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مقّدمة

أبناءنا التَّالميذ... زميالتنا المعلِّمات... زمالءنا المعلِّمين:

ــوريِّة والمركــِز الوطنــيِّ لتطويــِر المناهــِج التَّربويـّـِة  -  بنــاءً علــى خطَّــِة وزارِة التَّربيــِة فــي الجمهوريـّـِة العربيـّـِة السُّ

ــويِّ  ــِة اإلســالميِّة بأســلوِبه التَّرب ينيّ ــِة الدِّ ــادِس األساســيِّ لمــادِّة التَّربي ــفِّ الّس ــِذ للصَّ ــاَب التِّلمي مُ إليكــم كت نقــدِّ

، وترتقــي بــه األخــالُق.  ــلوُك اإليجابــيُّ ُز بــه السُّ الجديــِد الــذي يُعــزَّ

ــى، وتضمَّنــِت  -  تضمَّــَن الكتــاُب ســتَّ َوحــداٍت درســيٍّة، فيهــا موضوعــاٌت متكاملــةٌ ومترابطــةٌ مضمونــاً ومعنً

ّــةُ، األخــالُق(.  ــيرةُ النَّبوي ، السِّ الَوحــداُت أربعــةَ محــاوَر )القــرآُن الكريــُم، الحديــُث النَّبــويُّ

ــِت   ــدٍة، وعُِرَض ــِة كلِّ َوح ــي بداي ــراُت األداِء ف دَْت مؤشِّ ــدِّ ــاِج، وُح ــاِء المنه ــي بن ــِر ف ــُل المعايي ــَد مُدَخ -  اُعتِم

ُّــلِ الخبــراتِ والِقيَــمِ التَّربويـّـِة ســلوكاً واقعيـّـاً فــي حياِتــه اليوميـّـِة. ــنُ التِّلميــذَ ِمــنْ تمث الموضوعــاُت بأســلوبٍ يمكِّ

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

عــٍة تُنمِّــي مهــاراِت التَّفكيــِر العليــا نحــو: التَّحليــل والتَّركيــب واالســتنتاج والتَّقويــم...، وتســاعُد التّلميــَذ  متنوِّ

ُز التّفكيــَر النّاقــَد الــذي ينمِّــي اإلبــداَع واالبتــكاَر لديــه َوفــق اســتراتيجيّاٍت  علــى حــلِّ المشــكالِت، كمــا تُعــزِّ

عــٍة منهــا التَّعلُّــم النَّشــط؛ مــع االبتعــاِد عــن أســلوِب الحفــِظ والتَّلقيــِن، وهــو مــا تســعى وزارةُ التَّربيــِة إلــى  متنوِّ

ــُم محــوَر العمليـّـِة التَّربويـّـِة، فتُســتثَمَر اإلمكانــاُت البشــريّةُ والمادِّيـّـةُ فــي تنميــِة ثــرواِت  تحقيِقــه ليكــوَن المتعلِّ

رِس. الوطــِن والمحافظــِة عليهــا، وينتهــي كلُّ درٍس بتقويــمٍ يســيٍر يكــوُن بمنزلــِة تغذيــٍة راجعــٍة لِفَكــِر الــدَّ

عــٍة وشــاملٍة لــدروِس الَوحــدِة كافـّـةً - علــى أْن  جــٍة ومتنوِّ َــُم كلُّ َوحــدٍة درســيٍّة بتدريبــاٍت تقويميّــٍة متدرِّ -  تُختَت

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

ــفِّ أو خارَجــه، بطرائــَق فرديـّـٍة أو تعاونيـّـٍة؛ لتحقيــِق مبــدأ التَّعلُّــمِ بالممارســِة، واكتشــاِف مواهــِب التَّالميــِذ  الصَّ

وتنميــِة قُدراِتهــم. 

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

-  يتضمَّــُن الكتــاُب موضوعــاٍت تســاعُد فــي بنــاِء شــخصيٍّة إيجابيـّـٍة متوازنــٍة، وتحقيــِق مبــدأ المســؤوليِّة الفرديـّـِة 

والمجتمعيّــِة ومتطلَّبــاِت التَّنميــِة الُمســتدامِة، وتحصيــِن التَّالميــِذ مــن ِفْكــِر الكراهيــِة والعنــِف باســتخدامِ 

 . ــِز انتماِئهــم للمجتمــِع اإلنســانيِّ ــِل اآلخــِر، وتعزي ُّ أي، وتقب ــرَّ ــرامِ ال أســلوِب الحــواِر، واحت

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

ــرين لعمليـّـِة التَّعلُّــمِ. علــى النَّحــِو األمثــِل، مســتخِلصيَن دالالِتهــا التَّربويـّـةَ؛ ليكونــوا مُيسِّ

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

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

ِّفون المؤل  
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مفاتيُح الكتاِب

 تهيئةٌ:

رِس، تُساعُد الُمعلَِّم في  خطوةٌ تمهيديّةٌ للدَّ
ُز التِّلميَذ على التَّعلُّمِ. عمِله، وتُحِفّ

 أقرأُ بإتقاٍن:

ليمِة  ِفقرةٌ تهدُف إلى تعزيِز مهاراِت القراءِة السَّ
عنَد التِّلميِذ. 

 النَّشاُط:

ِفقرةٌ تهدُف إلى تنميِة المهاراِت المختلفِة.

 أَربُط بواقعي:

ُه الُمتعلَِّم إلى ربِط ما تعلََّمه بالمواقِف  ِفقرةٌ توجِّ
فاِت الحياتيِّة اليوميِّة. والتَّصرُّ

بني:  ُخلُقي يهذِّ

ِفقرةٌ تهتمُّ بالجوانِب التَّربويِّة، وتُسِهُم في 
لوِك. تهذيِب السُّ

 أُقيُِّم ذاتي:

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

 أُنظُِّم أفكاري:

رِس؛ لتساعَد  ِفقرةٌ تتيُح تلخيَص محتوى الدَّ
رِس  الُمتعلَِّم على مراجعِة معلوماِت الدَّ

وتنظيِمها.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِفقرةٌ تتيُح للتِّلميِذ التَّعبيَر عن مدى استيعاِبه 
رِس. للدَّ

 التَّقويُم:

رِس  ِفقرةٌ تهدُف إلى قياِس مدى فهمِ ِفَكِر الدَّ
عنَد التِّلميِذ.

 التَّدريباُت:

تهِدُف إلى قياِس مدى فهمِ مفرداِت الَوحدِة 
عنَد التِّلميِذ.
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الفهرُس

راسيُّ الثّاني الفصُل الدِّ

عددُ الحصِص الّصفحةُ المحوُر المحتوياُت الَوحدةُ

حّصتان 66 القرآُن الكريُم ِ تعالى في الكوِن
إبداُع الّلَ

عةُ
ّراب

ةُ ال
حد

حّصةالَو 70 الحديُث النَّبويُّ خُلٌُق كريٌم

حّصتان 74 األخالُق تحمُُّل المسؤوليِّة

حّصتان 78 - تدريباٌت

حّصة 80 - نشاٌط

حّصتان 84 القرآُن الكريُم مجتمٌع مُتكاِفٌل

سةُ
خام

ةُ ال
حد

حّصةالَو 88 القرآُن الكريُم من خصاِل الخيِر

حّصة 90 الحديُث النَّبويُّ ِقيٌَم إنسانيّةٌ ساميةٌ

حّصتان 92 األخالُق الثِّقةُ بالنَّفِس

حّصتان 96 - تدريباٌت

حّصتان 100 القرآُن الكريُم يومُ الُجُمعِة
سةُ

ّساد
ةُ ال

حد
الَو

حّصة 104 القرآُن الكريُم عبادةٌ وعمٌل

حّصة 106 الحديُث النَّبويُّ ماويِّة ساالِت السَّ تكامُل الرِّ

حّصتان 108 يرةُ النَّبويّةُ السِّ  ِّحكمةُ النَّبي

حّصتان 110 األخالُق اإليثاُر

حّصتان 114 - تدريباٌت

حّصة 116 - مشروٌع



الَوحدُة األولى
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عدٌل وأمانٌة1

 تهيئةٌ:

أتأمَُّل الُمخطََّط اآلتي ثمَّ أُكمُل:  

منَ األخالِق الكريمِة:

دُق.   الصِّ

التَّسامُح.  

األمانةُ.  

الوفاءُ.  

  

  

منَ الحقوِق: حقُّ:

الحياِة.  

التَّعلُّمِ.  

العمِل.  

  

  

منَ الواجباِت:

المواطنةُ الّصالحةُ.  

الممتلــكاِت    علــى   الحفــاُظ 
والخاّصــِة. العامّــِة 

عدمُ االعتداِء على اآلخريَن.  

احترامُ النّاِس.  

  

  

يعيُش أفرادُ المجتمِع بأماٍن حينما:

يتحلّى أفرادُه بالُخلُِق الكريمِ.  

يحترموَن الحقوَق ويحفظونها.  

  . 

يتحقَُّق األمُن االجتماعيُّ بـ:

الخُلُِق الكريمِأداِء الواجباِت حفِظ الحقوِق 
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القرآُن الكريُم

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ

أقرأُ وأُطابُق:. 2

الِفكَُرمالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ۡحَسُن
َ
دُق في القوِل مع األقرباِء وغيِرهم. َوَل َتۡقَرُبواْ َماَل ٱۡلَتِيِم إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ الصِّ

٢ ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمزَياَن بِٱۡلقِۡسِط
َ
الوفاءُ بالعهوِد والمواثيِق. َوأ

٣ َل نَُكّلُِف َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها .حفُظ ماِل اليتيمِ واستثماُره

4 ِٰإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكَن َذا قُۡرَب .عدمُ التَّالعِب بالوزِن والكيِل

٥ ْۡوفُوا
َ
ِ أ ِ تعالى اإلنساَن بحسِب طاقِته. َوبَِعۡهِد ٱللَّ

تكليُف الّلَ

ــَل  ــواْ ٱۡلَكۡي ۡوفُ
َ
ۥۚ َوأ هُ ُشــدَّ

َ
ــَغ أ ٰ َيۡبلُ ۡحَســُن َحــتَّ

َ
ــِت ِهَ أ ــِم إِلَّ بِٱلَّ ــاَل ٱۡلَتِي ــواْ َم  َوَل َتۡقَرُب

 ۖ َوٱلِۡمــزَياَن بِٱۡلقِۡســِطۖ َل نَُكّلـِـُف َنۡفًســا إِلَّ وُۡســَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُتــۡم فَٱۡعِدلـُـواْ َولـَـۡو َكَن َذا قُــۡرَبٰ
ــُروَن ١٥٢  ] األنعــام [. ىُٰكــم بـِـهِۦ لََعلَُّكــۡم تََذكَّ ْۚ َذٰلُِكــۡم َوصَّ ــوا ۡوفُ

َ
ِ أ َوبَِعۡهــِد ٱللَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ

الكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّالمعنى

 ٱۡلَتِيِم  ۚۥ هُ ُشدَّ
َ
 بِٱۡلقِۡسِط  وُۡسَعَها  َيۡبلَُغ أ

✓بالعدِل

مَْن ماَت أبوه وهو صغيٌر

يستطيَع حفَظ ماِله، ويُحِسَن 
َف فيه التَّصرُّ

قدرتَها وطاقتَها
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1

أقرأُ وأُبيُِّن:. 3

ــه بحســِب  ــاِق علي ــى اإلنف ــمِ إل ــَل اليتي ــا كاف ــه، ودع ــمِ ورعايِت ــِة اليتي ــى بكفال ُ تعال ــَر الّلَ أم
ــتثماِره. ــه واس ــِة ماِل ــى تنمي ــِة، وإل الحاج

تتحقَُّق كفالةُ اليتيمِ ورعايتُه:

 في نفِسه:  1. ِبـالتَّربيِة الّصالحِة.   
 .٢

 في ماِله:   1. ِبـحفِظه.   
 .٢

ح كيَف أكوُن عادالً مَع كلٍّ من:. 4 أُوضِّ

هما وأحسُن إليهما.والَدّي1 أبرُّ

زميلي في المدرسِة٢

أقاربي٣

جيراني4

بُني: ُخلُقي يهذِّ

، يجُب حفظُها ُ تعالى إيّاه من ِنعمٍة هو أمانةٌ لديَّ  كلُّ ما أعطاني الّلَ

َ تعالى. واستعمالُها َوفَق ما يُرضي الّلَ
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القرآُن الكريُم

 أُقيُِّم ذاتي:

َف مدى التزامي سلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً لوُك السُّ

ألتزمُ األمانةَ في معاملتي مَع النّاِس.. 1

أُحبُّ للنّاِس مَن الخيِر ما أُحبُّ لنفسي.. ٢

أكوُن صادقاً في أقوالي وأفعالي.. ٣

أحافُظ على أثاِث مدرستي.. 4

أَتََحلّى ِبُحْسِن الُخلُِق مََع النّاِس كافّةً.. ٥

أَميُل ِإلى التَّيسيِر على اآلَخريَن، فال أَطلُُب إلى أََحٍد . 6
ما ال يُطيُقُه.

ُق َعلى المحتاجيَن في ُحدوِد ِإمكاناتي.. 7 أَتََصدَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى بالتزامِ أوامِره واجتناِب نواهيه.. 1
أكوُن وفيّاً مَع الّلَ

٢ .

٣ .

 التَّقويُم:

فاِتهم؟ ماذا لو التزمَ النّاُس خُلَُق العدِل في أقواِلهم وتصرُّ
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شاِد٢ ُسبُل الرَّ

 أقرأُ بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

الاّلمُ القمريّةُالاّلمُ الّشمسيّةُالكلمةُ القرآنيّةُم

1 ٱلرَِّحيِم ✓

٢ ٱۡلَكۡيَل 
٣ ٱلُۡمۡسَتقِيَم 
4 َباَل  ٱۡلِ
٥ ِٰصِحنَي  ٱلنَّ

ــَل  ــواْ ٱۡلَكۡي ۡوفُ
َ
ۥۚ َوأ هُ ُشــدَّ

َ
ــَغ أ ٰ َيۡبلُ ۡحَســُن َحــتَّ

َ
ــِت ِهَ أ ــِم إِلَّ بِٱلَّ ــاَل ٱۡلَتِي ــواْ َم  َوَل َتۡقَرُب

 ۖ َوٱلِۡمــزَياَن بِٱۡلقِۡســِطۖ َل نَُكّلـِـُف َنۡفًســا إِلَّ وُۡســَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُتــۡم فَٱۡعِدلـُـواْ َولـَـۡو َكَن َذا قُــۡرَبٰ
ــُروَن ١٥٢  ] األنعــام [. ىُٰكــم بـِـهِۦ لََعلَُّكــۡم تََذكَّ ْۚ َذٰلُِكــۡم َوصَّ ــوا ۡوفُ

َ
ِ أ َوبَِعۡهــِد ٱللَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

أقرأُ وأُصنُِّف:. 2

اشــتملَِت التَّراكيــُب القرآنيّــةُ اآلتيــةُ علــى مجموعــٍة مــَن األوامــِر والنَّواهــي، فــإذا التــزمَ 
نيــا،  ُ تعالــى عنــه نــاَل الخيــَر فــي الدُّ ِ تعالــى، واجتنــَب مــا نهــى الّلَ

اإلنســاُن أوامــَر الّلَ
ــرِة. ــي اآلخ ــَر ف ــَر الكبي واألج

النَّواهياألوامُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 َوَل َتۡقَرُبواْ َماَل ٱۡلَتِيِم 
٢ ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمزَياَن بِٱۡلقِۡسِط

َ
 َوأ

٣ ِْإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُوا 
4 ْۡوفُوا

َ
ِ أ  َوبَِعۡهِد ٱللَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أحترمُ اآلخريَن، وأحفُظ حقوقَهم.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

كيَف نحافُظ على ماِل اليتيمِ؟



14

وطُننا الغالي٣

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

حــبُّ الوطــِن مغــروٌس فــي نفــِس اإلنســاِن، فــال حيــاَة أفضــُل وال أجمــُل مــَن العيــِش علــى 
ه، فاإلنســاُن العاقــُل  تــراِب الوطــِن وتحــَت ســماِئه، فهــو عنــواُن اإلنســاِن، ومــالذُه، ومســتقرُّ

وِد عــن كرامِتــه. يبــذُل الغالــي والنَّفيــَس فــي ســبيِل الحفــاِظ عليــه، والــذَّ

- ما أهمِّيّةُ الوطِن لإلنساِن؟

 النَّشاُط:

ُر:. 1 أقرأُ وأتفكَّ

رِة قاَل: مِة إلى المدينِة المنوَّ ُ عليه وسلََّم من مكَّةَ الُمكرَّ لّما هاجَر النَّبيُّ صلَّى الّلَ
» ِمنْــِك، مَــا سَــكَنُْت غَْيــَرِك  أَْخَرجُوِنــي  قَْوِمــي  أَنَّ  َولَــْواَل   ! ِإلَــيَّ ـِك  َـّ َوأَحَب بَلْــَدٍة  ِمــْن  أَطْيَبَــِك   » مَــا 
)صحيح ابن حبان(.  
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بويُّ الحديُث النَّ

أُناقُش ثمَّ أُكمُل:. 2

واجبي تُجاه وطني:

فــاَع عنــه واجبــاً     حفــُظ كرامِتــه بــكلِّ طريقــٍة ممكنــٍة، وقــد عــدَّ اإلســالمُ حــبَّ الوطــِن والدِّ
ِ تعالــى. 

ســاً، وعــدَّ كلَّ مـَـن قُِتــَل وهــو يدافــُع عــن وطِنــه شــهيداً ينــاُل رضــا الّلَ مقدَّ

راِت الوطِن وثرواِته.    حفُظ مُقدَّ

  

ُر:. 3 ُر ثمَّ نقرِّ بالتَّعاوِن مَع زمالئي نفكِّ

نبني وطنَنا بـ:   

نتعامُل فيما بيننا بـ:   

نحافُظ على َوحدِة وطِننا وكرامِته بـ:   

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

حبُّ الوطِن مَن اإليماِن.. 1

٢ .

 التَّقويُم:

ساً؟ فاُع عِن الوطِن واجباً مقدَّ برأِيك: لماذا يَُعدُّ الدِّ
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األخالُق

أقرأُ وأُميُِّز:. 2

يــَن فــي مجــاالِت الحيــاِة كافـّـةً، ودعانا إلــى االجتهاِد  رفــَع اإلســالمُ مــن شــأِن العامليــَن الُمجدِّ
فــي العمــِل النّافــِع، فالجميــُع يعمــُل، كلٌّ فــي موقِعــه، الطّالــُب بدراســِته، والطّبيــُب بمــداواِة 
ــهِر علــى حمايــِة الوطــِن وتوفيــِر األمــِن واألمــاِن للنـّـاِس، وعامــُل  المرضــى، والجنــديُّ بالسَّ
ُب بهــا اإلنســاُن إلــى  النَّظافــِة بمــا يصنُعــه مــن جمــاٍل فــي كلِّ صبــاحٍ، فالعمــُل عبــادةٌ يتقــرَّ

ِ تعالــى؛ ِلينــاَل الثَّــواَب الكبيــَر.
الّلَ

ٌُّزإتقانٌتواكٌلاجتهادٌنجاٌحالموقُفم تمي

يحصُل على المرتبِة األولى في مدرسِته. 1

َ تعالى ٢ يُهِمُل دروَسه وواجباِته، ويظنُّ أنَّ الّلَ
سيكتُب له النَّجاَح.

