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مقّدمة

أبناءنا التاّلميذ... زميالتنا المعلّمات... زمالءنا المعلّمين:

مُ  ــِة نقــدُّ ّ ــِر المناهــِج التَّربوي ــيِّ لتطوي ــوريِّة والمركــِز الوطن ــِة السُّ ــِة العربيّ ّ ــِة فــي الجمهوري ــِة وزارِة التَّربي ــاءً علــى خطَّ -  بن

ُز  ينيـّـِة اإلســالميِّة بأســلوِبه التَّربــويِّ الجديــِد الــذي يُعــزَّ ــفِّ الثّالــِث األساســيِّ لمــادِّة التَّربيــِة الدِّ إليكــم كتــاَب التِّلميــِذ للصَّ

، وترتقــي بــه األخــالُق.  ــلوُك اإليجابــيُّ بــه السُّ

ــى، فــي كلِّ َوحــدٍة  ــاً ومعنً ــةٌ ومترابطــةٌ مضمون ــاُب خمــَس وحــداٍت درســيٍّة، فيهــا موضوعــاٌت متكامل ــَن الكت -  تضمَّ

ّــةُ، األخــالُق(.  ــيرةُ النَّبوي ، السِّ ــُث النَّبــويُّ ــُم، الحدي أربعــةُ محــاوَر )القــرآُن الكري

ــراُت األداِء فــي بدايــِة كلِّ َوحــدٍة، وعُِرَضــِت  الموضوعــاُت  دَْت مؤشِّ -  اُعتِمــَد مُدخــُل المعاييــِر فــي بنــاِء المنهــاِج، وُحــدِّ

ُّــِل الخبــراِت والِقيـَـمِ التَّربويـّـِة ســلوكاً واقعيـّـاً فــي حياِتــه اليوميـّـِة. ــُن التِّلميــَذ ِمــْن تمث بأســلوٍب يمكِّ

عــٍة  مٍ(، ثــمَّ أنشــطٍة تطبيقيـّـٍة متنوِّ روُس َوفــق خطــواٍت تربويـّـٍة متتابعــٍة ومترابطــٍة تبــدأُ بتهيئــٍة )منظِّــمٍ متقــدِّ -  ُصمَِّمــِت الــدُّ

ـي مهــاراِت التَّفكيــِر العليــا نحــو: التَّحليــل والتَّركيــب واالســتنتاج والتَّقويــم...، وتســاعُد التّلميــَذ علــى حــلِّ  تُنمِـّ

عــٍة منهــا التَّعلُّــم  ُز التّفكيــَر النّاقــَد الــذي ينمِّــي اإلبــداَع واالبتــكاَر لديــه َوفــق اســتراتيجيّاٍت متنوِّ المشــكالِت، كمــا تُعــزِّ

النَّشــط؛ مــع االبتعــاِد عــن أســلوِب الحفــِظ والتَّلقيــِن، وهــو مــا تســعى وزارةُ التَّربيــِة إلــى تحقيِقــه ليكــوَن المتعلِّــُم محــوَر 

ــِة ثــرواِت الوطــِن والمحافظــِة عليهــا، وينتهــي كلُّ  ّــةُ فــي تنمي ّــِة فتُســتثَمر اإلمكانــاُت البشــريّةُ والمادِّي ّــِة التَّربوي العملي

رِس. درٍس بتقويــمٍ يســيٍر يكــوُن بمنزلــِة تغذيــٍة راجعــٍة لِفَكــِر الــدَّ

ــلَّ  ــى أْن تُحَ ــةً ـــــ عل ّ ــدروِس الَوحــدِة كاف ــٍة وشــاملٍة ل ع جــٍة ومتنوِّ ــٍة متدرِّ ــاٍت تقويميّ ــُم كلُّ َوحــدٍة درســيٍّة بتدريب َ -  تُختَت

ــفِّ أو  ــفِّ بإشــراِف المعلِّــمِ ـــــ وبمشــروٍع أو نشــاٍط يُنفَّــُذ فــي المدرســِة داخــَل الصَّ هــذه التَّدريبــاُت علــى الكتــاِب فــي الصَّ

ــِة قُدراِتهــم.  ــِذ وتنمي ــمِ بالممارســِة، واكتشــافِ مواهــِب التَّالمي ــدأ التَّعلُّ ــِق مب ــٍة، لتحقي ــٍة أو تعاونيّ ّ ــقَ فردي ــه، بطرائ خارَج

رِة. رسيِّة المُقرَّ - يُكلَُّف التَّالميُذ النَّشاطَ أو المشروعَ مع بدايِة الَوحدِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

-  يتضمَّــُن الكتــاُب موضوعــاٍت تســاعُد فــي بنــاِء شــخصيٍّة إيجابيٍّة متوازنــٍة، وتحقيِق مبدأ المســؤوليِّة الفرديـّـِة والمجتمعيِّة 

ومتطلَّبــاِت التَّنميــِة الُمســتدامِة، وتحصيــِن التَّالميــِذ مــن ِفَكــِر الكراهيــِة والعنــِف باســتخدامِ أســلوِب الحــواِر، واحتــرامِ 

 . ُّــِل اآلخــِر، وتعزيــِز انتماِئهــم للمجتمِع اإلنســانيِّ أي، وتقب الــرَّ

-  آمليــَن مــن زميالِتنــا المعلِّمــات وزمالِئنــا المعلِّميــن توظيــَف هــذه األنشــطِة والتَّدريبــاِت التَّقويميّــِة والمشــاريِع علــى 

ّــِة التَّعلُّــمِ. ــرين لعملي ّــةَ ليكونــوا مُيسِّ النَّحــِو األمثــِل، مســتخِلصيَن دالالِتهــا التَّربوي

-  كمــا نرجــو مــن أوليــاِء األمــوِر األكارمِ أن يكونــوا عونــاً ألوالِدهــم مــن خــالِل متابعــِة ســلوِكهم، وأن يكونــوا قــدوًة 

َحَســنةً لهــم لتطبيــِق كلِّ مــا يتعلَّــق بالِقيَــمِ واألخــالِق والُمثـُـِل؛ لتصبــَح ســلوكاً حياتيـّـاً.

المؤلفون  
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مفاتيُح الكتاِب

 تهيئةٌ:

رِس، تُساعُد المعلَِّم في  خطوةٌ تمهيديّةٌ للدَّ
عمِله، وتُحفُِّز التّلميَذ على التَّعلُّمِ.

 أقرأُ بإتقاٍن:

ِفقرةٌ تهدُف إلى تعزيِز مهاراِت القراءِة 
ليمِة عنَد التّلميِذ. السَّ

 النَّشاُط:

 ِفقرةٌ تهدُف إلى تنميِة المهاراِت

الُمختلفِة.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِفقرةٌ تتيُح للتّلميِذ التّعبيَر عن مدى استيعابه 
للّدرِس.

 التَّقويُم:

ِفقرةٌ تهدُف إلى قياِس مدى فهمِ بعِض 
رِس عنَد التّلميِذ. مفرداِت الدَّ

 أُقيُِّم ذاتي:

تقويٌم ذاتيٌّ يقيُس به المتعلُِّم مدى انعكاِس ما 
. تعلََّمه على سلوِكه اليوميِّ

 أُنظُّم أفكاري:

رِس لتساعَد ِفقرةٌ تتيُح تلخيَص محتوى الدَّ
رِس  المتعلَِّم على مراجعِة  معلوماِت الدَّ

وتنظيِمها.

 التَّدريباُت:

تهدُف إلى قياِس مدى فهمِ مفرداِت الَوحدِة 
عنَد التّلميِذ.

 أربُط بواقعي:

ُه المتعلَِّم إلى ربِط ما تعلََّمه  ِفقرةٌ تُوجِّ
فاِت الحياتيِّة اليوميِّة. بالمواقِف والتَّصرُّ

بُني:   ُخلُقي يُهذِّ

ِفقرةٌ تهتمُّ بالجوانِب التَّربويِّة، وتُسهُم في 
لوِك. تهذيِب السُّ
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الفهرُس

ُل راسيُّ األوَّ الفصُل الدِّ

عدد الحصص الّصفحة المحور المحتويات الوحدة

ثالُث حصٍص 10 القرآُن الكريُم التَّعلُُّم حياةٌ

لى
ألو

ةُ ا
حد

الَو

حّصتاِن 14 الحديُث النَّبويُّ مكارمُ األخالِق

حّصتاِن 18 يرةُ النَّبويّةُ  السِّ صدٌق وأمانةٌ

ثالُث حصٍص 22 األخالُق النَّظافةُ

حّصتاِن 28 - التَّدريباُت

حّصة 30 - نشاٌط

ثالُث حصٍص 34 القرآُن الكريُم ُسبحاَن ربَِّي األعلى

نيةُ
لثّا

ةُ ا
حد

الَو

حّصتاِن 38 الحديُث النَّبويُّ الِحلُْم

حّصتاِن 42 يرةُ النَّبويّةُ السِّ ُحْسُن االختياِر

حّصتاِن 46 األخالُق جاعةُ الشَّ

حّصتاِن 50 - التَّدريباُت

حّصة 52 - مشروٌع
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الفهرُس

راسيُّ الّثاني الفصُل الدِّ

عدد الحصص الّصفحة المحور المحتويات الوحدة

حّصتاِن 56 القرآُن الكريُم مواِت واألرِض بديُع السَّ

لثةُ
لثّا

ةُ ا
حد

الَو

حّصة 60 القرآُن الكريُم ِ تعالى
دالئُل قدرِة الّلَ

حّصتاِن 62 الحديُث النَّبويُّ العنايةُ بالمرافِق العامِّة

حّصتاِن 68 يرةُ النَّبويّةُ السِّ بناءُ األُسرِة

حّصتاِن 72 األخالُق ُحْسُن المظهِر

حّصتاِن 76 - التّدريباُت

حّصة 78 - نشاٌط

حّصتاِن 82 القرآُن الكريُم ِ تعالى
األمُل بالّلَ

عةُ
ّراب

ةُ ال
حد

الَو

حّصةٌ 86 القرآُن الكريُم ً إنَّ مَع العسِر يُسرا

حّصتاِن 88 الحديُث النَّبويُّ ُحْسُن الجواِر

حّصتاِن 92 األخالُق الُجودُ والكَرمُ

حّصتاِن 96 - التّدريباُت

حّصةٌ 98 - نشاٌط

حّصتاِن 102 القرآُن الكريُم المِ رمُز السَّ

سةُ
خام

ةُ ال
حد

حّصةٌالَو 108 القرآُن الكريُم ليلةُ الَقْدِر

حّصتاِن 110 الحديُث النَّبويُّ خُلٌُق ذميٌم

حّصتاِن 116 األخالُق يافِة يارِة وُحْسُن الضِّ أدُب الزِّ

حّصتاِن 122 - التّدريباُت

حّصةٌ 124 - مشروٌع
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معاييُر دروِس الكتاِب

الَوحدُة األولى

ُر الُمتعلُِّم قيمةَ العلمِ.   التَّعلُُّم حياةٌ: يُقدِّ

ُر الُمتعلُِّم مكارمَ األخالِق.   مكارمُ األخالِق: يُقدِّ

صدٌق وأمانةٌ: يُدرُك الُمتعلُِّم قيمةَ التِّجارِة النّافعِة في حياِة اإلنساِن.  

ُر الُمتعلُِّم قيمةَ النَّظافِة.   النَّظافةُ: يُقدِّ

الَوحدُة الّثانيُة

ُسبحاَن ربَِّي األعلى: يُدِرُك الُمتعلُِّم َعظَمةَ الخالِق.  

الِحلُْم: يتمثَُّل الُمتعلُِّم خُلَُق الِحلْمِ.  

ُف الُمتعلُِّم أساليَب تربويّةً في بناِء األُسرِة.   ُحْسُن االختياِر: يتعرَّ

جاعِة.   ُر الُمتعلُِّم قيمةَ الشَّ جاعة: يُقدِّ الشَّ
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معاييُر دروِس الكتاِب

الَوحدُة الّثالثُة

ِ تعالى.  
ُر الُمتعلُِّم ِنَعَم الّلَ ِ تعالى: يقدِّ

مواِت واألرِض ـــ دالئُل قدرِة الّلَ بديُع السَّ

العنايةُ بالمرافِق العامِّة: يحافُظ الُمتعلُِّم على البيئِة.  

ُر الُمتعلُِّم أهمِّيّةَ األُسرِة.   بناءُ األُسرِة: يقدِّ

ُر الُمتعلُّم أهمِّيّةَ العنايِة بمظهِره.    ُحْسُن المظهِر: يقدِّ

الَوحدُة الّرابعُة

ِ تعالى ـــ إنَّ مَع العسِر يُسراً: يُدِرُك الُمتعلُِّم حاجةَ اإلنساِن إلى التَّفاُؤِل.  
األمُل بالّلَ

ُف الُمتعلُِّم أسلوَب معاملِة الجيراِن.    ُحْسُن الجواِر: يتعرَّ

الُجودُ والكَرمُ: يُدرُك الُمتعلُِّم أهمِّيّةَ الَكَرمِ.  

الَوحدُة الخامسُة

المِ ـــ ليلةُ الَقْدِر: يُدِرُك الُمتعلُِّم َعظَمةَ ليلِة الَقْدِر.   رمُز السَّ

  . خُلٌُق ذميٌم: يُدرُك الُمتعلُِّم خطَر الغشِّ

يارِة.   ُر الُمتعلُِّم قيمةَ الزِّ يافِة: يقدِّ يارِة وُحْسُن الضِّ أدُب الزِّ



الَوحدُة األولى



مؤشِّراُت أداِء الَوحدِة األولى

القرآنُ الكريُم   التَّعلُُّم حياةٌ 

يستمُع لقراءِة اآلياِت الكريمِة.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

دُ ِفَكَر اآلياِت الكريمِة.   يُحدِّ

دُ أدواِت التَّعلُّمِ.   يُعدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ   مكارمُ األخالقِ 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

   . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

يُميُِّز بيَن الُخلُِق الَحَسِن وغيِره.  

دُ فوائَد الُخلُِق الَحَسِن.   يُعدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

 ُ يرةُ النَّبويّة السِّ  صدٌق وأمانةٌ 

يستمُع لقّصِة أمانِة النَّبيِّ  في تجارِته.   

ُ عنها.   يِّدِة خديجةَ رضَي الّلَ  يُبيُِّن مكانةَ السَّ

دُ فوائَد للعمِل من النّاحيِة النَّفسيِّة واالجتماعيِّة.   يُعدِّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق   النَّظافةُ 

دُ ُصوراً تدلُّ على النَّظافِة.    يُحدِّ

دُ أدواِت النَّظافِة.   يُعدِّ

يُبيُِّن فوائَد للنَّظافِة.  

يستنتُج الّرابَط بيَن النَّظافِة والعبادِة.  
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ُم حياٌة علُّ التَّ
ُل رُس األوَّ الدَّ

 تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

 ؟  
ۡ
عالمَ تدلُّ كلمةُ  ٱۡقَرأ

1-  أبنائي التَّالميُذ: ما أّوُل ما نزَل مَن 

القرآِن الكريِم على النَّبيِّ  ؟
5-  أحسنتم، إنَّها اآليُة األولى من سورِة 

. ِّالعلِق التي نزلَْت على النَّبي

3-  الفاتحُة أوَُّل سورٍة مكتوبٍة في 

القرآِن الكريِم، َهْل ِمن إجابٍة أخرى؟

2- سورُة الفاتحِة.

ِ تعالى:
 4-  قوُل الّلَ

. بِٱۡسِم َرّبَِك ٱّلَِذي َخلََق 
ۡ
 ٱۡقَرأ
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القرآُن الكريُم

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق بيَن اآليِة القرآنيِّة والِفكرِة المناسبِة:. 1

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

 َوَربَُّك 
ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
 ٱۡقَرأ

نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم ٥  ] العلق  [ ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم ٤ َعلََّم ٱۡلِ ۡكَرُم ٣ ٱلَّ
َ
ٱۡل

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ

الِفكَُرماآلياُت القرآنيّةُم

1 ِي َخلََق١  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ
ۡ
القلُم من أدواِت التَّعلُّمِ. ٱۡقَرأ

٢ نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق٢ ِ تعالى. َخلََق ٱۡلِ
تعلَّمِ العلومَ مستعيناً بالّلَ

٣ ۡكَرُم٣
َ
 َوَربَُّك ٱۡل

ۡ
مرحلةٌ ِمن مراحِل َخلِْق اإلنساِن. ٱۡقَرأ

4 ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم٤ بالعلمِ يكتشُف اإلنساُن المعرفةَ. ٱلَّ

٥ نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم ٥ ُ تعالى اإلنساَن بنعمِة العلمِ. َعلََّم ٱۡلِ مَ الّلَ كرَّ

دُ:. 2 أقرأُ وأُعدِّ

ــماً  ــارِة َرس ــى الحج ــِش عل ــمِ كالنَّق ــيطةً للتَّعلُّ ــدمِ أدواٍت بس ــُذ الق ــاُن مُن ــتخدمَ اإلنس اس
ــُع  ــا يُصنَ ــا، وم ــاِت وعظامِه ــوِد الحيوان ــى جل ــةُ عل ــِت الكتاب ــك كان ــد ذل ــةً، وبع وكتاب
ــَع الــورَق واختــرَع  َر اإلنســاُن هــذه األدواِت فصن مــِن طــوَّ ــجِر، ومــَع الزَّ مــن أوراِق الشَّ

... ــيَّ ك ــوَح الذَّ ــوَب واللَّ الحاس
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ُل رُس األوَّ الدَّ

ِمن أدواِت التَّعلُّمِ الحديثِةِمن أدواِت التَّعلُّمِ القديمِةم

1

٢

٣

4

ُر وأكتُب:. 3 أُفكِّ

ُ تعالــى اإلنســاَن، وميَّــَزه مــن باقــي المخلوقــاِت بالعقــِل والقــدرِة علــى التَّعلُّــمِ،  َخلـَـَق الّلَ
فأبــدَع فــي اكتشــاِف مــا ياُلئــُم حياتَــه، إلــى أن وصــَل إلــى االختراعــاِت العلميّــِة 

ناعــاِت الحديثــِة.  والصِّ

مَن الُمختَرعاِت التي أبدَعها اإلنساُن:

1 .

