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مقّدمة

سين: سات... زمالءنا المدرِّ أبناءنا الطُّاّلب... زميالتنا المدرِّ

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

ينيّــِة اإلســالميِّة بأســلوِبه التَّربــويِّ الجديــِد الــذي  ــفِّ الثّالــِث الثّانــويِّ لمــادَِّة التَّربيــِة الدِّ إليكــم كتــاَب الطّالــِب للصَّ

، وترتقــي بــه األخــالُق.  ــلوُك اإليجابــيُّ ُز بــه السُّ يُعــَزّ

 تضمَّــَن الكتــاُب ســتَّ َوحــداٍت درســيٍّة، فيهــا موضوعــاٌت متكاملةٌ ومترابطــةٌ مضمونــاً ومعنًى، وتضمَّنـَـت الَوحداُت   

ــاداُت، مصــادُر التَّشــريِع، نظــامُ  ــدةُ، العب ّــةُ، العقي ــيرةُ النَّبوي ، السِّ ــُث النَّبــويُّ ــُم، الحدي ــةَ محــاوَر )القــرآُن الكري ثماني

األســرِة، البحــوُث العلميـّـةُ(. 

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

ُّــِل الخبــراِت والِقيـَـمِ التَّربويـّـِة ســلوكاً واقعيـّـاً فــي حياِتــه اليوميِّة. ــُن الطّالــَب ِمــْن تمث بأســلوٍب يمكِّ

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

ــى حــلِّ  ــَب عل ــم...، وتســاعُد الطّال ــب واالســتنتاج والتَّقوي ــل والتَّركي ــا نحــَو: التَّحلي ــِر العلي ــاراِت التَّفكي ــي مه تُنمِّ

عــٍة منهــا  ــه َوفــق اســتراتيجيّاٍت متنوِّ ــكاَر لدي ــداَع واالبت ــي اإلب ــذي يُنمِّ ــَد ال ــَر النّاق ُز التّفكي ــزِّ المشــكالِت، كمــا تُع

ــه ليكــوَن  ــى تحقيِق ــِة إل ــِن، وهــو مــا تســعى وزارةُ التّربي ــاِد عــن أســلوِب الحفــِظ والتَّلقي ــم النَّشــط؛ مــع االبتع التَّعلُّ

ــِن والمحافظــِة  ــرواِت الوط ــِة ث ــي تنمي ــةُ ف ّ ــاُت البشــريّةُ والمادِّي ــتثَمر اإلمكان ــِة فتُس ّ ــِة التَّربوي ّ ــُم محــوَر العملي الُمتعلِّ

رِس. ــَدّ ــٍة راجعــٍة لِفَكــِر ال ــِة تغذي ــمٍ يســيٍر يكــوُن بمنزل عليهــا، وينتهــي كلُّ درٍس بتقوي

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

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

ــِة  ــاّلِب وتنمي ــِب الطُّ ــِة، واكتشــاِف مواه ــمِ بالممارس ــدأ التَّعلُّ ــِق مب ــٍة، لتحقي ــٍة أو تعاونيّ ّ ــَق فردي ــه، بطرائ أو خارَج

قُدراِتهــم. 

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

ــِة    ّ ــؤوليِّة الفردي ــدأ المس ــِق مب ــٍة، وتحقي ــٍة متوازن ــخصيٍّة إيجابيّ ــاِء ش ــي بن ــاعُد ف ــاٍت تس ــاُب موضوع ــُن الكت  يتضمَّ

ــِة والعنــِف باســتخدامِ أســلوِب  ــِة الُمســتدامِة، وتحصيــِن الطُّــاّلِب مــن ِفَكــِر الكراهي والمجتمعيّــِة ومتطلَّبــاِت التّنمي

 . ــِع اإلنســانيِّ ــم للمجتم ــِز انتماِئه ــِل اآلخــِر، وتعزي ُّ أي، وتقب ــرَّ ــرامِ ال الحــواِر، واحت

ــِة والمشــاريِع    ــاِت التَّقويميّ ــَف هــذه األنشــطِة والتَّدريب ســيَن توظي ــا المدرِّ ســاِت وزمالِئن ــا المدرِّ ــَن مــن زميالِتن  آملي

ــمِ.  ــِة التَّعلُّ ّ ــريَن لعملي ــوا مُيسِّ ــة ليكون ــِل، مســتخِلصيَن دالالِتهــا التَّربويّ ــى النَّحــِو األمث عل

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

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

ِّفون المؤل  
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مفاتيُح الكتاِب

 تهيئةٌ:

رَس في عمِله،  رِس، تُساعُد المدِّ خطوةٌ تمهيديّةٌ للدَّ

ُز الطّالَب على التَّعلُّمِ. وتُحِفّ

 أتلو بإتقاٍن:

ليمِة عنَد  ِفقرةٌ تهدُف إلى تعزيِز مهاراِت القراءِة السَّ

الطّالِب.

 أُحلُِّل الحديَث النّبويَّ إلى ِفكٍَر:

ِفقرةٌ تختصُّ بتحليِل مضموِن الحديِث النَّبويِّ إلى 

ئيسِة. ِفَكِره الرَّ

 النَّشاُط:

ِفقرةٌ تهدُف إلى تنميِة المهاراِت المختلفِة.

 أُقيُِّم معلوماتي:

ِفقرةٌ تهدُف إلى قياِس مدى فهمِ الُمتعلِّمِ مرحلةً من 

رِس. مراحِل الَدّ

 أَربُط بواقعي: 

ُه الُمتعلَِّم إلى ربِط ما تعلََّمه بالمواقِف  ِفقرةٌ توجِّ

فاِت الحياتيِّة اليوميِّة. والتَّصرُّ

بني:   ُخلُقي يهذِّ

ِفقرةٌ تهتمُّ بالجوانِب التَّربويِّة، وتُسهُم في تهذيِب 

لوِك. السُّ

 أُنظُِّم أفكاري:

رِس؛ لتساعَد الُمتعلَِّم  ِفقرةٌ تتيُح تلخيَص محتوى الدَّ

رِس. على مراجعِة وتنظيمِ معلوماِت الدَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

رِس. ِفقرةٌ تتيُح للطّالِب التَّعبيَر عن مدى استيعابه للدَّ

 التَّقويُم:

ِفقرةٌ تهدُف إلى قياِس مدى فهمِ بعِض مفرداِت 

رِس عنَد الُمتعلِّمِ. الدَّ

 التَّدريباُت:

تهِدُف إلى قياِس مدى فهمِ مفرداِت الَوحدِة عنَد 

الُمتعلِّمِ. 
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الفهرُس

الفصُل الّدراسيُّ األّوُل
عددُ الحصِص الّصفحةُ المحوُر المحتوياُت الوحدة

حّصة 8 القرآُن الكريُم الِعلُم واإليماُن

لى
ألو

ةُ ا
حد

الَو

حّصة 12 الحديُث النَّبويُّ المحافظةُ على الوطِن

حّصة 16 يرةُ النَّبويّةُ  السِّ الَوحدةُ اإلنسانيّةُ

حّصتان 20 البحوُث العلميّةُ الُمواطَنةُ

حّصتان 24 البحوُث العلميّةُ الكسُب المشروُع

حّصة 28 - تدريباٌت

حّصة 30 - مشروٌع

حّصتان 34 القرآُن الكريُم مفاتُح الغيِب

نيةُ
لثّا

ةُ ا
حد

حّصةالَو 38 الحديُث النَّبويُّ ِ تعالى
ُحسُن الظَّنِّ بالّلَ

حّصة 42 نظامُ األُسرِة حقوُق اآلباِء واألبناِء

حّصتان 46 البحوُث العلميّةُ ُف واإلرهاُب التَّطرُّ

حّصة ٥0 - تدريباٌت

حّصتان ٥4 القرآُن الكريُم بشارةٌ وتكريٌم
لثةُ

لثّا
ةُ ا

حد
الَو

حّصة ٥8 القرآُن الكريُم جزاءُ المؤمنيَن

حّصة 60 الحديُث النَّبويُّ صالُح القلِب

حّصتان 64 العقيدةُ الَقضاءُ والَقَدُر

حّصة 68 مصادُر التَّشريِع االسِتحساُن

حّصتان ٧2 البحوُث العلميّةُ الكسُب غيُر المشروِع

حّصة ٧8 - تدريباٌت
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الفهرُس

الفصُل الّدراسيُّ الّثاني
عددُ الحصِص الّصفحةُ المحوُر المحتوياُت الوحدة

حّصتان 82 القرآُن الكريُم عاقبةُ الُمتَّقيَن

عةُ
ّراب

ةُ ال
حد

الَو

حّصة 86 القرآُن الكريُم من ِصفاِت الُمتَّقين

حّصة 88 الحديُث النَّبويُّ عمومُ المسؤوليِّة

حّصتان 92 العبادةُ الحجُّ والُعمرةُ

حّصة 98 مصادُر التَّشريِع رائُع ـــ العرُف الذَّ

حّصتان 102 البحوُث العلميّةُ ريعِة والقانوِن عايةُ بيَن الشَّ الكفالةُ والرِّ

حّصة 106 - تدريباٌت

حّصة 108 - مشروٌع

حّصتان 112 القرآُن الكريُم الوسطيّةُ واالعتداُل

سةُ
خام

ةُ ال
حد

الَو

حّصة 116 القرآُن الكريُم ْزِق الطَّيِّبَاُت ِمَن الرِّ

حّصة 118 الحديُث النَّبويُّ قوُل الحقِّ

حّصتان 122 مصادُر التَّشريِع الَمصالُح الُمرَسلةُ

حّصة 126 البحوُث العلميّةُ التَّربيةُ األخالقيّةُ

حّصة 130 - تدريباٌت

حّصتان 134 القرآُن الكريُم منهُج حياٍة

سةُ
ّساد

ةُ ال
حد

الَو

حّصة 138 القرآُن الكريُم شفاءٌ وَرحمةٌ

حّصتان 140 يرةُ النَّبويّةُ السِّ حقوٌق إنسانيّةٌ

حّصتان 144 نظامُ األُسرِة وَجيِن الفراُق بيَن الزَّ

حّصة 148 البحوُث العلميّةُ الَعْدُل

حّصة 1٥2 - تدريباٌت

حّصة 1٥4 - نشاٌط



معاييُر الَوحدِة األولى

الِعلُم واإليماُن

ُم قيمَة العلِم. ُر الُمتعلِّ ُيقدِّ

المحافظُة على الوطِن

ُم قيمَة المسؤولّيِة. ُر الُمتعلِّ ُيقدِّ

الَوحدُة اإلنسانّيُة

. ِّبي ُم منهَج النَّ ُف الُمتعلِّ يتعرَّ

الُمواَطنُة

ُم قيمَة الوطِن. ُر الُمتعلِّ ُيقدِّ

الكسُب المشروُع

ُف المتعلُِّم مصادَر  يتعرَّ
الكسِب المشروِع.



راُت أَداِء الَوحدِة األولى مؤشِّ

1 الَوحدةُ األولى
الِعلُم واإليماُن:

يتلُو الُمتعلُِّم اآليةَ الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآليِة الكريمِة.  

يُحلُِّل اآليةَ الكريمةَ إلى ِفَكٍر.   

يُبيُِّن أهمِّيّةَ َضْرِب المثَِل في الُقرآِن الكريمِ.  

يستنتُج أثَر العلمِ في النَّفِس.  

المحافظُة على الوطِن: 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

يُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفَكٍر.  

يُبيُِّن مسؤوليّةَ اإلنساِن عن حفِظ مجتمِعه.  

يستنتُج دوَر المجتمِع في تعديِل سلوِك الفرِد.  

الَوحدُة اإلنسانّيُة:

دُ الحقوَق اإلنسانيّةَ العامّةَ.   يُعدِّ

لميِّ بيَن أفراِد المجتمِع.   يُبيُِّن أهمِّيّةَ التَّعايِش السِّ

ُح منهَج النَّبيِّ  في العدِل بيَن النّاِس.   يُوضِّ

الُمواَطنُة:

دُ عناصَر المواطنِة.   يُعدِّ

ُح مفهومَ الوطِن والمواطِن والوطنيِّة.   يُوضِّ

ماٍت للمواطنِة.   يُبيُِّن مقوِّ

يستنتُج بعَض الحقوِق اإلنسانيِّة.  

الكسُب المشروُع:

دُ مصادَر للكسِب المشروِع.   يُعدِّ

ُح أقسامَ اإلجارِة.   يُوضِّ

يُميُِّز بيَن أنواِع الّشركِة.  

روِس كافّةً.  يستنتُج ضوابط الكسِب المشروِع.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدُّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ُِّر في  ِ تعالـــى ووحدانيَِّتـــه، ويؤث
ــةُ النّاطقةُ بوجـــوِد الّلَ َـّ العلـــُم نـــوُر الهدايِة، يســـطُع على الكـــوِن، فتظهُر األدل

ِ تعالى وصفاِته الحســـنى؛ قـــاَل تعالى: 
النّفـــِس فيزيـــُد اليقيَن بقـــدرِة الّلَ

وَن ٢١  ]الذاريات[، فََل ُتۡبِصُ
َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
ۡرِض َءاَيٰٞت ّلِۡلُموقِننَِي ٢٠ َوِفٓ أ

َ
 َوِف ٱۡل

عةٌ فـــي التَّربيِة والتَّعليـــمِ، منها ضرُب األمثـــاِل، وذلك بتصويـــِر المعانـــي المعقولِة بصوٍر  وســـبُل الهدايـــِة متنوِّ

ِّرٍة في نفِس اإلنســـاِن. محسوســـٍة مؤث

- ما الغايةُ من ضرِب األمثاِل في القرآِن الكريمِ؟

 النَّشاُط:

دُ:. 1 أقرأُ وأُحدِّ

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

المعنىالكلمةُ أو التّركيُب القرآنيُّم

1  ٍَّة وإبداٍع ُرهما بما فيهما من دق مُنوِّ

2  راُج ة في الجداِر يوضُع فيها السِّ كوَّ

٣  ِة ضياِئه ونوِره رِّ لشدَّ متأللئٌ كالدُّ

4  مِس طوَل النَّهاِر يصلُها ضياءُ الشَّ

ــٍةۖ  ــاُح ِف زَُجاَج ــاٌحۖ ٱلِۡمۡصَب ــا ِمۡصَب ــَكٰوةٖ فِيَه ــورِهِۦ َكِمۡش ــُل نُ ۡرِضۚ َمَث
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــوُر ٱلسَّ ُ نُ  ٱللَّ

قِيَّــةٖ َوَل َغۡربِيَّــةٖ يـَـَكاُد  َبَٰرَكــةٖ َزۡيُتونـَـةٖ لَّ َشۡ َهــا َكۡوَكــٞب ُدّرِّيٞ يُوقَــُد ِمــن َشــَجَرةٖ مُّ نَّ
َ
ٱلزَُّجاَجــُة َكأ

 ُ ُ ِلُــورِهِۦ َمــن يََشــآُءۚ َوَيــۡرُِب ٱللَّ ٰ نـُـورٖۚ َيۡهــِدي ٱللَّ ُء َولـَـۡو لـَـۡم َتۡمَسۡســُه نـَـارٞۚ نُّــوٌر َعَ َزۡيُتَهــا يـُـِيٓ
ــٞم ٣٥  ]النــور[. ٍء َعلِي ِــُكّلِ َشۡ ُ ب ــاِسۗ َوٱللَّ ــَل لِلنَّ ۡمَثٰ

َ
ٱۡل

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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1
ُر:. 2 أقرأُ وأُفكِّ

الحّسيِّ

مثُل: نوِرمثُل: النُّوِر

المعنويِّ

مواِت واألرَض، ومَن فيهنَّ بالنُّوِر: ُ تعالى يُِمدُّ السَّ الّلَ

مِس والقمِر.   الظّاهِر مَن الشَّ

االصطناعيِّ الذي اكتشَفه اإلنساُن   

ِ تعالى إلى مصادِره.
بهدايِة الّلَ

الوحي واإللهامِ.  

شاِد.   الهدايِة والرَّ

العلمِ والمعرفِة.  

دُ وأُبيُِّن:. ٣ أُحدِّ

ٍة غيِر نافذٍة في جـــداٍر، فيها  ِ تعالـــى لإلنســـاِن، ومـــا أودَع في قلِبه مـــن إيماٍن كنـــوٍر ينبعُث من كـــوَّ
هدايـــةُ الّلَ

اآلتيةُ: فاُت  الصِّ له  ســـراٌج 

َّه مصباٌح داخَل زجاٍج يُصفِّي النُّوَر، ويزيُد في ضياِئه ولََمعاِنه.   إن

ُِّق ضوِئه.   ياِح في المصباِح ممَّا يزيُد في تأل ِة ضياِئه ولََمعاِنه يُشبُه النَّجَم الّساطَع، ويمنُع تأثيَر الرِّ جاُج من شدَّ الزُّ

مِس طوَل    ُض ألشّعِة الشَّ يتوِن الُمباَركِة التي تتعرَّ يستمدُّ المصباُح طاقتَه من زيٍت مُستخَرٍج من شجرِة الزَّ

يتوِن إذا كانت كذلك كاَن زيتُها أجودَ، وكاَن اإلسراُج به أشدَّ ضياءً.  النَّهاِر، وشجرةُ الزَّ

ـــماويِّة،  ـــالمُ، وهدايةُ الكتِب السَّ ســـِل عليهـــُم السَّ ِ تعالـــى مُضاعفةٌ متواليـــةٌ، ومنها: هدايةُ الرُّ
كذلـــك هدايـــةُ الّلَ

الئِل والبراهيـــِن، وهدايةُ التَّوفيـــِق والتَّثبيـــِت، وكلُّها من فضِله تعالى وإحســـاِنه،  والهدايـــةُ بالعقـــِل والحـــواِر والدَّ

ُ تعالـــى عالٌم علماً تامّاً شـــامالً بجميِع األشـــياِء المادِّيِّة  ُ تعالـــى مَن يشـــاءُ ِمـــن النّاِس لنوِر هدايِتـــه، والّلَ ــُق الّلَ ِـّ يوف

الظّاهرِة والباطنِة. والمعنويّـــِة، 
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الِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1  .ٌة ِ تعالى لإلنساِن مُضاعفةٌ ومُستمرَّ
هدايةُ الّلَ

2  .َالتَّوفيُق لإليماِن ِلَمن أرادَ الهداية

٣ ۡمَثَٰل لِلنَّاِس
َ
ُ ٱۡل تصويُر المعاني المعقولِة بصوٍر محسوسٍة. َوَيۡرُِب ٱللَّ

4 ٍء َعلِيٞم ٣٥ ُ بُِكّلِ َشۡ  َوٱللَّ

أُحلُِّل الَمثَل وأُبيُِّن:. 4

دورهُ في تكاملِ اإلشراِقالمُشبَّهُ بهالمُشبَّهُم

ِّجاٍه مُعيٍَّن.صدُر اإلنساِن1 تجميُع النُّوِر، ونشُره بات

جاجةُقلُب اإلنساِن2 ياِء واللََّمعاِن.الزُّ تصفيةُ النُّوِر، وزيادةُ الضِّ

مصدُر النُّوِر.المصباُحاإليماُن والعلُم٣

يتوِنالحجُج والبراهيُن التي تضمَّنَها الوحُي4 استعدادُه التّامُّ لالشتعاِل واإلنارِة.زيُت الزَّ

ُح:. 5 أقرأُ وأُوضِّ

ضـــرُب األمثـــاِل في القـــرآِن الكريمِ من أهمِّ األســـاليِب التَّربويّـــِة التي يتجلّى فيهـــا تقريُب المعانـــي إلى األفهامِ 

ِد بالمحســـوِس،  مُ في صـــوٍر واقعيٍّة تســـتقرُّ في األذهـــاِن، وذلك بتشـــبيِه الغائِب بالحاضـــِر، والُمجرَّ عندمـــا تُقدَّ

فيكـــوُن الخطـــاُب أوقَع فـــي النَّفِس وأدعى إلـــى الَقبوِل.

أهمِّيّةُ ضرِب الَمثِل في التَّربيِة والتَّعليمِ: 
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أقرأُ وأُطابُق:. 6

دٍة. وردَت كلمةُ »النُّوِر« في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ  

من معاني »النُّوِر«مالتَّراكيُب القرآنيّةُم

بِيٗنا ١٧٤  ]اآلية/النساء[.1 نَزۡلَآ إَِلُۡكۡم نُوٗرا مُّ
َ
اإليماُن والعلُم. َوأ

2  ُن يُتِمَّ نُوَره
َ
ٓ أ ُ إِلَّ َب ٱللَّ

ۡ
ۡفَوٰهِِهۡم َوَيأ

َ
ِ بِأ ن ُيۡطِف ُٔواْ نُوَر ٱللَّ

َ
 يُرِيُدوَن أ

]اآلية/التوبة:32[.  
القرآُن الكريُم.

٣  ِلَُمِٰت إَِل ٱلُّور نَزۡلَنُٰه إَِلَۡك ِلُۡخرَِج ٱلَّاَس ِمَن ٱلظُّ
َ
 الٓرۚ كَِتٌٰب أ

]اآلية/إبراهيم:1[.  
. النَّبيُّ محمٌَّد

بنِٞي ١٥  ]اآلية/المائدة[.4 ِ نُورٞ َوكَِتٰٞب مُّ ِ تعالى وبراهينُه. قَۡد َجآَءُكم ّمَِن ٱللَّ
هدايةُ الّلَ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

رائُع اإللهيّةُ فيها هدايةٌ للحقِّ ، وخيٌر لإلنساِن.. 1 الشَّ

2 .. قيِّ ِر والرُّ استثماُر الطّاقاِت البشريِّة في العلمِ والتَّعلُّمِ سبيُل التَّطوُّ

٣ .