يصنُع األلبسةَ بجودٍة عاليٍة.٣

يهتمُّ بأداِء واجباِته، وفهمِ دروِسه.4

يكسُب ثقةَ النّاِس في تجارِته.٥

بُني: ُخلُقي يهذِّ

الجدُّ واالجتهادُ في العمِل بعَد األخِذ باألسباِب يدعوني إلى التَّفاؤِل 

والمثابرِة واالنطالِق نحَو مستقبٍل ال يعرُف اليأَس واإلحباَط.
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4

أقرأُ وأُقارُن بيَن الُمتعلِّمِ الُمِجدِّ والُمتعلِّمِ الُمهِمِل:. 3

ـمِ، وضمــاِن  راســِة فــي تحقيــِق مســتقبٍل مشــرٍق للُمتعلِـّ يُســِهُم الجــدُّ واالجتهــادُ فــي الدِّ
مِ  حصوِلــه علــى المراتــِب العليــا التــي تحقِّــُق لــه حيــاًة كريمــةً الئقــةً بمــا ينعكــُس علــى تقــدُّ

ــى: ُ تعال ــاَل الّلَ ِره؛ ق ــوُّ ــِن وتط الوط

وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖت  ]اآلية/المجادلة:11[.
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ ُ ٱلَّ  يَۡرفَِع ٱللَّ

ــُم الــذي يجتهــُد فــي دروِســه ويــؤدّي واجباِتــه فــي حيِنهــا، هــو واثــٌق بنفِســه، مُتِقــٌن  فالُمتعلِّ
لعمِلــه، مُتميِّــٌز عــن أقراِنــه.

وأمّــا الــذي يقضــي وقتَــه فــي إلهــاِء زمالِئــه فــي أثنــاِء التَّعلُّــمِ، وال يهتــمُّ بــأداِء واجباِتــه فهــو 
ــه. ضعيــُف الثِّقــِة بنفِســه، مهمــٌل وغيــُر متقــٍن لعمِل

المُتعلُِّم المُهِمُلالمُتعلُِّم المُِجدُّ المُتميُِّزمن حيُث:م

الثِّقةُ بالنَّفِس.1

إتقاُن العمِل.٢

الجدُّ واالجتهادُ. ٣

النَّجاُح.4

اإلبداُع.٥

القدرةُ على النُّهوض بالمجتمِع.6

أربُط بواقعي:

رجاِت ألنفَع  أستمرُّ في التَّعلُّمِ مدى الحياِة، وأحصُل على أعلى الدَّ

نفسي وغيري، وأرفَع اسَم وطني عالياً.
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األخالُق

أنقُد وأبني موقفاً:

ُِّر اإلمكاناِت وغيِرها. بعُض النّاِس ال يتقنوَن األعماَل الموَكلةَ إليهم مُتعلِّليَن بأعذاٍر، كعدمِ توف

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ال أُؤجُِّل عمَل اليومِ إلى الغِد.. 1

راسِة واللَّعِب ألصَل إلى درجِة التَّميُِّز.. ٢ أُنظُِّم وقتي بيَن الدِّ

٣ .

 التَّقويُم:

)الجدُّ – االجتهادُ - العمُل( هي من أركاِن النَّجاِح وأسِسه في الحياِة، وهي سبيُل ارتقاِء . 1

َِّب هذه األركاَن واألُسَس بحسِب األهمِّيِّة لَمن تُعطي:  األممِ، فإذا أردَت أن ترت

 ـــ المرتبةَ األولى

 ـــ المرتبةَ الثّانيةَ

 ـــ المرتبةَ الثّالثةَ

ولماذا؟ 

ما نصيحتُك لَمن ال يؤدُّوَن أعمالَهم بإتقاٍن؟. ٢

1

٢

٣
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حيحِة: ُل: ارسْم دائرًة حولَ اإلجابِة الصَّ ؤاُل األوَّ ١ السُّ

دُ اإلنساِن بإنجاِز األعماِل بجودٍة وإتقاٍن هو:. 1 تفرُّ

التَّميُُّزالنَّجاُحالِجدُّ

ِمَن الحقوِق اإلنسانيِّة حقُّ:. ٢

جاعِةالحياِةاألمانِة الشَّ

اليتيُم هو من ماَت:. ٣

عمُّهأخوهأبوه

مِة إلى:. 4 ُ عليه وسلََّم من مكَّةَ الُمكرَّ هاجَر النَّبيُّ صلَّى الّلَ

رِةالحبشِة القدِسالمدينِة المنوَّ

حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة  ( جانَب العبارِة الصَّ ؤاُل الثّاني:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٢ السُّ
الغلِط:

)  (حبُّ الوطِن مَن اإليماِن.  

)  (الاّلمُ في كلمِة  ٱلِۡمزَياَن  المٌ شمسيّةٌ.  

)  (الُمتعلُِّم المجتهُد في دروِسه والُمؤدّي لواجباِته واثٌق بنفِسه.  

ِ تعالى.  
ُب بها اإلنساُن إلى الّلَ )  (العمُل عبادةٌ يتقرَّ
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ؤاُل الثّالُث: ما القيمةُ التَّربويّةُ المُستفادةُ من قوِله تعالى: 3 السُّ

 ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكَن َذا قُۡرَبٰ  ؟

ِ تعالى؟
ؤاُل الّرابُع: كيَف يناُل اإلنسانُ رضا الّلَ ٤ السُّ

؟ ؤاُل الخامُس: بَم يتحقَُّق األمُن االجتماعيُّ ٥ السُّ

ؤاُل الّسادُس: ما نَصيحتُك:  ٦ السُّ

ِلَمن ال يتقُن عملَه مُتعلِّالً بعدمِ توفِّر اإلمكاناِت؟. 1

ِلَمن يهمُل دروَسه مُتعلِّالً بصعوبِتها؟. ٢



 نشاٌط 
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أي اآلخِر ُل الرَّ أدُب الحواِر الّناجِح وتقبُّ

ينطلُق الحواُر النّاجُح من نقاِط االتِّفاِق ال من نقاِط االختالِف.  

( تحَت صورةِ    ورَ اآلتيةَ ثمَّ أكتُب كلمةَ ) صحَّ   أتأمَُّل الصُّ
 الحواِر النّاجِح، وكلمةَ)غلط( تحَت صورِة الحوار غيرِ 

النّاجِح.

فكرةُ النَّشاِط:
إعدادُ موقٍف تمثيليٍّ يُراعى فيه 

أدُب الحواِر.

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أسلوُب التَّنفيِذ:

تعاونيٌّ

ةُ التَّنفيِذ: مدَّ

ٌ ةٌ درسيّة حصَّ
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طريقةُ التَّنفيِذ:

بيانُ صفاِت المُحاِوِر الجيِِّد:  

بيانُ صفاِت المُستِمِع الجيِِّد:  

إعدادُ موقٍف تمثيليٍّ حواريٍّ يتجّسُد فيه فنُّ الحواِر النّاجِح.  

   يُراعى في إعداِد المشهِد: 

 - اللُّغةُ العربيّةُ الفصيحةُ.
 - توزيُع األدواِر بيَن التَّالميِذ.

- زمُن المشهِد ال يتجاوُز خمَس دقائَق.

مناقشةُ األثِر اإليجابيِّ في نهايِة المشهِد.  

يُناقُش المُدرُِّس المشاهَد معَ التَّالميِذ، ويُعَرُض المُميَُّز منها على مسرحِ المدرسِة.  

ملحوظةٌ:

رســيِّة    ــِة الدَّ ــِة الَوحــدِة األولــى، ويُناقَــُش فــي الحصَّ ــُذ النَّشــاَط مــع بداي ــُف التَّالمي  يُكلَّ
رِة. الُمقــرَّ

تُتَرُك للتِّلميِذ حريّةُ اختياِر مَن يشارُكه المشهَد بإشراِف الُمعلِّمِ.  



الَوحدُة الّثانيُة



راُت األداِء معاييُر الَوحدِة الّثانيِة ومؤشِّ

القرآنُ الكريُم  ثواُب العملِ الّصالِح - المسارعةُ إلى فعلِ الخيرِ 

ُر المُتعلُِّم قيمةَ العملِ الّصالِح. المعياُر: يُقدِّ

يستمُع الُمتعلُِّم لقراءِة اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

يقرأُ اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

دُ ِفَكَر اآليتَيِن الكريمتَيِن.   يُحدِّ

عاِء.   يرِبُط بيَن فعِل الخيِر واسِتجابِة الدُّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ  عيُّ  العمُل التَّطوُّ

. عيِّ المعياُر: : يُدِرُك المُتعلُِّم أهمِّيّةَ العملِ التَّطوُّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

  . عيِّ يُبيُّن اآلثاَر اإليجابيّةَ للعمِل التَّطوُّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق  القناعةُ 

ُر المُتعلُِّم قيمةَ القناعِة. المعياُر: يُقدِّ

يقرأُ قّصةً عِن القناعِة.  

يُبيُِّن آثاَر القناعِة.  

عادِة والقناعِة.   يستنتُج الّرابَط بيَن السَّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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ثواُب العمِل الّصالِح1

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

المبــادرةُ إلــى األعمــاِل الّصالحــِة، واألخــُذ بأســباِب النَّجــاِح والتَّميُّــِز، والعمــُل علــى رفعــِة 
راِتــه مــن أعظــمِ الغايــاِت التــي يتنافــُس فيهــا أصحــاُب األخالِق الَحَســنِة؛  الوطــِن وحمايــِة مُقدَّ
ِ تعالــى وبنــاٍء لمجتمــٍع حضــاريٍّ مُتكاِمــٍل، وقــد كاَن األنبيــاءُ عليهــُم 

لمــا فيهــا مــن رضــا الّلَ
ــالمُ القــدوَة الّصالحــةَ فــي المســارعِة إلــى تقديــمِ الخيــِر للنـّـاِس كافـّـةً.   السَّ

ِح الّرابَط بيَن األخالِق الَحَسنِة واألعماِل الّصالحِة. - وضِّ

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ

نــَت َخــۡرُ ٱۡلَوٰرِثـِـنَي ٨٩ فَٱۡســَتَجۡبَنا َلُۥ 
َ
 َوَزَكرِيَّــآ إِۡذ نـَـاَدٰى َربَّــُهۥ َرّبِ َل تـَـَذۡرِن فَــۡرٗدا َوأ

ــرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيــَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنــا  ُهــۡم َكنـُـواْ يَُسٰ ۥٓۚ إِنَّ ۡصلَۡحَنــا َلُۥ َزوَۡجــُه
َ
َوَوَهۡبَنــا َلُۥ َيۡــَىٰ َوأ

رََغٗبــا َورََهٗبــاۖ َوَكنـُـواْ َلـَـا َخِٰشــعِنَي ٩٠  ] األنبيــاء [.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

المعنى
الكلمةُ القرآنيّةُ

 رََهٗبا  َوَهۡبَنا  َخِٰشعِنَي  نَاَدٰى 
ِ تعالى

✓خاضعيَن لّلَ

دعا

خوفاً

أعطينا بال مقابٍل

أقرأُ وأُطابُق:. 2

الِفكَُرمالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1
 َوَزَكرِيَّآ إِۡذ نَاَدٰى َربَُّهۥ َرّبِ َل تََذۡرِن فَۡرٗدا 
 نَت َخۡرُ ٱۡلَوٰرِثنَِي ٨٩

َ
َوأ

عاِء. فعُل الخيِر من شروِط إجابِة الدُّ

٢ ٰفَٱۡسَتَجۡبَنا َلُۥ َوَوَهۡبَنا َلُۥ َيَۡى 
َ تعالى أن يرزقَه  المُ الّلَ دعاءُ زكريا عليه السَّ

الولَد.

٣
ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا   إِنَّ
 رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ َلَا َخِٰشعِنَي ٩٠

ِ تعالى الولُد الّصالُح.
ِمن ِنَعمِ الّلَ

بُني: ُخلُقي يهذِّ

عاَب؛  أعمُل الخيَر، وأستثمُر وقتي في العمِل النّافِع المفيِد، وأتحّمُل الصِّ

َ تعالى ال يضيُع أجَر مَن أحسَن عمالً. ألنَّ الّلَ
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1

دُ:. 3 أقرأُ وأُحدِّ

الِجــدُّ واالجتهــادُ فــي العمــِل الّصالــِح، ومحبَّــةُ النـّـاِس، واالبتعــادُ عــن إيذاِئهــم مــن دواعــي 
ــِت اآليتــاِن الكريمتــاِن دواعــَي أخــرى. عــاِء، وقــد بيَّنَ ــِة الدُّ إجاب

عاِءالتَّراكيُب القرآنيّةُم من دواعي إجابِة الدُّ

1  .المبادرةُ إلى فعِل الخيِر

٢  .ّراِء ّراِء والضَّ عاِء في السَّ االجتهادُ في الدُّ

٣  .تعالى ِ
الخضوُع لّلَ

ُر وأُصنُِّف:. 4 أُفكِّ

غيُر صالحٍةصالحةٌاألعماُلم

ِبرُّ الوالَدين.1

العلُم والتَّعلُُّم.٢

إيذاءُ اآلخريَن بالقوِل أو الفعِل.٣

مساعدةُ المحتاجيَن.4

أنقُد وأبني موقفاً:

َ تعالى سيرزقُهم ويكتُب لهُم النَّجاَح  زِق متوهِّميَن أنَّ الّلَ يتكاسُل بعُض النّاِس عن طلِب الرِّ
في حياِتهم من غيِر جدٍّ واجتهاٍد، مخاِلفيَن قولَه تعالى:

 فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِ  ]اآلية/الملك:15[.
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القرآُن الكريُم

ُر:. 5 ُر وأُقرِّ أُفكِّ

أنا إنسانٌ 

َ تعالى وحَده. أعبُد الّلَ

أُحبُّ لآلخريَن ما أحبُّ لنفسي.

أحترمُ اآلخريَن، وأدعو لهم بالتَّوفيِق.

أتحلّى بمكارمِ األخالِق، وأُداومُ على فعِل الخيِر.

ُر أن: أُقرِّ

بُني: ُخلُقي يهذِّ

َ تعالى  المُ، وأقتدي بهم؛ ألنَّ الّلَ سِل عليهُم السَّ أُؤمُن بجميِع األنبياِء والرُّ

. أرسلَهم لهدايِة النّاِس إلى طريِق الحقِّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

إتقاُن العمِل سبيُل النَّجاِح.. 1

٢ .

٣ .

التَّقويُم:

كيَف يكوُن اإلنساُن ناجحاً ومُتميِّزاً؟
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المسارعُة إلى فعِل الخيِر٢

أقرأُ بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

النَّشاُط:

أكتُب أضدادَ الكلماِت القرآنيِّة اآلتيِة:. 1

 َُخۡر  َوَهۡبَنا  رََغٗبا  ُ الكلمةُ القرآنيّة

ها ضدُّ

نــَت َخــۡرُ ٱۡلَوٰرِثـِـنَي ٨٩ فَٱۡســَتَجۡبَنا َلُۥ 
َ
 َوَزَكرِيَّــآ إِۡذ نـَـاَدٰى َربَّــُهۥ َرّبِ َل تـَـَذۡرِن فَــۡرٗدا َوأ

ــرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيــَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنــا  ُهــۡم َكنـُـواْ يَُسٰ ۥٓۚ إِنَّ ۡصلَۡحَنــا َلُۥ َزوَۡجــُه
َ
َوَوَهۡبَنــا َلُۥ َيۡــَىٰ َوأ

رََغٗبــا َورََهٗبــاۖ َوَكنـُـواْ َلـَـا َخِٰشــعِنَي ٩٠  ] األنبيــاء [.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

2 .: سمِ اإلمالئيِّ أكتُب الكلماِت القرآنيّةَ اآلتيةَ بالرَّ

سُم القرآنيُّم سُم اإلمالئيُّالرَّ الرَّ

1 ٱۡلَوٰرِثنَِي 
٢ يَُسٰرُِعوَن 
٣ ٱۡلَۡيَرِٰت 
4 َخِٰشعِنَي 
٥ تََذۡرِن 

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

ُ تعالى وحَده الُمستِحقُّ للعبادِة.. 1 الّلَ
أُحبُّ الخيَر لجميِع النّاِس، وأتعاوُن مَعهم.. ٢

٣ .

التَّقويُم:

اقترْح ثالثةَ أموٍر يمكُن أن تزيَد من محبَِّتنا لبعِضنا بعضاً.
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عي٣ُّ طوُّ العمُل التَّ

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــِر  ــواِب الخي ــى، وهــو أحــُد أب ِ تعال
ــى الّلَ عــيُّ مــن أفضــِل األعمــاِل وأحبِّهــا إل العمــُل التَّطوُّ

ــُد التَّراُحــَم فــي المجتمــِع، وتحقِّــُق التَّكافــَل والتَّعاطــَف بيــَن النـّـاِس، فمــا مــن عمــٍل  التــي تُجسِّ
ُ تعالــى لــه  يقــومُ بــه اإلنســاُن فيــه خدمــةٌ للنـّـاِس ونفــٌع لهــم دوَن مقابــٍل مــاديٍّ إال كتــَب الّلَ

بــه أجــراً عظيمــاً؛ قــاَل تعالــى:

ۡحَسَن َعَمًل ٣٠  ]اآلية/الكهف[. 
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
 إِنَّا َل نُِضيُع أ

؟ عيِّ - ما ميِّزاُت العمِل التَّطوُّ

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ َعلَيِْه َوَسلََّم: أَيُّ اأْلَعَْماِل أَفَْضُل؟ قَاَل: ِ َصلَّى الّلَ
ُسِئَل َرُسوُل الّلَ

» حَاجَــًة  لَــهُ  قَضَْيــَت  أَْو  عُْريَــهُ،  َكَســْوَت  أَْو  أَْشــبَعَْت جَْوعَتَــهُ،  ُمْؤِمــٍن؛  عَلــى  ــُرورَ  السُّ ِإْدخَالُــَك   « 
)المعجم األوسط للطبراني(.  
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بويُّ الحديُث النَّ

المعنى
الكلمةُ أو العبارةُ 

ُروَر قََضيَْت لَُه َحاجةًَكَسْوَت عُْريَُهأَْشبَْعَت َجْوَعتَُهالسُّ

الفرَح

أسهمَت في مساعدِته

مَْت إليه اللِّباَس قدَّ

مَْت إليه الطَّعامَ قدَّ

2 .: عيٍّة وردت في الحديِث النَّبويِّ أكتُب أمثلةً مَن الواقِع ألعماٍل تَطوُّ

 -

 -

 -

أقرأُ وأُكمُل:. 3

عيـّـةُ بشــكٍل إيجابــيٍّ فــي حيــاِة الفــرِد وفــي بنــاِء الوطــِن، فيتحقَّــُق العمــُل  ِّــُر األعمــاُل التَّطوُّ تؤث
عــيُّ بمــدِّ يــِد العــوِن للنـّـاِس كافـّـةً، وإنَّ خيــَر النـّـاِس أنفُعهــم للنـّـاِس، وقدوتُنــا فــي ذلــك  التَّطوُّ
عيــَف واليتيــَم، ويســاعُد  ُ عليــه وســلََّم، فقــد كاَن يرعــى الضَّ النَّبــيُّ الكريــُم محمَّــٌد صلَّــى الّلَ
ُ عليــه وســلََّم: ــى الّلَ ُ عنهــا للنَّبــيِّ صلَّ ــيِّدةُ خديجــةُ رضــَي الّلَ ــَن، وقــد قالَــت السَّ  المحتاجي

ــِري  ، َوتَقْ ــكَلَّ ــُل ال ــَث، َوتَْحِم ــُدُق الحَِدي ــَم، َوتَْص ِح ــُل الرَّ ــَك لَتَِص َّ ــداً، ِإن َ  أَب
ُ ــَك الّلَ ِ الَ يُْخِزي

ــَوالّلَ َ » ف
ــاري(. ــح البخ ــقِّ « )صحي ــِب الحَ ــى نََواِئ َ ــُن عَل ــَف، َوتُِعي ْي الضَّ
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٣

عيِّة في: اآلثاُر اإليجابيّةُ لألعماِل التَّطوُّ

بناِء الوطِنالفرِد

عادِة والثِّقةُ بالنَّفِس.1 عوُر بالسَّ .الشُّ تحقيُق التَّكافِل االجتماعيِّ

باِب في العمِل واإلنتاِج.كسُب محبَِّة النّاِس واحتراِمهم.٢ استثماُر طاقاِت الشَّ

.إشغاُل وقِت الفراِغ بالعمِل النّافِع.٣ تحسيُن المستوى االقتصاديِّ

.اكتساُب مهاراٍت اجتماعيٍّة عمليٍّة.4 توفيُر األمِن االجتماعيِّ

٥

أقرأُ وأُناقُش:. 4

عيّــٍة إلــى مجموعــٍة مــَن المهــاراِت التَّربويّــِة  يحتــاُج اإلنســاُن الــذي يقــومُ بأعمــاٍل تطوُّ
واالجتماعيّــِة؛ مــن أهمِّهــا:

مهارةُ التَّعاملِ معَ النّاسِ بمختلِف مستوياِتهم وفئاِتهم.