٢ .

٣ .

ُر:. 4 ُر ثمَّ أُقرِّ أُفكِّ

؛  أجتهــُد فــي  ألنجــَح فــي حياِتــي، وأُصِبــَح فــي المســتقبِل 
ــاُن  ــرِة، واإلنس ــا واآلخ ني ــي الدُّ ــأنَهم ف ــى ش ــاِء، وأعل ــةَ العلم ــَع مكان ــى رف َ تعال ألنَّ الّلَ

 العاقُل يستمُر في التَّعلُّمِ والتَّعليمِ مدى الحياِة؛ 
قاَل تعالى:  َوقُل ّرَّبِ زِۡدنِي ِعۡلٗما ١١٤  ] اآلية  /طه  [. 
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القرآُن الكريُم

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

ياضِة.. 1 أمألُ وقَت فراغي بالقراءِة والرِّ

أكتُب بخطٍّ واضٍح وجميٍل.. ٢

أُتقُن استخدامَ الحاسوِب.. ٣

أتعاوُن أنا وأصدقاِئي في تنفيِذ مشروعاِت . 4
رسيِّة. الَوحداِت الدَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أحِرُص على التَّعلُّمِ ألُسهَم في بناِء وطني.. 1

٢ .

٣ .

 التَّقويُم:

ما فائدةُ القراءِة في حياِة اإلنساِن؟
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 تهيئةٌ:

أختاُر الِقيََم األخالقيّةَ التي أُحبُّ أن أتحلّى بها:  

ــِع  ــاِء المجتم ــرِة أبن ــل بكث ــوِر، ب ــالِك الُقص ــاِل وامت ــرِة الم ــوُن بكث ــةُ ال تك ــعادةُ الحقيقيّ السَّ
فيعــِة. بيــَن أصحــاِب التَّربيــِة الَحَســنِة واألخــالِق الرَّ المهذَّ

دُق جاعُةالكذُباألمانُةالصِّ الشَّ

سبُب اختياري:

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ُ َعليِه َوَسلََّم: ِ َصلَّى الّلَ
 قَاَل َرُسوُل الّلَ

» ِإنَّمَا بُِعثُْت أِلُتَمَِّم مَكَاِرمَ اأْلَْخاَلِق « )السنن الكبرى للبيهقي(

المعنىمالمفردةُ أو العبارةُم

أِلُكمَِّلبُِعثُْت1

أفضلَها وأعالها مكانةًأِلُتَمَِّم٢

أُرِسلُْتمََكاِرمَ األَْخالِق٣

رُس الّثاني الدَّ
مكارُم األخالِق
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أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 2

ــو  ــي يدع ــنِة الت ــاِت الَحَس ف ــلََّم يتَّصــُف بالصِّ ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــٌد َصلَّ ِ محمَّ
ــيُّ الّلَ كاَن نب

فــاِت غيــَر الَحَســنِة التــي ينهــى عنهــا القــرآُن الكريــُم،  إليهــا القــرآُن الكريــُم، ويجتنــُب الصِّ
ُ تعالى بقوله:  ِإَونََّك لََعلَٰي ُخلٍُق َعِظيٖم ٤  ] القلم  [.  وقد وصَفه الّلَ

ُ َعليِه وَسلََّم: َّصَف بها النَّبيُّ َصلَّى الّلَ ِمَن األخالِق التي ات
دُق. 1 . ٣. ٢الصِّ

ُ تعالى إليها: فاِت الَحَسنِة التي يدعونا الّلَ ِمَن الصِّ
حمةُ. 1 . ٣. ٢الرَّ

ُ تعالى عنها: فاِت غيِر الَحَسنِة التي ينهانا الّلَ ِمَن الصَّ
. ٣. ٢الغشُّ. 1

أقرأُ وأُصنُِّف:. 3

ُ َعليِه وَسلََّم: مَا أَْكثَُر مَا يُْدِخُل النَّاَس الَجنَّةَ؟ ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى الّلَ

ِ، َوُحْسُن الُخلُِق « )صحيح ابن حبان(
قَاَل: » تَْقَوى الّلَ

لوُكم ُخلٌُق غيُر حََسٍنُخلٌُق حََسٌنالسُّ

الكلمةُ الطَّيِّبة1ُ

بشاشةُ الوجِه٢

العفُو عنَد المقدرِة٣

مساعدةُ المحتاِج4

حم٥ِ صلةُ الرَّ

خيانةُ األمانِة6

بويُّ الحديُث النَّ
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رُس الّثاني الدَّ

أستنتُج: الِبشارةُ العظيمةُ لصاحِب الُخلُِق الَحَسِن 

أقرأُ وأستنتُج:. 4

 ُ ِ َصلَّــى الّلَ
ِ تعالــى؛ قــاَل َرُســوُل الّلَ

عــدَّ اإلســالمُ ُحْســَن الُخلـُـِق عبــادًة وســبيالً إلــى رضــا الّلَ
َعليــِه وَســلََّم: 

، َوأَبَْعَدُكْم ِمنِّي:  ، َوأَقَْربَُكْم ِمنِّي: أََحاِسنُُكْم أَْخاَلقاً، َوِإنَّ أَبْغََضُكْم ِإليَّ » ِإنَّ أََحبَُّكْم ِإليَّ

مََساِوئُُكْم أَْخاَلقاً « )السنن الكبرى للبيهقي(

مْن فوائِد 

ُحْسِن الُخلُِق

الثِّقُة بالنَّفِس

ُن أخالقي مَع:. 5 أُحسِّ

والَديَّ 
إخوتي 
معلّمي 

أصدقائي 

بُني: ُخلُقي يهذِّ

ألتزُم مكارَم األخالِق في 

حياتي.
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بويُّ الحديُث النَّ

 أُنظُّم أفكاري

عادُة الحقيقيُّة: ِمن فوائِد مكارِم األخالِق:الغايُة من بعثِة النَّبيِّ  : السَّ

 .1

 .2

 .3

مكارمُ األخالِق:  

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أختاُر صديقي صاحَب األخالِق الَحَسنِة.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

كيَف أُعبُِّر بسلوكي عن ُحسِن خُلُقي؟
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 تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

يحفــُظ العمــُل كرامــةَ اإلنســاِن، ويمنُحــه ثقــةً بنفِســه، وقيمــةً فــي مجتمِعــه، والنَّبــيُّ محمٌَّد 
ــيِّدَة خديجــةَ بنــَت  ُ َعليــِه وَســلََّم اشــتغَل بالتِّجــارِة مــَع أهــِل مّكــةَ، ولَمَّــا بَلـَـَغ السَّ َصلَّــى الّلَ
ُ َعليــِه َوَســلََّم ِصــدُق َحِديِثــِه، وِعظـَـُم  ِ َصلَّــى الّلَ

ُ عنهــا َعــن َرُســوِل الّلَ خُويلــٍد رضــَي الّلَ
َّــه كاَن مثــاالً يُحتــذى فــي األخــالِق الكريمــِة، َعَرَضــْت عليــه أن يتاجــَر بماِلهــا،  أَمَانَِتــِه، وأن

ُ َعليــِه وَســلََّم. َوتُعِطيــه أَفَضــَل مــا كانـَـْت تُعِطــي غَيــَرهُ، فوافــَق النَّبــيُّ َصلَّــى الّلَ
ُ َعليــِه وَســلََّم إلدارِة  ُ عنهــا النَّبــيَّ َصلَّــى الّلَ ــيِّدةُ خديجــةُ رضــَي الّلَ -  لمــاذا اختــاَرِت السَّ

أمواِلها؟ 

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقارُن:. 1

ُ تعالى:   قاَل الّلَ

ُ َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ] اآلية  /اتلوبة:105  [  َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسَيَى ٱللَّ

إنسانٌ ال يعمُلإنسانٌ يعمُل من حيُث:

الثِّقةُ بالنِّفِس

تقديُر النّاِس له

خدمةُ المجتمِع 

رُس الّثالُث الدَّ
صدٌق وأمانٌة
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ُر وأُصنُِّف:. 2 أُفكِّ

ــن  ــه م ــاَزت ب ــا امت ــا بم ــاِء مجتمِعه ــي بن ــا ف ُ عنه ــيِّدةُ خديجــةُ رضــَي الّلَ ــهَمِت السَّ أَس
ــُخ أســماءَ نســاٍء عربيّــاٍت  ــَد التّاري ــَن النّــاِس، وقــد خلَّ ــٍة بي َرجاحــِة عقــٍل وحكمــٍة ومكان

ــِع. ــاِء المجتم ــي بن ــنَّ دوٌر ف كاَن لُه

ماٌتم جاعةُالطِّبُّنساءٌ ُمكرَّ ياسةُاألدُبالشَّ السِّ

بلقيس1

ذات النّطاقين٢

ُرفيدة األسلميّة ٣

4ُ الخنساء

خولةُ بنُت األزور٥

زنوبيا6

حيَح:. 3 لوَك الصَّ أُبيُِّن السُّ

ــي مجــاالِت  ــدِة ف ــي باألخــالِق الحمي ــى التَّحلِّ ــاَس إل ــلََّم النّ ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــيُّ َصلَّ ــا النَّب دع
ــلَّم: ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــاَل َصلَّ ــا؛ ق ــاِة كلِّه الحي

َهَداِء « )سنن الترمذي(. يِقيَن، َوالشُّ دِّ ُدوُق األَِميُن مََع النَِّبيِّيَن، َوالصِّ » التَّاِجُر الصَّ

بوّيُة يرُة النَّ السِّ
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رُس الّثالُث الدَّ

حيُحالمَوقُفم لوُك الصَّ السُّ

يتاجُر باأللعاِب النّاريِة والمفرقعاِت.1

لعِة فيبيُعها بثمٍن مرتفٍع.٢ يستغلُّ حاجةَ النّاِس للسِّ

يبيُع بضاعةً انتَهْت صالحيَّتُها.٣

يتالعُب بالميزاِن.4

أقرأُ وأصُل:. 4

المُ قدوةُ البشِر، فقد كاَن لكلٍّ منهم عمٌل يكسُب منه رزقَه. سُل عليهُم السَّ األنبياءُ والرُّ

العمُلاألنبياءُ عليهُم الّسالمُ 

المُ النِّجارةُ  آدمُ عليه السَّ

المُ الخياطةُ  نوٌح عليه السَّ

المُ راعةُ  إدريُس عليه السَّ الزِّ

أقرأُ وأستنتُج:. 5

ُ تعالىاآلياُت القرآنيّةُم أعماٌل ال يحبُّها الّلَ

َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ١٩٠ ] اآلية  /ابلقرة  [1  إِنَّ ٱللَّ
ٰلِِمنَي ٥٧  ] اآلية  /آل عمران  [٢ ُ َل ُيِبُّ ٱلظَّ  َوٱللَّ
َ َل ُيِبُّ ٱۡلَآئِننَِي ٥٨  ] اآلية  / األنفال  [٣  إِنَّ ٱللَّ

ُر:. 6 ُر ثمَّ أُقرِّ أُفكِّ

؛ ألنَّ العمَل عبادةٌ، وألتزمُ   أعمُل بجٍدّ واجتهاٍد مُقتدياً بـ 
. ُ َعليِه وَسلََّم كاَن صادقاً و واألمانةَ في حياتي؛ ألنَّ النَّبيَّ َصلَّى الّلَ
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أحترمُ المهَن النّافعةَ.. 1

أعمُل بجٍدّ ليكوَن لي دَوٌر فّعاٌل في المجتمِع.. ٢

ُر جهَد مُعلِّمي.. ٣ أُقدِّ

أُتقُن عملي.. 4

عيِّة.. ٥ أُشارُك في األعماِل التَّطوُّ

ُ عليه وسلََّم في . 6 ِ صلَّى الّلَ
أَقتدي برسوِل الّلَ
أخالقي وأفعالي.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى، وعنَد النّاِس.. 1
دوُق محبوٌب عنَد الّلَ العامُل الصَّ

بالعلمِ والعمِل نبني وطنَنا، ونحميه.. ٢

٣ .

 التَّقويُم:

ما العمُل النّافُع الذي تحبُّ أن تعمَل به في المستقبِل؟ ولماذا؟
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 تهيئةٌ:

ورتَين اآلتيتَين ثَمّ أُقارُن:   أتأمَُّل الصُّ

)1()٢(

ورةُ )1(من حيُث: ورةُ )٢(الصُّ الصُّ

التَّرتيُب

النَّظافةُ

الجماُل

ظافُة النَّ
رُس الّرابُع الدَّ
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 النَّشاُط:

وَر التي تدلُّ على النَّظافِة بوضِع إشارِة )✓(:. 1 دُ الصُّ أُحدِّ

أقرأُ وأُقارُن:. 2

ــخصيِّة ونظافِة بيتـِــه  اإلنســاُن الــذي يهتــمُّ بنظافِتــه الشَّ
يكــوُن واثقــاً بنفِســه، ويكِســُب احتــرامَ اآلخريــَن 
وتقديَرهــم، أمـّـا الــذي ال يهتــمُّ بالنَّظافــِة فقــد يُصــاُب 
بكثيــٍر مــَن األمــراِض الُمعِديــِة التــي قــد تكــوُن ســبباً 

فــي تعاســِته ونفــوِر النـّـاِس منــه. 

أربُط بواقعي:

أذكُر مثاالً أُبيُُّن فيه أثَر 

النَّظافِة والتَّرتيِب في 

حياتي اليومّيِة.

المُهِمُل للنَّظافِةالمُهتمُّ بالنَّظافِةمن حيُث:

ّحةُ الصِّ

الثِّقةُ بالنَّفِس

ُ األصدقاء

األخالُق
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رُس الّرابُع الدَّ

أُعبُِّر شفويّاً: . 3

كيَف أكوُن نظيفاً مُنظَّماً بعَد عودتي مَن المدرسِة إلى البيِت؟

أقترُح حاّلً لكلٍّ ِمَن المواقِف اآلتيِة:. 4

ــخصيِّة والطَّعــامِ والمــكاِن الــذي يعيــُش  تكــوُن النَّظافــةُ فــي البــدِن والمالبــِس واألدواِت الشَّ
ــِة  ــِة والحديق ــُل: المدرس ــِة، مث ــِق العامّ ــِت كالمراف ــِض الوق ــه لبع ــوُن في ــاُن، أو يك ــه اإلنس في

ــلََّم: ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــاَل َصلَّ ــِق؛ ق والطَّري

َ طَيٌِّب يُِحبُّ الطِّيَب، نَِظيٌف يُِحبُّ النَّظَافَةَ، َكِريٌم يُِحبُّ الَْكَرمَ، َجوادٌ يُِحبُّ  » ِإنَّ الّلَ

الُْجودَ، فَنَظُِّفوا أَفِْنيَتَُكْم َوَساَحاِتُكْم « )مسند البزار(.

الحلوُلالمواقُفم

يرمي أوراقاً في باحِة المدرسِة.1

٢. فِّ يكتُب على جداِر الصَّ

يأكُل الفاكهةَ قبَل غسِلها.٣

يشتري الحلوى المكشوفةَ.4

فِّ بيِده بال منديٍل.٥ يمسُح طاولةَ الصَّ

6
يُلقي حقيبتَه ومالبَسه على األرِض عنَد 

عودِته إلى المنزِل.

يُسرُف في الماِء حينما يغسُل يَديه.٧

يُهمُل تنظيَف أسناِنه قبَل النَّومِ.٨
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األخالُق

أُفكُر ثمَّ أُكمُل:. 5

ــه  ــُد ثقتَ ــراِض، وتزي ــَن األم ــه ِم ــه وحمايِت ِت ــى ِصحَّ ــاِظ عل ــى الحف ــةُ اإلنســاَن عل تســاعُد النَّظاف
ــى؛ ُ تعال ــه الّلَ ُّ ــلوٌك يُحب ــي س ــه، وه بنفِس

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

ٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ٢٢٢  ] اآلية  /ابلقرة  [ َ ُيِبُّ ٱتلَّوَّ  إِنَّ ٱللَّ

ِ تعالى
محبُّة الّلَ

ِمْن فوائِد 

النَّظافِة
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رُس الّرابُع الدَّ

أقرأُ ثمَّ أستنتُج:. 6

ــيُّ  ــدِة؛ فالنَِّب ــه، القديمــِة والجدي ــِب ثياِب ــِة جســِمه، وترتي ــمَّ اإلنســاُن بنظاف ــَن الجمــاِل أْن يهت ِم
ــاَل: ــٍة ق ــُر نظيف ــُه غي ــالً ِثيَابُ ــا َرأى َرُج ــلََّم عندم ــِه وَس ُ َعلي ّــى الّلَ َصل

» أَمَا َكاَن هََذا يَِجُد مَاءً يَغِْسُل ِبِه ثَْوبَُه « )سنن أبي داود(.