 التَّقويُم:

كيَف يكوُن العلُم وسيلةً لتنويِر العقِل ورقيِّ األممِ؟
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احملافظُة  على  الوطِن
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

الحفـــاُظ علـــى الوطِن آمناً مســـتقّراً مســـؤوليّةُ الجميِع؛ لذلك ال بدَّ مـــِن اجتناِب كلِّ ما يؤدّي إلـــى التَّنافِر وإثارِة 

َّما يعمُّ الجميـــَع؛ قاَل تعالى: الفتـــِن، فالبالءُ إذا حلَّ فـــي مجتمٍع فهو ال يســـتثني أحداً وإن

ـــٗة  ]اآلية/األنفـــال: 2٥[، كما يجـــُب معالجةُ الخالِف  ِيَن َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصَّ  َوٱتَُّقـــواْ فِۡتَنٗة لَّ تُِصيـــَنَّ ٱلَّ
بيـــَن النّاِس بالنُّصِح والحـــواِر والحكمِة والموعظِة الَحَســـنِة؛ لينعموا باألمـــِن واألماِن والطَّمأنينِة واالســـتقراِر. 

؟ - كيَف نُسِهُم في بناِء وطٍن آمٍن ومستقرٍّ

 النَّشاُط:

دُ: . 1 أقرأُ وأُحدِّ

 : ِ
 قاَل رسوُل الّلَ

ِ َوالَواِقِع ِفيهَا، َكمَثَلِ قَْومٍ اْســـتَهَمُوا عَلَى سَـــِفينٍَة، فَأََصاَب بَعُْضهُْم أَْعلَهَا َوبَعُْضهُْم أَْســـفَلَهَا، 
» مَثَـــُل القَاِئمِ عَلَى حُـــُدوِد الّلَ

َّا خََرقْنَا ِفـــي نَِصيِبنَا خَْرقاً َولَـــْم نُْؤِذ مَْن  وا عَلَى مَـــْن فَْوقَهُْم، فَقَالُـــوا: لَْو أَن فَـــكَانَ الَِّذينَ ِفي أَْســـفَِلهَا ِإذَا اْســـتَقَْوا ِمـــنَ المَاِء مَرُّ

فَْوقَنَـــا، فَـــِإْن يَتُْرُكوهُْم َومَا أَرَادُوا هَلَكُـــوا جَِميعاً، َوِإْن أَخَُذوا عَلَـــى أَْيِديِهْم نََجْوا، َونََجْوا جَِميعـــاً « )صحيح البخاري(.

المعنىالكلمةُ أو العبارةُم

الّداعي إلى فعِل الخيِر»  «1

محارِمه»  «2

مُرتِكِب الكبيرِة»  «٣

َّخَذ كلُّ واحٍد منهم نصيباً بالقرعِة»  «4 ات

منعوهم»  «5
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بوي٢ُّ احلديُث النَّ

ُر وأُبيُِّن:. 2 أُفكِّ

: يشـــتمُل علـــى صورتَين، في كلِّ صورٍة مُشـــبٌَّه ومُشـــبٌَّه بـــه يجمُعهما وجُه  فـــي الحديِث النَّبويِّ تشـــبيٌه تمثيليٌّ

شبٍه واحٍد.  

ورةُ الثّانيةُ الصُّ

المُشبَّهُ

المفسُد في المجتمِع

المُشبَّهُ به:

بِه: وجهُ الشَّ

ورةُ األولى الصُّ

المُشبَّهُ به:المُشبَّهُ

فينةَ من يحفُظ السَّ

بِه: وجهُ الشَّ

فينةُ. حفُظ الوطِن كما تُحفُظ السَّ

دُ وأُبيُِّن:. ٣ أُحدِّ

المثاُل منَ الواقِعالمثُلم

فينةُ.1 الوطُن.السَّ

» َخَرقْنَا ِفي نَِصيِبنَا َخْرقاً «2

النَّصيحةُ واإلرشادُ إلى الخيِر.  ٣

» فَِإْن يَتُْرُكوهُْم َومَا أََرادُوا هَلَُكوا َجِميعاً «4



14

 أُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفكٍَر:

الً: تحمُُّل المسؤوليِّة:  أوَّ

أقرأُ وأستنتُج:. 4

ال يكفـــي أن يكـــوَن اإلنســـاُن صالحـــاً في ذاِته، بـــل مَن الواجـــِب عليـــه أن يتحّمَل مســـؤوليتَه في بنـــاِء وطِنه 

َ سَـــاِئٌل ُكلَّ رَاٍع عَمَّا اْســـتَْرعَاهُ « )ســـنن الترمذي(. ِ : » ِإنَّ الّلَ
بحســـِب موقِعـــه واختصاِصـــه؛ قـــاَل رســـوُل الّلَ

من آثاِر تحمُِّل المسؤوليِّة في:  

 الفرِد:  -

 المجتمِع:   -

ثانياً: حفُظ المجتمِع:

قاَل تعالى:  ٱۡدُع إَِلٰ َســـبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََســـَنةِ  ]اآلية/النحل:12٥[؛ فحفُظ المجتمِع مسؤوليّةُ 

أفراِده، كلٌّ بحســـِب اختصاِصه، وعلى مَن يقـــومُ بذلك أن يتَّصَف بـ:

- العلمِ والِحلْمِ. 

فِق واللّيِن. - الرِّ

- الحكمِة واختياِر األسلوِب األفضِل. 

- مطابقِة الفعِل للقوِل.

 أقرأُ وأبني موقفاً:

قد يقوُل قائٌل: إّن ضوابَط حفِظ المجتمِع تحدُّ مَن الحريّاِت الشَّخصيِّة.

وابِط، وقد كفلَها اإلســـالمُ لإلنســـاِن ســـواءٌ كانت  ـــخصيّةَ ال تعنـــي االنفـــالَت مـــَن الضَّ والحـــقُّ أنَّ الحريّـــةَ الشَّ

دٍة، فحريّةُ اإلنســـاِن مصونةٌ مـــا لم تتعارْض  اجتماعيّـــةً أم ثقافيّـــةً أم غيَرهمـــا، ولكْن ضمَن حـــدوٍد وضوابَط مُحدَّ

مَع الِقيَـــمِ والقوانيـــِن النّافذِة واآلداِب واألخـــالِق العامَِّة.
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

دفُع المفاسِد أولى من جلِب المصالِح.. 1

صالُح الفرِد ينعكُس إيجاباً على المجتمِع.. 2

تقديُم المصلحِة العامِّة على المصلحِة الخاّصِة حيَن التَّعارِض.. ٣

4 .

5 .

 التَّقويُم:

ماذا لو:  

عرَف كلُّ إنساٍن حدودَه، والتزمَ بأداِء واجباِته في مجتمِعه؟  

 

ابتعَد النّاُس عن الفرديِّة، وتعاونوا كفريِق عمٍل واحٍد في بناِء الوطِن؟  
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الَوحدُة  اإلنسانّيُة
 تهيئةٌ:

ُر ثمَّ أُجيُب:   أُفكِّ

ماِت الحياِة اإلنســـانيِّة الكريمِة بيـــَن النّاِس، ودعا إلـــى العمِل الّصالِح؛  ُ عليه وســـلََّم مقوِّ أرســـى النَّبـــيُّ صلّى الّلَ

ُ تعالى:  قـــاَل الّلَ

نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة  ]اآلية/النحل:9٧[،
ُ
ۡو أ

َ
 َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ساً؛ قاَل تعالى: ُر عيَشها، وعدَّ حقَّ الحياِة مقدَّ ُر صفَو الحياِة ويكدِّ ونهى عن كلِّ ما يعكِّ

ۡحَيا 
َ
َمآ أ نَّ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َما َقَتَل ٱلَّاَس َجِيٗعا َوَمۡن أ نَّ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ ِف ٱۡل

َ
ا بَِغۡيِ َنۡفٍس أ  َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

ٱلَّاَس َجِيٗعا  ]اآلية/المائدة:32[.
- كيَف تتحقَُّق الَوحدةُ اإلنسانيّةُ؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُِّن:. 1

ـــلوِك القويمِ، والبعِد  تتحقَُّق الحياةُ اإلنســـانيّةُ الكريمـــةُ بيَن النّاِس بالمحبِّة والتَّعـــاوِن واألخالِق الفاضلِة والسُّ

دُ أمَن الوطـــِن، وتعمُل علـــى تقويِضه؛ لذلك بـــادَر النَّبيُّ  فـــور وصوِله  عـــن الفتـــِن والخالفـــاِت التي تهـــدِّ

رِة إلى: إلى المدينـــِة المنوَّ

1.  القضـــاِء علـــى كلِّ ما يثيـــُر التَّناحَر بيـــَن النّاِس من التَّفاخِر باألحســـاِب واألنســـاِب، وغيِرها مـــن العاداِت 

ــاُس بَنُـــو آدَمَ، َوآدَمُ ِمْن تَُراٍب « )مســـند أحمد(. ـــلبيِّة؛ قاَل : » النَـّ والتَّقاليـــِد السَّ

يِّة العقيدِة،  رِة، مثُل حـــقِّ حرِّ ـــماويِّة في المدينـــِة المنوَّ ياناِت السَّ 2.  منـــِح حقـــوِق المواطنِة كاملةً ألصحاِب الدِّ

ينيّـــِة، وحريِّة التَّفكيِر والتَّعبيـــِر، والمعامالِت الماليِّة.  ـــعائِر الدِّ وإقامِة الشَّ

لميِّ بيَن النّاِس:    أهمِّيّةُ التَّعايِش السِّ
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بوّيُة يرُة النَّ السِّ ٣
أثُر الفتِن في:  

الفرِد:  -

المجتمِع:  -

أقرأُ وأستنتُج:. 2

النّـــاُس كلُّهـــم متســـاووَن في الحقـــوِق والواجبـــاِت، وقـــد منَحهم اإلســـالمُ حقوقاً عامّـــةً، مثُل: حـــقِّ الحياِة، 

عفـــاِء، وصـــوِن األعراِض، وضماِن الحاجاِت األساســـيِّة من ســـكٍن وطعامٍ وشـــراٍب ودواٍء وكســـاٍء. وحمايـــِة الضُّ

واجباتي تُجاه هذه الحقوِق:

 أقرأُ وأبني موقفاً:

مَ اإلســـالمُ االعتداءَ بكافِّة أشـــكاِله علـــى النّاِس، وكفَل الحقـــوَق اإلنســـانيّةَ للمواطنيَن جميعاً؛ قـــاَل تعالى:  حـــرَّ

َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن١٩٠  ]اآلية/البقرة[. ْۚ إِنَّ ٱللَّ  َوَل َتۡعَتُدٓوا

منَ الحقوِق اإلنسانيِّة:

ماِء. . 1 حقُّ الحياِة وعصمِة الدِّ

حقُّ األمِن واألماِن.. 2

حقُّ حريِّة التَّفكيِر والتَّعبيِر.. ٣

حقُّ العدِل والمساواِة.. 4
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أُميُِّز وأُعلُِّل:. ٣

كاَن النَّبـــيُّ  أحـــرَص النّاِس علـــى دفِع الظُّلمِ وإقامـــِة العدِل بيَن النّاِس، وحفـــِظ حقوِقهم المادِّيّـــِة والمعنويِّة، 

فقـــد كاَن  يوصي قادَة جيِشـــه بقوِله: 

ــوا، وال تَُمثِّلُـــوا، وال تقتلـــوا الِولْـــَدان « )مســـند أحمد(، فَمـــن خالَف وصيّةَ النَّبـــيِّ  لم يهتِد  » ال تَغْـــِدروا، وال تَغُلُـّ

بهديـــه ولم يقتِد بُســـنَِّته.

مٌواجٌبالحالةُم التَّعليُلُمحرَّ

ودُ عن تراِب الوطِن وسيادِته. 1 الذَّ

تخويُف النّاِس وإرهابُهم.2

استحالُل قتِل اآلخريَن. ٣

الحفاُظ على األمِن العامِّ، وحمايةُ المواطنيَن.4

تخريُب مؤسَّساِت المجتمِع.5

إثارةُ الفتنِة بيَن النّاِس.6

التَّفاخُر باألنساِب.7
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أقتدي بالنَّبيِّ  في أقواِله وأفعاِله. . 1

أحترمُ قوانيَن بالدي، وألتزمُ بها.. 2

٣ .

4 .

5 .

 التَّقويُم:

عي أنَّ اإلسالمَ لم يراِع الحقوَق اإلنسانيّةَ العامّةَ. يرِة النَّبويِّة، بيِّْن رأيَك مَع التَّعليِل فيَمْن يدَّ في ضوِء دراسِتك للسِّ
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املواطنُة
 تهيئةٌ:

ُر ثمَّ أُجيُب:   أُفكِّ

ۡلَوٰنُِكـــۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك 
َ
لِۡســـنَتُِكۡم َوأ

َ
ۡرِض َوٱۡختَِلُٰف أ

َ
ـــَمَٰوِٰت َوٱۡل ُ تعالى:   َوِمـــۡن َءاَيٰتِهِۦ َخۡلُق ٱلسَّ قاَل الّلَ

ٓأَلَيٰـــٖت ّلِۡلَعٰلِِمنَي ٢٢  ]الروم[.
االختـــالُف بيـــَن النّاِس فـــي أعراِقهم وألواِنهـــم وألســـنِتهم واعتقاداِتهم يهدُف إلـــى تعزيِز دوِرهم فـــي التَّعايِش 

ـــريعةُ اإلســـالميّةُ قيمةَ ُحبِّ  َزِت الشَّ ِمه، وقد عزَّ والتَّكامـــِل والتَّعـــاوِن في بناِء الوطـــِن الذي يجمُعهم وتحقيِق تقدُّ

مِة:  ـــةَ المكرَّ اإلنســـاِن الفطـــريِّ لوطِنه وتعلُِّقه بـــه، وظهَر ذلك في قـــوِل النَّبيِّ  عندما أُخـــرَج من موطِنه مكَّ

، َولَْواَل أَنَّ قَْوِمـــي أَْخَرُجوِني ِمنِْك مَا َســـَكنُْت غَيَْرِك « )ســـنن الترمذي(.  » مَـــا أَطْيَبَِك ِمـــْن بَلٍَد، َوأََحبَِّك ِإلَـــيَّ

؟ - عالمَ تدلُّ كلمةُ )قومي( في الحديِث النّبويِّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق:. 1

ِمه وازدهاِره،  يرتبـــُط مفهـــومُ المواطنِة بما يقومُ به اإلنســـاُن من أعماٍل إيجابيٍّة تُســـِهُم في بناِء مجتمِعـــه وتقدُّ

مَه الوطـــُن إليه؛ بل عليـــه أن يبادَر هو إلـــى تقديمِ ما  فالمواطنـــةُ تقتضـــي أاّل ينتظـــَر اإلنســـاُن ما يمكـــُن أن يقدِّ

يفيـــُد وطنَه، كلٌّ بحســـِب اختصاِصه وإمكاناِته فالغنيُّ بماِلـــه، والكاتُب بقلِمه، والعالُم بعلِمـــه، والعامُل بعمِله؛ 

قاَل تعالى: 

ُ َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ]اآلية/التوبة:10٥[.  َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسَيَى ٱللَّ

تعريُف المفهومِمعناصُر المواطنِةم

الفردُ الذي ينتسُب إلى وطٍن أو دولٍة معيَّنٍة.الوطُن1

المواطُن2
فاُع عن أمِنه واستقراِره، ونشُر العدِل بيَن ربوِعه باحترامِ  راِت الوطِن، والدِّ حفُظ مقدَّ

ِة. أنظمِته وقوانيِنه، وتقديُم مصلحِة الوطِن العامَِّة على المصلحِة الخاصَّ

٣
حبُّ الوطِن 

)الوطنيّةُ(

المكاُن الذي ينتمي إليه اإلنساُن، أو يُولُد فيه، أو ينشأُ ويُقيُم فيه، وتربطُه بَمن حولَه 

عالقاٌت إنسانيّةٌ واجتماعيّةٌ.
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البحوُث العلمّيُة 4
أقرأُ وأُصنُِّف:. 2

: سمْعُت أعرابيّاً يقوُل: إذا أردَْت أن تعرَف  للمواطنِة أشكاٌل مختلفةٌ ِمن بذٍل وعطاٍء وصدِق انتماٍء، قاَل األصمعيُّ

قه إلى إخواِنه، ألنَّ ذلك دليُل الوفاِء، وأصالة  جَل - أي أصالتَه ونبلَه - فانظْر كيَف تحنُّنه إلى وطِنه، وتشوُّ الرَّ

دةٌ منها: اآلباِء، ولها صوٌر متعدِّ

مواطنةٌ )إيجابيّةٌ، سلبيّةٌ(. 

المعانيمن صوِر المواطنِةم

وِر الذي ينفُع به نفَسه ووطنَه.1 ال يقومُ بالدَّ

يقومُ بدوٍر فّعاٍل في خدمِة نفِسه ووطِنه.2

 أقرأُ وأبني موقفاً:

أرســـى النَّبـــيُّ  ِقيَـــَم المواطنِة في المجتمِع، مثـــُل: التَّخلُِّق باألخـــالِق الحميدِة، والعمِل التَّطوعـــيِّ الذي يُنّمي 

ـــلميِّ بيَن النّاِس  روَح التَّضحيـــِة واإليثاِر، والتَّحلّي بالوســـطيِّة واالعتداِل، واحتـــرامِ النِّظامِ والقانوِن، والتَّعايِش السِّ

ِف، وتطهيِر النَّفِس مـــَن الطَّمِع،  ، ونبِذ الغلوِّ والتَّطـــرُّ القائـــمِ على مبـــادِئ العدِل والمســـاواِة واالحترامِ اإلنســـانيِّ

ياً  َع المواثيـــَق واألحكامَ التـــي تُحقُِّق مصالَح الوطـــِن، وتحمُِّل الفردَ مســـؤوليّةَ الحفاِظ عليهـــا، مُتصدِّ فأقرَّ وشـــرَّ

ـــلمِ والحـــرِب؛ قاَل تعالى:  لَمـــن يزرُع الفتنـــةَ والتَّفرقةَ، مدافعـــاً عن وطِنه في أوقاِت السِّ

 ِ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
� ُكنُتۡم َخۡيَ أ

]اآلية/آل عمران:110[.  
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أقرأُ وأُطابُق:. ٣

مَن الحقوِق التي كفلَها اإلسالمُ لإلنساِن:  

اآلياُت القرآنيّةُمالحقوُقم

ُهواْ الحياة1ُ ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ
 َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنفُِرواْ َكٓافَّٗةۚ فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ

ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن ١٢٢  ]التوبة[.

ن تَُكوَن التَّكريُم2
َ
ٓ أ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡم  ]اآلية/النساء:29[.

االعتقاد٣ُ
ُۡن نَۡرزُقُُكۡم ِإَويَّاُهۡمۖ َوَل َتۡقَرُبواْ ٱۡلَفَوِٰحَش َما  ۡوَلَٰدُكم ّمِۡن إِۡمَلٰٖق نَّ

َ
 َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

ىُٰكم  ۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖ َوَل َتۡقُتلُواْ ٱلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ١٥١  ]اآلية/األنعام[.

ّيَِبِٰت التَّعلُُّم4 ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ  َولََقۡد َكرَّ
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل ٧٠  ]اإلسراء[. ٰ َكثِيٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ َوفَضَّ

ُف5 ۡرَض َذلُوٗل فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ التَّملُُّك والتَّصرُّ
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل  ُهَو ٱلَّ

ٱلنُُّشوُر ١٥  ]الملك[.

نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل العمُل6
ُ
َها ٱلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َ َعلِيٌم َخبِيٞ ١٣  ]الحجرات[. ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
ْۚ إِنَّ أ ِلََعاَرفُٓوا

ّبُِكۡمۖ َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر الُمساواة7ُ � َوقُِل ٱۡلَقُّ ِمن رَّ
]اآلية/الكهف:29[.  

أقرأُ وأكتُب مثاالً من الواقِع:. 4

ماِت المواطنِةم المثاُلتعريُف المفهومِمن مقوِّ

1ُ ناِته االنتماء شعوُر اإلنساِن بانتساِبه للوطِن، واعتزاُزه بكلِّ مكوِّ

البشريِّة والثَّقافيِّة والمادِّيِّة.

أموٌر مُكتَسبةٌ تعودُ بالخيِر على الفرِد والمجتمِع، منها: المدنيّةُ الحقوُق2

ياسيّةُ واالقتصاديّةُ واالجتماعيّةُ. والسِّ

أفعاٌل مطلوبةٌ مَن الفرِد تختلُف باختالِف دوِره في المجتمِع.الواجباُت٣
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 أُنظُّم أفكاري:

المواطنةُ: 

من حقوِقها:

 ، 

 ، 

 ، 

 ، 

ماِتها: من مقوِّ عناصُرها:

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

من ِقيَمِ المواطنِة:

تنميةُ روِح التَّضحيِة واإليثاِر.. 1

المحافظةُ على البيئِة.. 2

العنايةُ بالموارِد المائيِّة، واالهتمامُ بالثَّروِة الحيوانيِّة والنَّباتيِّة.. ٣

4 .

5 .