مهارةُ االستماِع واإلنصاِت.

مهارةُ تقديمِ المشورِة.

مهارةُ حلِّ المشكالِت.
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بويُّ الحديُث النَّ

أُبيُِّن رأيي في المواقِف اآلتيِة:. 5

التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالموقُفم

َع أفرادَ أسرِته على العمِل 1 شجَّ
. عيِّ التَّطوُّ

شارَك في أسبوِع النَّظافِة ٢
. المدرسيِّ

أسهَم في زراعِة غراِس حديقِة ٣
. الحيِّ

اشترَط حصولَه على مبلٍغ ماليٍّ 4
عيٍّة. لقاءَ مشاركِته في أعماٍل تطوُّ

بُني: ُخلُقي يهذِّ

دِق واألمانِة، وأُسِهُم في بناِء وطني بالعلمِ والجدِّ  أتحلَّى بالصِّ

ُ عليه وسلََّم. واالجتهاِد ومساعدِة اآلخريَن مُقتدياً بالنَّبيِّ صلَّى الّلَ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

أحرُص على نظافِة مدرستي، وجميِع المرافِق العامِّة.. 1

٢ .

التَّقويُم:

عيِّ المناسبةُ إلمكاناِتك وقدراِتك وظروِفك؟ ما مجاالُت العمِل التَّطوُّ
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القناعُة4

تهيئةٌ:

ةَ اآلتيةَ ثمَّ أُجيُب:   أقرأُ القصَّ

َّفقــوا علــى تقســيِمه بينَهــم بالتَّســاوي، وقبــَل أن يقومــوا  عثــَر ثالثــةُ أشــخاصٍ علــى كنــٍز، وات
ــديِد، فأرســلوا أحَدهــم ليشــترَي لهــم طعامــاً، وتواَصــوا بالكتماِن  ــوا بالجــوِع الشَّ بذلــك أحسُّ
ثَتـْـُه نفُســه بالتَّخلُّــِص مــن  حتـّـى ال يطمــَع فيــه غيُرهــم، وفــي أثنــاِء ذهاِبــه إلحضــاِر الطَّعــامِ حدَّ
ــه فــي الطَّعــامِ، وفــي الوقــِت نفِســه  ــّماً ووضَع ــِز وحــَده، فاشــترى ُس ــه؛ لينفــردَ بالكن صاحبَي
ــا  ــه، ولّم ــَز فيمــا بينهمــا دونَ ــه؛ ليقتســما الكن ــَد عودِت ــه عن ــِص من ــاه علــى التَّخلُّ َّفــَق صاحب ات
، فَمــْن  ــمِّ عــادَ بالطَّعــامِ تخلَّــَص منــه صاحبــاه، ثــمَّ أخــذا يــأكالِن الطَّعــامَ؛ فماتــا مــن أثــِر السُّ

فقــَد القناعــةَ قتلـَـه الطَّمــُع. 

ِة؟ - ما الِعبرةُ مَن القصَّ

النَّشاُط:

أقرأُ ثمَّ أُبيُِّن:. 1

ــعادةُ الحقيقيّــةُ تكــوُن باإليمــاِن  ســعادةُ اإلنســاِن ال تقــاُس بالمــاِل، واألوالِد، والجــاه؛ فالسَّ
ِره، ومســاعدِة النّــاِس وحــلِّ مشــكالتهم.  ــاِء الوطــِن وتطــوُّ ــعي فــي بن ــمِ والعمــِل والسَّ والعل
ــخصيّةَ المتواِزنــةَ،  ــُد الشَّ ُ عليــه وســلََّم القناعــةَ التــي تُجسِّ ِ صلَّــى الّلَ

وقــد علََّمنــا رســوُل الّلَ
نيــا  ُ تعالــى لــه فــي هــذه الدُّ وتؤكِّــُد صــدَق إيماِنهــا، وهــي: أْن يرضــى اإلنســاُن بمــا قســَمه الّلَ
ــَع إلــى مــا فــي أيــدي اآلخريــَن، فــال تمتــدُّ يــُده إلــى أمواِلهــم، أو   ولــو كاَن قليــالً، وأاّل يتطلَّ
ــٞن  ــَو ُمۡؤِم ــَىٰ َوُه ن

ُ
ۡو أ

َ
ــٍر أ ــن َذَك ــا ّمِ ــَل َصٰلِٗح ــۡن َعِم إلــى المــاِل العــامِّ؛ قــاَل تعالــى:  َم

ۡحَســِن َمــا َكنـُـواْ َيۡعَملُــوَن ٩٧  ]النحــل[.
َ
ۡجَرُهــم بِأ

َ
فَلَُنۡحيَِينَّــُهۥ َحَيــٰوٗة َطّيَِبــٗةۖ َوَلَۡجزَِينَُّهــۡم أ

عادِة والقناعِة: - الّرابُط بيَن السَّ
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األخالُق

أقرأُ وأُميُِّز:. 2

ــةَ فــي نفــوِس النّــاِس،  ــَم األخالقيّــةَ النَّبيل ُز الِقيَ ــه وســلََّم يعــزِّ ُ علي ــى الّلَ ِ صلَّ
كاَن رســوُل الّلَ

ــٍح،  ــه الكريمــِة، وينهــى عــن كلِّ قبي ضــا مــن خــالِل ســلوكاِته وتوجيهاِت ــَل: القناعــِة والرِّ مث
ُ تعالــى بــه عليــه، بــل يتمنـّـى  مثــِل: الغــشِّ والطَّمــِع والحســِد، فالحاســُد ال يقنــُع بمــا أنعــَم الّلَ
ــِإنَّ  َ ــَد؛ ف ــْم َوالْحََس َّاُك ــلََّم: » ِإي ــه وس ُ علي ــى الّلَ ِ صلَّ

ــوُل الّلَ ــاَل رس ــاِس؛ ق ــِن النّ ــمِ ع زواَل النَِّع
ــاُر الْحَطـَـَب « )ســنن أبــي داود(.  ـَـأُْكُل النَّ ــنَاِت َكمـَـا ت ـَـأُْكُل الْحََس ــَد ي الْحََس

طمٌع وحسٌدرضا وقناعةٌالموقُفم

بِح. 1 يبيُع بضاعتَه بقليٍل مَن الرِّ

يتمنّى المرَض لصديِقه الذي ينافُسه على المرتبِة األولى.٢

يعمُل بجدٍّ ليكفَي أسرتَه.٣

يكسُب ماالً كثيراً ويساعُد النّاَس ويُسِهُم في بناِء وطِنه.4

٥. يتمنّى أْن يفلَس جاُره الغنيُّ

يدعو لغيِره بالتَّوفيِق والنَّجاِح.6
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4

أقرأُ وأتعلَُّم:

نيــا بتقديــِر  للقناعــِة منزلــةٌ عظيمــةٌ فــي حيــاِة اإلنســاِن، فهــي ترفــُع مــن شــأِنه ومكانِتــه فــي الدُّ
النَّــاِس واحتراِمهــم، وتكســبُه األجــَر الكبيــَر فــي اآلخــرِة، وهنــاك أمــوٌر تســاعُد اإلنســاَن علــى 

التَّحلـّـي بُخلـُـِق القناعــِة فــي الحيــاِة، منهــا:

المُ. . 1 سِل عليهُم السَّ االقتداءُ باألنبياِء والرُّ

ةُ اإلرادِة والعزيمِة.. ٢ قوَّ

حبةُ الّصالحةُ.. ٣ الصُّ

أقرأُ وأُكمُل:. 3

للقناعِة فوائُد كثيرةٌ، منها:

- الثِّقةُ بالنَّفِس وتقديُر الذّاِت.
- انتشاُر المودَِّة والمحبَِّة بيَن النّاِس.
- تزكيةُ النَّفِس مَن الكذِب والحقِد.

.  -

.  -

بُني: ُخلُقي يهذِّ

َ تعالى على ِنَعِمه الكثيرِة، وأحمُده على كلِّ حاٍل،  أشكُر الّلَ

ُ تعالى لي. وأرضى بما قسَمه الّلَ
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األخالُق

أربُط بواقعي:

ُد معنى القناعِة. أكتُب مثاالً من حياتي اليوميِّة يجسِّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

عادِة في الحياِة، والنَّجاِح في العمِل.. 1 القناعةُ من أسِس السَّ

٢ .

٣ .

التَّقويُم:

اكتْب عدداً مَن النَّصائِح التي تدعو إلى القناعِة وعدمِ الطَّمِع.



دريباُت   التَّ
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حيحةَ ممّا يأتي بوضِع إشارِة )✓(: ُل: اختِر اإلجابةَ الصَّ ؤاُل األوَّ ١ السُّ

1 . : رََهٗبا 
 رغباً غضباً خوفاً

٢ . : َخِٰشعِني 
 متميِّزيَن متكبِّريَن خاضعيَن

٣ . : َوَهۡبَنا  ضدُّ كلمِة

 وجْدنا أخْذنا أعطيْنا

حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة  ( جانَب العبارِة الصَّ ؤاُل الثّاني:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٢ السُّ
الغلِط:

)  (تقاُس سعادةُ اإلنساِن بكثرِة ماِله.  

ِ تعالى الولُد الّصالُح.  
)  (ِمن ِنَعمِ الّلَ

ُ تعالى به عليه مَن النَِّعمِ.   )  (يقنُع الحاسُد بما أنعَم الّلَ

عيَف واليتيَم، ويساعُد المحتاجيَن.   )  (كاَن النَّبيُّ  يرعى الضَّ

ِ تعالى.  
عيُّ من أفضِل األعماِل وأحبِّها إلى الّلَ )  (العمُل التَّطوُّ
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ؤاُل الثّالُث: ما القيمةُ التَّربويّةُ المُستفادةُ من قوِله تعالى: 3 السُّ

ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ َلَا َخِٰشعِنَي ٩٠  ؟  إِنَّ

ؤاُل الّرابُع: اكتْب ثالثًة من: ٤ السُّ

عاِء.  - دواعي إجابِة الدُّ

 - فوائِد القناعِة.

َ تعالى  ؤاُل الخامُس:  ما نَصيحتُك لمَن يتقاعُس عِن الجدِّ في العملِ متوهِّماً أنَّ الّلَ ٥ السُّ
سيرزقُه ويكتُب له النَّجاَح في حياِته؟
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 مشروٌعٌ 

تقديُر العمِل

 للعمــِل مكانــةٌ كبيــرةٌ ومنزلــةٌ رفيعــةٌ، وال يمكــُن اســتمراُر الحيــاِة علــى   
وجــِه األرِض بغيــِر عمــٍل، واإلنســاُن العامــُل فاعــٌل فــي المجتمــِع؛ ألنـّـه 
ــِره؛ وقــد  ــةٌ علــى غي ــَره، بينمــا الــذي ال يعمــُل هــو عال ينفــُع نفَســه وغي
ــةَ الُمنِتجــةَ هــي  ــَد العامل ــه وســلََّم أّن الي ُ علي ّــى الّلَ ِ صل

ــَن رســوُل الّلَ بيَّ
ُ عليــه وســلََّم: ــه صلـّـى الّلَ األفضــُل بقوِل

فْلَى « )صحيح البخاري(. » اليَُد العُلْيَا خَْيٌر ِمنَ اليَِد السُّ

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

ةُ التَّنفيِذ: مدَّ

ٌ ةٌ درسيّة حصَّ

فكرةُ المشروِع:
كتابةُ موضوٍع عِن العمِل وأهمِّيَِّته 

في حياِة الفرِد وبناِء الوطِن.
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 مشروٌعٌ 

طريقةُ التَّنفيِذ:

كتابةُ موضوٍع يتضمَُّن اآلتي:  
   

 - أهمِّيّةَ العمِل في حياِة الفرِد والمجتمِع.
 - أخالقيّاِت العمِل: )اإلخالص، اإلتقان، الجودة(.
 - أنواَع العمِل بحسِب التَّنفيِذ )فكرّي، جسدّي(.

- احترامَ العمِل بأنواِعه، واحترامَ العامليَن.

واهُد المناسبةُ.   تُراعى في كتابِة الموضوِع: دقّةُ المحتوى، وضوُح األفكاِر، الشَّ

، ويُعــَرُض المُميَّــُز منهــا فــي    ــفِّ  يختــاُر المُعلِّــُم أفضــلَ المواضيــِع لمناقشــِتها مــعَ التَّالميــِذ فــي الصَّ
مجلـّـِة حائــِط المدرســِة.

ــمَّ    ــِة؛ ليت ــِة اإللكترونيّ ــِة وزارِة التَّربي ــى مجلّ ــِة إل ــتوى المدرس ــى مس ــوٍع عل ــُل موض ــُل أفض  يُرسَ
ــُره. ــه ونش تقويمُ

ملحوظةٌ:

رســيِّة    ــِة الدَّ  يُكلَّــُف التَّالميــُذ المشــروَع مــع بدايــِة الَوحــدِة الثّانيــِة، ويُناقـَـُش فــي الحصَّ
رِة. الُمقــرَّ



الَوحدُة الّثالثُة



راُت األداِء معاييُر الَوحدِة الّثالثِة ومؤشِّ

القرآنُ الكريُم  ُ وحَده المعبودُ  الّلَ
ِ تعالى.

ُف المُتعلُِّم مظاهَر قدرِة الّلَ المعياُر: يتعرَّ

يستمُع الُمتعلُِّم لقراءِة اآلياِت الكريمِة.  

يقرأُ اآلياِت الكريمةَ.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

ِ تعالى المذكورَة في اآلياِت الكريمِة.  
دُ ِنَعَم الّلَ يُحدِّ

يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الّدرِس.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ  حبةُ الّصالحةُ  الصُّ

الحِة. حبِة الصَّ المعياُر: : يُدِرُك المُتعلُِّم أهمِّيّةَ الصُّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

حبِة الّصالحِة في حياِته.   ُح أثَر الصُّ يُوضِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

 ُ يرةُ النَّبويّة السِّ الثَّباُت على الحقِّ 

.  وأصحابَه  َُّف المُتعلُِّم صعاباً واجهَِت النَّبي المعياُر: يتعرَّ

  . وأصحاِبه  ِّيقرأُ قّصةَ مقاطعِة قريٍش للنَّبي

دُ البنودَ التي تضمَّنتها صحيفةُ المقاطعِة.    يُعدِّ

حيفِة.   يُبيُِّن أسباَب نقِض الصَّ

األخالُق  ُخلُُق الوفاِء 

ُر المُتعلُِّم قيمةَ الوفاِء. المعياُر: يُقدِّ

دُ معنى الوفاِء.    يُحدِّ

يُبيُِّن أنواَع الوفاِء.  

يستنتُج آثاراً إيجابيّةً للوفاِء.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ



46

ُاهلل وحَدُه المعبوُد1

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِ تعالــى 
قـّـةُ المتناهيــةُ فــي المخلوقــاِت دليــٌل علــى وحدانيّــِة الّلَ النِّظــامُ البديــُع للكــوِن، والدِّ

ــماءُ ومــا فيهــا مــن أفــالٍك ونجــومٍ وشــمٍس وقمــٍر وســحاٍب وأمطــاٍر،  خالــِق كلِّ شــيٍء، فالسَّ
واألرُض ومــا عليهــا مــن جبــاٍل ووديــان وأشــجاٍر وأنهــاٍر وزروٍع وثمــاٍر بيــاٌن لعظيــمِ قــدرِة 
ــي هــذا الكــوِن ازدادَ  ــل اإلنســاُن ف ــا تأمَّ ــه، فكلّم ــذي أحســَن كلَّ شــيٍء خلََق ــى ال ِ تعال

الّلَ
ــةً  ــا، وصف ــومُ به ــةً يق ــوٍق مهّم ــكلِّ مخل ــى ل ُ تعال ــَل الّلَ ــُث جع ــةً، حي ــاً ومعرف ــاً وعلم إيمان

ــى.  ُ تعال ــا الّلَ ــاةُ كمــا أرادَه تناســبُه لتســتمرَّ الحي

- ما مهمَّةُ اإلنساِن في الكوِن؟

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ

ــۡمُس َوٱۡلَقَمــُر  نَسٰــَن ٣ َعلََّمــُه ٱۡلََيــاَن ٤ ٱلشَّ  ٱلرَّۡحَمـٰـُن ١ َعلَّــَم ٱۡلُقــۡرَءاَن ٢ َخلَــَق ٱۡلِ
لَّ 

َ
ــزَياَن ٧ أ ــَع ٱلِۡم ــا َوَوَض ــَمآَء َرَفَعَه ــُجَداِن ٦ َوٱلسَّ ــَجُر يَۡس ــُم َوٱلشَّ ــَباٖن ٥ َوٱلَّۡج ِبُۡس

ۡرَض 
َ
ــزَياَن ٩ َوٱۡل واْ ٱلِۡم ــِرُ ــِط َوَل ُتۡ ــَوۡزَن بِٱۡلقِۡس ۡ ــواْ ٱل قِيُم

َ
ــزَياِن ٨ َوأ ــۡواْ ِف ٱلِۡم َتۡطَغ

ــِف ــبُّ ُذو ٱۡلَعۡص ــاِم ١١ َوٱۡلَ ۡكَم
َ
ــُل َذاُت ٱۡل ــةٞ َوٱلَّۡخ ــا َفِٰكَه ــاِم ١٠ فِيَه نَ

َ
ــا لِۡل  َوَضَعَه

ۡيَحاُن ١٢  ] الرحمن [ َوٱلرَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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المعنى
الكلمةُ القرآنيّةُ

 ٱۡلََياَن  ِبُۡسَباٖن  ۡكَماِم
َ
نَاِم  ٱۡل

َ
ۡيَحاُن  ٱۡلَعۡصِف  لِۡل  ٱلرَّ

رِع الجافِّ ✓َوَرِق الزَّ

جمُع ِكمٍّ، وهو الغالُف 
المحيُط بثمِر النَّخيِل

للنَّاِس

بدقٍّة وإتقاٍن

النَّباُت ذو الّرائحِة 
الطَّيِّبِة

النُّطَق والتَّعبيَر

ِ تعالى على اإلنساِن بحسِب وروِدها في اآلياِت الكريمِة:. 2
ُِّب باألرقامِ ِنَعَم الّلَ أُرت

الفاكهةُ والنَّخُل 
والحبوُب

العلُم والتَّعلُُّم

مُس والقمُر َخلُْق اإلنساِنالشَّ

ُ ماء السَّ

األرُض

ِ الحسنى.. 3
في اآلياِت الكريمِة اسٌم من أسماِء الّلَ

هَو: )  (  

أثُر هذا االسمِ في نفسي:   
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1

ُر ثمَّ أُجيُب:. 4 أتفكَّ

ُ تعالــى اإلنســاَن، وميَّــَزه مــن ســائِر المخلوقــاِت بالعقــِل، وأنعــَم عليــه بِنَعــمٍ كثيــرٍة      َخلـَـَق الّلَ
ال تُعــدُّ وال تُحصــى.