الِة؛ وِمَن العباداِت ما ال يصحُّ إاّل بالنَّظافِة والطَّهارِة كالصَّ
ُ تعالى:  قاَل الّلَ

الِة: ابُط بيَن النَّظافِة والصَّ - الرَّ

 أُنظُّم أفكاري

ِمن أنواِعها:

 .1

 .2

 .3

 .4

ِمن أدواتِها: 

 .1

 .2

 .3

 .4

ِمن فوائِدها:

 .1

 .2

 .3

 .4

النَّظافُة

يِۡديَُكۡم 
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ  ] اآلية  /املائدة:6  [
َ
إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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األخالُق

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أُسهُم في الحفاِظ على نظافِة مدرستي.. 1

٢ .. فِّ أُشارُك أصدقائي في ترتيِب الصَّ

يّارِة.. ٣ أَمتنُع عن رمي الُمهمالِت ِمن نافذِة السَّ

أَحِرُص على نظافِة ُكتبي ودفاتري.. 4

أُنظُِّف جسمي بعَد االنتهاِء مَن اللَّعِب.. ٥

أُحافُظ على نظافِة الحيِّ الذي أعيُش فيه.. 6

ِص عنَد . ٧ أَضُع حذائي في المكاِن المخصَّ
دخولي إلى البيِت.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أُسهُم في نظافِة البيئِة من حولي.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

كيَف تُحافُظ على نظافِة مدينِتك أو قريتـِك؟



دريباُت   التَّ
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حيحِة: ُل: ارسْم دائرًة حولَ اإلجاباِت الصَّ ؤاُل األوَّ 1 السُّ

ُ عليِه وسلََّم ِمن سورِة:. 1 ُل آيٍة نزلَْت على النَّبيِّ صلَّى الّلَ أوَّ

العلِق المّدثِّر الفاتحِة

ِمن مكارمِ األخالِق:. ٢

جاعةُ الشَّ الَكِذُب األمانةُ

خصيّةُ تُكِسبُه:. ٣ نظافةُ اإلنساِن الشَّ

 تعالى
محبّةَ الّلَ كراهيةَ النّاِس الثِّقةَ بالنَّفِس

ِمنَ األعماِل النّافعِة:. 4

الِغشُّ العلُم والتَّعلُُّم التِّجارةُ

ْد ثالثاً ِمن: ؤاُل الثّاني: عدِّ 2 السُّ

أدواِت التَّعلُّمِ الحديثِة.أ( 

1 .

٢ .

٣ .

فوائِد حُْسِن الخُلُِق.ب( 

1 .

٢ .

٣ .
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ؤاُل الثّالُث:  3 السُّ

لوَك المُستفادَ من قوِله تعالى:  َوقُل ّرَّبِ زِۡدنِي ِعۡلٗما ١١٤  ]اآلية/طه[.أ(  اكتِب السُّ

ََّم: » ِإنَّمَا بُِعثُْت أِلُتَمَِّم مَكَاِرمَ ب(  ُ عَليِه وسَل ما الِقيَُم التَّربويّةُ المُستفادةُ ِمْن قوِله َصلَّى الّلَ
اأْلَْخاَلِق «؟

ؤاُل الّرابُع:  4 السُّ

كيَف تُسهُم النَّظافةُ في ِوقايِة اإلنساِن ِمنَ األمراضِ؟أ( 

ُ عنها في بناِء مجتمِعها؟ب(  يِّدةُ خديجةُ رضَي الّلَ كيَف أسهمِت السَّ

ؤاُل الخامُس: 5 السُّ

ماذا لو اتَّصَف النّاُس بِقيَمِ األخالِق النَّبيلِة؟  



 نشاٌط 
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تحتــوي    بطاقــاٍت  التِّلميــُذ  ـُم  يُصمِـّ
إرشــاديّةً  عبــاراٍت  أو  رســوماٍت 

النَّظافــِة.  يــومِ  فــي  للمشــاركِة 

التاّلميــِذ    بمشــاركِة  ـُم  المعلِـّ يختــاُر 
ـزَة: المميَـّ البطاقــاِت 

لعرِضهــا فــي مجلّــِة الحائــِط فــي . 1
المدرســِة.

الفنــيِّ . ٢ المعــِرِض  فــي  للمشــاركِة 
والمنطقــِة. للمدرســِة  الخــاصِّ 

طريقةُ التَّنفيِذ: 

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أدواُت التَّنفيِذ: 
قلُم رصاصٍ، علبةُ ألواٍن

ُمدةُ التَّنفيِذ: 
ٌ ِحّصةٌ درسيّة

ظافُة النَّ
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ــةَ ســلوكاً اعتياديّــاً    ــزمَ النَّظاف ــن الت ــرُح منَحهــا ِلَم ــمَّ يقت ــةَ شــكٍر، ث ــُذ بطاق ــُم التِّلمي يُصمِّ
. راســيِّ ــامِ الدِّ ــَن الع ــةَ كلِّ أســبوٍع ِم نهاي

ظافُة ِمَن  النَّ
اإليماِن



الَوحدُة الّثانيُة



مؤشِّراُت أداِء الَوحدِة الثّانيِة

القرآنُ الكريُم   ُسبحانَ ربَِّي األعلى 

يستمُع لقراءِة اآلياِت الكريمِة.  

يقرأُ اآلياِت الكريمةَ.   

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

دُ ِفَكَر اآلياِت الكريمِة.   يُحدِّ

دُ مظاهَر عظمِة الخالِق.   يُعدِّ

رِس.    يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ   الِحلْمُ 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

   . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

لوَك الغاضَب.   لوَك الهادَئ والسُّ َوِر السُّ دُ من خالِل الصُّ يُحدِّ

يُعطي أمثلةً لفوائِد الِحلْمِ في حياِة اإلنساِن.  

حيَح من خالِل مواقَف.   لوَك الصَّ يستنتُج السُّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

 ُ يرةُ النَّبويّة السِّ  حُْسُن االختيارِ 

ُ عنها.    يِّدَة خديجةَ رضَي الّلَ يقرأُ قّصةَ ِخطبِة النَّبيِّ  السَّ

  . دُ زماَن ومكاَن زواِجه يُحدِّ

واِج االجتماعيّةَ.   يستنتُج فوائَد الزَّ

األخالُق  جاعةُ   الشَّ

جاعِة.   دُ معنى الشَّ يحدِّ

ِر.   جاعِة والتَّهوُّ يميُِّز بيَن الشَّ

جاعِة.   دُ فوائَد للشَّ يعدِّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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ُسبحاَن ربَِّي األعلى
ُل رُس األوَّ الدَّ

 تهيئةٌ:

دُ وأُكمُل ثمَّ أُجيُب:   أُحدِّ

ُ ُسبحانه وتعالى خالُق الّلَ

َ تعالى على ِنَعِمِه. ليعيَش اإلنساُن حياًة كريمةً، ويشكَر الّلَ

 َمآءِ َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
 َوأ  َمآَء بَِناٗٓء  َوٱلسَّ  ۡرَض فَِرٰٗشا

َ
 َجَعَل لَُكُم ٱۡل

الماِء

ماذا لو كانِت األرُض كلُّها:  

جباالً ال سهوَل فيها؟  ¯

صحراءَ قاحلةً ال ماءَ فيها؟  ¯

بحاراً ال يابسةَ فيها؟  ¯
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القرآُن الكريُم

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ُ تعالى:   قاَل الّلَ

المعنىمالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1 َسّبِِح الذي يخضُع له كلُّ شيٍء

٢ 
ۡعَ

َ
أتقَن ٱۡل

٣ ٰى ْس َسوَّ هْ وقدِّ نزِّ

4 ٰٱلَۡمۡرَع يابساً مائالً إلى الّسواِد

٥ ۡحَوٰى
َ
المرَج األخضَر ُغَثآًء أ

أقرأُ وأُجيُب:. 2

 ِ
إنَّ المعانــَي الموجــودَة فــي ســورِة األعلــى َســبَق أْن ذُِكــَرْت فــي الكتــِب المنزلــِة علــى نبــيِّ الّلَ

ُ تعالــى: ــالمُ؛ قــاَل الّلَ إبراهيــَم وموســى عليهمــا السَّ

وَلٰ ١٨ ُصُحِف إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ ١٩  ] األىلع  [
ُ
ُحِف ٱۡل  إِنَّ َهَٰذا لَِف ٱلصُّ

عالمَ يدلُّ ذلَك؟   

َر َفَهَدٰى ٣  ِي قَدَّ ٰى ٢ َوٱلَّ ِي َخلََق فََسوَّ ۡعَ ١ ٱلَّ
َ
 َسّبِِح ٱۡسَم َرّبَِك ٱۡل

ۡحَوٰى ٥ َسُنۡقرِئَُك فََل تَنَسٰٓ ٦ 
َ
ۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعٰ ٤ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

َ
ِٓي أ َوٱلَّ

ۚ إِنَُّهۥ َيۡعلَُم ٱۡلَۡهَر َوَما َيَۡفٰ ٧  ] األىلع  [ ُ إِلَّ َما َشآَء ٱللَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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ُل رُس األوَّ الدَّ

أُطابُق بيَن التَّركيِب القرآنيِّ والِفكرِة المناسبِة:. 3

الِفكَُرماآلياُت القرآنيّةُم

1 ۡعَ ١
َ
رِع، ثمَّ  َسّبِِح ٱۡسَم َرّبَِك ٱۡل ِ تعالى في إنباِت الزَّ

قدرةُ الّلَ
تحويِله إلى يابٍس.

٢ ٰى ٢ ِي َخلََق فََسوَّ رَّ والعلَن. ٱلَّ ُ تعالى يعلُم السِّ الّلَ
٣ َر َفَهَدٰى ٣ ِي قَدَّ ِ تعالى. َوٱلَّ

تقديُس الّلَ

4
ۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعٰ ٤

َ
ِٓي أ 	 َوٱلَّ

 ۡحَوٰى ٥
َ
فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

ُ تعالى اإلنساَن إلى طريِق  أرشَد الّلَ
الخيِر.

٥ َسُنۡقرِئَُك فََل تَنَسٰٓ ٦ .تعالى الكوَن بإتقاٍن ُ َخلََق الّلَ

6 إِنَُّهۥ َيۡعلَُم ٱۡلَۡهَر َوَما َيَۡفٰ ٧ .ِحفُظ آياِت القرآِن الكريم

أقرأُ وأستنتُج:. 4

مَ اإلنســاَن بالعقــِل وهـَـداه  ُ تعالــى لــكلِّ مخلــوٍق فــي هــذا الكــوِن وظيفــةً، فكــرَّ جعــَل الّلَ
إلــى طريــِق الخيــِر، ووهــَب الطُّيــوَر غريــزَة العــودِة إلــى مواطِنهــا، وألهــَم النَّحلــةَ العــودَة 
ــمِس حتــى  إلــى خليَِّتهــا، والنَّملــةَ أْن تُخــِرَج طعامَهــا مــن الُجحــِر وتترَكــه ليجــفَّ فــي الشَّ

ِ العظيــمِ.
ال يتعفَّــَن؛ فُســبحاَن الّلَ

ُ تعالى بـ:م مَني الّلَ الفائدةُأنا إنسانٌ كرَّ

الهيئِة1

العقِل٢

الحواس٣ِّ
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القرآُن الكريُم

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

مني بها.. 1 ِ تعالى التي كرَّ
أُحافُظ على ِنَعمِ الّلَ

أَحِرُص على القراءِة والتَّعلُّمِ.. ٢

رِّ والَعلِن.. ٣ أُحِسُن أعمالي في السِّ

أَتعاوُن مع أصدقائي في أعماِل الخيِر.. 4

دُ هدفي وأسعى إلى تحقيِقه.. ٥ أُحدِّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ُ تعالى خالُق الكوِن هو المستحقُّ للعبادِة.. 1 الّلَ
٢ .

 التَّقويُم:

ِِّب األساليَب اآلتيةَ لحلِّ مشكلِة النِّسياِن برأيك: رت

القراءُة الفهُم الكتابُة االهتماُم التِّكراُر
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الِحْلُم
رُس الّثاني الدَّ

 تهيئةٌ:

ُن ِمَن األحرِف اآلتيِة كلماٍت ذاَت معنى:   أُكِوّ

ضل

ب غ
ا

ل
ل

م ح
ا

أُحبُّ أْن أكوَن  ؛ ألنَّ  سيُِّد األخالِق.

ِ تعالى الُحْسنى: 
من أسماِء الّلَ

 النَّشاُط:

أَقرأُ وأَصُل بيَن الكلمِة ومعناها:. 1

 قَاَل رجٌل لِلنَِّبيِّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَسلََّم: أَْوِصِني، قَاَل: » ال تَغَْضْب «

فَرَدََّد ِمرَاراً، قَاَل:» ال تَغَْضْب « )صحيح البخاري(.

المعنىالكلمةُ أو العبارةُ

مّراٍت كثيرًة.  أوِصني

انصحني.  ال تغضْب

ً ِّزاِنك.  ِمرارا حافْظ على هدوِئك وات
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بويُّ الحديُث النَّ

أقترُح أساليَب للتَّحلِّي بصفِة الِحلْمِ عنَد الغضِب:. 2

َع في أقواِله ِّزاِن وضبِط النَّفِس، وأاّل يتسرَّ  الِحلُْم هو أْن يتَّصَف اإلنساُن بالهدوِء واالت
َب نفَسه على المسامحِة والعفِو عنَد المقدرِة؛ وأفعاِله، وأْن يدرِّ

قاَل تعالى:  ِإَوَذا َما َغِضُبواْ ُهۡم َيۡغفُِروَن ٣٧  ] الشورى  [.

1 .

٢ .

٣ .

أقرأُ وأُقارُن:. 3

ِة شــخصيَِّة اإلنســاِن وثقِتــه بنفِســه، بينمــا تــؤدِّي شــّدةُ الغضــِب إلــى  يــدلُّ الِحلـْـُم علــى قــوَّ
فاِتــه، فيقــوُل ألفاظــاً يشــعُر بعدهــا بالنَّــدمِ، وقــد تُســبُِّب  ِفقــداِن ســيطرِة اإلنســاِن علــى تصرُّ

بعــَض األمــراِض مثــُل األزمــاِت القلبيـّـِة. 

ِمن حيُث: إنسانٌ يتَّصُف بالغضِبإنسانٌ يتَّصُف بالِحلْم

ُ خصيّة الشَّ

الثِّقةُ بالنَّفِس

ُ األصدقاء

أقرأُ وأستنتُج:. 4

دةٌ، منها: االبتعادُ عن أسباِبه،  للغضِب عالجاٌت متعدِّ
وتغييُر المجلِس والحالِة التي يكوُن عليها الغضباُن.

بُني: ُخلُقي يهذِّ

ألتزُم الِحلَْم سلوكاً في 

حياتي.
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رُس الّثاني الدَّ

عالُج الغضِبالحديُث النَّبويُّم

» ِإذَا غَِضَب أََحُدُكْم َوهَُو قَاِئٌم فَلْيَْجِلْس « )سنن أبي داود(1

» ِإذَا غَِضَب أََحُدُكْم فَلْيَْسُكْت « )مسند أحمد(٢

ََّما الِْحلُْم بالتََّحلُّمِ « )المعجم األوسط للطبراني(٣ ََّما الِْعلُْم بالتَّعلُّم، َوِإن » ِإن

أُبيُُّن رأيي:. 5

التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالموقُفم

شارَك أصدقاءَه في إعداِد مسرحيٍّة عِن الِحلْمِ.1

٢
رمى كتابَه وقلَمه لعدمِ معرفِته حلَّ المسألِة 

ياضيّاِت. في الرِّ

رفَع صوتَه في وجِه مَن ينصُحه.٣

سمَع مَن يتكلُّم عنه بسوٍء، فلم يلتفْت إليه.4

أقرأُ ثمُّ أُكمُل:. 6

ــُد التّآلــَف بيــَن  للِحلْــمِ فوائــُد كثيــرةٌ، فهــو يزي
النـّـاِس، وينشــُر المحبّةَ، وهو أســلوٌب لكســِب 
ي المجتمَع ويُســهُم  مــودِّة اآلخريــَن، مّمــا يقــوِّ

فــي بنــاِء الوطــِن.

احتراُم اآلخريَن

ِ  محبَُّة الّلَ

من فوائِد تعالى ورضاه

الِحلِْم



41

بويُّ الحديُث النَّ

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أَشعُر باالنزعاِج إذا طلبَْت والدتي منِّي النَّومَ باكراً.. 1

أَتقبَُّل نصيحةَ والَديَّ بكلِّ سروٍر.. ٢

َّها تمنعني ِمن تناوِل الحلوى.. ٣ ال أُساعُد أختي ألن

َق عليَّ بعالمِة المذاكرِة.. 4 أُبارُك لصديقي الذي تفوَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أتحلَّى بُخلُِق الِحلْمِ.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

اكتْب نصيحةً لصديِقك الغاضِب.
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ُحْسُن االختيار
رُس الّثالُث الدَّ

 تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

ُ عنهــا بحكمِتهــا ومكانِتهــا عنــَد أهــِل مّكــةَ، فكانـَـْت  ــيِّدةُ خديجــةُ رضــَي الّلَ َّصَفــِت السَّ ات
تُلقَّــُب بســيِّدِة نســاِء قريٍش. 

ُ عليــه وســلَّم عمَّــه أبــا طالــٍب وعمَّــُه حمــزَة بــَن عبــِد المطَّلــِب،  أرســَل النَّبــيُّ صلَّــى الّلَ
وعــدٍد مــن أشــراِف قريــٍش لخطبتهــا مــن أهلهــا.

ُ عنهــا زوجــةً  ــيِّدَة خديجــةَ رضــَي الّلَ ُ عليــه وســلَّم السَّ -  لمــاذا اختــاَر النَّبــيُّ صلَّــى الّلَ
لــه؟ 

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُِّن:. 1

ُ عليــه وســلَّم فــي أعبــاِء الحيــاِة،  ــى الّلَ ُ عنهــا النَّبــيَّ صلَّ ــيِّدةُ خديجــةُ رضــَي الّلَ شــارَكِت السَّ
ُل مـَـن آمــَن بــه ِمــَن النِّســاِء، وكاَن لهــا شــرُف  ُ عنهــا خيــَر مُعيــٍن لــه، فهــي أوَّ فكانـَـْت رضــَي الّلَ

ُ َعليــِه وَســلََّم مادِّيـّـاً ومعنويـّـاً. مســاندِته َصلَّــى الّلَ

ُ عنها:   يِّدِة خديجةَ رضَي الّلَ ِمْن صفاِت السَّ

تحمُُّل المسؤوليِّة وُحْسُن التَّدبيِر.. 1

٢ .

