
 1 
 

  
   الشعبيةةميقراطيالدجلمهورية اجلزائرية 

  وزارة الـتربيـة الوطنيـة
      

  مـناهجاللجنـة  الوطنيـة لل
  
  
  

                                           

  منهاج التربية اإلسالمية                               
                         للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 
 

  اإلسالميةتقدمي مادة التربية     
نة اخلامسة ابتدائي الس  

يف بناء الذات  وحتفيز القدرات اإلبداعية  وتتوفر ـا     ضمن العوامل الفاعلة      اإلسالمية  مادة التربية     تساهم           
ياة بطابع االعتدال واالستمرارية والتكامل      املواصفات الالزمة لتثبيت صالحية اتمع وقدرته على طبع مجيع مظاهر احل          

   وقيمه والتشكيك يف مثُِل الدين اإلسالمي احلنيفوتقي التلميذ من حماوالت التمييع 
 تعكس التربية اإلسالمية كمادة تعليمية هذا التصور الشمويل املتكامل وتركز على التربية الوجدانيـة والـسلوكية                  و

 إىل ترمجة املفاهيم والتوجهات الـسابقة يف شـكل           يف السنة اخلامسة   ادة التربية اإلسالمية   منهاج   م    يهدف و واملعرفية
نسقي تعليمي وتعلمي يتكون من كفاءات ومضامني وأنشطة تعِليِمية وتعلُِميه وتقنيات التنـشيط وأسـاليب التقـومي                 

   املشاريع التاليةمن ويتكون املنهاج 
ـي :لاملشروع األوأطيع رب   

   من واجبايت:اينملشروع الثّا
   من أخالقي:الثاملشروع الثّ
من حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم:ابعاملشروع الر   

   السنة اخلامسة ابتدائييف ايةملمح التلميذ                            
  :على  السنة اخلامسة أن يكون قادرا  اية املتعلّم يفيتوقّع من 
 واالستظهار الصحيح للقدر احملفوظ من القران الكرمي و األحاديث النبوية وشرحها شرحا التالوة السليمة .1

  يتناسب مع املستوى العقلي للمتعلّم.اصحيح
 واألخالقي واالجتماعي                                         ي  التعريف  بركين اإلميان باليوم األخر والقضاء والقدر وآثارمها النفس .2

و احلكمة التربوية . بعض أحكام العبادات  كاحلج والعمرة  و  زكاة الفطر ومظاهر اليسر يف الصالةمعرفة 
 من تشريعهم. واألخالقية

ن اهللا  تراجم بعض الصحابة رضواو أخالقه وخصاله و,صلى اهللا عليه وسلم   حمطّات من سرية النيب   معرفة  .3
 عليهم 

 . جبملة من اآلداب واألخالق املنبثقة من القران والسنة  التخلق  .4

  : اخلتامية للسنة اخلامسة ابتدائيةالكفاء                           
 بعض ةوأثاره ومعرف اإلميان  بأركان    بتوظيف املعارف املتعلقةالقدرة على متَثل بعض القّيم واألخالق اإلسالمية

  . عنهم سريته وسرية أصحابه رضوان اهللايف   صلى اهللا عليه وسلم  العبادات واالقتداء بالنيبأحكام
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  لسنة اخلامسة من التعليم االبتدائيمنهاج امضامني   
   أطيع ربـي:األولاملشروع 

 بعض أحكام معرفة  باليوم اآلخر والقضاء والقدر واإلميان على طاعة اهللا من منطلق  املتعلم قدرة:  الكففاءة املرحلية
  سيدنا نوح عليه السالم وتالوة سورة البلد تالوة صحيحة واستظهارهابأخالق احلج والعمرة واالقتداء 

  ية املستهدفة للبناءاملفاهيمالعناصر     الكفاءات املستهدفة   الوحدات 
ن وتالوة القدرة على العمل بنصائح  لقما  لقمان يوصي ابنه

