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مقّدمة

سيَن:  سات... زمالءنا المدرِّ أبناءنا الطُّاّلُب... زميالتنا المدرِّ

ــوريِّة والمركــِز الوطنــيِّ لتطويــِر المناهــِج التَّربويـّـِة     بنــاءً علــى خطـّـِة وزارِة التَّربيــِة فــي الجمهوريـّـِة العربيـّـِة السُّ
ينيّــِة اإلســالميِّة بأســلوِبه التَّربــويِّ  ــِة الدِّ ــفِّ التّاســِع األساســيِّ لمــادِّة التَّربي نقــّدمُ إليكــم كتــاَب الطّالــِب للصَّ

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

 تضمَّــَن الكتــاُب ســتَّ َوحــداٍت درســيٍّة، فيهــا موضوعــاٌت متكاملــةٌ ومترابطــةٌ مضمونــاً ومعنـًـى، وتضمَّنـَـت   
ــيرةُ النَّبويـّـةُ، العبــاداُت، األخــالُق(.  ، السِّ الَوحــداُت خمســةَ محــاوَر )القــرآُن الكريــُم، الحديــُث النّبــويُّ

ــِت    ــِة كلِّ َوحــدٍة، وعُِرَض ــي بداي ــراُت األداِء ف دَْت مؤشِّ ــدِّ ــاِج، وُح ــاِء المنه ــي بن ــِر ف ــَد مُدخــُل المعايي  اُعتِم
ــه  ــي حياِت ــاً ف ــِة ســلوكاً واقعيّ ّ ــمِ التَّربوي ــراِت والِقيَ ــِل الخب ُّ ــْن تمث ــَب ِم ــُن الطّال ــاُت بأســلوٍب يمكِّ الموضوع

ــِة. ّ اليومي

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 الطّالــَب  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
تحقيِقــه ليكــوَن المتعلِّــُم محــوَر العمليـّـِة التَّربويـّـِة، فتُســتثَمُر اإلمكانــاُت البشــريّةُ والمادِّيـّـةُ فــي تنميــِة ثــرواِت 

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

ّــةً - علــى    عــٍة وشــاملٍة لــدروِس الَوحــدِة كاف جــٍة ومتنوِّ َــُم كلُّ َوحــدٍة درســيٍّة بتدريبــاٍت تقويميّــٍة متدرِّ  تُختَت
ــفِّ بإشــراِف المــدرِّسِ - وبمشــروٍع أو نشــاٍط يُنفَّــُذ فــي المدرســِة  أْن تُحـَـلَّ هــذه التَّدريبــاُت علــى الكتــاِب فــي الصَّ
ــفِّ أو خارَجــه، بطرائــَق فرديـّـٍة أو تعاونيـّـٍة، لتحقيــِق مبــدأ التَّعلُّــمِ بالممارســِة، واكتشــاِف مواهــِب  داخــَل الصَّ

الطُّــاّلِب وتنميــِة قُدراِتهــم.

رِة.   رسيِّة المُقرَّ يُكلَُّف الطُّّلُب النّشاطَ أو المشروعَ مع بدايِة الَوحدِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

 يتضمَّــُن الكتــاُب موضوعــاٍت تســاعُد فــي بنــاِء شــخصيٍّة إيجابيـّـٍة متوازنــٍة، وتحقيــِق مبــدأ المســؤوليِّة الفرديـّـِة   
ــِف باســتخدامِ  ــِة والعن ــِر الكراهي ــن ِفَك ــاّلِب م ــِن الطُّ ــِة الُمســتدامِة، وتحصي ــاِت التَّنمي ــِة ومتطلَّب والمجتمعيّ

. ُّــِل اآلخــِر، وتعزيــِز انتماِئهــم للمجتمــِع اإلنســانيِّ أي، وتقب أســلوِب الحــواِر، واحتــرامِ الــرَّ

ســيَن توظيــَف هــذه األنشــطِة والتَّدريبــاِت التَّقويميّــِة    ســاِت وزمالِئنــا المدرِّ  آمليــَن مــن زميالِتنــا المدرِّ
ـمِ. ــرين لعمليّــِة التَّعلُـّ والمشــاريِع علــى النَّحــِو األمثــِل، مســتخِلصيَن دالالِتهــا التَّربويّــةَ 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.

المؤلفون    
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مفاتيُح الكتاِب

 تهيئةٌ:

رَس في  رِس، تُساعُد المدِّ خطوةٌ تمهيديّةٌ للدَّ
ُز الطّالَب على التَّعلُّمِ. عمِله، وتُحِفّ

 أتلو بإتقاٍن:

ليمِة  ِفقرةٌ تهدُف إلى تعزيِز مهاراِت القراءِة السَّ
عنَد الطّالِب.

 أتعلَُّم أحكامَ التَّجويِد:

ِفقرةٌ تختصُّ بتعلُّمِ أحكامِ التَّجويِد وتطبيِقها 
لتنميِة مهاراِت التاّلوِة.

 أُحلُِّل الحديَث النّبويَّ إلى ِفكٍَر:

ِفقرةٌ تختصُّ بتحليِل مضموِن الحديِث النَّبويِّ 
ئيسِة. إلى ِفَكِره الرَّ

 النَّشاُط:

ِفقرةٌ تهدُف إلى تنميِة المهاراِت المختلفِة.

 أُقيُِّم معلوماتي:

رِس. ِفقرةٌ تهتمُّ بتقييمِ أنشطٍة في الدَّ

 أَربُط بواقعي: 

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

بني:   ُخلُقي يهذِّ

ِفقرةٌ تهتمُّ بالجوانِب التَّربويِّة، وتُسهُم 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 وتنظيِمها. الُمتعلَِّم على مراجعِة معلوماِت الدَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِفقرةٌ تتيُح للطّالِب التَّعبيَر عن مدى استيعابه 
رِس. للدَّ

 التَّقويُم:

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

 التَّدريباُت:

تهِدُف إلى قياِس مدى فهمِ مفرداِت الَوحدِة 
عنَد الطّالِب. 
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الفهرُس

الفصل األّول
عددُ الحصِص الّصفحةُ المحوُر المحتوياُت الوحدة

حّصتان 8 القرآُن الكريُم مراحُل َخلِْق اإلنساِن

لى
ألو

ةُ ا
حد

الَو

حّصة 12 القرآُن الكريُم َخلُْق اإلنساِن

حّصة 16 الحديُث النَّبويُّ هيِد منزلةُ الشَّ

حّصتان 18 يرةُ النَّبويّةُ  السِّ يرِة النَّبويِّة التَّخطيُط في السِّ

حّصتان 22 األخالُق استثماُر القدراِت العقليِّة

حّصتان 26 - تدريباٌت

حّصة 28 - مشروٌع

حّصتان 32 القرآُن الكريُم  من صفاِت إبراهيَم

نيةُ
لثّا

ةُ ا
حد

الَو

حّصة 36 القرآُن الكريُم حمِن خليُل الرَّ

حّصتان 40 الحديُث النَّبويُّ اإلخالُص

حّصتان 44 العبادةُ كاِة   أهمِّيَّةُ الزَّ

حّصتان 50 - تدريباٌت

حّصة 52 - نشاٌط

حّصتان 56 القرآُن الكريُم قيمةُ اإلنفاِق

لثةُ
لثّا

ةُ ا
حد

الَو

حّصة 62 القرآُن الكريُم النَّفقةُ الطَّيِّبةُ

حّصة 64 الحديُث النَّبويُّ دُق منجاةٌ الصِّ

حّصة 70 يرةُ النَّبويّةُ السِّ مبادئُ إنسانيّةٌ

حّصتان 72 األخالُق الكسُب المشروُع

حّصتان 76 - تدريباٌت

حّصة 78 - نشاٌط
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الفهرُس

الفصل الّثاني
عدد الحصص الّصفحة المحور المحتويات الوحدة

حّصتان 82 القرآُن الكريُم ِقيٌَم اجتماعيّةٌ ساميةٌ

عةُ
ّراب

ةُ ال
حد

الَو

حّصة 86 القرآُن الكريُم عوةُ إلى الخيِر الدَّ

حّصة 88 الحديُث النَّبويُّ الشَّخصيّةُ اإليجابيّةُ

حّصة 92 يرةُ النَّبويّةُ السِّ األمُن االجتماعيُّ

حّصتان 94 - تدريباٌت

حّصة 96 - نشاٌط

حّصتان 100 القرآُن الكريُم ماويِّة ساالِت السَّ َوحدةُ الرِّ

سةُ
خام

ةُ ال
حد

الَو

حّصة 104 القرآُن الكريُم العفُو والمغفرةُ

حّصتان 106 العبادةُ كاِة أحكامُ الزَّ

حّصتان 112 األخالُق عادةُ الحقيقيّةُ السَّ

حّصتان 118 - تدريباٌت

حّصة 120 - مشروٌع

حّصتان 124 القرآُن الكريُم مواِت واألرِض بديُع السَّ
سةُ

ّساد
ةُ ال

حد
الَو

حّصة 128 القرآُن الكريُم مودّةٌ ورحمةٌ

حّصتان 130 الحديُث النَّبويُّ كرامةُ الوالدين

حّصتان 134 العبادةُ كاِة آداُب الزَّ

حّصتان 140 - تدريباٌت

حّصة 142 - نشاٌط



معاييُر الَوحدِة األولى

 مراحُل َخْلِق اإلنساِن - 

َخْلُق اإلنساِن

ُم مراِحَل َخْلِق اإلنساِن. ُف الُمتعلِّ يتعرَّ

هيِد منزلُة الشَّ

هادِة. ُم قيمَة الشَّ ُر المتعلِّ ُيقدِّ

بوّيِة يرِة النَّ خطيُط في السِّ التَّ

خطيِط. َة التَّ يَّ ُم أهمِّ ُيدرُك المتعلِّ

استثماُر الُقدراِت العقلّيِة

ُم أساليَب تنميِة ُف المتعلِّ  يتعرَّ
الُقدراِت العقلّيِة.



1 الَوحدةُ األولى
القرآُن الكريُم    مراحُل َخْلِق اإلنساِن - َخْلُق اإلنسانِ 

يتلُو اآليةَ الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليِة الكريمِة.  

يَُحلُِّل اآليةَ الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

دُ مراحَل َخلِْق اإلنساِن.   يُحدِّ

مسيِّة.   مِ الشَّ مِ الَقمريِّة والالَّ يُطبُِّق ُحكَم الالَّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بويُّ الحديُث النَّ هيِد  منزلُة الشَّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

هداِء.   هادِة والشُّ يُبيُِّن قيمةَ الشَّ

رِس.   يستنتُج القيََم التَّربويّةَ المستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بوّيُة يرُة النَّ السِّ بوّيةِ  يرِة النَّ خطيُط في السِّ التَّ

رِة.   يذكُر أسباَب هجرِة النَّبيِّ  إلى المدينِة المنوَّ

  . ِّيُوّضُح أثَر التَّخطيِط في سيرِة النَّبي

رِة.   يُبيّن أثَر أعماِل النَّبيِّ  في المدينِة الُمنوَّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

األخالُق استثماُر الُقدراِت العقلّيةِ 

ِ تعالى:  
 يقرأُ قوَل الّلَ

 … َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌم 
يُبيُِّن وظيفةَ العقِل في حياِة اإلنساِن.  

رِة.   فاِت المتهوِّ فاِت الّراشدِة والتَّصرُّ يُميُِّز بيَن التَّصرُّ

يحذُر التَّقليَد األعمى.  

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

راُت أَداِء الَوحدِة األولى مؤشِّ



8

مراحُل َخْلِق اإلنساِن رُس  الدَّ
ُل األوَّ

 تهيئةٌ:

ُِّب باألرقامِ مراحَل حياِة اإلنساِن:   أُرت

الطُّفولةُ األجنّةُ الَهَرمُ الوالدةُ

الُكهولةُ الموُت باُب الشَّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

َهــا ٱنلَّــاُس إِن ُكنُتــۡم ِف َرۡيــٖب ّمِــَن ٱۡلَۡعــِث فَإِنَّــا َخلَۡقَنُٰكــم ّمِــن تـُـَراٖب ُثــمَّ ِمــن نُّۡطَفــةٖ  يُّ
َ
أ  َيٰٓ

رَۡحــاِم َمــا 
َ
ــرُّ ِف ٱۡل َ لَُكــۡمۚ َونُقِ ــّنِ ُبَ َلََّقــةٖ وََغــۡرِ ُمَلََّقــةٖ نّلِ ۡضَغــةٖ مُّ ــمَّ ِمــن مُّ ــمَّ ِمــۡن َعلََقــةٖ ُث ُث

 ٰ ــَوفَّ ــن ُيَت ُكۡمۖ َوِمنُكــم مَّ ــدَّ ُش
َ
ــٓواْ أ ــمَّ ِلَۡبلُُغ ــٗا ُث ــمَّ ُنۡرُِجُكــۡم ِطۡف َســّىٗ ُث َجــٖل مُّ

َ
ــآُء إَِلٰٓ أ نََش

اۚ  ]اآليــة / الحــج :5[. ــٖم َشــۡي ٔٗ ــِد ِعۡل ــۢن َبۡع ــَم ِم ــَا َيۡعلَ ــرِ لَِكۡي ۡرَذِل ٱۡلُعُم
َ
ــَردُّ إَِلٰٓ أ ــن يُ َوِمنُكــم مَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ



القرآُن 
الكريُم
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المعنىمالكلمةُ أو التّركيُب القرآنيُّم

1 ٖنُّۡطَفة نُثبُِّت

2 َٖعلََقة ِقطعٍة مَن اللَّحم

٣ ٖۡضَغة حمِ مُّ قطعِة دمٍ جامٍد تعلُق في جداِر الرَّ

4 ِۡرَذِل ٱۡلُعُمر
َ
مستَبينِة الَخلِْق أ

٥ ُّنُقِر ِالخرِف والهرم

٦ َٖلََّقة كٍة مُّ خليٍّة صغيرٍة متحرِّ

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 2

مراحُل تشكُّلِ الجنيِن:

1 . 

2 . 

٣ . 
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القرآُن 
الكريُم

أقرأُ وأُقارُن:. 4

إنَّ الوصـــَف البديـــَع في َخلِْق اإلنســـاِن من نطفٍة يقابُل َخلْـــَق النَّباِت من بذرٍة، وكال األمَرين شـــاهٌد على 
َّه يُحيي الموتـــى بعد فناِئهم. َ تعالـــى قادٌر على كلِّ شـــيٍء، وأن أنَّ الّلَ

دَورةُ حياِة اإلنساِندَورةُ حياِة النَّباِتم

حمِ.إنتاُش البذرِة في التُّربِة1 تخلُُّق الجنيِن في الرَّ

رِع حيّاً من التُّربِة2 بروُز الزَّ

ه.٣ بلوغُ اإلنساِن أشدَّ

موُت اإلنساِن.4

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

البعُث يومَ القيامِة حقٌّ ال ريَب فيه.. 1

2 .

٣ .

 التَّقويُم:

باِب فيما ينفُع الوطَن. اقترْح أساليَب الستثماِر مرحلِة الشَّ
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َخْلُق اإلنساِن رُس  الدَّ
الّثاني 

 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

َهــا ٱنلَّــاُس إِن ُكنُتــۡم ِف َرۡيــٖب ّمِــَن ٱۡلَۡعــِث فَإِنَّــا َخلَۡقَنُٰكــم ّمِــن تـُـَراٖب ُثــمَّ ِمــن نُّۡطَفــةٖ   يُّ
َ
أ  َيٰٓ

رَۡحــاِم َمــا 
َ
ــرُّ ِف ٱۡل َ لَُكــۡمۚ َونُقِ ــّنِ ُبَ َلََّقــةٖ وََغــۡرِ ُمَلََّقــةٖ نّلِ ۡضَغــةٖ مُّ ــمَّ ِمــن مُّ ــمَّ ِمــۡن َعلََقــةٖ ُث ُث

 ٰ ــَوفَّ ــن ُيَت ُكۡمۖ َوِمنُكــم مَّ ــدَّ ُش
َ
ــٓواْ أ ــمَّ ِلَۡبلُُغ ــٗا ُث ــمَّ ُنۡرُِجُكــۡم ِطۡف َســّىٗ ُث َجــٖل مُّ

َ
ــآُء إَِلٰٓ أ نََش

ۡرَض 
َ
ــَرى ٱۡل اۚ َوتَ ــۡي ٔٗ ــٖم َش ــِد ِعۡل ــۢن َبۡع ــَم ِم ــَا َيۡعلَ ــرِ لَِكۡي ۡرَذِل ٱۡلُعُم

َ
ــَردُّ إَِلٰٓ أ ــن يُ ــم مَّ َوِمنُك

ِ َزۡوِۢج بَِهيــٖج ٥  ]الحــج [.
ۢنَبَتــۡت ِمــن ُكّ

َ
نَزنۡلَــا َعلَۡيَهــا ٱلَۡمــآَء ٱۡهــَتَّۡت َوَرَبــۡت َوأ

َ
ــإَِذآ أ َهاِمــَدٗة فَ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

 أتعلَُّم وأُطبُِّق أحكامَ التَّجويِد:

أنطُق الكلماِت اآلتيةَ نُطقاً صحيحاً:. 1

 ٱلرَِّنَٰمۡح  اُب ِميُع  ٱلَّوَّ  ٱلسَّ 1

 ٱۡلِكَتُٰب  ُّٱۡلَق  ٱلَۡملُِك  2

ماذا تاُلحُظ في نطِق المِ التَّعريِف في كلِّ مجموعٍة؟ . 2

مُس، القمُر(. المُ التَّعريِف: هَي المٌ زائدةٌ عن ِبنيِة الكلمِة، تدخُل على األسماِء، مثالُها: )الشَّ
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الكريُم
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حاالُت المِ التَّعريِف

ِ  واألســـماِء الموصولِة )مثـــُل: الّذي،  ملحوظةٌ:  الـــاّلمُ فـــي اســـمِ الجاللـــِة  ٱللَّ
َّها ِمن ِبنيـــِة الكلمِة،  َّها شمســـيّةٌ أو قمريّـــةٌ؛ ألن الّذيـــن،...( ال تُوَصـــُف بأن

وليَســـت زائدًة، وتُوضُع فوقَها شـــّدةٌ. 

ال تُلفُظ

إذا جاءَ بعَدها حرٌف شمسيٌّ

مسيّةَ  الحرُف الذي يلي الاّلمَ الشَّ

دٌ مُشدَّ

أالحُظ:

. ٱلرَِّحيُم  -  اُب أمثلُتها:  ٱلَّوَّ

تُلفُظ

إذا جاءَ بعَدها حرٌف قمريٌّ

الحرُف الذي يلي الاّلمَ القمريّةَ 
ٍد غيُر مُشدَّ

أالحُظ:

. ٱۡلَبَّاُر  -  ُل وَّ
َ
أمثلُتها:  ٱۡل

الحروُف القمريّةُ:

أربعةَ عشَر حرفاً مجموعةٌ في 
الجملِة اآلتيِة: 

َك وخَْف عَقيمَه". "ابغِ حَجَّ

مسيّةُ: الحروُف الشَّ

أربعةَ عشَر حرفاً، وهَي الباقيةُ 
من حروِف الهجاِء بعَد الحروِف 
القمريّة الّسابقِة، وهَي في أوائِل 

كلماِت البيِت اآلتي: 

 ِطْب ثُمَّ ِصْل رَحماً تَفُْز ِضْف ذا ِنعَْم

دَْع ُسوءَ ظَنٍّ زُْر شَِريفاً ِللكََرْم
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رُس  الدَّ
الّثاني 

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُصنُِّف:. 1

-  ِت
ِي  -  ٱلَّ ِيَن  -  ٱلَّ ُ  -  ٱلَّ  } ٱۡلِكَتُٰب  -  ٱلرَِّنَٰمۡح  -  ٱللَّ

.} ٱۡلَۡحُر  -  ٱۡلَعلِيُم 
مُ التي من أصلِ الكلمِة مُ التي ليَسْت من أصلِ الكلمِةاللَّ اللَّ

أُميُِّز المَ التَّعريِف في األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 2

التَّعليُلشمسيّةٌقمريّةٌ  المُ التَّعريِفم

1 ٱنلَّاُس 
2 ٱۡلَنََّة 
٣ ٱللَِّطيُف 
4 ِٱۡلُعُمر 
٥ ۡرَض

َ
 ٱۡل
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القرآُن 
الكريُم

أضيُف المَ التَّعريِف إلى الكلماِت اآلتيِة، ثمَّ أنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. ٣

ميزاٌن جباٌل شجٌر أرٌض ٌ نبأ

 التَّقويُم:

ِح الغلَط حيُث  حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلِط، وصحِّ ( جانَب العبارِة الصَّ اكتْب كلمةَ )صحَّ
ُوِجَد.

ِ  المٌ شمسيّةٌ. (أ. الاّلمُ في اسمِ الجاللِة  ٱللَّ (

َك وَخْف َعقيَمه". (ب. الحروُف القمريّةُ مجموعةٌ في جملِة: "ابِغ َحجَّ (

. (جـ . المُ التَّعريِف تُلَفُظ إذا جاءَ بعَدها حرٌف شمسيٌّ (
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رُس  الدَّ
هيِدالّثالُث منزلُة الشَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ســـاِته كافّةً؛  وِد عن مقدَّ فاِع عـــن وطِنه، والذَّ ِمن أســـمى درجـــاِت التَّضحيِة أن يبُذَل اإلنســـاُن روَحه في الدِّ
نيا واآلخـــرِة؛ قاَل تعالى:  ليحظى بُحســـِن التَّكريمِ، واألجـــِر العظيمِ في الدُّ

ۡحَيآءٞ َوَلِٰكن لَّ تَۡشُعُروَن ١٥٤  ]البقرة[.
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَوُٰتۢ

َ
ِ أ  َوَل َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل ِف َسبِيِل ٱللَّ

فاِع عن وطِنه؟ - ما الثَّواُب الذي يستحقُّه مَن بذَل روَحه في الدِّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ُ عليه وسلََّم:  ِ صلَّى الّلَ
 قاَل رسوُل الّلَ

ــى أَْن يَْرِجعَ ِإلَى  ـــِهيُد، يَتَمَنَـّ نْيَـــا، َولَهُ مَا عَلَى األَْرضِ ِمْن شَـــْيٍء ِإالَّ الشَّ » مَـــا أَحَـــٌد يَْدُخُل الَجنَّةَ يُِحـــبُّ أَْن يَْرِجعَ ِإلَى الدُّ
اٍت ِلمَا يََرى ِمـــنَ الكََرامَِة « )صحيـــح البخاري(. نْيَـــا، فَيُقْتَلَ عَْشـــَر مَرَّ الدُّ

المعنىمالكلمةُ م

هيُد1 يعودَالشَّ

األجِر العظيمِيَْرِجَع2

ساِتهفيُقتََل٣ مَْن بذَل روَحه دفاعاً عن وطِنه ومقدَّ

هادِةالكرامِة4 فيناَل شرَف الشَّ

 أُحلُِّل الحديَث النّبويَّ إلى ِفكٍَر:

هادةُ: الً - الشَّ أوَّ

نيـــا، ولو أُعطي  ــى أن يعودَ إلى الدُّ ُ تعالـــى ألهِلها، ال يتمنَـّ ه الّلَ ــةَ ورأى نعيَمها ومـــا أعدَّ مَـــن دخَل الَجنَـّ
ـــهادِة مراٍت عديـــدًة؛ لَما  نيا؛ ليناَل شـــرَف الشَّ جـــوَع إلى الدُّ ـــهيد؛ فهـــو يودُّ الرُّ مـــا على األرِض إاّل الشَّ
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الحديُث 
بويُّ النَّ

نيا  َ تعالـــى قضى أاّل يرجَع أحـــٌد إلى الدُّ ُ تعالى لـــه، إاّل أنَّ الّلَ هـــا الّلَ يـــرى مـــن المكانـــِة العاليِة التي أعدَّ
بعَد موِته. 

هيِد: ثانياً - مكانةُ الشَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 2

فاُع عنه، والمحافظـــةُ عليه حّراً كريماً، واالســـتعدادُ في كلِّ وقـــٍت لردِّ أيِّ  ِمـــن واجـــِب أبناِء الوطـــِن الدِّ
ـــهيِد مكانـــةً عظيمةً عنَده؛ ألنَّ  ِ تعالى أن جعَل للشَّ

عـــدواٍن، وتحريِر كلِّ شـــبٍر مُحتَلٍّ منـــه، ومن كرمِ الّلَ
َ تعالى عليه. ـــهيَد برهَن على صدِقـــه فيما عاهـــَد الّلَ الشَّ

ليُل م الثَّواُبالدَّ

1 ُ ۡنَعَم ٱللَّ
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ قاَل تعالى:  َوَمن يُِطِع ٱللَّ

ٰلِِحَنۚ  ]اآلية/النساء:69[. َهَدآءِ َوٱلصَّ يقَِن َوٱلشُّ ّدِ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱنلَّبِّيِ َۧن َوٱلّصِ
يقيَن  دِّ مرافقةُ األنبياِء والصِّ

والّصالحيَن في الَجنَِّة.

ۡحَيآٌء 2
َ
ۡمَوٰتَۢاۚ بَۡل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ قاَل تعالى:  َوَل َتَۡسَبَّ ٱلَّ

ِعنَد َرّبِِهۡم يُۡرزَقُوَن ١٦٩  ]آل عمران[.
ِهيُد ِفي َسبِْعيَن ِمْن أَهِْل بَيِْتِه « )سنن أبي داود(.٣ قاَل النَّبيُّ : » يَُشفَُّع الشَّ

ِ حيَن استشهَد والُده: » تَبِْكيَن أَْو 4
قاَل النَّبيُّ  لعمَِّة جابِر بِن عبِد الّلَ

الَ تَبِْكيَن مَا َزالَِت الَمالَِئَكةُ تُِظلُُّه ِبأَْجِنَحِتَها « )صحيح البخاري(.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

هادِة.. 1 ُر قيمةَ الشَّ أُقدِّ

2 .