٣ .
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

أقرأُ وأكتُب الكلمةَ في المكاِن المناسِب:. 2

قَتْه ـــ آمنَْت( )أعطَتْه ـــ صدَّ

َّها: ُ عنها؛ ألن يِّدَة خديجةَ رضَي الّلَ ُ عليِه وسلَّم يحبُّ السَّ ِ صلَّى الّلَ
كاَن رسوُل الّلَ

 به حيَن أَعرَض عنه النّاُس.. 1

 مالَها حيَن حرمَه النّاُس.. ٢

بَه النّاُس.. ٣  حيَن كذَّ

ُِّب باألرقامِ األحداَث اآلتيةَ:. 3 أتذّكُر وأُرت

التَّرتيُبالحدُث

يِّدِة آمنةَ بنِت وهٍب. ُ عليه وسلََّم السَّ وفاةُ والدِة النَّبيِّ صلَّى الّلَ

ُ عنها. يِّدِة خديجةَ رضَي الّلَ ُ عليه وسلََّم مَن السَّ زواُج النَّبيِّ صلَّى الّلَ

ِ بِن عبِد المطّلِب.
ُ عليه وسلََّم عبِد الّلَ وفاةُ والِد النَّبيِّ صلَّى الّلَ

ُ عليه وسلََّم مع عمِّه أبي طالٍب إلى الّشامِ. رحلةُ النَّبيِّ صلَّى الّلَ

ُ عليه وسلََّم عبِد المطَّلِب. وفاةُ جدِّ النَّبيِّ صلَّى الّلَ
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رُس الّثالُث الدَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 4

جَل في بناِء المجتمِع وتطويِره؛ قاَل تعالى: المرأةُ تشارُك الرَّ

 ْۚ نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُٓوا
ُ
َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َ َعلِيٌم َخبِيٞ ١٣  ]احلجرات  [، ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
إِنَّ أ

ولها دوٌر أساٌس في تكويِن األُسرِة وبناِئها.

من فوائِد 

األُسرِة

االستقراُر

أُقارُن بيَن مجتمٍع يحترمُ حقوَق المرأِة وآخَر يهملُها:. 5

تــوارَث بعــُض النـّـاِس عــاداٍت تَحــِرمُ المــرأَة مــن حقوِقهــا األساســيِّة فــي الحيــاِة، كحــقِّ 
ــَك  ــرَّ اإلســالمُ تل ــْد أق ــِك، وق أي، وحــقِّ التَّملُّ ــرَّ ــداِء ال ــِة إب ّ ــمِ، وحــقِّ حري ــمِ والتَّعلي التَّعلُّ
جُل ال يســتغني عِن المــرأِة في بنــاِء المجتمِع  الحقــوَق لــكلِّ فــرٍد مــن أفــراِد المجتمــِع؛ فالرَّ
وجــةُ، وقــد أوالهــنَّ اإلســالمُ احترامــاً بالغــاً،  الّصالــِح، فهــَي األمُّ والبنــُت واألخــُت والَزّ
وجعــَل لهــنَّ فــي القــرآِن الكريــمِ ســورَة النّســاِء وســورَة مريــَم وســورَة المجاِدلــِة تكريمــاً 

 . لَُهــنَّ
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

مجتمٌع يُهمُل حقوقَ المرأِةمجتمٌع يحترمُ حقوقَ المرأِةمن حيُث:م

أي1 يتقبَّل رأيَها التَّعبيُر عن الرَّ

يحرمُها حقَّها في العمِلالعمُل٢

العلُم ٣

 أُنظُّم أفكاري

ِمن حقوِق المرأِة:

 

 

 

يِّدِة خديجَة  ِمن صفاِت السَّ

ُ عنها  رضَي الّلَ

 

 

 

ِمن فوائِد األُسرِة:

 .1

 .2

 .3

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

األُسرةُ الّصالحةُ تُسهُم في بناِء الوطِن.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

ماذا لو أهمَل المجتمُع دوَر المرأِة في الحياِة؟
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جاعُة الشَّ
رُس الّرابُع الدَّ

 تهيئةٌ:

أستمُع إلى الحواِر اآلتي ثَمّ أُجيُب:  

سأَل المعلُِّم التاّلميَذ: أتدروَن مَِن الشُّجاُع؟
أجابَْت ريٌم: نََعم، هو القويُّ الذي يدافُع عن َوحدِة تراِب الوطِن.

قاَل أحمُد: هو الحليُم الذي يضبُط نفَسه عنَد الغضِب.
المِ. وقاَل رامٌز: الشُّجاُع برأيي الذي يتصالُح مَع مَْن خاَصمه، ويبادُره بالتَّحيِّة والسَّ

ــرمُ  ــذي يحت ــجاُع هــو ال ــك الشُّ ــٌح، وكذل ــك صحي ــم، كلُّ ذل ــالً: نََع ــُم قائ أضــاَف المعلِّ
ــى عــدمِ مخالفِتهــا. ــالِده، ويســعى إل ــَن ب قواني

- كيَف يكوُن اإلنساُن شجاعاً؟

 النَّشاُط:

أكتُب أضدادَ الكلماِت اآلتيِة:. 1

لُحالِحلُْمالكلمةُ جاعةُالقّوةُالصُّ الشَّ

ها ضدُّ
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األخالُق

أُميُِّز وأُصنُِّف:. 2

ه.    جاعةُ: خُلٌُق كريٌم يدفُع صاحبَه إلى اإلقدامِ على ما ينفُع المجتمِع ويحجبُه عّما يضرُّ الشَّ

ُر: خُلٌُق ذميٌم يدفُع صاحبَه إلى اإلقدامِ على األمِر بال تفكيٍر في نتائِجه.   التَّهوُّ

الموقُفم
ٌرشجاعةٌ تهوُّ

أفعاٌلأقواٌلأفعاٌلأقواٌل

يتجاوُز إشارَة المروِر.1

يشتري األلعاَب النّاريّةَ.٢

دَق في أقواِله.٣ يلتزمُ الصِّ

يسهُم مع أصدقاِئه في زيارِة المرضى.4

٥
يبارُك للفريِق الفائِز بكرِة القدمِ الذي ينافُس فريَقه 

ِل. على المركِز األوَّ

يّاراِت.6 يقودُ دّراجتَه بسرعٍة، وال يخاُف مَن السَّ

يغضُب ِمن صديِقه، فيناديه بلقٍب يكرهُه.٧

يعتذُر إذا أخطأَ بحقِّ أحٍد مَن النّاِس.٨

ينصُح أصدقاءَه بأسلوٍب لطيٍف.٩

يُبادُر إلى مساعدِة اآلخِريَن ونجدِتهم.1٠
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رُس الّرابُع الدَّ

ُر:. 3 ُر وأُقرِّ أُفِكّ

يحتــاُج كثيــٌر ِمــَن األعمــاِل إلــى شــجاعٍة، مثــُل عمــِل الُجنــوِد ورجــاِل اإلطفــاِء وعُمَّــاِل النَّظافــِة 
ضــوَن ألخطــاٍر عديــدٍة. ضــاِت واألطبـّـاِء الذيــن يتعرَّ والُممرِّ

أُحبُّ أْن أكوَن في الُمستقبِل   

وأْن أتحلَّى بُخلُِق   

لكي أُسهَم في   

أقرأُ وأستنتُج:. 4

فاِت الحميدِة، فالشُّجاُع كريٌم وِمعطاءٌ وصادٌق وأميٌن، والشُّجاُع  جاعِة من الصِّ خُلُُق الشَّ
ُ تعالى ويُحبُّه النّاُس، وقد يُحبُّه الّلَ

ُ َعليِه وَسلََّم أَْحَسَن النَّاِس، َوأَْجَودَ النَّاِس،  » َكاَن النَِّبيُّ َصلّى الّلَ

َوأَْشَجَع النَّاِس « )صحيح البخاري(.

عادالً

جاعُة  الشَّ

تجعلُني:
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األخالُق

أُفّكُر ثمَّ أُجيُب:. 5

جاعِة؟  ما الّرابُط بيَن الثِّقِة بالنَّفِس والشَّ

 أُنظُّم أفكاري

جاعةُ:   الشَّ

ُر: التَّهوُّ

 

 

 

جاعِة: ِمْن فوائِد الشَّ

 .1

 .2

 .3

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

جاعِة في أقواِلي وأفعاِلي.. 1 أتحلَّى بُخلُِق الشَّ

٢ .

 التَّقويُم:

جاعِة. اكتْب قّصةً قصيرًة عِن الشَّ
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حيحةَ ممّا يأتي بوضِع إشارِة )✓(: ُل: اختِر اإلجابةَ الصَّ ؤاُل األوَّ 1 السُّ

غثاًء أحوى: . 1

جَر الُمثمَر واِد الشَّ  المرَج األخضَر يابساً مائالً إلى السَّ

الِحلُْم هو:. ٢

ِّزاُن ُر الخوُف والقلُق الهدوءُ واالت  الغضُب والتَّهوُّ

جاعةُ هي:. ٣ الشَّ

  أقواٌل وأفعاٌل إيجابيّةٌ تخدمُ المجتمَع.

  أقواٌل وأفعاٌل تخدمُ صاحبَها.

  أقواٌل وأفعاٌل يقومُ بها اإلنساُن دوَن تفكيٍر بالنَّتائِج.

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يُناسبُها: 2 السُّ

ُ تعالى  والعلَن، وقد َخلََق الكوَن  مُتقناً. ¯ يعلُم الّلَ

، وقْد يسبُِّب بعَض  ¯  يؤدِّي الغضُب إلى عدمِ سيطرِة اإلنساِن على 

.

¯ . ُ َعليِه وَسلََّم ِمَن النِّساِء:  ُل مَن آمَن برسالِة النَّبيِّ محمٍَّد َصلَّى الّلَ أوَّ
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ؤاُل الثّالُث: ما القيمةُ المستفادةُ ِمن قوِله تعالى: 3 السُّ

 َسُنۡقرِئَُك فََل تَنَسٰٓ ٦  ] األىلع  [. 	

ٓواْ  ] اآلية  /احلجرات:13  [.
 وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُ 	

ؤاُل الّرابُع: اكتْب ثالثاً ِمن: 4 السُّ

ِ الُحْسنى.أ( 
أسماِء الّلَ

.  ،  ،

جاعِة.ب(  فوائِد الشَّ

.  ،  ،

ُ عنها.ت(  يِّدِة خديجةَ رضَي الّلَ صفاِت السَّ

.  ،  ،

ؤاُل الخامُس: 5 السُّ

اقترْح عالجاً للغضِب برأِيك.  
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   ُ الّلَ منــي  أكتــُب خمســةَ حقــوٍق كرَّ
بهــا. تعالــى 

ــومَ    ــيَّ أن أق ــي عل ــاِت الت ــُب الواجب أكت
ــل كلِّ حــقٍّ. بهــا مقاب

   مثاٌل:
ـي: حــقُّ الحيــاِة، يقابلُــه واجبــي:  حقِـّ
أحافــظُ علــى حياتــي وحيــاةِ اآلخريــَن.

فكرةُ المشروِع:

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

ُمدةُ التَّنفيِذ: 
ٌ ِحّصةٌ درسيّة

ــِل العالمــيُّ  ــومُ الطِّف ــادُف ي يُص
العشــريَن مــن تشــريَن الثّاني من 
كلِّ عــامٍ بوصِفــه يومــاً للتَّفاهــمِ 
والتَّآخــي والحــواِر علــى نطــاِق 
العالــمِ بيــَن األطفــاِل، وفــي هــذا 
اليــومِ تــمَّ توقيــُع اتِّفاقيّــِة حقــوِق 

الطِّفــلِ.

فولِة    اليوُم العالميُّ للطُّ
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أناقُش مع معلِّمي ميزاَن حقوقي وواجباتي.  

واجباتيحقوقي

إنسانٌ أنا



الَوحدُة الّثالثُة



مؤشِّراُت أداِء الَوحدِة الثّالثِة

القرآنُ الكريُم  ِ تعالى 
مواِت واألرضِ - دالئُل قدرِة الّلَ  بديُع السَّ

يستمُع لقراءِة اآلياِت الكريمِة.  

يقرأُ اآلياِت الكريمةَ.   

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

رِس.    يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

   . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ   العنايةُ بالمرافِق العاّمةِ 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.   

  . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

يُعطي أمثلةً تدلُّ على الحفاِظ على البيئِة.  

يستنتُج فوائَد الحفاِظ على المرافِق العامِّة.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

 ُ يرةُ النَّبويّة السِّ  بناءُ األُسرةِ 

ُ عليه وسلَّم.   دُ أسماءَ أوالِد النَّبيِّ صلّى الّلَ يُحدِّ

ُ عليه وسلَّم من األصغِر إلى األكبِر.   ُِّب أوالدَ النَّبيِّ صلَّى الّلَ يُرت

ُ عليه وسلَّم في معاملِة أوالِده.   يُبيُِّن أسلوَب النَّبيِّ صلَّى الّلَ

األخالُق   حُْسُن المظهرِ 

دُ معنى النَّظافِة والتَّرتيِب.   يُحدِّ

يُميُِّز بيَن المظهِر الالئِق والمظهِر الُمنفِِّر.  

يربُط بيَن ُحْسِن المظهِر والثِّقِة بالنَّفِس.   

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ
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ُل رُس األوَّ الدَّ
مواِت واألرِض بديُع السَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــه  ٌر لخدمــِة اإلنســاِن، وتمكيِن الكــوُن ومــا فيــه ِمــن كائنــاٍت باختــالِف أحجاِمهــا مَُســخَّ
ــدوِء  ــُم باله ــاِة، واإلنســاُن ينع ــذه الحي ــي ه ــه ف ــى ألجِل ُ تعال ــه الّلَ ــذي َخلََق ــن دوِره ال ِم

ــى: ُ تعال ــاَل الّلَ ــي النَّهــاِر؛ ق ــّرزِق ف ــِل ال ــِل، ويســعى لتحصي ــي اللَّي والّراحــِة ف

 َوِمــن رَّۡحَمتـِـهِۦ َجَعــَل لَُكــُم ٱّلَۡيــَل َوٱلّنََهــاَر لِتَۡســُكُنواْ فِيــهِ َولَِتۡبَتُغــواْ ِمــن فَۡضلـِـهِۦ 

َولََعّلَُكــۡم تَۡشــُكُروَن ٧٣  ] القصــص  [.
- ما فائدةُ تعاقِب اللَّيِل والنَّهاِر؟
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 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل بيَن التَّركيِب القرآنِيّ ومعناه:. 1

ُ تعالى:   قاَل الّلَ

المعنى مالتَّركيُب القرآنيُّم

1 ۡرَض ِمَهٰٗدا
َ
تثبيتاً لألرِض ٱۡل

٢ ۡوتَاٗدا
َ
َباَل أ راحةً لإلنساِن  ٱۡلِ

٣ ۡزَوٰٗجا
َ
غطاءً بظلمِته َخلَۡقَنُٰكۡم أ

4 نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا صالحةً للعيِش

٥ َۡل ِلَاٗسا زِق  ٱلَّ تحصيالً للرِّ

6 ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا ًذكوراً وإناثا

أبني موقفاً:

األرُض كوكــٌب فــي الفضــاِء، يــؤدِّي دوَره بإتقــاٍن، مّما يجعلُه صالحاً للعيِش واالســتقراِر، 
فلــو كانــِت األرُض كلُّهــا جبــاالً أو بحــاراً أَلصبَحــِت الحيــاةُ عليهــا مســتحيلةً، فُســبحاَن 

ــمواِت واألرِض. ِ بديِع السَّ
الّلَ

ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا 
َ
ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ َوٱۡلِ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
 أ

َۡل ِلَاٗسا ١٠ وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا ١١  ] انلبأ  [ نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا ٩ وََجَعۡلَنا ٱلَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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ُل رُس األوَّ الدَّ

أقرأُ وأصُل:. 2

ُ تعالى:   قاَل الّلَ

المعنى الكلمةُ أو التّركيُب القرآنيُّ

 اٗجا اٗجا َوهَّ ُحِب   ِسَ السُّ

 ٱلُۡمۡعِصَرِٰت   حدائَق كثيفةَ األشجاِر

 َثَّاٗجا   ًشمساً مضيئة

 ۡلَفافًا
َ
ٍٰت أ غزيراً   َجنَّ

أُطابُق بيَن اآليِة الكريمِة والِفكرِة المناسبِة:. 3

نَزنۡلَا ِمَن 
َ
اٗجا ١٣ َوأ اٗجا َوهَّ  َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا ١٢ وََجَعۡلَنا ِسَ

ۡلَفافًا ١٦  ] انلبأ  [
َ
ٍٰت أ ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َماٗٓء َثَّاٗجا ١٤ نّلِ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ

الِفكَُرماآلياُت الكريمةُم
1 َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا١٢  .جُر رُع والشَّ إنزاُل الماِء الذي به يَنبُت الزَّ

٢ اٗجا١٣ اٗجا َوهَّ نِع. وََجَعۡلَنا ِسَ مواُت مُحكمةُ الصُّ السَّ

٣
اٗجا ١٤ نَزۡلَنا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َماٗٓء ثَّجَ

َ
	 َوأ

ا َوَنَباٗتا ١٥  ّلُِنۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ
 ۡلَفافًا ١٦

َ
ٍٰت أ وََجّنَ

مُس متوهِّجةٌ من شّدِة حرارِتها. الشَّ
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 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أُسهُم في المحافظِة على بيئٍة نظيفٍة.. 1

أبتعُد عن اإلسراِف في استعماِل الماِء.. ٢

أخلُُد إلى النَّومِ باكراً ألستيقَظ باكراً. . ٣

أُطفئُ المصابيَح التي ال أحتاُجها. . 4

أمتنُع عن قطِع أزهاِر الحديقِة وأغصاِن أشجاِرها. . ٥

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى.. 1
أتفكَُّر في مخلوقاِت الّلَ

٢ .