  اآليات تالوة صحيحة
  . نص اآليات -
 . معاين األلفاظ الصعبة -

   . وصايا لقمان -
القدرة على التعريف اإلميان باليوم اآلخر   اإلميان باليوم اآلخر

  احلكمة منهو
  . اليوم اآلخر -
 . اإلميان به -

  . أثر اإلميان به -
احلج إىل بيت اهللا 

  احلرام
انه و بعض القدرة على تعريف احلج وتعداد أرك

  أحكامه واحلكمة منه
  احلج   -
   األركان -
  األحكام  -
  احلكمة -

  . العمرة -  القدرة على التعريف بالعمرة وكيفية أدائها   العمرة
 . الكيفية -

  . احلكم التشريعية -
 اإلميان بالقضاء 

  والقدر
القدرة على تعريف اإلميان بالقضاء والقدر 

  وآثاره
  .القضاء والقدر -
 . ااإلميان م -

  .أثر اإلميان ما -
من حياة نوح عليه 

  السالم  
القدرة على االقتداء   بأخالق  النيب  نوح عليه 

  السالم
  .  نوح عليه السالم-   
  صربه  -
  صنعه للسفينة -
  هالك من كذبه - 

  

    سورة البلد
القدرة على حفظ وتالوة السورة تالوة صحيحة 

  وشرح معناها

  . نص السورة -
 . ظ الصعبةمعاين األلفا -

       .. الفوائد واإلرشادات -
                                                   الوحدة اإلدماجية
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                         ملشروع الثاين  ا                                                 

  .ايتـمن واجب    
 على بعض مظاهر اليسر يف  الصالة معرفةام بالواجب حنو نفسه وأسرته وقدرة املتعلم على القي   : الكفاءة املرحلية

    وتالوة سورة الفجر تالوة صحيحة وحفظها الفاضلةباألخالق  واالقتداء و
   العناصر املفاهيمية املستهدفة للبناء  الكفاءات املستهدفة   الوحدات 

 من 30/35القدرة على استظهار اآليات     من أفعال املؤمنني
ورة فصلت     والقيام بالواجبات اليت س

  نصت عليها 

  .  نص اآليات-
  . معاين األلفاظ الصعبة-
  االستقامة -
  .  أمهيتها-
  صورها -

 وكيفية  وقيمتها القدرة على تعريف األسرة  أحب أسريت
   هدمهااحملافظة عليها واجتناب ما يؤدي إىل 

    األسرةمفهوم -
  قيمتها -
    هدمهاأسباب  -
  .ليهااحملافظة ع -

  أحسن الّتصرف يف املال 
  

القدرة على حسن التصرف يف  املال وجتنب 
  التبذير 

  املال  -
  نعمة من اهللا املال -
   من احلالل  كسب املال-
  إنفاقه يف وجوه اخلري -

  اليسر يف اإلسالمبأوجه  القدرة على التعريف  من يسـر اإلسالم 
  وممارسته يف العبادات 

 اليسر -

  سجود السهو  -
  لتيمما -

 صالة املسافر  -

  املريض صالة  -
  

  زكاة الفطر 
   زكاة الفطر -  القدرة على تعريف زكاة الفطر واحلكمة منها 

  . مقدارها-
    وقتها-
  . على من جتب-
  . ملن تعطى-
  احلكمة منها  -
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صلى اهللا الرسول و  اهللاطاعة
   عليه وسلم 

صلى اهللا   الرسول  اهللا والقدرة على طاعة
  واالقتداء بأخالقه  عليه وسلم 

  الرسول خامت األنبياء -

 طاعة الرسول واجبة -

  . مثار االقتداء -
القدرة على حفظ وتالوة السورة تالوة    سورة الفجر

  صحيحة
  . نص السورة -
 . معاين األلفاظ الصعبة -

  ..       الفوائد واإلرشادات-
  دة اإلدماجيةالوح                                                          
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  املشروع الثالث
  من أخالقــي                                                      

القدرة على التخلق باألخالق احلسنة وجتسيد بعض اثأر اإلميان يف احلياة إقتداء بالرسول صلى اهللا  : الكفاءة املرحلية
            عليه وسلم

     
   العناصر املفاهيمية املستهدفة للبناء  الكفاءات املستهدفة   الوحدات 
ى االستظهار الصحيح للحديث و تعداد القدرة عل  من سبل اخلري 

  سبل اخلري يف احلياة اليومية والعمل ا
  . نص اآليات -
  .معاين األلفاظ الصعبة -
 فعل اخلري  -

 .أمهيته -

  مظاهره الواردة يف احلديث -
القدرة على احملافظة على البيئة حبسن استغالل   أحافظ على البيئة 

  املوارد الطبيعية
  . البيئة -
 أمهية البيئة   -

  وجوب احملافظة عليها -
  الغش  -  القدرة على جتنب الغش يف املعاملة   املسلم ال يغش