 التَّقويُم:

بيِّْن أثَر المواطنِة اإليجابيِّة في بناِء الوطِن.
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الكسُب  املشروُع
 تهيئةٌ:

ُر ثمَّ أُجيُب:   أُفكِّ

تنميـــةُ الماِل واســـتثماُره على النَّحِو األمثِل يُســـِهُم في تحســـيِن مســـتوى دخـــِل الفرِد وتطويـــِر االقتصاِد، وقد 

ــَن أحكامَه وطرائَق تحصيِله باألســـاليِب المشـــروعِة، وأُُســـَس التَّعامِل معـــه القائمةَ  اعتنـــى اإلســـالمُ بالماِل وبيَـّ

ــوازِن واالعتـــداِل في اإلنفاِق؛ قـــاَل تعالى: علـــى مبدِأ التَـّ

واْ َوَكَن َبنۡيَ َذٰلَِك قََواٗما ٦٧  ]الفرقان[.  نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ
َ
ِيَن إَِذآ أ  َوٱلَّ

- ما أهمِّيّةُ الماِل في حياِة اإلنسان؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبيُِّن:. 1

عـــِة كالميـــراِث والوقِف والهدايـــا والعمِل    عدَّ اإلســـالمُ اكتســـاَب الماِل مـــن مصادِره المشـــروعِة المتنوِّ

راعـــِة وغيرهـــا وســـيلةً لتحقيـــِق العيـــِش الكريـــمِ، وليـــَس غايـــةً بحـــدِّ ذاِتـــه. ناعـــِة والزِّ بالتِّجـــارِة والصِّ

ليُلم مصادُر كسٍب مشروعةٌالدَّ

 ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَصٰ بَِها  ]اآلية/النساء:12[.1

2
  ِمنُي ٢٦

َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخۡيَ َمِن ٱۡسَت ٔۡ بَِت ٱۡسَت ٔۡ

َ
أ  قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما َيٰٓ

]القصص[.  

٣
ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن

 قاَل : » مَا أََكَل أََحٌد ِمنُْكْم طََعاماً أََحبَّ ِإلَى الّلَ

َعَمِل يََديِْه « )مسند أحمد(.

ََّما الْبَيُْع َعْن تََراٍض « )سنن ابن ماجه(.4 قاَل : » ِإن

5
ِريَكيِْن مَا لَْم يَُخْن أََحُدهَُما  َ تعالى يَُقوُل: أَنَا ثَاِلُث الشَّ قاَل : » ِإنَّ الّلَ

َصاِحبَُه، فَِإذَا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بَيِْنِهَما « )سنن أبي داود(.
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البحوُث العلمّيُة5

أقرأُ وأُطابُق:. 2

ِ تعالى وحقوَق النّاِس، فالكســـُب يكوُن بالطَّرائِق 
أباَح اإلســـالمُ لإلنســـاِن التَّملَُّك بضوابَط ترعى حقـــوَق الّلَ

رَر بالنَّفِس واآلخريَن؛ قاَل تعالى:   المشروعِة بعيداً عن الغََرِر والخداِع؛ كيال يُلِحَق الضَّ

َ َل ُيِبُّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا َحلَّ ٱللَّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ َطّيَِبِٰت َمآ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ � َيٰٓ

ٱلُۡمۡعَتِديَن ٨٧  ]المائدة[.

ضوابُط الكسِب المشروِعمالّدليُلم

1 ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ � َيٰٓ

]اآلية/النساء:29[. البعُد عِن الَجهالِة والخداِع. 

اجتناُب الطَّرائِق غيِر المشروعِة.قاَل : » الَ َضَرَر َوال ِضَراَر « )مسند أحمد(.2

عدمُ إلحاِق األذى بأحٍد.» نََهى النَّبيُّ  َعْن بَيِْع الغََرِر « )سنن أبي داود(.٣

أقرأُ وأُقاِرُن:. ٣

البيـــُع: مبادلـــةُ ماٍل بماٍل، واإلجـــارةُ: مبادلةُ منفعٍة أو عمـــٍل بماٍل، وحتى يكوَن الكســـُب النّاتُج عنهما حالالً 

ماِت. طيِّبـــاً ال بدَّ أن تتحقََّق أركانُهما بعيـــداً عن الَجهالِة والغشِّ والخـــداِع والتَّعامِل بالمحرَّ

اإلجارةُالبيُعمن حيُث: األركانُ:م

البائُع والمشتري.العاقداِن1

ِر أو المستأجِر، والقبوُل من اآلخِر.صيغةُ العقِد2 اإليجاُب من المؤجِّ

المعقودُ عليه٣
منفعةٌ أو عمٌل.ماٌل

ثمٌن
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أقرأُ وأُميُِّز:. 4

تنقســـُم اإلجارةُ إلى قســـَمين: إجارةُ منافَع )كاســـتئجاِر بيـــٍت أو ســـيّارٍة ....(، وإجارةُ عمٍل )كعمـــِل النَّّجاِر 

والميكانيكـــيِّ ....(، والعمُل قد يكـــوُن خاّصاً، أو عامّاً )مُشـــتَركاً(.

المثاُلم

نوعُ اإلجارِة

منافُع
عمٌل

عامٌّخاصٌّ

ٍد.1 ٍة معلومٍة بأجٍر مُحدَّ استأجَر منزالً لمدَّ

ٍد وأجٍر معلومٍ لصيانِة آالِت المعمِل.2 تعاقَد مع شخٍص بدوامٍ مُحدَّ

يانِة.٣ كهربائيٌّ لديه ورشةٌ يقومُ بأعماِل الصِّ

يملُك سيّارًة لإلجارِة.4

أقرأُ وأُبيُِّن:. 5

بِح. الّشركةُ هي: عقٌد بيَن اثنَين فأكثَر بقصِد االشتراِك في ماٍل أو عمٍل طلباً للرِّ

األعماُلاألمواُل

ريَكيِن الماَل. مُ كال الشَّ يُقدِّ

الخسارةُ بحسِب رأِس الماِل.

ريَكيِن العمَل. مُ كال الشَّ يُقدِّ

بِح. الخسارةُ بنفِس نسبِة الرِّ
الخسارةُ على صاحِب الماِل، 

وصاحُب المهنِة يخسُر عملَه.

ِّفاِق بُح بحسِب االت الرِّ

أنواعُ الّشركِة:

مُ أحُدهما الماَل واآلخُر العمَل. يُقدِّ

المضاربةُ
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نوعُ الّشركِةالمثاُلم

الّشركةُ بيَن نّجاَرين في ورشِة نجارٍة.1

2. تشارَك اثناِن، أحُدهما يملُك الماَل واآلخُر الخبرَة في مشروٍع اقتصاديٍّ

اشترَك مجموعةُ أشخاصٍ بمبالَغ معلومٍة في استيراِد البضائِع وتصديِرها.٣

مان فيه الُمخطَّطاِت واالستشاراِت.4 َّفَق مهندساِن على التَّشارِك في مكتٍب هندسيٍّ يُقدِّ ات

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أستثمُر قدراتي فيما يفيُدني وينفُع وطني.. 1

2 .

 التَّقويُم:

لماذا وضَع اإلسالمُ ضوابَط للتَّملُِّك؟

أربُط بواقعي

مَن الشَّركاِت الحديثِة في واقِعنا المعاصِر:

1. شركةُ التَّضامِن.

2. شركةُ المساهمِة.

٣. الشَّركةُ القابضةُ.

 .4

 .5
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

 :  
 ُدّرِّيٞ   :  َٖكِمۡشَكٰوة    :  نُوُر 

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

راِته، و عن أمِنه واستقراِره، ونشُر العدِل بيَن ربوِعه     حبُّ الوطِن هو: حفُظ مقدَّ
على المصلحِة  ، وتقديُم المصلحِة  باحترامِ 

  تنميةُ الماِل واستثماُره على النَّحِو األمثِل يُسِهُم في  مستوى دخِل الفرِد  
، وبيََّن اإلسالمُ أُُسَس التَّعامِل مع الماِل القائمةَ على مبدِأ   وتطويِر 

في اإلنفاِق.

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

(اإلجارةُ: مبادلةُ ماٍل بماٍل.   (

(النّاُس كلُّهم متساووَن في الحقوِق والواجباِت.   (

ريعةُ اإلسالميّةُ قيمةَ ُحبِّ اإلنساِن الفطريِّ لوطِنه.   َزِت الشَّ (عزَّ (

مَه الوطُن إليه.   (المواطنةُ تقتضي أن ينتظَر اإلنساُن ما يمكُن أن يقدِّ (

بِح.   (تكوُن الخسارةُ في شركِة األمواِل بنفِس نسبِة الرِّ (





مشروٌع
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الُمواطنُة اإليجابّيُة

حبُّ الوطِن واالنتماءُ إليه ضرورةٌ نفسيّةٌ واجتماعيّةٌ واقتصاديّةٌ ألفراِد المجتمِع جميعاً.  

مّدةُ التّنفيِذ:

ٌ حّصةٌ درسيّة

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

أسلوُب التّنفيِذ:

فرديٌّ

فكرةُ المشروِع:

كتابةُ مقالٍة عن المواطنِة 

اإليجابيِّة، وأثِرها في بناِء الفرِد 

والمجتمِع.
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مشروٌع

ًًًًً

طريقةُ التّنفيِذ: 

كتابةُ مقالٍة تتضمَُّن اآلتي:  

خصائَص المواطنِة اإليجابيِّة. . 1

مظاهَر المواطنِة اإليجابيِّة.. 2

أساليَب تنميِة العالقاِت اإليجابيِّة في المجتمِع.. ٣

، الوطِن(.. 4 ِيّ
لوَك اإليجابيَّ للمواطِن في نطاِق )األسرِة، المدرسِة، المجتمِع المحلِّ السُّ

واهُد المناسبةُ.   َّةُ المحتوى، وضوُح األفكاِر، الشَّ تُراعى في كتابِة المقالِة: دق

، وعرِض الُمميَِّز منها في مجلَِّة حائِط    فِّ ُس أفضَل األعماِل لمناقشِتها مع الطُّاّلِب في الصَّ  يختاُر الُمدرِّ

المدرسِة.

تُرَسُل أفضُل مقالٍة على مستوى الثّانويِّة إلى مجلَِّة وزارِة التّربيِة اإللكترونيِّة؛ ليتمَّ تقويُمها ونشُرها.  

ملحوظةٌ: 

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



مفاتُح الغيِب

قَوى في حياِته.  ّيَة التَّ ُم أهمِّ ُيدرُك الُمتعلِّ

نِّ باهلِل تعالى ُحسُن الظَّ

نِّ ّيَة ُحسِن الظَّ ُم أهمِّ  ُيدِرُك الُمتعلِّ
باهلِل تعالى.

حقوُق اآلباِء واألبناِء

ُم حقوَق اآلباِء واألبناِء. ُر الُمتعلِّ ُيقدِّ

ُف واإلرهاُب  طرُّ التَّ

ُم مفاسَد ُف الُمتعلِّ  يتعرَّ
ِف واإلرهاِب. طرُّ التَّ

معاييُر الَوحدِة الّثانيِة
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مفاحُت  الغيب
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِ وُحْســـُن الُخلُـــِق « )رواه الترمـــذي(، وقد 
ُســـئَل النَّبـــيُّ  عـــن أكثِر مـــا يُدِخُل النّـــاَس الَجنّةَ، فقـــاَل: » تقوى الّلَ

ُ وجَهه مفهومَ التَّقـــوى بقوِله: » التَّقـــوى هي الخوُف من الجليـــِل، والعمُل  مَ الّلَ ــَن علـــيُّ بُن أبـــي طالٍب كـــرَّ بيَـّ

حيِل «.  ضا بالقليِل، واالســـتعدادُ ليـــومِ الرَّ بالتَّنزيـــِل، والرِّ

- كيَف تتحقَُّق التَّقوى في حياِة اإلنساِن؟

 النَّشاُط:

دُ: . 1 أقرأُ وأُحدِّ

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

المعنىالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1  ال ينفُع

2  كلُّ ما يخدُع اإلنساَن من ماٍل أو جاٍه أو غيِرهما

وابِط، فإذا انتفى  كِر؛ ألنَّ رابطةَ المودَِّة بينهما هي أقوى الرَّ ُ تعالى الوالَد والمولودَ بالذِّ فائدةٌ تربويّةٌ: خصَّ الّلَ

النَّفُع بينهما في هذا اليومِ كاَن انتفاؤه لغيرهما أولى.

ــزِي َوادِلٌ َعــن َودَلِهِۦ َوَل َمۡولـُـوٌد ُهــَو َجــاٍز  ُقــواْ َربَُّكــۡم َوٱۡخَشــۡواْ يَۡوٗمــا لَّ َيۡ ــاُس ٱتَّ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ِ ــٱللَّ ِ ــم ب نَُّك ــا َوَل َيُغرَّ ۡنَي ــٰوةُ ٱدلُّ َي ــُم ٱۡلَ نَُّك ــَل َتُغرَّ ۖ فَ ــّقٞ ِ َح ــَد ٱللَّ اۚ إِنَّ وَۡع ــۡي ًٔ ــن َوادِلِهِۦ َش  َع
ٱۡلَغُروُر ٣٣  ]لقمان[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ



القرآُن الكرمُي
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1
دُ وأستنتُج:. 2 أُحدِّ

لوُك المستفادُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم السُّ

1 َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡم يُّ
َ
أ ِ تعالى وأجتنُب نواهيَه. َيٰٓ

ألتزمُ أوامَر الّلَ

2 �
  

التَّذكيُر بيومِ الحساِب حيُث ال 

ينفُع فيه نسٌب وال قرابةٌ.
مُ سلوكي وأُتقُن عملي. أُقِوّ

٣ َٞحّق ِ يومُ القيامِة آٍت ال ريَب فيه. إِنَّ وَۡعَد ٱللَّ

4 �
  

نيا  التَّحذيُر مَن االشتغاِل في الدُّ

مع اإلعراِض عِن اآلخرِة.
نيا واآلخرِة. أُواِزُن بيَن متطلَّباِت الحياِة الدُّ

5 ٱۡلَغُروُر٣٣ ِ نَُّكم بِٱللَّ ُِّن  َوَل َيُغرَّ التَّحذيُر مَن المغرياِت التي تُزي

. رَّ الشَّ

أقرأُ وأستنتُج:. ٣

ت  دُ به اإلنســـاُن في حياِته، فإِن اســـتقرَّ ِ تعالى بيَن النّـــاِس، وهي خيُر ما يتزوَّ
التَّقـــوى مقيـــاُس التَّفاضِل عنـــَد الّلَ

ـــجرِة اليانعِة تؤتي ثماَرهـــا باســـتمراٍر، وتنتُج منها  فـــي القلوِب، وارتســـَمت في األقـــواِل واألفعاِل كانـــت كالشَّ

فوائُد كثيرةٌ.  

ثمراُت التَّقوىالتَّراكيُب القرآنيّةُم

ُۥ َمۡرَٗجا ٢ َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َل 1 َ َيَۡعل لَّ  َوَمن َيتَِّق ٱللَّ
َيۡتَِسُب  ]اآلية/الطالق:3-2[.

نيا، والنَّجاةُ في اآلخرِة. - الخالُص من همومِ الدُّ

َُّع. زِق على اإلنساِن من حيُث ال يتوق - التَّوسعةُ في الرِّ

2
  ۡجًرا٥

َ
ۥٓ أ اتِهِۦ َوُيۡعِظۡم َلُ َ يَُكّفِۡر َعۡنُه َسّيِ َٔ  َوَمن َيتَِّق ٱللَّ

]اآلية/الطالق[.  

ِٰت ٱلَّعِيِم ٣٤  ]القلم[.٣  إِنَّ لِۡلُمتَّقِنَي ِعنَد َرّبِِهۡم َجنَّ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمتَّقِنَي ٧  ]اآلية/التوبة[.4  إِنَّ ٱللَّ



36

دُ وأُبيُِّن:. 4 أُحدِّ

ُ تعالى بهـــا، ال يعلُمهـــا أحٌد حتـــى األنبياءُ  ــُن اآليـــةُ الكريمةُ خمســـةً مـــن مفاتـــِح الغيِب التـــي اســـتأثَر الّلَ تُبيِـّ

كِر  ت الخمســـةُ بالذِّ بون، وليَســـِت الُمغيَّباُت محصورًة فـــي هذه األموِر، وإنّما خُصَّ الُمرَســـلون، والمالئكةُ المقرَّ

 . همِّيَِّتها أل

ُ تعالى:  قاَل الّلَ

ــاَذا  ــۡدرِي َنۡفــٞس مَّ رَۡحــاِمۖ َوَمــا تَ
َ
ــُم َمــا ِف ٱۡل ــَث َوَيۡعلَ ُِل ٱۡلَغۡي ــَزّ ــاَعةِ َوُي ــُم ٱلسَّ َ ِعنــَدهُۥ ِعۡل  إِنَّ ٱللَّ

ــُيۢ ٣٤  ]لقمــان[. ــٌم َخبِ َ َعلِي ــوُتۚ إِنَّ ٱللَّ ۡرٖض َتُم
َ
ّيِ أ

َ
ِــأ ــُسۢ ب ــۡدرِي َنۡف ــا تَ ــٗداۖ َوَم ــُب َغ تَۡكِس

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

البيانُمفاتُح الغيِب

  .وقُت قيامِ الّساعِة، وما يقُع فيها من أحداٍث

 ُِل ٱۡلَغۡيَث  َوُيَزّ
   أحواُل األجنِّة من حيُث: النَّوُع واالكتماُل وغيُرهما، وما

ستكوُن عليه من سعادٍة وشقاٍء.

   وما يكسبُه ، ما يعملُه اإلنساُن في مستقبِله من خيٍر أو شرٍّ

من رزٍق قليٍل أو كثيٍر.

 ۡرٖض َتُموُت
َ
ّيِ أ

َ
 َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ بِأ

ُر وأناقُش:. 5 أفكِّ

قال تعالى: 
يَّاَن ُيۡبَعُثوَن ٦٥  ]النمل[.

َ
ۚ َوَما يَۡشُعُروَن أ ُ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إِلَّ ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  قُل لَّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ

عي معرفةَ الغيِب، وما سيحدُث في المستقبِل؟ كيَف تردُّ على مَن يدَّ
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أقرأُ وأُوازُن:. 6

ِ تعالى 
، فإنّه لن يســـتطيَع أن يصَل إلى نزٍر يســـيٍر من علـــمِ الّلَ مِ العلمـــيِّ ِة والتَّقـــدُّ مهمـــا بلَغ اإلنســـاُن مـــَن القوَّ

الُمتَّصـــِف بالكمـــاِل، المحيـــِط باألشـــياِء كلِّها، وإنَّ مـــا يتوقُّعه علمـــاءُ األرصاِد الجّويّـــِة من أخبـــاِر الطَّقِس، وما 

يّـــِة إنّما هي اكتشـــافاٌت وتتبُُّع حـــاالٍت من خالِل  حِّ ـــُل إليـــه األطبّـــاءُ من معرفِة جنـــِس الجنيـــِن وحالِته الصِّ يتوصَّ

ُ تعالى بها. رٍة، وال تَُعـــدُّ مَن الغيبيّـــاِت التي اســـتأثَر الّلَ دراســـاٍت بحثيّـــٍة وأجهـــزٍة متطوِّ

ِ تعالى لما في األرحامِم
ينعلُم الّلَ معرفةُ األطبّاِء المُختصِّ

جزئيةٌشامٌل1

2َ قد تحتمُل الخطأ

يسبُق تخلَُّق الجنيِن.٣

تحتاُج إلى أدواٍت.4

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

نيا واآلخرِة.. 1 العاقُل يَستثمُر حياتَه بالعلمِ والعمِل النّافَعين في الدُّ

2 .

 التَّقويُم:

ْح ذلك.  لوَك، وضِّ مُ السُّ اإليماُن بالُمغيِّباِت يدعو إلى اإليجابيِّة في الحياِة ويُقوِّ
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نِّ باهلِل تعالى ُحسُن الظَّ
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِ تعالى.  
اإلنساُن الّصالُح يفعُل الخيَر، ويرجو الَقبوَل مَن الّلَ

فاِء.   َ تعالى بالشِّ واءَ ويدعو الّلَ المريُض يشرُب الدَّ

ِ تعالى.  
الطّالُب الُمِجدُّ يدرُس ويجتهُد، ثمَّ يتوكَُّل على الّلَ

زَق الحالَل.   َ تعالى الرِّ العامُل يذهُب إلى عمِله، ويسأُل الّلَ

ِ تعالى أن يحقَِّق أملَه.
فالكلُّ يعمُل ويُحسُن الظَّنَّ بالّلَ

ِ تعالى؟
- فما المقصودُ بُحسِن الظَّنِّ بالّلَ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأتعلَُّم:. 1

  : ُّقاَل النَّبي 

: أَنَا ِعنَْد ظَنِّ عَْبِدي ِبي، َوأَنَا مَعَهُ حَْيُث يَْذُكُرِني « )مسند أحمد(. ُ عَزَّ َوجَلَّ » قَالَ الّلَ

أقرأُ وأُطابُق:. 2

دٍة. « في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ وردَت كلمةُ »الظَّنِّ  

«مالتَّراكيُب القرآنيّةُم من معاني »الظَّنِّ

اليقيُن إِۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن ٢٤  ]اآلية/الجاثية[.1

ّنِ إِثٞۡم  ]اآلية/الحجرات:12[.2 ّنِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّ كُّ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِٗيا ّمَِن ٱلظَّ الشَّ

ّنِ ُمَلٍٰق ِحَسابَِيۡه ٢٠  ]الحاقة[.٣
َ
الُحسباُن إِّنِ َظَننُت أ

ن لَّن َيُوَر ١٤  ]االنشقاق[.4
َ
التُّهمةُ إِنَُّهۥ َظنَّ أ
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بوي٢ُّ احلديُث النَّ

 أُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفكٍَر:

الً: ارتباُط حُسِن الظَّنِّ بالعملِ: أوَّ

ِ تعالى، 
ُ تعالى النّـــاَس بها، يرجو اإلنســـاُن من خالِلها رحمـــةَ الّلَ ِ تعالـــى عبادةٌ أمـــَر الّلَ

إّن ُحســـَن الظَّـــنِّ بالّلَ

 ِ
َّه على اإلنســـاِن أن يُحِســـَن الظَّنَّ بالّلَ ــَن النَّبيُّ  فيما يرويـــه عن ربِّه عزَّ وجلَّ في الحديِث القدســـيِّ أن وقـــد بيَـّ

تعالـــى في األحـــواِل كلِّها مّمـــا ينعكُس إيجاباً على ســـلوكاِته.

