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 راس الجبل 1952جانفي  18المدرسة االبتدائية 

 2009 - 2010 السنة الدراسية 

 القسم : السنة السادسة 

 المعلم : نورالدين بن خضر

 

 التنشئة االجتماعية  : مجالال
 -تربية إسالمية  -

 

 لوطنية  واالنتماء الحضاري.تبنى اتجاهات واتخاذ موقف متصلة بالقيم المرجعية التي تبنى عليها الشخصية ا:  كفاية المجال 

 التربية اإلسالمية : النهائية لمادة   اتالكفاي 

 تالوة السور القرآنية. -

 التدليل على المعاني والمفاهيم اإلسالمية واإلفصاح عن عقيدة اإليمان باهلل والرسول والكتب السماوية. -

 .توظيف المعاني والقيم اإلسالمية في مواقف سلوكية موافقة لها  -

 أداء الفرائض وفق أحكامها. -

 الرابعةمخطط الوحدة  

 

 األسبوع المالحظات الكفاية المستهدفة المحتوى الهدف المميز مكونات الكفاية الوحدة 

4
 

 

  في  عبسالتالوة السليمة لسورة

 خشوع

  التدليل على المعاني والمفاهيم

اإلسالمية اعتمادا على التأمل 

والتفكير باإلفصاح عن عقيدة 

 بالرسلاأليمان 

  توظيف المعاني األخالقية والقيم

لة على اإلسالمية في مواقف دا

 اآلداب في المجتمع

 تعرف أركان الحج وواجباته 

 

  يستظهر سورة عبس في

 خشوع

  إرساليحدد الحكمة من 

 الرسل

  يعدد فوائد االعتدال في حياة

 الفرد والمجموعة

  يذكر أمثلة عن احترام متاع

 الغير

 رام الممتلكات يفصح عن احت

 العامة والخاصة

 يذكر أركان الحج 

 

  الجزء الثاني من سورة عبس

 إلى األخر ( 17) اآليات من 

 إرسال الرسل 

  االعتدال في اإلنفاق وفي

 العبادة

 التوسط 

 الممتلكات العامة والخاصة 

 الحج أركانه وواجباته 

 .يتلو السور المدروسة 

 - يفصح عن عقيدة اإليمان

 سماويةبالرسل وبالكتب ال

  يتصرف وفق مقتضيات

 اآلداب في المجتمع

  يتعرف أركان الحج وواجباته

 وكيفية أدائه

  

 

 وضعية تعلم ذات طابع اندماجي 

  تقييم 

  دعم وعالج 

 .أنشطة تتعلق بكفايات فروع مادة التربية اإلسالمية 
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 المحتويات األهداف المميزة المقاطع مكونات الكفاية

 

 سور القرآنية في خشوعالتالوة السليمة لل 

  توظيف المعاني والقيم اإلسالمية في مواقف

 .المجتمعسلوكية دالة على اآلداب في 

  التدليل على المعاني والمفاهيم اإلسالمية

اعتمادا على التأمل والتفكير باإلفصاح عن 

 .بالرسلعقيدة اإليمان 

 تعرف كيفية أداء الحج 

 

 . استكشافي 1

 

 لكفايات المؤمل تحقيقها خالل الوحدة.يكتشف المتعلم مكونات ا 

 : يشارك المتعلم في التخطيط إلنجاز مقاطع الوحدة بـ 

 ضبط األهداف ومضامينها 

 توزيع األنشطة المزمع إنجازها ) فرديا / مجموعيا (

 تحديد األدوار

 تحديد الزمن الالزم لإلنجاز 

 ضبط المعينات الالزمة

 سورة عبس : الجزء الثاني 

  الرسل إرسالالحكمة من 

 سورة عبس : الجزء الثالث 

  والعبادة اإلنفاقاالعتدال في 

  احترام متاع الغير ) الممتلكات العامة– 

 الممتلكات الخاصة (

 الحج : أركانه وواجباته 

 . منهجي 2

 يعدد فوائد االعتدال في حياة الفرد والمجموعة 

  تالوة سليمة وفي خشوع اآليةيتلو 

 ريفيسرد الحديث النبوي الش 

  اإلنفاقاالعتدال في 

  من سورة البقرة 143اآلية 

  من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته "

 "  أضر بدنياه  فآثروا ما يبقى على ما يفنى

 " أحمد والحاكم "                                      

 . . منهجي3

  الرسل إرساليحدد المتعلم الحكمة من 

 يمة وواعيةيتلو سورة عبس تالوة سل 

 يتلو االية تالوة سليمة وفي خشوع 

  من سورة   13الرسل :اآلية  إرسالالحكمة من

 الشورى

 سورة عبس الجزء الثاني 

 . منهجي 4

 يذكر المتعلم أمثلة على احترام متاع الغير 

  يفصح المتعلم عن احترام الممتلكات العامة والخاصة 

 يتلو اآلية تالوة سليمة وواعية 

 ين الشريفين يسرد الحديث 

 الممتلكات العامة والخاصة 

 لم من سلم الناس من لسانه ويده المس       

 ()البخاري                                                

 

 سورة عبس الجزء الثالث  يتلو سورة عبس تالوة سليمة  . منهجي 5

 . منهجي 6

 يذكر المتعلم أركان الحج 

 اء الحجيتعرف المتعلم كيفية أد 

  الحج 

 أركانه 

 واجباته 

 إدماجي.  7

 يتلو المتعلم الجزء الثاني من سورة عبس في خشوع 

 يفصح المتعلم عن احترام الممتلكات العامة والخاصة 

 يحدد المتعلم الحكمة من ارسال الرسل 

 يتعرف المتعلم كيفية أداء الحج 

 الجزء الثاني من سورة عبس 

 الممتلكات العامة والخاصة 

 السكن -المساجد  -التنوير -ئق العموميةالحدا

  الرسل إرسالالحكمة من 

 ) الحج ) الواجبات 

 تقييم مدى تملك المتعلم لمكونات الكفاية المتصلة بالوحدة األولى اعتمادا على المعايير ومؤشراتها . تقييمي8 من ..................إلى ........................

 انجاز أنشطة عالج لمساعدة المتعلمين على تبني المواقف المناسبة للقيم األخالقية المدروسة . دعم وعالج 9 ى ........................من ................. إل
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