوك-
  
  
  
  
  
  

   يسرد الحديثين النّبوّيين الشّريفين-

  : آداب الحديث -
  اإلنصات •
 عدم المقاطعة •
 احترام رأي اآلخر •
 عبارات األدب واللّطف في المحاورة •
• ... 

   ".ا أو ليسكتمن كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليقل خير" * 
  )الشّيخان(

  )البخاري (                                  ".رحم اللّه امرًأ أصلح لسانه" * 

×  
  
  
  
  

  
× 

  

 المعاني توظيف
والقيم اإلسالمّية 

في مواقف 
سلوكّية دالّة على 
 اآلداب في البيت

   يعّدد نتائج إكرام الّضيف-
   يسرد الحديث النّبوي الشّريف-

  : إكرام الّضيف -
   ".من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه" * 

 )البخاري ومسلم(

×  
× 
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مكّونات  الّسنة

 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية
5 6 

  يحّدد المتعلّم فوائد العمل والجّد في الّدراسة -
  في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -

   االجتهاد في الّدراسة-
   ".هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونقل " * 

)9 ةاآلي (الّزمرسورة 

×  
× 

 

  .يحّدد المتعلّم قيمة العمل وشرف العاملين -
 يفصح المتعلّم عن واجب اإلخـالص فـي         -

  العمل وإتقانه
   يربط المتعلّم العالقة بين العمل والجزاء-
  
   عفي خشوو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
  
  يسرد األحاديث النّبوّية الشّريفة-

   العمل-
   شرف العمل-
   إتقان العمل-
   جزاء العمل-
  

   ".فإذا قضيت الّصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اللّه" * 
  )10 ةاآلي (الجمعةسورة 

  " إّن اللّه كتب عليكم الّسعي فاسعوا * " 
  )الطّبراني(

  " مال أن يتقنه إّن اللّه يحّب إن عمل أحدكم ع* " 
  )البيهقي(

  " إّن اللّه ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم* " 
  )مسلم وابن ماجة(

  ×  
×  
  
×  
  
×  
  
× 

يعّبر المتعلّم عن واجب المحافظـة علـى         -
  الممتلكات الوطنّية

  عفي خشوو تالوة سليمة ة اآلييتلو -

   المحافظة على ممتلكات المدرسة-
  
   ".وال تبغ الفساد في األرض إّن اللّه ال يحّب المفسدين"  *

)77 ةاآلي (القصصسورة 

×  
  
×  

 

توظيف 
المعاني 
والقيم 

اإلسالمّية في 
مواقف 

سلوكّية دالّة 
على اآلداب 
 في المدرسة

يفصح المتعلّم عن فوائـد إحـسان الظّـّن          -
  .بالنّاس

  في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -

   إحسان الظّّن باألصدقاء-
  

   ".ّن إثميا أّيها الذّين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظّّن إّن بعض الظّ" * 
)12 ةاآلي (الحجراتسورة 

×  
  
×  

 



  

  9    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  
مكّونات  الّسنة

 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية
5 6 

يعّبر المتعلّم عن أهمّية التّعاون والتّآخي       -
  في المعامالت

  ضاّر ومساوئ األخالق يتعّرف المتعلّم م-
 يفصح المتعلّم عن سبل مقاومة مساوئ -

  األخالق
   في خشوعو تالوة سليمة تين اآلييتلو -
  
  
  
  
  يسرد الحديث النّبوي الشّريف-

   التّآخي-
  
   األخالقئ التّعفّف عن مساو-
  
  

  . "إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتّقوا اللّه لعلّكم ترحمون" * 
  )10 ةاآلي (لحجراتاسورة 

يا أّيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا مـنهم               " * 
  . "...وال نساء من نساء عسى أن يكّن خيرا منهّن

  )11 ةاآلي (الحجراتسورة 
  " أحّب للنّاس ما تحّب لنفسك * " 

)البخاري(

 ×  
  
×  
×  
  
×  
  
  
  