 التَّقويُم:

كيَف نحافُظ على الثَّروِة المائيِّة في بلِدنا؟
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دالئُل ُقدرِة اهلِل تعالى
رُس الّثاني الدَّ

 أقرأُ بإتقاٍن

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

رِس لقراءِة أكبِر عدٍد مَن التَّالميِذ لآلياِت الكريمِة. يستمُع المعلُِّم في هذا الدَّ

 النَّشاُط:

ها:. 1 أصُل بيَن الكلمِة وضدِّ

اليََقظةُتَْحَتاللَّيُلالكلمةُ:

   

   
ها: فوَقالنَّهاُرالنَّومُضدُّ

ۡزَوٰٗجا ٨
َ
ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ َوٱۡلِ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
	 أ

َۡل ِلَاٗسا ١٠ وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا ١١  وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا ٩ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
نَزنۡلَا ِمَن 

َ
اٗجا ١٣ َوأ اٗجا َوهَّ َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا ١٢ وََجَعۡلَنا ِسَ

ۡلَفافًا ١٦  ] انلبأ  [
َ
ٍٰت أ ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َماٗٓء َثَّاٗجا ١٤ نّلِ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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2 .: أكتُب الكلماِت القرآنيّةَ اآلتيةَ بالّرسمِ اإلمالئيِّ

الّرسُم اإلمالئيُّرسُم القرآِن الكريمِم

1 َۡل اللَّيل ٱلَّ

٢ ِمَهٰٗدا ً ِمهادا

٣ َخلَۡقَنُٰكۡم 
4 ۡزَوٰٗجا

َ
 أ

٥ ٱلُۡمۡعِصَرِٰت 
6 ٍٰت  َجنَّ

 التَّقويُم:

ِ تعالى على ِنَعِمه الكثيرِة.
اكتْب ثالَث جمٍل تعبُّر فيها عن شكِرك لّلَ
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العنايُة بالمرافِق العاّمِة
رُس الّثالُث الدَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــْت  ــه إلــى الحديقــِة، وفــي طريِقهمــا شــاهدا زجاجــاٍت فارغــةً ُرِميَ ذهــَب جــوادٌ مــع أبي
جانــَب الطّريــِق، قــاَل األُب: هيــا يــا بنــيَّ نضعهــا فــي ســلِّة المهمــالِت كــي ال يتــأذّى بهــا 
َّهــا مهّمــةُ عامــِل النَّظافــِة يــا والــدي، قــاَل األُب: يــا ولــدي إذا لــْم تتــأذَّ  أحــٌد، قــاَل جــوادٌ: إن
بهــا أنــَت فســيتأذَّى بهــا غيــُرك، واعلــْم يــا بنــيَّ أنَّ حــبَّ الوطــِن يبــدأُ ِمــن كــفِّ األذى 

عــِن النـّـاِس. 
ِف األِب؟ - ما رأيُك في تصرُّ

- ماذا تفعُل لو كنَْت مكاَن جواٍد؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأتعلَُّم:. 1

قَاَل رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: » بَْينَمَا رَجٌُل يَْمِشي بطَِريٍق َوجََد غُْصنَ شَْوٍك عَلَى الطَِّريِق 

ُ لَهُ، فغَفََر لَهُ « )البخاري ومسلم(. فأَخََّرهُ، فَشكََر الّلَ

أُعلُِّل:. 2

يَُعدُّ اإلسالمُ إزالةَ األذى عِن الطَّريِق صدقةً.
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بويُّ الحديُث النَّ

أصُل المفردَة أو العبارَة بالمعنى:. 3

المعنى المفردةُ أو العبارةُ

عفا عنه  غصُن شوٍك

فرُع نباٍت مؤٍذ  أخََّره

ُ له أبعَده عِن الطَّريِق  شكَر الّلَ

رضَي عنه  غفَر له

أقرأُ وأُبيُِّن:. 4

ـرُق والمــدارُس والمستشــفياُت والحدائــُق ِمــَن  الطُـّ
المرافــِق العامـّـِة التــي تفيدنــا فــي حياِتنــا، وِمــن مــكارمِ 
ــا،  ــاُظ عليه ــا والحف ــاٍن به ــامُ كلِّ إنس ــالِق اهتم األخ

ــاً. ــاُس جميع ــَع بهــا النّ لينتف

أُحافُظ على:

بُني: ُخلُقي يهذِّ

أحافُظ على المرافِق 

العاّمِة.

2. 1. الكتاِب المدرسيِّ بـــ:

2. 1. أثاِث المدرسِة بـــ:

2. 1. أماكِن الجلوسِ في الحديقِة بـــ:

ُر وأنقُد:. 5 أُفكِّ

- طفٌل تسلََّق أشجاَر الحديقِة. 

- أطفاٌل يتصايحون، وهم في طريِقهم إلى المدرسِة.
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رُس الّثالُث الدَّ

حيحِة:. 6 أضُع إشارَة )✓( في الّدائرِة التي تدلُّ على اإلجاباِت الصَّ

ُضهــم ذلــك للخطــِر، وبعُضهــم يُشــِعُل النّــاَر  ــاً، فيُعرِّ يتَّخــُذ بعــُض األوالِد الطّرقــات ملعب
هــاِت العامـّـِة؛ مّمــا يـُـؤدِّي إلــى حريــٍق كبيــٍر، ومــَن الُممكــِن أْن تمتــدَّ  فــي الحدائــِق والمتنزَّ

النِّيــراُن إلــى األشــجاِر مُســبِّبةً أضــراراً كبيــرًة.

ِمَن المرافِق العامِّة:. 1

ّحيُّ مركُز البريِدالمنزُلالمركُز الصِّ

ألعُب الكرَة في:. ٢

الملعِبالحديقِةالطَّريِق

يركُن سيّارتَه على:. ٣

ممرِّ المشاِةالرَّصيِفالجانِب األيمِن للطَّريِق

أُحافُظ على جماِل مدينتي بـ:. 4

قطِف أزهاِر الحديقِة
 إلقاِء المهمالِت في

ِص مكانِها الُمخصَّ
الكتابِة على الُجدراِن
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أقرأُ وأستنتُج:. 7

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

- مُهّمةُ اإلنساِن في الكوِن: 
- واجُب اإلنساِن: 

أُبيُِّن رأيي مَع التَّعليِل:. 8

ــي  ــرادُه ف ــاوَن أف ــَل أْن يتع ــا أجم ــِع، فم ــيِّ المجتم ــى ُرق ــِة عل ــِق العامّ ــرةُ المراف ــدلُّ كث ت
حمايِتهــا والمحافظــِة عليهــا ونظافِتهــا! فعندمــا نذهــُب فــي رحلــٍة مثــالً ال بــدَّ أْن نجمــَع 

ــِة.  ــِق العامّ ــِة المراف ــِص لضمــاِن جماليّ المهمــالِت ونضَعهــا فــي مكاِنهــا المخصَّ

التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالمواقُفم

1. ِفّ يُحافُظ على مقاعِد الصَّ

جرِة.٢ يُسهُم في زرِع الغراِس يومَ عيِد الشَّ

يرمي المناديَل الورقيّةَ في الطَّريِق. ٣

يُعيُد الكتاَب الذي استعاَره من المكتبِة 4
نظيفاً.

ه مَن ٥ يعبُر الطَّريَق قبَل التَّأكُِّد من خُلوِّ
يّاراِت. السَّ

يحافُظ على نظافِة دوراِت المياِه.6

يزعُج الجيراَن بلعِبه وصراِخه قرَب النّوافِذ.٧

يشغُل الطَّريَق بعرِض بضاعِته.٨

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلِٰحَها  ] اآلية  /األعراف:56  [
َ
 َوَل ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل
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رُس الّثالُث الدَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 9

للمرافــِق العامّــِة فوائــُد تعــودُ علــى الفــرِد والمجتمــِع، منهــا ســالمةُ البيئــِة، وجمــاُل 
ّحــةُ العامّــةُ. المــكاِن، والصِّ

عوُر بالمسؤوليِّة الشُّ ِمن فوائِد 

المحافظِة على 

المرافِق العاّمِة 
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 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أُسهُم في المحافظِة على نظافِة بيئتي.. 1

أعبُر الطَّريَق من ممِرّ الُمشاِة. . ٢

أحِرُص على نظافِة مقاعِد وسائِل المواصالِت.. ٣

أعتني بالوسائِل التَّعليميِّة في المدرسِة.. 4

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

المحافظةُ على المرافِق العامِّة مسؤوليّةُ الجميِع.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

لماذا نحافُظ على المرافِق العامِّة؟
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رُس الّرابُع الدَّ
بناُء اأُلسرِة

 تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

ــاً  ــلََّم خمس ــه وس ُ علي ــى الّلَ ــيِّ صلَّ ــَع النَّب ــا م ُ عنه ــَي الّلَ ــةُ رض ــيِّدةُ خديج ــِت السَّ عاَش
ــه  ُ علي ــى الّلَ ــيِّ صلَّ ــوٍد للنَّب َل مول ــكاَن أوَّ ــى األوالدَ، ف ُ تعال ــه الّلَ ــنةً، ورزقَ ــرين س وعش
ــةُ، وأصغُرهــم ــومٍ، وفاطم ــةُ، وأُمُّ ُكلث ــُب، ورقيّ ــمَّ زين ــى - ث ــه يُكنَّ ــلََّم القاســُم - وب  وس

.ِ
عبُد الّلَ

ــيِّدِة ماريـّـةَ  ُ تعالــى إبراهيــَم مــَن السَّ ُ عنهــا رزقـَـه الّلَ ــيِّدِة خديجــةَ رضــَي الّلَ بعــَد وفــاِة السَّ
ــَل  كــوُر قب ُ عليــه وســلََّم الذُّ ّــى الّلَ ــاءُ النَّبــيِّ صلَ ِّــَي أبن ُ عنهــا، وقــد توف القبطيّــة رضــَي الّلَ

أن يُكمــَل أيٌّ منهــم العامَيــن، أمـّـا البنــاُت فقــد ِعْشــَن وتربَّيـْـَن فــي بيــِت النُّبــّوِة.

- ما دوُر األُسرِة في حياِة األوالِد؟

 النَّشاُط:

ُ عليه وسلََّم مَن األصغِر إلى األكبِر:. 1 ُِّب باألرقامِ أوالدَ النَّبيِّ صلَّى الّلَ أُرت

ُّ كلثومزينُب القاسُمرقيّةُعبُد الّلَ فاطمةُإبراهيُمأُم
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

أقرأُ وأُطابُق:. 2

ُ َعليــِه وَســلََّم ياُلعــُب األطفــاَل ويحنــو عليهــم، وِمــْن رأفِتــه َصلَّــى  ِ َصلَّــى الّلَ
كاَن رســوُل الّلَ

َّــه كاَن يُخفِّــُف صالتـَـه إذا ســمَع بــكاءَ طفــٍل؛ ُ َعليــِه وَســلََّم أن الّلَ

اَلَة أُِريُد ِإطَالَتََها فَأَْسَمُع بَُكاءَ  ِّي أَلَدْخُُل الصَّ قَاَل رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: » ِإن

ِِّه ِبِه « )صحيح مسلم(. ِة َوْجِد أُم ، فَأَُخفُِّف ِمْن ِشدَّ ِبيِّ الصَّ

الِقيَُم المستفادةُمالمواقُفم

1

 ُ َب رجٌل من معاملِة النَّبيِّ صلَّى الّلَ تعجَّ
عليه وسلََّم ألحفاِده قائالً: إنَّ لي َعَشرًة مَن 
، فقاَل النَّبيُّ  الولِد ما قبَّلُت واحداً منُْهم قطُّ

ُ عليه وسلَّم: » مَْن ال يَْرَحُم ال  صلَّى الّلَ
يُْرَحُم «)صحيح البخاري(.

عاءُ بالخيِر لألوالِد. الدُّ

٢

ُ َعلَيِْه َوَسلََّم َكاَن  ِ َصلَّى الّلَ
» أَنَّ َرُسوَل الّلَ

يَُصلِّي َوهَُو َحاِمٌل أُمَامَةَ ِبنَْت َزيْنََب ِبنِْت 
ُ َعلَيِْه َوَسلََّم « ِ َصلَّى الّلَ

 َرُسوِل الّلَ
)صحيح البخاري(.  

العدُل والمساواةُ بيَن األوالِد.

٣
ُ َعليِه وَسلََّم: » أَْكِرمُوا  قاَل َصلَّى الّلَ
أَْواَلدَُكْم َوأَْحِسنُوا أَدَبَُهْم « )سنن ابن ماجه(.

حمةُ. المودَّةُ والرَّ

4
ُ َعليِه وَسلََّم: » اَل تَْدعُوا َعلَى  قاَل َصلَّى الّلَ

 أَنُْفِسُكْم، َواَل تَْدعُوا َعلَى أَْواَلِدُكْم «
)سنن أبي داود(.  

تربيةُ األوالِد على األخالِق الَحَسنِة. 

٥ ، َ َُّقوا الّلَ ُ َعليِه وَسلََّم: » ات قال َصلَّى الّلَ
واعِْدلُوا ِفي أَْواَلِدُكْم « )صحيح مسلم(.

اإلحساُن إلى البناِت. 
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رُس الّرابُع الدَّ

حيَح:. 3 لوَك الصَّ أقرأُ وأُبيُن السُّ

حيُحالمَوقُفم لوُك الصَّ السُّ

غيِر.1 يُسيءُ معاملةَ أخيِه الصَّ

يُهمُل مساعدَة أفراِد أسرِته.٢

ُث عن أسراِر بيِته.٣ يتحدَّ

يدخُل بيتَه بوجٍه عابٍس.4

ُر:. 4 ُر ثمَّ أُقرِّ أُفكِّ

ُ عليــه وســلََّم كان رحيمــاً ـى الّلَ  أُحــبُّ أن أكــوَن  بأهــِل بيتــي؛ ألنَّ النَّبــيَّ صلَـّ
ُ عليــه وســلََّم كان يُحــبُّ  ، ألنَّ النَّبــيَّ صلَّــى الّلَ ، وأن أعطــَف علــى  بـــ 

غاَر و عليهم. الصِّ

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أعطُف على إخوتي وأالعبُهم.. 1

أُساعُد أختي في ترتيِب البيِت.. ٢

أدَّخُر من مصروفي لمساعدِة الفقراِء.. ٣
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

 أُنظُّم أفكاري

:  ِّلألطفاِل: أوالُد النَّبي  ِّواجبي تُجاَه أُسرتي:معاملُة النَّبي

ُن األُسرةُ ِمن:  تتكوَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

غيِر.. 1 أحترمُ الكبيَر وأعطُف على الصَّ

ُر جهَد أمِّي وأبي في حياتي.. ٢ أُقدِّ

٣ .

 التَّقويُم:

كيَف تُساعُد والَديك في ُحْسِن تربيتـِك؟
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ُحْسُن المظهِر
رُس الخامُس  الدَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:  

 المحافظُة على البيئِة

بـ :

1- غرِس األشجاِر.

2- العنايِة باألزهاِر.

 -3

 -4

 األخالُق الَحَسنُة

مثُل:

1- الّصدِق.

2- العفو والمسامحِة.

 -3

 -4

لوُك الجميُل  السُّ

من خالِل:

1- االستئذاِن.

2- التّرحيِب بالضيوِف.

 -3

 -4

االهتماُم بـ :

1- نظافِة الجسِم.

2- تقليِم األظفاِر.

3-  ترتيِب الثّياِب 

ونظافِتها.

 -4

ِمْن مظاهِر الَجماِل:

 النَّشاُط:

لوكاِت الّدالّةَ على ُحْسِن المظهِر:. 1 وَر اآلتيةَ ثمَّ أُميُِّز السُّ أتأمَُّل الصُّ

حيــَح عنــَد لقــاِء اآلخِريــَن؛  ــلوَك الصَّ ُ تعالــى فــي أحســِن صــورٍة، وبيَّــَن لنــا السُّ لقــْد خلَقنــا الّلَ
]اآلية/األعــراف/31[،   َيَٰبنِــٓي َءاَدَم ُخــُذواْ زِينََتُكــۡم ِعنــَد ُكّلِ َمۡســِجٖد  :قــاَل تعالــى 
ــوِق  ــُل: المدرســِة والسُّ ــه النّــاُس، مث ــلوِك كلُّ مــكاٍن يجتمــُع في ــُل المســجِد فــي هــذا السُّ ومث

ومــكاِن العمــِل.
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األخالُق

يٍّة:. 2 لوكاِت التي تساعُدنا في الحفاِظ على بيئٍة صحِّ ُر وأكتُب بعَض السُّ أُفكِّ

لوكاُتم السُّ

أبتعُد عْن إشعاِل النّاِر في الحديقِة.1

ِص لها.٢ أرمي المهمالِت في المكاِن المخصَّ

أُحافُظ على نظافِة الجدراِن والّساحاِت العامِّة.٣

أبتعُد عن تسلُِّق األشجاِر، وقطِع الوروِد واألزهاِر.4

٥

6

٧
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رُس الخامُس  الدَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 3

فاِتــه،  ُحْســُن المظهــِر لــه أثــٌر إيجابــيٌّ فــي حياِتنــا، فهــو يزيــُد ثقــةَ اإلنســاِن بنفِســه وبتصرُّ
ــن  ــداً ع ــه بعي ُ ــِره يجعل ــاِن بمظه ــامِ اإلنس ــدمُ اهتم ــَن، وع ــَن اآلخِري ــاً م ــُه محبوب ُ ويجعل

ــلََّم: ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــوُل َصلَّ ــه؛ يق ــاَس من ــُر النّ ــِر الجمــاِل ويُنفِّ مظاه
ه وتسريُحه. عِر تنظيُفه وقصُّ » مَْن َكاَن لَُه َشْعٌر فَلْيُْكِرمُْه « )سنن أبي داود(، وإكرامُ الشَّ

الثِّقُة بالنَّفِس
ِمْن فوائِد 

ُحْسِن المظهِر
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األخالُق

 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

ياضِة عنَد اللَّعِب.. 1 صةَ للرِّ أرتدي المالبَس الُمخصَّ

أغسُل يدّي بعد خروجي من الحّمام.. ٢

عاِل أو العطاِس.. ٣ أستخدمُ المناديَل الورقيّةَ عنَد السُّ

أُرتُّب فراشي بعَد االستيقاِظ مَن النَّومِ.. 4

أُلقي التَّحيّةَ على اآلخِريَن.. ٥

أُعطُِّر مالبسي لتبقى رائحتي طيِّبةً.. 6

أقصُّ شعري، وأعتني بتمشيِطه.. ٧

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

الُحْسُن والجماُل يكوُن في مظهِر اإلنساِن وسلوِكه وأخالِقه.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

ماذا لو اهتمَّ كلٌّ منَّا بـ: 
- مظهِره: 
- سلوِكه: 
- أخالِقه: 

- بيئِته: 
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حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب ُل:  اكتْب كلمةَ )صح( جانَب العبارِة الصَّ ؤاُل األوَّ 1 السُّ

العبارِة الغلِط:

) ( ِمن وظائِف الجباِل استقراُر األرِض.. 1

) ( ِمن مكارمِ األخالِق الحفاُظ على المرافِق العامِّة.. ٢

) ( ِمن مظاهِر الُحْسِن والجماِل رمُي المهمالِت في أيِّ مكاٍن.. ٣

) ( ُ َعليِه وَسلََّم.. 4 ُ عنها أصغُر بناِت النَّبيِّ َصلَّى الّلَ يِّدةُ فاطمةُ رضَي الّلَ السَّ

لوَك المستفادَ من: ؤاُل الثّاني: اكتِب السُّ 2 السُّ

قوِل تعال:  وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا ٩  ] انلبأ  [. 	