دٍة    ــمَس والقمــَر اللََّذيــِن يجريــاِن فــي الفضــاِء فــي مســاراٍت مُحــدَّ ُ تعالــى الشَّ  َخلَــَق الّلَ
ــنيَن. ــهوِر والسِّ بحســاٍب دقيــٍق، فبوســاطِتهما يعــرُف النّــاُس حســاَب األيّــامِ والشُّ

ماءَ عاليةً مُحَكمةَ البناِء.   ُ تعالى السَّ َخلََق الّلَ

ــِل    ــرًة كالنَّخ ــاً كثي ــا ِنَعم ــَد فيه ــاِة، وأوج ــةً للحي ــا صالح ــى األرَض، وجعلَه ُ تعال ــَق الّلَ  َخلَ
كيّــِة. والفواكــِه مختلفــِة األلــواِن، والنَّباتــاِت ذاِت الّرائحــِة الزَّ

- ما واجبُنا تُجاه هذه الِنَعمِ التي ال تَُعدُّ وال تُحصى؟

1 .

٢ .

أقرأُ وأُطابُق:. 5

الِقيَُم المُستفادةُمالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ٱلرَّۡحَمُٰن ١ َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن ٢ .العدُل في الكيِل والوزِن

٢ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر ِبُۡسَباٖن ٥ القرآُن الكريُم كتاُب هدايٍة يدعو إلى العلمِ والتَّعلُّمِ. ٱلشَّ

٣ قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱۡلقِۡسِط
َ
َّةُ والتَّوازُن في الكوِن. َوأ ق الدِّ

ُر ثمَّ أُجيُب:. 6 أُفكِّ

َ تعالى يعلُم كلَّ صغيرٍة وكبيرٍة، فماذا علينا أن نفعَل؟ إذا علمنا أنَّ الّلَ
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ِ تعالى في َخلِْق:. 7
أكتُب مثاالً يدلُّ على مظاهِر قدرِة الّلَ

قةُ والنِّظامُ في مساِر المجّراِت والكواكِب والنُّجومِ.   ماِء: الدِّ السَّ

األرضِ:   

اإلنساِن:   

النَّباِت:   

البحاِر والمحيطاِت:   

بُني: ُخلُقي يهذِّ

ُ تعالى على نبيّه مُحمٍَّد صلَّى الُل عليه وسلََّم  القرآن الكريُم الذي أنزلَه الّلَ

ُر في آياِته وأتمثَُّل توجيهاِته  هو أعظُم النَِّعمِ شأناً وأرفُعها مكانةً، حينما أتفكَّ

نيا واآلخرِة. عادِة الحقيقيِّة في الدُّ سلوكاً في حياتي أظفُر بالسَّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

أحرُص على طلِب العلمِ مدى الحياِة.. 1

٢ .

التَّقويُم:

ُ تعالى بتطبيِق العدِل في مجاالِت الحياِة كافّةً؟ لماذا أمَر الّلَ
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حبُة الّصالحُة الصُّ ٢

تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

اإِلنســاُن اجتماعــيٌّ بطبِعــه؛ ال يســتطيُع العيــَش وحــَده مُنَْعــِزالً عــن أُســَرِته َومُجتََمِعــه؛ فينبغــي 
ــه قــد يكــوُن أكبــَر  ــه بحــذٍر شــديٍد، فتأثيــُر الّصاِحــِب علــى صاِحِب أن يُحِســَن انِتقــاءَ أَصِدقاِئ
ِمــن تأثيــِر األَِب واألُمِّ واإِلخــوِة أحيانــاً، وقديمــاً قالـُـوا: "قــل لــي مـَـْن تصاحــب أقــْل لــك مـَـْن 

أنــَت".

- اكتْب صفاٍت تُِحبُّها في َصديِقَك:

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ عليه وسلََّم: قاَل النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ــْوِء، َكحَاِمــلِ الِمْســِك َونَاِفِخ الِكيــِر، فَحَاِمُل الِمْســِك: ِإمَّا أَْن يُْحِذيـَـَك، َوِإمَّا  اِلــِح َوالسَّ » مَثـَـُل الَجِليــسِ الصَّ
ِّبـَـًة، َونَاِفُخ الِكيِر: ِإمَّــا أَْن يُْحِرقَ ِثيَابََك، َوِإمَّا أَْن تَِجــَد ِريحاً خَِبيثًَة «  أَْن تَْبتـَـاعَ ِمنـْـهُ، َوِإمَّــا أَْن تَِجــَد ِمنـْـهُ ِريحاً طَي
)صحيح البخاري(.  
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بويُّ الحديُث النَّ

المعنى
الكلمةُ 

اِلِحالَجِليِس يُْحِذيََكالِكيِرالِمْسِكالصَّ

آلَِة نْفٍخ يَستَخِدمُها الَحّدادُ 
إِلْشعاِل النّاِر

✓

احِب ميِل َوالصَّ الزَّ

يُْعطيَك 

عطٍر يُْؤَخُذ ِمَن الغزاِل

صاحِب الُخلُِق الَحَسِن

أقرأُ وأُبيُِّن:. 2

ُ عليــه وســلََّم الَجليــَس الّصالــَح ِبحاِمــِل الِمْســِك، والمســُك ِمــن أَغلــى  شــبََّه النَّبــيُّ صلَّــى الّلَ
أنــواِع الطِّيــِب؛ ِلنُْدَرِتــِه وَعنــاِء الُحصــوِل عليــه، وكذلــَك الَجليــُس الّصاِلــُح. 

فوائُد الجليسِ الّصالِحفوائُد حاملِ المسِكم

أَْن يُْحِذيََك1

تتعلَّم منه وتقتدي بأخالقَه الَحَسنةَأَْن تَبْتَاَع ِمنُْه٢

يرةُ الطَّيِّبةُأْن تَِجَد ِمنُْه ِريحاً طَيِّبَة٣ً معةُ الَحَسنةُ والسِّ السُّ
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٢

أقرأُ وأستنتُج:. 3

يَتَســبَُّب َجليــُس الّســوِء لإلنســاِن بمخاطــَر فــي َحياِتــه وأخالِقــه تنعِكــُس علــى نفِســه وأُســَرِته 
ومُجتَمِعــه ووطِنــه.

أضراُر جليسِ الّسوِءأضراُر نافِخ الكيِرم

أَْن يُْحِرَق ِثيَابََك 1

أَْن تَِجَد ِريحاً َخِبيثَة٢ً

أقرأُ وأُقارُن:. 4

َّــُه يَتَِّصــُف ِبــُكلِّ ِصفــاِت الَخيــِر والوفــاِء،  الجليــُس الّصالــُح ناِفــٌع ِلَجليِســه فــي ُكلِّ أحواِلــِه؛ ألن
َِّخــُذَك لَمصلحــٍة عابــرٍة أو َوســيلٍة ليَُحقِّــَق أهدافـَـُه مــن خالِلــَك. وال يَت

ديِق الّصالِحمن حيُث:م سلوُك صديِق الّسوِء سلوُك الصَّ

ينفُع صاحبَه دوَن مصلحٍة خاّصٍة.النَّفُع 1

يحقُِّق أهدافَه على حساِب غيِره.األهداُف٢

النُّصُح٣

4ُ دُق والوفاء الصِّ

األثُر في المجتمِع٥
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بويُّ الحديُث النَّ

أقرأُ وأُبيُِّن:. 5

ديِق الّصالِحمنَ الجانِب:م آثاُر مصاحبِة صديِق الّسوِء آثاُر مصاحبِة الصَّ

الهدوءُ والطُّمأنينةُالنَّفسيِّ 1

األخالقي٢ِّ

األَُسري٣ِّ

االجتماعي4ِّ

أقرأُ وأبني موقفاً:

ِّصاِل والتَّواصِل االجتماعيِّ  ِر الحديِث أصبَحِت المواقُع اإللكترونيّةُ ووسائُل االت مَع التَّطوُّ
َّها قد  جليساً غيَر مباشٍر لإلنساِن، واإلنساُن العاقُل يكوُن شديَد الحذِر في التَّعامِل مَعها؛ ألن

تكوُن أَشدَّ خُطوَرًة من جليِس الّسوِء المباشِر. 

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

َّذي يَتََحلّى بالُخلُِق الَكريمِ.. 1 ديَق الّصالَح ال أختاُر الصَّ

٢ .

التَّقويُم:

وردَ في األثِر: "الّصاحُب ساحٌب".
ديِق في حياِة اإلنساِن. اكتْب موضوعاً تُبيِّن فيه أثَر الصَّ
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باُت على الحقِّ الثَّ ٣

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــت صــدَّ  ــٍش اســتكبَرت وحاولَ ــى قري ــه عل ــه وســلََّم دعوتَ ُ علي ــى الّلَ ــيُّ صلَّ ــا عــرَض النَّب لمَّ
بــوه  ُ عليــه وســلََّم؛ خوفــاً علــى مكانِتهــا وذهــاِب زعامِتهــا، ولذلــك كذَّ النـّـاِس عنــه صلَّــى الّلَ

َّهمــوه بأوصــاٍف ال تليــُق بــه. وات

ُ عليه وسلََّم؟ - لماذا حاولَت قريٌش صدَّ النّاِس عِن النَّبيِّ صلَّى الّلَ

النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُِّن:. 1

ــب، وأشــاَر  ــي المطَّل ــي هاشــمٍ وبن ــه وســلََّم بن ُ علي ــى الّلَ ــيِّ صلَّ ــٍب عــمُّ النَّب ــو طال ــَع أب جم
ُ عليــه وســلََّم، فأجابــوه كلُُّهــم، وتعاهــدوا علــى ذلــك عنــَد  عليهــم بحمايــِة النَّبــيِّ صلَّــى الّلَ
ُ عليــه وســلََّم الــذي كان يؤذيــه بالقــوِل  فِة إاّل أبــا لهــٍب عــمَّ النَّبــيِّ صلَّــى الّلَ الكعبــِة المشــرَّ

ــَر قريــٌش فــي ذلــك.  والفعــِل قبــَل أْن تُفكِّ

ُ عليه وسلََّم: - موقُف أبي طالٍب مَن النَّبيِّ صلَّى الّلَ

ُ عليه وسلََّم: - موقُف أبي لهٍب مَن النَّبيِّ صلَّى الّلَ
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

ُح:. 2 أقرأُ وأوضِّ

ُ عليــه وســلََّم،  ــنِة الّســابعِة مــن بعثــِة النَّبــيِّ صلَّــى الّلَ عقــَدت قريــٌش اجتماعــاً فــي مطِلــِع السَّ
َر فيــه زعماؤهــا أســلوباً جديــداً يقــومُ علــى مقاطعــِة بنــي هاشــمٍ وبنــي المطَّلــِب مقاطعــةً  قــرَّ
َّــِة المعامــالِت االجتماعيـّـِة والماليـّـِة، فدعــا أبــو طالــٍب بنــي هاشــمٍ وبنــي المطَّلــِب  شــاملةً لكاف
ُ عليــه  ــى الّلَ ُ عليــه وســلََّم مــن قريــٍش التــي ظلَمــت النَّبــيَّ صلَّ ــى الّلَ ــِة النَّبــّي صلَّ إلــى حماي
وســلََّم وأهلـَـه مــن بنــي هاشــمٍ وبنــي المطَّلــِب بهــذا القــراِر، وقــاَل: نمــوُت عــن آخِرنــا قبــَل 

ُ عليــه وســلََّم.  ِ صلَّــى الّلَ
أن يصلــوا إلــى رســوِل الّلَ

- سبُب استجابِة بني هاشمٍ وبني المطَّلِب لمشورِة أبي طالٍب:

أقرأُ وثيقةَ المقاطعِة، ثمَّ أُصنُِّف بنودَها:. 3

 ُ لمَّــا وجــَدت قريــٌش إصــراراً مــن بنــي هاشــمِ وبنــي المطّلــِب علــى حمايــِة النَّبــيِّ صلَّــى الّلَ
عليــه وســلََّم اجتمــَع ســادتُها، وعزمــوا علــى مقاطعــِة بنــي هاشــمٍ وبنــي المطّلــِب ومـَـن مَعهــم 
مــَن المســلمين، وكتبُــوا ذلــك فــي صحيفــٍة وعلَُّقوهــا فــي الكعبــِة وتعاهــُدوا علــى االلتــزامِ 

بهــا.
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٣

تنقسُم بنودُ المقاطعِة إلى:

اقتصاديٍّة اجتماعيٍّة

عدمُ البيع لهم عدمُ الّزواج منهم

وثيقةُ المقاطعِة

ِباسِمَك اللُّهمَّ

هََذا َعْهٌد بَيَْن قَباِئِل قَُريٍْش َعلَى أاَّل 
ُجوا ِمنُْهْم،  ُجوهُْم، َواَل يَتََزوَّ يَُزوِّ
َواَل يَِبيُعوا لَُهْم َواَل يَْشتُُروا، َواَل 
يَُجاِلُسوهُْم، َواَل يَُخاِلطُوهُْم، َواَل 

يَْدخُلُوا بُيُوتَُهْم، َواَل يَُكلُِّموهُْم، َوأاَلَّ 
يَْقبَلُوا ِمْن بَِني هَاِشمٍ ُصلْحاً أَبَداً، 

َواَل تَأْخَُذهُْم ِبِهْم َرأْفَةٌ َحتَّى يَُسلُِّموا 
ِإلَيِْهْم محمَّداً.

أقرأُ وأستنتُج:. 4

ــنواٍت  ــالَث س ت ث ــتمرَّ ــي اس ــةَ الت ــه المقاطع ــن مَع ــلََّم ومَ ــه وس ُ علي ــى الّلَ ــيُّ صلَّ ــَل النَّب قاب
ِحــَم  َّهــم قــد قطُعــوا الرَّ ، إلــى أن رأى بعــُض ســاداِت قريــٍش أن بــِر والثَّبــاِت علــى الحــقِّ بالصَّ
واْســتََخفُّوا بالحــقِّ، واجتَمــَع أمُرهــم علــى نقــِض مــا تَعاهـَـُدوا عليــه مــَن الغــدِر، والبــراءِة منــه 

وطالبُــوا برفــِع الظّلــمِ وإنهــاِء الحصــاِر؛ خوفــاً علــى ســمعِتهم بيــَن العــرِب. 

- أسباُب إنهاِء المقاطعِة:
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

ُر وأُجيُب: أفكِّ

ُ عليه وسلََّم دعوتَه لقوِمه مَع ما وقَع منهم من اعتداٍء عليه وإيذاٍء؟ لماذا واصَل النَّبيُّ صلّى الّلَ

بُني: ُخلُقي يهذِّ

ا ٦  ]الشرح[. ا ٥ إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡرِ يُۡرٗ قاَل تعالى:  فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡرِ يُۡرً

، ُ عليه وسلََّم في تحمُِّله للمسؤوليِّة، وثباِته على الحقِّ أقتدي بالنَّبيِّ صلَّى الّلَ

وتفاؤِله بتحقيِق األهداِف.

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

بُر من أهمِّ أسباِب النَّجاِح.. 1 العزيمةُ والصَّ

٢ .