  
× 

توظيف المعاني 
والقيم 

اإلسالمّية في 
مواقف سلوكّية 

دالّة على 
اآلداب في 
 المدرسة

ـ        - اة يعّدد  المتعلّم فوائد االعتدال في حي
  الفرد والمجموعة

  
   في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
  
  
  يسرد الحديث النّبوي الشّريف-

  ...)في العبادة-في اإلنفاق: ( االعتدال -
   التّوّسط-
-...   
وكذلك جعلناكم أّمة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الّرسـول           " * 

   ".عليكم شهيدا
  )143 ةاآلي (البقرةسورة 

 أحّب دنياه أضّر بآخرته ومن أحّب آخرته أضّر بدنياه فآثروا ما من* " 
  " يبقى على ما يفنى 

)أحمد والحاكم(

 ×  
  
  
×  
  
  
×  

  



  

  10    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  

مكّونات  الّسنة
 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية

5 6 
  المتعلّم أثر الكلمة الطّّيبةيتعّرف  -
  في خشوعو تالوة سليمة ات اآلييتلو -
 

   قول المعروف-
  . "قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى" * 

  )262 ةاآلي (البقرةسورة 
ألم تر كيف ضرب اللّه مثال كلمة طّيبة كشجرة طّيبـة أصـلها             " * 

  "  رّبها تؤتي أكلها كّل حين بإذن. ثابت وفرعها في الّسماء
)25-24 تاناآلي (إبراهيمسورة 

×  
× 

 

   يذكر المتعلّم أمثلة على احترام متاع الغير-
 يفصح المتعلّم عن احترام الممتلكات العاّمـة        -

  والخاّصة
   .في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
  
   يسرد الحديثين النّبوّيين الشّريفين-

 التّنوير -ق العمومّية الحدائ... ( الممتلكات العاّمة والخاّصة-
  ...) وسائل النّقل العمومي الخاّصة والعاّمة-العمومي 

  
  . "وال تعتدوا إّن اللّه ال يحّب المعتدين" * 

  )190 ةاآلي (البقرةسورة 
  " دمه وماله وعرضه : كّل المسلم على المسلم حرام * " 

  )البخاري(
  " المسلم من سلم النّاس من لسانه ويده * " 

  )يالبخار(

  ×  
×  
  
×  
  
× 

  يمثّل المتعلّم عن التّواضع بالّسلوك -
  في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
 

  ...) مظاهر التّواضع في المجتمع-من سيرة الّرسول : ( التّواضع -
وعباد الّرحمان الذين يمشون على األرض هونـا وإذا خـاطبهم          " * 

  . "الجاهلون قالوا سالما
 )63 ةاآلي (الفرقانسورة 

×  
×  

  

توظيف المعاني 
والقيم 

اإلسالمّية في 
مواقف سلوكّية 

دالّة على 
اآلداب في 
 المجتمع

يعّبر المتعلّم عـن مـآثر اإليثـار وفوائـده           -
  االجتماعّية

  في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -

  ) فوائده–مظاهره : ( اإليثار -
  

  . "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" * 
 )9 ةاآلي (الحشرسورة 

×  
  
×  

  

  



  

  11    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  
مكّونات  الّسنة

 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية
5 6 

يفصح المتعلّم عن أهمّية األلفـة فـي حيـاة           -
  المجموعة

  يسرد الحديث النّبوي الشّريف-

   األلفة واالئتالف-
  

  " المؤمن آلف مألوف وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف * " 
)أحمد(

×  
  
× 

 

يعّدد المتعلّم فوائد األمانة في التّـأليف بـين          -
  النّاس

   يمثّل المتعلّم عن سلوك األمين-
   يسرد الحديثين النّبوّيين الشّريفين-

   األمانة-
  
  

  " ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له * " 
  )ابن حّيان(

  " عيبا لم يبّينه لم يزل في مقت اللّه ع من با* " 
  )ةابن ماج(

  ×  
  
×  
× 

توظيف المعاني 
والقيم 

اإلسالمّية في 
مواقف سلوكّية 

دالّة على 
اآلداب في 
 المجتمع

 يتعّرف المتعلّم العالقة بين األمانة والمحافظة       -
  على الوعد

 يعّبر المتعلّم عن أهمّية المحافظة على الوعـد        -
  في المعامالت بين النّاس

   عفي خشوو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
  
   يسرد الحديث النّبوي الشّريف-

   المحافظة على الوعد-
  
  
  