ُ َعليِه وَسلََّم: » بَيْنََما َرُجٌل يَْمِشي بطَِريٍق َوَجَد غُْصَن َشْوٍك َعلَى الطَِّريِق    قوِله َصلَّى الّلَ
ُ لَُه، فغََفَر لَُه « فأَخََّرهُ، فَشَكَر الّلَ
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حيحةَ ممّا يأتي: ؤاُل الثّالُث: اختِر اإلجابةَ الصَّ 3 السُّ

مَس بأنَّها:. 1 ُ تعالى الشَّ وصَف الّلَ

 ۡلَفافًا
َ
ٍٰت أ  َجنَّ  َسۡبٗعا ِشَداٗدا   اٗجا اٗجا َوهَّ  ِسَ

مُ المجتمِع بـ:. ٢ يُقاُس تقدُّ

كثرِة فقراِئه كثرِة مرافِقه ونظافِتها قلِّة مرافِقه العامِّة

ِمن فوائِد حُْسِن المظهِر:. ٣

نفوُر النّاِس ضعُف الشَّخصيِّة الثِّقةُ بالنَّفِس

ؤاُل الّرابُع: ما معنى قوِله تعالى: 4 السُّ

نَزنۡلَا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َماٗٓء َثَّاٗجا ١٤  ] انلبأ  [  ؟
َ
 َوأ

ؤاُل الخامُس: هل تقتصُر العنايةُ بالمرافِق العاّمِة على النَّظافِة؟ ولماذا؟ 5 السُّ
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ــورِة بثالثــِة    عبِّــْر عّمــا تشــاهُده فــي الصُّ
أســطٍر. 

أهمِّيّــِة    عــن  إيجابيّــةً  عبــارًة  اكتــْب 
بطاقــٍة. فــي  العائلــِة  اجتمــاِع 

ــع    ــا م ــِة، وضْعه ــذه البطاق ــيِّ ه ــْم بط ق
ــدوٍق  ــي صن ــِذ ف ــاِت التَّالمي ــِة بطاق بقيّ

ــٍر. صغي

تُخلَــُط البطاقــاُت، ويقــومُ كلُّ تلميــٍذ   
نــدوِق وقراءِتها  بســحِب بطاقٍة مــَن الصُّ
أمــامَ المعلِّــمِ وأصدقاِئــه التَّالميــِذ حتَّــى 

تنتهــَي قــراءةُ البطاقــاِت جميِعهــا.

ناقــْش مــع معلِِّمــك وأصدقاِئــَك مــا   
يأتــي: 

المقصودُ مِن اجتماِع العائلِة.. 1

دوُرَك في بناِء عالقاٍت إيجابيٍّة في . ٢
عائلِتك.

٣ .. فوائُد االجتماِع األُسريِّ

طريقةُ التَّنفيِذ: 

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أدواُت التَّنفيِذ: 
قلُم رصاصٍ، صندوٌق صغيٌر 

ُمدةُ التَّنفيِذ: 
ٌ ِحّصةٌ درسيّة

اجتماُع العائلِة
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الَوحدُة الّرابعُة



مؤشِّراُت أداِء الَوحدِة الّرابعِة

القرآنُ الكريُم  ِ تعالى- إنَّ معَ العُسِر يُسراً 
 األمُل بالّلَ

ورِة الكريمِة.   يستمُع لقراءِة السُّ

ورَة الكريمةَ.   يقرأُ السُّ

ورِة الكريمِة.   يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في السُّ

ورِة الكريمِة.   دُ ِفَكَر السُّ يُحدِّ

دُ فوائَد التَّفاُؤِل.   يُعدِّ

رِس.    يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

   . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ   حُْسُن الجوارِ 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

   . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

يُعطي أمثلةً تدلُّ على احترامِ الجيراِن.  

ُح العالقةَ بيَن اإليماِن والمعاملِة الَحَسنِة.   يوضِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ المستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق   الجودُ والكَرمُ 

يستمُع إلى محاورٍة عِن الكَرمِ.  

يُعطي أمثلةً عِن الكَرمِ.   

دُ فوائَد للكَرمِ   يُعدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الَدّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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األمُل باهلِل تعالى
ُل رُس األوَّ الدَّ

 تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

- كيَف تُسهُم في نشِر التَّفاؤِل واألمِل في نفوِس اآلخِريَن؟

1-  كيَف حالُك؟ مالي أراَك 

حزيناً يا صديقي!

2-  الحمُد للِه على كلِّ حاٍل، أشعُر 

بالحزِن لمرِض أخي وانقطاِعه 

عِن المدرسِة.

3-  كُْن متفائالً، سيجعُل اللُه 

بعَد ُعسٍر يُسراً.
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القرآُن الكريُم

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق:. 1

ُ َعليــِه وَســلََّم، ويذكِّــُره بعنايِتــه بــه، فقــْد أنَْعــَم عليــه  ُ تعالــى نبيَّــه محمَّــداً َصلَّــى الّلَ يُطمئــُن الّلَ
نيــا واآلخــرِة. مَــه برســالِة اإلســالمِ، ورفــَع منزلتـَـه فــي الدُّ بنعمــِة اإليمــاِن، وكرَّ

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

الِفكَُرماآلياُت القرآنيّةُم
1 ۡح لََك َصۡدَرَك ١ لَۡم نَۡشَ

َ
ماِن. أ جعلْنا اسَمَك باقياً على مَرِّ الزَّ

نَقَض ٢
َ
 َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك ٢ ٱّلَِذٓي أ

 أبعْدنا عنَك الُحزَن. َظۡهَرَك ٣

٣ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرَك ٤ .سالِة ْرنا لك تبليَغ الرِّ يسَّ

ُ َعليِه وَسلََّم بحسِب . 2 ُ تعالي بها نبيَّه محمَّداً َصلَّى الّلَ ُِّب باألرقامِ النَِّعَم التي أكرمَ الّلَ أُرت
وروِدها في اآلياِت الكريمِة:

إبعاُد الحزِنتيسيُر تبليغِ الرِّسالِة المكانُة العاليُة

نَقَض َظۡهَرَك ٣ 
َ
ِٓي أ ۡح لََك َصۡدَرَك ١ َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك ٢ ٱلَّ لَۡم نَۡشَ

َ
 أ

َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرَك ٤  ] الرشح  [

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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ُل رُس األوَّ الدَّ

أُبِيُّن رأيي:. 3

ــدَر، وتجعــُل اإلنســاَن مُتفائــالً ذا مكانــٍة رفيعــٍة بيــَن النـّـاِس،  األعمــاُل الَحَســنَةُ تشــرُح الصَّ
ــُر الَحَســنِة فتُشــِعُر اإلنســاَن بالَحــَرِج والنَّــدمِ وضيــِق  ــا األعمــاُل غي واثقــاً مــن نفِســه، أمّ

ــدِر، وتجعلـُـُه غيــَر مرغــوٍب بــه مــَن اآلخِريــَن. الصَّ

الموقُفم
النَّتيجةُالّرأُي

دِرغيُر موافٍقموافٌق دِرشرُح الصَّ ضيُق الصَّ

✓✓يدرُس بجدٍّ ونشاٍط.1

يُساعُد الفقراءَ والمحتاجيَن.٢

ُر في دراسِته.٣ يُقصِّ

يُخاطُب النّاَس باحترامٍ.4

يُحافُظ على الهدوِء واالنضباِط.٥

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 4

التَّفــاؤُل يدفــُع اإلنســاَن إلــى إتقــاِن العمــِل والمثابــرِة، بينَمــا يُســبُِّب اليــأُس التَّقصيــَر واإلهمــاَل 
مّمــا يــؤدِّي إلــى اإلخفــاِق.

ِمن فوائِد التَّفاؤِل:

الثِّقةُ بالنَّفِس.. 1

٢ .

٣ .
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أقرأُ وأُقابُل:. 5

أبني موقفاً:
 ِ

فــي قوِلــه تعالــى:  فَــإِّنَ َمــَع ٱۡلُعۡســرِ يُۡســًرا ٥ إِّنَ َمــَع ٱۡلُعۡســرِ يُۡســٗرا ٦  بشــارةٌ مــَن الّلَ
ــلََّم: ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــاَل َصلَّ ــةً؛ ق ّ ــاِس كاف ــى النّ ــلََّم وإل ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ــيِّ َصلَّ ــى النَّب ــى إل  تعال

» لَْن يَغِْلَب عُْسٌر يُْسَريِْن « )مستدرك الحاكم(.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

َ تعالى التَّوفيَق والنَّجاَح.. 1 يجتهُد اإلنساُن في عمِله، ويسأُل الّلَ

٢ .

 التَّقويُم:

، اقترْح حاّلً لمواجهِة المشكلِة. َضْت أُسرتُك لضيٍق مادِّيٍّ تعرَّ

ا ٦ فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب ٧ ِإَوَلٰ َرّبَِك  ا ٥ إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ  فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسً
فَٱرَۡغب ٨  ] الرشح  [

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىمالكلماُت القرآنيّةُم
1 ِٱۡلُعۡس .ًسهولة

٢ ا عاِء. يُۡسٗ ِ تعالى بالدُّ
ْه إلى الّلَ توجَّ

٣ فَرَۡغَت .ِة دَّ يِق والشِّ الضِّ

4 فَٱنَصۡب .انتهيَْت من عمٍل

٥ فَٱرَۡغب اجتهْد
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رُس الّثاني الدَّ
إنَّ مَع العسِر ُيسراً

 أقرأُ بإتقاٍن

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

رِس لقراءِة أكبِر عدٍد مَن التَّالميِذ لآلياِت الكريمِة. يستمُع المعلُِّم في هذا الدَّ

 النَّشاُط:

أقارُن ثمَّ أُكمُل:. 1

مُ القمريّةُمن حيُث: مسيّةُالالَّ مُ الشَّ الالَّ

الكتابةُ واللَّفُظ:

دٌالحرُف بعدها: مشدَّ

ا، ب، غ، ح، ج، ك، و، خ، ف، حروفُها:
ع، ق، ي، م، ه.

، مثاٌل: ، الَقمر،  مس،  الشَّ

نَقَض َظۡهَرَك ٣
َ
ِٓي أ ۡح لََك َصۡدَرَك ١ َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك ٢ ٱلَّ لَۡم نَۡشَ

َ
	 أ

ا ٦ فَإَِذا  ا ٥ إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرَك ٤ فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسً

فَرَۡغَت فَٱنَصۡب ٧ ِإَوَلٰ َرّبَِك فَٱرَۡغب ٨  ] الرشح  [

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

مسيّةَ ِمَن القمريِّة في الكلماِت اآلتيِة، وأنطُقها نُطقاً . 2 أُميُِّز بوضِع إشارِة )✓( الاّلمَ الشَّ
صحيحاً:

المٌ قمريّةٌالمٌ شمسيّةٌالكلمةُم

رُح1 الشَّ

حمُن٢ الرَّ

الُعسُر٣

حى4 الضُّ

األُولى٥

ُر ثمَّ أُجيُب:. 3 أُفكِّ

. 
ۡ
ِ تعالى:  ٱۡقَرأ

المُ بقوِل الّلَ - خاطبَه الَملَُك جبريُل عليه السَّ
نيا واآلخرِة. ُ تعالى منزلتَه في الدُّ - أعلى الّلَ

- في القرآِن الكريمِ سورةٌ باسِمه.

فَمْن هَو؟   

 التَّقويُم:

ما األثُر الذي ترَكتْه اآلياُت الكريمةُ في نفِسك؟
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رُس الّثالُث الدَّ
ُحْسُن الِجواِر

 تهيئةٌ:

أُفكُر ثمَّ أُجيُب:  

قاَل سعيٌد ألمِّه: ما أجمَل العيَش في منزٍل جميٍل يكوُن بعيداً عن النّاِس!
، اإلنســاُن اجتماعــيٌّ بطبِعــه، ويصعــُب عليــه االســتمراُر فــي العيــِش  قالـَـِت األمُّ: ال يــا بنــيَّ

وحــَده، فخيــُر النـّـاِس مــن يجــاوُر اآلخريــَن ويأنــُس بهــم ويســاعدونه ويســاعُدهم.
فكََّر سعيٌد ثَم قاَل: معِك حقٌّ يا أمِّي، الحياةُ مع النّاِس تمنُحنا الكثيَر مَن الِخبْراِت!

فاُت التي تُحبُّها في جيراِنك؟  -  ما الصِّ

 النَّشاُط:

ُر:. 1 أقرأُ وأَتفكَّ

ِ َوالْيَْومِ اآْلِخِر فَلْيُْحِسْن ِإلَى جَاِرِه « 
قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: » مَْن َكانَ يُْؤِمُن بِالّلَ

)صحيح مسلم(.  

أتعاوُن وأصُل العبارَة بمعناها:. 2

 ُ ــى الّلَ ــه َصلَّ ــِه َوَســلََّم األســلوَب األمثــَل للتَّعامــِل مــَع الجيــراِن بقوِل ُ َعلي ــى الّلَ ــَن النَّبــيُّ َصلَّ بيَّ
ِ َخيُْرهُــْم ِلَجــاِرِه « )مســند أحمــد(، فــال يكمــُل اإليمــاُن إال 

َعليــِه َوَســلََّم: » َخيْــُر الِجيــَراِن ِعنْــَد الّلَ
بالتَّعامــِل الَحَســِن مــَع النـّـاِس واإلحســاِن إليهــم.
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بويُّ الحديُث النَّ

فِر.  أُحِسُن معاملتي مع: فِّ أو السَّ كِن أو الصَّ في السَّ

أُحِسُن إلى جيراني.  الجاُر هو مَن يُجاورني:

ِ تعالى عندما:
جيراني وأقاربي وأصدقائي.  أناُل رضا الّلَ

أقرأُ وأميُِّز بوضِع إشارِة )✓(:. 3

 تصبُح الحياةُ أفضَل عنَدما نتبادُل االحترامَ مَع الجيراِن، 
ونحاوُرهم، ونشارُكهم األفراَح واألحزاَن، لنبنَي وطناً يسودُ التَّعاوُن بيَن أفراِده.

سوءُ جواٍرحُْسُن جواٍرالموقُفم

يُلقي التَّحيّةَ على جيراِنه.1

يُقابُل اإلساءَة بمثِلها.٢

٣. يتعاوُن مع جيراِنه في نظافِة الحيِّ

يلعُب الكرَة أمامَ منزِل الجيراِن.4

يُهنِّئُ جيرانَه في المناسباِت.٥

أقرأُ وأُبيُِّن:. 4

ــِة اإلســاءِة باإلحســاِن،  ــِر ومقابل ب ــه بالصَّ ــه، فعلي ــُب اإلنســاَن بعــُض األذى مــن جيراِن ــْد يُصي ق
ِ تعالــى مــَن الــذي ينعــِزُل عنهــم 

فالــذي يتعامــُل مــَع النـّـاِس ويصبــُر علــى أذاهــم خيــٌر عنــَد الّلَ
وال يصبــُر علــى أذاهــم.

أربُط بواقعي:

أذكُر موقفاً أحسْنُت فيه 

إلى الجيراِن.
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حيُحالموقُفم لوُك الصَّ السُّ

يمتنُع عن مساعدِة جيراِنه.1

ينشُر أسراَر جيراِنه.٢

يصُف جاَره بلقٍب يكرهُه.٣

يرمي المهمالِت جانَب منزِل الجيراِن.4

أقرأُ وأستنتُج:. 5

لإلحســاِن إلــى الجيــراِن فوائــُد كثيــرةٌ، إذْ يســودُ األمــاُن بيــَن النـّـاِس، ويصبــُح المجتمــُع متعاوناً؛ 
ُ َعليــِه وَســلََّم: ِ َصلَّــى الّلَ

قــاَل َرُســوُل الّلَ

» مَثَُل الُْمْؤِمِنيَن ِفي تََوادِِّهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاطُِفِهْم مَثَُل الَْجَسِد ِإذَا اْشتََكى ِمنُْه عُْضٌو 

َهِر َوالُْحمَّى « )صحيح مسلم(. تََداَعى لَُه َساِئُر الَْجَسِد ِبالسَّ

األلفُة بيَن 

الّناِس

ِمن فوائِد 

اإلحساِن إلى 

الجيراِن
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بويُّ الحديُث النَّ

 أُنظُّم أفكاري

الجاُر هَو:  

يكوُن اإلحساُن إلى الجيراِن ِبـ:

 .1

 .2

ِمن فوائِد اإلحساِن إلى الجيراِن:

 .1

 .2

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أحترمُ جيراني وال أُزعُجهم.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

ُِّر اإلحساُن إلى الجيراِن في بناِء المجتمِع؟ كيَف يُؤث
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الجوُد والكَرُم

 تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

سأَل أحمُد والَده: كيَف أكوُن سخيّاً كريماً؟
: أجابَه والُده: يا بنيَّ

ـْن يَســُهُل عليهــم البــذُل والعطــاءُ فأنــَت ســخيٌّ جــوادٌ كريــٌم، فالُجــودُ  إذا كنْــَت ممَـّ
ي  والكــَرمُ مــَن األخــالِق الحميــدِة التــي يُحبُّهــا النـّـاُس؛ فهــي تنشــُر الُحــبَّ والوئــامَ وتُقــوِّ
ــزُع الحقــَد والحســَد  ــِن، وتن ــاِن القــويِّ المتي ــم، ويُصبحــوَن كالبني ــةَ والمــودَّة بينَه ل الصِّ

مــَن القلــوِب.