التَّقويُم:

ُ عليه وسلََّم ومَن مَعه؟ كيَف انتَهت مقاطعةُ قريٍش للنَّبيِّ صلَّى الّلَ
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ُخُلُق الوفاِء4

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ســعيٌد شــابٌّ كريــٌم يحــبُّ أصدقــاءَه ويحنــو عليهــم، كاَن والــُده يعمــُل بتجــارِة المجوهــراِت، 
وبعــَد وفــاِة والــِده داَرِت األيــامُ فأصــاَب عائلتـَـه فقــٌر شــديٌد، ذهــَب ســعيٌد إلــى أحمــَد صديــِق 
ــِف  ــن خل ــُد م ــَر أحم ــاَب نظ ــرَق الب ــا ط ــالً، وعندم ــه عم ــريِّ عســى أن يجــَد ل ــه الثَّ طفولِت
ــزَن  ــه، ح ــن لقاِئ ــذَر ع ــِة، فاعت ــِر والحاج ــُح الفق ــه مالم ــَدْت علي ــد ب ــاهَده وق ــذِة، فش النّاف
ــَده  ــروه أنَّ وال ــاٍل، وأخب ــةُ رج ــتوقَفه ثالث ــه اس ــى بيِت ــه إل ــي طريِق ــديداً، وف ــاً ش ــعيٌد حزن س
قــد تــرَك لديهــم أمانــةً لــه، وهــي كيــٌس فيــه بعــُض المجوهــراِت، أخــَذ ســعيٌد الكيــَس وإذا 
ُّنــي علــى مــكاٍن أشــتري منــه مجوهــراٍت؟ فباَعهــا  بامــرأٍة تســتوقُفه وتســألُه: يــا بنــيَّ هــل تدل

ُــه.  ــنَت أحوال ــٍر مــَن المــاِل، وتحسَّ مجوهراتــه، وحصــَل علــى كثي
َف صديِقه أحمَد، فبعَث له برسالٍة يعاتبُه فيها، فكتَب له أحمُد: تذكََّر سعيٌد تصرُّ

جــاَل الثَّالثــةَ ومعهــم كيــُس المجوهــراِت، ووالدتــي هــي  يــا صديقــي، أنــا مـَـن بعثــُت لــك الرِّ
َّنــي خشــيُْت عليــك ِوقفــةَ الخجــِل. التــي اشــتَرت منــك المجوهــراِت، وقــد فعلـْـُت ذلــك ألن

ُف أحمَد؟ ولماذا؟ - هل أعجبََك تصرُّ

َف أحمَد؟ - ماذا تُسّمي تصرُّ

- ما أثُر هذه القّصِة في نفِسك؟
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األخالُق

النَّشاُط:

أقرأُ وأُصنُِّف أنواَع الوفاءَ:. 1

دَ  ــه؛ فحــبُّ الوطــِن ليــَس مجــرَّ ــه الُمنتمــي إلي اإلنســاُن الوفــيُّ هــو الّصــادُق المخلــُص لوطِن
كلمــاٍت ننطُقهــا ونســمُعها، ألنَّ للوطــِن قيمــةً ســاميةً، وهــو يســتحقُّ منـّـا التَّضحيــةَ والوفــاءَ، 

ُ عليــه وســلََّم الوفــاءَ بالعهــِد مــَن اإِليمــاِن.  ــى الّلَ وقــد جعــَل النَّبــيُّ صلَّ

الوفاءُالموقُفم

ِ تعالى
للوطِنللنّاسِللوالَدينلّلَ

يحترمُ والَديه ويطيُعهما.1

يساعُد أصدقاءَه وجيرانَه.٢

ِ تعالى.٣
يلتزمُ أوامَر الّلَ

يحبُّ وطنَه ويحميه من كيِد األعداِء.4

أقرأُ وأُقارُن:. 2

قــاَل أحــُد األدبــاِء: إذا أردَْت أن تعــرَف وفــاءَ إنســاٍن ووفــاءَ عهــِده فانظــْر حنينـَـه إلــى وطِنــه، 
ــَر مــن عمــِل الخيــِر. قَه إلــى أصدقاِئــه ومســاعدتهم، وندمَــه علــى مــا قصَّ وتشــوُّ

غيُر الوفيِّالوفيُّمن حيُث:م

1ُ خصيّة سلبيّةٌ، غيُر متوازنٍة.الشَّ

ثقةُ اآلخريَن٢

تقديُر المجتمِع٣

حبُّ الوطِن4
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4

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 3

يُســِهُم الوفــاءُ فــي تقديــِر الــذّاِت، واالعتــراِف بفضــِل مـَـن يصنــُع معروفــاً، وتقديــِر مـَـن يــزرُع 
ُز الثِّقــةَ بيــَن النـّـاِس كافـّـةً. الجميــَل، ويســاعُد فــي مواجهــِة مشــكالِت الحيــاِة، ويُعــزِّ

من فوائِد 
الوفاِء

انتشاُر المحبِّة 
بيَن النّاِس

استدامةُ 
داقِة الصَّ

بُني: ُخلُقي يهذِّ

َّهم القدوةُ الّصالحةُ، فقد كانوا  المُ ألن سِل عليهُم السَّ أقتدي باألنبياِء والرُّ

أوفى النّاِس؛

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ]اآلية/الممتحنة:6[.
ُ
ُ تعالى:  لََقۡد َكَن لَُكۡم فِيِهۡم أ قاَل الّلَ
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األخالُق

أُنظُِّم أفكاري:

: من صفاِت الوفيِّ

1 .

٢ .

٣ .

من فوائِد الوفاِء:

1 .

٢ .

٣ .

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

دُق أساُس الوفاِء.. 1 الصِّ

ردُّ الجميِل مَن الوفاِء.. ٢

الوفاءُ قيمةٌ إنسانيّةٌ نبيلةٌ يتَّصُف بها اإلنساُن الكريُم.. ٣

4 .

التَّقويُم:

ماذا لو التزمَ النّاُس خُلَُق الوفاِء في حياِتهم؟
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ُل: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يُناسبُها: ؤاُل األوَّ ١ السُّ

القرآُن الكريُم كتاُب علمٍ و   

   ِ
َّةُ في حركِة المخلوقاِت دليٌل على  الّلَ ق النِّظامُ البديُع للكوِن والدِّ

تعالى.

، ووسائِل    اإلنساُن العاقُل يكوُن حذراً في التَّعامِل مَع المواقِع 
َّها قد تكوُن أَشدَّ  من  ؛ ألن ِّصاِل و االجتماعيِّ االت

جليِس  المباشِر.

حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة  ( جانَب العبارِة الصَّ ؤاُل الثّاني:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٢ السُّ
الغلِط:

المُ أوفى النّاِس.   سُل عليهُم السَّ )  (األنبياءُ والرُّ

بُر من أهمِّ أسباِب اإلخفاِق.   )  (الصَّ

)  (القرآُن يدعو إلى العلمِ والتَّعلُّمِ.  

)  (َجليُس الّسوِء ناِفٌع ِلجليِسه في ُكلِّ أحواِله.  
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ؤاُل الثّالُث: ِصْل بينَ الكلمِة ومعناها: 3 السُّ

 بِٱۡلقِۡسِط   ِبُۡسَباٖن   نَاِم
َ
 لِۡل

للنَّاِس بالعدِل بدقٍّة وإتقاٍن

ؤاُل الّرابُع: ما القيمةُ التَّربويّةُ المُستفادةُ من قوِله تعالى: ٤ السُّ

قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱۡلقِۡسِط  ؟
َ
 َوأ

ؤاُل الخامُس: علِّْل ما يأتي: ٥ السُّ

ُ عليه وسلََّم.. 1 محاولةُ قريٍش صدَّ النّاِس عِن النَّبيِّ صلَّى الّلَ

مطالبةُ بعِض ساداِت قريٍش برفِع الظّلمِ وإنهاِء الحصاِر.. ٢

ؤاُل الّسادُس: اكتْب ثالثاً من فوائِد الوفاِء. ٦ السُّ



الَوحدُة الّرابعُة



راُت األداِء معاييُر الَوحدِة الّرابعِة ومؤشِّ

القرآنُ الكريُم  ِ تعالى في الكونِ 
إبداعُ الّلَ

ُف المُتعلُِّم ُسنَناً للكَْوِن. المعياُر: يتعرَّ

يستمُع الُمتعلُِّم لقراءِة اآلياِت الكريمِة.  

يقرأُ اآلياِت الكريمةَ.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

دُ ِفَكَر اآلياِت الكريمِة.   يُحدِّ

نََن الَكونيّةَ الواردَة في اآلياِت الكريمِة.   دُ السُّ يُعدِّ

ِ تعالى في الَكْوِن.  
يستنِتُج إبداَع الّلَ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ  ُخلٌُق كريمٌ 

ُر المُتعلُِّم أهمِّيّةَ األخالِق في حياِته. المعياُر: : يُقدِّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

دُ آداباً للتَّحيِّة.   يُعدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق  تحمُُّل المسؤوليّةِ 

المعياُر: يُدرُك المُتعلُِّم قيمةَ المسؤوليِّة.

دُ معنى المسؤوليِّة من خالِل قّصٍة.   يُحدِّ

يعطي أمثلةً عن مسؤوليِّته تُجاه أسرِته ومدرسِته.  

يستنتُج أثَر المسؤوليِّة في بناِء المجتمِع.  

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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إبداُع اهلِل تعالى في الكون1

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِ تعالــى وإبداِعــه فــي الكــوِن أن جعلَــه مُنتظَمــاً مُتناســقاً؛ فــاألرُض 
مــن دالئــِل قــدرِة الّلَ

ــمِس، وهــي تــدوُر حــوَل نفِســها فيتعاقــب اللَّيــُل والنَّهــاُر،  تســتمدُّ نوَرهــا وحرارتَهــا مــَن الشَّ
ــى  ــمِس عل ــَرُف الجهــاُت، ومــن دوراِنهــا حــوَل الشَّ ــداِن، وتُع ــَن البل ــُت بي ــُف التَّوقي ويختل
ــنِة تحــُدُث الفصــوُل األربعــةُ، ويختلــُف طــوُل اللَّيــِل والنَّهــاِر؛ إنَّ كلَّ مــا فــي  مــدى أشــهِر السَّ

هــذا الكــوِن يســيُر َوفــَق تقديــِر العزيــِز العليــمِ.  

- ما أثُر تعاقِب اللَّيِل والنَّهاِر في حياِة اإلنساِن؟

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ

ــۡمُس َتۡرِي لُِمۡســَتَقّرٖ  ۡظلُِمــوَن ٣٧ َوٱلشَّ ۡــُل نَۡســلَُخ ِمۡنــُه ٱلََّهــاَر فَإَِذا ُهــم مُّ َُّهــُم ٱلَّ  َوَءايـَـةٞ ل
ــوِن  ٰ َعَد َكٱۡلُعرُۡج ــازَِل َحــتَّ ــُه َمَن ۡرَنٰ ــَر قَدَّ ــِم ٣٨ َوٱۡلَقَم ــزِ ٱۡلَعلِي ــُر ٱۡلَعزِي ـِـَك َتۡقِدي ــاۚ َذٰل ََّه ل
ٞ ِف  ــارِۚ َوُكّ ــابُِق ٱلََّه ــُل َس ۡ ــَر َوَل ٱلَّ ــۡدرَِك ٱۡلَقَم ن تُ

َ
ــآ أ ــِي لََه ــۡمُس يَۢنَب ــِم ٣٩ َل ٱلشَّ ٱۡلَقِدي

ــَبُحوَن٤٠  ] يــس [ ــٖك يَۡس فَلَ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

الكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّالمعنى

 َٞءايَة  ٖك
 َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم  َمَنازَِل  فَلَ

✓أماكَن سيِر القمِر في كلِّ ليلٍة

عالمةٌ ودليٌل

غصِن النَّخلِة إذا يبَس وانحنى

مداٍر ومساٍر

أتأمَُّل وأُطابُق باألرقامِ:. 2

1٢٣

البدُر الهالُل الهالُل األخيُر

هِر أوُل الشَّ هِر آخُر الشَّ هِر منتصُف الشَّ
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1

ِ الحسنى هما:. 3
في اآلياِت الكريمِة اسماِن من أسماِء الّلَ

1 .

٢ .

أقرأُ وأتعلَُّم:. 4

ِ تعالى:
مَن العالماِت الّدالِة على عظيمِ قدرِة الّلَ

انفصاُل النَّهاِر عِن اللَّيِل بصورٍة تدريجيٍّة، فما إن ينتهي هذا االنفصاُل حتّى يحلَّ . 1
الظَّالمُ.

مِس في مساِرها الفلكيِّ بانتظامٍ وحساٍب دقيٍق.. ٢ جرياُن الشَّ

ِ تعالى للقمِر منازَل؛ فتارًة يكوُن بدراً، وتارًة هالالً يشبُه عودَ النَّخيِل . ٣
تقديُر الّلَ

َس. المتقوِّ

ــمَس ال تأتــي فــي اللَّيــِل لتُذِهــَب نــوَر القمــِر، وال اللّيــُل يســبُق النَّهــاَر، بــل كلٌّ  النَّتيجــةُ: إنَّ الشَّ
ِد. يأتــي فــي وقِتــه، ويســيُر فــي مــداِره الُمحــدَّ

ُر: أُفكِّ

ُح ظاهرَة حدوِث اللَّيِل والنَّهاِر مَن النّاحيِة العلميِّة: أُوضِّ
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القرآُن الكريُم

أقرأُ وأُطابُق:. 5

الِفكَُرمالتَّراكيُب القرآنيّةُ م

1
ُۡل نَۡسلَُخ ِمۡنُه ٱلََّهاَر فَإَِذا ُهم  َُّهُم ٱلَّ  َوَءايَةٞ ل

 ۡظلُِموَن ٣٧ مُّ
مِس والقمِر مداٌر خاصٌّ به. لكلٍّ مَن الشَّ

٢
ََّهاۚ َذٰلَِك َتۡقِديُر  ۡمُس َتۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ل  َوٱلشَّ

 ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم ٣٨
تعاقُُب اللَّيِل والنَّهاِر.

٣ ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر
َ
ۡمُس يَۢنَبِي لََهآ أ مِس في فلِكها إلى نهايِة مداِرها. َل ٱلشَّ دوراُن الشَّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى.. 1
كلُّ ما في الكوِن دليٌل على وجوِد الّلَ

٢ .

التَّقويُم:

ِ تعالى.. 1
اكتْب ثالَث ظواهَر كونيٍّة وردَت في اآلياِت الكريمِة تدلُّ على عظيمِ قدرِة الّلَ

ما أثُر الِعلمِ والتَّعلُّمِ في حياِة اإلنساِن؟. ٢
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ُخُلٌق كريٌم٢

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

تُســِهُم الِقيـَـُم األخالقيـّـةُ فــي تنظيــمِ مناحــي الحيــاِة كافـّـةً، فهــي ضــرورةٌ اجتماعيـّـةٌ، وإذا مــا 
ــاِء وطــٍن قــويٍّ  َّهــم يُســهموَن فــي بن ــا أفــرادُ المجتمــِع ســلوكاً واقعيّــاً فــي حياِتهــم فإن تمثَّلَه

يســودُه األمــاُن واالســتقراُر.

- ما أهمِّيّةُ تطبيِق الِقيَمِ األخالقيِّة في حياِتنا؟

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ عليه وسلََّم: ِ صلَّى الّلَ
قَاَل َرُسوُل الّلَ

َــامٌ،  ــاُس ِني ــلِ، َوالنَّ ُّــوا ِباللَّْي ُــوا اأْلَْرحَــامَ، َوَصل ـَـامَ، َوِصل ــوا الطَّع ــاَلمَ، َوأَطِْعمُ ــوا السَّ ــاُس أَفُْش َــا النَّ ُّه َــا أَي » ي
ــن ماجــه(. ــاَلمٍ « )ســنن اب ــةَ ِبَس ُــوا الَْجنَّ تَْدُخل

المعنى
الكلمةُ أو العبارةُ

الَمَ ٍِصلُوا األْرَحامَأفُْشوا السَّ ِبَسالَم

بأماٍن

زوُروا األقارَب وساعُدوهم

ألُقوا التَّحيّةَ
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بويُّ  الحديُث النَّ

دُ:. 2 أقرأُ وأُحدِّ

ُ عليه وسلََّم:  قاَل النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ِغيُر عَلَى الْكَِبيِر َوالْمَارُّ عَلَى الْقَاِعِد َوالْقَِليُل عَلَى الْكَِثيِر « )صحيح مسلم(. » ِليَُسلِّم الصَّ

آداُب التَّحيِّة:

1 .

٢ .

٣ .

أقرأُ وأبني موقفاً: 

ِّصاِل وانتشاِرها ال بدَّ مَن التزامِ آداِب استخداِمها، ومن ذلك: أْن يبدأَ  ِر وسائِل االت مَع تطوُّ
الُمتَِّصُل بالتَّحيِّة قبَل البدِء بالكالمِ.

أقرأُ وأُكمُل:. 3

يــدلُّ إطعــامُ الطَّعــامِ علــى البــذِل والعطــاِء وجــوِد النَّفــِس وكرِمهــا، وهــذه مــَن الِقيـَـمِ األخالقيِّة 
ُ عليــه وســلََّم، ِلَمــا لهــا ِمــن  ُ تعالــى، والتــي دعــا إليهــا النَّبــيُّ محمَّــٌد صلَّــى الّلَ التــي يحبُّهــا الّلَ

آثــاٍر إيجابيـّـٍة فــي النَّفــِس اإلنســانيِّة، وبيــَن أفــراِد المجتمِع.
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٢

من آثاِر إطعامِ الطَّعامِ في

المجتمِعنفسِ اإلنساِنم

خاِء.1 ترسيُخ المحبِّة بيَن النّاِس.تعويُد النَّفِس على البذِل والسَّ

حمِة واإليثاِر.٢ إزالةُ الحقِد والبغضاِء بيَن النّاِس.تربيةُ النَّفِس على الرَّ

٣

أقرأُ وأتعلَُّم:. 4

حــمِ معناهــا الِبــرُّ باألقــارِب وزيارتُهم واإلحســاُن إليهــم، وتفقُُّد أحواِلهــم ومعاونتُهم  صلــةُ الرَّ
حمِ:  بالمــاِل، ومشــاركتُهم أفراَحهــم، ومواســاتُهم عنــد ابتالِئهــم، ومــن أمثلِة صلــِة الرَّ

ســائُل البريديـّـةُ، والتَّواصــُل  ِّصــاالُت الهاتفيـّـةُ، وقضــاءُ الحوائــِج، والرَّ يــارةُ، واالت ــالمُ، والزِّ السَّ
. ِّصــاِل والتَّواصــِل االجتماعــيِّ عبــَر وســائِل االت

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 5

من صفاِت صاحِب الخُلُِق الكريمِ:
المحافظةُ على األماناِت والودائِع.  

قّةُ في المواعيِد.   الدِّ

راِء.   عدمُ الغشِّ في البيِع والشِّ

حفُظ أسراِر اآلخريَن.  

طاعةُ والَديه، وإظهاُر الحبِّ واالحترامِ لهما.  
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بويُّ  الحديُث النَّ

أربُط بواقعي:

وَر المطلوَب من كلِّ إنساٍن حتّى يكوَن ذا خُلٍُق كريمٍ. دُ الدَّ أُحدِّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

أحرُص على تطبيِق ِقيَمِ التَّعاوِن والمودَِّة في حياتي.. 1

٢ .

٣ .

التَّقويُم:

كيَف تُسِهُم الِقيَُم األخالقيّةُ اإليجابيّةُ في تزكيِة نفِس اإلنساِن؟
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ُل المسؤولّيِة ٣ تحمُّ

تهيئةٌ:

أستمُع ثمَّ أُجيُب:  

ــى  ــم عل ــؤوليِّة، واعتماده ــِل المس ــى تحمُّ ــدرَة أوالِده عل ــَر ق ــٌل أن يختب ــومٍ أرادَ رج ذاَت ي
ــاِة.  ــاِء الحي ــِل أعب ــراِر وتحمُّ ِّخــاِذ الق ــي ات ــهم ف أنفِس

: مِن وجَد أنَّ أرسَل في طلِبهم، وأعطى كاّلً منهم مبلغاً مَن الماِل، وبعَد فترٍة مَن الزَّ

َل قــد اســتثمَر المــاَل فــي بنــاِء مشــغٍل لتصنيــِع األلبســِة الجاهــزِة، وأصبــَح مــن رجــاِل     األوَّ
األعمــاِل الُمتميِّزيــَن.

ــِد،    ي ــمِ ورحــالِت الصَّ ــالِت والوالئ ــِة الحف ــي إقام ــه ف ــَع أصدقاِئ ــاَل م ــي صــرَف الم  الثّان
ــه.  ُ ــَد مال ــا نف ــُه حينم ــدوا عن ــاءَه ابتع ولكــنَّ أصدق

 أمّــا البنــُت فقــد اســتثمَرِت المــاَل فــي إنشــاِء مدرســٍة لتعليــمِ األطفــاِل ذوي االحتياجــاِت   
الخاّصــِة ورعايِتهــم. 