 التَّقويُم:

نيا واآلخرِة؟ هيِد منزلةً عاليةً في الدُّ ُ تعالى للشَّ لماذا جعَل الّلَ
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رُس  الدَّ
بوّيِةالّرابُع  يرِة النَّ خطيُط في السِّ التَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ُ تعالى: قال الّلَ

َ َوٱۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱللَّ
ُ
ِ أ  لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

َ َكثِٗرا ٢١  ]األحزاب[. ٱللَّ
دُ  مـــِة يُهدِّ ُ عليه وســـلََّم، وصاَر وجودُه فـــي مكَّةَ المكرَّ ــى الّلَ ِ صلَـّ

حينمـــا أحاطَـــِت المخاطُر برســـوِل الّلَ
ــه محمَّداً  ُ تعالى نبيَـّ ُ عليه وســـلََّم، أمـــَر الّلَ ِ تعالـــى، وأرادت قريـــٌش النّيَل منـــه صلَّى الّلَ

عـــوَة إلـــى الّلَ الدَّ
ِ تعالى ال حدودَ لهـــا، فأعدَّ كلَّ 

رِة، فكانت ثقتُـــه بالّلَ ُ عليه وســـلََّم بالهجـــرِة إلى المدينِة المنـــوَّ ــى الّلَ صلَـّ
ـــفِر، وتجهيِز وســـيلِة النَّقِل، واالســـتعانِة  األســـباِب التـــي تؤمُِّن نجـــاَح هجرِته من: اختياِر الّصاحِب في السَّ
كاِت قريٍش  ــُع تحرُّ ُ عنهما يتتبَـّ ِ بُن أبي بكـــٍر رضي الّلَ

ِ بِن أَُريْقـــٍط، وكاَن عبُد الّلَ
بدليـــِل الطَّريِق عبـــِد الّلَ

وأخباَرها.

ُ عليه وسلََّم إلى الهجرِة إلى المدينِة؟ - ما األسباُب التي دَعِت النَّبيَّ صلَّى الّلَ
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يرُة  السِّ
بوّيُة النَّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُّن:. 1

َّجـــَه جنوباً عكس  ُ عليه وســـلََّم أســـلوَب التَّمويـــِه، وكان َحِذراً مـــن أعداِئه فات اســـتخدمَ النَّبـــيُّ صلَّى الّلَ
ُ عنـــه في غاِر ثـــوٍر ثالثةَ أيامٍ  ديـــِق رضي الّلَ رِة، ومكَث مع صاحِبـــه أبي بكٍر الصِّ ِّجـــاِه المدينـــِة المنـــوَّ ات
 عنه 

حتـــى يخـــفَّ البحُث عنهـــم، ولّما وصلَت قريـــٌش إلى الغـــاِر وأحاطت به قـــال أبو بكٍر رضـــي الّلَ
ُ عليه وســـلََّم: لَْو أَنَّ أََحَدهُـــْم نَظََر تَْحَت قََدمَيْـــِه أَلَبَْصَرنَا، فََقاَل  ِ صلَّى الّلَ

ِة خوِفه على رســـوِل الّلَ من شـــدَّ
ُ تعالى  ُ ثَاِلثُُهَما « )صحيـــح البخاري(، فحماهُمـــا الّلَ ُ عليه وســـلََّم: » مَـــا ظَنَُّك يَا أَبَا بَْكـــٍر ِباثْنَيْـــِن الّلَ ــى الّلَ صلَـّ

هما. كيـــِد عدوِّ من 

خصيّاُتم دوُرهم في الهجرِةالشَّ

ُ وجَهه، ابُن عمِّ النَّبيِّ 1 م الّلَ عليُّ بُن أبي طالٍب كرَّ
ُ عليه وسلََّم. صلَّى الّلَ

ُ عليه وسلََّم، وكاَن أميناً  نامَ في فراِش النَّبيِّ صلَّى الّلَ
في ردِّ األماناِت التي استودَعتْها قريٌش عنَد النَّبيِّ 

ُ عليه وسلََّم إلى أصحاِبها. صلَّى الّلَ

ُ عنه.2 ديُق رضَي الّلَ أبو بكٍر الصِّ

ُ عنهما.٣ ِ بُن أبي بكٍر رضَي الّلَ
عبُد الّلَ

ُ عنهما.4 ُ عليه وسلََّم ذاُت النِّطاقَين أسماءُ بنُت أبي بكٍر رضَي الّلَ تُِعدُّ الطَّعامَ، وتوصلُه إلى النَّبيِّ صلَّى الّلَ
ُ عنه في الغاِر بكلِّ شجاعٍة. وأبيها رضَي الّلَ

ِ بُن أَُريْقٍط.٥
عبُد الّلَ
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رُس  الدَّ
الّرابُع 

ُح:. 2 أبيُِّن وأُوضِّ

ُ عليه وسلََّم إلى المدينِة.-  أثَر التَّخطيِط والتَّعاوِن في نجاِح هجرِة النَّبيِّ صلَّى الّلَ

ُ عليه وسلََّم على أداِء األماناِت حتّى مع أعداِئه.-  سبَب حرِص النَّبيِّ صلَّى الّلَ

أقرأُ وأُطابُق:. ٣

رِة وجـــَد مجتمعاً تحكُمه بعـــُض العاداِت  ُ عليه وســـلََّم إلى المدينـــِة المنوَّ عندمـــا وصَل النَّبـــيُّ صلَّى الّلَ
ــِة واإلخاِء  والتَّقاليـــِد والمصالـــِح الفرديّـــِة، فعـــزمَ علـــى تكويـــِن مجتمٍع جديـــٍد موحٍَّد قائـــمٍ على المحبَـّ
مِ  ــِة التَّقدُّ والتَّســـامِح، يحكُمـــه قانـــوُن العدِل ومكارمُ األخـــالِق، ويُقِبُل على العلـــمِ والعمِل؛ ليكوَن في قمَـّ

تعالى: قـــاَل  واالزدهاِر؛ 

ِ  ]اآلية/آل عمران:110[. ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ُكنُتۡم َخۡرَ أ

رِة م األهداُفمأهمُّ أعماِل النَّبيِّ  في المدينِة المنوَّ

ريِف.1 بياُن حقوِق المواطِن وواجباِته تُجاه نفِسه بناءُ المسجِد النَّبويِّ الشَّ
ومجتمِعه.

فاُع عنها.تطبيُق مبدِأ المؤاخاِة بيَن النّاِس.2 رِة، والدِّ حراسةُ المدينِة المنوَّ

رِة.٣ مكاُن عبادٍة ومركٌز للعلمِ والتَّعلُّمِ في مجاالِت وضُع دستوٍر للمدينِة المنوَّ
الحياِة كافّةً.

4. وِق التِّجاريِّ ترسيُخ مبدِأ المساواِة بيَن أفراِد المجتمِع.إنشاءُ بيِت الماِل، وتحديُد موقِع السُّ

رِة.٥ بناءُ اقتصاٍد متكامٍل منظَّمٍ.بياُن حدوِد المدينِة المنوَّ
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يرُة  السِّ
بوّيُة النَّ

ُح:. 4 ُر وأُوضِّ أُفكِّ

أثَر العلمِ والتَّعلُّمِ في حياِة اإلنساِن من حيُث:

بناءُ الشَّخصيِّة:   

التَّعامُل مع النّاِس:   

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٥

حيُحالموقُف م ُف الصَّ التَّصرُّ

ينكُر األمانةَ لخصومِته مع صاحِبها.1

يردُّ اإلساءَة بمثِلها.2

يتباهى على زمالِئه بكثرِة ماِله.٣

ُض لمشكلٍة، وال يسعى إلى حلِّها.4 يجزُع عندما يتعرَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ُ عليه وسلََّم.. 1 أقتدي بُخلُِق النَّبيِّ صلَّى الّلَ

2 .

 التَّقويُم:

بيِّْن رأيَك مَع التَّعليِل في المقولِة اآلتيِة:

مِ المجتمِع وازدهاِره، والجهُل والعنُف سبيُل تخلُِّفه وهدمِ أركاِنه. العلُم واألخالُق سبيُل تقدُّ
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رُس  الدَّ
استثماُر القدراِت العقلّيِةالخامُس 

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

عةً لتكوَن وســـيلةً للتَّفكيِر والتَّميُِّز واإلبـــداِع، وأمَره بتنميِتها  ُ تعالى اإلنســـاَن قـــدراٍت عقليّةً متنوِّ وهَب الّلَ
نيا واآلخرِة، واإلنســـاُن مســـؤوٌل عن اســـتثماِر هذه القـــدراِت بما يحقُِّق  بالعلـــمِ والتَّعلُّمِ ليســـعَد فـــي الدُّ

ُ تعالى: الخيَر لـــه ولمجتمِعه؛ قـــاَل الّلَ

  ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس ُٔوٗل ٣٦
ُ
ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ أ  َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

]اإلسراء[.  
- كيف ننمِّي قدراِتنا العقليّةَ؟

 النَّشاُط:

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 1

ِ تعالى من خالِل التَّفكيـــِر ِفي داََلِئِل 
نُه من معرفـــِة الّلَ للعقـــِل أهمِّيّـــةٌ كبيرةٌ في حياِة اإلنســـاِن، فهـــو يمكِّ

رِر لتحقيِق  واِب، والنَّفَع مـــَن الضَّ ُوُجـــوِده تعالـــى َوَوْحَداِنيَِّتـــِه، وهو الميزاُن الـــذي يميُِّز به الخطأَ مـــَن الصَّ
المصالِح. 

يتمثَُّل دوُر العقِل في حياِة اإلنساِن في:

اكتشاِف الحقائِق العلميِّة في المجاالِت كافّةً.. 1

االستفادِة من تجارِب اآلخريَن وخبراِتهم.. 2

ماِت كقتِل النَّفِس وعقوِق الوالدين وغيِرهما.. ٣ اجتناِب المحرَّ

ِ تعالى.. 4
ِ في الكوِن فهماً صحيحاً للوصوِل إلى اإليماِن بالّلَ

فهمِ آياِت الّلَ

٥ .. 
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األخالُق

أُصنُِّف وأستنتُج:. 2

ُ تعالى العقَل  ــُزه من غيِره مـــَن المخلوقاِت، وجعـــَل الّلَ تَُعـــدُّ القـــدراُت العقليّةُ لإلنســـاِن من أهمِّ ما يميِـّ
ُ عليـــه وســـلََّم: » ُرِفَع الَْقلَـــُم َعْن ثاََلثَـــٍة: َعِن النَّاِئـــمِ َحتَّى  أساســـاً للتَّكليـــِف والمســـؤوليِّة؛ قـــال صلَّى الّلَ
ِبيِّ َحتَّى يَْحتَِلَم، َوَعـــِن الَْمْجنُوِن َحتَّى يَْعِقَل « )ســـنن أبـــي داود(، وإّن الذيَن يتَّبعون أهواءَهم  يَْســـتَيِْقَظ، َوَعـــِن الصَّ
ويُعطِّلـــون قدراِتهـــم العقليّـــةَ، وال يُعِملونها فـــي الوصوِل إلـــى الحقيقِة شـــبََّههم القرآُن الكريـــُم باألنعامِ؛ 

ُ تعالى:  ِ تعالـــى بالجحوِد؛ قـــاَل الّلَ
ألنّهـــم قابلوا ِنَعـــَم الّلَ

َضلُّ َسبِيًا ٤٤  ]الفرقان[.
َ
نَۡعِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ۡو َيۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِلَّ َكٱۡل

َ
ۡكَثَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
ۡم َتَۡسُب أ

َ
 أ

ٌف حكيٌمالموقُف م ٌرتصرُّ ٌف متهوِّ األثُر المتوقَُّعتصرُّ

راسِة والتَّفكيِر.1 ِّخاذُ القراراِت بعَد الدِّ الوصوُل إلى النَّتائِج الّصحيحِة.✓ات

االستهزاءُ باآلخريَن وعدمُ احتراِمهم.2

٣
ياضيِّة  ممارسةُ بعِض الحركاِت الرِّ

الخطيرِة لنيِل اإلعجاِب.

التَّثبُُّت مَن األخباِر قبَل نشِرها.4

سرعةُ االنفعاِل، واللُّجوءُ إلى العنِف.٥

أقرأُ وأُطابُق:. ٣

ُ عليه وســـلََّم بمعالَم بـــارزٍة دلَّت على ُحســـِن رعايِته  ــى الّلَ ــٍد صلَـّ ــَز المنهـــُج التَّربـــويُّ للنَّبيِّ محمَـّ تميَـّ
ــرٍة منها: ضـــرُب األمثاِل، طرُح األســـئلِة،  ِـّ عٍة ومؤث للقـــدراِت العقليّـــِة وتنميِتهـــا من خـــالِل أســـاليَب متنوِّ
ُج فـــي التَّعليمِ، وغيُرها، ويســـتفادُ من هذه األســـاليِب التَّربويِّة في تدعيمِ ســـلوٍك معيٍَّن، أو  ــدرُّ الحـــواُر، التَـّ

التَّوجيِه إلى مهارٍة يَحُســـُن اكتســـابُها لـــدى المتعلِّمِ.
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رُس  الدَّ
الخامُس 

األسلوُب التَّربويُّمالحديُث النَّبويُّم

1
َِّذي  ُ عليه وسلََّم: » مَثَُل الُْمْؤِمِن ال قاَل صلَّى الّلَ
ِة، ِريُحَها طَيٌِّب َوطَْعُمَها  يَْقَرأُ الُْقْرآَن، مَثَُل اأْلُتُْرجَّ

طَيٌِّب « )صحيح البخاري(.

اكتشاُف القدراِت والمواهِب ورعايتُها.

2
ِديُد  ُ عليه وسلََّم: » لَيَْس الشَّ قاَل صلَّى الّلَ

َِّذي يَْمِلُك نَْفَسُه ِعنَْد  ِديُد ال ََّما الشَّ َرَعِة، ِإن ِبالصُّ
الغََضِب «)صحيح البخاري(.

ؤاِل. طرُح السُّ

٣
ْدَق يَْهِدي  ُ عليه وسلَّم: » ِإنَّ الصِّ قاَل صلَّى الّلَ
ُجَل  ، َوِإنَّ الِْبرَّ يَْهِدي ِإلَى الَْجنَِّة، َوِإنَّ الرَّ ِإلَى الِْبرِّ

يقاً « )متفق عليه(. لَيَْصُدُق َحتَّى يُْكتََب ِصدِّ

تصحيُح المفاهيمِ.

ُ عليه وسلََّم : » أَتَْدُروَن مَا4  قاَل صلَّى الّلَ
الُْمْفِلُس؟ « )صحيح مسلم(.

التَّرغيُب والتَّشويُق.

٥
ُ عليه وسلََّم زيَد بَن ثابٍت  أمَر النَّبيُّ صلَّى الّلَ

ُ عنه بتعلُّمِ بعِض اللّغاِت فكاَن مترِجماً  رضي الّلَ
بارعاً.

ضرُب األمثاِل.

أقرأُ وأستنتُج:. 4

دٍة لهـــا أهمِّيّةٌ في حياِتـــه التَّعليميِّة واالجتماعيِّة والمهنيِّة، فإن ســـعى  يتمتَُّع اإلنســـاُن بقـــدراٍت عقليٍّة متعدِّ
ِّخاِذ القراراِت المناســـبِة،  إلـــى تطويِرهـــا وتنميِتها كاَن أقـــدَر على إدارِة التَّفكيـــِر، وحلِّ المشـــكالِت، وات

كاِء وتطويِر القـــدراِت العقليِّة:  ومن أفضِل األســـاليِب لتنميِة الـــذَّ

القيامُ بالتَّماريِن العقليِّة كحلِّ األلغاِز أو األلعاِب المنطقيِّة.. 1

الحواُر الفكريُّ مع األصدقاِء.. 2

عٍة.. ٣ عيٍّة الكتساِب مهاراٍت متنوِّ المشاركةُ في مشاريَع تطوُّ

التَّساؤُل الّدائُم: )ماذا وكيف ولماذا( أتعلَُّم؟. 4

٥ .
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األخالُق

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. ٥

ــَد القـــرآُن الكريـــُم تحريَر العقـــِل مَن التَّقليـــِد األعمـــى، وذمِّ الذين يتَِّبعـــون غيَرهم مُهِمليـــَن عقولَهم  أكَـّ
 قاَل تعالى: 

ا َوَل َولَۡو َكَن َءابَآؤُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن َشۡي ٔٗ
َ
ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ أ

َ
ُ قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َمآ أ نَزَل ٱللَّ

َ
 ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

َيۡهَتُدوَن ١٧٠  ]البقرة[.

التَّقليُد األعمى

عالُجه

1- العلُم والتَّعلُُّم.
2- إعماُل العقِل.

 -3
 -4

آثاُره

ُر. 1- النَّدمُ والتَّحسُّ
 -2
 -3
 -4

مجاالتُه

1- العقيدةُ.
2- العاداُت.

 -3
 -4

أسبابُه

1- الجهُل.
ِّباُع األهواِء. 2- ات

عُف. 3-  الخوُف والضَّ
 -4

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أستثمُر قدراتي لتحقيِق النَّجاِح في حياتي.. 1

2 .

 التَّقويُم:

َُّع ممَّن عطََّل قدراِته العقليّةَ في حياِته؟ ما األثُر الُمتوق
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

  :  َهاِمَدٗة    :  َٖلََّقة  مُّ   :  ِۡرَذِل ٱۡلُعُمر
َ
 أ

يَْرِجُع:   الكرامةُ:   هيُد:   الشَّ

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

وِد عن    فاِع عن وطِنه، والذَّ  ِمن أسمى درجاِت التَّضحيِة أن يبذَل اإلنساُن  في الدِّ
نيا واآلخرِة.  كافّةً؛ ليحظى بُحسِن التَّكريمِ، و في الدُّ

ُ عليه وسلََّم كلَّ األسباِب التي تؤمُِّن نجاَح هجرِته من: اختياِر  في     أعدَّ النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ُ عنهما الذي  ، و رضي الّلَ ، ودليِل الطَّريِق  فِر، وتجهيِز  السَّ

كاِت قريٍش وأخباَرها. كاَن يتتبَُّع تحرُّ

ِح  ( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصحِّ ؤاُل الثّالُث:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٣  السُّ
الغلَط حيُث ُوِجَد:

) ( ِ تعالى ال حدودَ لها.  
ُ عليه وسلََّم بالّلَ ثقةُ النَّبيِّ صلَّى الّلَ

) ( ُ عليه وسلََّم رسُم حدوِد المدينِة.   من أعماِل النَّبيِّ صلَّى الّلَ

) ( ُع على التَّقليِد األعمى.   الحواُر مع األصدقاِء يشجِّ

) ( ِّباُع األهواِء.   من مجاالِت التَّقليِد األعمى ات

) ( ُ وجَهه أميناً في ردِّ األماناِت إلى أهِلها.   م الّلَ كاَن عليُّ بُن أبي طالٍب كرَّ
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كاِء وتطويِر القدراِت العقليِّة. ْد ثلثًة من أساليِب تنميِة الذَّ ؤاُل الّرابُع: عدِّ ٤ السُّ

 أ( 

ب( 

جـ( 

ؤاُل الخامُس: استخرْج من اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي مع التَّعليلِ: ٥ السُّ

  َزۡوِۢج بَِهيٖج ٥ ِ
ۢنَبَتۡت ِمن ُكّ

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهَتَّۡت َوَرَبۡت َوأ

َ
ۡرَض َهاِمَدٗة فَإَِذآ أ

َ
 َوتََرى ٱۡل

التَّعليُلالمثاُلالحكُم م

كوِن1   مدٌّ عارٌض للسُّ
  مدٌّ منفصٌل2
  مدٌّ طبيعي٣ٌّ
  مدٌّ متَّصٌل4

ً ممّا يأتي: ؤاُل الّسادُس: علِّْل كلَّ ٦ السُّ

نيا.-  جوَع ِإلى الدُّ هيِد الرُّ تََمنِّي الشَّ

ُ عليه وسلََّم بالهجرِة إلى المدينِة.-  ِ تعالى نبيَّه محمَّداً صلَّى الّلَ
أمُر الّلَ

ُ عليه وسلََّم أسلوَب التَّمويِه في أثناِء هجرِته إلى المدينِة؟ ؤاُل الّسابُع: كيَف استخدمَ النَّبيُّ صلَّى الّلَ ٧ السُّ

1 .

2 .
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مهارُة حلِّ المشكالِت 

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

فكرةُ المشروِع:
التَّفكيُر في مواجهِة المشكلِت وحلِّها.

عوبِة  فِّ التّاسِع مادًة تعليميّةً بالصُّ َوَصَف طالٌب في الصَّ
والجموِد، وأظهَر رغبتَه في عدمِ حضوِر حصِصها، 

مِ إلى امتحاِنها. وعدمِ التَّقدُّ
كيَف تُساعُد هذا الطّالَب في إيجاِد حلٍّ لمشكلِته؟

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

حلُّ المشكلِة:
ٍق  نشاٌط يقومُ به اإلنساُن لمواجهِة موقٍف أو معوِّ

ِّخاِذ قراٍر مناسٍب. حياتيٍّ بات
يحتاُج اكتساُب هذه المهارِة إلى القدرِة على:

- التَّأمُِّل.
- النَّقِد.

ُِّع. - التَّوق
- إيجاِد حلوٍل للمشكلِة.

مشروٌع 
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طريقةُ التّنفيِذ: 
تحديُد مشكلِة الطّالِب:. 1

الحلوُل المقتَرحةُ:. 2

اختياُر الحلِّ األنسِب:. ٣

آليّةُ تنفيِذ الحلِّ األنسِب:. 4

ملحوظةٌ: 

رِة.   رسيِّة الُمقرَّ يُكلَُّف الطُّاّلُب المشروَع مع بدايِة الَوحدِة األولى، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

مشروٌع 



معاييُر الَوحدِة الّثانيِة

 -  من صفاِت إبراهيَم 

حمِن خليُل الرَّ

ماوّيِة. ساالِت السَّ ُم َوحدَة الرِّ ُيدرُك الُمتعلِّ

اإلخالُص 

ّيِة في العمِل. ّيَة النِّ ُم أهمِّ ُيدرُك المتعلِّ

كاِة  ّيُة الزَّ أهمِّ

كاِة. ّيَة الزَّ ُم أهمِّ ُف المتعلِّ يتعرَّ



راُت أَداِء الَوحدِة الّثانيِة مؤشِّ

2 الَوحدةُ الثّانيةُ
القرآُن الكريُم    حمِن  من صفاِت إبراهيَم  - خليُل الرَّ

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يَُحلُِّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

لِة.   يُطبُِّق ُحكَم مدِّ الصِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بويُّ الحديُث النَّ اإلخالُص 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

دُ معنى النِّيِّة.   يُحدِّ

رِس.   يستنتُج القيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

العبادُة كاةِ  ّيُة الزَّ أهمِّ

َ افْتََرَض َعلَيِْهم َصَدقَةً... «   : » فَأَعِْلْمُهم أَنَّ الّلَ يقرأُ الحديَث النَّبويَّ

كاِة.   ُح مفهومَ الزَّ يُوضِّ

كاِة.   يُبيُِّن أَهَمِّيّةَ الزَّ

كاِة.   يذكُر شروَط وجوِب الزَّ
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 ِمن صفاِت إبراهيَم

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِّصاِفه بجملٍة من الخصـــاِل الفاضلِة والمناقِب  ـــالمُ مدحاً عظيمـــاً الت ُ تعالـــى نبيَّه إبراهيَم عليه السَّ مـــدَح الّلَ
الحميـــدِة؛ قاَل تعالى: 

يٗقا نَّبِيًّا ٤١  ]مريم[.  َوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِبَۡرٰهِيَمۚ إِنَُّهۥ َكَن ِصّدِ
ـــالمُ قدوًة للنّاِس فـــي األعماِل الّصالحِة،  ـــَره بالعطاِء الذي يســـعُده في دنياه وآخرِته، فقد كاَن عليه السَّ وبشَّ

وفي إرشـــاِدهم إلى طريِق الخيِر.
فاُت التي تميََّز بها إبراهيُم  ؟ - ما الصِّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ۡنُعِمهِۚ ٱۡجَتبَىُٰه َوَهَدىُٰه 
َ
ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن ٱلُۡمۡشِكَِن ١٢٠ َشاكِٗرا ّلِ َّ ٗة قَانِٗتا لّلِ مَّ

ُ
 إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم َكَن أ

ۡسَتقِيٖم ١٢١  ]النحل[. إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىمالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1 ٗة مَّ
ُ
ِ تعالى عليه إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم َكَن أ

معترفاً بفضِل الّلَ

2 ِ َّ الِل إلى الهدى قَانِٗتا لّلِ مائالً عِن الضَّ

٣ َحنِيٗفا تعالى وحَده ِ
يؤمُن بالّلَ

4 َولَۡم يَُك ِمَن ٱلُۡمۡشِكَِن تعالى ِ
مطيعاً لّلَ

٥ ِۚۡنُعِمه
َ
َكاَن  ِفي الَفضِل َوالَكماِل ِبَمنِزلَِة أُمٍّة كاِملٍَة َشاكِٗرا ّلِ

٦ ٱۡجَتبَىُٰه ِّتعالى إلى طريِق الحق ُ أرشَده الّلَ

٧ ۡسَتقِيٖم ً َوَهَدىُٰه إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ ُ تعالى نبيّا اختاَره الّلَ
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أقرأُ ثمَّ أصُل:. 2

دٍة. وردَت كلمةُ "أُمّة" في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ

ُ التَّراكيُب القرآنيّة

ةٖ  مَّ
ُ
ۡرنَا َعۡنُهُم ٱۡلَعَذاَب إَِلٰٓ أ خَّ

َ
 َولَئِۡن أ

ۡعُدوَدةٖ  ]اآلية/ هود:8[. مَّ

  ٖة مَّ
ُ
ٰٓ أ  بَۡل قَالُٓواْ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َعَ

]اآلية/ الزخرف:22[.  

ٗة ّمَِن  مَّ
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ  َولَمَّ

ٱنلَّاِس يَۡسُقوَن  ]اآلية/ القصص:23[.

من معاني "أُّمة"

مجموعةٌ من النّاِس

زماٌن معيٌَّن

ِديٌن أو ِملّةٌ

أقرأُ وأستنتُج:. ٣

ِف، في  كاَن إبراهيـــُم  مثاالً فـــي األخالِق الحميدِة، والعقـــِل الّراجِح، وليِن الجانِب وُحســـِن التَّصرُّ
حيـــن كاَن معظـــُم النّاِس في عصِره يغَرقـــوَن في تقليٍد أعمى لآلبـــاِء واألجداِد.