- لماذا يُحبُّ النّاُس الكريَم؟

 النَّشاُط:

أكتُب أضدادَ الكلماِت اآلتيِة:. 1

الحقُدالقويُّالعطاءُالكَرمُالكلمةُ

ها ضدُّ



93

األخالُق

ُر ثمَّ أُجيُب:. 2 أقرأُ وأُفكِّ

ُ تعالى الكريَم مَن النَّاِس، ويُبارُك له في ماِله؛ يُحبُّ الّلَ

ِ َكَمَثِل َحبٍَّة ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ  قاَل تعال:  َمَثُل ٱلَّ

ُ يَُضٰعُِف لَِمن ِ ُسۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِف ُكّ

َ
 أ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم ٢٦١  ] القرة [  يََشآُءۚ َوٱللَّ
- ما الّرابُط بيَن الَكَرمِ وُسنبلِة القمِح؟

أُعطي أمثلةً عِن الَكَرمِ:. 3

ُ َعليــِه وَســلََّم أكــرمَ النـّـاِس  ــالمُ، فقــْد كاَن النَّبــيُّ َصلَّــى الّلَ الَكــَرمُ خُلــُق األنبيــاِء عليهــُم السَّ
وأجودَهــم فــي العطــاِء واإلنفــاِق، ودَعانــا إلــى التَّحلِّــي بُخلـُـِق الَكــَرمِ مــَع األهــِل واألقارِب 
ــُل  ــِع أفــراِد المجتمــِع، وإلــى االبتعــاِد عــِن البُخــِل؛ فالبخي يــوِف، والجيــراِن، وجمي والضُّ

ِ، بعيــٌد عــِن الَجنـّـِة، بعيــٌد عــِن النـّـاِس.
بعيــٌد عــن الّلَ

ِ الُحسنى:  
ِمن أسماِء الّلَ

األمثلةُِمن أنواِع الكََرمِم

عي1ُّ العمُل التَّطوُّ

يِف٢ إكرامُ الضَّ

اإلحساُن إلى الجاِر٣

مُساعدةُ المحتاِج4
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حيَح:. 4 لوَك الصَّ أقرأُ وأُبيُِّن السُّ

 الكريــُم مَــن كانَــْت أعمالُــه وأقوالُــه خيــراً وعطــاءً، بــال تفاخــٍر وال إســراٍف؛ قــاَل تعالــى:

ُ َغنِّيٌ َحلِيٞم ٢٦٣  ]البقرة  [. ٗذىۗ َوٱلّلَ
َ
ۡعُروٞف َوَمۡغفَِرةٌ َخۡيٞر ّمِن َصَدقَةٖ يَۡتَبُعَهآ أ  قَۡوٞل ّمَ

حيُحاألثُرالمَوقُفم لوُك الصَّ السُّ

هدُر الماِليدفُع ماالً كثيراً في حفِل نجاِح ولِده.1

يُخبُر النّاَس مساعدتَه لجاِره المحتاِج.٢

َّه دعاهم إلى تناوِل الغداِء.٣ يمنُّ على أصدقاِئه بأن

انعدامُ التَّواصِليستقبُل ضيَفه بوجٍه عبوٍس.4

أقرأُ وأستنتُج:. 5

 ُ ــى الّلَ ــيُّ َصلَّ ــَر النَّب ــدةٌ، ذك ــُد عدي ــَرمِ فوائ للَك
ــه: ــي قوِل ــا ف ــلََّم بعَضه ــِه وَس َعلي

ِ، قَِريٌب ِمَن الَجنَِّة، 
ِخيُّ قَِريٌب ِمَن الّلَ » السَّ

قَِريٌب ِمَن النَّاِس « )سنن الترمذي(.

ُر:. 6 ُر ثمَّ أُقرِّ أُفكِّ

ــاِس؛ ألنَّ  أُحــبُّ أن أكــوَن  مــَع النّ
 ِ

؛ ألنَّ رســوَل الّلَ ، وأكــرهُ أن أكــوَن  َ تعالــى يُحــبُّ اإلنســاَن  الّلَ
ُ َعليِه وَسلََّم قاَل: َصلَّى الّلَ

» َخْصلَتَاِن اَل تَْجتَِمَعاِن ِفي مُْؤِمٍن: البُْخُل َوُسوءُ الُخلُِق « )سنن الترمذي(. 

تزكيٌة للنَّفِس 

مَن الحقِد 

والَحسِد

ِ  محبَُّة الّلَ

من فوائِد تعالى

الكرَِم
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 أقيُّم ذاتي

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الّسلوُك

أتبادُل مع أصدقائي الِقصَص ومجاّلِت األطفاِل.. 1

أتعاون أنا وأصدقائي في العنايِة بحديقِة المدرسِة.. ٢

عيِّة خدمةً لوطني.. ٣ أُشارُك في األعماِل التَّطوُّ

يوِف.. 4 أُساعُد أهلي في التّحضيِر الستقباِل الضُّ

أُخبُر صديقي المريَض الذي غاَب عن المدرسِة . ٥
روِس والواجباِت، وأطمئنُّ عليِه. عِن الدُّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

الَكَرمُ يَجعُل اإلنساَن مَحبوباً ِمن أهلِه وجيرانِه وأقاربِه.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

ماذا لو التزمَ النّاُس خُلَُق الَكَرمِ؟
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ُل:  امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يُناسبُها: ؤاُل األوَّ 1 السُّ

ُ َعليِه وَسلََّم بأن جعَل اسَمه   ¯ ُ تعالى نبيَّه محمَّداً َصلَّى الّلَ أكرمَ الّلَ

ال يكُمُل إيماُن اإلنساِن إاّل  مَع الجيراِن و   ¯

خيُّ هو الذي يَْسُهُل عليه  و  ¯ الجوادُ السَّ

ؤاُل الثّاني: اكتِب القيمةَ المُستفادةَ من: 2 السُّ

ا ٦  ] الرشح  [. قوِل تعال:  إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِ يُۡسٗ 	

ُ َعليِه وَسلََّم: » فَلْيُْحِسْن ِإلَى َجاِرِه « )صحيح مسلم(.   قوِله َصلَّى الّلَ

ؤاُل الثّالُث: اكتْب ثالثاً ِمن فوائِد: 3 السُّ

اإلحساِن إلى الجيراِن.  

1 .

٢ .

٣ .
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الجوِد والكَرمِ.  

1 .

٢ .

٣ .

ؤاُل الّرابُع: ما معنى قوِله تعالى:  4 السُّ

 ِإَوَلٰ َرّبَِك فَٱرَۡغب ٨  ] الرشح  [  ؟

ؤاُل الخامُس: ما ثواُب اإلنساِن الكريمِ في اآلخرِة؟ 5 السُّ

ؤاُل الّسادُس: ما فائدةُ مقابلِة اإلساءِة باإلحساِن؟ ٦ السُّ



 نشاٌط 
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ُن مــَن األحــرِف اآلتيــِة كلمــاٍت    أُكــوِّ
  . صحيحــةً

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أدواُت التَّنفيِذ: 
قلُم رصاصٍ، علبةُ ألواٍنٌ

ُمدةُ التَّنفيِذ: 
ٌ ِحّصةٌ درسيّة

ن ا أ

ط ن ي و

أ ب ح

ح ر أ ت ه م
و

ِمن ِقَيِم المواطنِة 
)أحبُّ وطني(
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ــكِل    ُن مــَن الكلمــاِت الّســابقِة جملــةً مفيــدًة عــن حــبِّ الوطــِن، وأكتبُهــا فــي الشَّ أُكــوِّ
ــواِن المناســبِة. ــةً باألل َّن اآلتــي مُزي



الَوحدُة الّخامسُة



مؤشِّراُت أداِء الَوحدِة الخامسِة

القرآنُ الكريُم  المِ - ليلةُ القَْدرِ   رمُز السَّ

ورِة الكريمِة.   يستمُع لقراءِة السُّ

ورَة الكريمةَ.   يقرأُ السُّ

ورِة الكريمِة.   يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في السُّ

ورِة الكريمِة.   دُ ِفَكَر السُّ يُحدِّ

يذكُر فضائَل ليلِة الَقْدِر.  

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

   . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ   ُخلٌُق ذميمٌ 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.   

  . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

  . دُ أنواعاً للغشِّ يُعدِّ

يستنتُج آثاَر الغشِّ في الفرِد والمجتمِع.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق  يافِة   يارِة وحُْسُن الضِّ  أدُب الزِّ

يارِة.   يستمُع إلى قّصٍة تُبيُِّن فضَل الزِّ

يارِة.   دُ أنواَع الزِّ يُعدِّ

يارِة.   يستنتُج آداَب الزِّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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رُس األّوُل الدَّ
الِم رمُز السَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُكمُل المخطََّط اآلتي:  

نيــا دفعــةً واحــدًة، وكاَن ذلــك فــي شــهِر  ُ تعالــى القــرآَن الكريــَم إلــى الّســماِء الدُّ أنــزَل الّلَ
ــا  ــى فيه ُ تعال ــُف الّلَ ــٍة يُضاِع ــٍة عظيم ــٍة ذاِت مكان ــٍة مباَرك ــي ليل ــرِة، ف ــِة والمغف حم الرَّ

األجــَر والثَّــواَب لــكلِّ عمــٍل صالــٍح يقــومُ بــه اإلنســاُن. 

كتاُب هدايٍة شهُر مغفرٍةنبيٌّ ذو خُلٍُق عظيمٍليلةٌ مباَركةٌ
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 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل بيَن الكلمِة ومعناها:. 1

ُ تعالى:   قاَل الّلَ

المعنى مالكلمةُ القرآنيّةُم

1 ِٱۡلَقۡدر ُالم جبريُل عليه السَّ

٢ وُح ال نزاَع وال خصامَ ٱلرُّ

٣ َسَلٌٰم رِف والفضِل الشَّ

ۡدَرىَٰك َما َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ ٢ َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ 
َ
نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ١ َوَمآ أ

َ
آ أ  إِنَّ

ِ
وُح فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ۡلِف َشۡهرٖ ٣ َتَنَّ

َ
 َخۡيٞ ّمِۡن أ

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥  ] القدر  [ ۡمرٖ ٤ َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ
َ
أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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رُس األّوُل الدَّ

أصُل بيَن اآليِة الكريمِة والِفكرِة المناسبِة:. 2

ُ الِفكَُر اآلياُت القرآنيّة

نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ١
َ
آ أ 	 إِنَّ

 ۡدَرىَٰك َما َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ ٢
َ
مضاعفةُ األجِر والثَّواِب على   َوَمآ أ

الِح في هذِه اللَّيلِة.  العمِل الصَّ

ۡلِف
َ
	 َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن أ
 َشۡهرٖ ٣  

في هذِه اللَّيلِة )ليلِة األماِن 
المِ( تطلُب المالئكةُ المزيَد  والسَّ
ِ تعالى.

ِمَن األجِر والثَّواِب ِمَن الّلَ

وُح فِيَها  ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ  َتَنَّ
ۡمرٖ ٤ َسَلٌٰم 

َ
ِ أ

بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ
 َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥ ٰ ِهَ َحتَّ

رِف التي نزَل فيها القرآُن    ليلةُ الشَّ
نيا. ماِء الدُّ الكريُم إلى السَّ



105

القرآُن الكريُم

أقرأُ وأستنتُج:. 3

ماَن والمكاَن، وجعَل لبعِض األزمنِة واألمكنِة أهمِّيّةً. ُ تعالى الزَّ َخلََق الّلَ

ليُلم مَةٌأزمنةٌ ُمهمّةٌالدَّ أماكُن مكرَّ

 َوٱۡلَفۡجرِ ١ َوَلَاٍل َعۡشٖ ٢  ] الفجر  [1
اللَّيالي العشُر األُولى 
ِمْن شهِر ذي الحّجِة

٢

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗل ّمَِن  ۡسَ
َ
ِٓي أ  ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

 ۡقَصا
َ
 ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل

] اآلية  /اإلرساء:1  [  

٣
نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن 

ُ
ِٓي أ  َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ] اآلية  /ابلقرة:185  [

َبَٰرَكٍة  ] اآلية  /ادلخان:3  [4 نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ  إِنَّ

٥
ِ ِمْن

 » مَا ِمْن يْومٍ أَفَْضُل ِعنَْد الّلَ

يْومِ َعَرفَةَ « )صحيح ابن حبان(

6
ْمُس َواَل تَغُْرُب َعلَى يَْومٍ  » اَل تَطْلُُع الشَّ

أَفَْضَل ِمْن يَْومِ الُْجُمَعِة « )مسند أحمد(
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رُس األّوُل الدَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 4

ُ تعالــى رحمــةً  لليلــِة الَقــْدِر التــي هــي ِمــن ليالــي شــهِر رمضــاَن مكانــةٌ عظيمــةٌ، وقــد جعلَهــا الّلَ
ــَح ســلوَكه، ويســتدرَك مــا فاتــه ِمــن ثــواِب األعمــاِل الّصالحــِة. لإلنســاِن؛ ليصحِّ

ليلُة أماٍن 

وسالٍم

ِمن فضائِل 

ليلِة الَقْدِر

أقرأُ وأكتُب أمثلةً عِن العمِل الّصالِح:. 5

َ تعالــى فــي ليلــِة القــدِر العفــَو والعافيــةَ  ُ َعليــِه وَســلََّم أْن نســأَل الّلَ علَّمنــا النَّبــيُّ َصلَّــى الّلَ
َّــَك عُُفــوٌّ تُِحــبُّ الَْعْفــَو فَاعْــُف َعنِّي « )ســنن الترمذي(.  ُ َعليــِه وَســلََّم: » الّلَُهــّمَ ِإن بقوِلــه َصلـّـى الّلَ
وأْن نربــَط العمــَل بالقــوِل، فاإلنســاُن فــي هــذِه اللَّيلــِة يُكثــُر مــَن العمــِل الّصالــِح، فيســاعُد 
ــوا بأرواِحهم  ــهداِء الذيَن َضحَّ عيـّـٍة، مثــُل: زيارِة ذوي الشُّ المحتاجيــَن، ويقــومُ بأعمــاٍل تطوُّ

للحفــاِظ علــى َوحــدِة تــراِب الوطــِن، والعطــِف علــى األيتــامِ وإكراِمهم.
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القرآُن الكريُم

األمثلةُِمنَ األعماِل الّصالحِةم

أُصالُح مَن يخاصمنيمقابلةُ اإلساءِة باإلحساِن.1

برُّ الوالدين.٢

راسِة.٣ االجتهادُ في الدِّ

غيِر.4 احترامُ الكبيِر والعطُف على الصَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ليلةُ الَقْدِر ليلةُ عمٍل وعبادٍة.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

المُ بيَن النّاِس؟ كيَف يتحّقُق السَّ
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رُس الّثاني الدَّ
ليلُة الَقْدِر

 أقرأُ بإتقاٍن

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

رِس لقراءِة أكبِر عدٍد مَن التَّالميِذ لآلياِت الكريمِة. يستمُع المعلُِّم في هذا الدَّ

 النَّشاُط:

أكتُب أضدادَ الكلماِت اآلتيِة:. 1

المُالخيُراللَّيُلالكلمةُ: السَّ

ها: ضدُّ

ۡدَرىَٰك َما َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ ٢ َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ 
َ
نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ١ َوَمآ أ

َ
آ أ  إِنَّ

ِ
وُح فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ۡلِف َشۡهرٖ ٣ َتَنَّ

َ
 َخۡيٞ ّمِۡن أ

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥  ] القدر  [ ۡمرٖ ٤ َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ
َ
أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

ورِة الكريمِة:. 2 أضُع الحركاِت على الكلماِت كما وردَْت في السُّ

الفجرمطلعأمرتنزلخيرالقدر

3 .: سمِ اإلمالئيِّ أكتُب الكلماِت القرآنيّةَ اآلتيةَ بالرَّ

ِ سُم اإلمالئيُّرسُم القرآِن الكريم الرَّ

 نَزۡلَنُٰه
َ
أنزلناه أ

 ۡدَرىَٰك
َ
 أ

 ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة 
 َسَلٌٰم 

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أحِرُص على العمِل الّصالِح دائماً.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

نِة كلِّها؟ ماذا لو التزمَ النّاُس أعماَل الخيِر في أوقاِت السَّ



110

الّدرُس الّثالُث
ُخُلٌق ذميٌم

 تهيئةٌ:

أتأمَُّل المخطََّط اآلتي ثمَّ أكتُب أمثلةً:  

األخالُق

سلبيّةٌ

سلوٌك غيُر َحَسٍن

مثاٌل

الِغشُّالكذُب

إيجابيّةٌ

سلوٌك َحَسٌن

مثاٌل

دُق األمانةُالصِّ
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بويُّ الحديُث النَّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق:. 1

ــلوُك  ِة المجتمــِع، أمـّـا السُّ ــلوُك الَحَســُن ينشــُر الثِّقــةَ والمحبَّــةَ بيــَن النـّـاِس مّمــا يزيــُد مــن قـُـوَّ السُّ
َّــه يـُـؤدِّي إلــى فقــداِن الثِّقــِة بيــَن النـّـاِس، فالكــذُب والغــشُّ بجميــِع أشــكاِله ابتعــادٌ عــن  ــيِّئُ فإن السَّ

ُ َعليــِه وَســلََّم وطريقِتــه فــي التَّعامــِل مــَع النـّـاِس. أخــالِق النَّبــيِّ َصلَّــى الّلَ

قاَل النَِّبيِّ َصلَّ اللُه َعلَيِْه وَسلََّم: » مَْن غَشَّ فَلَْيَس ِمنَّا « )سنن الترمذي(.