أقرأُ وأُكمُل:. ٣

َ تعالى يجيُب دعاءَه.  -  إذا دعا اإلنساُن ربَُّه عزَّ وجلَّ عليه أن يظنَّ أنَّ الّلَ

َ تعالى   -  إذا أذنَب اإلنساُن وتاَب واستغفَر عليه أن يظنَّ أنَّ الّلَ

َ تعالى  -  إذا عمَل اإلنساُن صالحاً عليه أن يظنَّ أنَّ الّلَ

َ تعالى غفوٌر رحيٌم. ماِت متعلِّالً بأنَّ الّلَ ُط في الواجباِت، ويقُع في المحرَّ أنقُد وأُناقُش: يُفرِّ

 أقرأُ وأبني موقفاً:

ِ تعالى 
ــنِّ بالّلَ ِ تعالى، فإّن ســـوءَ الظَـّ

ُُّع الجميـــِل مَن الّلَ ِ تعالى مأموراً بـــه، وهو توق
ــنِّ بالّلَ إذا كاَن ُحســـُن الظَـّ

كوَن إلـــى األماني،  ــواكَل والقعـــودَ والرُّ ِ تعالى ال يعني التَـّ
خـــالُف ذلـــك، وهو منهيٌّ عنه، وُحســـُن الظَّنِّ بـــالّلَ

ِ تعالـــى، بل يتطلَُّب الجـــدَّ واالجتهادَ واإلخـــالَص في العمِل.
واالغتـــراَر بعفـــِو الّلَ
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أُصنُِّف المواقَف اآلتيةَ:. 4

ِ تعالىالمواقُفم
ِ تعالىحُسُن ظنٍّ بالّلَ

سوءُ ظنٍّ بالّلَ

َ تعالى يُضاِعُف لُه رزقَُه.1 ، وظنَّ أنَّ الّلَ َعِمَل بجدٍّ

َ تعالى لْن يتوَب عليِه.2 أرادَ التَّوبةَ، وظنَّ أنَّ الّلَ

يِه منها.٣ َ تعالى يُنجِّ أصابتُْه محنةٌ، وظنَّ أنَّ الّلَ

َ تعالى لْن يقبَل صدقتَه.4 َق، وظنَّ أنَّ الّلَ تصدَّ

ِ تعالى.5
نِدمَ على فعِله المسيِء، ولم يقنْط راجياً رحمةَ الّلَ

َ تعالى لْن يشفيَُه، فترَك العالَج.6 ظنَّ أنَّ الّلَ

ِ تعالى، وأبتعُد عِن اليأِس واإلحباِط.
ُخلُقي يهّذبني: أُحسُن الظَّنَّ بالّلَ

ِ تعالى بالّذاكرينَ:
ثانياً: عنايةُ الّلَ

ُر ثمَّ أُجيُب:. 5 أُفكِّ

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱۡلُقلُـــوُب ٢٨  ]اآلية/الرعد[،  َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
وِح وطمأنينـــةَ القلـــِب بقوِلـــه:  أ ُ تعالـــى غذاءَ الـــرُّ ذكـــَر الّلَ

ه وعالنيِّته بلســـاِنه وقلِبه، فيســـارُع ِلَما طُلَب منـــه، ويجتنُب ما نُهَي  والمقصودُ به أن يتذكََّر اإلنســـاُن ربَّه في ســـرِّ

ـــعداِء في الّداَرين؛ قاَل رســـوُل  كُر جوارَح اإلنســـاِن وأوقاتَـــه كلَّها، فيحيا بذلك حياَة السُّ عنـــه، فعندئٍذ يشـــمُل الذِّ

ــِذي الَ يَْذُكُر َربَُّه، مَثَـــُل الَحيِّ َوالَميِِّت « )صحيـــح البخاري(.  َـّ ــِذي يَْذُكُر َربَُّه َوال َـّ ُ َعلَيْـــِه َوَســـلََّم: » مَثَُل ال ــى الّلَ ِ َصلَـّ
الّلَ

ُ َعلَيِْه َوَسلََّم الذي ال يذكُر ربَّه بالَميِِّت؟ ِ َصلَّى الّلَ
- لماذا وصَف رسوُل الّلَ
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أقرأُ وأُطابُق:. 6

دٍة. كِر« في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ وردَت كلمةُ »الذِّ  

كِر«مالتَّراكيُب القرآنيّةُم من معاني »الذِّ

نَزۡلَنُٰه  ]اآلية/األنبياء:٥0[.1
َ
َباَرٌك أ اللَّوُح المحفوُظ. َوَهَٰذا ذِۡكٞر مُّ

ُبورِ ِمۢن َبۡعِد ٱّلِۡكرِ  ]اآلية/األنبياء:10٥[.2 القرآُن الكريُم. َولََقۡد َكَتۡبَنا ِف ٱلزَّ

ََّك َولَِقۡوِمَك  ]اآلية/الزخرف:44[.٣ الِذْكُر بالقلِب. ِإَونَُّهۥ َلِۡكٞر ل

َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم  ]اآلية/البقرة:200[.4 رُف والمنزلةُ. فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ الشَّ

نُوبِِهۡم  ]اآلية/آل عمران:13٥[.5 َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ِلُ الوعُظ واإلرشادُ. َذَكُرواْ ٱللَّ

ِذْكُر اللِّساِن. فََذّكِۡر إِن نََّفَعِت ٱّلِۡكَرٰى ٩  ]األعلى[.6

أقرأُ وأبيُِّن:. 7

ِ تعالى يشمُل حياَة اإلنساِن كلَّها بحسِب موقِعه.
ذكُر الّلَ  

ِ تعالى، وأثُره في سلوِك: م
فوائُد ذكِر الّلَ

ُر في واجباِته.الموظَِّف1 يتقُن عملَه، ويخدمُ النّاَس، وال يُقصِّ

الجندي2ِّ

األم٣ِّ

الطَّبيِب4

الطّالِب5

المزارِع6

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى والبعُد عِن اليأِس والقنوِط.. 1
مَن اإليماِن ُحسُن الظَّنِّ بالّلَ

2 .

 التَّقويُم:

ِ تعالى دافعاً إلى إتقاِن العمِل؟
كيَف يكوُن ُحسُن الظَّنِّ بالّلَ



42

حقوُق  اآلباِء  واألبناِء
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

األســـرةُ عمـــادُ الُمجتمِع، واللّبنةُ األساســـيّةُ في بنـــاِء الوطِن، وقد بيََّن اإلســـالمُ أفضَل الطَّرائـــِق لبناِئها على النّهِج 

ـــعادَة واالســـتقراَر، فأمَـــَر الوالَديِن واألوالدَ على حدٍّ ســـواء بتحمُِّل مســـؤوليّاِتهم،  القويـــمِ الذي يُحقُِّق لها السَّ

ُز دوَره في الحيـــاِة بال إفراٍط  والقيـــامِ بواجباِتهـــم على أكمِل وجٍه، مّما يحفُظ حقوَق اإلنســـاِن ومكانتَـــه، ويُعزِّ

وال تفريٍط.  

- هل تقتصُر الحقوُق والواجباُت على الجوانِب المادِّيِّة؟ ولماذا؟

 النَّشاُط:

ُر ثمَّ أُبيُِّن: . 1 أُفكِّ

َّهما ســـبُب وجوِدهم في الحياِة،  ُ تعالـــى بتقديِرهما؛ ألن للوالَديـــِن علـــى أوالِدهما حقوٌق كثيـــرةٌ، فقد أمََر الّلَ

هما في حياِتهمـــا، وبعَد موِتهما.  ومن مكارمِ األخالِق اإلنســـانيِّة: اإلحســـاُن إلـــى الوالَديِن وبرُّ

في حياِتهما:  

حقوُق الوالَديِناآلياُت القرآنيّةُم

1
ن تُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَماۖ 

َ
ٰٓ أ  ِإَون َجَٰهَداَك َعَ

ۡنَيا َمۡعُروٗفا  ]اآلية/لقمان:1٥[. الطّاعةُ بالمعروِف.َوَصاِحۡبُهَما ِف ٱدلُّ

يِۡن إِۡحَساٗنا  ]اآلية/النساء:36[.2  َوبِٱۡلَودِٰلَ
يَّ  ]اآلية/نوح:28[.٣  رَّّبِ ٱۡغفِۡر ِل َولَِودِٰلَ

4
ٰ َوۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف  ُهۥ َوۡهًنا َعَ مُّ

ُ
يۡهِ َحَلَۡتُه أ نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ  َوَوصَّ

يَۡك إَِلَّ ٱلَۡمِصُي ١٤  ]لقمان[. ِن ٱۡشُكۡر ِل َولَِودِٰلَ
َ
َعَمنۡيِ أ

ّلِ ِمَن ٱلرَّۡحَةِ  ]اآلية/اإلسراء:24[.5  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلُّ
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نظاُم اأُلسرِة٣

دُ: . 2 أقرأُ وأُحدِّ

ال يقتصـــُر ِبـــرُّ الوالَديـــِن على حياِتهمـــا، بل يمتدُّ إلـــى ما بعد موِتهمـــا؛ فقد جاءَ رجـــٌل إلى النَّبـــيِّ  فقاَل: يَا 

ـــاَلةُ َعلَيِْهَما، َوااِلْســـِتغَْفاُر  هَُما ِبِه بَْعـــَد مَْوِتِهَما؟ قَـــاَل: » نََعْم، الصَّ ِ، هَـــْل بَِقَي ِمْن ِبـــرِّ أَبََويَّ َشـــْيءٌ أَبَرُّ
َرُســـوَل الّلَ

َِّتي اَل تُوَصـــُل ِإالَّ ِبِهَما، َوِإْكـــَرامُ َصِديِقِهَما « )ســـنن أبي داود(.  ِحمِ ال لَُهَمـــا، َوِإنَْفـــاذُ َعْهِدِهَما ِمـــْن بَْعِدِهَما، َوِصلَـــةُ الرَّ

من صوِر برِّ الوالَديِن بعَد مماِتهما:  

عاءُ لهما.. 1 الدُّ

2 .. 

٣ .. 

4 .. 

5 .. 

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

هما اختباراً  مَ اإلســـالمُ عقـــوَق الوالَديِن، وجعـــَل ِبرَّ ـــليمِة، لذلك حرَّ نكراُن الجميِل مناٍف للفطرِة اإلنســـانيِّة السَّ

ـــكِر واالعتراِف بالجميِل، فما جزاءُ اإلحســـاِن إال اإلحســـاُن،  للنَّفـــِس اإلنســـانيِّة، فيجـــُب أن يُقابََل ما فعاله بالشُّ

ُ تعالى طاعتَهما بالمعروِف واإلحساَن إليهما بطاعِته سبحانَه وتعالى؛ قاَل تعالى:  ولقد قرَن الّلَ

ُهَما فََل َتُقل  ۡو ِكَ
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ا َيۡبلَُغنَّ ِعنَدَك ٱۡلِكَبَ أ يِۡن إِۡحَسًٰناۚ إِمَّ ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَودِٰلَ لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ

َ
 َوقََيٰ َربَُّك أ

َُّهَما قَۡوٗل َكرِيٗما ٢٣  ]اإلسراء[.  ّفٖ َوَل َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
ُ
َُّهَمآ أ ل

حيُحالموقُفم ُف الصَّ التَّصرُّ

َوْضُع أحِد الوالَديِن في مأًوى للعجزِة.1

مقاطعةُ كالمِ أحِد الوالَديِن.2

جُر من نصائِح الوالَديِن.٣ الضَّ

التَّذمُُّر من قضاِء حاجاِت الوالَديِن.4
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أقرأُ وأستنتُج:. 4

ُ تعالـــى بأداِئها والقيامِ  ــِة، ولهم على آباِئهم حقـــوٌق أَمََر الّلَ األوالدُ جيـــُل المســـتقبِل، وعمـــادُ الحياِة، وأمُل األمَـّ

بهـــا علـــى الوجِه األمثـــِل، فمن حـــقِّ الولِد علـــى أبَويـــه مراعاتُه بحســـِب مراحِلـــه العمريّـــِة؛ بدءاً مـــن مالعبِته 

ومالطفِتـــه وتأديِبـــه، ثـــمَّ تقويمِ ســـلوِكه بالحكمِة والقـــدوِة الَحَســـنِة؛ وردَ في األثـــِر: )العِب ابنَك ســـبعاً، وأدِّبْه 

ســـبعاً، وصادقْه ســـبعاً، ثمَّ ألـــِق حبلَه علـــى غارِبه(.

األثُر النَّفسيُّ في األوالِدحقُّ األوالِدالحديُث النَّبويُّم

َ َواعِْدلُوا بَيَْن أَْوالَِدُكْم « )صحيح البخاري(.1 َُّقوا الّلَ » فَات

2
قَْت ِبِه َعلَى ِمْسِكيٍن، َوِدينَاٌر أَنَْفْقتَُه َعلَى  » ... َوِدينَاٌر تََصدَّ

َِّذي أَنَْفْقتَُه َعلَى أَهِْلَك « )صحيح مسلم(. أَهِْلَك، أَعْظَُمَها أَْجراً ال

أُبيُِّن رأيي:. 5

لوُكم التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالسُّ

روَر إلى قلوِبهم.1 ياُلِطُف أوالدَه ويُدِخُل السُّ

راسيّةَ.2 يُتابُع أحواَل أوالِده الدِّ

يبخُل على أوالِده في النَّفقِة. ٣

يقتصُر اهتمامُه بأوالِده على الجانِب المادِّيِّ فقط.4

أقرأُ وأُصنُِّف:. 6

واجٌب على الوالَدينَحقٌّ للوالَديِنالحقوُق والواجباُتم

الطّاعةُ في المعروِف1

التَّربيةُ الّصالحة2ُ

التَّعليُم٣

الحضانة4ُ

التَّواضُع5
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أقرأُ وأبني موقفاً:

هما، وعلى الولـــِد أن يضَع  ، وحزِنهما من العقـــوِق يكوُن باعثـــاً للولِد علـــى ِبرِّ استشـــعاُر فـــرِح الوالَديـــن بالبـــرِّ

نفَســـه موضـــَع والَديه، ويعاملَهمـــا بالمعاملِة التي يحـــبُّ أن يُعامََل بها، فغـــداً إذا أصابَه الِكبَُر، ووهـــَن العظُم منه، 

ـــيِّئةَ، واإلهماَل القاســـَي،  ه أن يلقـــى من أوالِده المعاملةَ السَّ واشـــتعَل الـــرأُس شـــيباً، وعجَز عِن الحراِك، هل يســـرُّ

والتَّنكُّـــَر المحَض؟!؛ قاَل تعالى:  َهۡل َجَزآُء ٱۡلِۡحَسٰـــِن إِلَّ ٱۡلِۡحَسٰـــُن ٦٠  ]الرحمن[.

 أُنظُِّم أفكاري:

من حقوِق اآلباِء على األوالِد:

في حياتهما:

بعَد موتهما:

من حقوِق األوالِد على اآلباِء:

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ُِّر العالقاُت األُسريّةُ الجيِّدةُ إيجابيّاً في تكويِن شخصيِّة أفراِدها. . 1 تؤث

2 .

 التَّقويُم:

ِه « )مصنف ابن أبي شيبة(. ُ َواِلداً أََعاَن َولََدهُ َعلَى ِبرِّ ُ َعلَيِْه َوَسلََّم: » َرِحَم الّلَ ِ َصلَّى الّلَ
قَاَل َرُسوُل الّلَ

هما؟  كيَف يُعيُن الوالداِن أوالدَهم على ِبرِّ
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البحوُث العلمّيُة 4
 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق:. 1

ٗة وََســـٗطا  ]اآلية/البقرة:143[،  مَّ
ُ
حمِة والوســـطيِّة واالعتداِل؛ قاَل تعالـــى:  َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ اإلســـالمُ ِديـــُن الرَّ

َب  أي واالعتقـــاِد، ويحـــارُب التَّعصُّ فهـــو يدعو إلـــى تفعيـــِل دوِر العقِل فـــي الفهـــمِ واإلدراِك، ويؤكُِّد حريّـــةَ الرَّ

ُ إِلَّ  مُ قتـــَل النّفِس اإلنســـانيِّة؛ قـــاَل تعالـــى:  َوَل َتۡقُتلُواْ ٱلَّۡفَس ٱلَّـــِت َحرََّم ٱللَّ دَ واإلرهـــاَب، ويحـــرِّ والتَّشـــدُّ

ىُٰكم بِـــهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِلُـــوَن١٥١  ]اآلية/األنعام[. ۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ بِٱۡلَـــّقِ

المعنىمالمصطلُحم

ُف1 التَّطرُّ
َّفٍة سياسيٍّة أو ِدينيٍّة أو  استعماُل العنِف أو التَّهديُد به من ِقبَِل أفراٍد أو جماعاٍت ألغراٍض مُزي

اجتماعيٍّة؛ لتحقيِق غاياٍت معيَّنٍة من خالِل إحداِث فََزٍع أو ُرعٍب لدى المجموعِة الُمستهَدفِة.

ُب2 ِد.التَّعصُّ الخروُج عِن الوسطيِّة واالعتداِل في أمٍر ما جنوحاً إلى الغلوِّ والتَّشدُّ

أي، تستنُد إلى ُحكمٍ عامٍّ يتَّسُم بالجموِد وعدمِ المرونِة.اإلرهاُب٣ حالةٌ مَن الكراهيِة لكلِّ مخالٍف بالرَّ

أقرأُ وأُبيُِّن:. 2

ُف نتيجـــةٌ للتَّخلُِّف وانغـــالِق العقِل، وتعطيِل الِفكِر عـــِن اإلبداِع واالبتكاِر، وعن إيجـــاِد الحلوِل في عالمٍ  التَّطـــرُّ

دُ وجودَه واســـتمراَره.  ســـريِع التَّغيُِّر، وانتشـــاُر هذه الحالِة في المجتمِع يُهدِّ

ِف واإلرهاِب:   الّرابُط بيَن انغالِق العقِل والتَّطرُّ

أقرأُ وأُقاِرُن:. ٣

فاِع عنهـــا دوَن قَبوِل  ـــخُص أفـــكاراً أو آراءً معيَّنةً، ويســـتميُت فـــي الدِّ ُف غالباً عندما يعتقُد الشَّ يحـــدُث التَّطـــرُّ

الـــّرأي اآلخِر فيها أو مناقشـــِتها، وقـــد تؤدّي هذه القناعـــاُت في مرحلٍة الحقـــٍة إلى إرهاٍب يهـــدُف إلى إحداِث 

ِة على اآلخريـــَن من خالِل أعمـــاِل عنـــٍف وتخريٍب منظََّميـــن تعتمُد  تغييـــٍر فـــي المجتمـــِع بفرِض الـــّرأي بالقـــوَّ

األفعـــاَل اإلجراميَّةَ.
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ِفمجتمٌع يتحلّى بالوسطيِّة واالعتداِلمن حيُث:م ِب والتَّطرُّ مجتمٌع يتَّصُف بالتَّعصُّ

يتعاونوَن على فعِل الخيِر.التَّعاوُن بيَن األفراِد.1

احترامُ حقوِق اإلنساِن.2

مراعاةُ الِقيَمِ االجتماعيِّة.٣

ُر واإلنتاُج.4 التَّطوُّ

الجرائُم.5

6. مواجهةُ الخطِر الخارجِيّ

أقرأُ وأبني موقفاً:

ٌف بصورٍة  رورِة، ولكـــْن كلُّ إرهابيٍّ متطرِّ ٍف إرهابيّاً بالضَّ ِف، وليَس كلُّ متطـــرِّ اإلرهـــاُب أحُد مُخَرجـــاِت التَّطرُّ

، يُْقِدمُ عليه عن ســـبِق إصـــراٍر وتعمٍُّد، فكالهما يشـــترك بالغاياِت  ــدٍة، نظـــراً ِلَما يُماِرُســـه من عمـــٍل إجراميٍّ مؤكَـّ

ِف باســـتخدامِ وســـائِل العنِف وأســـاليِبه. واألهداِف، ويزيُد اإلرهاُب على التَّطرُّ

أقرأُ وأُصنُِّف:. 4

.) لوكيُّ ُف السُّ ينيُّ - التَّطرُّ ُف الدِّ ُف الفكريُّ - التَّطرُّ دًة، منها: )التَّطرُّ ُف أشكاالً مُتعدِّ قد يأخُذ التَّطرُّ

ِفم المعنىمن أشكاِل التَّطرُّ

1
ينيِّ فكراً وعمالً، سواءٌ  لوِك الدِّ مجاوزةُ حدِّ الوسطيِّة واالعتداِل في السُّ

ِد أم بالتَّسيُِّب. بالتَّشدُّ

2
الخروُج عن ضوابِط التَّربيِة واألخالِق في التَّعامِل أو المظهِر بإفراٍط أو 

تفريٍط.

٣
الخروُج عن القواعِد الفكريِّة أو الثّقافيِّة التي يرتضيها العقُل والمجتمُع أليِّ 

موقٍف مَن المواقِف الحياتيِّة.

ِد واإلرهاِب. ُخلُقي يهّذبني: إشغاُل العقِل بالعلمِ النّافِع من أهمِّ طرائِق مكافحِة التَّشدُّ
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ُِّب باألرقامِ مراحَل تشكُِّل اإلرهاِب:. 5 ُر وأُرت أُفكِّ

التَّرتيُبمراحُل تشكُّلِ اإلرهاِب

التَّركيُز على الفروِع دون األصوِل.

استخدامُ العنِف.