الِقيَُم المستفادةُالتَّراكيُب القرآنيّةُ م

نِيٞب ٧٥  ]هود[1 ٰهٞ مُّ وَّ
َ
 إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم َلَلِيٌم أ

- الِحلُْم.
حمةُ وِرقّةُ القلِب. - الرَّ

ِ تعالى في كلِّ األموِر.
جوُع إلى الّلَ - الرُّ

ۡنُعِمهِۚ  ]اآلية/ النحل:121[2
َ
 َشاكِٗرا ّلِ

ٰٓ ٣٧  ]النجم[٣ ِي َوفَّ  ِإَوبَۡرٰهِيَم ٱلَّ
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الّدرُس 
األّوُل

أقرأُ وأستنتُج:. 4

دِق والثَّناِء الَحَســـِن  نيا كاإليمـــاِن والنُّبـــّوِة والصِّ ــه إبراهيَم  من خيـــِر الدُّ ُ تعالـــى على نبيِـّ أنعـــَم الّلَ
رجاُت  ومحبّـــِة النّاِس لـــه وغيِرها؛ ليحيـــا حياًة طيّبـــةً، وجعلَه في اآلخـــرِة ِمـــَن الّصاِلِحيَن الذيَن لهـــم الدَّ

الُعلى من أهـــِل الَجنِّة؛ قـــاَل تعالى: 

ٰلِِحَن ١٢٢  ]النحل[. ۡنَيا َحَسَنٗةۖ ِإَونَُّهۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصَّ  َوَءاَتۡيَنُٰه ِف ٱدلُّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

نياالتَّراكيُب القرآنيّةُ م ِ  إلبراهيَم  في الدُّ
عطاءُ الّلَ

ۥٓ إِۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب  ]اآلية/ العنكبوت:27[1 ريّةُ الّصالحةُ َوَوَهۡبَنا َلُ الذُّ

يٗقا  ]اآلية/ مريم:41[2  إِنَُّهۥ َكَن ِصّدِ
 إِنَُّهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنَِن ١١١  ]الصافات[٣
 َولََقۡد َءاتَۡيَنآ إِبَۡرٰهِيَم رُۡشَدهُ  ]اآلية/األنبياء:51[4

أقرأُ وأبني موقفاً:

ُ عليه  ــى الّلَ ِ صلَـّ
ِ تعالى وحـــَده؛ قاَل رســـوُل الّلَ

ـــماويّةُ كافّـــةً تدعو إلـــى اإليمـــاِن بالّلَ ســـاالُت السَّ الرِّ
ََّهاتُُهْم َشـــتَّى، َوِدينُُهـــْم َواِحٌد « )الشـــريعة لآلجري(.  وســـلََّم: » اأْلَنِْبيَـــاءُ أُم
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القرآُن 
الكريُم

أقرأُ وأُطابُق:. ٥

ُ تعالى: قاَل الّلَ

دٍة. وردَت كلمةُ "الوحي" في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ

من معاني "الوحي"مالتَّراكيُب القرآنيّةُ م

1 ِن ٱتَّبِۡع ِملََّة إِبَۡرٰهِيَم
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك أ

َ
 ُثمَّ أ

]اآلية/النحل:123[  
اإللهامُ 

ۡرِضعِيه  ]اآلية/القصص:7[2
َ
ۡن أ

َ
ّمِ ُموَسٰٓ أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إَِلٰٓ أ

َ
الوسوسةُ َوأ

٣  ۡوِلَآئِِهۡم ِلَُجِٰدلُوُكۡم
َ
َيِٰطَن َلُوُحوَن إَِلٰٓ أ  ِإَونَّ ٱلشَّ

]اآلية/األنعام:121[  
المُ  ِ تعالى لألنبياِء عليهُم السَّ

إعالمُ الّلَ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى وأجتنُب نواهيَه.. 1
ألتزمُ أوامَر الّلَ

2 .

 التَّقويُم:

ُ تعالى إيماَن إبراهيَم  بأنّه ِبَمنِزلَِة أُمٍّة كاِملٍَة؟ لماذا وصَف الّلَ

ِن ٱتَّبِۡع ِملََّة إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفاۖ َوَما َكَن ِمَن ٱلُۡمۡشِكَِن ١٢٣  ]النحل[.
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك أ

َ
 ُثمَّ أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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حمِن خليُل الرَّ رُس  الدَّ
الّثاني

 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

 أتعلَُّم وأُطبُِّق أحكامَ التَّجويِد: 

ِصلةٌ كبرى

* أنطُق األمثلةَ نطقاً صحيحاً مراعياً حالةَ كوِن:
ُم ميِر حركتُها الضَّ  1.  هاء الضَّ

. ۡسلِۡم
َ
ۥٓ أ مثُل:  َربُُّه

ميِر حركتُها الكسُر  2.  هاء الضَّ
. 

مثُل:  ِعۡلِمهِۦٓ إِلَّ
ميِر بينهما  *  هل الحرفان اللذان وقَعت هاءُ الضَّ

كان؟ ساكنان أو متحرِّ
ميِر همزةٌ؟ * هل أتى بعَد هاِء الضَّ

*  أستنتُج: يكوُن المدُّ صلةً كبرى عندما تأتي هاءُ 
كةً بيَن  وبعَدها  ميِر متحرِّ الضَّ

ه: )2-4-5( حركاٍت جوازاً. * مقداُر مدِّ

ِصلةٌ صغرى

* أنطُق األمثلةَ نطقاً صحيحاً مراعياً حالةَ كوِن:

مُّ ميِر حركتُها الضَّ  1.  هاء الضَّ
. إِنَُّهۥ ُهَو  :مثُل

ميِر حركتُها الكسُر  2.  هاء الضَّ
. بِهِۦ َكثِٗرا  :مثُل

ميِر بينهما  *  هل الحرفان اللذان وقَعت هاءُ الضَّ
كان؟ ساكنان أو متحرِّ

ميِر همزةٌ؟ * هل أتى بعَد هاِء الضَّ
*  أستنتُج: يكوُن المدُّ صلةً صغرى عندما تأتي هاءُ 
كةً بيَن  وليس بعَدها  ميِر متحرِّ الضَّ

ه: حركتان. * مقداُر مدِّ

لِة مدُّ الصِّ

ۡنُعِمــهِۚ ٱۡجَتبَىـٰـُه 
َ
ِ َحنِيٗفــا َولـَـۡم يـَـُك ِمــَن ٱلُۡمۡشِكـِـَن ١٢٠ َشــاكِٗرا ّلِ َّ ــٗة قَانِٗتــا لّلِ مَّ

ُ
 إِنَّ إِبَۡرٰهِيــَم َكَن أ

ٰلِِحــَن ١٢٢  ۡنَيــا َحَســَنٗةۖ ِإَونَّــُهۥ ِف ٱٓأۡلِخــَرةِ لَِمــَن ٱلصَّ ۡســَتقِيٖم ١٢١ َوَءاَتۡيَنـٰـُه ِف ٱدلُّ َوَهَدىـٰـُه إَِلٰ ِصــَرٰٖط مُّ
ِن ٱتَّبـِـۡع ِملَّــَة إِبَۡرٰهِيــَم َحنِيٗفــاۖ َوَمــا َكَن ِمــَن ٱلُۡمۡشِكـِـَن ١٢٣  ]النحــل[.

َ
وَۡحۡيَنــآ إَِلۡــَك أ

َ
ُثــمَّ أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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 النَّشاُط:

أُمِيُّز نوَع المدِّ في األمثلِة اآلتيِة بوضِع إشارِة )✓(، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 1

ُۥ َقٰنُِتوَن المثاُل ۥٓۚ إِنَّ  بِهِۦۗ َوَمن  لَّ لُونَُه ٗذى  َلُۥ ُمۡلُِصوَن  ُيَبّدِ
َ
ن  بِهِۦٓ أ

َ
 ُمۡلِكهِۦٓ أ

ِصلةٌ 
صغرى

ِصلةٌ 
كبرى

أقرأُ وأتعلَُّم:. 2

 عقَِبۡيهِۚ ِإَون  :ُسِبَقت بحرٍف ساكٍن، مثال

 َلُ ٱتَِّق  :جاءَ بعَدها حرٌف ساكٌن، مثال

 ُ وقَعت بين ساكنَين، مثال:  َيۡعلَۡمُه ٱللَّ

 ۡلقِۡه إَِلِۡهۡم
َ
جاءَت ساكنةً، مثال:  فَأ

ميِر في الحاالِت اآلتيِة: إن  ال تُمدُّ هاءُ الضَّ

، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. ٣ ميِر التي ال تُمدُّ غرى بإشارِة )✓( من أمثلِة هاِء الضَّ لِة الصُّ أُميُِّز مدَّ الصِّ

ِ  بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ  فِيه َسكيَنٌة  إِنَُّهۥ لَُكۡم المثاُل َلُٰقوهُۗ َوبَّشِ جِنيَل  بِهۦِۚ َوٱتَُّقواْ  مُّ  َوَءاَتۡيَنُٰه ٱۡلِ
 ِصلةٌ

صغرى

ميِر  هاءُ الضَّ
التي ال تُمدُّ
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رُس  الدَّ
الّثاني

أُقيُِّم معلوماتي:. 4

أُبيُِّن الُحكَم التَّجويديَّ مع التَّعليِل:. 1

 بِهِۦ َثَمٗنا  )  ( أ. 
َحَدۢا  )  ( ب. 

َ
  َرّبِهِۦٓ أ

أُبيُِّن سبَب عدمِ وجوِد مدِّ صلٍة في المثالَين اآلتيَين:. 2

 َوَءاَتۡيَنُٰه ِف : أ. 
ِ : ب.   لِوَۡجهِ ٱللَّ

حيحةَ لكلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة: . ٣ أختاُر اإلجابةَ الصَّ

 في قوِله تعالى:  َجآَءتُۡه فَإِنَّ :أ. 

)مدٌّ متَّصٌل ـــ مدٌّ منفصٌل ـــ مدُّ صلٍة صغرى ـــ مدُّ بدٍل(.

ۡكَبُ :ب. 
َ
 في قوِله تعالى:  ِمۡنُه أ

.) )مدُّ صلٍة صغرى ـــ مدُّ صلٍة كبرى ـــ مدٌّ منفصٌل ـــ ليَس فيها مدٌّ

 في قوِله تعالى:  قَۡوُلُۥ ِف : ج. 

)مدُّ صلٍة كبرى و مدٌّ طبيعيٌّ ـــ مدُّ صلٍة كبرى ومّدان طبيعيّان ـــ مدُّ صلٍة صغرى ومدٌّ طبيعيٌّ ـــ 
مدُّ صلٍة صغرى ومّدان طبيعيّان(.

 في قوِله تعالى:  بِهۦِۚ َوٱتَُّقواْ : د. 

 )مدُّ صلٍة صغرى و مدٌّ طبيعيٌّ ـــ مدُّ صلٍة كبرى و مدٌّ طبيعيٌّ ـــ مّدان طبيعيّان ـــ
مدُّ صلٍة صغرى و مدُّ بدٍل(. 
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الكريُم

أكتُب نوَع المدِّ جانَب كلِّ مثاٍل مّما يأتي مع التَّعليِل، وأنِطُقه نُطقاً صحيحاً:. ٥

التَّعليُلنوعُ المدِّالمثاُلم

 َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ  عنَد الوقِف1

2 ُه ۡخَلَ
َ
 َماَلُۥ أ

٣ َءاَمَنۡت 

4 ٰى  وََجآَءتُۡه ٱۡلبُۡشَ

 التَّقويُم:

استخرْج مَن النَّصِّ مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ مّما يأتي مع التَّعليِل:

التَّعليُلالمثاُلالُحكُم التَّجويديُّم

  إظهاٌر1
  مدُّ صلٍة صغرى2
  قلقلةٌ صغرى٣
  مدٌّ منفصٌل4
َّقة٥ٌ   راءٌ مرق
كوِن٦   مدٌّ عارٌض للسُّ
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رُس  الدَّ
اإلخالُصالّثالُث

 تهيئةٌ:

أتفكَُّر في المواقِف اآلتيِة، ثمَّ أُجيُب:  

- أنفَق من ماِله ليُقاَل عنه كريٌم.
- ساعَد اآلخريَن ليكسَب ودَّهم.

- أتقَن عملَه ليمدَحه النّاُس.

ِ تعالى؟ ولماذا؟  
هل في هذه األعماِل إخالٌص لّلَ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ُ عليه وسلََّم:   قال النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ـــِه ورَُســـوِلِه،  ـــِه ورَُســـوِلِه فِهجرتُهُ إلَى اللَـّ » إنَّمـــا األعماُل ِبالنِّيّاِت، وإنَّما لكلِّ اْمِرٍئ ما نََوى، فمَْن كانَْت ِهجرتُهُ إلى اللَـّ

جُهـــا فِهجرتُهُ إلَى ما هاجََر إلَيـــِه « )متفق عليه(. ومَـــْن كانَت ِهجَرتُـــهُ إلى دُنيا يُِصيبُهـــا أو امرأٍة يَتََزوَّ

المعنىمالكلمة أو العبارةم

الَقصُد والَعزمُ على القيامِ بالفعِل أو التَّرِك.امرٍئ1

2ُ إنساٍن، سواءٌ أكاَن رُجالً أمِ امرأًة.النِّيّة

هدٍف دُنيَويٍّ يريُده.الهجرة٣ُ

دنيا يصيبُها4
التَّرُك، والمرادُ بها في هذا الحديِث: االنِتقاُل من 

ةَ. رِة قبَل فتِح مكَّ مّكةَ وغيِرها إلى المدينِة الُمنوَّ
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الحديُث 
بويُّ النَّ

 أُحلُِّل الحديَث النّبويَّ إلى ِفكٍَر:

ِ تعالى مُرتِبٌط 
إذا كاَن العمُل كالجســـِد، فاإلخالُص روُحـــه؛ ألنَّ معياَر الَقبوِل والثَّواِب لألعماِل عنـــَد الّلَ

ِ تعالـــى باختالِف 
َُّب عليها مـــن أجٍر عنـــَد الّلَ باإلخـــالِص فيهـــا، وتختلـــُف أحـــكامُ األعماِل ومـــا يترت

ِت. لنِّيّا ا

رائَر.  َّى السَّ ُ تعالى يتَول لوِك الظّاهِر، والّلَ أتعلَُّم: نقتِصُر في تعامُِلنا مَع اآلَخريَن على السُّ

الً - أهمِّيّةُ النِّيِّة: أوَّ

تُســـهُم النِّيّةُ فـــي تنظيمِ األعماِل، وهي ســـابقةٌ للعمِل، وتكوُن بمنزلـــِة التَّخطيِط للقيامِ بـــه، وُكلَّما كانَِت 
النِّيّـــةُ صحيحةً ســـاعَدت على إتقاِن العمـــِل واالرتقاِء به. 

حيحةَ لكلٍّ مّما يأتي:. 2 أختاُر اإلجاباِت الصَّ

القلُباللِّسـاُنالجوارُحمكاُن النِّيِّة عنَد اإلنساِن:  

ُمـن آفـــاِت اإلخالِص:   ياء دُقاإلتقاُنالرِّ الصِّ

تكوُن النِّيّةُ أفضَل من العمِل إذا كاَن:  

َق على الفقيِر ثمَّ يمنُّ عليه.  العمُل فاسداً والنِّيّةُ صحيحةً؛ كَمن ينوي التَّصدُّ

روِط واألركاِن. الَة، ويأتي بها تامّةَ الشُّ  العمُل والنِّيّةُ صحيَحين؛ كَمن ينوي الصَّ

روِط واألركاِن؛ ليراه النّاُس. الِة تامّةَ الشُّ  العمُل صحيحاً والنِّيّةُ فاسدًة؛ كَمن يأتي بالصَّ

ِ تعالى وحَده.
حيحةُ تساعُد اإلنساَن على إتقاِن العمِل، فيقصُد بعمِله رضا الّلَ أتعلَُّم: النِّيّةُ الصَّ
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الّثالُث

أُصنُِّف العباراِت اآلتيةَ:. ٣

ُع بدِمه ليُنقَذ نفساً بشريّةً - يناُل شهاداٍت عاليةً ليخدمَ وطنَه - يصومُ رمضاَن  )يفتخُر أمامَ النّاِس بعبادِته - يتبرَّ
ِ تعالى(.

امتثاالً ألمِر الّلَ

رياءٌإخلٌصم

1

2

٣

ثانياً - من فوائِد النِّيِّة:

تُعيُن على اإلخالِص في العمِل.  

تُميُِّز العباداِت بعَضها من بعٍض، فهي تُميُِّز صالَة الظُّهِر من صالِة العصِر.  

ِه تعالى أصبَح عبادًة.   ي على طاعِة اللَـّ تُميُِّز العبادَة من العادِة، فاألكُل عادةٌ، فإن كاَن بَقصِد التَّقوِّ

أقرأُ وأبيُِّن كيَف تنقِلُب كلٌّ مَن األعماِل والعاداِت اآلتيِة إلى عباداٍت:. 4

العبادةُالعمُل والعادةُم

هُ في الحدائِق العامِّة.1 ِ تعالى.التَّنزُّ
التَّرويُح عِن النَّفِس، والتَّفكُُّر في َخلِْق الّلَ

ياضِة.2 مُمارسةُ الرِّ
 ِ

تقويةُ الجسمِ، فالمؤمُن القويُّ خيٌر وأحبُّ إلى الّلَ
عيِف. تعالى مَن المؤمِن الضَّ

ِزيارةُ األقارِب.٣

هاُب إلى المدرسِة.4 الذَّ
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الحديُث 
بويُّ النَّ

ثالثاً - معنى الهجرِة:

ُ عليه وسلََّم: حاً به في قوِله صلَّى الّلَ الهجرةُ بمعناها العامِّ تُطلَُق على تَرِك المنهيّاِت كلِّها، كما جاءَ مُصرَّ

ُ عَنْهُ « )مسند أحمد(. » المُْسِلُم مَْن سَِلَم النَّاُس ِمْن ِلَساِنِه َويَِدِه، َوالمُهَاِجُر مَْن هََجَر مَا نَهَى الّلَ

ُّها يُثاُب عليها:. ٥ أتأمَُّل الهجراِت اآلتيةَ، وأُبيُِّن أي

زِق.. 1 ترَك بلَده من أجِل َكْسِب الرِّ

سافَر ليبيَع بضاعةً فاسدًة.. 2

غادَر إلى بلٍد آخَر؛ ليختصَّ في أحِد العلومِ النّافعِة لوطِنه.. ٣

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أنوي دائماً فعَل الخيراِت؛ ألكسَب األجَر والثَّواَب.. 1

2 .

 التَّقويُم:

هل تكفي النِّيّةُ الَحَسنةُ دوَن عمٍل للنَّجاِح؟ ولماذا؟
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كاِةالّرابُع  ُة الزَّ يَّ أهمِّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

الفقـــُر من المشـــكالِت التـــي تعاني منها المجتمعـــاُت، فهو أحُد أســـباِب الجهِل والمـــرِض والتَّخلُِّف عن 
كاِة التي تَُعدُّ  ركـــِب الحضارِة، وقد عالَج اإلســـالمُ هذه المشـــكلةَ، ووضَع لها حلوالً مـــن أهمِّها: أداءُ الـــزَّ

ِر في تقديـــمِ الحلوِل للعديِد من مشـــكالِت المجتمِع علـــى مختلِف األصعدِة. تشـــريعاً مواكبـــاً للتَّطوُّ

الً على الفقيِر؟ ولماذا؟ - هل يَُعدُّ أداءُ الّزكاِة تفضُّ

 النَّشاُط:

ُح:. 1 أقرأُ وأُوضِّ

ِ تعالى وشـــكراً لـــه على نعمِة 
باً إلى الّلَ يادَة، وهي عبـــادةٌ يؤدِّيها المســـلُم تقرُّ كاةُ تعنـــي النَّمـــاءَ والزِّ الـــزَّ

دٍة، ولّما  المـــاِل؛ فيُخِرُج قـــدراً معلوماً من أمـــواٍل معيَّنـــٍة، ويدفعه ألصناٍف مخصوصٍة، وبشـــروٍط محـــدَّ
ُ عنه إلى اليمن قـــاَل له: » اْدعُهُْم ِإلَى شَـــهَادَِة  ُ عليه وســـلََّم معـــاذَ بَن جبٍل رضـــي الّلَ أرســـَل النَّبـــيُّ صلَّى الّلَ
َ قَِد افْتََرَض عَلَْيِهْم خَْمـــَس َصلََواٍت ِفي  ِ، فَِإْن هُْم أَطَاعُوا ِلذَِلـــَك، فَأَْعِلْمهُـــْم أَنَّ الّلَ

ــي رَُســـوُل الّلَ ، َوأَنِـّ ُ أَْن الَ ِإلَـــهَ ِإالَّ الّلَ
َ افْتَـــَرَض عَلَْيِهْم َصَدقًَة ِفـــي أَْمَواِلِهْم تُْؤخَُذ ِمـــْن أَْغِنيَاِئِهْم َوتَُردُّ  ُكلِّ يَـــْومٍ َولَْيلٍَة، فَِإْن هُـــْم أَطَاعُوا ِلذَِلـــَك، فَأَْعِلْمهُْم أَنَّ الّلَ

البخاري(.  )صحيـــح   » فُقََراِئِهْم  عَلَى 

كاةُ: الزَّ
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أقرأُ وأكتُب:. 2

ِج فـــي التَّعلُّمِ  ُ عنه أســـلوَب التَّدرُّ ُ عليه وســـلََّم في حديثه لمعـــاٍذ رضـــَي الّلَ ــى الّلَ اســـتخدمَ النَّبـــيُّ صلَـّ
والتَّعليـــمِ، وهو أســـلوٌب يُعتَمُد فـــي مراحِل التَّربيِة والتَّعليمِ كلِّها؛ ألنّه يســـاعُد على فهمِ المراِد واســـتيعاِبه، 

ورســـوِخه في العقِل. 

ِج: مثاٌل من الواقِع يُطبَُّق فيه أسلوُب التَّدرُّ

أُقيُِّم معلوماتي:. ٣

حيحةَ مّما ُوِضَع بين قوسين لكلٍّ مّما يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

كاِة: . 1 ُحْكُم الزَّ

) سنَّةٌ مؤكَّدةٌ - فرٌض - مباٌح(.

كاِة:. 2 الحكمةُ مَن الزَّ

.) ِ تعالى - إنقاُص ماِل الغنيِّ
ُب إلى الّلَ )إنفاُق الماِل في غيِر محلِّه - التَّقرُّ

أقرأُ وأُطابُق:. 4

ـــالمُ وعلـــى األغنياِء  ُ تعالـــى على األنبياِء والمرَســـلين عليهُم السَّ كاةُ مـــن العباداِت التـــي فرَضها الّلَ الـــزَّ
ـــنّةُ النَّبويّـــةُ فضلَها  كـــُن الثّالُث من أركاِن اإلســـالمِ، وقـــد بيََّن القـــرآُن الكريُم والسُّ مـــَن النّـــاِس، وهي الرُّ
ـــماِء الّســـابعِة.  ـــالِة التي فُِرَضت ليلةَ اإلســـراِء والمعراِج في السَّ وأحكامَهـــا، وجـــاء األمُر بهـــا مقترناً بالَصّ
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الّرابُع 

األهمِّيّةُمالّدليُلم

1
ِطيُعواْ 

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
قاَل تعال:  َوأ

كُن الثّالُث من أركاِن اإلسالمِ.ٱلرَُّسوَل لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ٥٦  ]النور[. كاةُ هي الرُّ الزَّ

2
َة َوَل  َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ قاَل تعال:  َوٱلَّ
  ِلٖم ٣٤

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ  يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ

]اآلية/التوبة[.  
ُ تعالى مَن يؤدِّيها. مدَح الّلَ

٣
ۡهلَُهۥ 

َ
ُمُر أ

ۡ
قاَل تعال عن إسماعيَل  : َوَكَن يَأ

  َكٰوةِ َوَكَن ِعنَد َرّبِهِۦ َمۡرِضّيٗا ٥٥ لَٰوةِ َوٱلزَّ  بِٱلصَّ
]مريم[.  

كاِة. تحريُم عدمِ أداِء الزَّ

4
ِيَن ُهۡم ِف  ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ١ ٱلَّ

َ
قاَل تعال:  قَۡد أ

ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضوَن ٣  َصَاتِِهۡم َخِٰشُعوَن ٢ َوٱلَّ
َكٰوةِ َفٰعِلُوَن ٤  ]المؤمنون[. ِيَن ُهۡم لِلزَّ َوٱلَّ

الِة. كاِة مَع الصَّ اقتراُن األمِر بالزَّ

٥

ُ عليه وسلََّم: » بُِنَي  ِ صلَّى الّلَ
قاَل رسوُل الّلَ

ُ َوأَنَّ  اإِلْسالَمُ َعلَى َخْمٍس: َشَهادَِة أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ الّلَ
َكاِة،  الَِة، َوِإيتَاِء الزَّ ِ، َوِإقَامِ الصَّ

مَُحمَّداً َرُسوُل الّلَ
، َوَصْومِ َرمََضاَن « )صحيح البخاري(. َوالَحجِّ

ُ تعالى على األنبياِء والمرَسلين عليهُم  فرَضها الّلَ
المُ. السَّ

أُقيُِّم معلوماتي:. ٥

ُح الغلَط حيُث  حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلِط، وأصحِّ ( جانَب العبارِة الصَّ أكتُب كلمةَ )صحَّ
ُوِجَد:

كُن الثّالُث من أركاِن اإليماِن.  كاةُ هي الرُّ )  (أ. الزَّ

)  (ب. يكوُن َكنُز الماِل بعدمِ أداِء زكاِته. 

كاةُ عبادةٌ ماليّةٌ. )  (جـ . الزَّ
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ُر وأُبيُِّن:. ٦ أُفكِّ

دةٌ. كاةُ في الماِل الذي تحقََّقت فيه شروٌط مُحدَّ تجُب الزَّ

كاةُ: من شروِط الماِل الذي تجُب فيه الزَّ

الملُك التّامُّ: فال زكاَة 
في ماٍل فقَده صاحبُه، 
أو ُسِرَق منه، وال في 
يِن الذي ال يُرجى  الدَّ

َسدادُه.

1

النِّصاُب: وهو مقداُر 
الماِل الذي يصبُح 

اإلنساُن به غنيّاً، 
ويختلُف باختالِف 

نوِع الماِل.

2

مروُر عامٍ هجريٍّ على 
 ملِك النِّصاِب:

روِع والثِّماِر  إاّل في الزُّ
فتُخَرج زكاتُها عنَد 

الحصاِد.

٣

أاّل يكونَ الماُل من 
الحاجاِت األصليِّة: فال 
زكاَة مثالً في أثاِث 

كِن وآالِت  منزِل السَّ
الِحَرِف ووسائِل النَّقِل 

الخاّصِة.

