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 المعاد كتابته:: الدروس المتضّمنة في الكتاب الحالي المتوافقة مع المنهاج أّوال

 

 

    

 

 عنوان الدرس نفسه في المنهاج الُمحسن رقم الصفحة عنوان الدرس في الكتاب الحالي
 سورة البلد - 62 سورة البلد .1

 فجر سورة ال - 60/61 سورة الفجر   .2

 سورة الغاشية  - 59 سورة الغاشية   .3

 سورة األعلى  - 58 سورة األعلى   .4

 من غّشنا فليس منا - 36 المسلم ال يغش  .5

 ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه - 40 عالقتي بأخي المسلم   .6

 من نفّس عن مؤمن كربة... - 32 أفعل الخير   .7

 ان باليوم اآلخر اإليم - 8 اإليمان باليوم اآلخر   .8

 الحج إلى بيت هللا الحرام - 10 الحج إلى بيت هللا الحرام  .9

 من مظاهر اليسر في العبادات )التيّمم، صالة المريض، وصالة المسافر(. - 24 من يسر اإلسالم   .10

 الطاعة. - 28 طاعة هللا والّرسول صلى هللا عليه وسلم  .11

 حب األسرة - 20 أحب أسرتي  .12

 التعاون - 38 يريأتعاون مع غ  .13

 االستقامة - 18 من أفعال المؤمنين  .14

 العناية بالمحيط - 34 أحافظ على البيئة   .15

 الرسول صلى هللا عليه وسلّم في المدينة - 44 الرسول صلى هللا عليه وسلّم في المدينة  .16

 فتح مّكة المكّرمة  - 52 فتح مّكة المكّرمة   .17

 حجة الوداع  - 54 حجة الوداع   .18

 كرم عثمان بن عفان رضي هللا عنه - 50 مان بن عفان رضي هللا عنهعث  .19

 أسماء ذات النطاقين رضي هللا عنها  - 46 أسماء ذات النطاقين  رضي هللا عنها  .20
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 الّدروس المحذوفة من المنهاج الجديد للسنة الخامسة من التعليم االبتدائي: ثانيا

 حة في الكتاب الحالي رقم الصف  الّدروس امللغاة   الّرقم

 12 اإليمان بالقضاء والقدر   .1

 14 من حياة سيدنا نوح عليه السالم  .2

 22 أحسن التصرف في املال  .3

 26 زكاة الفطر   .4

م يصالح قريشا.  .5
ّ
 48 الرسول صلى هللا عليه وسل

 

 ثالثا: دروس متضّمنة في المنهاج المعاد كتابته وغير موجودة في الكتاب الحالي:

 ليس املسلم بالطّعان. -1

 الحياء ال يأتي إال بخير -2

ريد. –القادر  –من صفات هللا: العالم  -3
ُ
 امل

 استثمار الوقت. -4

 االجتهاد في العمل. -5

 الصلح. -6

 اإليثار. -7

 من آثار اإليمان. -8

 بطولة علي بن أبي طالب. -9

 قّصة سليمان عليه السالم. -10
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  التعلّمية للسنة الخامسة ابتدائي في مادة التربية اإلسالميةالتعليمية/ رابعا:  محتويات المقاطع

 

 المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع األول

 االنطالقّية األمّ تقديم الوضعّية املشكلة  .1

 البلد. سورة .2

 اإليثار )حديث ال يؤمن أحدكم ...( .3

 اإليمان باليوم اآلخر  .4

 املريد" العالم، القادر،من صفات هللا تعالى " .5

 وفوائده()أركانه  الحّج  .6

 م(يّم سر في اإلسالم )التّ من مظاهر اليُ  .7

8.  
ّ
 اعة الط

 استثمار الوقت  .9

 في العمل. االجتهاد .10

11.  
ُ
  البنه قمانمن وصايا ل

م في املدينة  .12
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
الهجرة الّنبوّية )الّرسول صل

-   

 (املؤاخاة بين املهاجرين واألنصار

  عنه رض ي هللا بن عفانعثمان كرم  .13

ماتي  .14
ّ
 أدمج تعل

 

 سورة الفجر .1

 التعاون )من نّفس عن مؤمن( .2

 من مظاهر اليسر )صالة املريض( .3

 االستقامة  .4

 حب األسرة  .5

 الّصلح .6

م مع غير املسلمين .7
ّ
 تعايش الرسول صلى هللا عليه وسل

 فتح مكة املكّرمة .8

 بطولة علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه .9

 سورة الغاشية

ماتي  .10
ّ
 أدمج تعل

  
 

 ألعلىسورة ا .1

 من صفات املسلم )ليس املسلم بالطّعان( .2

 الغش )من غشنا( .3

 صالة املسافر()من مظاهر اليسر في اإلسالم  .4

 العناية باملحيط  .5

 حجة الوداع .6

 أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رض ي هللا عنها .7

 نبي هللا سليمان عليه السالم .8

ماتي  .9
ّ
 أدمج تعل

 

 