دِة على إهماِل الفروع. إصداُر األحكامِ الُمتشدِّ

سوءُ الظَّنِّ باآلخريَن، والنَّظُر إليهم نظرًة تشاؤميّةً.

أي ورفُض اآلخِر. ُب للرَّ التَّعصُّ

أقرأُ وأستنتُج:. 6

يـــَن لتحقيـــِق مآرِبهم، فيتظاهـــرون أحيانـــاً بالتُّقـــى، إاّل أنَّ أفعالَهم تثبـــُت خالَف ذلك؛  فـــوَن الدِّ يســـتغلُّ المتطرِّ

يِن؛ مّما يُشـــّكُك النّاَس بعقيدِتهم، وينشـــُر التّفرقةَ بيَن أفـــراِد المجتمِع،  ويؤدّي  فيعكســـون صـــورًة منفِّرًة عـــِن الدِّ

 ، إلـــى انعـــدامِ الثِّقِة، واضطـــراِب األمِن واألماِن، وإلـــى تراجِع اإلنتاِج االقتصـــاديِّ والفكريِّ والثّقافـــيِّ واإلبداعيِّ

فيَن بقوِله:  ِف، وبيَّن بعَض صفاِت المتطرِّ َر النَّبيُّ  مَن التَّطرُّ وقد حذَّ

» ... يَْحِقـــُر أََحُدُكـــْم َصاَلتَُه مََع َصاَلِتِهـــْم، َوِصيَامَُه مََع ِصيَاِمِهْم، يَْقـــَرؤوَن الُقْرآَن، اَل يَُجاِوُز تََراِقيَُهـــْم، يَْمُرقُوَن ِمَن 

ِميَِّة « )صحيح مســـلم(، ـــْهُم ِمَن الرَّ اإِلْســـاَلمِ َكَما يَْمُرُق السَّ

 : ِلَما فيه من تحريمٍ للحالِل وتحليٍل للحرامِ؛ قاَل  تعالى وسنَّةَ نبيِّه ِ
ُف يخالُف أمَر الّلَ فالتَّطرُّ

يِن « )سنن ابن ماجه(. َُّه أَهْلََك مَْن َكاَن قَبْلَُكُم الْغُلُوُّ ِفي الدِّ يِن، فَِإن َّاُكْم َوالغُلُوَّ ِفي الدِّ َُّها النَّاُس ِإي » يَا أَي

ِف واإلرهاِب:    موقفي مَن التَّطرُّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

دَ والعنَف واإلرهاَب، وأرسى مبدأَ الوسطيِّة واالعتداِل. . 1 مَ التَّشدُّ اإلسالمُ حرَّ

2 .

 التَّقويُم:

ِف في المجتمِع.  ِد والمتطرِّ اقترْح حلوالً لمعالجِة مشكلِة الِفْكِر الُمتشدِّ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

 :  ٱۡلَغُروُر    :  نَُّكم  َل َيُغرَّ   :  لَّ َيۡزِي 

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

، ويؤكُِّد حريّةَ    حمِة و ، فهو يدعو إلى تفعيِل دوِر   اإلسالمُ ِديُن الرَّ
مُ   دَ واإلرهاَب، ويحرِّ  واالعتقاِد، ويحارُب  والتَّشدُّ

النَّفِس اإلنسانيِّة.

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

) ( ٌف.   كلُّ إرهابيٍّ مُتطرِّ

) ( الُمغيَّباُت محصورةٌ في أموٍر خمسٍة.  

) ( ِ تَعالى من غيِر عمٍل.   
يكفي ُحسُن الظَّنِّ بالّلَ

ؤاُل الّرابُع: اكتْب ثلثًة من حقوِق الوالَدين في حياِتهما. ٤ السُّ

ِف.  ْد ثلثةَ أشكاٍل للتَّطرُّ ؤاُل الخامُس: عدِّ ٥ السُّ

،  ،  ،



دريباُت التَّ

51

ؤاُل الّسادُس: استخرْج مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي، معَ التَّعليلِ:  ٦ السُّ

  ۚا َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَۡوٗما لَّ َيۡزِي َوادِلٌ َعن َودَلِهِۦ َوَل َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوادِلِهِۦ َشۡي ًٔ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

التَّعليُلالمثاُلالحكُمم

  قلقلةٌ ُصغرى1
  مدٌّ منفصٌل2
  إظهاٌر شفوي٣ٌّ
  إدغامٌ بغنٍَّة4
  إظهاٌر5

ً ممّا يأتي:   ؤاُل الّسابُع: علِّْل كلَّ ٧ السُّ

-  : ا عدمُ وجوِد مدٍّ متَّصٍل في كلمِة  َشۡي ًٔ

-  : تعالى وسنَّةَ نبيِّه ِ
ُف يخالُف أمَر الّلَ التَّطرُّ

ؤاُل الثّامُن: : استنتْج ثمراِت التَّقوى من قوِله تعالى: ٨ السُّ

. ُۥ َمۡرَٗجا ٢ َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َل َيۡتَِسُب َ َيَۡعل لَّ  َوَمن َيتَِّق ٱللَّ

ِف واإلرهاِب؟  ؤاُل التّاسُع: ما موقُف اإلسلمِ منَ التَّطرُّ ٩ السُّ

ۡنَيا  ؟  نَُّكُم ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ لوُك المستفادُ من قوِله تعالى:  فََل َتُغرَّ ؤاُل العاشُر: ما السُّ ١٠ السُّ



ِبشارٌة وتكريٌم ـــ جزاُء المؤمنيَن

ُم جزاَء الُمؤمنيَن. ُف المتعلِّ يتعرَّ

صالُح القلِب 

بهاِت. ُم الوقوَع في الشُّ َيحَذُر المتعلِّ

الَقضاُء والَقَدُر

ّيَة اإليماِن ُم أهمِّ  ُيدِرُك المتعلِّ
بالقضاِء والَقَدِر.

االسِتحساُن

شريِع. ّيَة مصادِر التَّ ُم أهمِّ ُر المتعلِّ ُيقدِّ

الكسُب غيُر المشروِع

ُم مصادَر الكسِب  ُف المتعلِّ  يتعرَّ
غيِر المشروِع.

معاييُر الَوحدِة الّثالثِة



٣ الَوحدةُ الثالثةُ
ِبشارٌة وتكريٌم: 

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يُحِلُّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

ِ تعالى بَخلِْقه.  
يذكُر أمثلةً لرحمِة الّلَ

  . ِّيستنِتُج مكانةَ النَّبي

صالُح القلِب: 

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

يُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفَكٍر.  

يُبيُِّن أهمِّيّةَ صالِح القلِب.  

ِ تعالى.  
يستنتُج آثاَر التزامِ أوامِر الّلَ

القضاُء والَقَدُر:

ُح مفهومَ القضاِء والَقَدِر.   يُوضِّ

يذكُر حكَم اإليماِن بالقضاِء والَقَدِر.  

يُبيُِّن حدودَ حريِّة اإلنساِن واختياِره.  

يستنتُج اآلثاَر التَّربويّةَ والنَّفسيّةَ لإليماِن بالقضاِء والَقَدِر.  

االستحساُن:

ُف االستحساَن.   يُعرِّ

دُ أنواَع االستحساِن.   يُعدِّ

يُقارُن بيَن القياِس واالستحساِن.  

يُعطي أمثلةً لالستحساِن مَن الواقِع.  

الكسُب غيُر المشروِع:

  . ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ يقرأُ اآليةَ الكريمةَ:  َيٰٓ

رقِة.   با والسَّ شوِة والرِّ يُبيُِّن ُحْكَم الرِّ

با.   يُميُِّز بيَن أنواِع الرِّ

يستنتُج آثاراً سلبيّةً للكسِب غيِر المشروِع.  

راُت أَداِء الَوحدِة الّثالثِة مؤشِّ
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ِبشارٌة و تكرمٌي 
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

 ، ـــرِّ ـــَر في هذا الكـــوِن، وليميَز طريـــَق الخيِر مَن الَشّ مَـــه بالعقِل ليتفكَّ ِ تعالى باإلنســـاِن أن كرَّ
مـــن رحمـــِة الّلَ

نيا  ـــماويّةَ التي تبيُِّن للنّـــاِس ما يُســـِعُدهم في الدُّ ـــريَن ومنِذريَن، وأنزَل عليهـــم الكتَب السَّ ســـَل مبشِّ وأرســـَل الرُّ

ِ تعالـــى على الوجه الذي 
نيـــا َوفَق منهِج الّلَ يهـــم فـــي اآلخرِة، والعاقُل مَن يســـتثمُر طاقاِتـــه وقدراِته في الدُّ ويُنجِّ

وتُـــواْ ٱۡلعِۡلَم 
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنـــواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ ُ ٱلَّ يعـــودُ بالنَّفـــِع عليـــه وعلـــى مجتمِعه؛ قـــاَل تعالى:  يَۡرفَـــِع ٱللَّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٞ ١١  ]اآلية/المجادلة[.  َدَرَجٰٖتۚ َوٱللَّ
- كيَف يستثمُر اإلنساُن إمكاناِته ليقّدمَ ما هو نافٌع لإلنسانيِّة؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

المعنىمالكلمةُ أو التّركيُب القرآنيُّم

1 ٰٓٱۡلُۡسَن ً مقيموَن أبدا

2 َحِسيَسَها ُرهم تستقبلُهم وتبشِّ

٣ وَن يومُ القيامِة  َخِٰلُ

4 ُۡكَب
َ
فيعةُ ٱۡلَفَزُع ٱۡل المنزلةُ الرَّ

5 ىُٰهُم صوَت النّاِر َتَتلَقَّ

ْوَلٰٓئـِـَك َعۡنَهــا ُمۡبَعــُدوَن ١٠١ َل يَۡســَمُعوَن َحِسيَســَهاۖ َوُهــۡم 
ُ
ِيــَن َســَبَقۡت لَُهــم ّمِنَّــا ٱۡلُۡســَنٰٓ أ  إِنَّ ٱلَّ

ــَذا  ــُة َهٰ ــُم ٱلَۡمَلٰٓئَِك ىُٰه ــَبُ َوَتَتلَقَّ ۡك
َ
ــَزُع ٱۡل ــُم ٱۡلَف وَن ١٠٢ َل َيُۡزُنُه ــِلُ ــُهۡم َخٰ نُفُس

َ
ــَتَهۡت أ ــا ٱۡش ِف َم

ــۡم تُوَعــُدوَن ١٠٣  ]األنبيــاء[. ِي ُكنُت يَۡوُمُكــُم ٱلَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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1
دُ: . 2 أقرأُ وأُحدِّ

 ُ نيا، فأحســـَن الّلَ مـــوا من أعماٍل صالحـــٍة في الدُّ ُ تعالـــى أحـــواَل الذيـــَن نالوا رحمتَـــه وإكرامَه بما قدَّ ــُن الّلَ يُبيِـّ

تعالـــى عاقبتَهـــم ونّجاهم وآمنَهم مـــَن الخوِف يـــومَ القيامِة.

الِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1  .اإلقامةُ الّدائمةُ فيما يشتهوَن من نعيمِ الَجنَِّة

2  .عدمُ القلِق مّما يُفزُع النّاَس يومَ القيامِة

٣  
استقباُل المالئكِة لهم، وِبشارتُهم بالكرامِة وجزيِل 

ِ تعالى.
الثّواِب الّذي ُوعدوا به مَن الّلَ

دُ وأُبيُِّن:. ٣ أُحِدّ

ـــمواِت بعُضهـــا من بعٍض، َكَمـــا تَتَغَيَُّر أَطَْراُف  ِمـــن مَظاِهـــِر يومِ القيامِة اْخِتـــاَلُل ِنظامِ الكوِن، فتقترُب أجرامُ السَّ

الَوَرقَِة الَمنُشـــوَرِة ِحيـــَن تُطَوى؛ ِليَكتُـــَب الَكاِتُب ِفي ِإحدى َصفَحتَيْهـــا؛ قاَل تعالى:

ــا  ۥۚ وَۡعــًدا َعلَۡيَنــاۚٓ إِنَّ َل َخۡلــٖق نُّعِيــُدهُ وَّ
َ
ــآ أ نَ

ۡ
ــِجّلِ لِۡلُكُتــِبۚ َكَمــا بََدأ ــَمآَء َكَطــّيِ ٱلّسِ  يَــۡوَم َنۡطــوِي ٱلسَّ

ــنَي ١٠٤  ]األنبيــاء[. ــا َفٰعِلِ ُكنَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1 ِجّلِ لِۡلُكُتِب َمآَء َكَطّيِ ٱلّسِ  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسَّ
2  .نيا إعادةُ الخالئِق على هيئِتها في الدُّ

٣   .تعالى ال يُخِلُف وعَده، ويفعُل ما يريُد ُ الّلَ
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دُ:. 4 أقرأُ وأُحدِّ

أقرأُ وأستنتُج:. 5

ٰلُِحوَن ١٠٥  ]األنبياء[. ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصَّ
َ
نَّ ٱۡل

َ
ُبورِ ِمۢن َبۡعِد ٱّلِۡكرِ أ  َولََقۡد َكَتۡبَنا ِف ٱلزَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُ م

1  قََضينا

2  ُالم ِ داودَ عليِه السَّ
الكتاُب الذي أُنزَل على نبيِّ الّلَ

٣  اللَّوِح المحفوِظ

4  يعمُرها ويسودُها

5   .تعالى، الملتزموَن بأوامِره ِ
المؤمنوَن بالّلَ

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي ١٠٧  ]األنبياء[.
َ
 إِنَّ ِف َهَٰذا َلََلٰٗغا ّلَِقۡوٍم َعٰبِِديَن ١٠٦ َوَمآ أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

ُ تعالى على:  يُثني الّلَ

القرآِن الكريمِ؛ إذ فيه مَن اآلداِب والنُّظُمِ األخالقيِّة والتَّشريعاِت ما يهدي إلى معرفِة الحِقّ.  

النَّبيِّ محّمٍد  ورسالِته؛ فهو رحمةٌ للعالَِميَن؛ ألّن ما بُعَث به سبٌب لصالِحهم وسعادِتهم.  

صفاُت النَّبيِّ اآلياُت القرآنيّةُم

ِ وََخاَتَم ٱلَّبِّيِ َۧن  ]اآلية/األحزاب:40[.1 َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن رَُّسوَل ٱللَّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ  مَّ

2
اٗجا ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَ ا َونَِذيٗرا ٤٥ َوَداِعًياإَِل ٱللَّ ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ

َ
آ أ َها ٱلَِّبُّ إِنَّ يُّ

َ
أ � َيٰٓ

نِٗيا ٤٦  ]األحزاب[. مُّ
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ]اآلية/األحزاب:21[.٣

ُ
ِ أ  لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

4
نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم 

َ
ُ َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسوٗل ّمِۡن أ  لََقۡد َمنَّ ٱللَّ

َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة  ]اآلية/آل عمران:164[.
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أُقيُِّم معلوماتي:. 6

دُ من آياِت سورِة األنبياِء )101-10٧( التَّركيَب القرآنيَّ الموافَق لكلِّ دليٍل: أُحدِّ

التَّراكيُب القرآنيّةُ الموافقةُاألدلَّةُم

ۡدِخَل ٱۡلَنََّة َفَقۡد فَاَز  ]اآلية/آل عمران:18٥[.1
ُ
   َفَمن زُۡحزَِح َعِن ٱلَّارِ َوأ

2
  ُ ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ َفَفزَِع َمن ِف ٱلسَّ  َوَيۡوَم يُنَفُخ ِف ٱلصُّ

]اآلية/النمل:8٧[.    

ُٰتۢ بَِيِمينِهِ  ]اآلية/الزمر:6٧[.٣ َمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ    َوٱلسَّ
ةٖ  ]اآلية/األنعام:94[.4 َل َمرَّ وَّ

َ
   َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا فَُرَٰدٰى َكَما َخلَۡقَنُٰكۡم أ

5
  ۡرِض

َ
ٰلَِحِٰت لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِف ٱۡل ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ  وََعَد ٱللَّ

]اآلية/النور:٥٥[.    

ََّما أَنَا َرْحَمةٌ مُْهَداةٌ « )مستدرك الحاكم(.6 َُّها النَّاُس ِإن   قَاَل النَّبيُّ : » يَا أَي

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ماويِّة وتكاملُها.. 1 ساالِت السَّ َوحدةُ الرِّ

ِ تعالى.. 2
إعادةُ الَخلِق يومَ القيامِة دليٌل على كماِل قدرِة الّلَ

٣ .

 التَّقويُم:

ما أثُر اإليماِن باليومِ اآلخِر في تقويمِ سلوِك اإلنساِن؟ 
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جزاُء  املؤمنني
 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

 النَّشاُط:

أكتُب ُحكَم النّوِن الّساكنِة والتّنويِن لكلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة وأنطُقها نُطقاً صحيحاً: . 1

 رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمني   ِمۢن َبۡعِد   َُخۡلٖق نُّعِيُده   نُفُسُهۡم
َ
 أ  َعۡنَها 

أُبيُّن نوَع المدِّ في كلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. 2

التَّعليُلنوعُ المدِّالمثاُلم

1 َمآَء  ٱلسَّ
2 َكَما 
٣ َل وَّ

َ
نَآ أ

ۡ
 بََدأ

 وَۡعًدا  )عنَد الوقِف(4

 َفٰعِلنَِي  )عنَد الوقِف(5

ْوَلٰٓئـِـَك َعۡنَهــا ُمۡبَعــُدوَن ١٠١ َل يَۡســَمُعوَن َحِسيَســَهاۖ َوُهــۡم 
ُ
ِيــَن َســَبَقۡت لَُهــم ّمِنَّــا ٱۡلُۡســَنٰٓ أ  إِنَّ ٱلَّ

ــَذا  ــُة َهٰ ــُم ٱلَۡمَلٰٓئَِك ىُٰه ــَبُ َوَتَتلَقَّ ۡك
َ
ــَزُع ٱۡل ــُم ٱۡلَف وَن ١٠٢ َل َيُۡزُنُه ــِلُ ــُهۡم َخٰ نُفُس

َ
ــَتَهۡت أ ــا ٱۡش ِف َم

َل  وَّ
َ
نـَـآ أ

ۡ
ــِجّلِ لِۡلُكُتــِبۚ َكَمــا بََدأ ــَمآَء َكَطــّيِ ٱلّسِ ِي ُكنُتــۡم تُوَعــُدوَن ١٠٣ يـَـۡوَم َنۡطــوِي ٱلسَّ يَۡوُمُكــُم ٱلَّ

نَّ 
َ
ــِد ٱّلِۡكــرِ أ ــۢن َبۡع ــورِ ِم ُب ــا ِف ٱلزَّ ــۡد َكَتۡبَن ــا َفٰعِلِــنَي ١٠٤ َولََق ــا ُكنَّ ــاۚٓ إِنَّ ــًدا َعلَۡيَن ۥۚ وَۡع ــٖق نُّعِيــُدهُ َخۡل

ــۡلَنَٰك إِلَّ  رَۡس
َ
ــآ أ ــَن ١٠٦ َوَم ــۡوٍم َعٰبِِدي ــا ّلَِق ــَذا َلََلٰٗغ ــوَن ١٠٥ إِنَّ ِف َهٰ ٰلُِح ــادَِي ٱلصَّ ــا ِعَب ۡرَض يَرُِثَه

َ
ٱۡل

ــاء[. ــنَي ١٠٧  ]األنبي ــٗة ّلِۡلَعٰلَِم رَۡحَ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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٢

أتذكَُّر:

  . َلََلٰٗغا  :مدُّ الِعَوِض: هو مدٌّ في حاِل الوقِف عوضاً عن تنويِن النَّصِب، مثالُه

  . رَۡحَٗة  :إذا كاَن الحرُف األخيُر مَن الكلمِة تاءً مربوطةً وعليها تنويُن نصٍب، فيوقُف عليها بهاٍء ساكنٍة، مثالُه

أُبيُِّن حكَم الّراِء في األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. ٣

التَّعليُلالحكُم التَّجويديُّالمثاُلم

1 ُِبور  ٱلزَّ
وصالً

وقفاً

2 رَۡسۡلَنَٰك
َ
 أ

٣ يَرُِثَها 

 التَّقويُم:

رِس مثاالً تجويديّاً لكلٍّ مّما يأتي مَع التَّعليِل:  استخرْج من آياِت الدَّ

التَّعليُلالمثاُلالحكُم التَّجويديُّم

  إدغامٌ شفوي1ٌّ
  إظهاٌر شفوي2ٌّ
  مدٌّ متَّصٌل٣
  قلقلةٌ ُصغرى4
  مدُّ صلٍة ُصغرى5
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صالُح  القلِب
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

اَر  ُ ٱدلَّ نيـــا واآلخرِة؛ قـــاَل تعالـــى:  َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىٰـــَك ٱللَّ ــوازِن بيَن مطالـــِب الدُّ حـــرَص اإلســـالمُ على التَـّ

ۡرِضۖ إِنَّ 
َ
ُ إَِلۡـــَكۖ َوَل َتۡبِغ ٱۡلَفَســـاَد ِف ٱۡل ۡحَســـَن ٱللَّ

َ
ۡحِســـن َكَمآ أ

َ
ۡنَياۖ َوأ ٱٓأۡلِخـــَرةَۖ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ

مَ الخبائَث، وأمـــَر بإخالِص القلِب  ُ تعالى الطَّيِّبَـــاِت، وحرَّ َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡفِســـِديَن ٧٧  ]القصص[، فأبـــاَح الّلَ ٱللَّ
نيـــا واآلخرِة. وســـالمِته مَن النِّفاِق والحســـِد والحقِد؛ ليســـعَد اإلنســـاُن في الدُّ

نيا واآلخرِة؟ - كيَف يوازُن اإلنساُن بيَن متطلَّباِت الدُّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

 : ِ
 قاَل رسوُل الّلَ

ـــبُهَاِت اْســـتَْبَرأَ ِلِديِنِه،  ــٌن، َوِإنَّ الحَـــَرامَ بَيٌِّن، َوبَْينَهُمَا ُمْشـــتَِبهَاٌت اَل يَعْلَمُهُـــنَّ َكِثيٌر ِمنَ النَّاسِ، فَمَِن اتَّقَى الشُّ » ِإنَّ الحَـــَللَ بَيِـّ

اِعي يَْرعَى حَْولَ الِحمَى، يُوِشـــُك أَْن يَْرتَعَ ِفيـــِه، أاََل َوِإنَّ ِلكُلِّ مَِلٍك  ـــبُهَاِت َوقَعَ ِفي الحَـــَرامِ، َكالرَّ َوِعْرِضـــِه، َومَْن َوقَعَ ِفي الشُّ

ِ مَحَاِرُمهُ، أاََل َوِإنَّ ِفي الَجَســـِد ُمْضغًَة، ِإذَا َصلَحَْت َصلََح الَجَســـُد ُكلُّهُ، َوِإذَا فََســـَدْت فََســـَد الَجَســـُد 
ِحًمى، أاََل َوِإنَّ ِحمَى الّلَ

ــهُ، أاََل َوِهَي القَلُْب « )صحيح مســـلم(. ُكلُـّ

المعنىمالكلمةُ أِو العبارةُم

يقَع في الحرامِ» ُمْشتَِبهَاٌت «1

لم يتَّضْح حكُمها» اْستَْبَرأ لديِنِه َوِعْرِضِه «2

ُ تعالى عنها» يَْرتَعَ ِفيِه «٣ األموُر التي نهى الّلَ

4» ِ
سلَم ِمَن الذّنوِب، َوَصاَن نَفسُه من َكاَلمِ النَّاِس» ِحمَى الّلَ
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بويُّ احلديُث النَّ ٣
 أُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفكٍَر:

دُ األحكامِ:  الً: تعدُّ أوَّ

أقرأُ وأُصنُِّف:. 2

يُبيُِّن الحديُث النَّبويُّ أنَّ األموَر تنقسُم إلى ثالثِة أقسامٍ من حيُث األحكامُ، وهي:

راِء، والميراِث.  1. المباحاُت التي ال شكَّ في ِحلِّها، كالبيِع والشِّ

رقِة.  َِّة الواضحِة كالقتِل، والسَّ ماُت باألدل 2. الُمحرَّ

٣. األموُر التي تَشتَِبُه على َكِثيٍر ِمَن النَّاِس كبيِع الِعيْنِة.