َف كلٍّ منَ: ماذا تُسمّي تصرُّ

األِب: 

البنِت: 

الولِد األّوِل: 

الولِد الثّاني: 
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األخالُق

النَّشاُط:

لوَك بوضِع إشارِة )✓(:. 1 أقرأُ وأُميُِّز السُّ

ــلوِك المســؤوِل  تدريُب اإلنســاِن نفَســه التزامَ السُّ
غــِر يزيــُد مــن ثقِتــه بنفِســه،  فاِتــه منــُذ الصِّ فــي تصرُّ
بقيمــِة  يشــعُر  وهــو  ــعادِة،  بالسَّ شــعوِره  ومــن 
نفِســه كلَّمــا قــامَ بتنفيــِذ عمــٍل نافــٍع مثــِل اهتماِمــه 
ــخصيِّة، وإتمــامِ واجباِتــه المنزليّــِة  بنظافِتــه الشَّ

ــه.  ــه وجيراِن ــرامِ معلِِّم والمدرســيِّة، واحت

لوُكم التَّعليُلغيُر مسؤوٍلمسؤوٌلالسُّ

دَق مهما كانَِت النَّتيجة.1 يقوُل الصِّ

يبحُث عن عذٍر ليغيَب عِن المدرسِة.٢

راسِة واللَّعِب.٣ يُنظُِّم وقتَه بيَن الدِّ

4
عندما يخسُر فريُقه في المباراِة يلومُ 

الَحَكَم.

يُسِهُم في نشِر ثقافِة حمايِة البيئِة.٥

ُِّب غرفتَه بنفِسه.6 يُرت

يُطفئُ مصابيَح الكهرباِء في النَّهاِر.7

بُني: ُخلُقي يهذِّ

 أتحمَُّل المسؤوليّةَ عندما: - أثُق بنفسي. 

ضي لمشكلٍة وأسعى لحلِّها.   - أُبادُر إلى مساعدِة اآلخريَن. - أصبُر عنَد تعرُّ

- أعتذُر إذا أخطأُْت بحقِّ أحٍد مَن النّاِس.

تحمُُّل المسؤوليِّة أو
 

لوُك المسؤوُل السُّ

ها ضدُّ

عدمُ تحمُِّل المسؤوليِّة أو
 

لوُك غيُر المسؤوِل السُّ
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٣

أقرأُ وأُطابُق:. 2

دةٌ منها: للمسؤوليِّة أنواٌع مُتعدِّ

المعانيمالمسؤوليّاُتم

1ُ ينيّةُ واألخالقيّة تحمُُّل اإلنساِن نتيجةَ أقواِله وأفعاِله.المسؤوليّةُ الدِّ

٢ُ التزامُ اإلنساِن قوانيَن المجتمِع وأنظمتَه.المسؤوليّةُ الوطنيّة

٣ُ خصيّة فاَع عنه.المسؤوليّةُ الشَّ التزامُ اإلنساِن خدمةَ وطِنه، والدِّ

4ُ ِ تعالى واجتناَب نواهيه.المسؤوليّةُ االجتماعيّة
التزامُ اإلنساِن أوامَر الّلَ

أقرأُ وأُكمُل:. 3

ـُم مــن أخطاِئــه، وتكــوُن لــه قيمــةٌ فــي  فاِتــه يتعلَـّ عندمــا يتحّمــُل اإلنســاُن مســؤوليّةَ تصرُّ
ِّخــاِذ القــراراِت المهّمــِة فــي حياِتــه. مجتمِعــه، ويصبــُح قــادراً علــى ات

فوائُد تحمُّلِ 
المسؤوليِّة

إتقاُن العمِل

كسُب ثقِة 
النّاِس

الثِّقةُ 
بالنَّفِس
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األخالُق

أقرأُ وأُقارُن:. 4

ــه؛ بهــا  ّــِة التــي تُســهُم فــي نجــاِح اإلنســاِن فــي حياِت تحمُّــُل المســؤوليِّة مــَن الِقيَــمِ األخالقي
ــه، وحــلِّ مشــكالِته.  ــُم اإلنســاُن مهــارَة اعتمــاِده علــى نفِســه، وأداِء واجباِت يتعلَّ

غيُر المُتحمِّلِ للمسؤوليِّةالمُتحمُِّل للمسؤوليِّةمن حيُث:م

1ُ خصيّة الشَّ

اإلخالُص في العمِل٢

تنظيُم الوقِت٣

استثماُر الماِل4

نظرةُ المجتمِع٥

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

تحمُُّل المسؤوليِّة من أهمِّ مسبِّباِت النَّجاِح في الحياِة.. 1

الذي يتحمَُّل المسؤوليّةَ ال يستسلُم لليأِس والكسِل.. ٢

٣ .

التَّقويُم:

لماذا يتحمَُّل اإلنساُن المسؤوليّةَ؟





دريباُت   التَّ

79

ؤاُل الّرابُع: اكتْب ثالثةَ: ٤ السُّ

 - آداٍب للتَّحيِّة.

حمِ.  - أمثلٍة لصلِة الرَّ

 - صفاٍت لصاحِب الخُلُِق الكريمِ.

ؤاُل الخامُس: ما فوائُد تحمُّلِ المسؤوليِّة؟ ٥ السُّ

ؤاُل الّسادُس: علِّْل:  ٦ السُّ

 - الِقيَُم األخالقيّةُ ضرورةٌ اجتماعيّةٌ.

 - تحمُُّل المسؤوليِّة مَن الِقيَمِ األخالقيِّة التي تُسهُم في نجاِح اإلنساِن.
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 نشاٌط 

مسؤولّيتي ُتجاَه مدرستي

 المدرسةُ هَي حجُر األساِس في بناِء شخصيِّة الُمتعلِّمِ وتكويِن المجتمِع.  

فــي تعزيــِز النُّمــوِّ االجتماعــيِّ والعاطفــيِّ والعلمــيِّ     للمدرســِة وظيفــةٌ مهّمــةٌ 
ـمِ.  للُمتعلِـّ والفكــريِّ 

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

ةُ التَّنفيِذ: مدَّ

ٌ ةٌ درسيّة حصَّ

فكرةُ النَّشاِط:
مناقشةُ األثِر اإليجابيِّ للمدرسِة.
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 نشاٌط 

طريقةُ التَّنفيِذ:

أبيُِّن دورَ المدرسِة في تعزيِز المواقِف الحياتيِّة اآلتيِة، ومسؤوليّتي عن ذلك:  

مسؤوليّتيدوُر المدرسِةالمواقُفم

غبةُ في التَّعلُّمِ.1 الرَّ

راسِة.٢ تنظيُم الوقِت بيَن اللَّعِب والدِّ

تعلُُّم احترامِ القوانيِن واألنظمِة.٣

المحافظةُ على الممتلكاِت العامِّة.4

اكتساُب صداقاٍت جديدٍة.٥

اكتساُب ِقيَمٍ أخالقيٍّة إيجابيٍّة.6

اكتساُب مهاراٍت حياتيٍّة.7

أقترُح أموراً تساعُد على الحفاِظ على جماِل مدرستي.  

ملحوظةٌ:

رســيِّة    ــِة الدَّ ــِة الَوحــدِة الّرابعــِة، ويُناقَــُش فــي الحصَّ ــُذ النَّشــاَط مــَع بداي ــُف التَّالمي  يُكلَّ
رِة. الُمقــرَّ



الَوحدُة الخامسُة



راُت األداِء معاييُر الَوحدِة الخامسِة ومؤشِّ

القرآنُ الكريُم  مجتمٌع متكافٌل - ِمن خصاِل الخيرِ 

. ُف المُتعلُِّم معانَي الِبرِّ المعياُر: يتعرَّ

يستمُع الُمتعلُِّم لقراءِة اآليِة الكريمِة.  

يقرأُ اآليةَ الكريمةَ.   

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليِة الكريمِة.  

دُ ِفَكَر اآليِة الكريمِة.   يُحدِّ

يستنتُج ُوجوهَ الِبرِّ الواردَة في اآليِة الكريمِة.  

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ  ِقيٌَم إنسانيّةٌ ساميةٌ 

حمِة بينَ النّاسِ. المعياُر: يُدرُك المُتعلُِّم أهمِّيّةَ المودَِّة والرَّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . دُ ِفَكَر الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

يذكُر أمثلةً لِقيَمٍ إنسانيٍّة ساميٍة.   

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق  الثِّقةُ بالنَّفسِ 

ُر المُتعلُِّم قيمةَ الثِّقِة. المعياُر: يُقدِّ

دُ معنى الثِّقِة من خالِل قّصٍة.   يُحدِّ

يُبيُِّن آثاراً إيجابيّةً للثِّقِة.  

يستنتُج أثَر الثِّقِة في بناِء الشَّخصيِّة.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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مجتمٌع متكافٌل1

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

نيــا  ــعادَة فــي الدُّ حــرَص اإلســالمُ علــى تنظيــمِ عالقــِة النـّـاِس بربِّهــم تبــارَك وتعالــى، لينالــوا السَّ
واآلخــرِة، وفــي الوقــِت ذاِتــه شــرَع لهــم مــا ينظِّــُم عالقــةَ بعِضهــم ببعــٍض، حتَّــى تســودَ األُلفــةُ 
والمحبـّـةُ بينهــم، وال يتحقَّــُق ذلــك إاّل إذا َحــَرَص كلُّ فــرٍد علــى مصلحــِة غيــِره ِحرَصــه علــى 
 ُ وابــِط، متيــُن األســاِس؛ قــاَل صلَّــى الّلَ ــخصيِّة، وبذلــك ينشــأُ مجتمــٌع قــويُّ الرَّ مصلحِتــه الشَّ

َّــى يُِحــبَّ أِلَِخيــِه مـَـا يُِحــبُّ ِلنَفِْســِه « )صحيــح البخــاري(. عليــه وســلََّم: » الَ يُْؤِمــُن أَحَُدُكــْم، حَت

- كيَف يكوُن اإلنساُن صالحاً في مجتمِعه؟

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ

ُّــواْ وُُجوَهُكــۡم قَِبــَل ٱلَۡمــۡرِِق َوٱلَۡمۡغــرِِب َوَلِٰكــنَّ ٱلـۡـِرَّ َمــۡن َءاَمــَن  ن تَُول
َ
 لَّۡيــَس ٱلـۡـِرَّ أ

ــهِۦ َذوِي  ٰ ُحّبِ ــاَل َعَ ــَن َوَءاَت ٱلَۡم ــِب َوٱلَّبِّيِ ۧ ــةِ َوٱۡلِكَتٰ ــرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِك ــۡوِم ٱٓأۡلِخ ِ َوٱۡلَ ــٱللَّ ِ ب
ــٰوةَ  لَ ــاَم ٱلصَّ قَ

َ
ــاِب َوأ ــآئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَ ــبِيِل َوٱلسَّ ــَن ٱلسَّ ــِكنَي َوٱۡب ــَىٰ َوٱلَۡمَسٰ ــۡرَبٰ َوٱۡلََتٰ ٱۡلُق

ــنَي  آءِ وَِح َّ َســآءِ َوٱلــرَّ
ۡ
ِٰرِيــَن ِف ٱۡلَأ ْۖ َوٱلصَّ ــُدوا ــۡم إَِذا َعَٰه ــوَن بَِعۡهِدهِ ــٰوةَ َوٱلُۡموفُ َك َوَءاَت ٱلزَّ

ــوَن ١٧٧  ] البقــرة [ ــُم ٱلُۡمتَُّق ْوَلٰٓئِــَك ُه
ُ
ْۖ َوأ ــوا ــَن َصَدقُ ِي ْوَلٰٓئِــَك ٱلَّ

ُ
ِسۗ أ

ۡ
ــأ ٱۡلَ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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الكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّالمعنى

 َّٱلِۡر  ٰٱۡلََتَٰى  بِيِل آءِ  ٱۡبَن ٱلسَّ َّ َسآءِ َوٱلرَّ
ۡ
ِس  ٱۡلَأ

ۡ
 ٱۡلَأ

✓مَن فقدوا آباءَهم في صغِرهم

المسافَر الذي تقطََّعت به 
األسباُب

اسماً جامعاً لكلِّ خيٍر

الخوِف

دائِد والمصائِب الشَّ

دُ وأُبيُِّن:. 2 أُحدِّ

الِقيَُم المُستفادةُالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1
ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡرِِق  ن تَُول

َ
 لَّۡيَس ٱلِۡرَّ أ

 َوٱلَۡمۡغرِِب
دُ طرائِق فعِل الخيِر. تعدُّ

٢
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   َوَلِٰكنَّ ٱلِۡرَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
 َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱلَّبِّيِ َۧن

ِ تعالى.
: ما ثبَت في القلِب من طاعِة الّلَ الِبرُّ

٣  .إنفاُق الماِل في وجوِه الخيِر

4 ََكٰوة لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
 َوأ

٥  .الوفاءُ بالعهوِد والمواثيِق

6
ِسۗ 

ۡ
آءِ وَِحنَي ٱۡلَأ َّ َسآءِ َوٱلرَّ

ۡ
ِٰرِيَن ِف ٱۡلَأ  َوٱلصَّ

 ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن ١٧٧
ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
أ

بُر في جميِع األحواِل من صفاِت  الصَّ
المؤمنيَن الّصادقيَن.
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1

أقرأُ وأُقارُن:. 3

َّــه يحقَّــُق األمــَن  ِ تعالــى؛ ألن
مســاعدةُ النـّـاِس وقضــاءُ حوائِجهــم مــن أحــبِّ األعمــاِل إلــى الّلَ

، وينشــُر المحبَّــةَ بيــَن النـّـاِس، ويُســِهُم فــي نشــِر ِقيـَـمِ التَّعــاوِن والتَّكافــِل بيــَن أفــراِد  االجتماعــيَّ
المجتمِع. 

مجتمٌع غيُر متكاِفلٍمجتمٌع متكاِفٌلمن حيُث:م

العالقةُ بيَن األفراِد1

تحقُُّق األمِن االجتماعي٢ِّ

بناءُ الوطِن٣

أقرأُ وأُطابُق:. 4

اإلنســاُن ال يعيــُش وحيــداً، بــل مــَع أهــٍل وجيــراٍن، ومــن الِبــرِّ أن يتعــاوَن النـّـاُس مــع بعِضهــم 
بعضــاً ليســتطيعوا القيــامَ بأعمــاٍل ومشــاريَع تجعلُهــم يعيشــوَن فــي طُمأنينــٍة وســعادٍة.

النَّتيجةُمالموقُفم

من أسباِب نجاِحهم.تعاوُن النّاِس على الِبر1ِّ

ِمه.تعاوُن الجيراِن مَع بعِضهم٢ من عوامِل ازدهاِر المجتمِع وتقدُّ

ينشُر المحبَّةَ بينَهم.تعاوُن التَّالميِذ مَع الُمعلِّم٣ِ
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أقرأُ وأبني موقفاً:

ــٍر أخــرى  ــِة الكريمــِة، فهنــاك أعمــاُل خي ــُر مقصــورٍة علــى مــا وردَ فــي اآلي ــِر غي أبــواُب الخي
ــى، منهــا: ِ تعال

ــواَب مــن الّلَ ــاُل عليهــا اإلنســاُن األجــَر والثَّ ين
عُي في إغاثِة الملهوِف. - السَّ
- لقاءُ النّاِس بوجٍه بشوٍش. 
- إماطةُ األذى عِن الطَّريِق.

فُق بالحيواِن. - الرِّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

من كماِل األخالِق أن يصبَر اإلنساُن على األذى، ويعفَو عمَّن أساءَ إليه.. 1

من كماِل اإليماِن أن يحبَّ اإلنساُن لآلخريَن حصوَل الخيِر الذي يحبُّه لنفِسه.. ٢

٣ .

التَّقويُم:

اقترْح حاّلً مناسباً لمشكلِة الفقِر في المجتمِع.
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من خصاِل الِبر٢ِّ

أقرأُ بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

النَّشاُط:

ُِّب باألرقامِ أركاَن اإليماِن بحسِب وروِدها في اآليِة الكريمِة:. 1 أُرت

اإليمانُ ِبـ:

ماويِّة الكتِب السَّ المُ سِل عليهُم السَّ الرُّ ِ تعالى
الّلَ

المُ اليومِ اآلخِرالمالئكِة عليهُم السَّ

ُّــواْ وُُجوَهُكــۡم قَِبــَل ٱلَۡمــۡرِِق َوٱلَۡمۡغــرِِب َوَلِٰكــنَّ ٱلـۡـِرَّ َمــۡن َءاَمــَن  ن تَُول
َ
 لَّۡيــَس ٱلـۡـِرَّ أ

ــهِۦ َذوِي  ٰ ُحّبِ ــاَل َعَ ــَن َوَءاَت ٱلَۡم ــِب َوٱلَّبِّيِ ۧ ــةِ َوٱۡلِكَتٰ ــرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِك ــۡوِم ٱٓأۡلِخ ِ َوٱۡلَ ــٱللَّ ِ ب
ــٰوةَ  لَ ــاَم ٱلصَّ قَ

َ
ــاِب َوأ ــآئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَ ــبِيِل َوٱلسَّ ــَن ٱلسَّ ــِكنَي َوٱۡب ــَىٰ َوٱلَۡمَسٰ ــۡرَبٰ َوٱۡلََتٰ ٱۡلُق

ــنَي  آءِ وَِح َّ َســآءِ َوٱلــرَّ
ۡ
ِٰرِيــَن ِف ٱۡلَأ ْۖ َوٱلصَّ ــُدوا ــۡم إَِذا َعَٰه ــوَن بَِعۡهِدهِ ــٰوةَ َوٱلُۡموفُ َك َوَءاَت ٱلزَّ

ــوَن ١٧٧  ] البقــرة [. ــُم ٱلُۡمتَُّق ْوَلٰٓئِــَك ُه
ُ
ْۖ َوأ ــوا ــَن َصَدقُ ِي ْوَلٰٓئِــَك ٱلَّ

ُ
ِسۗ أ

ۡ
ــأ ٱۡلَ

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

سُم اإلمالئيُّ الرَّ سُم القرآنيُّ الرَّ

 َءاَمَن 
 ِٱلَۡمَلٰٓئَِكة 
 ٱۡلِكَتِٰب 
 َءاَت 
 ٰٱۡلََتَٰى 
 ٱلَۡمَسِٰكنَي 
 َٰوة

لَ  ٱلصَّ
 ََكٰوة  ٱلزَّ

أتذكَُّر:

إذا    الجاللــِة  اســمِ  المُ  ــُم   تُفخَّ
ُســِبَقت بحــرٍف حركتـُـه الفتــُح أو 

. ــمُّ الضَّ

َُّق المُ اســمِ الجاللِة إذا ُســِبَقْت     تُرق
بحــرٍف حركتُه الكســُر.

ِ ، مَع التَّعليِل، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً.. 3 أكتُب ُحكَم المِ اسمِ الجاللِة في قوِله تعالى:  بِٱللَّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

دُق في القوِل، والكفُّ عن إيذاِء النّاِس، ومساعدةُ المحتاجيَن.. 1 من أعماِل الِبرِّ الصِّ

٢ .