   "هد كان مسؤوالوأوفوا بالعهد إّن الع" * 

  )34 ةاآلي (اإلسراءسورة 
  " موعدا فتخلفه ) أخاك(ال تعده * " 

  )التّرمذي(

  ×  
  
×  
  
×  
  
×  
 



  

  12    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  

 6 5 المحتويات األهداف الممّيزةمكّونات الكفاية الّسنة
  م قيمة ترابط األجيال يحّدد المتعلّ-
 يعّبر المتعلّم عن واجب احترام المسنّين ويمثّل        -

  على مظاهر اإلحسان إليهم ورعايتهم
   في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
  
  
   يسرد الحديثين النّبوّيين الشّريفين-

   ترابط األجيال وواجب احترام المسنّين ورعايتهم-
  
  

زواجا وجعل لكم من أزواجكم بنـين       واللّّه جعل لكم من أنفسكم أ     " * 
   "وحفدة ورزقكم من الطّّيبات

  )72 ةاآلي (االنّحلسورة 
  " رحم اللّه امرأ سمع مقالتي فحفظها ثّم أّداها إلى من لم يسمعها * " 

  )أحمد(
  " رحم اللّه والدا أعان ولده على بّره * " 

  )أبو الشّيخ(

  ×  
×  
  
×  
  
  
×  

ب بـين الـشّعوب     يذكر المتعلّم مظاهر التّقار    -
  .وشروطه

   يعّدد المتعلّم فوائد التّقارب البشري-
  في خشوعو تالوة سليمة تين اآلييتلو -

  ...)تبادل الّزيارات والخبرات-التّعاون: ( التّقارب البشري -
  
  ... التّعاون على الّصعوبات– الّسالم – األمن -
ن ومنذرين وأنزل   كان النّاس أّمة واحدة فبعث اللّه النّبيئين مبشّري       " * 

   "معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه
  )213 ةاآلي (البقرةسورة 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقّر ومستودع قد فّصلنا * " 
  " اآليات لقوم يفقهون 

)98 ةاآلي (األنعامسورة 

  ×  
  
×  
×  

توظيف المعاني 
والقيم 

اإلسالمّية في 
مواقف سلوكّية 

دالّة على 
اآلداب في 
 المجتمع

ـ        - ق  يحّدد المتعلّم أهمّية احترام العقائد في تحقي
  التّقارب اإلنساني ونشر الّسالم

   في خشوعو تالوة سليمة ة اآلييتلو -
  

   احترام العقائد-
  

وال تجادلوا أهل الكتاب إالّ بالتي هي أحسن إالّ الذين ظلموا * " 
منهم وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 

  " ونحن له مسلمون 
)46 ةاآلي (العنكبوتسورة 

  ×  
  
×  

  



  

  13    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  
  

مكّونات  الّسنة
 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية

5 6 

توظيف المعاني 
والقيم 

اإلسالمّية في 
مواقف سلوكّية 

دالّة على 
اآلداب في 
 المجتمع

 يحّدد المتعلّم قيمة الثّروة البيئّية في حياة الفرد         -
  والمجموعة

 يعّدد المتعلّم األعمـال التـي تـساعد علـى           -
  لمحافظة على الثّروة البيئّيةا
   في خشوعو تالوة سليمة تين اآلييتلو -
  
  
  
  
   يسرد الحديثين النّبوّيين الشّريفين-

   المحافظة على الثّروة البيئّية-
  
  
  
   "وجعلنا من الماء كّل شيء حّي" * 

  )30 ةاآلي (األنبياءسورة 
وسـخّر  وأنزل من الّسماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقا لكم           " * 

   "لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم األنهار
  )32 ةاآلي (إبراهيمسورة 

  " يجزى في الوضوء رطالن من ماء * " 
  )مسلم(

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو * " 
  " إنسان أو بهيمة إالّ وكان له به صدقة 