الُحكُمالموقُفم

مشتبهاٌتحرامٌحلٌل

أكَل ماَل يتيمٍ.1

اشترى سيارًة ليعمَل عليها.2

جِر قبَل بُُدوِّ صالِحه.٣ باَع الثَّمَر على الَشّ

باَعه سلعةً بمبلٍغ إلى سنٍة، واشتراها نقداً بمبلٍغ أقّل في المجلِس 4

نفِسه.

أقرأُ وأُكمُل:. ٣

من آثاِر الوقوِع في الحرامِمن آثاِر التزامِ الحلِلم

عاءَ.1 ِ تعالى الدُّ
استجابةُ الّلَ

زواُل البركِة.2

٣
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رائِع: ثانياً: تكريُس مبدِأ سدِّ الذَّ

ُع على فعِله، وإذا أحلَّ شـــيئاً  م كلَّ ما يؤدِّي إليه ويشـــجِّ مَ شـــيئاً حرَّ من ســـماِت التَّشـــريِع اإلســـالميِّ أنّه إذا حرَّ

مَ إلحاَق األذى باآلخريـــَن منَع كلَّ الوســـائِل التي تؤدّي إلى  أبـــاَح الطَّرائَق المشـــروعةَ المؤدِّيـــةَ إليه؛ فحينما حـــرَّ

ـــراءَ والهبةَ وغيَرها ِمَن الوســـائِل المشـــروعِة. ذلـــَك، وحينمـــا أحلَّ تملَُّك المـــاِل وتحصيلَه أحلَّ البيَع والشِّ

ثالثاً: أهمِّيّةُ صلحِ القلِب:

الِح؛  دِق واإلخـــالِص والصَّ ـــعوِر والوجداِن، وقد حرَص اإلســـالمُ علـــى تثبيِته بالصِّ القلـــُب هـــو محلُّ النِّيَِّة والشُّ

َ بَِقۡلٖب َســـلِيٖم ٨٩  ]الشـــعراء[، وكما أّن اإلنســـاَن  َت ٱللَّ
َ
قـــاَل تعالـــى:  يَۡوَم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمۡن أ

مســـؤوٌل عـــن أعماِل الجـــوارِح الظّاهـــرِة، فكذلك هو مســـؤوٌل عن قلِبـــه؛ قـــاَل تعالـــى:  َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس 

ـ ُٔوٗل ٣٦  ]اإلســـراء[. ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه َمۡســ
ُ
ـــۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفـــَؤاَد ُكُّ أ لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

أقرأُ وأُطابُق: . 4

دٍة. وردَت كلمةُ » القلِب « في القرآِن الكريمِ بمعاٍن مُتعدِّ

من معاني » القلِب «مالتَّراكيُب القرآنيّةُم

أُي والتَّدبيُر. لَُهۡم قُلُوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن بَِها  ]اآلية/األعراف:1٧9[.1 الرَّ

ٰ  ]اآلية/الحشر:14[.2 البصيرةُ. َتَۡسُبُهۡم َجِيٗعا َوقُلُوُبُهۡم َشتَّ

٣
  ُدورِ ٤٦ بَۡصُٰر َوَلِٰكن َتۡعَم ٱۡلُقلُوُب ٱلَِّت ِف ٱلصُّ

َ
َها َل َتۡعَم ٱۡل  فَإِنَّ

]اآلية/الحج[. العقُل. 
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أقرأُ وأستنتُج: . 5

ليُلم الِقيَُم المستفادةُالدَّ

نِيٍب ٣٣  ]ق[.1 ۡن َخِشَ ٱلرَّۡحَمَٰن بِٱۡلَغۡيِب وََجآَء بَِقۡلٖب مُّ اإلنابةُ مَّ

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱۡلُقلُوُب ٢٨  ]الرعد[.2 َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذۡكرِ ٱللَّ  ٱلَّ

َشدُّ قَۡسَوٗةۚ  ]اآلية/البقرة:٧4[.٣
َ
ۡو أ

َ
 ُثمَّ قََسۡت قُلُوُبُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك فَِهَ َكٱۡلَِجاَرةِ أ

4
َ اَل يَنْظُُر ِإلَى أَْجَساِدُكْم، َواَل ِإلَى ُصَوِرُكْم، َولَِكْن  ِ : » ِإنَّ الّلَ

قاَل رسوُل الّلَ

يَنْظُُر ِإلَى قُلُوِبُكْم « )صحيح مسلم(.
اإلخالُص

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

العلُم والتَّعلُُّم سبيُل استقامِة حياِة النّاِس واستقراِرها.. 1

اإلنساُن العاقُل يجتنُب كلَّ ما يؤذيه في ِدينه ودنياه.. 2

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

ِ تعالى واجتنبوا نواهيَه في معامالِتهم الحياتيِّة؟ 
ماذا لِو التزمَ النّاُس أوامَر الّلَ
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القضاُء  و الَقَدُر
 تهيئةٌ:

أتأمَُّل الُمخطََّط اآلتَي ثمَّ أُجيُب:  

فيما يفعُل باختياِره وإرادِته مّما هو 

مُكلٌَّف به
فيما يحدُث له بال إرادٍة منه

اختياُر طريِق الخيِر أِو 

رِّ الشَّ

ا  بِيَل إِمَّ  إِنَّا َهَديَۡنُٰه ٱلسَّ
ا َكُفوًرا٣  ]اإلنسان[. َشاكِٗرا ِإَومَّ

ةُ، المرُض،  حَّ الصِّ

الموُت، الظَّواهُر الكونيّةُ

ِصيَبةٖ ِف  َصاَب ِمن مُّ
َ
 َمآ أ

نُفِسُكۡم إِلَّ ِف 
َ
ۡرِض َوَل ِفٓ أ

َ
ٱۡل

َهاۚٓ إِنَّ َذٰلَِك 
َ
أ ۡبَ ن نَّ

َ
كَِتٰٖب ّمِن َقۡبِل أ

ِ يَِسيٞ ٢٢  ]الحديد[. َعَ ٱللَّ

ُمسيٌَّرُمخيٌَّر

اإلنسانُ

األمثلةُ

ليُل الدَّ

- ما أثُر التَّسييِر والتَّخييِر في حياِة اإلنساِن؟
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العقيدُة4

 النَّشاُط:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:. 1

مفهومُ القضاِء والقََدِر:

فُه في شؤوِن الَخلِْق بحسِب علِمه وإرادِته، سواءٌ وافَق رغبةَ البشِر أم خالَفها. ِ تعالى وتصرُّ
هو حكُم الّلَ

َ تعالـــى عالـــٌم بشـــؤوِن المخلوقاِت كافّةً، فهـــو عالٌم بمـــا كاَن، وما هو كائٌن، وما ســـيكوُن  وبيـــانُ ذلـــك: أّن الّلَ

 ُ َره الّلَ فـــي المســـتقبِل من أحداٍث وبما ســـيقومُ به َخلُْقه من أعمـــاٍل، فال يحدُث شـــيءٌ إال بعلِمه تعالى، وما قـــدَّ

تعالى كائٌن ال محالةَ.  

فاِته اإلراديِّة، ومسؤوليِّته عنها؟ علِّْل ذلك. هل يتنافى هذا مع حريِّة اختياِر اإلنساِن لتصرُّ

ُر ثمَّ أُجيُب:. 2 أُفكِّ

حكُم اإليماِن بالقضاِء والقََدِر:

كُن الّســـادُس مـــن أركاِن اإليماِن، فحيَن ســـأَل جبريُل عليه  ِ تعالى وقَـــَدِره واجٌب، وهو الرُّ
اإليمـــاُن بقضـــاِء الّلَ

ِ، َومََلِئكَِتـــِه، َوُكتُِبِه، َوُرُســـِلِه، َوالْيَْومِ اآْلِخِر، َوتُْؤِمـــنَ ِبالْقََدِر 
ـــالمُ النَّبـــيَّ  عِن اإليماِن أجابَـــه : » أَْن تُْؤِمـــنَ بِالّلَ السَّ

ِه « )صحيح مسلم(.   خَْيِرِه َوشَرِّ

ِة، ومراجعةُ الطَّبيِب؟ حَّ - كيَف تردُّ على مَن يقوُل: مادامَ األجُل محدوداً، فلَم العنايةُ بالصِّ

أُناقُش وأُعطي أمثلًة:

ِ تعالى وعلِمه.  
كلُّ ما يجري في الكوِن ال يخرُج عن إرادِة الّلَ

اإلنساُن مُسيٌَّر في أموٍر، ومُخيٌَّر في أخرى.  
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أقرأُ ثمَّ أُجيُب:. ٣

-  تقديُر ذاِته لشعوِره بحريِّة االختياِر 

واإلرادِة.

-  ِحرُص اإلنساِن على األعماِل 

الّصالحِة؛ لعلِمه أنَّ الحياَة فانيةٌ 

واألجَل محدودٌ. 

ِّخاِذ األسباِب؛ ألنّه يؤمُن  -  سعيُه إلى ات

ِ تعالى.
أّن األسباَب هي من قََدِر الّلَ

- إحساُسه بالمسؤوليِّة تُجاه أعماِله.

- الجدُّ في العمِل.

- توثيُق صلِة اإلنساِن بخالِقه تعالى. 

-  معرفةُ اإلنساِن حقيقتَه، فيجتنُب الِكبَر 

والظُّلَم والحسَد والحقَد.

ُر  جاعِة والثَّباِت، والتَّحرُّ -  التَّحلِّي بالشَّ

من الخوِف، وعدمُ االستسالمِ في 

عاِب. مواجهِة الصِّ

ِ تعالى مُسيِِّر هذا 
بُر والتَّسليُم لّلَ -  الصَّ

الكوِن.

ضا والطُّمأنينةُ؛ إليماِنه بأنَّ ما أََصابَُه  -  الرِّ

لَْم يَُكْن ِليُْخِطئَُه، ومَا أَْخطَأَهُ لَْم يَُكْن 

ِ وقََدِره.
ِليُِصيبَُه، فكلُّ شيٍء بقضاِء الّلَ

فيما يتعلَُّق بأفعاِل اإلنساِن 

النّاتجِة عن إرادِته واختياِره.

فيما يقُع على اإلنساِن من 

أحداٍث خارَج إرادِته واختياِره.

اآلثاُر التَّربويّةُ والنَّفسيّةُ لإليماِن بالقضاِء والقََدِر

- هل اإليماُن بالقضاِء والَقَدِر ينافي األخَذ باألسباِب؟ ولماذا؟
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أربُط بواقعي

حيَح للقضاِء والقَدِر يدفُع اإلنســـاَن إلى إتقاِن العمـــِل والجدِّ واالجتهاِد،  ـــُح أنَّ الفهَم الصَّ أذكـــُر أمثلةً توضِّ

وإلى األخِذ باألســـباِب، والبحِث عن قوانيِن األشـــياِء لالستفادِة منها.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

َ تعالى قد أحاَط بكلِّ شيٍء علماً.. 1 أُؤمُن بأّن الّلَ

بر عنَد المحِن.. 2 اإليماُن بالقضاِء والقَدِر يُنّمي عنَد اإلنساِن روَح األمِل، والصَّ

اإليماُن بالقضاِء والقَدِر يدفُع اإلنساَن إلى العمِل، واألخِذ باألسباِب، وتجاوِز العقباِت.. ٣

4 .

 التَّقويُم:

كيَف تردُّ على مَن يقوُل:

ُع بالمكتوِب عنَد الفشِل. إّن اإليماَن بالقضاِء والَقَدِر يدعو إلى التَّواكِل، ويجعُل اإلنساَن يتذرَّ
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االستحساُن
 تهيئةٌ:

أتذكَُّر ثمَّ أُجيُب:  

القرآنُ الكريُم

مصادُر التَّشريِع األصليّةُ

تنقســـُم مصادُر التَّشـــريِع إلى قســـَمين: أصليٍّة، وتبعيٍّة، فإذا لم يوجْد حكُم المســـألِة في أحـــِد المصادِر األصليِّة، 

فإّن لـــه ُحكماً في أحِد المصـــادِر التَّبعيِّة. 

والمصـــادُر التَّبعيّـــةُ تنبثُق عِن المصادِر األصليِّة، وتســـتنُد إليها في تقريـــِر األحكامِ، وتدلُّ على مرونِة التَّشـــريِع، 

ِة، ومن أهمِّ هذه المصادِر: االستحســـاُن، والمصالُح الُمرَســـلةُ،  حيُث تســـتوعُب كثيراً مـــَن األحكامِ الُمســـتجدَّ

رائُع، والعرُف.  والذَّ

- ما أهمِّيّةُ مصادِر التَّشريِع؟

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُوازُن:. 1

القياُس واالستحساُن كالهما من مصادِر التَّشريِع التي تعتمُد على االجتهاِد.

- فالقيـــاُس: إلحـــاُق أمٍر غيِر منصوصٍ علـــى حكِمه )الفرع( بأمـــٍر منصوصٍ أو مُجَمٍع علـــى حكِمه )األصل( 

الشـــتراِكهما بعلَِّة الُحكمِ. 

- واالستحسانُ: استثناءُ حكمٍ جزئيٍّ من قاعدٍة عامٍَّة كليٍَّة لدليٍل.
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مصادُر التَّشريع5

االستحسانُالقياُسالموازنةُ

يشتركاِن بـ:
. كالهما من مصادِر 

يعتمُد كلٌّ منهما على االجتهاِد.

يختلفاِن في:

.القياُس مَن المصادِر األصليِّة. االستحساُن مَن المصادِر 

. رعِيّ .القياُس: إلحاُق الفرِع باألصِل في الحكمِ الشَّ االستحساُن: 

. مسائُل االستحساِن مستثناةٌ من ُحكمِ األصِل.مسائُل القياِس لها ُحكُم 

أقرأُ وأُحلُِّل:. 2

َّهـــا تمليٌك مضاٌف إلـــى ما بعَد المـــوِت، فاألصُل عـــدمُ جواِزها؛ وقْد  ٌف بالُملْـــِك بعَد زواِله؛ ألن الوصيّـــةُ تصـــرُّ

أجاَزهـــا العلماءُ استحســـاناً؛ لـــوروِد دليٍل أقوى وهـــو قولُه تعالى:

ۡو َديٍۡن  ]اآلية/النساء:12[.
َ
 ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَصٰ بَِهآ أ

بُبحكمُها قبلَ االستحساِنالمسألةُ ليُلحكمُها بعَد االستحساِنالسَّ الدَّ

ُ زواُل الِملكيِّة بالموِتالوصيّة

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

يفســـُح االستحســـاُن المجاَل لبياِن أحكامِ مســـائَل فيها حرٌج ومشـــقَّةٌ على النّاِس، وذلك باختيـــاِر الُحكمِ الذي 

يتناســـُب مع مقاصِد التَّشـــريِع مَن التَّيســـيِر والّرفِق بالنّاِس؛ قاَل تعالى:

ّبُِكم  ]اآلية/الزمر:٥٥[.  نزَِل إَِلُۡكم ّمِن رَّ
ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
 َوٱتَّبُِعٓواْ أ

من فوائِد االستحساِن:
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أقرأُ وأُطابُق:. 4

ليِل الذي يستنُد إليه، فهو مَن المصادِر التي تستنُد إلى دليٍل من مصادِر التَّشريِع  ُع االستحساُن باختالِف الدَّ يتنوَّ

األخرى أو مقاصِده.

نوعُ االستحساِنممستنُد االستحساِنم

نّةُ النَّبويّةُ.1 باإلجماِعالقرآُن الكريُم أو السُّ

ِّفاُق العلماِء على ُحكمِ حادثٍة مُعيَّنٍة.2 رورِةات بالضَّ

بالنَِّصمراعاةُ المشقَِّة ودفُع الهالِك عِن النّاِس.٣

رَع.4 بالمصلحِةعاداُت النّاِس التي ال تخالُف الشَّ

بالقياِسمراعاةُ مصالِح النّاِس.5

بالُعرِفقياٌس خفيٌّ دليلُه أقوى من قياٍس ظاهٍر.6

أُقيُِّم معلوماتي:. 5

نوعُ االستحساِنالمثاُلم

ِّفاِق العلماِء على ذلك.1 ةُ التَّعاقِد مع نّجاٍر لصنِع خزانٍة مستقبالً؛ الت صحَّ

جواُز الفطِر في رمضاَن للمريِض والمسافِر.2

جواُز دفِع ثمِن سلعٍة معلومٍ ثمنُها، وأخُذها دوَن إيجاٍب وقَبوٍل )البيُع بالتَّعاطي(.٣

تضميُن الخيّاِط الثَّوَب إذا تِلَف عنَده بمثِله أو قيمِته؛ رعايةً لمصالِح النّاِس.4
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 أُنظُِّم أفكاري:

االستحسانُ

َِّتهتعريفُه أنواعُهمن أدل

 .1

 .2

 .٣

 .4

 .5

 .6

من أمثلِته

 .1

 

 .2

 

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

االستحساُن مصدٌر تشريعيٌّ يدلُّ على اليسِر ورفِع الحرِج عِن النّاِس. . 1

2 .

 التَّقويُم:

ما أثُر االستحساِن في واقِعنا المعاصِر في ضوِء وجوِد مسائَل مُستجّدٍة؟ 
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الكسُب  غيُر  املشروِع
 تهيئةٌ:

ُر ثمَّ أُجيُب:   أُفكِّ

شـــرَع اإلســـالمُ عالقاٍت تجاريّةً بيَن النّـــاِس؛ للحاجِة إلى تبادِل المنافـــِع بينَهم، وأقامَها علـــى التَّراضي، ونظََّمها 

ــُق مصلحةَ الفرِد والمجتمـــِع؛ قاَل تعالى:  بما يحقِـّ

ن تَُكوَن تَِجٰـــَرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ 
َ
ٓ أ ۡمَوٰلَُكـــم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيـــَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

مَ اإلســـالمُ االســـتغالَل والكســـَب غيَر  َ َكَن بُِكۡم رَِحيٗما ٢٩  ]النســـاء[، وقد حرَّ نُفَســـُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

با، وغيِر ذلـــك مَن التَّعامـــالِت التي قد تحقُِّق ثروًة أو كســـباً  ـــرقِة واالحتـــكاِر والرِّ شـــوِة والسَّ المشـــروِع، كالرِّ

رِر، وتســـبُِّب مشـــكالٍت أخالقيّـــةً واجتماعيّةً  ـــرِّ والضَّ َّتـــاً لكنّهـــا تعودُ علـــى صاحِبها وعلى المجتمِع بالشَّ مؤق

واقتصاديّـــةً تؤدِّي إلى فقـــداِن الثِّقِة في التَّعامـــِل، وإلى النّزاِع بيـــَن النّاِس. 

نُفَسُكۡم  وبيَن الكسِب غيِر المشروِع؟
َ
- ما العالقةُ بيَن قوِله تعالى:  َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق: . 1

دِق واألمانِة والِبرِّ والوفاِء بالعقوِد في ســـلوِكه االقتصاديِّ  إنَّ التزامَ اإلنســـاِن بالِقيَمِ والمبـــادِئ األخالقيِّة كالصِّ

جـــزءٌ من عقيدِته، وال يجيُز اإلســـالمُ الخروَج عن هذه المبادِئ أليِّ ربٍح مـــادّيٍّ أو منفعٍة دنيويٍّة. 

