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المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين درعة تافياللت  -فرع ورزازات kh -

مدخل التزكية :القرآن الكريم
الحصة  :2التدبر واالستثمار والتقويم والدعم

الحصة  : 1التسميع واإلقراء والفهم
-

تقويم تشخيصي
تمهيد
تسميع
محاكاة /تدريب على الترتيل
شرح وفهم
تقويم

-

تمهيد
تسميع
ترتيل
تحفيظ واستظهار
تدبر واستثمار
تقويم إجمالي

مدخل التزكية :العقيــــــــــــــــدة
الحصة  :1االنطالق والبناء
-

تقويم تشخيصي
تمهيد
وضعية االنطالق
شرح وتفهيم
تلخيص واستثمار
تقويم

الحصة  :2التثبيت واالستثمار
-

تقويم تشخيصي
تمهيد
استثمار التعلمات
تثبيت المكتسبات
تقويم ودعم

مدخل االقتــــــــــــــــــــــــــــــــداء
الحصــــــــــــــة 1
-

الحصـــــــــــة 2
-

تقويم تشخيصي
تمهيـــــــــــــد
وضعيـــــــة االنطالق
مناقشـــــــة القصة
بنــــــــاء التعلمات
استنتـــــــــــــاج
تقويــــــــــــم

التذكيـــــــر والربط
التثبيـــــــت واالستثمار
استــــــخالص
امتـــــــــــدادات
تقويـــــــم إجمالي

مدخل االستجـــــــــــــــــــــــــــــابة
الحصـــــــــــــــة 1
-

تقويم تشخيصي
تمهيــــــــد
وضعيــــــــــة االنطالق
مناقشــــــــة المضمون
بنــــــــاء التعلمات
استنتـــــاج
تقويـــــــم

الحصــــــــــــــة 2
-

 التذكير والربطالتثبيت واالستثمار
استخالص القيم وتمثلها
امتـــــــــــدادات
تقويــــــــم إجمالي

مدخل القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط
الحصــــــــــــــــة 1

الحصــــــــــــــــة 2

تقويــــــــم تشخيصي
 تمهيـــــــــــدوضعيــــــــة االنطالق
مناقشــــــــــة القصة
بنــــــــــاء التعلمات
 استنتــــــــــاج -تقويـــــــــــــم

 التذكيــــــــر والربط التثبيـــــت واالستثمار استخــــــــــــالص امتــــــــــــدادات -تقويـــــــم إجمالي

-

مدخل الحكمــــــــــــــــــــــــة
الحصـــــــــــــــة 1
-

-

تقويــــــــــــم تشخيصي
 تمهيـــــــــــــــدوضعيــــــــــة االنطالق
مناقشـــــــــــة القصة
بنــــــــــــــاء التعلمات
 استنتـــــــــــاج -تقويـــــــــــــم

الحصــــــــــــــة 2
 التذكيـــــــــر والربط التثبيــــــــت واالستثمار استخـــــــــالص امتـــــــــــــدادات -تقويـــــــــــــم إجمالي
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التزكية :القرآن الكريم
ح :1تسميع إقراء فهم

 -تقويم تشخيصي – تمهيد – تسميع – محاكاة/تدريب على الترتيل – شرح وفهم  -تقويم

ح 2تدبر واستثمار

 -تمهيد – تسميع – ترتيل – تحفيظ واستظهار – تدبر واستثمار – امتدادات – تقويم إجمالي

التزكية :العقيـــــــــــــــدة
ح 1االنطالق
والبناء

 -تقويم تشخيصي – تمهيد – وضعية االنطالق – شرح وفهم – تلخيص واستثمار – تقويم ودعم

ح 2تثبيت واستثمار  -تقويم تشخيصي – تمهيد – استثمار التعلمات – تثبيت المكتسبات – تقويم إجمالي

االقتـــــــــــــــــــــداء
الحصة 1

 -تقويم تشخيصي – تمهيد – وضعية االنطالق – مناقشة المضمون – بناء التعلمات – استنتاج  -تقويم

الحصة 2

 -التذكير والربط – التثبيت واالستثمار – استخالص القيم – االمتدادات – التقويم اإلجمالي

االستجــــــــــــــــابة
الحصة 1

 -تقويم تشخيصي – تمهيد – وضعية االنطالق – مناقشة المضمون – بناء التعلمات – استنتاج  -تقويم

الحصة 2

 -التذكير والربط – التثبيت واالستثمار – استخالص القيم – االمتدادات – التقويم اإلجمالي

الحصة 1

الحصة 2

 -تقويم تشخيصي

 -التذكير والربط

 تمهيـــــــــد وضعية االنطالق مناقشة المضمون بناء التعلمات استنتـــــــــاج -تقويـــــــــــــم

 التثبيت واالستثمار استخالص القيم -امتــــــــــدادات

 -تقويــــم إجمالي

التزكيــــــــة :القرآن الكريــــــــــم
الحصة 1

 -تقويم قبلي – تسميع وترتيل – شرح وتفهيم – تقويم – أنشطة التعلم الذاتي – أنشطة توظيف المكتسبات

الحصة 2

 -أنشطة التذكير والربط – تطبيق قيم اآليات في الحياة – أنشطة دعم الحصيلة وتنمية المواهب

التزكيـــــــة :العقيــــــــــــدة
الحصة 1

 -تقويم تشخيصي – تمهيد وتشويق – تقديم ومعالجة – استنتاج – أنشطة التعلم الذاتي أو التعاوني

الحصة 2

 -التذكير والربط – أنشطة توظيف المكتسبات – تطبيق القيم في الحياة – تقويم إجمالي – إعداد قبلي

االقتــــــــــــــــــــداء
الحصة 1

 -تقويم تشخيصي – تمهيد وتشويق – تقديم ومعالجة – استنتاج – أنشطة التعلم الذاتي أو التعاوني

الحصة 2

 التذكير والربط – أنشطة توظيف المكتسبات – تطبيق القيم في الحياة – تقويم إجمالي -دعم الحصيلة – إعدادقبلي

االستجـــــابــــــــــة
الحصة 1

 -تقويم تشخيصي – تمهيد وتشويق – تقديم ومعالجة – استنتاج – أنشطة التعلم الذاتي أو التعاوني

الحصة 2

 -التذكير والربط – أنشطة توظيف المكتسبات – تطبيق القيم في الحياة – تقويم إجمالي – إعداد قبلي

القســـــــــــــــــــط والحكمـــــــــــــــــــــة
الحصة األولى

الحصة الثانية

 -تقويـــــم تشخيصي

 -التذكيـــــر والربـــــط

 -تمهيــــــــــــد

 -التثبيــــــت واالستثمار

 -وضعيــــة االنطالق

 -استخالص القيـــــم

 -مناقشـــــة المضمون

 -تمثل القيــــــم

 -بنـــــــــــاء التعلمات

 -االمتـــــــــــدادات

 -استنتــــــــــــــاج

 -التقويــــــم اإلجمالي

 -تقويـــــــــــــم
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