 أضرار ه  -

  مظاهره -
القدرة على التعاون   مع الغري من منطلق دعوة   أتعاون مع غريي

  القران  إليه 
  التعاون  -
 فوائده  -

  مظاهره -
  الوقت  -القدرة على  تنظيم واستغالل الوقت واالنتفاع به             أنظم وقيت

 . أمهيته -

  حسن تنظيمه    -
  . نص السورة -  القدرة على تالوة السورة تالوة صحيحة  سورة الغاشية 

 . معاين األلفاظ الصعبة -

  .. الفوائد واإلرشادات-
                                                         الوحدة اإلدماجية
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  :املشروع الرابع
  هللا عليه وسلم صلى امن حياة الرسول     

القدرة على الوقوف على حمطات من سرية الرسول وأعماله والعربة منها والتعريف بشخصية  : الكفاءة املرحلية
  وة سورة األعلى وتالوة صحيحة  بعض أصحابه واإلقتداء خبصاهلم وتال

   العناصر املفاهيمية املستهدفة للبناء  الكفاءات املستهدفة   الوحدات 
اهللا صلى  الرسول

يف  عليه وسلم
  املدينة 

 و اذكر أسباالقدرة على التعريف باهلجرة و 
 صلى اهللا عليه وسلممراحلها وبعض أعمال الرسول

  .   يف املدينة املنورة

  . اهلجرة -
 أسباا  -

 مراحلها  -

   يف املدينة أهم أعماله -
أمساء ذات 
  النطاقني 

شخصية أمساء بنت أيب بكر بالقدرة على التعريف 
   وذكر بعض خصاهلايقالصد

  أمساء  -
 املولد  -

 النشأة  -

  .دورها يف اهلجرة -
صلى   الرسول

 اهللا عليه وسلم
  يصاحل قريش 

 مذكر أهالقدرة على التعريف بصلح احلديبية و 
  .بنوده 
  

  . صلح احلديبية -
  أسبابه -

   أهم بنوده -

  . الصلح نقض -
  فتح مكة املكرمة

  
خالص القدرة على التعريف بفتح مكة املكرمة واست

  العرب  من هدا الفتح 
  

  . فتح مكة -
 . أسباب الفتح -

  . نتائج الفتح -
  عثمان بن عفان

  
القدرة على التعريف بشخصية عثمان بن عفان 

  . وذكر بعض خصاله  
  . عثمان بن عفان -
  املولد -

 النشأة  -

  .دوره يف صلح احلديبية  -
  . القدرة   وتالوة السورة تالوة صحيحة   سورة األعلى

.  
  . ةنص السور -
 . معاين األلفاظ الصعبة -

  .. الفوائد واإلرشادات-
    الوحدة اإلدماجية
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  التوجيهات المنهجية الخاصة 

  

  إستراتيجية التعليم والتعلم
  

    الوضـعيات    باختيـار  ، املبين على العمل املنظم واملوجه     املتعلم املقترحة لتنفيذ هذا املنهاج، مبنية على نشاط         اإلستراتيجية إن
  . املرغوبةتوالسلوكيا املعارف الضرورية واملهارات األساسية من خالل املستهدفة، الكفاءات لبناء املناسبةهيم واملفا

  : اعتماد املبادئ التالية تطلب ياإلستراتيجيةن تنفيذ هذه إ فوعليه، -
  .  حميط املتعلم بأبعاده املختلفةمناالنطالق  -
  .اكتشافها يف ةأو املسامه اكتشاف املعارف الضرورية بنفسه، إىل االستقاللية بتوجيه املتعلم روحتنمية  -
  .املمارسة املبين على املالحظة والتفكري والتعلمانتهاج  -
     على اختاذ مبادرات    وحتفيزهاملتعلم على توظيف قدراته ورصيده املعريف،         مناسبة طبيعية غري مفتعلة لتشجيع     وضعياتاعتماد   -

 .إجيابيةومواقف 

  
  : كانت اإلستراتيجية املنتهجة البد من جعلها مسايرة لالعتبارات اآلتيةوأيا
 .جعل عملية التعلم تقوم على نشاط املتعلم، حبيث تكون املمارسة منه وإليه -

 .جعل عملية التعلم هلا معىن، أي يكون ملا يتعلمه املتعلم داللة ومعىن يف احلياة العملية -