التَّعريُفمالمصطلُحم

رقة1ُ كلُّ جهالٍة في المبيِع أو الثَّمِن تُفضي إلى منازعٍة.السَّ

حبُس شيٍء من أقواِت النّاِس أو ضروريّاِتهم عنَد الحاجِة بهدِف التَّحكُّمِ بأسعاِرها.الغَْصُب2

أخُذ اإلنساِن ماَل غيِره خفيةً من حرِز الِمثِْل )وهو مكاُن حفِظه عادًة(. اإلكراه٣ُ

ما يدفُعه اإلنساُن ليصَل إلى ما ليَس حقَّه، أو ليبطَل حقَّ غيِره.االحتكاُر4

شوة5ُ أخُذ اإلنساِن ماَل غيِره َعنْوًة بغيِر حقٍّ.الرِّ

اإلجباُر على التَّنازِل عِن الماِل بغيِر حقٍّ.الغََرُر6
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البحوُث العلمّيُة٦

أقرأُ وأُعطي أمثلةً:. 2

للغَـــَرِر أنـــواٌع كثيرةٌ منها النَّْجُش: وهو أن يزيَد شـــخٌص في ســـعِر ســـلعٍة معروضـــٍة؛ بهدِف رفـــِع ثمِنها وإيهامِ 

ـــعَر، من دوِن قصٍد حقيقيٍّ لشـــراِئها، فالبيُع صحيٌح، وللمشـــتري الحقُّ في ردِّ  المشـــتري بأنّها تســـتحقُّ هذا السِّ

المبيِع إذا وجَد نفَســـه مغبوناً، أو إمســـاِكه إذا كاَن الغَبُْن يســـيراً.

األمثلةُمن صوِر بيِع النَّْجشِم

في المزاِد.1

وصُف البائِع الّسلعةَ بما ليَس فيها.2

أقرأُ وأتعلَُّم:. ٣

إّن وســـائَل الكســـِب غيِر المشـــروِع تُســـهُم في تركيِز الثَّروِة فـــي أيدي فئٍة قليلٍة مـــَن النّاِس، ولذلك آثاٌر ســـيِّئةٌ في 

الفرِد والمجتمِع، ومن هذه الوســـائِل:

الّربا وهو: زيادةٌ أو تأخيٌر في مبادلِة أمواٍل مخصوصٍة.  

ويكوُن في: 

ة، ويقاُس عليها األوراُق النَّقديّةُ. . 1 هب والفضَّ األثماِن: الذَّ

عيِر، والتَّمِر والملِح، ويقاُس عليها األرزُّ . 2 األقواِت القابلِة للدّخاِر: وهي األطعمةُ التي يُقتاُت بها، مثُل: القمِح والشَّ

روريِّة، فال تدخُل في ُحكِمها الخضراواُت والفواكُه، واألجباُن وغيُرها. لِع الغذائيِّة الضَّ ونحُوه مَن السِّ

علَّةُ الّربا )سبُب تحريِمه(: األثماُن واألقواُت.  

ال يجوُز التَّفاضُل في األثماِن أِو األقواِت إذا كانت من ِصنٍف واحٍد.   

يادةُ في األثماِن أِو األقواِت مُقابَل التّأجيِل في ردِّها.   ال تجوُز الزِّ

َّفَقِت العلَّةُ أمِ اختلَفت.   ِق سواءٌ ات يجوُز تبادُل األصناِف المختِلفِة بتفاضٍل بينها بشرِط االستالمِ والتَّسليمِ قبَل التَّفرُّ
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ُر وأُصنُِّف: . 4 أُفكِّ

التَّعليُلليَست ربويًّةأقواٌتأثمانٌاألصناُف

ُ نداُت التِّجاريّة األسهُم والسَّ

الفواكُه 

بيُب الزَّ

يُت الزَّ

األلباُن

ُر كَّ السُّ

الُمشتّقاُت النَّفطيّةُ
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ُر ثمَّ أُطابُق:. 5 أتفكَّ

ربا القرضِ

المشـــروطةُ  يادةُ  الزِّ وهو 

كَمـــن  القـــرِض؛  فـــي 

مَن  مبلغـــاً  آخَر  يُقـــِرُض 

الماِل، ويشـــترُط عليه أن 

يرجَعـــه مع زيـــادٍة.

يِن ربا الدَّ

يِن  يادةُ فـــي الدَّ وهـــو الزِّ

أجِلـــه،  حلـــوِل  عنـــَد 

يكوُن  يـــادِة  الزِّ فطَلَـــُب 

بعـــَد تأخُّـــِر الَمديِن عِن 

األجـــِل  فـــي  ـــداِد  السَّ

يكـــوُن  وال  ِد،  الُمحـــدَّ

بدايـــِة  مـــن  مشـــروطاً 

العقـــِد.

ربا النَّسيئِة )التَّأخير(

وهـــو بيـــُع مـــاٍل ربويٍّ 

آخـــَر،  ربـــويٍّ  بمـــاٍل 

أحِدهما؛  قبـــِض  وتأخيُر 

عشـــرَة  يبـــادُل  كَمـــن 

ســـوريٍّة  ليـــرٍة  آالِف 

عملٍة  مـــن  يعادلُها  بمـــا 

أجنبيّـــٍة من غيـــِر أن يتمَّ 

االســـتالمُ والتَّســـليُم في 

مجلـــِس العقـــِد.

يادة( ربا الفضلِ )الزِّ

وهـــو بيـــُع شـــيٍء مـــَن 

بصنِفه  الّربويّـــِة  األمواِل 

مـــع زيادٍة فـــي أحِدهما؛ 

غرامٍ  مئـــةَ  يبـــادُل  كَمن 

بتسعين  مُســـتعَمالً  ذهباً 

غرامـــاً ذهبـــاً جديداً.

عقوِد المدايناِت كالقروِض والبيوِع اآلجلِة

يوِن الدُّ

عقوِد البيِع والمبادالِت التِّجاريِّة

البيوِع

يكونُ الّربا في:

فوائُدهاممن بدائلِ القروضِ الّربويِّةم

يسدُّ حاجاِت النّاِس بحسِب قدراِتهم المادِّيِّة، ويحفُظ كرامتَهم.القرُض الَحَسُن1

البيُع بالتَّقسيِط2
نُهم مِن استثماِر أمواِلهم، وإقامِة  تُسهُم في التَّنميِة البشريِّة ألفراِد المجتمِع، وتُمكِّ

خِص القيامُ بها. ُر على الشَّ المشاريِع التي يتعذَّ

حمةَ والمودََّة والتَّكافَل بيَن النّاِس، وفيه مساعدةُ اآلخريَن بال مقابٍل.الّشركة٣ُ ينشُر الرَّ
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ُ تعالى عنه. . 1 أجتنُب كلَّ كسٍب نهى الّلَ

أُسِهُم في دفِع َعَجلِة االقتصاِد الوطنيِّ باستثماِر الماِل بالطَّرائِق المشروعِة.. 2

٣ .

4 .

5 .

 التَّقويُم:

ً لمعالجِة كلٍّ مَن المشكالِت اآلتيِة:  اقترْح حالَّ

رقةُ: السَّ

االحتكاُر:

با: الرِّ

شوةُ: الرِّ

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

 :  وَن  َخِٰلُ   :  ِٱّلِۡكر    :  ٰٓٱۡلُۡسَن 

» مُْشتَِبَهاٌت «:  » يَْرتََع ِفيِه «:     :» ِ
» ِحَمى الّلَ

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

ِ تعالى و  في شؤوِن  بحسِب علِمه  
  القضاءُ والَقَدُر: هو حكُم الّلَ

، سواءٌ وافَق  البشِر أم خالَفها. و

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

) ( الغصُب هو أخُذ اإلنساِن ماَل غيِره َعنوًة بغيِر حقٍّ.  

) ( اإلنساُن مُسيٌَّر فيما يفعُل باختياِره وإرادِته مّما هو مُكلٌَّف به.  

) ( نَّةُ النَّبويّةُ من مصادِر التَّشريِع التَّبعيِّة.   السُّ

ؤاُل الّرابُع: اكتِب التَّركيبَيِن القرآنيَّيِن اللّذيِن توافقُهما الِفكرتَاِن اآلتيتاِن: ٤ السُّ

  : اإلقامةُ الّدائمةُ فيما يشتهون من نعيمِ الَجنَِّة.
  : عدمُ القلِق مّما يُفزُع النّاَس يومَ القيامِة.

ؤاُل الخامُس: اكتْب فائدًة لكلٍّ منَ:  ٥ السُّ

القرِض الَحَسِن: 

البيِع بالتَّقسيِط: 
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ركِة:  الشَّ

االستحساِن: 

ؤاُل الّسادُس: استخرْج مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي، معَ التَّعليلِ:  ٦ السُّ

  ْوَلٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن ١٠١
ُ
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡلُۡسَنٰٓ أ   إِنَّ ٱلَّ

التَّعليُلالمثاُلالحكُمم

  إظهاٌر1
كوِن2   مدٌّ عارٌض للسُّ
  قلقلةٌ ُصغرى٣
  إدغامٌ شفوي4ٌّ

ؤاُل الّسابُع: ما مستنُد االستحساِن لكلٍّ منَ:  ٧ السُّ

 : االستحساِن بالنَّصِّ

االستحساِن بالقياِس: 

ً ممّا يأتي: ؤاُل الثّامُن: علِّْل كلَّ ٨ السُّ

النَّبيُّ  ورسالتُه رحمةٌ للعالَِميَن:   -

ضا والطُّمأنينِة:  - الُمؤِمُن بالقضاِء والقدِر يشعُر بالرِّ

ليُل على ذلك؟ ؤاُل التّاسُع: ما حكُم اإليماِن بالقضاِء والقََدِر؟ وما الدَّ ٩ السُّ



قيَن ـــ  عاقبُة الُمتَّ

قيَن من ِصفاِت الُمتَّ

قيَن. ُم بسلوِك الُمتَّ يقتدي الُمتعلِّ

عموُم المسؤولّيِة 

ُم قيمَة المسؤولّيِة. ُر المتعلِّ ُيقدِّ

الحجُّ والُعمرُة 

ّيَة الحجِّ والُعمرِة. ُم أهمِّ ُيدِرُك المتعلِّ

رائُع ـــ الُعرُف  الذَّ

شريِع. ّيَة مصادِر التَّ ُم أهمِّ ُر المتعلِّ ُيقدِّ

عايُة بيَن  الكفالُة والرِّ

ريعِة والقانوِن   الشَّ

عايِة. ّيَة الكفالِة والرِّ ُم أهمِّ ُف المتعلِّ يتعرَّ

معاييُر الَوحدِة الّرابعِة



٤ الَوحدةُ الّرابعةُ
قيَن: عاقبُة الُمتَّ

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يُحلُّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

يستنتُج أثَر ِصفاِت الُمتَّقيَن في بناِء المجتمِع.   

عموُم المسؤولّيِة:

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

يُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفَكٍر.  

  . دُ أنواَع المسؤوليِّة الواردَة في الحديِث النَّبويِّ يُعدِّ

يُبيُِّن معنى المسؤوليِّة.  

الحجُّ والُعمرُة:

ُح مفهومَ الحجِّ والُعمرِة.   يُوضِّ

يُقارُن بيَن الحجِّ والُعمرِة.  

  . يُبيُِّن شروَط وجوِب الحجِّ

يُصنُِّف أعماَل الحجِّ إلى: أركاٍن وواجباٍت وُسنٍن.  

رائُع ـــ الُعرُف: الذَّ

رائَع والُعرَف.   ُف الذَّ يُعرِّ

رائِع والُعرِف.   َّةَ مشروعيِّة الذَّ يذكُر أدل

رائِع.   ُح أقسامَ الذَّ يُوضِّ

دُ أنواَع الُعرِف.   يُعدِّ

يُبيُِّن شروَط األخِذ بالُعرِف.  

رائِع والُعرِف   يُعطي أمثلةً مَن الواقِع للذَّ

ريعِة والقانوِن: عايُة بيَن الشَّ الكفالُة والرِّ

عايِة.   يُميُّز بيَن التَّبنِّي والرِّ

دُ حكَم التَّبنّي.   يُحدِّ

دُ بدائَل التَّبنّي.   يُعدِّ

يستنتُج آثاَر التَّبنِّي في الفرِد والمجتمِع.  

راُت أَداِء الَوحدِة الّرابعِة مؤشِّ

روِس كافّةً.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدُّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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قنَي عاقبُة   امُلتَّ
 تهيئةٌ:

ُر وأُكمُل:   أُفكِّ

 النَّشاُط:

دُ:. 1 أقرأُ وأُحدِّ

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

دُ وأستنتُج:. 2 أُحدِّ

ِ تعالـــى أْن مَنَّ على الذيـــَن امتثلوا أوامَره واجتنبـــوا نواهيَه، فجعَل ثـــواَب عمِلهم الّصالِح 
مـــن عظيـــمِ كرمِ الّلَ

مواِت واألرِض. َجنَّةً عظيمةً عرُضها كَســـَعِة السَّ

النَّتيجةُ:

ِ تعالى.. 1
يناُل اإلنساُن الُمتَّقي رضا الّلَ

2 .

 ، مثُل: العدِل، األمانِة، 

ِ تعالى
التزامُ أوامِر الّلَ

 ، مثُل: الكذِب، الغيبِة، 

اجتناُب نواهيه

التَّقوى هي:

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

1  .باِدُروا

2  .ِعدم المؤاخذِة على اإلثم

٣  .الذيَن امتثلوا أوامَر ربِّهم واجتنبوا نواهيَه

ۡت لِۡلُمتَّقِنَي ١٣٣  ]آل عمران[. ِعدَّ
ُ
ۡرُض أ

َ
َمَٰوُٰت َوٱۡل ّبُِكۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ  وََسارُِعٓواْ إَِلٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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1
الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1  
المبادرةُ إلى األعماِل الّصالحِة التي 

ُ تعالى ثوابَها. أجزَل الّلَ

2  .الجزاءُ األوفى

أقرأُ وأُقابُل:. ٣

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

أُبيُِّن وأستنتُج:. 4

الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ِآء َّ آءِ َوٱلرَّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِف ٱلسَّ  ٱلَّ
2 َوٱۡلَكِٰظِمنَي ٱۡلَغۡيَظ .الِحلُْم

٣ َۗوٱۡلَعافنَِي َعِن ٱلَّاِس .التَّجاوُز عِن اإلساءِة

4 ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي١٣٤ ُ  َوٱللَّ

ُ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي ١٣٤  ]آل عمران[. آءِ َوٱۡلَكِٰظِمنَي ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافنَِي َعِن ٱلَّاِسۗ َوٱللَّ َّ آءِ َوٱلرَّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِف ٱلسَّ  ٱلَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

م
المعنىمالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنُيّ

1 ِآء َّ يِق ٱلسَّ ِة والضِّ دَّ الشِّ

2 ِآء َّ المالكيَن أنفَسهم عنَد الغضِب ٱلرَّ

٣ ٱۡلَكِٰظِمنَي ٱۡلَغۡيَظ المتجاوزيَن عمَّن يُسيءُ إليهم

4 ٱۡلَعافنَِي َعِن ٱلَّاِس تعالى في أحواِلهم كِلّها َ َ المراِقبيَن الَلّ

5 ٱلُۡمۡحِسننَِي خاِء الرَّ
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 أقرأُ وأبني موقفاً:

ِة اإلرادِة؛ قاَل رســـوُل  يـــدلُّ الِحلُْم والعفـــُو عنَد المقدرِة على رجاحِة العقِل، وَســـَعِة الِفكـــِر، والثِّقِة بالنَّفِس، وقوَّ

ُ أَمْناً َوِإيَماناً « )ســـنن أبي داود(. ِ : » مَـــْن َكظَـــَم غَيْظـــاً َوهَُو يَْقِدُر َعلَـــى ِإنَْفاِذِه مَـــأَلَهُ الّلَ
الّلَ

أُبيُِّن رأيي مَع التَّعليِل:. 5

التَّعليُلغيُر موافٍقموافٌقالموقُفم

يُمنُّ على مَن ينفُق عليهم. 1

يُقاِبُل اإلساءَة بمثِلها.2

يُباِدُر إلى مساعدِة المحتاجيَن في أحواِله كلِّها.٣

يتَّصُف بالِحلْمِ واألناِة.4

دُ وأستنتُج:. 6 أُحدِّ

الِقيَُم المستفادةُاآلياُت القرآنيّةُم
التَّراكيُب القرآنيّةُ الموافقةُ 

منَ النَّصِّ

أثُر الِقيَمِ المستفادِة في بناِء 

المجتمِع

1
ِۚ إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ  ۡجُرهُۥ َعَ ٱللَّ

َ
ۡصلََح فَأ

َ
 َفَمۡن َعَفا َوأ

ٰلِِمنَي ٤٠  ]اآلية/الشورى[.   ٱلظَّ

2
ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ   َوَل تَۡسَتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسَّ

ۡحَسُن  ]اآلية/فصلت:34[.
َ
  أ

٣
نُتۡم َل 

َ
 َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡيٖ يُوَفَّ إَِلُۡكۡم َوأ

  ُتۡظلَُموَن ٢٧٢  ]اآلية/البقرة[.

   ِإَوَذا َما َغِضُبواْ ُهۡم َيۡغفُِروَن ٣٧  ]اآلية/الشورى[.4

أقرأُ وأبِيُن:. 7

 ُ نُوَب إِلَّ ٱللَّ نُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلُّ َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ِلُ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشًة أ  َوٱلَّ

ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ّبِِهۡم وََجنَّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ ْوَلٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مَّ
ُ
ٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ١٣٥ أ واْ َعَ َولَۡم يُِصُّ

ۡجُر ٱۡلَعِٰملنَِي ١٣٦  ]آل عمران[.
َ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َونِۡعَم أ

َ
ٱۡل

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1
 َ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ

َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشًة أ  َوٱلَّ

 نُوبِِهۡم فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ِلُ
االستغفاُر.

2 ُ نُوَب إِلَّ ٱللَّ ِ تعالى. َوَمن َيۡغفُِر ٱلُّ
الثِّقةُ بمغفرِة الّلَ

٣ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ١٣٥ ٰ واْ َعَ جوُع عِن الغلِط.عدمُ اإلصراِر على الغلِط َولَۡم يُِصُّ الرُّ

4
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ّبِِهۡم وََجنَّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ ْوَلٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مَّ

ُ
 أ

 ۡجُر ٱۡلَعِٰملنَِي ١٣٦
َ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َونِۡعَم أ

َ
ٱۡل

أقرأُ وأستنتُج:. 8

نُوبِِهۡم  َ فَٱۡســـَتۡغَفُرواْ ِلُ نُفَســـُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشـــًة أ ُ تعالـــى في قوِله:  َوٱلَّ ــُن الّلَ يُبيِـّ

ــه على اإلنســـاِن أن يُراقَب  َـّ ٰ َمـــا َفَعلُواْ َوُهـــۡم َيۡعلَُموَن ١٣٥  أن واْ َعَ ُ َولَۡم يُِصُّ نُـــوَب إِلَّ ٱللَّ َوَمـــن َيۡغفُِر ٱلُّ
َ تعالى فـــي جميِع أحواِلـــه، وإذا أخطأَ عليه أن:  الّلَ

 .3 ،  .2 ،  .1

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ِ تعالى له في أحواِله كلِّها.. 1
اإلحساُن أن يشعَر اإلنساُن بمراقبِة الّلَ

2 .

٣ .

 التَّقويُم:

ُ تعالى الَجنَّةَ جزاءً للمتَّقيَن؟  لماذا جعَل الّلَ
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قنَي من  صفاِت  املتَّ
 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

 النَّشاُط:

ُر وأُبيُِّن: . 1 أتفكَّ

في قوِله تعالى:

 ۡرُض
َ
َمَٰوُٰت َوٱۡل  وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ

تشبيهٌ بليٌغ: ........................................................................................................................................ 1

اللِة على ِعظَِمها وَسَعِتها، وألنّه إذا كاَن َعْرُضها . 2 كِر؛ ليكوَن أبلَغ في الدَّ ُ تعالى الَعْرَض بالذِّ خصَّ الّلَ

ِر طوِلها. مواِت واألرِض، فإنَّ العقَل يذهُب كلَّ مذهٍب في تصوُّ كعرِض السَّ

في قوله تعالى:

 ۡجُر ٱۡلَعِٰملنَِي ١٣٦
َ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َونِۡعَم أ

َ
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ّبِِهۡم وََجنَّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ ْوَلٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مَّ

ُ
 أ

ِ تعالى.. 1
ْوَلٰٓئَِك  الّدالِّة على البعِد؛ للّداللِة على علوِّ منزلِتهم، وسموِّ مكانِتهم عنَد الّلَ

ُ
التّعبيُر بـ:  أ

ُسمَِّي الجزاءُ أجراً؛ ألنَه كاَن عن وعٍد للعامِل بما عمَل.. 2

ــنَي ١٣٣     ۡت لِۡلُمتَّقِ ــدَّ ِع
ُ
ۡرُض أ

َ
ــَمَٰوُٰت َوٱۡل ــا ٱلسَّ ــٍة َعۡرُضَه ــۡم وََجنَّ ّبُِك ــن رَّ ــَرةٖ ّمِ ــارُِعٓواْ إَِلٰ َمۡغفِ  وََس

ــبُّ  ُ ُيِ ــاِسۗ َوٱللَّ ــِن ٱلَّ ــنَي َع ــَظ َوٱۡلَعافِ ــنَي ٱۡلَغۡي آءِ َوٱۡلَكِٰظِم َّ ــرَّ آءِ َوٱل َّ ــسَّ ــوَن ِف ٱل ــَن يُنفُِق ِي ٱلَّ
ــۡم  نُوبِِه ــَتۡغَفُرواْ ِلُ َ فَٱۡس ــُرواْ ٱللَّ ــُهۡم َذَك نُفَس

َ
ــٓواْ أ ۡو َظلَُم

َ
ــًة أ ــواْ َفِٰحَش ــَن إَِذا َفَعلُ ِي ــننَِي ١٣٤ َوٱلَّ ٱلُۡمۡحِس

ــم  ــَك َجَزآؤُُه ْوَلٰٓئِ
ُ
ــوَن ١٣٥ أ ــۡم َيۡعلَُم ــواْ َوُه ــا َفَعلُ ٰ َم واْ َعَ ــِصُّ ــۡم يُ َ ُ َول ــوَب إِلَّ ٱللَّ نُ ــُر ٱلُّ ــن َيۡغفِ َوَم

  ۡجــُر ٱۡلَعِٰملـِـنَي ١٣٦
َ
نَۡهـٰـُر َخِٰلِيــَن فِيَهــاۚ َونِۡعــَم أ

َ
ـٰـٞت َتۡــرِي ِمــن َتۡتَِهــا ٱۡل ّبِِهــۡم وََجنَّ ۡغفِــَرةٞ ّمِــن رَّ مَّ

]آل عمران[.  