4

كاةُالحالةُم التَّعليُلال تجُبتجُب الزَّ

1. مَلََك نصاباً من الماِل، ومرَّ عليه عامٌ هجريٌّ

لديه ورشةُ نجارٍة يبلُغ ثمُن آالِتها أكثَر من النِّصاِب.2

جمَع ماالً لشراِء منزٍل سيسكنُه.٣

لديه سيّارةٌ خاّصةٌ.4



48

رُس  الدَّ
الّرابُع 

أُقيُِّم معلوماتي:. ٧

ُب ما تحته خطٌّ في العباراِت اآلتيِة: أُصوِّ

1 .. كاِة هو العامُ الميالديُّ العامُ الُمعتدُّ به في الزَّ

2 .. روِع والثِّماِر بعَد أن يمرَّ عليها عامٌ هجريٌّ تُخَرُج زكاةُ الزُّ

الفقيُر هو مَن مَلََك نصاباً من الماِل.. ٣

 أُنظُِّم أفكاري:

كاةُ هي: إخراُج قدٍر معلومٍ  الزَّ

أهمِّيّتُها:حكمُها:

 .1

 .2

 .٣

من شروِط وجوِبها:

 .1

 .2

 .٣

 .4
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

1 .. كاةُ مبدأٌ من مبادِئ التَّكافِل االجتماعيِّ الزَّ

كاةُ فريضةٌ دينيّةٌ، وحاجةٌ اجتماعيّةٌ.. 2 الَزّ

٣ .

 التَّقويُم:

كاةُ في حلِّ مشكلِة الفقِر؟ كيَف تُسهُم الزَّ



دريباُت التَّ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

  :  ِ َّ  قَانِٗتا لّلِ   :  ٱۡجَتبَىُٰه    :  َحنِيٗفا 

الهجرةُ:   امرئ:  

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

، وفي  إلى طريِق الخيِر.   المُ قدوًة للنّاِس في  كاَن إبراهيُم عليه السَّ

، وهي سابقةٌ للعمِل، وتكوُن بمنزلِة  للقيامِ به، وُكلَّما     تُسهُم النِّيّةُ في تنظيمِ 
كانَِت النِّيّةُ صحيحةً ساعَدت على  العمِل واالرتقاِء به.

ِ تعالى؛ فيُخِرُج   
باً إلى الّلَ يادِة، وهي  يؤدِّيها المسلُم تقرُّ كاةُ فيها معنى النَّماِء والزِّ  الزَّ

دٍة. قدراً معلوماً من  معيَّنٍة، ويدفُعه  مخصوصٍة، وبشروٍط محدَّ

ِح  ( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصحِّ ؤاُل الثّالُث:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٣  السُّ
الغلَط حيُث ُوِجَد:

) ( َكاَن إبراهيُم  ِفي الَْفْضِل َوالَْكماِل ِبَمنِْزلِة أُمٍّة َكاِملٍة.  

) ( ِ تعالى وحَده.  
ماويّةُ كافّةً تدعو إلى اإليماِن بالّلَ ساالُت السَّ الرِّ

) ( ۡنُعِمهِۚ ٱۡجَتبَىُٰه  مدُّ صلٍة.  
َ
في قوِله تعالى:  ّلِ

) ( تُميُِّز النِّيّةُ العبادَة من العادِة.  

) ( كاِة أن يكوَن الماُل من الحاجاِت األصليِّة.   ِمن شروِط وجوِب الزَّ
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لمُ؟ ُ تعالى نبيَّه إبراهيَم عليه السَّ ؤاُل الّرابُع: لماذا مدَح الّلَ ٤ السُّ

ؤاُل الخامُس: استخرْج من اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي مع التَّعليلِ: ٥ السُّ

. ٰلِِحَن ١٢٢ ۡنَيا َحَسَنٗةۖ ِإَونَُّهۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصَّ   َوَءاَتۡيَنُٰه ِف ٱدلُّ
التَّعليُلالمثاُلالحكُم م

  مدٌّ طبيعي1ٌّ
  مدُّ بدٍل2
  مدُّ صلٍة صغرى٣
كوِن4   مدٌّ عارٌض للسُّ
  إدغامٌ بغنٍَّة٥

ً ممّا يأتي: ؤاُل الّسادُس: علِّْل كلَّ ٦ السُّ

ين الذي ال يُرجى َسدادُه.-  كاةُ في الدَّ ال تجُب الزَّ

لوِك الظّاهِر.-  نقتِصُر في تعامُِلنا مَع اآلَخريَن على السُّ

. كاةُ في تحقيِق مبدِأ التَّكافلِ االجتماعيِّ ؤاُل الّسابُع: بيِّْن كيَف تُسهُم الزَّ ٧ السُّ
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مشكلُة الفقِر 

تواجُه كثيٌر من 
المجتمعاِت مشكلةَ الفقِر، 

وهي ظاهرةٌ اجتماعيّةٌ 
ُِّر سلباً في  اقتصاديّةٌ تؤث

ِرها. ِمها وتطوُّ تقدُّ

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

فكرةُ النَّشاِط:
كتابةُ مقالٍة عن مشكلِة 

الفقِر.

نشاٌط
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طريقةُ التّنفيِذ: 

كتابةُ مقالٍة عن مشكلِة الفقِر َوفق اآلتي:. 1

تحديُد أسباِبها.   

بياُن آثاِرها في الفرِد والمجتمِع.   

غيرِة، خاّصٍة     اقتراُح حلوٍل عمليٍّة إبداعيٍّة ترتكُز على جوانِب التَّنميِة الفرديِّة والمشروعاِت الصَّ
بالبيئِة المحلِّيِّة التي تزيُد من دخِل الفرِد.

واهُد المناسبةُ.. 2 تُراعى في كتابِة المقالِة: دقّةُ المحتوى، وضوُح األفكاِر، الشَّ

٣ . . فِّ ُس أفضَل األعماِل لعرِضها في مجلِّة حائِط الصَّ يختاُر المدرِّ

تُرَسُل أفضُل مقالٍة على مستوى المدرسِة إلى مجلَِّة وزارِة التّربيِة اإللكترونيِّة؛ ليتمَّ تقويمها . 4
ونشرها. 

ملحوظةٌ: 
رِة. رسيِّة الُمقرَّ يُكلَُّف الطُّاّلُب النّشاَط مع بدايِة الَوحدِة الثّانيِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

نشاٌط



معاييُر الَوحدِة الّثالثِة

 قيمُة اإلنفاِق - 

بُة يِّ فقُة الطَّ النَّ

ُم آداَب اإلنفاِق. ُف الُمتعلِّ يتعرَّ

دُق منجاٌة  الصِّ

دِق في حياِته. ُم قيمَة الصِّ ُر المتعلِّ ُيقدِّ

مبادُئ إنسانّيٌة 

ُم ُأسَس بناِء المجتمِع. ُف المتعلِّ يتعرَّ

الكسُب المشروُع

ُم أخالقّياِت ُف المتعلِّ  يتعرَّ
الكسِب المشروِع.



3 الَوحدةُ الثّالثةُ
القرآُن الكريُم    بةُ  يِّ فقُة الطَّ قيمُة اإلنفاِق - النَّ

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يَُحلُِّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

دُ آداَب اإلنفاِق.   يُحدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بويُّ الحديُث النَّ دُق منجاةٌ  الصِّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

دِق من مواقَف حياِتيٍّة.   يُعطي أمثلةً للصِّ

دِق والكذِب من حيُث النَّتائُج.   يُوازُن بيَن الصِّ

رِس.   يستنتُج القيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بوّيُة يرُة النَّ السِّ مبادُئ إنسانّيةٌ 

سوُل  لبناِء المجتمِع.   دَها الرَّ يذكُر األُسَس العامّةَ التي حدَّ

يُبيُِّن كيفيّةَ إسهامِ النَّبيِّ  وأصحابه في بناِء المجتمِع.  

رِس.   يستنتُج القيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

األخالُق الكسُب المشروعُ 

عَْوِة «.   : » أَِطْب مَطَْعَمَك تَُكْن مُْستََجاَب الدَّ يقرأُ الحديَث النَّبويَّ

  . دُ أساليَب االستثماِر اإليجابيِّ للماِل في تطويِر االقتصاِد الوطنيِّ يُعدِّ

يستنتُج آثاراً إيجابيّةً للكسِب المشروِع.  

يتجنَُّب األساليَب غيَر المشروعِة للكسِب.  

راُت أَداِء الَوحدِة الّثالثِة مؤشِّ
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قيمُة اإلنفاِق 

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أقترُح:  

بَهم  غنـــيٌّ أقلَقتْه مشـــكلةُ الفقِر في مجتمِعه، فبادَر إلى اإلســـهامِ في حلِّهـــا، بنى مصنعاً، وأتى بعّمـــاٍل، ودرَّ
نـــوا من مزاولِة العمِل بمهارٍة، ثـــمَّ وظََّفهم فيه، وداَرْت عجلةُ اإلنتـــاِج، وحقََّق المصنُع  علـــى اآلالِت؛ ليتمكَّ

أرباحـــاً وفيرًة، فأعطى العمـــاَل أجوراً مجزيةً.

- أقترُح حلوالً أخرى لمشكلِة الفقِر في مجتمعي.

 النَّشاُط:

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 1

 من األساليِب التَّربويِّة التي اعتمَدها القرآُن الكريُم: ضرُب األمثاِل، فهي بياُن المعاني بصوٍر محسوسٍة؛
ُ تعالى: قاَل الّلَ

ُروَن ٢١  ]اآلية/الحشر[. ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
َ
 َوتِۡلَك ٱۡل

من فوائِد ضرِب األمثاِل

التّأثيُر في النُّفوسِ توضيُح الغامِض تقريُب البعيِد
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أقرأُ وأُحلُِّل الَمثََل الواردَ في اآليِة الكريمِة إلى عناصِره:. 2

 ِ
ــَنابَِل ِف ُكّ ــۡبَع َس ــۡت َس ۢنَبَت

َ
ــٍة أ ــِل َحبَّ ِ َكَمَث ــبِيِل ٱللَّ ــۡم ِف َس ۡمَوٰلَُه

َ
ــوَن أ ــَن يُنفُِق ِي ــُل ٱلَّ َث  مَّ

ــرة[. ــٌم ٢٦١  ]البق ــٌع َعلِي ُ َوِٰس ــآُءۚ َوٱللَّ ــن يََش ــُف لَِم ُ يَُضٰعِ ــةٖۗ َوٱللَّ ــُة َحبَّ ــنُبلَةٖ ّمِاْئَ ُس

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

ُ تعالـــى جزاءَ مَـــن أنفَق من ماِلـــه في وجوِه الخيـــِر والنَّفِع العامِّ مـــن خالِل مَثٍَل ضربَـــه للنّاِس،  ــُن الّلَ يُبيِـّ
دقـــةَ بحبٍّة ُزِرَعت فـــي أرٍض ِخصبـــٍة، فأخرَجت نباتاً قائماً تتدلّى منه ســـبُع ســـنابَل، في كلِّ  شـــبََّه فيـــه الصَّ
ُ تعالى يضاعُف األجـــَر للمنِفقيَن المخِلصيـــَن أضعافاً كثيرًة، فعطـــاُؤه ال حدودَ له،  ــٍة، فالّلَ ســـنبلٍة مئـــةُ حبَـّ

وهو مطَِّلٌع على ســـائِر شـــؤوِن النّاِس.

بِهالمُشبَّهُ بهالمُشبَّهُ وجهُ الشَّ

زيادةُ أجِر اإلنفاِق في وجوِه الخيِر 
والنَّفِع العامِّ.

صورةُ مَن يعمُل فيجني من عمِله 
أضعافاً مضاعفةً.

أُقيُِّم معلوماتي:. ٣

ُح الغلَط    حيحِة، وكلمة )غلط( جانَب العبارِة الغلِط، وأصحِّ ( جانَب العبارِة الصَّ أكتُب كلمةَ )صحَّ
حيُث ُوِجد:

)  (أ. معنى الَمثَِل: بياُن المعاني بصوٍر محسوسٍة.

)  (ب. ثواُب الُمنِفِق في وجوِه الخيِر قد يزيُد عن سبعمئِة ضعٍف.

)  (جـ . من فوائِد ضرِب الَمثَِل توضيُح المعنى الواضِح لدى الُمتلّقي.

دقاُت المحتاجيَن على العمِل. َع الصَّ )  (د. ينبغي أن تشجِّ
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عني على اإلنفاِق في وجوِه الخيِر والنَّفِع العامِّ.    في ضوِء فهمي لآليِة الكريمِة، أذكُر أسباباً تُشجِّ

أقرأُ وأُقابُل:. 4

ُل المجتمَع إلى أُســـرٍة  ، تُحـــوِّ عـــاُت فـــي وجـــوِه الخيِر جزءٌ مـــَن التَّكافـــِل االجتماعيِّ دقـــاُت والتَّبرُّ الصَّ
واحـــدٍة يســـودُها التَّعـــاوُن والتَّراحُم، وتســـمو بأفراِده إلى مســـتوى العيـــِش الكريمِ، وقد أحاطَهـــا البياُن 
ـــلوكيِّة، واألخالِق العمليّـــِة حتّى تصبَح عمالً تهذيبيّاً لنفـــِس مُعطيها، وعمالً  اإللهـــيُّ بإطاٍر من اآلداِب السُّ

نافعـــاً آلخِذها تســـاعُده فـــي البَدِء بعمٍل يســـتغني به عـــن اآلخريَن. 

ُ تعالى: قاَل الّلَ

المعنىمالكلمةُ القرآنيّةُم

1 ا تطاوالً وتفاخراً باإلنفاِق  َمّنٗ

2 ٗذى
َ
ِر أ ال يعجُل بعقوبِة الُمسيِء أو الُمقصِّ

٣ َحلِيٞم لَه على المنَفِق عليه ِذكُر المحسِن إحسانَه وتفضُّ

ۡجُرُهــۡم 
َ
َُّهــۡم أ ٗذى ل

َ
ــا َوَلٓ أ نَفُقــواْ َمّنٗ

َ
ِ ُثــمَّ َل يُۡتبُِعــوَن َمــآ أ ۡمَوٰلَُهــۡم ِف َســبِيِل ٱللَّ

َ
ِيــَن يُنفُِقــوَن أ  ٱلَّ

ۡعــُروٞف َوَمۡغفِــَرةٌ َخــۡرٞ ّمِــن َصَدقَــةٖ  ِعنــَد َرّبِِهــۡم َوَل َخــۡوٌف َعلَۡيِهــۡم َوَل ُهــۡم َيَۡزنـُـوَن ٢٦٢ قَــۡوٞل مَّ
ــٞم ٢٦٣  ]البقــرة[. ــِيٌّ َحلِي ُ َغ ٗذىۗ َوٱللَّ

َ
ــآ أ يَۡتَبُعَه

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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دُ وأستنتُج:. ٥ أُحدِّ

ُ لوُك المُستفادُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّة السُّ

  

 

عطاءٌ خاٍل من إيذاِء مشاعِر 
المحتاِجيَن.

أحافُظ على مشاعِر المحتاِجيَن.

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َوَل َخۡوٌف 
َ
َُّهۡم أ  ل

 أُسهُم في مساعدِة المحتاِجيَن رغبةً بياُن عاقبِة الُمنِفِقين.َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن٢٦٢
باألجِر والثَّواِب.

  

 

دقِة  الكلمةُ الطَّيِّبةُ خيٌر مَن الصَّ
المؤذيِة.

 َغِيٌّ َحلِيٞم٢٦٣ ُ  َوٱللَّ
ُ تعالى غَِنيٌّ عن النّاِس  الّلَ

وصدقاِتهم، َحِليٌم بتأخيِر العقوبِة 
عِن الُمسيِء منهم.
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الّدرُس 
األّوُل

أقرأُ وأُطابُق:. ٦

ليُل م آداُب اإلنفاِقمالدَّ

نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم  ]اآلية/البقرة:267[.1
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ اإلسراُر وعدمُ الجهِر به إال  َيٰٓ

لمصلحٍة.

ا ُتِبُّوَنۚ  ]اآلية/آل عمران: 92[.2 ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ أن يكوَن مَن الكسِب  لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
المشروِع.

٣  ِإَون ُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو َخۡرٞ لَُّكۡم ۖ ا ِهَ َدَقِٰت فَنِعِمَّ  إِن ُتۡبُدواْ ٱلصَّ
]اآلية/البقرة:271[.  

 ِ
أن يكوَن خالصاً لوجِه الّلَ

تعالى، ال يعتريه رياءٌ.

ََّما 4 ََّما األَعَْماُل ِبالنِّيَّاِت، َوِإن ُ عليه وسلََّم: » ِإن ِ صلَّى الّلَ
قاَل َرُسوُل الّلَ

ِلُكلِّ امِْرٍئ مَا نََوى « )صحيح البخاري(.
مَ القريَب المحتاَج  أن يقدِّ

على غيِره.

َدقَةُ َعلَى الِْمْسِكيِن َصَدقَةٌ، ٥ ُ عليه وسلََّم: » الصَّ ِ صلَّى الّلَ
قاَل َرُسوُل الّلَ

ِحمِ ِثنْتَاِن: َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ « )سنن الترمذي(. َوِهَي َعلَى ِذي الرَّ
أن يكوَن من جيِِّد الماِل.

أقرأُ وأُطابُق:. ٧

األثُرمالموقُف م

ينفُق ماالً في حفٍل خيريٍّ كي يناَل إعجاَب 1
الحاضِريَن.

ِ تعالى، والقبوُل عنَد النّاِس.
رضا الّلَ

يعتذُر مَن الّسائِل بكالمٍ طيٍِّب عندما ال يجُد ما 2
يعطيه.

االنتقاُص من كرامِة المحتاِج، وذهاُب األجِر 
ِ تعالى.

والثَّواِب عنَد الّلَ

احترامُ مشاعِر اآلخريَن وتقديُرها.يمنُّ على الفقيِر بعطائه.٣

ُص الطَّبيُب يوماً لمعالجِة المرضى مّجاناً.4 ياِء.يُخصِّ إحباُط ثواِب العمِل في اآلخرِة بسبِب الرِّ
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القرآُن 
الكريُم

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

اليُد الُمنِتجةُ الُمنِفقةُ خيٌر مَن اليِد اآلخذِة.. 1

2 .

٣ .

 التَّقويُم:

عيِّ في مجتمِعك؟ كيَف تُسهُم في تنميِة ثقافِة العمِل التَّطوُّ
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رُس  الدَّ
بُةالّثاني يِّ فقُة الطَّ النَّ

 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

 ِ
ــَنابَِل ِف ُكّ ــۡبَع َس ــۡت َس ۢنَبَت

َ
ــٍة أ ــِل َحبَّ ِ َكَمَث ــبِيِل ٱللَّ ــۡم ِف َس ۡمَوٰلَُه

َ
ــوَن أ ــَن يُنفُِق ِي ــُل ٱلَّ َث  مَّ

ۡمَوٰلَُهــۡم 
َ
ِيــَن يُنفُِقــوَن أ ُ َوِٰســٌع َعلِيــٌم ٢٦١ ٱلَّ ُ يَُضٰعِــُف لَِمــن يََشــآُءۚ َوٱللَّ ــةٖۗ َوٱللَّ ُســنُبلَةٖ ّمِاْئـَـُة َحبَّ

ــۡم َوَل َخــۡوٌف  ۡجُرُهــۡم ِعنــَد َرّبِِه
َ
ــۡم أ َُّه ٗذى ل

َ
ــا َوَلٓ أ ــواْ َمّنٗ نَفُق

َ
ــآ أ ــوَن َم ــمَّ َل يُۡتبُِع ِ ُث ِف َســبِيِل ٱللَّ

ُ َغــِيٌّ  ٗذىۗ َوٱللَّ
َ
ۡعــُروٞف َوَمۡغفِــَرةٌ َخــۡرٞ ّمِــن َصَدقَــةٖ يَۡتَبُعَهــآ أ َعلَۡيِهــۡم َوَل ُهــۡم َيَۡزنـُـوَن ٢٦٢ قَــۡوٞل مَّ

ــرة[. ــٞم ٢٦٣  ]البق َحلِي

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

اللِة  ُ تعالى لفَظ  َســـۡبَع  للكنايـــِة عِن الكثرِة، إذ إنَّ العرَب تســـتخدمُ هـــذا اللَّفَظ للدَّ ــُم: ذََكَر الّلَ أتعلَـّ
علـــى التَّكثيِر ال التَّحديِد.

 النَّشاُط:

أكتُب نوَع المدِّ لكلٍّ من األمثلِة اآلتيِة، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 1

نَفُقواْ  َعلِيٞم  )عند الوقف( يََشآُء  َسبِيِل المثاُل
َ
 َمآ أ

، نوُع المدِّ



القرآُن 
الكريُم
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أُبيُِّن الحكَم التَّجويديَّ مَع التَّعليِل، وأنِطُق األمثلةَ نُطقاً صحيحاً:. 2

التَّعليُلالحكُم التَّجويديُّالمثاُلم

1 ۡمَوٰلَُهۡم ِف
َ
 أ

2 ۢنَبَتۡت
َ
 أ

٣ ُسنُبلَةٖ ّمِاْئَُة 

4 َُّهۡم ٗذى ل
َ
 أ

٥ ِعنَد 

 التَّقويُم:

استخرْج مَن اآلياِت القرآنيِّة مثاالً لكلٍّ من أحكامِ التَّجويِد اآلتيِة، مَع التَّعليِل:

التَّعليُلالمثاُلالحكُم التَّجويديُّم

  قلقلةٌ صغرى1
مة2ٌ   المُ اسمِ الجاللِة مُفخَّ
مة٣ٌ   راءٌ مُفخَّ
َّقة4ٌ   المُ اسمِ الجاللِة مُرق
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رُس  الدَّ
دُق منجاٌةالّثالُث الصِّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

دِق في  ــِق بالصِّ ُ عليه وســـلََّم بيـــَن النّاِس بــــالّصادِق األميـــِن، ودعاهم إلـــى التّخلُـّ عُـــِرَف النَّبـــيُّ صلَّى الّلَ
نيـــا واآلخرِة.  ِ تعالـــى، ودليٌل للوصـــوِل إلى النَّجـــاِح في الدُّ

ــِة الّلَ فاِتهـــم كافّـــةً، فهو طريـــٌق لمحبَـّ تصرُّ

دُق في مجتمٍع؟ كيَف ستكوُن عالقةُ أفراِده بعِضهم ببعٍض؟ - ماذا لو انتشَر الصِّ

 النَّشاُط:

دُ:. 1 أقرأُ وأُحدِّ

ُ عليه وسلََّم:  ِ صلَّى الّلَ
 قاَل رسوُل الّلَ

ى  جُُل يَصـــُدُق ويَتَحرَّ ، وإنَّ الِبرَّ يَهِدي إلَى الَجنِّة، ومــــا يَـــزاُل الرَّ ــــدقَ يَهِدي إلَـــى الِبـــرِّ ـــدِق فإنَّ الصِّ » عَلَيكُـــْم بالصِّ
يقـــاً، وإيّاُكم والكَِذَب فـــإنَّ الكَِذَب يَهِدي إلَـــى الفُُجوِر، وإنَّ الفُُجـــورَ يَهِدي إلَى  ـــِه ِصدِّ ـــدقَ حَتَّى يُكتََب ِعنَد اللَـّ الصِّ

ـــِه َكّذاباً « )متفـــق عليه(. ــى يُكتََب ِعنَد اللَـّ َـّ ى الكَِذَب حَت جُـــُل يَكِذُب ويَتَحـــرَّ النّـــاِر، وما يَزاُل الرَّ

المعنىالكلمةُ م

الَزمُوا»  «1

احَذُروا»  «2

دِق»  «٣ كثيَر الصِّ

كثيَر الكذِب»  «4

يجتهُد ويحِرُص»  «٥
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الحديُث 
بويُّ النَّ

أَكتُب أضدادَ الكلماِت اآلتيِة:. 2

دُقالكلمةُ الَجنَّةُالِبرُّالصِّ

ها ضدُّ

دِق:. ٣ َف أنواَع الصِّ أُكمُل الُمخطََّط اآلتي؛ ألتعرَّ

دُق يكونُ في: الصِّ

النِّيَِّةالعملِ

يوافُق كالمُ اإلنساِن الواقَع 
والحقيقةَ.

يوافُق سلوُك اإلنساِن قولَه.
يوافُق قصُد اإلنساِن قولَه 

وعملَه. 
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رُس  الدَّ
الّثالُث

دِق في كلِّ مَن المواقِف اآلتيِة بوضِع إشارِة )✓(:. 4 أُميُِّز نوَع الصِّ

المواقُف م
دُق في: الصِّ

النِّيَِّةالعملِالقوِل

ِه تعالى.1 أُخِلُص في عبادتي للَـّ

أجتنُب خداَع اآلخريَن.2

أحِرُص على إتقاِن عملي.٣

أمدُح خُلَُق زميلي األميِن.4

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. ٥

دِق آثاٌر إيجابيّةٌ في: للصِّ

المُجتمِعالفرِدم

ِ تعالى.1
انتشاُر الثِّقِة والتَّعاوِن بيَن النّاِس.الفوُز برضا الّلَ

تقديُر الذّاِت.2

ارتقاءُ المجتمِع و ٣

ُر وأُجيُب: . ٦ أفكِّ

فِّ يكذُب في بعِض حديِثه. عِلمُت أنَّ صديقي في الصَّ

ِفه.. 1 أتوقُّع سبَب تصرُّ

ما النَّصيحةُ التي أُوجُِّهها إليه؟. 2
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الحديُث 
بويُّ النَّ

أُقيُِّم معلوماتي:. ٧

دُ المقطَع مَن الحديِث النَّبويِّ الذي يُشيُر إلى كلٍّ مَن الِقيَمِ اآلتيِة: أُحدِّ

دُق مفتاُح كلِّ خيٍر:  الصِّ

دِق عُرَف به:  مَن داومَ على الصِّ

أنواعُ الكَِذِب:

ِه  َث اإلنساُن بخالِف الواقِع، وهو مذمومٌ، وأعظُمه الكذُب على اللَـّ أ. الكذُب في األقواِل: وهو أن يحدِّ
ُ عليه وسلََّم. تعالى وعلى رسوِله صلَّى الّلَ

ُه تعالى من فعِل إخوِة  ب. الكذُب في األعماِل: وهو أن يفتعَل أمراً يكِذُب فيه، ومن أمثلِة ذلك: ما ذكَره اللَـّ
يوسَف ، إذ جاؤوا إلى أبيهم يبكوَن بُكاءً كاذباً، وجاؤوا على قميِص يوسَف  بدمٍ َكذٍب.