  ز عمليات التعلم على الفرد املتعلم، لتباين الفروق بني التالميذ يف وترية املشاركة يف عملية التعلم                أي يكون تركي  . تفريد التعليم  -
 . والتخزينبويف وضعيات االستيعا

 .  املمارسة الواعية ملختلف التعلمات املكتسبة لتثبيت التعلمىالتدريب املستمر عل -

 .ديدة، مبراعاة طبيعة اإلدماج بني خمتـلف املعارف والكفاءات وااالتاستثمار املكتسبات القبلية يف عمليات التعلم اجل -

التدرج يف سريورة التعلم بشكل ينسجم مع سياق بناء الكفاءة اخلتامية مرحليا، من خــالل الكفـاءات القاعديـة، مث                -
  . املرحلية

    تسيري وضعيات التعلم- 
  

 على متابعة خمتلف مراحـل       وتقدميها بشكل حيفز املتعلم    مناسبة، إشكالية ال بد من بناء وضعية       وحدة تعلمية، عند تناول أي    
  . امليدانغاىل الوثائق واملستندات، أو رجوعا لىع، انطالقا من جتاربه وتصوراته عنها، أو اعتمادا الوحدة

ـ               ل جمـال، وخـصائص     واال مفتوح أمام املعلم القتراح الوضعيات حسب احلاجة، متاشيا وطبيعة املعرفة املستهدفة يف ك
  :على أن ختضع إىل جمموعة من الشروط املرتبطة بكل مرحلة من املراحل البيداغوجية اآلتية. املتعلمني

  .مرحلة االنطالق -
 . مرحلة بناء التعلم -

 .مرحلة استثمار املكتسبات -

  . ما تقتضيه الوحدةالتعلمية يف القسم، كما ميكن إجناز بعضها خارج القسم، حسب/ تنجز الوحدات التعليمية 
  .والوثيقة املرافقة للمنهاج تتضمن مناذج لوضعيات وأنشطة مقترحة
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  :احلصص والوحدات اإلدماجية 

      اإلدماج نشاط تعلمي، يستهدف استثمار خمتلف املوارد حلل وضعية إشكالية ذات داللة، للربط بني عناصر الوحدة أو اـال                   
  .أنشطة التعلم وأنشطة التقومي: األنشطة اإلدماجية نوعان   وحسيااملفاهيمي معرفيا ووجدانيا 

  

  السندات والوسائل التعليمية-ج 
  
  

حيتاج املعلم وهو ينفذ املنهاج إىل مجلة من الوسائل التعليمية، تعينه على حتقيق الكفاءات املسطرة، إذ أن الوسيلة التعليميـة                    
  . راك احلقائق، والتفاعل مع املادة التعليميةتقرب املعىن إىل ذهن املتعلم، ومتكنه من إد

  :ومن السندات والوسائل التعليمية اليت ميكن االستعانة ا لتنفيذ هذا املنهاج، يقترح ما يلي
 .  القرآن الكرمي -

  .احلديث الشريف -
  .أشرطة مسعية بصرية -
  صور -

  تقومي التــعلم- 
  
  

 يف أنه األداة اليت متكن من الوقوف على مدى          -التعلمية  / ات العملية التعليمية     باعتباره خطوة من خطو    -تتضح أمهية التقومي  
  .حتقق األهداف والكفاءات املسطرة عند تنفيذ املنهاج

  : وجيب أن يتميز التقومي املتبع بالشمولية والتشخيص والعالج، باستخدام األدوات التالية
  الشفهية :  األنـشطة–أ  
  .رات التحصيليةاالختبا:  االختبارات-ب
  .املالحظة البسيطة:  املالحـظة-ج
  .وجترى مع بعض املتعلمني الذين جيدون صعوبة يف التكيف والتحصيل:  املـقابلة -د 
  

  النشاطات الالصفية-
متثل النشاطات الالصفية امتدادا طبيعيا للنشاطات الصفية، ويقوم ا املتعلمون حتت إشراف معلمهم، قصد إثراء معـارفهم                 

  . فيقومون بإنشاء بطاقات فنية لكل نشاط، حسب ما تقتضيه الكفاءة املستهدفة من ورائه. ومهارام خارج احمليط املدرسي
وللمعلم حرية اقتراح النشاطات اليت يراها ضرورية حسب احلاجة، متاشيا وطبيعة املعرفة املستهدفة يف كل جمال، وخصائص                 

  .املتعلمني
    .وحصص إدماجيةوميكن استغالهلا كمشاريع 

  