  )البخاري(

  ×  
  
×  
  
×  
  
  
  
  
×  

أداء الوضوء 
التّيّمم وفق و

 أحكامهما

   يؤّدي المتعلّم الوضوء-
   يتعّرف المتعلّم نواقض الوضوء-
   يؤّدي المتعلّم التّيّمم -
   يحّدد المتعلّم الحكمة من التّيّمم-

  )الفرائض والّسنن( الوضوء -
   نواقض الوضوء-
   التّيّمم-

×  
×  
  

×  
×  
×  
×  

  



  

  14    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  

مكّونات  لّسنةا
 المحتويات األهداف الممّيزة الكفاية

5 6 

أداء الّصالة 
 وفق أحكامها

   يؤّدي المتعلّم الّصلوات الخمس -
   يحّدد المتعلّم نواقض الّصالة-
   يقضي المتعلّم الّصالة الفائتة-
   يؤّدي المتعلّم صلوات الفجر والشّفع والوتر-
 يفصح المتعلّم عن الحكمة من صالة الجمعـة         -

  وصالة العيدين

   الّصلوات الخمس-
  طالت الّصالة مب-
   قضاء الفوائت-
   الوتر- الشّفع – الفجر -
   صالة الجمعة-
   صالة العيدين-

×  
×  
×  

×  
  
  
×  
×  
  

تعّرف أحكام 
  الّزكاة

   يتعّرف المتعلّم أحكام الّزكاة وأنواعها-
  
   يعّدد المتعلّم فوائد الّزكاة-

   حكم الّزكاة-
  
   فوائد الّزكاة للفرد والمجتمع-

×  
  
×  

  

تعّرف أحكام 
  الصّّوم

   يتعّرف المتعلّم الّصوم-
   يذكر المتعلّم فوائد الّصوم-
   يعّدد المتعلّم شروط الّصوم-

   الّصوم-
  ...)الّروحّية واالجتماعّية( فوائده -
  ) النّّية– القدرة –البلوغ ( شروطه -

  ×  
×  
×  

تعّرف كيفّية 
  أداء الحّج

   يذكر المتعلّم أركان الحّج-
  ة أداء الحّج يتعّرف المتعلّم كيفّي-

  ×    ) واجباته–أركانه ( الحّج -
×  



  

  15    ّدرجة الثـّالثة من الّتعليم األساسيالبرامج الّرسمّية لل

  مجال الّتقـييـم
  

األداء 
 المنتظر

ـّالثة     :في نهاية الّدرجة الث
يستدّل المتعلّم ضمن وضعّيات تعرض عليه بالّسور واآليات القرآنّيـة واألحاديـث             

  :النّبوّية الشّريفة المكتسبة على 
  ةاإليمان باللّه والّرسل والكتب الّسماوّي •
 آداب البيت والمدرسة والمجتمع •
 يؤّدي المتعلّم الّصالة ويتعّرف أحكام الّصوم والحّج 

    

 

   :في نهاية الّسنة الخامسة 
يستدّل المتعلّم ضمن وضعّيات تعرض عليه بالّسور واآليات القرآنّيـة واألحاديـث             

  :النّبوّية الشّريفة المكتسبة على 
  ماوّيةاإليمان باللّه والّرسل والكتب الّس •
 آداب البيت والمدرسة والمجتمع •
 يؤّدي المتعلّم الّصلوات المفروضة ويحّدد أحكام الّزكاة 

  

  معایير الّتقييم ومؤشـّراتها
  

  بعض مؤشّراته  نّص المعيار المعيار

 يفهـم الوضعّية 1

 يذكر  •
 يعّدد  •
 يعّبر •
 يفّسر  •
• ... 

 يحلّل الوضعّية 2

 يستدّل  •
 يبّرر  •
 يقارن  •
 يمّيز  •
• ... 

 يؤّدي الفريضة 3
 )المقّررة في البرنامج(أداء الفرائض وفق أحكامها  •
• ...  

4 
يقّيم المواقف 
 والّسلـوكات

 يبدي رأيا  •
 يتّخذ موقفا  •
• ... 

 