ِه تعالى. جـ. الكذُب في النِّيّاِت: وهو أن يقصَد بنيَِّته غيَر وجـِه اللَـّ

أُميُِّز نوَع الكذِب في كلٍّ مَن المواقِف اآلتيِة بوضِع إشارِة )✓(:. 8

المواقُف م
الكذُب في:

النِّيَِّةالعملِالقوِل

ُ عليه وسلََّم  شيئاً لم يُقلْه.1 سوِل صلَّى الّلَ َل على الرَّ تقوَّ

أظهَر المحبّةَ وأخَفى العداوَة.2

وعَد، وفي نيَِّته أاّل يَِفَي بوعِده.٣

نسَخ بعَض وظائِفه من ُزمالِئه، ونسبَها إلى نفِسه.4
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رُس  الدَّ
الّثالُث

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:. 9

فاِت القبيحِة؛ ِلـما له من آثاٍر سلبيٍّة في: الكذُب من الصِّ

المُجتمِعالفرِدم

عوُر بالقلِق واالضطراِب.1 فقُد الثِّقِة بيَن أفراِده.الشُّ

ضياُع الِقيَمِ واألخالِق.2

٣

لوكاِت اآلتيِة: . 10 أُبيُِّن رأيي في كلٍّ من السُّ

َّه غيُر موجوٍد. أ. طلَب من أخيه أن يُخبَر المتَّصَل بالهاتِف أن

فتُر مَعه. فتَر في البيِت، والدَّ َّه كتَب وظيفتَه، لكنَّه نسَي الدَّ سه: إن ب. قاَل لمدرِّ

أُقيُِّم معلوماتي:. 11

دُ المقطَع من الحديِث النَّبويِّ الذي يُشيُر إلى الِفَكِر اآلتيِة: أُحدِّ

مَْن َكثَُر كذبُه صاَر صفةً مالزمةً له: 

الكذُب طريُق الهالِك: 
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الحديُث 
بويُّ النَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

مَن داومَ على خُلٍُق عُِرَف ِبه.. 1

2 .

 التَّقويُم:

؟ رِّ دُق سبيالً إلى الخيِر؟ والكذُب سبيالً إلى الشَّ كيَف يكوُن الصِّ
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رُس  الدَّ
مبادُئ إنسانّيٌة الّرابُع 

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُكمُل:  

أُسُس بناِء المجتمِع:

العمُلالِقيَُم اإلنسانيّةُ الّساميةُ العلُم

ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم  ُ ٱلَّ  يَۡرفَِع ٱللَّ
 ُ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ َوٱللَّ

ُ
ِيَن أ َوٱلَّ

 بَِما َتۡعَملُوَن َخبِرٞ ١١ 
]اآلية/المجادلة[.  

علومٌ:

1. نظريّةٌ. 

 .2

ُّواْ وُُجوَهُكۡم  ن تَُول
َ
 لَّۡيَس ٱلِۡبَّ أ

قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ 
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ َۧن 

ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ  َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ
بِيِل  َوٱۡلََتَٰىٰ َوٱلَۡمَسِٰكَن َوٱۡبَن ٱلسَّ

آئِلَِن  ]اآلية/البقرة:177[. َوٱلسَّ

ِقيٌَم:

1. أخالقيّةٌ اجتماعيّةٌ. 

 .2

 ُ  َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسَرَى ٱللَّ
  َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن

]اآلية/التوبة:105[.

عمٌل:

1. صالٌح بنّاءٌ. 

 .2

 النَّشاُط:

أقرأُ وأستنتُج:. 1

َ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُـــوَن ١٠  ]الحجرات[،  َخَوۡيُكـــۡمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ۡصلُِحواْ َبۡنَ أ

َ
 إِنََّمـــا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخـــَوةٞ فَأ

ُ عليه وســـلََّم مبدأَ األخّوِة اإلنســـانيِّة بيَن أفـــراِد المجتمِع؛ ألنَّ األصـــَل في العالقِة  ــى الّلَ أرســـى النَّبيُّ صلَـّ
بيـــَن أفـــراِد المجتمِع التَّواصـــُل والتَّراحـــُم، ال التَّنـــازُع والتَّخاصُم، وإذا حـــدَث نزاٌع فعلـــى اآلخريَن أن 

يُصِلحـــوا بيـــَن المتنازعين؛ لما فـــي اإلصالِح من خيـــٍر ونفٍع يعـــودان على الفـــرِد والمجتمِع. 
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يرُة  السِّ
بوّيُة النَّ

ليُلم لوُك المستفادُالدَّ السُّ

نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةٞ  ]اآلية/الحشر:9[.1
َ
ٰٓ أ  َوُيۡؤثُِروَن َعَ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٩  ]اآلية/الحشر[.2
ُ
 َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

قاَل صلّى اللَُّه عليه وسلََّم: » اَل تََحاَسُدوا، َواَل تَبَاغَُضوا، َواَل ٣

ِ ِإْخَواناً « )صحيح مسلم(.
تََقاطَُعوا، َوُكونُوا ِعبَادَ الّلَ

 .1
 .2
 .٣

أقرأُ وأبني موقفاً:

رِة لم يكونوا  ُ عنهم إلـــى المدينِة الُمنـــوَّ ُ عليه وســـلََّم وأصحابُـــه رضي الّلَ حينمـــا هاجـــَر النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ِة، فتحمَّلوا المســـؤوليّةَ، وأســـهموا في بنـــاِء المجتمِع، فعملوا في  عالـــةً علـــى أحٍد، بل تخلَّقوا بالعفَِّة والعزَّ

راعة وغيرها.  مياديِن الحيـــاِة المختلفِة، مثل التِّجـــارة والزِّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

الِقيَُم األخالقيّةُ اإلنسانيّةُ أساٌس متيٌن لبناِء المجتمِع.. 1

2 .

 التَّقويُم:

لبيّةُ للتَّنازِع والتَّفرقِة في الفرِد والمجتمِع؟ ما اآلثاُر السَّ
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رُس  الدَّ
الكسُب المشروُعالخامُس

 تهيئةٌ:

أتأمَُّل الُمخطََّط ثَمّ أُجيُب:  

من وسائلِ كسِب الماِل المشروعِة:

دقاُت كاةُ والصَّ الزَّ الهدايا والتَّبرعاُت الميراُث والوصيّةُ العمُل 

ما الوسيلةُ األهمُّ للكسِب المشروِع برأِيك؟ ولماذا ؟  

 النَّشاُط:

دُ وأُميُِّز:. 1 أُحدِّ

راعِة وغيِرهـــا؛ ألّن نفَعه يعمُّ  ناعِة والزِّ يكوُن اســـتثماُر الماِل بتنميِته بأســـاليَب مشـــروعٍة في التِّجارِة والصِّ
صاحبَـــه والمجتمـــَع كلَّه، أمّا األســـاليُب غيُر المشـــروعِة التـــي ال تتَّفُق مـــع المبادِئ األخالقيِّة اإلنســـانيِّة 
بـــا والغـــشِّ واالحتكاِر والّرشـــوِة وغيِرها فهي ممنوعـــةٌ؛ لما لها من آثاٍر ســـلبيٍّة تـــؤدِّي إلى اإلضراِر  كالرِّ

راِت الوطِن.  بمقدَّ
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األخالُق

ليُلم غيُر مشروٍعمشروعٌأسلوُب الكسِبالدَّ

1
ُ تعالى: قاَل الّلَ

 َدَقِٰت ُ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ  َيۡمَحُق ٱللَّ
]اآلية/البقرة:276[.  

2
ُ تعالى: قاَل الّلَ

 ٱۡلَۡيَع ُ َحلَّ ٱللَّ
َ
   َوأ

]اآلية/البقرة:275[.  

٣

ُ تعالى: قاَل الّلَ
ۡقَرُبوَن 

َ
اِن َوٱۡل ا تََرَك ٱۡلَودِٰلَ   ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ

ا قَلَّ  ۡقَرُبوَن ِممَّ
َ
اِن َوٱۡل ا تََرَك ٱۡلَودِٰلَ َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ

ۡفُروٗضا ٧  ]النساء[. ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُثَ
َ
ِمۡنُه أ

4
اِشَي  ُ عليه وسلََّم الرَّ ِ صلَّى الّلَ

» لََعَن َرُسوُل الّلَ
َوالُمْرتَِشَي « )سنن الترمذي(.

٥
ُ عليه وسلََّم: ِ صلَّى الّلَ

قاَل رسوُل الّلَ
» مَِن اْحتََكَر فَُهَو َخاِطئٌ « )صحيح مسلم(.

أقرأُ وأُبيُِّن:. 2

يُســـهُم المـــاُل في بنـــاِء االقتصاِد الوطنـــيِّ عندما يخضـــُع لضوابَط وقواعـــَد أخالقيٍّة إيجابيّـــٍة، مّما يحقُِّق 
التَّكافـــَل والعدالـــةَ بيَن أفراِده، أمّا كســـُب المـــاِل دوَن ضوابَط باعتبـــاِره غايةً بحدِّ ذاِته فقـــد يحقُِّق ثروًة، 

 ولكنّه يؤدِّي إلى مشكالٍت اجتماعيٍّة وأزماٍت اقتصاديٍّة؛  
ُ عليه وسلََّم: » اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر « )سنن ابن ماجه(. قاَل صلَّى الّلَ
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رُس  الدَّ
الخامُس

األثُر في المجتمِعالموقُفم

توزيُع الثَّروِة، وعدمُ االستئثاِر بها.يأخُذ كلُّ وارٍث نصيبَه من اإلرِث.1

يستثمُر مالَه في مشروٍع تجاريٍّ يخدمُ المجتمَع.2

يطلُب هديّةً لتيسيِر المعامالِت.٣

يُقِرُض صديَقه ماالً على أن يعيَده مع زيادٍة.4

رقِة.٥ يكسُب مالَه من السَّ

ُص جزءاً من ماِله ألقارِبه المحتاجيَن.٦ يُخصِّ

روريّةَ ليتحكََّم في سعِرها.٧ يحتكُر االحتياجاِت الضَّ

أقرأُ وأستنتُج:. ٣

ُ عليه وســـلََّم مكانةَ الكســـِب المشـــروِع وأهمِّيّتَـــه، وجعلَه من أســـباِب قبوِل العمِل  ــَن النَّبيُّ صلَّى الّلَ بيَـّ
عَْوِة،   َ أَْن يَْجَعلَِني مُْستََجاَب الدَّ ِ، ادُْع الّلَ

َّاصٍ: يَا َرُسوَل الّلَ عاِء، قاَل َسْعُد بُْن أَِبي َوق  وإجابِة الدُّ
عَْوِة « )المعجم األوسط(. ُ عليه وسلََّم: » يَا َسْعُد، أَِطْب مَطَْعَمَك تَُكْن مُْستََجاَب الدَّ فََقاَل لَُه النَِّبيُّ صلَّى الّلَ

عاِءم عاِءمن أسباِب إجابِة الدُّ ما يمنُع إجابةَ الدُّ

الكسُب المشروُع. 1

حمِ.2 صلةُ الرَّ

عاءُ بإثمٍ أو قطيعٍة.٣ الدُّ

اإلنفاُق في وجوِه الخيِر.4
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األخالُق

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

الكسُب المشروُع يعودُ بالنَّفِع على الفرِد والمجتمِع.. 1

2 .

 التَّقويُم:

؟ ما أهمِّيّةُ الكسِب المشروِع في تعزيِز االقتصاِد الوطنيِّ



دريباُت التَّ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

  :  َحلِيٞم    :  ا  َمّنٗ

إيّاُكم:   ى:   يَتَحرَّ

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

  . ، و  ، و  من فوائِد ضرِب األمثاِل: 

  . ، و  ، و  من آداِب اإلنفاِق: 

ؤاُل الثّالُث:  ما المقصودُ بضرِب األمثاِل؟ ٣  السُّ

لوُك المستفادُ من قوِله تعالى: ؤاُل الّرابُع: ما السُّ ٤ السُّ

ٗذى  ؟
َ
ا َوَلٓ أ نَفُقواْ َمّنٗ

َ
ِ ُثمَّ َل يُۡتبُِعوَن َمآ أ ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ   ٱلَّ

ؤاُل الخامُس: استخرْج من اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي مع التَّعليلِ: ٥ السُّ

. َغِيٌّ َحلِيٞم ٢٦٣ ُ ٗذىۗ َوٱللَّ
َ
ۡعُروٞف َوَمۡغفَِرةٌ َخۡرٞ ّمِن َصَدقَةٖ يَۡتَبُعَهآ أ   قَۡوٞل مَّ

التَّعليُلالمثاُلالحكُم م

  إدغامٌ بغنٍّة1

2ٌ   إخفاء

  مدٌّ منفصٌل٣
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دِق في كلٍّ منَ: ؤاُل الّسادُس: بيِّْن معنى الصِّ ٦ السُّ

العمِل: - 

القوِل: - 

حيحةَ لكلٍّ ممّا يأتي:  ؤاُل الّسابُع: اختِر اإلجابةَ الَصّ ٧ السُّ

ِه تعالى يُسّمى: كذباً في:     قْصُد اإلنساِن بعمِله غيَر وجـِه اللَـّ
) األقواِل – األعماِل – النِّيّاِت (.

  من وسائِل كسِب الماِل المشروعِة:  
با – االحتكاُر (. ) العمُل – الرِّ

ؤاُل الثّامُن: علِّْل ما يأتي:  ٨ السُّ

عنَد حدوِث نزاٍع بيَن اثنين، على اآلخريَن أن يُصِلحوا بينهما.- 

تحريُم أساليِب كسِب الماِل بطرائَق غيِر مشروعٍة.- 

دِق في المجتمِع. ؤاُل التّاسُع: اكتْب ثلثةَ آثاٍر للصِّ ٩ السُّ
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ُخُلقي مسؤولّيتي

فكرةُ النّشاِط:
تصميُم بطاقاٍت تتضمَُّن رسائَل تربويّةً 

عن خُلُقي في مجتمعي،أو تصميُم 
.)PowerPoint( عرِض شرائَح

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

نشاٌط
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طريقةُ التّنفيِذ: 

تُراعى في كتابِة البطاقاِت النِّقاُط اآلتيةُ:. 1

ِقيٌَم أخالقيّةٌ إيجابيّةٌ ألتزمُها.  

  . أهمُّ مظهَرين أخالقيَّين يحكمان سلوكَي اليوميَّ

فوائُد انتشاِر الِقيَمِ األخالقيِّة اإليجابيِّة بين أفراِد المجتمِع.  

واهُد واألمثلةُ والِحَكُم.    الشَّ

البحُث في مكتبِة المدرسِة، أو الّشابكِة، مع التَّوثيِق.. 2

٣ .. فِّ ُس أفضَل األعماِل لعرِضها في مجلَِّة حائِط الصَّ يختاُر المدرِّ

ملحوظةٌ: 
رِة. رسيِّة الُمقرَّ يُكلَُّف الطُّاّلُب النَّشاَط مع بدايِة الَوحدِة الثّالثِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

نشاٌط



معاييُر الَوحدِة الّرابعِة

 ِقَيٌم اجتماعّيٌة ساميٌة - 

عوُة إلى الخيِر الدَّ

ّيَة الَوْحدِة والّتآلِف  ُم أهمِّ ُر الُمتعلِّ ُيقدِّ
واُصِل مع اآلخريَن. والتَّ

خصّيُة اإليجابّيُة  الشَّ

ُف المتعلُِّم مشكالٍت اجتماعّيًة  يتعرَّ

وَطرائَق حلِّها.

األمُن االجتماعيُّ 

ُم إدارَة ُر الُمتعلِّ  ُيقدِّ
سوِل  للمجتمِع. الرَّ



راُت أَداِء الَوحدِة الّرابعِة مؤشِّ

4 الَوحدةُ الّرابعةُ
القرآُن الكريُم    عوُة إلى الخيِر   ِقَيٌم اجتماعّيٌة ساميٌة - الدَّ

يتلُو اآليتَيِن الكريمتَيِن بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليتَيِن الكريمتَيِن.  

يَُحلُِّل اآليتَيِن الكريمتَيِن إلى ِفَكٍر.  

يستنتُج فوائَد الَوْحدِة.  

عوِة إلى الخيِر.   يُبيُِّن أساليَب الدَّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بويُّ الحديُث النَّ خصّيُة اإليجابّيةُ  الشَّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

  . دُ األمراَض النَّفسيّةَ الواردَة في الحديِث النَّبويِّ يُحدِّ

يستنتُج أُُسَس بناِء شخصيِّة اإلنساِن اإليجابيِّة.  

لبيِّة.   يُعطي أمثلةً لمخاطِر العالقاِت السَّ

رِس.   يستنتُج القيََم التَّربويّةَ المستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

بوّيُة يرُة النَّ السِّ األمُن االجتماعيُِّ 

غاِت كتابِة الوثيقِة.   يذكُر مسوِّ

دُ بنودَ المعاهدِة مَع أهِل المدينِة.   يُعدِّ

رِس.   يستنتُج القيََم التَّربويّةَ المستفادَة من الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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ِقَيٌم اجتماعّيٌة ساميٌة

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِة المجتمِع وســـعادِة أفراِده الوفـــاءُ بالعهـــوِد والمواثيِق، والتـــزامُ مبدِأ الحـــواِر بينهم، ونبُذ  من أســـباِب قـــوَّ
عِف واإلخفاِق، وأن يكوَن أفرادُه كالجســـِد الواحِد إذا اشـــتكى  ِق واالختالِف الذي يـــؤدِّي إلى الضَّ التَّفـــرُّ

ـــهِر والُحّمى. منه عضٌو تداعى له ســـائُر الجســـِد بالسَّ

- كيَف يصُل المجتمُع إلى بَرِّ األماِن؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

لََّف 
َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ قُوا ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّ  َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ

نَقَذُكم ّمِۡنَهاۗ َكَذٰلَِك 
َ
ٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ ّمَِن ٱنلَّارِ فَأ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا َوُكنُتۡم َعَ

َ
َبۡنَ قُلُوبُِكۡم فَأ

ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن ١٠٣  ]آل عمران[. ُ ٱللَّ يُبَّنِ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىمالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1 ْٱۡعَتِصُموا ِالقرآِن الكريم

2 ِ طرِف ِبَۡبِل ٱللَّ

٣ َشَفا فنّجاكم

4 نَقَذُكم
َ
التزموا فَأ
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دُ:. 2 أقرأُ وأُحدِّ

ُ الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّة

   .ِعوةُ إلى الَوحدِة.التزامُ منهِج القرآِن الكريم الدَّ

 ْقُوا نبُذ التَّفرقِة.النَّهُي عن كلِّ ما يوصُل إلى التَّفرقِة. َوَل َتَفرَّ

  
 

تآلُف القلوِب يزيُل العداوَة بيَن 
أفراِد المجتمِع.

العداوةُ تفكُِّك المجتمَع وتُضعُفه.

  

 

ِ تعالى َوحدةُ أطياِف 
من ِنَعمِ الّلَ

المجتمِع.
بناءُ المجتمِع بالَوحدِة اإلنسانيِّة.

ٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ ّمَِن ٱنلَّارِ   َوُكنُتۡم َعَ
 ۗنَقَذُكم ّمِۡنَها

َ
فَأ

قاِء في  اإليماُن سعادةٌ ونجاةٌ من الشَّ
نيا واآلخرِة. الدُّ

التَّفرقةُ ضعٌف وخسارةٌ.

  
 

ِ تعالى سبٌب 
التَّفكُُّر في آياِت الّلَ

للهدايِة.
القرآُن الكريُم كتاُب هدايٍة.

أقرأُ وأُقارُن:. ٣

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن ٩٢  ]األنبياء[،
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
ُ تعالى:  إِنَّ َهِٰذهِۦٓ أ قاَل الّلَ

ُ تعالى:  َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡم  ]اآلية/األنفال: 46[. وقاَل الّلَ
ِة، ويبعُدهم عن الخوِف والقلِق، ويســـعدوَن  اجتماُع النّـــاِس على المحبِّة والتَّعاوِن يشـــعرهم باألماِن والقوَّ

فـــي حياِتهم، ويواجهون معاً صعابَها ويتحمَّلون أعباءَها ومســـؤوليّاِتها.

آثاُر التَّفرقِةآثاُر الَوحدِة 

عُف في المجاالِت كلِّها. الضَّ

تعزيُز المودِّة.

طمُع األعداِء وتََسلُّطُهم.

مُ. ُر والتَّقدُّ التَّطوُّ
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دُ: . 4 أقرأُ وأُحدِّ

أتأمَُّل الُمخطََّط اآلتي ثمَّ أستنتُج:. ٥

عوِة إلى تمثُِّل األخالِق سلوكاً حياتيّاً الدَّ

  ِةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَۡر مَّ
ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ   َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

ۡ
 َوَيأ

توجيِه الطّاقاِت البشريِّة إلى النَّفِع العامِّ

ينَ في شتّى المجاالِت بـ: ُ تعالى المُختصِّ يأمُر الّلَ

النَّتيجةُ

  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن١٠٤
ُ
 َوأ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ َوأ

ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَۡرِ َوَيأ مَّ

ُ
 َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٠٤  ]آل عمران[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1 ة مَّ
ُ
أهُل االختصاِص في مجاالِت الحياِة كلِّها َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

2  كلُّ ما فيه نفٌع للنَّاِس

٣  َّفَق مَع الِفطرِة اإلنسانيِّة، وتعارفَت على ُحسِنه العقوُل ما ات

4  ما خالَف الِفطرَة اإلنسانيّةَ، وتعارفَت على قُبِحه العقوُل

٥  الفائزون
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أقرأُ وأُبيُِّن:. ٦

مـــن عوامِل ُرقـــيِّ المجتمـــِع التّناصُح بيـــَن أفـــراِده، وتواصيهم بالحـــقِّ على أُســـٍس ثابتٍة ومنهـــٍج قويمٍ 
وأخـــالٍق حميدٍة؛ ليثمـــَر ذلك نتائَج إيجابيّةً يعـــمُّ خيُرها النّاَس كافّةً؛ قاَل تعالى:  ٱۡدُع إَِلٰ َســـبِيِل َرّبَِك 

ۡحَســـُن  ]اآليـــة/ النحل:125[.
َ
بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََســـَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

األسلوُب األمثُلالموقُفم

ُِّب زميلَه على تقصيِره في االمتحاِن.1 يُؤن

يزوُر زميلَه في أوقاٍت غيِر مناسبٍة.2

يُحاوُر زمالءَه بال ُحّجٍة وال دليٍل.٣

يتأخَُّر عن المدرسِة باستمراٍر.4

يقومُ باستجراٍر غيِر مشروٍع للكهرباِء.٥

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

كوُت عِن الخطِأ يؤدّي إلى ضعِف المجتمِع وانهياِره.. 1 السُّ

2 .

 التَّقويُم:

ما رأيُك فيَمن يجعُل االختالَف في وجهاِت النَّظِر سبباً للتَّآلِف والمحبِّة؟
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رُس  الدَّ
عوُة إلى الخيِرالّثاني الدَّ

 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

 النَّشاُط:

أُميُِّز أنواَع المدوِد في األمثلِة اآلتيِة، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 1

متَّصٌلطبيعيٌّالمثاُلم
صلةٌ 
كبرى

بدٌل
صلةٌ 

صغرى
ِعَوٌض

عارٌض 
كوِن للسُّ

1 بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا 
ۡعَداٗٓء  )عند الوقف(2

َ
 أ

٣ َشَفا 
4 َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم 
٥ ْوَلٰٓئَِك

ُ
 أ

 ٱلُۡمۡفلُِحوَن  )عند الوقف(٦

ۡعــَداٗٓء 
َ
ِ َعلَۡيُكــۡم إِۡذ ُكنُتــۡم أ ْۚ َوٱۡذُكــُرواْ نِۡعَمــَت ٱللَّ ــوا قُ ِ َجِيٗعــا َوَل َتَفرَّ  َوٱۡعَتِصُمــواْ ِبَۡبــِل ٱللَّ

نَقَذُكم 
َ
ٰ َشــَفا ُحۡفــَرةٖ ّمَِن ٱنلَّــارِ فَأ ۡصَبۡحُتــم بِنِۡعَمتـِـهِۦٓ إِۡخَوٰٗنــا َوُكنُتۡم َعَ

َ
لَّــَف َبــۡنَ قُلُوبُِكــۡم فَأ

َ
فَأ

ــةٞ يَۡدُعــوَن  مَّ
ُ
ُ لَُكــۡم َءاَيٰتـِـهِۦ لََعلَُّكــۡم َتۡهَتــُدوَن ١٠٣ َوۡلَُكــن ّمِنُكــۡم أ ُ ٱللَّ ّمِۡنَهــاۗ َكَذٰلـِـَك يُبـَـّنِ

 ــوَن ١٠٤ ــُم ٱلُۡمۡفلُِح ــَك ُه ْوَلٰٓئِ
ُ
ــرِۚ َوأ ــِن ٱلُۡمنَك ــۡوَن َع ــُروِف َوَيۡنَه ــُروَن بِٱلَۡمۡع ُم

ۡ
ــۡرِ َوَيأ  إَِل ٱۡلَ

]آل عمران[.  

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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أستخرُج من اآلياِت القرآنيِّة مثاالً لكلٍّ من أحكامِ التَّجويِد اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 2

التَّعليُلالمثاُلالحكُم التَّجويديُّم

  إدغامٌ شفوي1ٌّ
  إدغامٌ بغنٍَّة2
  إخفاءٌ شفوي٣ٌّ
4ٌ   المٌ شمسيّة
َّقة٥ٌ   راءٌ مرق
مة٦ٌ   المُ اسمِ الجاللِة مفخَّ
  إظهاٌر٧

 التَّقويُم:

بيِِّن الُحكَم التَّجويديَّ مَع التَّعليِل:

التَّعليُلالحكُم التَّجويديُّالمثاُلم

1 ِبَۡبِل 
2 ْٱۡذُكُروا 
٣ َعلَۡيُكۡم إِۡذ 
4 نَقَذُكم

َ
 فَأ

٥ َيۡنَهۡوَن 
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رُس  الدَّ
خصّيُة اإليجابّيُةالّثالُث  الشَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُناقُش:  

ُِّر كلِّ األشـــياِء الاّلزمـــِة الكتماِل العمـــِل، وكذلك  ــك ُكلِّْفـــَت مهّمةَ بناِء منـــزٍل، فال بدَّ مـــن توف َـّ ــْل أن تخيَـّ
ـــليُم، فكلَّما كاَن أفرادُه متآلفيَن متعاونيَن كاَن إيجابيّاً، ويُصبُح ســـلبيّاً عندما يســـودُه  المجتمُع اإلنســـانيُّ السَّ

الحسُد والكراهيةُ.

- أهمِّيّة العالقاِت اإليجابيِّة في بناِء مجتمٍع متكامٍل.