التَّقويُم:

كاِة؟ ولماذا؟ الِة والزَّ هل تقتصُر أعماُل الِبرِّ على الصَّ
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ِقَيٌم إنسانّيٌة ساميٌة٣

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

َّــَف  ــَش إذا توق هــل يســتطيُع اإلنســاُن العي
وراِن عــِن العمــِل؟  ـِس أو الــدَّ جهــاُز التَّنفُـّ

ــاذا؟  ولم

ــي  ــَم ف ــَش الكري ــاُس العي ــل يســتطيُع النّ ه
ــاُت التَّعــاوِن  ــه عالق ــم في مجتمــٍع ال تربطُه

ــاذا؟ ــودَِّة؟ ولم ــِة والم حم والرَّ

ناُت جسمِ اإلنساِن  ناُت المجتمِع ُمكوِّ ُمكوِّ

ُل  تشــكِّ التــي  األعضــاِء  مــَن  مجموعــةٌ 
ـمٍ  مُنظَـّ بشــكٍل  تعمــُل  حيويّــةً  أجهــزًة 
ومُتناِســٍق ومُتكاِمــٍل, مثــُل: الجهــاِز العصبــيِّ 

ـِس. والتَّنفُـّ وراِن  الــدَّ وجهــاِز 

ــاٌت  ــم عالق ــراِد تربطُه ــَن األف ــةٌ م مجموع
التَّعاطُــِف  مثــُل:  ِقيَــٌم،  تســودُها  إيجابيّــةٌ 

حمــِة. والرَّ والتَّعــاوِن 

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ عليه وسلََّم: ِ صلَّى الّلَ
قَاَل َرُسوُل الّلَ

» مَثـَـُل الْمُْؤِمِنيــنَ ِفــي تََوادِِّهــْم َوتََراحُِمِهــْم َوتَعَاطُِفِهــْم مَثـَـُل الَْجَســِد ِإذَا اْشــتَكَى ِمنـْـهُ عُْضــٌو تََداعـَـى لـَـهُ سـَـاِئُر 
ــهَِر َوالُْحمَّــى « )صحيــح مســلم(. الَْجَســِد ِبالسَّ
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بويُّ  الحديُث النَّ

المعنى
الكلمةُ 

الُحمَّىاشتكىالتَّعاطُفالتَّراحُمالتَّوادُّ

إعانةُ النّاِس بعَضهم مادّيّاً ومعنويّاً

ارتفاٌع كبيٌر في درجِة حرارِة الجسمِ

رقّةٌ في النَّفِس تجعُل النّاَس يرحُم 
بعُضهم بعضاً

محبّةُ النّاِس بعَضهم بعضاً

ََّم مِرَض وتأل

أقرأُ وأُطابُق:. 2

تُســِهُم الِقيَــُم التَّربويّــةُ األخالقيّــةُ فــي تعميــِق العالقــاِت اإلنســانيِّة اإليجابيّــِة بيــَن أفــراِد 
المجتمــِع، ونشــِر الخيــِر بينَهــم، وبنــاِء مجتمــٍع قــويٍّ يســودُه األمــاُن واالســتقراُر. 

ليُلم الِقيَُممالدَّ

ۡصلُِحواْ َذاَت بَۡينُِكۡم  ]األنفال/اآلية:1[1
َ
َ َوأ اإليثاُر.قاَل تعالى:  فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

اإلحساُن إلى الجاِر.قاَل : »الَ يُْؤِمُن أَحَُدُكْم، حَتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه مَا يُِحبُّ ِلنَفِْسِه« )صحيح البخاري(.٢

ِ َواليَْومِ اآلِخِر فَلْيُْكِرْم جَارَهُ« )صحيح البخاري(.٣
اإلصالُح بيَن النّاِس.قاَل : »مَْن َكانَ يُْؤِمُن بِالّلَ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

عوةُ إلى َوحدِة أفراِد المجتمِع، والتَّحذيُر مَن التَّفرقِة واجُب أبناِئه جميعاً.. 1 الدَّ

٢ .

التَّقويُم:

كيَف نتمثَُّل التَّراحَم سلوكاً في حياِتنا؟ 
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األخالُق

أربُط بواقعي:

دُ صفتين تداّلِن على ثقتي بنفِسي. أُحدِّ

من صفاِت الواثِق بنفِسه:

التَّفاؤُل.   احترامُ اآلخريَن.  

التَّسامُح.   التَّواضُع.  

   القيامُ بالواجباِت.  

   جوُع عنه.   االعتراُف بالغلِط والرُّ

من أسباِب ضعِف الثِّقِة بالنَّفسِ:

  .  التَّردُّدُ والخوُف والقلُق غيُر االعتياديِّ

شعوُر اإلنساِن بضعِف قدراِته في مواجهِة المشكالِت.  

  

  

ُر وأُميُِّز:. 2 أُفكِّ

ضعُف ثقٍة بالنَّفسِثقةٌ بالنَّفسِالمواقفم

يرفُض التَّعاوَن مَع اآلخريَن.1

حيحِة.٢ يتعلَُّم ويبحُث عِن المعلومِة الصَّ

يستخفُّ بقدراِته.٣

يستفيُد من خبراِت اآلخريَن.4

ينظُر إلى الحياِة نظرًة تشاؤميّةً.٥

يبادُر إلى مساعدِة اآلخريَن.6
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4

أقرأُ وأُصنُِّف:. 3

ــَن  ــِد م ــامِ بالعدي ــَد القي ــِج، وتحصــُل عن ــةُ بالنَّفــِس يبنيهــا اإلنســاُن ويصــُل إليهــا بالتَّدري الثِّق
اإلنجــازاِت والنَّجاحــاِت فــي مختِلــِف جوانــِب الحيــاِة، ولكنَّهــا ال تعنــي الغــروَر، فالغــروُر 
َّــه وصــَل إلــى الكمــاِل، فيدفُعــه ذلــك إلــى التَّقليــِل  هــو شــعوُر الفــرِد بالَعظَمــِة، واعتقــادُه بأن

مــن أهمِّيـّـِة اآلخريــَن. 

المغروُرالواثُق من نفِسهالمواقفم

تستنُد أفكاُره وآراُؤه إلى العلمِ والمعرفِة.1

لبيِّة.٢ فاِته السَّ ال يتقبَُّل نقَد اآلخريَن لتصرُّ

ينفُر النّاُس منه، ويقلُّ تقديُرهم له.٣

يتعامُل مَع النّاِس بلطٍف وتهذيٍب واحترامٍ.4

أقرأُ وأتعلَُّم:. 4

الثِّقــةُ بالنَّفــِس هــي تقديــُر الــذّاِت وجــرأةُ القلــِب والّصبــُر والثّبــاُت واإلقــدامُ علــى تحصيــِل 
عــاِب، وهــي خُلـُـٌق كريــٌم يحمــُل علــى ضبــِط النَّفــِس والتَّحلـّـي  األمــوِر النّافعــِة ومواجهــِة الصِّ

بالفضائــِل، وينــاُل اإلنســاُن الواثــُق بنفِســه محبـّـةَ النَّــاِس وتقديَرهــم.
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األخالُق

أُقيُِّم ذاتي:

َف مدى التزامي سلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً لوُك السُّ

أعبُِّر عن رأيي بثقٍة وتهذيٍب.. 1

أعتني بمظهري كي ال ينفَر النّاُس منِّي.. ٢

عوباِت بعزمٍ دوَن تردٍُّد أو خوٍف.. ٣ أواجُه الصُّ

أطلُب المساعدَة من أصدقائي عنَد الحاجِة.. 4

أعمُل بجدٍّ ومثابرٍة إلنجاٍز أعمالي على أكمِل وجٍه.. ٥

أتلفَُّظ بُجمٍل إيجابيٍّة عن نفسي تزيُد من ثقتي عنَد أداِء . 6
المهامِّ.

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

العلُم والمعرفةُ سبٌب أساسيٌّ لزيادِة الثِّقِة بالنَّفِس.. 1

٢ .

التَّقويُم:

ُز الثِّقةَ بالنَّفِس. اقترْح بعَض النَّشاطاِت التي تعزِّ
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ُل: اكتْب معنى كلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األوَّ ١ السُّ

:  ِس
ۡ
آءِ :  ٱۡلَأ َّ َسآءِ َوٱلرَّ

ۡ
 ٱۡلَأ

» التَّوادُّ «: » اشتكى «: 

حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة  ( جانَب العبارِة الصَّ ؤاُل الثّاني:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٢ السُّ
ِب الغلَط حيُث ُوِجَد: الغلِط، وصوِّ

)  (الِبرُّ اسٌم جامٌع لكلِّ خيٍر.  

مةٌ.   ِ  مُفخَّ )  (الاّلمُ في اسمِ الجاللِة  بِٱللَّ

)  (الثِّقةُ بالنَّفِس تدفُع اإلنساَن إلى التَّقليِل من أهمِّيِّة اآلخريَن.  

)  (المبادرةُ إلى مساعدِة اآلخريَن تدلُّ على ضعِف ثقٍة بالنَّفِس.  

ؤاُل الثّالُث: ما معنى كلٍّ منَ: 3 السُّ

التّعاطُِف: 

التّراحُمِ: 
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ؤاُل الّرابُع: ما القيمةُ التربويّةُ المُستفادةُ من: ٤ السُّ

 قوِله تعالى:  َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َعَٰهُدواْ ؟. 1

ِ َواليَْومِ اآلِخِر فَلْيُْكِرْم جَارَهُ «؟. ٢
 قوِله  : » مَْن َكانَ يُْؤِمُن بِالّلَ

ؤاُل الخامُس: علِّْل كاّلً ممّا يأتي:  ٥ السُّ

ِ تعالى.. 1
تُعدُّ مساعدةُ النّاِس وقضاءُ حوائِجهم من أحبِّ األعماِل إلى الّلَ

تنظيُم اإلسالمِ عالقةَ النّاِس بعِضهم ببعٍض.. ٢

ِ تعالى.
ؤاُل الّسادُس: اكتْب أعمالَ خيٍر يناُل عليها اإلنسانُ األجَر والثواَب من الّلَ ٦ السُّ



الَوحدُة الّسادسُة



راُت األداِء معاييُر الَوحدِة الّسادسِة ومؤشِّ

القرآنُ الكريُم  يومُ الُجمُعِة - عبادةٌ وعملٌ 

المعياُر: يتعّرُف المُتعلُِّم فضلَ يومِ الُجمُعِة.

يستمُع الُمتعلُِّم لقراءِة اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

يقرأُ اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

دُ ِفَكَر اآليتَيِن الكريمتَيِن.   يُحدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

الحديُث النَّبويُّ  ماويّةِ  ساالِت السَّ تكامُل الرِّ

ماويِّة. ساالِت السَّ ُف المُتعلُِّم مصدرَ الرِّ المعياُر: : يتعرَّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

ماويِّة.   ساالِت السَّ يُبيُِّن مصدَر الرِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

 ُ يرةُ النَّبويّة السِّ   ِّحكمةُ النَّبي

ُر المُتعلُِّم حكمةَ النَّبيِّ  في اتِّخاِذ القراِر. المعياُر: يقدِّ

  . وأصحاِبه  ِّيقرأُ قّصةَ إيذاِء قريٍش للنّبي

يذكُر سبَب الهجرِة إلى الحبشِة.   

يُبيُِّن كيَف تمَّ استقباُل أصحاِب النَّبيِّ  في الحبشِة.  

يستنتُج صفاٍت للُمحاِوِر النّاجِح.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق  اإليثارُ 

المعياُر: يُدرُك المُتعلُِّم أهمِّيّةَ اإليثاِر.

يُبيُِّن معنى اإليثاِر.  

يعطي أمثلةً عِن اإليثاِر.  

يستنتُج آثاراً إيجابيّةً لإليثاِر.  

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ



100

يوُم الُجُمعِة1

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــْومٍ    َ ــُر ي ــه وســلََّم: » خَْي ُ علي ــى الّلَ ــاَل صلَّ ــامِ؛ ق ّ ــى ســائِر األي ــى عل ُ تعال ــه الّلَ لَ ــومٌ فضَّ هــو ي
ــح مســلم(.   ــةَ « )صحي ــلَ الَْجنَّ ــِه أُْدِخ ــقَ آدَمُ، َوِفي ــِه ُخِل َــِة، ِفي َــْومُ الُْجمُع ــْمُس ي ــِه الشَّ َــْت عَلَْي طَلَع

ذُِكَر هذا اليومُ في القرآِن الكريمِ، وتميََّز من باقي األيامِ.  

ُ تعالى صالًة ُسمِّيت باسِمه.   شرَع الّلَ

ُسمِّيَت إحدى سوِر القرآِن الكريمِ )بسورِة الُجُمعِة(.  

مّما يجعُل هذا اليومَ مُميَّزاً ما تعارَف النّاُس فيه مَن اإلكثاِر من:  

- فعِل الخيِر.
حمِ. - التَّواصِل والتَّزاوِر وِصلِة الرَّ

عيِّة التي تعودُ على المجتمِع بالنَّفِع العامِّ.  - األعماِل التَّطوُّ

ُ تعالى هذا اليومَ بصالِة الُجُمعِة.   اختصَّ الّلَ

ُ تعالى يومَ الُجُمعِة بالتَّفضيِل؟ - لماذا خصَّ الّلَ
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القرآُن الكريُم

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ

المعنى
الكلمةُ القرآنيّةُ

 ِلَٰوة َ  ٱۡبَتُغواْ  قُِضَيِت  َذُرواْ  نُودَِي لِلصَّ  َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
✓بدءُ وقِت صالِة الُجُمعِة

اترُكوا

َ تعالى  احَمُدوا الّلَ
واشكُروه على ِنَعِمه

انتَهت

اطلبُوا

ــرِ  ــَعۡواْ  إَِلٰ ذِۡك ــةِ فَٱۡس ــۡوِم ٱۡلُُمَع ــن يَ ــٰوةِ ِم لَ ــودَِي لِلصَّ ــٓواْ إَِذا نُ ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ــٰوةُ  لَ ــِت ٱلصَّ ــإَِذا قُِضَي ــوَن ٩ فَ ــۡم َتۡعلَُم ــۡم إِن ُكنُت ــۡرٞ لَُّك ــۡم َخ ــَعۚ َذٰلُِك ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡي ٱللَّ
لََّعلَُّكــۡم َكثِــٗرا   َ ٱللَّ َوٱۡذُكــُرواْ   ِ ٱللَّ فَۡضــِل  ِمــن  َوٱۡبَتُغــواْ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  واْ   فَٱنتَــِرُ

ُتۡفلُِحوَن ١٠  ] الجمعة [

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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1

أقرأُ وأُطابُق:. 2

الِفكَُرمالتّراكيُب القرآنيّةُم

1

لَٰوةِ ِمن  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ  يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِلٰ ذِۡكرِ ٱللَّ
 َذٰلُِكۡم َخۡرٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٩

ِ تعالى وشكُره على ِنَعِمه الكثيرِة.
حمُد الّلَ

ۡرِض ٢
َ
واْ ِف ٱۡل لَٰوةُ فَٱنتَِرُ  فَإَِذا قُِضَيِت ٱلصَّ
 ِ َوٱۡبَتُغواْ ِمن فَۡضِل ٱللَّ

المبادرةُ إلى صالِة الُجُمعِة.

٣ َكثِٗرا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ١٠ َ زِق. َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ عُي في عمِل الخيِر، وطلِب الرِّ السَّ

ُِّب باألرقامِ األعماَل بحسِب وروِدها في اآليتَيِن الكريمتَيِن:. 3 أقرأُ وأُرت

األعماُلم

َ تعالى ويشكَره على ِنَعِمِه الكثيرِة. على اإلنساِن أن يحَمَد الّلَ

عنَد انتهاِء صالِة الُجُمعِة يستطيُع اإلنساُن ـــ إن شاءَ ـــ طلَب المكاسِب والعمَل بالبيِع 
راِء.  والشِّ

ِ تعالى خيٌر 
االنشغاُل بالبيِع وإهماُل صالِة الُجُمعِة خسارةٌ لإلنساِن؛ ألنَّ ما عنَد الّلَ

وأبقى.

المضيُّ إلى صالِة الُجُمعِة عنَد دخوِل وقِتها، وترُك البيِع عنَد دخوِل وقِت صالِة الُجُمعِة.
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القرآُن الكريُم

أنقُد وأبني موقفاً:

هنــاك مـَـن يجعــُل يــومَ الُجُمعــِة يومــاً لالنقطــاِع عــِن العمــِل وعــِن التَّواصــِل مــَع النـّـاِس؛ متناســياً 
نيــا عقــَب انتهــاِء صــالِة الُجُمعــِة، ــعَي فــي العمــِل ومكاســِب الدُّ َ تعالــى أبــاَح السَّ  أنَّ الّلَ

قاَل تعالى: 

ۡنَيا  ]اآلية/القصص:77[. اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ ُ ٱدلَّ  َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱللَّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

يومُ الُجُمعِة يومُ عمٍل وتزكيٍة للنَّفِس.. 1

ينبغي التَّوفيُق بيَن العبادِة والعمِل.. ٢

٣ .

التَّقويُم:

اقترْح أموراً تساعُدَك على استثماِر يومِ العطلِة بأعماٍل مفيدٍة.
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عبادٌة وعمٌل٢

أقرأُ بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

النَّشاُط:

دُ أضدادَ الكلماِت اآلتيِة مَن اآليتَيِن الكريمتَيِن:. 1 أُحدِّ

       ُ الكلمةُ القرآنيّة

َ راء اجتمعواشرٌّالشِّ ها ضدُّ

ــرِ  ــَعۡواْ  إَِلٰ ذِۡك ــةِ فَٱۡس ــۡوِم ٱۡلُُمَع ــن يَ ــٰوةِ ِم لَ ــودَِي لِلصَّ ــٓواْ إَِذا نُ ــَن َءاَمُن ِي ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ــٰوةُ  لَ ــِت ٱلصَّ ــإَِذا قُِضَي ــوَن ٩ فَ ــۡم َتۡعلَُم ــۡم إِن ُكنُت ــۡرٞ لَُّك ــۡم َخ ــَعۚ َذٰلُِك ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡي ٱللَّ
لََّعلَُّكــۡم َكثِــٗرا   َ ٱللَّ َوٱۡذُكــُرواْ   ِ ٱللَّ فَۡضــِل  ِمــن  َوٱۡبَتُغــواْ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  واْ   فَٱنتَــِرُ

ُتۡفلُِحوَن ١٠  ] الجمعة [

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيم ِمۡسِب ٱللَّ
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القرآُن الكريُم

2 .: سمِ اإلمالئيِّ أكتُب الكلماِت القرآنيّةَ اآلتيةَ بالرَّ

سُم القرآنيُّم سُم اإلمالئيُّالرَّ الرَّ

1 َها يُّ
َ
أ  َيٰٓ

٢ َْءاَمُنٓوا 
٣ نُودَِي 
4 ِٰوة

لَ  لِلصَّ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

العاقُل يستثمُر وقتَه بما ينفُع نفَسه ومجتمَعه.. 1

٢ .

