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                                                                                                              ملخص المنهج

بية اإلسالمية للصف ال أوارص المحبة واألخوة والتعاون  قويةتللطالب، و يهدف إىل تأكيد الهوية الوطنية  خامسمنهج التر
ات  ي بناء المجتمع، ولمواكبة التغتر

بوعي عىل الثقافات  واالنفتاح  العالمية،بينهم، كما يهدف إلعداد الطالب للمشاركة الفعالة ف 
 األخرى 

بية اإلسالمية تشتمل عىل كل ما يرتبط بحياة الطالب ووجوده وقيمه وتراثه اإلسالمي   العظيم. كما أن التر
 
بية اإلسالمية تر معاي  تقسمو  : الوحي اإللهي )القرآن الكريم والحديث   اىل التر ستة مجاالت تعلم تمثل مكونات المادة، وهي

ة والشخصيات، والهوية وقضايا العرص، وهذه  يف( والعقيدة، وقيم اإلسالم وآدابه، وأحكام اإلسالم ومقاصده، والستر الشر
 يقها من خالل نواتج تعلم قابلة للقياس.  المجاالت يتم العمل عىل تحق

 
بية اإلسالمية للصف ال ي للفصل الدراسي ال خامسويتضمن منهج التر

 التالية:  الدروس ثان 
ي سنتعرف غاشية من سور القرآن الكريم سنبدأ بدراسة سورة ال

من خاللها عىل ثواب المتقير  الطائعير  من اهل الجنة والتر
ي الخلق وفضل التفكر بها . بعض مظاهر قدرة هللا تعاىل  هل النار كما سنتعرف اىلومصتر األشقياء المكذبير  من ا

 ف 
ي موضوع 

 العبادات سنتعلم ما هي السي   الرواتب ؟وكم عددها؟ وما هي فضائلها ؟؟وف 
ين يفة سندرس قوله صىل هللا عليه وسلم " صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشر   ومن األحاديث النبوية الشر

 درجة"سنحفظ هذا الحديث ونحاول تطبيقه قدر المستطاع ... 
يفة سنعرف قصة  ة النبوية الشر ي الستر

الهجرة اىل الحبشة  والحكمة من اختيار الحبشة وأحداث هذه الهجرة العجيبة وأثرها وف 
   .....  عىل الدعوة اإلسالمية 

                                                                                                              الدعم المنزلي

ىلي عىل توثيق صلة الطالب بالقرآن الكريم بوصفه المصدر األول للمعرفة والسلوك والقيم والتذوق 
يهدف الدعم المت  

 ، وذلك بالمداومة عىل قراءة القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد. ة سليمةونفسيٍة قرآنيوذلك لبناء عقليٍة   والجمال
ومن محاور هذا الدعم تقوية عالقة الطالب بالبيئة المحيطة به، والحفاظ عليها وإدراك قيمتها لإلنسانية بصفة عامة، وهذا  

محمد "صىل هللا عليه  رسول هللا سيدنا ة إىل غرس حب باإلضاف عن طريق المناقشات والحوارات حول القضايا المعارصة. 
ة النبوية، وتقديم حياة الرسول الكريم "صىل هللا عليه وسلم" كأسوة حسنة   ي قلب الطالب من خالل معايشة الستر

وسلم" ف 
 ومثل أعىل يقتدى به. 

 
 

                                                                               ثرائيالمنهج اإل

بية اإلسالمية يمكن االستفادة من الروابط التالية :   لتعزيز وإثراء محاور التر
https://youtu.be/kJ8AmFWEux8 

› https://mawdoo3.com 

https://youtu.be/ECJ_PzG2MAw 

ضافة إىل استعارة كتب متوفرة من مكتبة المدرسة. باال 
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