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ِ ِإْخَواناً، َوالَ يَِحلُّ 
ُ عليه وســـلََّم: » الَ تَبَاغَُضوا، َوالَ تَحَاسَـــُدوا، َوالَ تََدابَُروا، َوُكونُوا ِعبَـــادَ الّلَ قـــاَل النَّبيُّ صلَّى الّلَ

ــامٍ « )صحيح البخاري(. َـّ ِلمُْســـِلمٍ أَْن يَْهُجَر أَخَاهُ فَْوقَ ثَلثِة أَي

المعنىمالكلمةُ أو العبارةُم

الَهجُر والمقاطعةُالبُغُض1

الكراهيةُ الحسُد2

ِّيَن مُتراِحميَن التَّدابُر٣ كونوا مُتحاب

ِ ِإْخَوانا4ً
تمنِّي زواِل النِّعمِة عِن اآلخريَنُكونُوا ِعبَادَ الّلَ

فائـــدةٌ لُغويّـــةٌ: )اَل تَبَاغَُضوا، َواَل تََحاَســـُدوا، َواَل تََدابَـــُروا( أصلُها: ال تتباغضوا وال تتحاســـدوا وال تتدابروا، 
تخفيفاً. التّـــاءُ  وُحِذفَِت 
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الحديُث 
بويُّ النَّ

 أُحلُِّل الحديَث النّبويَّ إلى ِفكٍَر:

ُ عليه وســـلََّم من بعـــِض اآلفـــاِت االجتماعيِّة التـــي تُصيُب المجتمـــَع، مُبيِّنـــاً طرائَق  ــى الّلَ ُر النَّبـــيُّ صلَـّ يُحـــذِّ
عالِجهـــا؛ ليكوَن المجتمُع ســـليماً تســـودُه األُلفـــةُ والوئامُ.

الً - البغضاءُ: أوَّ

ُ عليه وســـلََّم عن كلِّ ما يـــؤدّي إلى البغضاِء والعـــداوِة والتَّنافِر بيَن أفـــراِد المجتمِع، ودعا  نهـــى النَّبيُّ صلَّى الّلَ
. أفرادَه إلى التَّســـامِح والتّآلِف؛ لتحقيـــِق األمِن االجتماعيِّ

أقرأُ وأستنتُج:. 2

الِقيَُم المستفادةُاآلياُت القرآنيّةُم

َ بَِقۡلٖب َسلِيٖم ٨٩  ]الشعراء[.1 َت ٱللَّ
َ
صفاءُ القلِب. يَۡوَم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمۡن أ

2
ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ  ۡحَسُن فَإَِذا ٱلَّ

َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ  َوَل تَۡسَتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسَّ

نَُّهۥ َوِلٌّ َحِيٞم ٣٤  ]فصلت[.
َ
مقابلةُ اإلساءِة باإلحساِن.َعَدَٰوةٞ َكأ

٣ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسنَِن ١٣٤ ُ  َوٱۡلَكِٰظِمَن ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافَِن َعِن ٱنلَّاِسۗ َوٱللَّ
]اآلية/آل عمران[.  

 .1
 .2
 .٣

ثانياً - الحسُد:

وابـــِط االجتماعيِّة بيَن  ــي زواِل النِّعمِة عـــِن اآلخريَن، وهو مـــن اآلفاِت التي تؤدِّي إلـــى تفكُِّك الرَّ الحســـُد: تمنِـّ
ُ عليه وســـلََّم:  األفـــراِد؛ قال صلَّى الّلَ

َّاُكْم َوالَْحَسَد، فَِإنَّ الَْحَسَد يَأُْكُل الَْحَسنَاِت َكَما تَأُْكُل النَّاُر الَْحطََب « )سنن أبي داود(.  » ِإي

أّما الِغبطةُ فهي: تمنِّي اإلنساِن النِّعمةَ لنفِسه دوَن زواِلها عن غيِره.
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رُس  الدَّ
الّثالُث 

أقرأُ وأُميُِّز بوضِع إشارِة )✓(:. ٣

حسٌدغبطةٌالموقُفم

يريُد لجاِره اإلفالَس في تجارِته.1

قاً كزميِله.2 يسعى ليكوَن متفوِّ

يجتهُد ليكوَن ناجحاً كطبيِب حيِّه المشهوِر.٣

يتمنّى اإلخفاَق لزميِله المنافِس له.4

ثالثاً - الهَجُر والمقاطعةُ:

ُ عليه وســـلََّم عِن التَّدابـــِر الذي يُؤدِّي إلى القطيعـــِة والهجراِن بقوٍل أو فعـــٍل، وعن زيادِة  ينهـــى النَّبـــيُّ صلَّى الّلَ
َّها كافيـــةٌ لصفاِء القلوِب، وعـــودِة المحبّـــِة والتَّعاوِن لبناِء مجتمـــٍع متكامٍل؛  ِة القطيعـــِة على ثالثِة أيـــامٍ؛ ألن مـــدَّ
ُ عليه وســـلََّم: » مَثَـــُل الُْمْؤِمِنيَن ِفي تََوادِِّهـــْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاطُِفِهْم مَثَُل الَْجَســـِد ِإذَا  ِ صلَّى الّلَ

قَاَل َرُســـوُل الّلَ
ـــَهِر َوالُْحمَّى « )صحيح مسلم(. اْشـــتََكى ِمنُْه عُْضٌو تََداَعى لَُه َســـاِئُر الَْجَســـِد ِبالسَّ

أقرأُ وأُصنُِّف:. 4

يِن - خاصَم زميلَه؛ ألنّه لم يساعْده في حلِّ الواجباِت - هنَّأَ زميلَه  اعتذَر لزميِله عن تأخُِّره في َسداِد الدَّ
الفائَز بالمسابقِة وتمنّى الفوَز لنفِسه - ينادي زميلَه بلقٍب يكرهُه - يتعاوُن مع أبناِء حيِّه في تنظيِف 

حديقِتهم.

شخصيّةٌ سلبيّةٌشخصيّةٌ إيجابيّةٌم

1

2

٣
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الحديُث 
بويُّ النَّ

رابعاً - دعوةٌ إلى الَوحدِة:

أقرأُ وأبني موقفاً:

الَوحـــدةُ تُنّمـــي التَّعاوَن بيـــَن أفراِد المجتمِع، وتزيُد ثقةَ الفرِد بنفِســـه وباآلخريَن، وتُســـهُم فـــي بناِء وطٍن 
ُ تعالى: قـــاَل الّلَ ٍر؛  آمٍن متطوِّ

ْۚ  ]اآلية/آل عمران: 103[. قُوا ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّ  َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ألتزمُ المعاملةَ الَحَسنةَ مع النّاِس قوالً وفعالً.. 1

2 .

٣ .

 التَّقويُم:

اقترْح حاّلً لكلٍّ من المشكالِت االجتماعيِّة اآلتيِة:

أ. الحسُد: 

ب. البغضاءُ: 

جـ. التَّدابُر: 
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األمُن االجتماعيُّ رُس  الدَّ
الّرابُع 

 تهيئةٌ:

أقرأُ وأُبيُِّن:  

ُ عليه وســـلََّم مجتمعاً آمنـــاً قائماً علـــى المواطَنِة الّصالحِة ونَْشـــِر العدِل والمســـاواِة  ــى الّلَ بنـــى النَّبيُّ صلَـّ
رِة حتى بادَر إلـــى كتابِة  ُ عليه وســـلََّم بالمدينـــِة المنـــوَّ ــى الّلَ بيـــَن أفـــراِده كافّـــةً، فمـــا إن حلَّ النَّبـــيُّ صلَـّ
وابَط بيَن ســـكاِنها، وتضمُن حريّةَ  ُز الرَّ ــُم حياَة النّاِس داخـــَل المدينِة وخارَجها، وتُعـــزِّ وثيقٍة دســـتوريٍّة تُنظِـّ

ينيِّة. ـــعائِر الدِّ المعتَقـــداِت وإقامِة الشَّ

ماِت المجتمِع اآلمِن:    -  من مقوِّ
1. المواطنةُ الّصالحةُ.  2.   ٣. 

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق:. 1

ُ عليه وسلََّم وثيقةً دستوريّةً تُنظُِّم العالقاِت بيَن سّكاِن المدينِة كلِّهم، وتبيُِّن  ِ صلَّى الّلَ
كتَب رسوُل الّلَ

حقوَق كلٍّ منهم وواجباِته.

الِقيَُم المستفادةُممن أهمِّ بنوِد الوثيقِة الّدستوريِّةم

َّهم أمّةٌ واحدةٌ.1 التَّناصُحإن

الَوحدةُإنَّ بينَهم النّصَح والنَّصيحةَ والبِّرَّ دوَن اإلثمِ.2

إنَّ بينَهم النَّصَر على مَن حارَب أهَل هذه ٣
رة(. حيفِة أو مَن دَهََم يثرَب )المدينة المنوَّ الصَّ

األمُن واألماُن

سيادةُ القانوِنمَن بقَي في المدينِة ومن خرَج منها فهو آمٌن.4

٥. سول ِ تعالى وإلى الرَّ
فاُع عن الوطِنمردُّ االختالِف إلى الّلَ الدِّ
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يرُة  السِّ
بوّيُة النَّ

أُصنُِّف وأستنتُج:. 2

ٌالِقيَُمم أثُرها في المجتمِعسلبيّةٌإيجابيّة

راِته ويعيُش أفرادُه بأماٍن.✓المواطَنة1ُ بناءُ مجتمٍع متكامٍل يُدافَُع عن مقدَّ

التَّسامُح2

الغدُر والخيانة٣ُ

الحواُر4

األمُن واألماُن٥

الَوحدة٦ُ

 أُقيُِّم ذاتي:

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً نادراً دائماً الموقُف الّسلوكي

أحترمُ أفرادَ أسرتي وأتحاوُر معهم.. 1

ألتزمُ قوانيَن بالدي وال أخالُفها.. 2

أسامُح مَن يُخطئُ في حّقي.. ٣

أُسهُم في بناِء وطني واستقراِره.. 4

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

فاُع عنه من اإليماِن.   2. تطبيُق القانوِن ضرورةٌ حياتيّةٌ اجتماعيّةٌ. 1. حبُّ الوطِن والدِّ

 .٣

 التَّقويُم:

ُ عليه وسلََّم على حمايِة حريِّة المعتَقِد؟ لماذا حرَص النَّبيُّ صلَّى الّلَ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

  :  نَقَذُكم
َ
 فَأ   :  ِ

 ِبَۡبِل ٱللَّ   :  ْٱۡعَتِصُموا 

الحسُد:  التَّدابُر:   البغُض:  

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

رِة حتى بادَر إلى كتابِة  تُنظُِّم حياَة    ُ عليه وسلََّم بالمدينِة المنوَّ  ما إن حلَّ النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ُز  بيَن سّكاِنها، وتضمُن حريّةَ  وإقامِة  النّاِس داخَل المدينِة وخارَجها، وتُعزِّ

ينيِّة. عائِر الِدّ الشَّ

، والتزامُ مبدِأ الحواِر    ِة المجتمِع وسعادِة أفراِده  بالعهوِد و  من أسباِب قوَّ
ِق و الذي يؤدِّي إلى  واإلخفاِق. بينهم، ونبُذ التَّفرُّ

ِح  ( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصحِّ ؤاُل الثّالُث:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٣  السُّ
الغلَط حيُث ُوِجَد:

) ( ِة المجتمِع.   كوُت عِن الخطِأ يؤدّي إلى قوَّ السُّ

) ( ماِت المجتمِع اآلمِن: المواطَنةُ الّصالحةُ.   من مقوِّ

) ( الِغبطةُ: تمنّي زواِل النِّعمة عِن اآلخريَن.   

) ( تطبيُق القانوِن ضرورةٌ حياتيّةٌ اجتماعيّةٌ.  

خصيِّة اإليجابيِّة؟ ؤاُل الّرابُع: ما األموُر التي نهى عنها النَّبيُّ  في حديِث الشَّ ٤ السُّ
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ؤاُل الخامُس: استخرْج من اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي مع التَّعليلِ: ٥ السُّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ َوأ

ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَۡرِ َوَيأ مَّ

ُ
  َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

. ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٠٤
التَّعليُلالمثاُلالحكُم م

كوِن1   مدٌّ عارٌض للسُّ
َّقة2ٌ   راءٌ مرق
  إظهاٌر شفوي٣ٌّ
  إدغامٌ بغنٍّة4
  قلقلةٌ صغرى٥

ً ممّا يأتي: ؤاُل الّسادُس: علِّْل كلَّ ٦ السُّ

ُ عليه وسلََّم عالَج  بعِض المشكالِت االجتماعيِّة.-  بياُن النَّبيِّ صلَّى الّلَ

النَّهُي عن زيادِة مّدِة القطيعِة على ثالثِة أيامٍ.- 

ؤاُل الّسابُع: اكتِب الِقيََم التَّربويّةَ المستفادةَ لكلٍّ ممّا يأتي: ٧ السُّ

ليل م الِقيَُم المستفادةُالدَّ

1 بَِقۡلٖب َسلِيٖم ٨٩ َ َت ٱللَّ
َ
 يَۡوَم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمۡن أ

2 َجِيٗعا ِ  َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ
٣ ْقُوا  َوَل َتَفرَّ
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المواَطنُة والوعُي المجتمعيُّ

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

فكرةُ النَّشاِط:
كتابةُ مواقَف إيجابيٍّة حياتيٍّة تدلُّ على 

 ، المواطَنِة اإليجابيِّة والوعِي المجتمعيِّ
 . وتنفيُذها في مشهٍد تمثيليٍّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

أسلوُب التّنفيِذ:

تعاونيٌّ

الحاجةُ األساسيّةُ لالنتماِء، واالرتباُط الوثيُق بيَن 
المواطِن ووطِنه، وأداءُ اإلنساِن لواجباِته مع 

حصوِله على حقوِقه ضرورةٌ لسالمِة المجتمِع 
. اإلنسانيِّ

نشاٌط
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طريقةُ التّنفيِذ: 
ِس.. 1 فِّ إلى خمِس مجموعاٍت بإشراِف الُمدرِّ تقسيُم الصَّ

تقومُ كلُّ مجموعٍة من المجموعاِت األربع بإعداِد مشهٍد تمثيليٍّ بزمٍن يُراِوُح بيَن )5 ـــ 10( . 2
( في إطاِر إمكاناِت التَّنفيِذ  دقائَق، يدلُّ على مواقَف حياتيٍّة )مواطَنةٌ إيجابيّةٌ ووعٌي مجتمعيٌّ

. فِّ داخَل الصَّ

تُراعى في المشهِد النِّقاُط اآلتيةُ: . ٣

اللُّغةُ العربيّةُ الفصيحةُ.  

راميّةُ.   الَحبكةُ الدِّ

األثُر اإليجابيُّ في نهايِة المشهِد.  

مالِء وتوزيُعها.    تحديُد األدواِر بيَن الزُّ

ُس مَع المجموعِة الخامسِة على تقييمِ المشاهِد التمثيليِّة الختياِر المشهِد األجمِل . 4 يُشرُف الُمدرِّ
. فِّ لعرِضه في المسرِح المدرسِيّ إن ُوجَد، أو في الصَّ

ملحوظةٌ: 

ِس.   تُترُك للطّالِب حريّةُ اختياِر المجموعِة التي سيؤدّي المشهَد التَّمثيليَّ معها بإشراِف الُمدرِّ

رِة.   رسيِّة الُمقرَّ يُكلَُّف الطُّاّلُب النَّشاَط مع بدايِة الَوحدِة الّرابعِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

نشاٌط



معاييُر الَوحدِة الخامسِة

ماوّيِة -  ساالِت السَّ  َوحدُة الرِّ

العفُو والمغفرُة

ُم َمظاِهَر ُقدرِة ُف الُمتعلِّ  يتعرَّ
اهلِل تعالى.

كاِة  أحكاُم الزَّ

كاِة. ُم أحكاَم الزَّ ُف المتعلِّ يتعرَّ

عادُة الحقيقّيُة  السَّ

عادِة. ُم حقيقَة السَّ ُف المتعلِّ يتعرَّ



5 الَوحدةُ الخامسةُ
القرآُن الكريُم    ماويِة – العفُو والمغفرُة   ساالِت السَّ َوحدُة الرِّ

يتلُو اآليتَين الكريمتَين بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليتَين الكريمتَين.  

يَُحِلُّل اآليتَين الكريمتَين إلى ِفَكٍر.  

دُ أركاَن اإليماِن الواردَة في اآليتَين الكريمتَين.   يُحدِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقع الحياتيِّ

العبادُة    كاةِ  أحكاُم الزَّ

كاةُ.   دُ األمواَل التي تجُب فيها الزَّ يُعدِّ

كاِة ومقاديَرها.   يذكُر أنصبةَ الزَّ

كاِة.   يُبيُِّن مصارَف الزَّ

األخالُق عادُة الحقيقّيةُ  السَّ

: » َعَجباً ألمِر المؤمِن... «   يقرأُ الحديَث النَّبويَّ

عادِة الحقيقيِّة.   يُبيُِّن مفهومَ السَّ

عادِة الحقيقيِّة.   يعطُي أمثلةً للسَّ

عادِة الحقيقيِّة.   يستنتُج الّرابَط بيَن اإليماِن والسَّ

راُت أَداِء الَوحدِة الخامسِة مؤشِّ
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ماوّيِة ساالِت السَّ َوحدُة الرِّ

 تهيئةٌ:

أتأمَُّل الُمخطََّط اآلتي ثمَّ أُجيُب:  

غايـِتها

الوحُي اإللهيُّ إلى األنبياِء 
المُ. سِل عليهُم السَّ والرُّ

ِ وحَده.. 1
عبادةُ الّلَ

هدايةُ النّاِس إلى الخيِر.. 2

تقويُم سلوِك النّاِس.. ٣

مصدِرها

ماويَِة في: ساالِت السَّ َوحدةُ الرِّ

ماويِّة؟   ساالِت السَّ ما الّرابُط بيَن الرِّ

 النَّشاُط:

دُ وأستنتُج:. 1 أُحدِّ

ِ َوَمَلٰٓئَِكتـِـهِۦ َوُكُتبـِـهِۦ  ّبـِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنــوَنۚ ُكٌّ َءاَمــَن بـِـٱللَّ نــزَِل إَِلۡــهِ ِمــن رَّ
ُ
 َءاَمــَن ٱلرَُّســوُل بَِمــآ أ

ــَك  ــا ِإَوَلۡ ــَك َربََّن ــاۖ ُغۡفَرانَ َطۡعَن
َ
ــِمۡعَنا َوأ ــواْ َس ُ ــلِهۦِۚ َوقَال ــن رُُّس ــٖد ّمِ َح

َ
ــۡنَ أ ــّرُِق َب ــلِهِۦ َل ُنَف َورُُس

ٱلَۡمِصــُر ٢٨٥  ]البقــرة[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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ُ الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّة

نزَِل إَِلۡهِ
ُ
 َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

 ّۚبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن القرآُن الكريُم منهُج حياٍة.    ِمن رَّ

   


ِ تعالى، 
من أركاِن اإليماِن: اإليماُن بالّلَ

سِل  ماويِّة، والرُّ والمالئكِة، والكتِب السَّ
المُ. عليهُم السَّ

اإليماُن تصديٌق وعمٌل.

َحٖد ّمِن
َ
 َل ُنَفّرُِق َبۡنَ أ
 ِۚرُُّسلِهۦ

المُ في  سِل عليهُم السَّ عدمُ التَّفريِق بيَن الرُّ
سالِة والتَّشريِع. الرِّ

   


ِ تعالى 
مِع والطّاعِة لّلَ إقراُر المؤمنيَن بالسَّ

ٍُّر وفهمٍ، وسؤالُهم المغفرَة. بتدب
 ِ من أسباِب المغفرِة: التزامُ أوامِر الّلَ

تعالى واجتناُب نواهيه.

 ِإَوَلَۡك ٱلَۡمِصُر ٢٨٥ .تعالى المرجُع والمآُب ِ
إلى الّلَ

أتذكَُّر وأُبيُِّن:. 2

سلِالملئكِةاإليمانُ بـ : القضاِء والقََدِراليومِ اآلخِرالرُّ

ِ األثُر
عبادةُ الّلَ
وحَده.

عوُر  الشُّ
 ِ

بمراقبِة الّلَ
تعالى.

الهدايةُ إلى 
الطَّريِق 

المستقيمِ
لوِك تقويُم السُّ

عوُر  الشُّ
ضا  بالرِّ

واالطمئناِن

دُ:. ٣ أقرأُ وأُحدِّ

َّه راعى حالَهم وقدراِتهم، فلم يُكلِّْفهم فوَق طاقِتهم؛ كيال يقعوا في  ِ تعالى ورحمِته بالنّاِس أن
من حكمِة الّلَ

الحرِج والمشّقِة.
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الّدرُس 
األّوُل

ُ َنۡفًســا إِلَّ وُۡســَعَهاۚ لََهــا َمــا َكَســَبۡت وََعلَۡيَها َمــا ٱۡكتََســَبۡتۗ َربََّنــا َل تَُؤاِخۡذنَآ   َل يَُكّلـِـُف ٱللَّ
ِيــَن ِمــن َقۡبلَِنــاۚ َربََّنــا  ا َكَمــا َحَۡلَتــُهۥ َعَ ٱلَّ نَــاۚ َربََّنــا َوَل َتِۡمــۡل َعلَۡيَنــآ إِۡصٗ

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّســيَنآ أ إِن ن

َوَلُتَّمِۡلَنــا َمــا َل َطاقَــَة نَلـَـا بـِـهۦِۖ  ]اآلية/البقــرة:286[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىالكلمةُم

1  طَاقَتَها

2  ً تكليفاً شاقّا

أقرأُ وأُطابُق:. 4

ليُل الموافُقمالتَّراكيُب القرآنيّةُم الدَّ

1 َۚنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها ُ نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ ٣٩  ]النجم[. َل يَُكّلُِف ٱللَّ ن لَّۡيَس لِۡلِ
َ
 َوأ

2 لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡت   َبُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡس ُ  يُرِيُد ٱللَّ
]اآلية/ البقرة:185[.

٣ ۚنَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ن ُيَّفَِف َعنُكۡمۚ  ]اآلية/ النساء:.]28 َربََّنا َل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

َ
ُ أ  يُرِيُد ٱللَّ

4
ا َكَما َحَۡلَتُهۥ َعَ  َربََّنا َوَل َتِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ

 ِۚيَن ِمن َقۡبلَِنا ٱلَّ
ُ عليه وسلََّم: » بُِعثُْت ِبالَْحِنيِفيَِّة  قاَل النَِّبيُّ صلَّى الّلَ

ْمَحِة « )مسند أحمد(. السَّ

٥ َِربََّنا َوَل ُتَّمِۡلَنا َما َل َطاقََة نَلَا بِه 
َ قَْد  ُ عليه وسلََّم: » ِإنَّ الّلَ قَاَل النَِّبيُّ صلَّى الّلَ
َِّتي الَْخطَأَ، َوالنِّْسيَاَن « )سنن ابن ماجه(. تََجاَوَز َعْن أُم
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القرآُن 
الكريُم

دُ األدعيةَ الواردَة في قوِله تعالى:. ٥ أُحدِّ

 ــَن ٢٨٦ ــۡوِم ٱۡلَكٰفِرِي ــا َعَ ٱۡلَق نَ ــا فَٱنُصۡ ــَت َمۡولَىَٰن ن
َ
ــاۚٓ أ ــا َوٱرَۡحَۡن ــۡر نَلَ ــا َوٱۡغفِ ــُف َعنَّ  َوٱۡع

]اآلية/البقرة[.  

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

1 .2 .

٣ .4 .

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

مسؤوليّةُ اإلنساِن عن أقواِله وأفعاِله.. 1

2 .

 التَّقويُم:

نيا واآلخرِة؟ ِ تعالى ومغفرتَه في الدُّ
كيَف يناُل اإلنساُن رحمةَ الّلَ
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رُس  الدَّ
العفُو والمغفرُةالّثاني

 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

 النَّشاُط:

أُبيُِّن الُحكَم التَّجويديَّ مَع التَّعليِل، وأنِطُقه نُطقاً صحيحاً:. 1

التَّعليُلالحكُم التَّجويديُّالمثاُلم

1 نزَِل
ُ
 أ

2 ِّبِه  رَّ

٣ ِّۚمِن رُُّسلِه 

4 ِٓسيَنا
َّ  إِن ن

٥ َۚقۡبلَِنا 

٦ َٓۚوٱرَۡحَۡنا 

ِ َوَمَلٰٓئَِكتـِـهِۦ َوُكُتبـِـهِۦ  ّبـِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنــوَنۚ ُكٌّ َءاَمــَن بـِـٱللَّ نــزَِل إَِلۡــهِ ِمــن رَّ
ُ
 َءاَمــَن ٱلرَُّســوُل بَِمــآ أ

ــَك  ــا ِإَوَلۡ ــَك َربََّن ــاۖ ُغۡفَرانَ َطۡعَن
َ
ــِمۡعَنا َوأ ــواْ َس ُ ــلِهۦِۚ َوقَال ــن رُُّس ــٖد ّمِ َح

َ
ــۡنَ أ ــّرُِق َب ــلِهِۦ َل ُنَف َورُُس

ُ َنۡفًســا إِلَّ وُۡســَعَهاۚ لََهــا َمــا َكَســَبۡت وََعلَۡيَهــا َمــا ٱۡكتََســَبۡتۗ َربََّنــا  ٱلَۡمِصــُر ٢٨٥ َل يَُكّلـِـُف ٱللَّ
ِيــَن ِمــن  ا َكَمــا َحَۡلَتــُهۥ َعَ ٱلَّ نَــاۚ َربََّنــا َوَل َتِۡمــۡل َعلَۡيَنــآ إِۡصٗ

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّســيَنآ أ َل تَُؤاِخۡذنَــآ إِن ن

نــَت َمۡولَىَٰنــا 
َ
َقۡبلَِنــاۚ َربََّنــا َوَلُتَّمِۡلَنــا َمــا َل َطاقَــَة نَلـَـا بـِـهۦِۖ َوٱۡعــُف َعنَّــا َوٱۡغفِــۡر نَلـَـا َوٱرَۡحَۡنــاۚٓ أ

ــَن ٢٨٦  ]البقــرة[. ــۡوِم ٱۡلَكٰفِرِي ــا َعَ ٱۡلَق نَ فَٱنُصۡ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ



القرآُن 
الكريُم

105

أستخرُج من اآلياِت القرآنيِّة مثاالً لكلٍّ من المدوِد اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 2

التَّعليُلالمثاُلنوعُ المدِّم

  بدٌل 1
  منفصٌل2
  صلةٌ صغرى ٣
  متَّصٌل4
  طبيعي٥ٌّ
كوِن٦   عارٌض للسُّ

 التَّقويُم:

ِح الغلَط حيُث  حيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلِط، وصحِّ ( جانَب العبارِة الَصّ اكتْب كلمةَ )صحَّ
ُوِجُد:

لِة الكبرى )2-4-6( حركاٍت جوازاً.  (أ. مقداُر مدِّ الصِّ (

ِ  قمريّةٌ. (ب. الاّلمُ في اسمِ الجاللِة  ٱللَّ (

مُّ. ُم الّراءُ إذا جاءَت ساكنةً وقبلَها حرٌف حركتُه الضَّ (ج. تُفخَّ (
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رُس  الدَّ
كاِةالّثالُث أحكاُم الزَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ُ تعالى علـــى األغنياِء؛ لتُســـِهَم في التَّكافـــِل االجتماعيِّ وســـدِّ حاجاِت  كاةُ عبـــادةٌ ماليّـــةٌ، فرَضهـــا الّلَ الـــزَّ
المســـتحقِّيَن لها؛ قـــاَل تعالى:

آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم ٢٥  ]المعارج[.  ۡعلُومٞ ٢٤ ّلِلسَّ ۡمَوٰلِِهۡم َحّقٞ مَّ
َ
ِيَن ِفٓ أ  َوٱلَّ

كاةُ؟ - ما األمواُل التي تجُب فيها الزَّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأتعلَُّم:. 1

الماُل هو كلُّ شـــيٍء لـــه قيمةٌ يتملَُّكه اإلنســـاُن، مثُل: النُّقوِد واألســـهمِ التِّجاريِة، فاألمـــواُل أنواٌع، تجُب 
كاِة يُؤدَّى إلى مَن يســـتحُقه بشـــروٍط  دٌ مَن الـــزَّ كاةُ فـــي بعِضها، ولـــكلِّ نوٍع نصـــاٌب ومقداٌر محـــدَّ الـــزَّ

. دٍة محدَّ
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العبادُة

كاِةالنِّصاُبنوعُ الماِلم وقُت إخراِجهامقداُر الزَّ

هُب1 85 غالذَّ

بعَد مروِر %2.5
عامٍ هجريٍّ 
على مُلِك 

النِّصاِب

600 غالفّضة2ُ

األوراُق والعمالُت النَّقديّةُ ٣
هِب أو  ُر بنصاِب الذَّ تقدَّ

الفّضِة 4
لُع  عُروُض التِّجارِة: وهي السِّ

والبضائُع الُمَعّدةُ للتِّجارِة.