التَّقويُم:

اكتْب نوَع المِ اسمِ الجاللِة في كلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة، مَع التَّعليِل:

التَّعليُلنوعُ المِ اسمِ الجاللِةالمثاُلم

1 ِ  ذِۡكرِ ٱللَّ
٢ َ  َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
٣ ِ  فَۡضِل ٱللَّ
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ماوّية٣ ساالِت السَّ تكامُل الرِّ

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــريَن  ــاِس أن أرســَل إليهــم رســالً مُبشِّ ــى النّ ــى بهــا عل ُ تعال ــَم الّلَ ــي أنع ــمِ الت مــن أعظــمِ النَِّع
ــُم  ــُل عليه س ــاءُ والرُّ ــاِن، فاألنبي ــى لإلنس ــَل األعل ــةَ والمث ــدوَة الّصالح ــوا الق ــَن فكان ومنِذري
ــُل بعَضهــا بعضــاً عبــَر الّزمــاِن  ــماويّةُ جــاءَت تكمِّ ســاالُت السَّ الســالمُ جميُعهــم إخــوةٌ، والرِّ
 ِ

ُ ســبحانَه وتعالــى، وكلُّهــا تدعــو إلــى اإليمــاِن بــالّلَ والمــكاِن؛ ألنَّ مصدَرهــا واحــٌد هــو الّلَ
ّــي بمــكارمِ األخــالِق.  ــى التَّحل ــومِ اآلخــِر، وإل ــى اإليمــاِن بالي ــى وحــَده، وإل ســبحانَه وتعال

المُ؟ سِل عليهُم السَّ - ما الحكمةُ من إرساِل الرُّ

النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ُ عليه وسلََّم: ِ صلَّى الّلَ
قَاَل َرُسوُل الّلَ

» مَثَِلــي َومَثـَـُل اأْلَنِْبيـَـاِء ِمــْن قَْبِلــي َكمَثـَـلِ رَجـُـلٍ بَنـَـى بُنْيَانــاً فَأَْحَســنَهُ َوأَْجمَلـَـهُ، ِإالَّ مَْوِضــعَ لَِبنـَـٍة ِمــْن زَاِويـَـٍة ِمــْن 
زََوايـَـاهُ، فََجعـَـلَ النَّــاُس يَطُوفـُـونَ ِبــِه َويَعَْجبـُـونَ لـَـهُ َويَقُولـُـونَ: هـَـالَّ ُوِضعـَـْت هـَـِذِه اللَِّبنـَـةُ، قـَـالَ: فَأَنـَـا اللَِّبنـَـةُ، 

َوأَنـَـا خَاتـَـُم النَِّبيِّيــنَ « )صحيــح مســلم(.

المعنى
الكلمةُ 

َخاتَُم النَِّبيِّيَناللَِّبنَةُبُنْيَاناً

المُ سِل عليهُم السَّ آخُر الرُّ

ما يُبنى به 

بيتاً
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بويُّ الحديُث النَّ

المُ بحسِب وروِدها في اآليِة الكريمِة اآلتيِة: . 2 سِل عليهُم السَّ ُِّب أسماءَ الرُّ أُرت

ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َوَما َوصَّ
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوصَّ قاَل تعالى:  َشَ

قُواْ فِيهِ  ]اآلية/الشورى:13[. قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ  َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ

     

أقرأُ وأتعلَُّم:. 3

ــماويِّة الّســابقِة ببيــٍت  ســاالِت السَّ ُ عليــه وســلََّم موقــَع رســالِته مــَن الرِّ ــى الّلَ ــُن النَّبــيُّ صلَّ يبيِّ
أُحِســَن بنــاؤه، لكــن تـُـِرَك موضــٌع فيــه لــم يكتمــْل، فصــاَر كلُّ مـَـن رأى هــذا البيــَت يُعَجــُب به 
ُ عليــه وســلََّم. ويتســاءُل عــن ســرِّ هــذا الموضــِع، حتـّـى َكمــُل البنــاءُ بالنَّبــيِّ مُحمَّــٍد صلَّــى الّلَ

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

المُ.. 1 سِل عليهُم السَّ أُؤمُن بجميِع األنبياِء والرُّ

٢ .

التَّقويُم:

المُ؟ سِل عليهُم السَّ ما واجبنا تُجاهَ األنبياِء والرُّ
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4 ِّبي حكمُة النَّ

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ــى  ــه وســلََّم أصبَحــت خطــراً عل ُ علي ــى الّلَ ــيِّ صلَّ ــٍش أنَّ دعــوَة النَّب حينمــا شــعَر ســادةُ قري
ِة، وَعَمــُدوا إلــى إيــذاِء النَّبــيِّ صلَّــى  ُروا اللُّجــوءَ إلــى العنــِف والقــوَّ نفوِذهــم ومكتســباِتهم قــرَّ
ــه وســلََّم أن  ُ علي ــى الّلَ ــيُّ صلَّ ــا أرادَ النّب ــه بشــتّى الوســائِل، حينه ــه وســلََّم وأصحاِب ُ علي الّلَ
ــى أرِض  ــةَ إل ــن مكَّ ــرِة م ــم بالهج ــاَر عليه ــذاِء، فأش ــِة واإلي َض للفتن ــرُّ ــه التَّع ــَب أصحابَ يُجنِّ
ــَي  َــٌد، َوِه ــَدهُ أَح ـَـُم ِعنْ ــكاً اَل يُظْل ـَـِإنَّ ِبهـَـا مَِل ــِة؛ ف ـَـى أَْرضِ الْحَبََش ـُـْم إل ـَـْو خََرْجت الحبشــِة، قائــالً لهــم: » ل

ــن هشــام(. ــِه « )ســيرة اب ُــْم ِفي ــا أَنْت ــاً ِممَّ ــْم فََرج ُ لَكُ َــلَ الّلَ ــى يَْجع َّ ــْدٍق، حَت أَْرُض ِص

هاِب إلى الحبشِة؟ ُ عليه وسلََّم على أصحاِبه بالذَّ - لَم أشاَر النَّبيُّ صلَّى الّلَ

النَّشاُط:

أقرأُ وأُقارُن:. 1

موقُف قريٍشموقُف النَّبيِّ  وأصحاِبه من حيُث:

ُ المِ واجتناُب الفتنِة.المبدأ نشُر السَّ

الهدُف
ِ وحَده، ونشُر العدِل 

عبادةُ الّلَ
والمساواِة بيَن النّاِس.

المحافظةُ على النُّفوِذ والُمكتَسباِت.

ِّخاِذ القراِر.األسلوُب الفتنةُ واإليذاءُ.الحكمةُ في ات

ِة.النَّتيجةُ دَّ اليسُر بعَد الشِّ
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ

ُر وأُجيُب:. 2 أُفكِّ

ــالمِ  مِ الُمجتََمعــاِت، وَضماٌن ِلألمِن والسَّ ــلِميُّ بيــَن النــاِس مَظهــٌر ِمــن مَظاِهــِر تََقــدُّ التَّعايـُـُش السِّ
ُ عليــه وســلََّم، واســتقبلَهم خيــَر  فــي العالـَـم، وقــِد اهتــمَّ النَّجاِشــيُّ بأصحــاِب النَّبــيِّ صلَّــى الّلَ
اســتقباٍل، وقــد أقامـُـوا عنــَدهُ مُكَرميــَن آِمنيــَن، ملتِزميــَن آداَب العيــِش الكريــمِ فــي ِبــالِد الغُربــِة، 

يافــِة.  والوفــاءَ ألهــِل الحبشــِة علــى ُحســِن الضِّ

ُ عليه وسلََّم وأهِل الحبشِة؟ كيَف تََحقََّق التَّعايُُش بيَن أصحاِب النَّبيِّ صلَّى الّلَ

أقرأُ وأستنتُج:. 3

ــا  ــلَِت الهداي ــلََّم أرس ــه وس ُ علي ــى الّلَ ــيِّ صلَّ ــاِب النَّب ــرِة أصح ــٌش بهج ــْت قري ــَد أن علَم بع
ُ عليــه  الثَّمينــةَ ِإلــى النَّجاِشــيِّ ليَُردَّهــم إليهــا، ولكنَّــه اســتمَع لحديــِث ابــِن عــمِّ النَّبــيِّ صلَّــى الّلَ
ــِل؛  لي ــِل والدَّ ــذي حــاوَرهُ بالحكمــِة والعق ــه ال ُ عن ــٍب رضــَي الّلَ ــي طاِل ــِن أَب ــِر ب وســلََّم َجْعَف
ُ إلينــا رســوالً ِمنـّـا، نعــِرُف نســبَُه وِصدقـَـُه وأمانتـَـُه وعفافـَـُه،  ُّهــا الَمِلــُك،... بعــَث الّلَ فقــاَل لــه: أي
 ،ِ

َّبَعنــاهُ علــى مــا جــاءَ بــه ِمــَن الّلَ قْنــاهُ وآمَنَّــا بــه، َوات ــَدهُ ونعبــَدهُ، فصدَّ ِ ِلنَُوحِّ
فدعانــا إلــى الّلَ

مَ علينــا، وأحللْنــا مــا أََحــلَّ لنــا، ثــمَّ طلــَب النََّجاِشــيُّ منــه أن يتلــَو شــيئاً ِممَّــا  مْنــا مــا َحــرَّ وحرَّ
ــيُّ  ــَردَّ النَّجاِش ــَم، ف ــورِة مري ــن س ــاٍت م ــاَر آي ــلََّم، فاخت ــه وس ُ علي ــى الّلَ ــيُّ صلَّ ــه النَّب ــاءَ ب َج

الَهدايــا وأصــرَّ علــى ِحمايَِتهــم إلــى أن عــادوا إلــى المدينــِة.
 .2 ، صفاُت الُمحاِوِر النّاجِح: 1. 

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

أجتنُب إيذاءَ اآلخريَن بالقوِل أِو العمِل. ٢. . 1

التَّقويُم:

ماذا لِو التزمَ النّاُس الحكمةَ وأسلوَب الحواِر في حياِتهم؟
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اإليثاُر٥

تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

رِة أيـّـامُ فقــٍر وجــوٍع، قــلَّ فيهــا المــاءُ والــّزرُع، وكاَن  ْت علــى النـّـاِس فــي المدينــِة الُمنــوَّ مــرَّ
ُ عنــه يشــتغُل بالتِّجــارِة، وقــد اســتقدمَ قافلــةً تجاريـّـةً لــه محمَّلــةً  عثمــاُن بــُن عّفــاَن رضــَي الّلَ
ــوا  ــٍر، وال زال ــٍح كبي ــل رب ــراءَها مقاب ــه ش ــاُر علي ــرَض التُّّج ــامِ، فع ــالِد الّش ــن ب ــِع م بالبضائ
ــن زادنــي فــي ذلــك، فقالــوا لــه: نحــُن تُّجــاُر  ــعِر، وهــو يقــوُل: هنــاك مَ يزيــدوَن لــه فــي السِّ
َ تعالــى جعــَل الَحَســنةَ بعشــِر  ــِة فَمــْن هــو الــذي دفــَع لــك أكثــَر؟ فقــاَل لهــم: إنَّ الّلَ المدين

ــِة.  ــَن مــن أهــِل المدين ُع بهــا للفقــراِء والمحتاجي ــرَّ َّنــي أتب أمثاِلهــا، وإن

ُ عنه؟ ولماذا؟ َف عثماَن بِن عّفاَن رضَي الّلَ - ماذا نسّمي تصرُّ

النَّشاُط:

أَكتُب أضدادَ الكلماِت اآلتيِة:. 1

بُحالكلمةُ نياالرِّ يادةُالكََرمُالدُّ الزِّ

ها ضدُّ
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أقرأُ ثمَّ أُكمُل الُمخطََّط اآلتَي:. 2

ّــي بمــكارمِ األخــالِق،  ــى التَّحل ــِره عل ــُذ صغ ــه من دُ نفَس ــوِّ ــذي يع ــوازُن هــو ال اإلنســاُن المت
ــْم،  ــُن أَحَُدُك ــه وســلََّم: » الَ يُْؤِم ُ علي ــى الّلَ ــاَل صلَّ ــاِس؛ ق ــا الجــودُ والكــرمُ ومســاعدةُ النّ ومنه

ــح البخــاري(.  ــِه « )صحي ــبُّ ِلنَفِْس ــا يُِح ــِه مَ ــبَّ أِلَِخي ــى يُِح َّ حَت

اإليثاُر: خُلٌُق كريٌم، وهو أن يجودَ اإلنساُن بما عنَده لغيِره مَع حاجِته إليه.

لَها على اآلخريَن. األثََرةُ: خُلٌُق ذميٌم، وهو أن يُحبَّ اإلنساُن نفَسه، ويفضِّ

) لبيُّ ميُم)السَّ الخُلُُق الذَّ

مثُل البخِل

األثََرِة

ـــ 
عوِر باآلخريَن. ـــ عدمِ الشُّ

يؤدّي إلى

تدلُّ على

اإليثاِر

مثُل الَكَرمِ

ـــ الثِّقِة بالنَّفِس.
ـــ 

) الخُلُُق الكريُم)اإليجابيُّ

يؤدّي إلى

يدلُّ على

من األخالِق: 
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٥

أقرأُ وأُقارُن: . 3

مَْن يتَِّصُف باألثرِةمَْن يتَِّصُف باإليثاِرمن حيُث:م

يُحقُِّق النَّفَع لنفِسه دوَن غيِره.يُحقُِّق النَّفَع لنفِسه ولآلخريَن.النَّفُع1

٢ُ المصلحةُ العامّة
مُ مصلحةَ المجتمِع العامّةَ على  يقدِّ

مصلحِته الشَّخصيِّة.

الثِّقةُ بالنَّفِس٣

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 4

أربُط بواقعي:

أذكُر مثاالً لإليثاِر من حياتي اليوميِّة.

نماذُج مَن اإليثاِر:

هيُد: يبذُل روَحه دفاعاً عن تراِب الوطِن ووحدِته.   الشَّ

المُعلُِّم: يجتهُد في إيصاِل المعرفِة لتالميِذه.   

األُب:   

األمُّ:   

أقرأُ وأستنتُج:. 5

بُني: ُخلُقي يهذِّ

ألتزمُ اإليثاَر سلوكاً في حياتي.

ــعوِر  ـة والشُّ يُســِهُم خُلُــُق اإليثــاِر فــي نشــِر التَّعــاوِن بيــَن النّــاِس، وتثبيــِت أواصــِر المحبَـّ
ــّدِة ليــَس  باآلخريــَن فيمــا بينَهــم، وتعويِدهــم علــى البــذِل والعطــاِء، فالعطــاءُ فــي أوقــاِت الشِّ

خــاِء. ــاِت الرَّ ــي أوق كالعطــاِء ف
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من فوائِد 
اإليثاِر

تزكيةُ النَّفِس 
مَن البخِل

عوُر  الشُّ
بالمسؤوليِّة

رسِ: أتعلَُّم منَ الدَّ

اإليثاُر دليٌل على كماِل اإليماِن.. 1

٢ .

التَّقويُم:

كيَف تردُّ على مَْن يقوُل: إنَّ اإليثاَر يدلُّ على ضعِف اإلنساِن، وعدمِ مقدرِته على أخِذ حقِّه؟
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ُل: اكتْب معنى كلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األوَّ ١ السُّ

:  ْٱۡبَتُغوا :  َْذُروا :  قُِضَيِت 

» َخاتَُم النَِّبيِّيَن «:» اللَِّبنَةُ «: » بُنْيَاناً «: 

حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة  ( جانَب العبارِة الصَّ ؤاُل الثّاني:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٢ السُّ
الغلِط:

)  (يُكثُر اإلنساُن في يومِ الُجُمعِة مَن العمِل الّصالِح.  

مةٌ.    ِ  مُفخَّ
:  ذِۡكرِ ٱللَّ )  (المُ اسمِ الجاللِة في التَّركيِب القرآنيِّ

)  (يدلُّ اإليثاُر على ثقِة اإلنساِن بنفِسه.  

)  (يُحقُِّق مَْن يتَِّصُف باألَثَرِة النَّفَع لنفِسه ولآلخريَن.  

ؤاُل الثّالُث: ما القيمةُ التَّربويّةُ المُستفادةُ من قوِله تعالى: 3 السُّ

ِ  ؟ ۡرِض َوٱۡبَتُغواْ ِمن فَۡضِل ٱللَّ
َ
واْ ِف ٱۡل لَٰوةُ فَٱنتَِرُ  فَإَِذا قُِضَيِت ٱلصَّ
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ؤاُل الّرابُع: اكتْب ثالَث فوائَد لإليثاِر. ٤ السُّ

ماويّةُ؟ ساالُت السَّ ؤاُل الخامُس: إالمَ تدعو الرِّ ٥ السُّ

ؤاُل الّسادُس: علِّْل كاّلً ممّا يأتي:  ٦ السُّ

االنشغاُل بالبيِع وإهماُل صالِة الجمعِة خسارةٌ لإلنساِن.. 1

ماويِّة.. ٢ ساالِت السَّ  تكامُل الرِّ
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ِقَيٌم أخالقّيٌة

أقرأُ الِقيََم األخالقيّةَ اآلتيةَ التي وردَت في كتاِبنا:   

حمــةُ، الوفــاءُ، الَوحــدةُ، المســؤوليّةُ، المســاعدةُ،     )الحلــُم، العــدُل، التَّواضــُع، المــودّةُ، الرَّ
ــجاعةُ، حــبُّ الوطــِن، المســاواةُ،  التَّســامُح، العطــاءُ، العفــُو، تقديــُر الــذّاِت، األمانــةُ، الشَّ
ــُم، التَّعــاوُن،  ــدُق، العل ّــةُ، الصِّ ــُر، الحــواُر، المحب ــهادِة، إتقــاُن العمــِل، التَّفكُّ ــُر الشَّ تقدي

األمــُن، القناعــةُ، الثِّقــةُ(.

أكتُب القيمةَ األخالقيّةَ األهمَّ بالنِّسبِة إليَّ في رأِس الَهرمِ.  

أناقُش سبَب اختياِري لها مع معلِّمي وزمالئي.  

كِل المرفِق بحَسِب أهمِّيِّتها برأيي.   ُِّب الِقيََم األخالقيّةَ في الشَّ أرت

أُعطي مثاالً ِمن واقعي لكلِّ قيمٍة أخالقيٍّة، وأناقُشه شفويّاً مع معلِّمي.  

مكانُ التَّنفيِذ:

فُّ الصَّ

أسلوُب التَّنفيِذ:
فرديٌّ

ةُ التَّنفيِذ: مدَّ

ٌ ةٌ درسيّة حصَّ

فكرةُ المشروِع:
ترتيُب الِقيَمِ األخالقيِّة.
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ملحوظةٌ:

رســيِّة    ِة الدَّ  يُكلَّــُف التَّالميــُذ المشــروَع مــع بدايــِة الَوحــدِة الّسادســِة، ويُناقَُش فــي الحصَّ
رِة. الُمقرَّ



118

أهمُّ المصادِر والمراجِع

القرآنُ الكريُم.

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

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

حمِن . 3 يِن عبِد الرَّ يِن محمَِّد بِن أحمَد المحلّي، وجالِل الدِّ تفسيُر الجالليِن، لجالِل الدِّ

. الّسيوطيِّ

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

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

التَّفسيُر الوسيُط للقرآِن الكريمِ، لمحمَِّد سيِِّد طنطاوّي.. 6

7 .. ِ محمَِّد بِن إسماعيَل البخاريِّ
حيُح، ألبي عبِد الّلَ الجامُع المسنَُد الصَّ

8 .. ِ محمَِّد بِن يزيَد القزوينيِّ
سنُن ابِن ماجه، ألبي عبِد الّلَ

9 .. جستانيِّ سنُن أبي داودَ، ألبي داودَ سليماَن بِن األشعِث السَّ

يرةُ النَّبويّةُ، لعبِد الملِك بِن هشامٍ.. 10 السِّ

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

12 .. يرِة النَّبويِّة، لمحمَِّد َسعيٍد َرمضاَن البوطيِّ فقُه السِّ

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

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

، لمحمَِّد خيٍر أبو حرٍب.. 15 المعجُم المدرسيُّ