الِفكَُرممقطُع الحديِثم

ُ َعليِه وَسلََّم.مَْن غَش1َّ ابتعَد عن أخالِق النَّبيِّ َصلَّى الّلَ

اإلنساُن الذي يخدُع النّاَس.فَلَيَْس ِمنَّا٢

أكتُب معنى الحديِث النَّبويِّ بأسلوبي مستنداً إلى ِفَكِره:. 2



112

الّدرُس الّثالُث

أُعطي مثاالً ِمَن الواقِع لكٍلّ من أنواِع الغشِّ اآلتيِة:. 3

األمثلةُِمن أنواِع الغشِّم

ال يصدُق في حديثه مع النّاِس.الغشُّ في األخالِق1

راسِة٢ الغشُّ في الدِّ

راِء٣ الغشُّ في البيِع والشِّ

أقرأُ وأُبيُّن:. 4

ــٍد، وهــذا  ــٍت وجه ــلِّ وق ــِع بأق ــاِس أنَّ الغــشَّ أســلوٌب ســهٌل لكســِب المناف ــُض النّ ــُم بع يتوهَّ
ــم. ــْن حولَه ــى أضــراٍر تلحــُق بهــم وبَم ــؤدِّي إل ــْن أعمــاٍل ت ــه ِم ــا يقومــون ب ــُر خطــأٌ لَم التّبري

راٌت وهميّةٌ للغشِّ م الحلُّ المناسُبمبرِّ

التَّعاوُن يكوُن في أعماِل الخيِر.َعدُّ الغشِّ تعاوناً بيَن األصدقاِء.1

عدمُ االستعداِد الكافي لالمتحاِن.٢

كسُب أرباحٍ ماليٍّة كبيرٍة.٣

وِء.4 تقليُد أصدقاِء السُّ

ضعُف الثِّقِة بالنَّفِس.٥
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بويُّ الحديُث النَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 5

للغــشِّ آثــاٌر ســلبيّةٌ تضــرُّ بالفــرِد، فيفِقــُد الثِّقــةَ بنفِســه، وتضــرُّ بالمجتمــِع، فتنتشــُر العــداوةُ بيــَن 
النـّـاِس.

م
آثاُر الغشِّ في:المجاُل

المجتمِعالفرِد

فقداُن الثِّقِة بيَن النّاِس.الثِّقة1ُ

٢ُ (.المحبّة ُل نفَسه على اآلخِريَن )أنانيٌّ يفضِّ

أقرأُ وأستنتُج:. 6

ميــِر علــى مراقبــِة  دٍة، منهــا: تربيــةُ الضَّ الغــشُّ مشــكلةٌ اجتماعيـّـةٌ يمكــُن عالُجهــا بأســاليَب متعــدِّ
ِ تعالــى، واالجتهــادُ فــي العمــِل، والحــرُص علــى مصالــِح اآلخِريــَن، ومحبـّـةُ الخيــِر لهــم.  

الّلَ

الثِّقُة بالنَّفِس

اجتناُب 

وِء أقراِن السُّ

عالُج 

الغشِّ
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الّدرُس الّثالُث

أُبيُِّن رأيي في كلٍّ مَن المواقِف اآلتيِة مَع التّعليِل:. 7

التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالمواقُفم

1
يُخفي عيباً في البضاعِة عنَد 

بيعها.

٢
يمزُج الحليَب بالماِء لتصبَح 

كمِّيتُه أكبَر.

٣
الحيِّة على  يُغيُِّر تاريَخ الصَّ

البضائِع.

4
يضُع لصاقةَ مواصفاٍت جيِّدٍة 

على بضاعٍة رديئٍة.

٥
ينظُر إلى ورقِة صديِقه في 

المذاكرِة.

 أُنظُّم أفكاري

آثاُر الغشِّ في الفرِد:

 .1

 .2

: من أنواِع الغشِّ

 .1

 .2

آثاُر الغشِّ في المجتمعِ:

 .1

 .2

: عالُج الغشِّ

 .1

 .2

 .3
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بويُّ الحديُث النَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

دِق واألمانِة يجعُل المجتمَع قويّاً.. 1 ِّصاُف النّاِس بالصِّ ات

الغشُّ يُضِعُف المجتمَع، وينشُر العداوَة بيَن أفراِده.. ٢

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

؟ فاُت اإليجابيّةُ التي يكتسبُها اإلنساُن عنَد االبتعاِد عن سلوِك الغشِّ ما الصِّ



يافِة يارِة وُحْسُن الضِّ أدُب الزِّ

116

رُس الّرابُع الدَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ذاَت يومٍ قالَِت األمُّ ألوالِدها: ما رأيُكم أْن نقومَ بزيارٍة إلى بيِت خاِلكم؟ 
األوالدُ: شــكراً لــك يــا أمِّــي، ســنذهُب معِك لزيــارِة خاِلنا، واالســتماِع لنصاِئحــه المفيدِة، 

واللَّعــِب مع أوالِده.
يارِة.  األمُ: حسناً، بشرِط التزامِ آداِب الزِّ

يارِة يا أمِّي؟ األوالدُ: وما آداُب الزِّ
َّبــٍة، وأخــُذ  يــارِة، واختيــاُر مالبــَس نظيفــٍة مرت يــارِة أخــُذ موعــٍد قبــَل الزِّ األمُ: ِمــن آداِب الزِّ
ــدمُ  ــذي(، وع ــنن الترم ــوا « )س ُّ ــادَْوا تََحاب ــلََّم: » تََه ــِه وَس ُ َعلي ــى الّلَ ّ ــه َصل ــٍة؛ لقوِل ّ ــٍة رمزي ّ هدي

ــه. ــزِل، أو اســتخداِمها دوَن إذٍن من ــأدواِت صاحــِب المن ــِث ب العب

يارِة؟ -  لماذا نلتزمُ آداَب الزِّ
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األخالُق

 النَّشاُط:

يارِة:. 1 ُِّب باألرقامِ بعَض آداِب الزِّ أُرت

يارِة التَّرتيُبِمن آداِب الزِّ

عندما يسأُل صاحُب البيِت: مَن بالباِب؟ أذكُر اسمي وال أقوُل: أنا. 

أستأذُن عنَد االنصراِف.

يارِة. ال أُطيُل وقَت الزِّ

أُلقي التَّحيّةَ عنَد فتِح الباِب.

أطرُق الباَب بهدوٍء، وأنتظُر جانباً.

يافِة. أشكُر صاحَب البيِت على ُحْسِن الضِّ

خوِل، وإذا لم يُؤذَْن لي أرجُع إلى بيتي، وال أغَضُب. أستأذُن بالدُّ

أُميُِّز وأُصنُِّف:. 2

ــِل  ــارِة األه ــا كزي ــامُ به ــى اإلنســاِن القي ــاراٌت يجــُب عل ــا زي دةٌ؛ فمنه ــدِّ ــواٌع مُتع ــاراِت أن ي للزِّ
واألقــارِب، وزيــاراٌت يُســتَحبُّ القيــامُ بهــا كزيــارِة األصدقــاِء فــي المناســباِت الخاّصــِة والعامِّة، 
ــرٍة مــن اللَّيــِل أو فــي  يــارِة فــي أماكــِن العمــِل، أو فــي ســاعٍة متأخِّ وزيــاراٌت غيــُر مُســتحبٍَّة كالزِّ

بــاِح الباكــِر. الصَّ
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ياراُتم غيُر ُمستحبٍّةُمستحبّةٌواجبةٌالزِّ

زيارةٌ دوَن موعٍد.1

عيادةُ المريِض.٢

زيارةُ الوالَدين )الجّد، الجّدة، األب، األمّ(.٣

صلةُ األرحامِ نحو: اإلخوِة واألخواِت، 4
األعمامِ والعّماِت، األخواِل والخاالِت.

زيارةُ الجيراِن.٥

ياراُت أيّامَ األعياِد والمناسباِت.6 الزِّ

ياراُت في أوقاِت العمِل.٧ الزِّ

أُفّكُر ثمَّ أُكمُل:. 3

يــِف، واســتقبالُه فــي أفضــِل مــكاٍن  ــروُر بقــدومِ الضَّ يافــِة عنــَد العــرِب الَفــرُح والسُّ ِمــن َكــَرمِ الضِّ
ــراِب مصحوبــاً بعبــاراِت التَّرحيــِب، وقــد كاَن النَّبــيُّ  فــي الــّداِر، وتقديــُم أطيــِب الطَّعــامِ والشَّ
يــِف واإلحســاِن إليــه بقوِلــه  ُ َعليــِه وَســلََّم كريمــاً مــَع النـّـاِس، فدعانــا إلــى إكــرامِ الضَّ َصلَّــى الّلَ

ُ َعليــِه وَســلََّم: َصلَّــى الّلَ

 َوالْيَْومِ اآْلِخِر فَلْيُْكِرمْ َضيَْفُه « )صحيح البخاري(.
» مَْن َكاَن يُْؤِمُن بالّلَ

يوَف:   ِمن عباراِت التَّرحيِب التي نستقبُل بها الضُّ

 ،
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يوِف:   ُص الستقباِل الضُّ يُسمَّى المكاُن الُمخصَّ

يافِة:   يوِف؛ ألنَّ ُحْسَن الضِّ علينا إكرامُ الضُّ

 .1 

 .٢ 

يافِة:   ِمن فوائِد ُحْسِن الضِّ

 .1 

 .٢ 

أقرأُ وأُصنُّف:. 4

ــِة ـــــ أخــُذ  ياف ــُم الضِّ ــكُر واالســتئذاُن باالنصــراِف ـــــ تقدي ــٍة ـــــ الشُّ ــاراٍت جميل ــُب بعب التَّرحي
ــــ اختيــاُر  يــوِف بمالبــَس مناســبٍةـ  ــــ اســتقباُل الضُّ ــــ قــرُع جــَرِس البــاِب بهــدوٍءـ  يــارِةـ  موعــٍد للزِّ

يــارِة ـــــ توديــُع الّزائــِر ومرافقتـُـه إلــى البــاِب. الوقــِت المناســِب للزِّ

يِف آداُب المُضيِفآداُب الضَّ
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أُبيُّن رأيي مَع التَّعليِل:. 5

التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالمواقُفم

يستأذُن ِلزيارِة صديِقه ليلةَ االمتحاِن.1

يزوُر صديقه في وقٍت غيِر مناسٍب. ٢

يترُك أوالدَه يعبثون في أثاِث بيِت ٣
الُمضيِف عنَد الزيارِة.

يستقبُل ضيوفَه بوجٍه عابٍس.4

يزوُر صديَقه كلَّ يومٍ.٥

يُظهُر عدمَ إعجاِبه بالطَّعامِ الذي 6
مَه له صديُقه. قدَّ

 أُنظُّم أفكاري

يارِة يِفمن آداِب الزِّ من آداِب الُمضيِفمن آداِب الضَّ
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

يافِة.. 1 يارِة والضِّ أحرُص على التزامِ آداِب الزِّ

٢ .

 التَّقويُم:

ُف؟ كيَف نتصرَّ

يوِف: أ( قبَل زيارِة الضُّ

يوِف: ب( في أثناِء زيارِة الضُّ

يوِف باالنصراِف: ج( عنَد استئذاِن الضُّ
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حيحِة: ُل:  ارسْم خطّاً تحَت اإلجابِة الصَّ ؤاُل األوَّ 1 السُّ

نيا في شهِر:. 1 ماِء الدُّ نزلَ القرآنُ الكريُم إلى السَّ

ذي الِحّجِة رمضاَن شّواٍل

لبيِّة:. ٢ ِمنَ األخالِق السَّ

الغشُّ دُق الصِّ األمانةُ

يارِة:. ٣ ِمن آداِب الزِّ

يافِة شكُر صاحِب البيِت على الضِّ

الوقوُف بمواجهِة الباِب

يارِة إطالةُ وقِت الزِّ

لوُك المستفادُ من: ؤاُل الثّاني: : ما السُّ 2 السُّ

ِ تعالى:
قوِل الّلَ  

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥  ؟  َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ 	

ُ َعليِه وَسلََّم: » مَْن غَشَّ فَلَيَْس ِمنَّا « ؟   قوِله َصلَّى الّلَ
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ؤاُل الثّالُث: اكتْب ثالثاً ِمن: 3 السُّ

¯ . لبيِّة للغشِّ اآلثاِر السَّ

يارِة. ¯ فوائِد الزِّ

ؤاُل الّرابُع: ما معنى قوِله تعالى: 4 السُّ

ۡلِف َشۡهرٖ ٣  ؟
َ
 َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن أ

ََّم: » تَهَادَْوا تَحَابُّوا «؟ ُ عَليِه وسَل لوُك المستفادُ من قوِله َصلَّى الّلَ ؤاُل الخامُس: ما السُّ 5 السُّ

ؤاُل الّسادُس: اكتْب مثاالً لكلٍّ ممّا يأتي: ٦ السُّ

زياراٌت يُستَحبُّ القيامُ بها:. 1

زياراٌت غيُر مُستحبٍّة:. ٢
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التــي    اآلتيــةَ  األخالقيّــةَ  الِقيَــَم  أقــرأُ 
 وردَت في كتاِبنا.  

ــدُق،  ــُو، الصِّ ــاوُن، التَّســامُح، العف )التَّع
الجــودُ،  الكــرمُ،  القانــوِن،  احتــرامُ 
ــرامُ  ــجاعةُ، احت ــَن، الشَّ ــرامُ اآلخري احت
أي، النَّظافــةُ، حــبُّ الخيــِر، األمانــةُ،  الــرَّ
الجــاِر،  إلــى  اإلحســاُن  االســتئذاُن، 
الِحلْــُم، العــدُل، المســاواةُ، مســاعدةُ 
ــُم  ــُل المســؤوليِّة، تنظي ــاِج، تحمُّ المحت

الوقــِت(.

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

ُمدةُ التَّنفيِذ: 
ٌ ِحّصةٌ درسيّة

ِقَيٌم أخالقّيٌة
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اكتــِب القيمــةَ األخالقيـّـةَ األهــمَّ بالنِّســبِة إليــك فــي رأِس الَهــرمِ، وناقــْش ســبَب اختيــاِرك   
لهــا مــع معلِِّمــك وزمالِئــك.

كِل المرفِق بحَسِب أهمِّيِّتها برأِيك.   ِِّب الِقيََم األخالقيّةَ في الشَّ رت

هاِت مثاالً ِمن واقِعك لكلِّ قيمٍة أخالقيٍّة، وناقْشه شفويّاً مع معلِِّمك.  
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أهمُّ المصادِر والمراجِع

  القرآُن الكريُم.

1 .. ين، ألبي حامٍد محمَِّد بِن محمٍَّد الغزاليِّ إحياءُ علومِ الدِّ

التَّحريُر والتَّنويُر، لمحمَِّد الطّاهِر بِن محمَِّد بِن عاشوٍر.. 2

3 .. مشقيِّ تفسيُر القرآِن العظيمِ، ألبي الفداِء إسماعيَل بِن عمَر بِن كثيٍر الدِّ

4 .. حيليِّ كتور وهبةَ بِن مصطفى الزُّ ريعِة والمنهِج، للدُّ التَّفسيُر المنيُر في العقيدِة والشَّ

التَّفسيُر الوسيُط للقرآِن الكريمِ، لمحمَِّد سيِِّد طنطاوّي.. 5

6 .. حيُح، ألبي عبِد اللِ محمَِّد بِن إسماعيَل البخاريِّ الجامُع المسنَُد الصَّ

7 .. سنُن ابِن ماجه، ألبي عبِد اللِ محمَِّد بِن يزيَد القزوينيِّ

8 . . جستانيِّ سنُن أبي داود، ألبي داودَ سليماَن بِن األشعِث السَّ

9 .. سنُن التِّرمذّي، ألبي عيسى محمَِّد بِن عيسى التِّرمذيِّ

10 . . نُن الُكبرى، ألبي بكٍر أحمَد بِن الحسيِن بِن علّي البيهقيِّ السُّ

يرةُ النَّبويّةُ، لعبِد الملِك بِن هشامٍ. . 11 السِّ

12 .. صحيُح ابِن حبّاَن، ألبي حاتمٍ محمَِّد بِن حبّاَن التَّميميِّ

13 .. حيَحين، ألبي عبِد اللِ الحاكمِ محمَِّد بِن عبِد اللِ النَّيسابوريِّ المستدرُك على الصَّ

14 .. يبانيِّ مسنُد اإلمامِ أحمَد، ألبي عبِد اللِ أحمَد بِن محمَِّد بِن حنبَل الشَّ

15 .. مسنُد أبي داودَ، ألبي داودَ سليماَن بِن داودَ البصريِّ

16 .. مسنُد أبي يعلى، ألبي يعلى أحمَد بِن علّي بِن المثُنى التَّميميِّ

17 .. حيُح، ألبي الحسِن مسلمِ بِن الحّجاِج النَّيسابوريِّ المسنَُد الصَّ

18 .. ُّوَب الطَّبرانيِّ المعجُم األوسُط، ألبي القاسمِ سليماَن بِن أحمَد بِن أي

، لمحمَِّد خيٍر أبو حرٍب.. 19 المعجُم المدرسيُّ