٥
األنعامُ الّسائمةُ: التي ترعى 
في المراعي الُمباحِة أكثَر 

نِة. أيّامِ السَّ

- اإلبُل: خمٌس.
- البقُر: ثالثون.

- الغنُم والماعُز: أربعون.

- شاةٌ من الغنم.
نةَ(. - تبيٌع )ما أتمَّ السَّ

- شاةٌ.

روُع والثِّماُر٦ 650 كغالزُّ

-  الُعشُر )10%(: إذا كانت 
ماِء أو الُعيوِن. تُسقى بماء السَّ

-  نصُف الُعشِر )5%(: إذا كانت 
تُسقى بالمضّخاِت ونحوِها. 

عنَد الحصاِد 
أو َجنِْي 

الثِّماِر

أقرأُ وأُبيُِّن:. 2

كاِة تجعُل حساَب قيمِتها في مختلِف الحاالِت أمراً يسيراً: معرفةُ أحكامِ الزَّ

كاِةالحالةُم مقداُر الزَّ

عيِر المسقيِّ بالمطِر.1 )1000 × 10( ÷ 100 = ألُف كيلوغرام من الشَّ

ثالثةُ آالِف كيلوغرام مَن القمِح المسقيِّ بالمضّخاِت.2

بضائُع تجاريّةٌ قيمتُها ثالثةُ مالييَن ليرٍة سوريٍّة.٣

ألُف غرامٍ مَن الفّضِة.4

هِب.٥ 300 غرامٍ مَن الذَّ

أربعون شاًة ترعى في المراعي العامِّة.٦
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كاةُ فيما يأتي مَع التَّعليِل:. ٣ أُميُّز األمواَل التي تجُب فيها الزَّ

كاةُالماُلم التَّعليُلال تجُبتجُب الزَّ

هِب.1 200 غ مَن الذَّ

مئةُ رأٍس مَن الغنمِ معلوفةٌ.2

رِة.٣ 1000كغ مَن الذُّ

عشرون بقرًة سائمةً.4

أُقيُِّم معلوماتي:. 4

حيحةَ مّما ُوِضَع بين قوسين لكلٍّ مّما يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

أ. نصاُب الفّضِة: 

)200 - 400 - 600 - 800( غ.

روِع والثِّماِر التي تُسقى بُكلفٍة:  ب. مقداُر زكاِة الزُّ

.)% 20 - % 15 - % 10 - % 5(

جـ. مقداُر زكاِة مليوني ليرٍة سوريٍّة: 

)30 - 40 - 50 - 60( ألَف ليرٍة سوريٍّة. 

د. نصاُب البقِر: 

)20 - 30 - 40 - 50( رأساً مَن البقِر.
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أقرأُ وأستنتُج. ٥

كاِة: يُشترُط لصّحِة أداِء الزَّ

دقاِت. . 1 كاَة الواجبةَ من غيِرها من الصَّ َّها تميُِّز الزَّ النِّيّةُ؛ ألن

تمليُكها لَمن يستحُقها؛ قاَل تعالى:. 2

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكِن َوٱۡلَعِٰملَِن َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمَن َوِف   إِنََّما ٱلصَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم ٦٠  ]التوبة[. ِۗ َوٱللَّ بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱللَّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َسبِيِل ٱللَّ

وجِة، -  وال يصحُّ أن يدفَعها إلى األشخاِص الذين تجُب نفقتُهم عليه؛ مثُل األِب واألمِّ، واألبناِء والزَّ
َدقَةُ َعلَى الِْمْسِكيِن  ُ عليه وسلََّم: » الصَّ كاِة؛ لقوِله صلَّى الّلَ أمّا على األقارِب اآلخريَن فهم أولى بالزَّ

ِحمِ ِثنْتَاِن: َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ « )سنن الترمذي(. َصَدقَةٌ، َوِهَي َعلَى ِذي الرَّ

كاِة لكلٍّ من:  حُكُم دفِع الزَّ

العّمِة والخالِة الفقيرتَيِن: . 1

اإلخوِة واألخواِت الفقراء المستقلّيَن عن الُمزّكي: . 2

األخِت التي هو مسؤوٌل عن نفقِتها: . ٣

أقرأُ وأبني موقفاً:

هناك مَن:

يَُعدُّ ما يدفُعه من ضرائَب جزءاً من زكاِة ماِله، على الّرغمِ من اختالِف المستحقِّيَن، فالذي يستحقُّ . 1
رائُب فهي تُسهُم في سدِّ حاجاِت  كاَة األصناُف الثّمانيةُ الواردةُ في اآليِة الكريمِة فقط، أمّا الضَّ الزَّ

كاِة.  المجتمِع العامِّة، وهي واجبةُ األداِء، وال تُحتَسُب من الزَّ

كاِة.. 2 َّه لم يعِطه للفقيِر بنيِّة الزَّ كاِة، مع أن ه مَن الزَّ يسامُح الَمِديَن الفقيَر بَدينه ويعدُّ
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 أُنظُِّم أفكاري:

اإلبُل: 
البقُر: 

الغنُم والماعُز: 

12٣4

النِّصاُب

اإلبُل: 
البقُر: 

الغنُم والماعُز: 

ماِء: المرويّة بماِء السَّ

المرويّة بالمضخّاِت: أو 

هُب:   الذَّ
الفّضةُ: 

12٣4

كاِة مقداُر الزَّ

األنعامُ الزُّروعُ والثِّماُر
العملُت النَّقديّةُ 
وعُروُض التِّجارة

هُب والفّضةُ الذَّ

12٣4

كاةُ: منَ األمواِل التي تجُب فيها الزَّ
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

كاةُ حقٌّ للفقيِر، على الُمزّكي أاّل يؤخَِّرها عن وقِت أداِئها.. 1 الزَّ

كاِة قبَل حلوِل وقِتها.. 2 يمكُن للُمزّكي أداءُ الزَّ

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

ماذا لو دفَع األغنياءُ كلُّهم زكاَة أمواِلهم؟
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 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ُ تعالـــى ُســـبَل تحقيِقها وذلك  ــَن الّلَ ـــعادَة، ويبحثـــوَن عن أســـباِبها، وقد بيَـّ النّـــاُس جميعـــاً ينشـــدوَن السَّ
ِ وحَده، والعمِل الّصالِح الذي ينفُع الفردَ والمجتمَع؛ قاَل تعالى: 

باإليماِن بالّلَ

ۡحَسِن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

ُ
ۡو أ

َ
 َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧  ]النحل[. 

عادةُ الحقيقيّةُ؟  - ما السَّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُِّن:. 1

ِ تعالـــى، وإلى إخالِص 
ضا بقضـــاِء الّلَ يـــورُث اإليمـــاُن في قلـــِب صاحِبه ســـعادًة حقيقيّةً تدفُعه إلـــى الرِّ

ُ عليه وســـلََّم: » عََجباً أِلَْمـــِر الْمُْؤِمِن، ِإنَّ أَْمـــَرهُ ُكلَّهُ خَْيٌر، َولَْيـــَس ذَاَك أِلَحٍَد ِإالَّ  ِ صلَّى الّلَ
العمـــِل؛ قاَل رســـوُل الّلَ

اءُ، َصبََر فَـــكَانَ خَْيراً لَهُ « )صحيح مســـلم(. اءُ شَـــكََر، فَكَانَ خَْيـــراً لَـــهُ، َوِإْن أََصابَتْهُ ضَرَّ ِللْمُْؤِمـــِن، ِإْن أََصابَتْهُ سَـــرَّ

عادِة: مَن الِقيَمِ األخالقيِّة التي تُوصُل اإلنساَن إلى السَّ
1 .

2 .
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أقرأُ وأتعلَُّم:. 2

عادةُ الحقيقيّةُ: السَّ
ميِر بالوســـطيِّة واالعتـــداِل والتَّوازِن بيـــَن مطالِب  شـــعوٌر داخلـــيٌّ يتمثَُّل في طُمأنينـــِة القلِب وراحـــِة الضَّ

وِح والجســـِد.  الرُّ

عادِة الحقيقيِّة: ماِت السَّ من مقوِّ

روِر.   عوُر بالطُّمأنينِة والّراحِة والسُّ الشُّ

وِح مَن العبادِة والتَّحليِّ     التَّوازُن بيَن تحقيِق مطالِب الجسِد من طعامٍ وشراٍب وغيِرهما، ومطالِب الرُّ
بمكارمِ األخالِق وغيِرهما.

نيا واآلخرَة.    عادِة لتشمَل الدُّ ِّساُع دائرِة السَّ ات

َّتِة،  ـــعادِة الخادعـــِة المؤق ـــعادةُ الوهميّـــةُ التي تتعلَُّق باألمـــوِر المادِّيِّة فقط، فهي شـــعوٌر عابٌر بالسَّ أمّـــا السَّ
َّها متناقصةٌ تتالشـــى مـــَع الوقِت.  وأغلُب مـــا يميُِّزها أن

عادِة الوهميِّة:. ٣ عادِة الحقيقيِّة والسَّ أُقارُن بيَن السَّ

عادةُ الوهميّةُمن حيُث: عادةُ الحقيقيّةُالسَّ السَّ

معنويّةٌالنَّوُع

المصدُر
ٍِّر مادّيٍّ خارجيٍّ كالثَّروِة  إحساٌس يأتي من مؤث

والقّوِة والجاِه.
ضا  شعوٌر نابٌع من داخِل النَّفِس يأتي من الرِّ

ِ تعالى والقناعِة.
بقضاِء الّلَ

يمومةُ َّتةٌ متناقصةٌ مَع الوقِت.الدَّ عابرةٌ مؤق
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أتأمَُّل الُمخطََّط ثمَّ أُكمُل:. 4

 اإليمانُ

والعمُل الّصالُح

حُسُن الخُلُِق

العلُم والتَّعلُُّم
أسباٌب تُوصُل اإلنسانَ 

عادِة: إلى السَّ

ضا والقناعةُ الرِّ

الكسُب المشروعُ 

استثماُر 

أوقاِت الفراِغ

أقرأُ وأُطابُق:. ٥

عادِة الحقيقيِّةماآلياُت القرآنيّةُ م آثاُر السَّ

ۡذَهَب َعنَّا ٱۡلََزَنۖ إِنَّ َربََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر ٣٤  ]فاطر[.1
َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ عوُر باألماِن والطُّمأنينِة. َوقَالُواْ ٱۡلَۡمُد لِلَّ الشُّ

َبَع ُهَداَي فََا يَِضلُّ َوَل يَۡشَقٰ ١٢٣  ]اآلية/طه[.2 الفوُز بالَجنَِّة. َفَمِن ٱتَّ

ۡعِف بَِما َعِملُواْ َوُهۡم ِف ٱۡلُغُرَفِٰت َءاِمُنوَن ٣٧  ]اآلية/سبأ[.٣ ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َجَزآُء ٱلّضِ
ُ
زواُل الحزِن. فَأ

4 نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة
ُ
ۡو أ

َ
 َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

]اآلية /النحل:97[. الهدايةُ وُحسُن العاقبِة. 

ِيَن ُسعُِدواْ فَِف ٱۡلَنَّةِ َخِٰلِيَن فِيَها  ]اآلية/ هود:108[.٥ ا ٱلَّ مَّ
َ
غيدةُ الهانئةُ. َوأ الحياةُ الرَّ
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أقرأُ وأبني موقفاً:

َّها متقلِّبةٌ بيَن عُســـٍر ويُســـٍر، وِصّحٍة ومرٍض، وفقـــٍر وغنًى يدفُعه إلى  نيا بأن إدراُك اإلنســـاِن واقَع الحياِة الدُّ
، والقدرِة على حلِّ المشـــكالِت، والتَّأقلـــمِ مَع واقِعه، فيتجـــاوز العقباِت،  بـــذِل الجهِد، وتحمُِّل المشـــاقِّ

نيا واآلخرِة.  لتغدَو حياتُه ســـعيدًة طيِّبةً فـــي الدُّ

أقرأُ وأستنتُج:. ٦

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱۡلُقلُوُب ٢٨  ]الرعد[. َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذۡكرِ ٱللَّ ُ تعالى:  ٱلَّ قاَل الّلَ

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك  ]اآلية/ طه:124[.
َ
ُ تعالى:  َوَمۡن أ قاَل الّلَ

عادِة الحقيقيِّة:    الّرابُط بيَن اإليماِن والسَّ

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٧

ُن العالقاُت االجتماعيّةُ النّاجحةُ التي تحقُِّق سعادًة حقيقيّةً من خالِل: تتكوَّ

عمِ واإلحساِن لآلخريَن دوَن انتظاِر شكِرهم.   تقديمِ الدَّ

مشاركِة اآلخريَن أفراَحهم وأتراَحهم.  

فِح عن إساءِة اآلخريَن، والعفِو عنهم.   الصَّ

المِ والتَّحيَِّة مع إظهاِر اللُّطِف والمودِّة.    إلقاِء السَّ

عادةَ مع اآلثاُر المتوقَّعةُمواقُف تحقُِّق السَّ

هما.أخاطبُهما بأدٍب واحترامٍ.الوالديِن اكتساُب ِبرِّ

سيَن المدرِّ

األصدقاِء

المحتاجيَن
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بُني: ُخلُقي يهذِّ
ِ تعالى وقدِره، 

ـــعادةُ أن أرضى بقضاِء الّلَ عاَب، وأاّل أشـــعَر باآلالمِ، بِل السَّ ـــعادةُ أاّل أواجَه الصِّ ليَســـِت السَّ
بِر؛ ألتجـــاوَز العقباِت بنجاحٍ.  وأتحلّى بالصَّ

 أُقيُِّم ذاتي:

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الموقُف الّسلوكي

أُنمِّي مهاراتي اإليجابيّةَ في بناِء شخصيّتي.. 1

أستثمُر أوقاَت فراغي بأعماٍل مفيدٍة.. 2

عيِّة.. ٣ أُشارُك في األعماِل التَّطوُّ

أُسارُع إلى مساعدِة والديَّ وقضاِء حوائِجهما.. 4

٥ .. ِق العلميِّ أُبارُك لزميلي الذي ينافُسني في التَّفوُّ
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األخالُق

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

عادِة.. 1 ُ تعالى لنا من أهمِّ األسباِب الموصلِة إلى السَّ ضا بما قسَمه الّلَ القناعةُ والرَّ

يبني اإلنساُن سعادتَه باإليماِن والعلمِ والُخلُِق الكريمِ.. 2

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

هرِة. عادَة تكمُن في االقتصاِر على الثَّراِء والشُّ بيِّْن رأيَك مَع التَّعليِل فيَمن يظنُّ أنَّ السَّ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

  :  ا  إِۡصٗ   :  وُۡسَعَها 

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

عادةُ الحقيقيّةُ هي: شعوٌر  يتمثَُّل في طُمأنينِة القلِب وراحِة  بالوسطيِّة     السَّ
واالعتداِل والتَّوازِن بيَن مطالِب  والجسِد.

ِ تعالى، و نواهيه.  
ِمن أسباِب المغفرِة: التزامُ  الّلَ

ِح  ( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصحِّ ؤاُل الثّالُث:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٣  السُّ
الغلَط حيُث ُوِجَد:

) ( غرى خمُس حركاٍت.   مقداُر مدِّ الّصلِة الصُّ

) ( يبني اإلنساُن سعادتَه باإليماِن والعلمِ والُخلُِق الكريمِ.  

) ( هِب: %10.   مقداُر زكاِة الذَّ

) ( نصاُب اإلبِل خمٌس.  

) ( اإلنساُن مسؤوٌل عن أقواِله وأفعاِله.  

كاِة؟ ؤاُل الّرابُع: ما شروُط صّحِة أداِء الزَّ ٤ السُّ



دريباُت التَّ

119

ؤاُل الخامُس: استخرْج من اآليِة الكريمِة مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي مع التَّعليلِ: ٥ السُّ

. َِوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِه ِ ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
  َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

التَّعليُلالمثاُلالحكُم م

  مدٌّ متَّصٌل1
مة2ٌ   راءٌ مفخَّ
  مدُّ بدٍل٣
4ٌ   إخفاء
  مدُّ صلٍة صغرى٥

ً ممّا يأتي: ؤاُل الّسادُس: علِّْل كلَّ ٦ السُّ

ِ تعالى النّاَس قدَر استطاعِتهم. - 
تكليُف الّلَ

كاِة. -  رائُب مَن الزَّ ال تَُعدُّ الضَّ

ؤاُل الّسابُع: اكتِب التَّركيَب القرآنيَّ الموافقَ لكلٍّ منَ الحديثَين اآلتيَين:   ٧ السُّ

 -   .» ْمَحِة ُ عليه وسلََّم: » بُِعثُْت ِبالَْحِنيِفيَِّة السَّ قال صلَّى الّلَ

َِّتي الَْخطَأَ َوالنِّْسيَاَن «.-  َ قَْد تََجاَوَز َعْن أُم ُ عليه وسلََّم: » ِإنَّ الّلَ قال صلَّى الّلَ

  

ؤاُل الثّامُن: اكتْب أثراً لكلٍّ من أركاِن اإليماِن اآلتيِة: ٨ السُّ

كُن: اإليمانُ بـ :م األثُرالرُّ

ِ تعالى وحَده1
الّلَ

المالئكِة2

ماويِّة٣ الكتِب السَّ
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ضا عِن الّذاِت مهارُة اإلنجاِز والرِّ

يمتلُك كلُّ إنساٍن قدراٍت إيجابيّةً 
جيِّدًة تساعُده على تحقيِق إنجاٍز 
يلقى الَقبوَل واالستحساَن من 
اآلخريَن، مّما يُشِعُر اإلنساَن 

ضا عن ذاِته والفخِر بإنجاِزِه. بالرِّ

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

فكرةُ المشروِع:
إنشاءُ مُخطٍَّط هيكليٍّ 

ضا عِن  لمهارِة اإلنجاِز والرِّ
الذّاِت. 

مشروٌع 
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طريقةُ التّنفيِذ: 

ضا . 1 استخدامُ برنامِج تحريِر النُّصوِص )word( إلنشاِء مُخطٍَّط هيكليٍّ يمثُِّل مهارَة اإلنجاِز والرِّ
عِن الذّاِت يتضمَُّن ما يأتي:

تعريُف مفهومِ اإلنجاِز.   

تحديُد المهاراِت التي تساعُد الطّالَب في إنجاِز مهّماِته الحياتيِّة.  

بياُن األساليِب واألدواِت المساعدِة على زيادِة اإلنجاِز.   

كتابةُ إنجازاٍت لعلماءَ عرٍب في خدمِة اإلنسانيِّة.  

تقبُُّل آراِء اآلخريَن والنَّقِد البنّاِء.  

يُراعى في الُمخطَِّط: دقّةُ المحتوى، ووضوُح الُمخطَِّط وجماليّتُه. . 2

٣ . . فِّ ُس أفضَل األعماِل لعرِضها في مجلِّة حائِط الصَّ يختاُر الُمدرِّ

يُرَسُل أفضُل مخطٍَّط على مستوى المدرسِة إلى مجلَِّة وزارِة التّربيِة اإللكترونيِّة؛ ليتمَّ تقويمه . 4
ونشره. 

ملحوظةٌ: 

ُِّر جهاِز حاسوٍب فمن الممكِن إنشاءُ الُمخطَِّط الهيكليِّ على ورٍق مُقّوى     في حاِل عدمِ توف
باستخدامِ أقالمٍ مَن البيئِة المدرسيِّة.

رِة.   رسيِّة الُمقرَّ يُكلَُّف الطُّاّلُب المشروَع مع بدايِة الَوحدِة الخامسِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

مشروٌع 



معاييُر الَوحدِة الّسادسِة

مواِت واألرِض -   بديُع السَّ

موّدٌة ورحمٌة

ّيَة اآلياِت الكونّيِة ُم أهمِّ  ُيدِرُك المتعلِّ
الّدالِّة على َعَظمِة الخالِق.

كرامُة الوالَديِن

ُم األلفاَظ  يجتنُب المتعلِّ
المؤذيَة لآلخريَن.

كاِة  آداُب الزَّ

كاِة وآثاَرها. ُم آداَب الزَّ ُف المتعلِّ يتعرَّ



راُت أَداِء الَوحدِة الّسادسِة مؤشِّ

6 الَوحدةُ الّسادسةُ
القرآُن الكريُم    مواِت واألرِض – موّدٌة ورحمٌة   بديُع السَّ

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يَُحلُِّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

ُح الحكمةَ من التَّفكُِّر في اآلياِت الكونيِّة.   يُوضِّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَربويّة الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَربويّة الُمستفادَة بالواقع الحياتيِّ

بويُّ الحديُث النَّ كرامُة الوالدين 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

  . يُحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ

لبيّةَ لأللفاِظ المؤذيِة.    يُبيُّن اآلثاَر السَّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّة الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

العبادُة    كاِة   آداُب الزَّ

كاِة.    دُ آداَب إخراِج الزَّ يُعدِّ

كاِة.   يستنتُج آثاراً للزَّ

رِس.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدَّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ



الّدرُس 
األّوُل

124

مواِت واألرِض بديُع السَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ُ تعالـــى كلَّ شـــيٍء َخلََقه، وعنَد التَّفكُّـــِر فيما حولنا نجُد إبداَعه ســـبحانَه وتعالى فـــي كلِّ األموِر  أبـــدَع الّلَ
ــه؛ قاَل تعالى:  ـــماِء واألرِض واإلنســـاِن واللَّيـــِل والنَّهاِر والكوِن كلِـّ قيقِة، من َخلِْق السَّ والتَّفاصيـــِل الدَّ

ٍءۚ  ]النمل/اآلية:88[. ۡتَقَن ُكَّ َشۡ
َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ  ُصۡنَع ٱللَّ

ُ تعالى النّاَس إلى التَّفكُِّر في اآلياِت الكونيِّة؟  - لماذا يدعو الّلَ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ۡن َخلََق 
َ
وَن ٢٠ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ نُتم بََشٞ تَنتَِشُ

َ
ۡن َخلََقُكم ّمِن تَُراٖب ُثمَّ إَِذآ أ

َ
 َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم  َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
لَُكم ّمِۡن أ

ُروَن ٢١  ]الروم[. َيَتَفكَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىمالكلمةُ القرآنيّةُم

1 َِءاَيٰتِه ًمحبّة

2 ّْلِتَۡسُكُنٓوا أدلِّته الواضحِة

٣ ٗة َودَّ رقّةً وعطفاً مَّ

4 رَۡحًَة لتأنَسوا
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الكريُم
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أقرأُ وأستنتُج:. 2

الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ۡن َخلََقُكم ّمِن تَُراٖب
َ
التَّواضُع َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

2 وَن٢٠ نُتم بََشٞ تَنتَِشُ
َ
سعُي اإلنساِن لقضاِء حوائِجه. ُثمَّ إَِذآ أ

٣
نُفِسُكۡم 

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
 َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

 ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها
َ
األُلفةُأ

4 ۚٗة َورَۡحًَة َودَّ وَجين، وبيَن النّاِس  وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ قيامُ العالقِة بيَن الزَّ
حمِة. على أساِس المودَِّة والرَّ

٥ ُروَن٢١  إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

ُ تعالى آدمَ  أسماءَ األشياِء كلَّها ولغاِت التَّعبيِر؛ قاَل تعالى: علََّم الّلَ

َها  ]البقرة/اآلية:31[.
ۡسَمآَء ُكَّ

َ
 وََعلََّم َءاَدَم ٱۡل

ۡلَوٰنُِكۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت 
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
ۡرِض َوٱۡختَِلُٰف أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َخۡلُق ٱلسَّ

ّلِۡلَعٰلِِمَن ٢٢  ]الروم[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ۡرِض
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َخۡلُق ٱلسَّ

2 ۚۡلَوٰنُِكۡم
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
 َوٱۡختَِلُٰف أ

٣ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلِۡلَعٰلِِمَن٢٢ .ِالئُل الواضحةُ ألهِل الِعلْمِ والفهم الدَّ
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الّدرُس 
األّوُل

أُقيُِّم معلوماتي:. 4

حيحةَ لكلٍّ مّما يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

الحكمةُ من اختالِف األلسنِة )اللُّغاِت( واأللواِن هي:  

ُأ. تنافُر النّاِس جـ. التَّعارُف والتَّواصُلب. العداوةُ والبغضاء

مقياُس التَّفاضِل بيَن النّاِس:  

جـ. الماُلب. التَّقوىأ. اللَّوُن

أقرأُ وأستنتُج:. ٥

ِۡل َوٱنلََّهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم  َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱلَّ
يَۡسَمُعوَن ٢٣  ]الروم[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ِِۡل َوٱنلََّهار راحةُ الجسمِ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱلَّ

2 َۚٓوٱبۡتَِغآؤُُكم ّمِن فَۡضلِهِۦ زِق عُي لطلِب الرِّ السَّ

٣ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم يَۡسَمُعوَن٢٣ ِّعاُظ االت
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القرآُن 
الكريُم

ُر وأُقارُن:. ٦ أُفكِّ

َة، ومع ذلك كاَن متواضعاً  يكســـُب رزقَه  ُ تعالى المـــاَل والقوَّ ِ داودُ  مَِلـــكاً، آتـــاهُ الّلَ
كاَن نبـــيُّ الّلَ

ُ عليه وســـلََّم به المثَل لَمـــن يعمُل بيِده،  ِ صلَّى الّلَ
مـــن عمِل يـــِده، فقد عمَل حـــّداداً، فضرَب رســـوُل الّلَ

، َخيْراً ِمـــْن أَْن يَأُْكَل ِمـــْن َعَمِل يَِدِه،  ُ عليه وســـلََّم: » مَـــا أََكَل أََحٌد طََعاماً قَـــطُّ ــى الّلَ ِ صلَـّ
قـــاَل رســـوُل الّلَ

ـــالَمُ، َكاَن يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَـــِدِه « )صحيح البخاري(. ِ دَاُودَ َعلَيْـــِه السَّ
َوِإنَّ نَِبـــيَّ الّلَ

اإلنسانُ الذي ال يعمُلاإلنسانُ الذي يعمُلمن حيُث:م

تقديُر الذّاِت1

2ُ الحالةُ المادِّيّة

األثُر في المجتمِع٣

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

التَّفاضُل بيَن النّاِس بالتَّقوى والعمِل الّصالِح.. 1

تكتمُل شخصيّةُ اإلنساِن بالعمِل.. 2

٣ .

 التَّقويُم:

ُ تعالى اإلنساَن ملكاِت اإلبداِع، كيف نستثمُر قدراِت الُمبِدعيَن في بناِء الوطِن وازدهاِره؟ أعطى الّلَ
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رُس  الدَّ
ٌة ورحمٌةالّثاني مودَّ

 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ

 النَّشاُط:

أُبيُِّن أنواَع المدوِد في األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنِطُقها نُطقاً صحيحاً:. 1

التَّعليُلنوعُ المدِّالمثاُلم

1 َّفَۡضلِهِۦٓۚ إِن 
ُروَن  )عند الوقف(2  َيَتَفكَّ

٣ َءاَيٰتِهِۦَخۡلُق 

4 َوٱبۡتَِغآؤُُكم 

ــهِۦٓ  ــۡن َءاَيٰتِ وَن ٢٠ َوِم ــِشُ َــَشٞ تَنتَ ــم ب نُت
َ
ــمَّ إَِذآ أ ــَراٖب ُث ــن تُ ــم ّمِ ۡن َخلََقُك

َ
ــهِۦٓ أ ِ ــۡن َءاَيٰت  َوِم

ــًةۚ إِنَّ  ٗة َورَۡحَ ــَودَّ ــَل بَۡيَنُكــم مَّ ــا وََجَع ــُكُنٓواْ إَِلَۡه ــا ّلِتَۡس ۡزَوٰٗج
َ
نُفِســُكۡم أ

َ
ــۡن أ ــَق لَُكــم ّمِ ۡن َخلَ

َ
أ

ــُف  ٰ ۡرِض َوٱۡختَِل
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــُق ٱلسَّ ــهِۦ َخۡل ــۡن َءاَيٰتِ ــُروَن ٢١ َوِم ــۡوٖم َيَتَفكَّ ــٖت ّلَِق ٰ ــَك ٓأَلَي ِ ِف َذٰل

ــِل  ۡ ــم بِٱلَّ ــهِۦ َمَناُمُك ــۡن َءاَيٰتِ ــَن ٢٢ َوِم ــٖت ّلِۡلَعٰلِِم ٰ ــَك ٓأَلَي ِ ــۡمۚ إِنَّ ِف َذٰل ۡلَوٰنُِك
َ
ــنَتُِكۡم َوأ لِۡس

َ
أ

ــروم[. ــَمُعوَن ٢٣  ]ال ــۡوٖم يَۡس ــٖت ّلَِق ٰ ــَك ٓأَلَي ِ ــهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰل ــن فَۡضلِ ــم ّمِ ــارِ َوٱبۡتَِغآؤُُك َوٱنلََّه

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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الكريُم
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 التَّقويُم:

استخرْج من اآلياِت القرآنيِّة مثاالً لكلٍّ من أحكامِ التَّجويِد اآلتيِة مع التَّعليِل.

التَّعليُلالمثاُلالُحكُم التَّجويديُّ م

  إظهاٌر1

  إظهاٌر شفوي2ٌّ

  إدغامٌ شفوي٣ٌّ

  إدغامٌ بغنٍّة4

  إخفاءٌ شفوي٥ٌّ

٦ٌ   إخفاء

  قلقلةٌ صغرى٧

  إدغامٌ بال غنٍّة8

9ٌ   المٌ شمسيّة

َّقة10ٌ   راءٌ مرق
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رُس  الدَّ
كرامُة الوالَدينالّثالُث

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

إذا كانـــِت الكلمـــةُ الطَّيِّبـــةُ صدقةٌ فإنَّ الكلمةَ الخبيثةَ التي تجرُح مشـــاعَر النّاِس مفســـدةٌ يجتنبها اإلنســـاُن 
َّها مهلكةٌ لـــه، مؤذيةٌ لآلخريَن، وإنَّ من ُحســـِن الُخلُِق طيـــَب القوِل؛ قاَل  العاقـــُل ويُمِســـُك لســـانَه عنها؛ ألن

تعالـــى:  َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحۡســـٗنا  ]اآلية/البقرة:83[.

- ما األسلوُب األمثُل في مخاطبِة اآلخريَن؟ 

 النَّشاُط:

دُ:. 1 أقرأُ وأُحدِّ

ُ عليه وسلََّم:  ِ صلَّى الّلَ
 قاَل رسوُل الّلَ

جُُل َواِلَدْيِه؟ قَالَ: » يَُســـبُّ  ِ، َوَكْيَف يَلْعَـــُن الرَّ
جُُل َواِلَدْيـــِه « ِقيلَ: يَا رَُســـولَ الّلَ » ِإنَّ ِمـــْن أَْكبَـــِر الكَبَاِئِر أَْن يَلْعَـــنَ الرَّ

جُلِ، فَيَُســـبُّ أَبَاهُ، َويَُســـبُّ أُمَّهُ « )صحيـــح البخاري(. جُـــُل أَبَا الرَّ الرَّ

المعنىالكلمةُ م

دُ الفردَ والمجتمَع»  «1 نوِب والمعاصي التي تهدِّ الذُّ

يشتُُم»  «2
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الحديُث 
بويُّ النَّ

 أُحلُِّل الحديَث النّبويَّ إلى ِفكٍَر:

الً - الكبائُر: أوَّ

َّها تسبُِّب ضرراً لإلنساِن في نفِسه ولغيِره. فاِت؛ ألن َرنا اإلسالمُ من بعِض الكلماِت واألفعاِل والتَّصرُّ حذَّ

أقرأُ وأُبيُِّن:. 2

ليُلم الكبائُرالدَّ

1
ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا 

ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰىٰ ُظۡلًما إِنَّ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ  إِنَّ ٱلَّ

وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗرا ١٠  ]النساء[.

2
 ،ِ

ْرُك بِالّلَ ُ عليه وسلََّم َعِن الَْكبَاِئِر فقاَل: » الشِّ ُسِئَل النَّبيُّ  صلَّى الّلَ
وِر « )صحيح مسلم(. َوعُُقوُق الَْواِلَديِْن، َوقَتُْل النَّْفِس، َوقَْوُل الزُّ

ثانياً - ِبرُّ الوالَدين:

أقرأُ وأُكمُل:. ٣

هما أاّل نسبَِّب لهما أذيّةً في حياِتهما، وال بعد وفاِتهما. الوالدان سبُب وجوِدنا في هذِه الحياِة، ومن ِبرِّ

فمن حقوِقهما علينا:  

احترامُهما والتَّأدُُّب معهما في الخطاِب.. 1

صلةُ أرحاِمهما، وتنفيُذ رغباِتهما.. 2

٣ .. 

من األموِر التي تحفُظ كرامةَ الوالَدين:  

عدمُ اإلساءِة إلى اآلخريَن، كيال يكوَن ذلك وسيلةً لإلساءِة إليهما.. 1

راسِة.   . 2 الجدُّ واالجتهادُ في الدِّ

٣ .
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رُس  الدَّ
الّثالُث

أقرأُ وأستنتُج:. 4

ــُر فيه، كمـــا أنّها تفســـُد العالقاِت بيَن أفـــراِد المجتمـــعِ الواحِد،  ِـّ بعـــُض الكلمـــاِت تزعُج ســـامَعها وتؤث
ــةُ عنـــه، وتســـودُ فيه العـــداوةُ والبغضـــاءُ، وتنتشـــُر األنانيّـــةُ وعـــدمُ االكتراِث.   فيغيـــُب التَّعـــاوُن والمحبَـّ

من آثاِر انتشاِر األلفاِظ المؤذيِة في المجتمِع:

وابِط بين أبناِئه.. 1 تفكُُّك الرَّ

2 .

٣ .

أقرأُ وأُعطي مثاالً:. ٥

رنا القـــرآُن الكريُم من بعـــِض األقواِل لضرِرها  تأخـــُذ األعماُل ُحكـــَم النَّتائِج التي توصـــُل إليها، وقد حذَّ
على المجتمعـــاِت؛ قاَل تعالى:

َ َعۡدَوۢا بَِغۡرِ ِعۡلٖم  ]اآلية/األنعام:108[ ؛ ِ فََيُسبُّواْ ٱللَّ ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ  َوَل تَُسبُّواْ ٱلَّ
فاِت الخطـــأ التي تصدُر عن بعـــِض النّاِس  ُ عليه وســـلََّم عاقبـــةَ األمـــوِر للتَّصرُّ ــن النَّبيُّ صلَّى الّلَ لذلـــك بيَـّ

دوَن تفكيـــٍر أو تأمٍُّل.
ال يشتُم اآلخريَن وآباءَهم حتّى ال يُسبَِّب ذلك شتماً وأذيّةً لوالَديه. . 1

يُمنُع البائُع مَن االحتكاِر حتّى ال يؤدَّي ذلَك إلى ارتفاِع األسعاِر واستغالِل حاجاِت النّاِس.. 2

رُر فيحرَق محصوَل جاِره.. ٣ يُمنُع صاحُب البستاِن من إشعاِل ناٍر في أرِضه حتى ال يتطايَر الشَّ

4 .
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الحديُث 
بويُّ النَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أُخالُق النّاَس بُخلٍُق َحسٍن.. 1

أجتنُب اإلساءَة إلى اآلخريَن بالقوِل أو العمِل.. 2

٣ .

 التَّقويُم:

بيِّْن رأيَك مَع التَّعليِل فيَمن يسيءُ إلى اآلخريَن في القوِل على سبيِل الُمزاِح.
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رُس  الدَّ
كاِةالّرابُع  آداُب الزَّ

 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

دقاُت مَن الوســـائِل  ِ تعالى التَّفـــاوُت بيَن النّاِس فـــي األرزاِق واألحـــواِل الختباِرهـــم، والصَّ
مـــن حكمـــِة الّلَ

ُ تعالـــى؛ للتّقارِب بيَن النّـــاِس، ولتعزيِز أواصـــِر المحبِّة والتَّعـــاوِن فيما بينهـــم، ولمنِع اكتناِز  التـــي شـــرَعها الّلَ
ُ تعالى: ؛ قـــاَل الّلَ  المـــاِل فـــي أيـــدي فئٍة قليلٍة مـــَن النّاِس، مّما يُســـهُم فـــي تحقيِق مبـــدِأ التَّكافـــِل االجتماعيِّ

ِلٖم٣٤  ]اآلية/التوبة[. 
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِنُ  َوٱلَّ

- ما الحكمةُ من تفاوِت النّاِس في األرزاِق؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُِّن:. 1

ُ تعالى بها زيـــادًة على  ــَب الّلَ كاِة، زكاِة الفطـــِر(، ومندوبـــةٌ رغَـّ دقـــاُت نوعـــان: واجبـــةٌ )مثُل: الـــزَّ الصَّ
 ُ كاِة، فاســـتحبَّ للنّـــاِس أن ينفقوا من أمواِلهم إحســـاناً ورحمةً بالفقـــراِء والمحتاِجيَن، بـــل جعلَها الّلَ الـــزَّ

تعالـــى من أفضـــِل األعماِل؛ قـــاَل تعالى: 

قُواْ َخۡرٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٢٨٠  ]اآلية/البقرة[ . ن تََصدَّ
َ
 َوأ
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العبادُة

ليُلم دقِة المُستحبِّةالدَّ فضُل الصَّ

1 ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفوَن ٣٩
ُ
ِ فَأ  َوَمآ َءاتَۡيُتم ّمِن َزَكٰوةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه ٱللَّ

]اآلية/الروم[.  
 مضاعفةُ األجر والثَّواِب عنَد

ِ تعالى.
الّلَ

2
  ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم

َ
ا وََعَانَِيٗة فَلَُهۡم أ ِۡل َوٱنلََّهارِ ِسّٗ ۡمَوٰلَُهم بِٱلَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ  ٱلَّ

]اآلية/البقرة:274[.  

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٩  ]اآلية/الحشر[.٣
ُ
 َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

4
 ُ َر الّلَ َر َعلَى مُْعِسٍر يَسَّ ُ عليه وسلََّم: » َومَْن يَسَّ ِ صلَّى الّلَ

قاَل رسوُل الّلَ
نْيَا َواآْلِخَرِة « )صحيح مسلم(. َعلَيِْه ِفي الدُّ

أُقيُِّم معلوماتي:. 2

ُح الغلَط    حيحِة، وكلمة )غلط( جانَب العبارِة الغلِط، وأصحِّ ( جانَب العبارِة الصَّ  أكتُب كلمةَ )صحَّ
حيُث ُوِجد:

. )  (أ. أداءُ زكاِة الفطِر مُستَحبٌّ

دقاِت الُمستَحبِّة سدُّ حاجاِت الفقراِء. )  (ب. من ِحَكمِ الصَّ

)  (جـ. كنُز الماِل يكوُن بأداِء زكاِته.
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الّرابُع 

أقرأُ وأُطابُق:. ٣

دقاُت الفوائَد المرجـــّوَة منها ال بدَّ من التـــزامِ جملٍة من اآلداِب فـــي أداِئها؛ ومن أهمِّها  ــَق الصَّ كـــي تُحقِـّ
ِ تعالـــى؛ قاَل تعالى:  

اإلخالُص لّلَ

َصاَبَها 
َ
ِۢ بَِرۡبَوٍة أ نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنَّة

َ
ِ َوتَۡثبِيٗتا ّمِۡن أ ۡمَوٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ  َوَمَثُل ٱلَّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصٌر ٢٦٥  ]البقرة[ ، ۗ َوٱللَّ ُكلََها ِضۡعَفۡنِ فَإِن لَّۡم يُِصۡبَها َوابِٞل َفَطّلٞ
ُ
اتَۡت أ َوابِٞل َف َٔ

ُ عليه  ــى الّلَ ِ تعالى فهي صدقـــةٌ مقبولةٌ؛ قـــاَل النَّبيُّ صلَـّ
وكذلـــك النَّفقـــةُ الواجبـــةُ إذا كانـــت خالصـــةً لّلَ

وســـلََّم: » ِإذَا أَنَْفـــَق الُمْســـِلُم نََفَقةً َعلَى أَهِْلـــِه، َوهَُو يَْحتَِســـبَُها، َكانَْت لَـــُه َصَدقَةً « )صحيـــح البخاري(.

ليُلم دقِةمالدَّ آداُب الصَّ

1  َذٰى
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم بِٱلَۡمّنِ َوٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

]اآلية/البقرة:264[.  
إخراُجها من أحبِّ الماِل إلى 

النَّفِس.

نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم  ]اآلية/البقرة:267[.2
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِل على المحتاِج. َيٰٓ عدمُ التَّفضُّ

ۖ ِإَون ُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو َخۡرٞ ٣ ا ِهَ َدَقِٰت فَنِعِمَّ  إِن ُتۡبُدواْ ٱلصَّ
أن تكوَن من الكسِب المشروِع.لَُّكۡمۚ  ]اآلية/البقرة:271[.

4 َ ءٖ فَإِنَّ ٱللَّ ا ُتِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َشۡ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ  لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
البدءُ بها باألقارِب المحتاجيَن.بِهِۦ َعلِيٞم ٩٢  ]آل عمران[.

ُ عليه وسلََّم: » اليَُد الُعلْيَا َخيٌْر ِمَن اليَِد ٥ قاَل النَّبيُّ صلَّى الّلَ
ْفلَى، َوابَْدأْ ِبَمْن تَُعوُل « )صحيح البخاري(. السُّ

عدمُ الجهِر بأداِئها.
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أقرأُ وأُصنُِّف:. 4

كاةُ تعـــوداِن بالنَّفِع على الفـــرِد والمجتمِع، وتُســـهماِن في تحقيـــِق التَّكافِل  دقـــاُت الُمســـتَحبَّةُ والـــزَّ الصَّ
، ولهمـــا آثـــاٌر إيجابيّةٌ كثيـــرةٌ في مختلِف المجـــاالِت من: نفســـيٍّة واجتماعيّـــٍة واقتصاديٍّة. االجتماعـــيِّ

ليُل م األثُرالدَّ
المجاُل

اجتماعيٌّاقتصاديٌّنفسيٌّ

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم 1
َ
 ُخۡذ ِمۡن أ

َوتَُزّكِيِهم بَِها  ]اآلية/التوبة:103[.
حِّ والبخِل،  ُر نفَس الغنيِّ مَن الشُّ تُطهِّ
ونفَس الفقيِر من الحقِد والكراهيِة.

✓✓

2
ۡكُتُبَها 

َ
ءٖۚ فََسأ  َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ

ِيَن ُهم  َكٰوةَ َوٱلَّ ِيَن َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ لِلَّ
أَِبَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن ١٥٦  ]اآلية/األعراف[.

حمةَ بيَن النّاِس. تنشُر الرَّ

ُ عليه وسلََّم: » مَا ٣ قاَل صلَّى الّلَ
نََقَصْت َصَدقَةٌ ِمْن مَاٍل « )صحيح مسلم(.

نُه. تُبارُك في الماِل وتحصِّ

ُِّب:. ٥ أقرأُ وأُرت

، وتحقيـــِق التَّنميـــِة االقتصاديِّة لتعودَ بالنَّفـــِع على الفقيِر  كاةُ تـــؤدِّي إلى دفِع عجلـــِة االقتصاِد الوطنيِّ الـــزَّ
ـــوِق من كثرِة المبـــادالِت النّاتجِة  بتلبيـــِة حاجاِتـــه، وعلى الغنيِّ بزيادِة اســـتثماِر أمواِله بســـبِب انتعاِش السُّ

ــِر الماِل. ُـّ من توف

زيادةُ الماِل 
لدى أصحاِب 

خلِ المحدوِد. الدَّ

زيادةُ اإلنتاِج.
كثرةُ 

المبادالِت )البيع 
راء(. والشِّ

زيادةُ القّوِة 
رائيِّة. الشِّ

ِربُح المُزكِّي.

خطواُت التَّنميِة االقتصاديِّة النّاتجِة عن عدمِ اكتناِز الماِل:
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الّرابُع 

ُر وأُناقُش:  أُفكِّ
دقاُت الُمستَحبّةُ تقلُِّل من انتشاِر االنحراِف والجريمِة النّاتجِة عن الفقِر. كاةُ والصَّ الزَّ

أُقيُِّم معلوماتي:. ٦

أُعلُِّل ما يأتي:

1 .. ُر نفَس الغنيِّ دقاُت تطهِّ الصَّ

كاةُ تزيُد الماَل وتُباِرُك فيه.. 2 الزَّ

أقرأُ وأستنتُج:. ٧

دقاِت الُمســـتَحبِّة آثـــاراً إيجابيّةً؛ فإنَّ لمنِعها آثاراً ســـلبيّةً في الفـــرِد والمجتمِع، من  كاِة والصَّ كمـــا أنَّ للـــزَّ
انتشـــاِر الحقِد والكراهيـــِة، وازدياِد الجوِع والفقـــِر بيَن النّاِس. 

كاِة: من آثاِر منِع الزَّ

حمِة.. 1 امتناُع الرَّ

ُسْخُط الفقراِء على األغنياِء.. 2

٣ .

4 .
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 أُقيُِّم ذاتي:

َف مَدى التزامي ُسلوكي. ألتعرَّ

أبداً أحياناً دائماً الموقُف الّسلوكي

َن مستوى معيشتي.. 1 أتعلَُّم ألُحسِّ

أحرُص على مساعدِة المحتاجيَن.. 2

ُق مّما أحبُّ أن أمتلَكه. . ٣ أتصدَّ

أُخفي صدقتي عِن النّاِس كيال أُحِرَج الفقيَر.. 4

أبدأُ باإلنفاِق على أقاربي المحتاجيَن. . ٥

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى إذا كانَت من أحبِّ الماِل وأطيِبه دون منٍّ أو أذًى.. 1
دقةُ أكثَر أجراً عنَد الّلَ تكوُن الصَّ

2 .

 التَّقويُم:

؟ ما أثُر اكتناِز األمواِل وعدمِ استثمارها في االقتصاِد الوطنيِّ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

  :  َٓءاَيٰتِهِۦ    :  ّْلِتَۡسُكُنٓوا 

الكبائر:   يَلَْعُن:  

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

دقاُت نوعان:  و  .   الصَّ

حمِة.   وَجين وبيَن  على أساِس والرَّ تقومُ العالقةُ بيَن الزَّ

من حقوِق اآلباِء على األبناِء:   و  .   

ؤاُل الثّالُث: علِّْل ما يأتي: ٣ السُّ

ِ تعالى التَّفاوَت بيَن النّاِس في األرزاِق. - 
اقتضاءُ حكمِة الّلَ

المنُع من شتمِ اآلخريَن أو آباِئهم. - 

تحذيُر اإلسالمِ من بعِض األفعاِل والتَّصرفاِت والكلماِت. - 

ِح  ( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمةَ )غلط( جانَب العبارِة الغلط، وصحِّ ؤاُل الّرابُع:  اكتْب كلمةَ )صحَّ ٤  السُّ
الغلَط حيُث ُوِجَد:

) ( يكوُن اكتناُز الماِل بأداِء زكاِته.  

) ( زكاةُ الفطِر واجبةٌ.  

) ( ِ تعالى.  
يؤَجُر اإلنساُن على النَّفقِة إذا قصَد بها وجَه الّلَ
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كاِة.  ؤاُل الخامُس: اكتْب ثلثًة من آثاِر منِع الزَّ ٥ السُّ

ؤاُل الّسادُس: ما القيمةُ المستفادةُ من قوِله تعالى:  ٦ السُّ

ۡن َخلََقُكم ّمِن تَُراٖب  ؟
َ
  َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

حيحةَ لكلٍّ ممّا يأتي:  ؤاُل الّسابُع: اختِر اإلجابةَ الصَّ ٧ السُّ

مقياُس التَّفاضِل بيَن النّاِس: )اللَّوُن - الغنى - التَّقوى - الجنُس(.  

المُ المثَل    ُ عليه وسلََّم بـ )إبراهيَم - إسماعيَل - داودَ - سليماَن( عليهُم السَّ  ضرَب النَّبيُّ صلَّى الّلَ
لَمن يعمُل بيِده.

ؤاُل الثّامُن: بيِِّن الُحكَم التَّجويديَّ في كلٍّ ممّا يأتي، معَ التَّعليلِ:  ٨ السُّ

التَّعليُلالُحكُمالمثاُلم

1 َِوِمۡن َءاَيٰتِه 

2 َوٱبۡتَِغآؤُُكم 
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مّدةُ التّنفيِذ:
ٌ حّصةٌ درسيّة

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

أسلوُب التّنفيِذ:
فرديٌّ

فكرةُ النَّشاِط:
ترتيُب الِقيَمِ األخالقيِّة التي 

وردَت في كتاِبنا. 

الِقَيُم األخالقّيُة 
فِّ الّتاسِع األساسيِّ  في كتاِب الصَّ

نشاٌط
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طريقةُ التّنفيِذ: 

  اقرِأ الِقيََم األخالقيّةَ التي وردَت في كتاِبنا:  
دُق، العدُل، التَّواضُع، األُلفةُ، المودَّةُ، الَرّحمةُ، اإلخاءُ، الوفاءُ، الَوحدةُ، المسؤوليّةُ،  )الحلُم، الصِّ

جاعةُ، حبُّ  مساعدةُ المحتاِج، التَّسامُح، العطاءُ، العفُو، المغفرةُ، تقديُر الذّاِت، األمانةُ، الشَّ
هيِد، المساواةُ، الحواُر، المحبّةُ، العلُم، اإلحساُن، التَّعاوُن، األمُن واألماُن(. الوطِن، تقديُر الشَّ

كِل اآلتي بدءاً من مركِز الّدائرِة بحسِب أهمِّيِّتها بالنّسبِة إليك.. 1 ِِّب الِقيََم األخالقيّةَ في الشَّ رت

ِر المجتمِع.. 2 َسك في القيمِة األخالقيِّة األهمِّ التي تُسهُم في خدمِة وتطوُّ ناقْش زمالءَك ومُدرِّ

ملحوظةٌ: 
رِة. رسيِّة الُمقرَّ يُكلَُّف الطُّالُب النّشاَط مع بدايِة الَوحدِة الّسادسِة، ويُناقَُش في الحّصِة الدَّ

نشاٌط
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أهّم المصادِر والمراجع

القرآُن الكريُم.

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

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

٣ .. 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.. ٥

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

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

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

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

10 .. حمِن أحمَد بِن شعيٍب النَّسائيِّ نُن الكبرى، ألبي عبِد الرَّ السُّ

يرةُ النَّبويّةُ، لعبِد الملِك بِن هشامٍ. . 11 السِّ

12 .. يِّ ِ اآلُجرِّ
ريعةُ، ألبي بكٍر محمَِّد بِن الحسيِن بِن عبِد الّلَ الشَّ

1٣ .. ين عليِّ بِن أبي بكٍر الهيثميِّ َواِئِد َومَنْبَُع الَْفَواِئِد، ألبي الحسِن نوِر الدِّ مَجَمُع الزَّ

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

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

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

، لمحمَِّد خيٍر أبو حرٍب. . 1٧ المعجُم المدرسيُّ
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 تأليف 
فئة مَن المختّصين

حقوُق الطّباعِة والتّوزيعِ محفوظٌة للمؤّسسِة العاّمِة للطبّاعِة

حقوُق التّأليِف والّنشِر محفوظٌة للمركِز الوطنيِّ لتطويِر المناهِج التّربويِّة

وزارُة التّربيِة - الجمهوريُّة العربيُّة الّسوريُّة