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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٢
أُميُِّز األحكامَ التَّجويديّةَ اآلتيةَ، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. 2

كوِنإظهاٌرالمثاُل إظهاٌر شفويٌّإدغامٌ بغنٍَّةإخفاءٌمدٌّ متَّصٌلمدٌّ عارٌض للسُّ

 َجنٍَّة َعۡرُضَها 
 يُنفُِقوَن 
 ِآء َّ  ٱلسَّ

 ٱلُۡمۡحِسننَِي  )حال الوقف(
 َوَمن َيۡغفُِر 
 َوُهۡم َيۡعلَُموَن 

 التَّقويُم:

رِس مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ مّما يأتي مَع التَّعليِل:  استخرْج من آياِت الدَّ

التَّعليُلالمثاُلالُحكُم التَّجويديُّم

مة1ٌ   المُ اسمِ الجاللِة مفخَّ
َّقة2ٌ   راءٌ مُرق
  قلقلةٌ ُصغرى٣
  إدغامٌ شفوي4ٌّ
مة5ٌ   راءٌ مُفخَّ
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عموُم   املسؤولّيِة
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

تحمُُّل المســـؤوليِّة تشـــريٌع إلهـــيٌّ وضـــرورةٌ مُجتَمعيّةٌ، دعا إليهـــا النَّبيُّ  في كثيـــٍر مَن المواقِف اإلنســـانيِّة، 

ٍر مزدهٍر. دَهـــا لكلِّ إنســـاٍن بحســـِب موقِعه ومكانِته، فهي ســـبيٌل لبنـــاِء مجتمٍع متطـــوِّ وحدَّ

- ما أهمِّيّةُ تحمُِّل المسؤوليِّة في بناِء الوطِن؟

 النَّشاُط:

دُ:. 1 أقرأُ وأُحدِّ

 : ِ
 قاَل رسوُل الّلَ

جُـــُل رَاٍع ِفي أَْهِلِه َومَْســـُؤوٌل عَْن أَْهِلِه،  مَامُ رَاٍع َومَْســـُؤوٌل عَْن رَِعيَِّتِه، َوالرَّ » ُكلُّكُـــْم رَاٍع َوُكلُّكُْم مَْســـُؤوٌل عَْن رَِعيَِّتـــِه، فَاإْلِ

َِّتهَا، َوالْخَاِدمُ رَاٍع ِفي مَاِل سَـــيِِّدِه َومَْســـُؤوٌل عَْن رَِعيَِّتـــِه، َوُكلُّكُْم رَاٍع  َوالْمَـــْرأَةُ رَاِعيَـــةٌ ِفي بَْيِت زَْوِجهَا َومَْســـُؤولَةٌ عَـــْن رَعَي

َومَْســـُؤوٌل عَْن رعيته « )صحيـــح ابن حبان(.

المعنىالكلمةُم

كلُّ مَن أُوكَل إليه رعايةُ مصالِح النّاِس.»  «1

مؤتَمٌن.»  «2

محاَسٌب.»  «٣

عايِة:. 2 دُ مَن الحديِث النَّبويِّ األصناَف التي تقُع عليها مسؤوليّةُ الرِّ أُحدِّ

،  ،  ،  ،
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بوي٣ُّ احلديُث النَّ

 أُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفكٍَر:

الً: المسؤوليّةُ:  أوَّ

المســـؤوليّةُ: قيـــامُ اإلنســـاِن بالتزاماِته، كلٌّ بحســـِب إمكاناِتـــه وموقِعه وَوفـــَق اختصاِصه أمـــامَ اهللِ تعالى، وأمامَ 

المجتمـــِع، وإّن وجـــودَ رقابـــٍة ذاتيٍّة عنَد اإلنســـاِن يجعُل منه مســـؤوالً مُؤتَمناً علـــى كلِّ ما يُوَكُل إليـــه من أعماٍل 

تُجـــاه خالِقه، ونفِســـه، واآلخريَن، وذلك من ســـبِل النُّهـــوِض بالمجتمِع.

أستنتُج مخاطَر عدمِ تحمُِّل المسؤوليِّة في:. ٣

حياِة الفرِد:   

مستقبِل الوطِن:   

ثانياً: أنواعُ المسؤوليِّة:

أقرأُ وأُكمُل:. 4

عندما يشارُك جميُع أفراِد المجتمِع في تحمُِّل المسؤوليّاِت يعمُّ الخيُر الجميَع، ويرتقي المجتمُع نحَو األفضِل.

المجاُلأنواعُ المسؤوليِّةم

فاُع عن حقوِقهم، والحفاُظ على أمِنهم وسالمِتهم.مسؤوليةُ الحاكمِ.1 رعايةُ مصالِح النّاِس، والدِّ

رعايةُ شؤوِن أسرِته، والعدُل في المعاملِة، والتَّربيةُ الّصالحةُ.2

مسؤوليّةُ المرأِة.٣

4



90

أستنتُج وأقترُح:. 5

علـــى كلِّ إنســـاٍن واجبـــاٌت ينبغي أن يقومَ بها، ولـــه حقوٌق يجُب أن تُـــؤدَّى إليه، وأاّل يعتدَي عليهـــا أحٌد، مثُل: 

حـــقِّ الحياِة، وحـــقِّ التَّعلُّمِ، وحقِّ حريِّة التَّفكيـــِر والتَّعبيِر.

الحلوُل المُقتَرحةُالنَّتائُج المُتوقَّعةُالمواقُفم

1. تكاسُل الموظَِّف عن أداِء واجِبه المهنيِّ

التَّهاوُن في تربيِة األوالِد وتهذيِبهم.2

التَّقصيُر في مساعدِة المحتاجيَن.٣

إهماُل الطّالِب دروَسه.4

5. ريبيُّ ُب الضَّ التَّهرُّ

أقرأُ وأبيُِّن:. 6

خِص في المجتمِع. المسؤوليّةُ في اإلسالمِ عامّةٌ وواجبةٌ على الجميِع، وتختلُف بحسِب موقع الشَّ

مسؤوليّتي تُجاه:

نفسي:   

أسرتي:    

مدرستي:   

جيراني:   

وطني:   
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ُ عليه وسلَّم الذي ال ينطُق عن  ُخلُقي يهّذبني: أحرُص على تحمُِّل المسؤوليِّة في حياتي مُقتِدياً بالنَّبيِّ صلَّى الّلَ

نيا واآلخرِة. هًوى، ولم يعلِّمنا إال ما فيه خيٌر لنا في الدُّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

تحمُُّل المسؤوليِّة من مظاهِر كماِل شخصيَِّة اإلنساِن. . 1

تحمُُّل أفراِد المجتمِع مسؤوليّاِتهم على النَّحِو األمثِل يؤدّي إلى استقراِره.. 2

مِ في مختلِف مناحي الحياِة.. ٣ ةٌ للمجتمِع، وقدرةٌ عاليةٌ على اإلنتاِج والتَّقدُّ تحمُُّل المسؤوليِّة قوَّ

4 .

5 .

 التَّقويُم:

ما أثُر عمومِ المسؤوليَِّة في بناِء المجتمِع الُمتكاِمِل؟
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احلجُّ  و الُعمرُة
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِ تعالـــى على النّـــاِس أن جعَل لهم مواســـَم للطّاعـــاِت تُقّربُهم إليه، فيســـتكثروَن فيهـــا من الخيِر 
مـــن فضـــِل الّلَ

ًة على  ُ تعالى في الُعمـــِر مرَّ واألعمـــاِل الّصالحـــِة، ومنها الحـــجُّ الذي هو أحُد أركاِن اإلســـالمِ، فقد فرَضـــه الّلَ

ُ تعالى: مَِن اســـتطاَع إليه ســـبيالً؛ قـــاَل الّلَ

ِ َعَ ٱلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗل  ]اآلية/آل عمران:9٧[.  َولِلَّ

ُ تعالى فَْرضيّةَ الحجِّ باالستطاعِة؟ - لماذا ربَط الّلَ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُطابُق:. 1

سِة لتأديِة مناسَك مخصوصٍة في زمٍن مخصوصٍ. : قصُد المشاعِر الُمقدَّ الحجُّ

ليُل متحليُل التَّعريِفم البيانُمالدَّ

1
المشاعُر 

سةُ. المقدَّ
ۡعلُوَمٰٞتۚ  ]اآلية/البقرة:19٧[. ۡشُهٞر مَّ

َ
قاَل تعال:  ٱۡلَجُّ أ

أعماُل الحجِّ من أركاٍن 

وواجباٍت وُسنٍَن.

2
مُن  الزَّ

المخصوُص.

ِّي اَل أَدِْري لََعلِّي اَل أَُحجُّ  قاَل : » ِلتَأْخُُذوا مَنَاِسَكُكْم، فَِإن

ِتي هَِذِه « )صحيح مسلم(. بَْعَد َحجَّ

المسجُد الحرامُ وَعَرفَةُ 

ومزدلفةُ وِمنى.

٣
المناسُك 

المخصوصةُ.

ِۖ َفَمۡن َحجَّ ٱۡلَۡيَت  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ -  قاَل تعال:  إِنَّ ٱلصَّ
وََّف بِِهَما  ]اآلية/البقرة:1٥8[. ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
أ

وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق ٢٩  ]الحج[. - قاَل تعال:  َوۡلَطَّ

- قاَل : » الَحجُّ َعَرفَةُ « )سنن الترمذي(.

شّواٌل وذو الَقعدِة 

ِة. وعشٌر من ذي الِحجَّ
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العبادُة4

أقرأُ وأُبيُِّن ثمَّ أُجيُب:. 2

. : هي أموٌر ينبغي أن تكوَن في اإلنساِن ليُصبَح مكلَّفاً بأداِء الحجِّ شروُط وجوِب الحِجّ

االستطاعةُ البلوغُالعقُلاإلسلمُ

شروُط وجوِب الحجِّ

مّما تشملُه االستطاعةُ: القدرةُ البدنيّةُ ـــ القدرةُ الماليّةُ ـــ أمُن الطَّريِق.

البيانُ والُحكُمالمثاُلم

1 . ه.يريُد االقتراَض ليؤدَّي فرَض الحجِّ ال يلزمُه ذلك، ويصحُّ حجُّ

يُثاُب عليه، ويُطالَُب به بعَد البلوِغ إِن استطاَع.حجَّ صبيٌّ مع والَديه.2

يعاني من مرٍض يمنُعه مَن السفِر.٣

حجَّ مجنوٌن مع ذويِه.4

يريُد الحجَّ ولكنّه ال يأمُن الطَّريَق.5

؟ ُ تعالى مكَّةَ بالحجِّ - لماذا اختصَّ الّلَ

؟ ُل مَن أذََّن في النّاس بالحجِّ - مَن أوَّ

- هل كاَن العرُب يحّجوَن قبَل اإلسالمِ؟
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أقرأُ وأتعلَُّم:. ٣

سنٌن

مثالُها

أركانٌ

مثالُها

واجباٌت

مثالُها

أعماُل الحجِّ

أعماٌل يصحُّ الحجُّ دونَها، 

ولكن يأثُم الحاجُّ إذا ترَكها 

بغيِر عذٍر.

طواُف الوداِع

أعماٌل يصحُّ الحجُّ دونَها، 

ولكن يفِقُد الحاجُّ ثوابَها.

طواُف القدومِ

أعماٌل ال يصحُّ الحجُّ إاّل 

بها.

الوقوُف بَعَرفَةَ

أقرأُ وأُطابُق:. 4

البيانُمأركانُ الحجِّم

وقتُه من زواِل شمِس اليومِ التّاسِع من ذي الحّجِة إلى فجِر اليومِ العاشِر.اإلحرام1ُ

خوِل في النُّسِك )الحجِّ أو الُعمرِة(.الوقوُف بعرفة2َ نيّةُ الدُّ

ُل، واألفضُل فعلُه قبَل الطَّواِف.طواُف اإلفاضِة٣ به يحصُل التَّحلُُّل األوَّ

عُي4 السَّ
يُشترُط فيه: النِّيَّةُ والطَّهارةُ، وأن يكوَن سبعةَ أشواٍط، وأن يبدأَ من محاذاِة 

الحجِر األسوِد.

الحلُق أو التَّقصيُر5
فا وينتهَي بالمروِة، وأن يكوَن  يُشترُط فيه أن يكوَن سبعةَ أشواٍط، وأن يبدأَ بالصَّ

عقَب طواٍف.
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أقرأُ وأتعلَُّم:. 5

من ُسنَِن الحِجّواجباُت الحجِّم

االغتساُل لإلحرامِ.اإلحرامُ مَن الميقاِت.1

طواُف القدومِ.المبيُت بالمزدلفِة.2

ركعتا ُسنَِّة الطَّواِف.رمُي الَجَمراِت. ٣

القدومُ إلى ِمنى يومَ التَّرويِة )8 ذي الحّجة(، والمبيُت فيها ليلةَ َعَرفَةَ.المبيُت بِمنى.4

الةُ فيه.طواُف الَوداِع.5 ، والصَّ زيارةُ المسجِد النَّبويِّ

ِّباً:. 6 أقرأُ وأُكمُل مرت

: هو أشهُر الحجِّ وهي:  و والعشُر األوائُل  - مانيُّ الميقاُت الزَّ

من شهِر ذي 

: هو المكاُن الواجُب على الحاجِّ أن يُحِرمَ منه بحسِب جهِة قدوِمه. -  الميقاُت المكانيُّ

حةٌ في الُمخطَِّط اآلتي: المواقيُت المكانيّةُ خمسةٌ مُوضَّ

ُ المواقيُت المكانيّة

الميقاُت

للقادمِ من:

ذو الُحلَيفِة

المدينِة 

رِة ومَْن  المنوَّ

جاءَ من طريِقها

ذاُت ِعْرٍق

العراِق 

رِق والشَّ

قَْرُن المنازِل

نَْجٍد

الُجْحَفةُ

مصَر 

والمغرِب 

العربيِّ

يَلَْملَُم

اليمِن
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أقرأُ وأُطابُق:. 7

للحاجِّ أن يُحِرمَ مَن الميقاِت بأحِد أنواِع الحجِّ الثَّالثِة: اإلفراِد أِو التَّمتُِّع أِو الِقراِن.

يغةُممفهوُمه منوعُ اإلحرامِ بالحجِّم الصِّ

اإلفراد1ُ
، ثُمَّ التََحلُُّل، ثُمَّ  اإلحرامُ بالُعْمَرِة في أشُهِر الَحجِّ

. اإلحرامُ بالَحجِّ

» لبَّيَك اللّهَم َحّجاً وعُْمَرًة 

معاً «.

» لبَّيَك اللّهَم َحّجاً «.اإلحرامُ بالَحجِّ والُعْمَرِة مَعاً.التَّمتُُّع2

اإلحرامُ بالَحجِّ َوحَدهُ. الِقراُن٣
: » لبَّيَك اللّهَم عُْمَرًة «، ثمَّ

» لبَّيَك اللّهَم َحّجاً «.

أقرأُ وأُوازُن:. 8

ُُّعاإلفرادُمن حيُث الِقرانُالتَّمت

عددُ مّراِت اإلحرامِ

عي عددُ مّراِت السَّ

ُر وأُوازُن:. 9 أُفكِّ

عُي بأموٍر، ويفترقاِن بأموٍر أخرى. يشترُك الطَّواُف والسَّ

عُيالطَّواُفالموازنةُ السَّ

يشتركاِن بـ:
كلٌّ منهما ركٌن. 

يختلفاِن في:

يكوُن بيَن يكوُن حوَل الكعبِة الُمشّرفِة

تُشترُط له الطَّهارةُ.

يكوُن ركناً أو واجباً أو   في 

أعماِل الحجِّ والعمرِة

ال يكوُن إاّل  في أعماِل الحجِّ 

والعمرِة
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أقرأُ وأتعلَُّم:. 10

ِ الحرامِ على وجٍه مخصوصٍ.
العُمرةُ: زيارةُ بيِت الّلَ

الحلُق أو التَّقصيُر

4

فا  عُي بين الصَّ السَّ

والمروِة

3

الطَّواُف سبعةَ 

أشواٍط

2

اإلحرامُ مَن 

الميقاِت

1

أعماُل العُمرِة بالتَّرتيِب:

أقرأُ وأُصنُِّف:. 11

فا والمروِة - الحلُق أِو  عُي بيَن الصَّ )الوقوُف بَعَرفَةَ - الطَّواُف - رمُي الَجَمراِت - المبيُت بمزدلفةَ - السَّ

التَّقصيُر(.

ةٌ بالحجِّ أفعاٌل مشتركةٌ بينَ الحِجّ والعمرِةأفعاٌل خاصَّ

  

  

  

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

للحجِّ فوائُد دينيّةٌ واجتماعيّةٌ واقتصاديّةٌ. . 1

2 .

 التَّقويُم:

؟  لوكيّةُ من أداِء ِعبادِة الحجِّ ما الفوائُد التَّربويّةُ والسُّ
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رائُع - الُعرُف الذَّ
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ـــنَّةُ النَّبويّةُ إلى مصادَر أخرى للتَّشـــريِع؛ بهدِف اســـتيعاِب أحكامِ المســـائِل والحوادِث  أشـــاَر القرآُن الكريُم والسُّ

فاِت بحســـِب نتائِجها وآثاِرها،  رائِع يُعطينـــا الُحكَم على التَّصرُّ التي قد تَســـتِجدُّ على تعامـــالِت النّاِس؛ فمبدأُ الذَّ

ـــنَِّة النَّبويِّة. ويَُعـــدُّ الُعرُف مصدراً تشـــريعيّاً فـــي تقريِر األحكامِ التي تتوافُق مـــع مبادِئ القرآِن الكريمِ والسُّ

رائِع والعرِف في واقِعنا المعاصِر؟ - ما أهمِّيّةُ كلٍّ من مبدأَي الذَّ

 النَّشاُط:

رائُع: الً - الذَّ أوَّ

ـــيِء، ويكوُن مســـموحاً بهـــا إذا كانت مشـــروعةً، وأدَّت إلى ما  ريعـــةُ: هي الوســـيلةُ التـــي توِصُل إلى الشَّ الذَّ

ريعةُ ممنوعـــةً إذا كانت غيَر  هو مشـــروٌع، فالكســـُب الحالُل من أجـــِل التَّمتُِّع بالطَّيِّبـــاِت جائٌز، وتكـــوُن الذَّ

ـــرقةُ من أجـــِل اإلنفاِق على األُســـرِة غيُر جائـــزٍة، مع أّن  مشـــروعٍة، أو أوصلـــت إلـــى أمٍر غيِر مشـــروٍع، فالسَّ

اإلنفـــاَق على األُســـرِة واجٌب.

أُميُِّز وأُبيُِّن:. 1

رائعَ النّافعةَ:  - أباَح اإلسلمُ الذَّ

ۡرَض َذلُوٗل فَٱۡمُشـــواْ ِف َمَناكِبَِهـــا َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِـــهۦِۖ ِإَوَلۡهِ
َ
ِي َجَعـــَل لَُكـــُم ٱۡل  قـــاَل تعـــال:  ُهَو ٱلَّ

عَي ألجِل الكسِب المشروِع، وإنفاِقه في المباحاِت.  ٱلنُُّشوُر ١٥  ]الملك[، فاآليةُ تبيُح السَّ
رائعَ الّضارَّةَ:  - ومنعَ الذَّ

َ َعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلٖم  ]اآلية/األنعام:108[.  ِ فََيُسبُّواْ ٱللَّ ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ قــاَل تعال:  َوَل تَُسبُّواْ ٱلَّ

ُجُل  ِ، َوَكيْـــَف يَلَْعُن الرَّ
ُجُل َواِلَديْـــِه« ِقيَل: يَا َرُســـوَل الّلَ وقـــاَل النَّبـــيُّ : » ِإنَّ ِمـــْن أَْكبَـــِر الَكبَاِئِر أَْن يَلَْعـــَن الرَّ

مُ َشـــتَم آباِء  ــُه « )صحيح البخاري(، فالحديُث يحرِّ َـّ ُجِل، فَيَُســـبُّ أَبَاهُ، َويَُســـبُّ أُم ُجُل أَبَا الرَّ َواِلَديِْه؟ قَاَل: »يَُســـبُّ الرَّ

ـــتائمِ للوالَديِن. اآلخريـــَن وأمَّهاِتهـــم حتى ال يكوَن ذلك وســـيلةً لجلِب الشَّ
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مصادُر التَّشريِع5

المثاُلم
ريعةُ التَّعليُلالذَّ

غيُر مشروعٍةمشروعةٌ

1
ياراِت على  دِة للسَّ رعاِت الُمحدَّ تجاُوُز السُّ

الطُّرقاِت العامِّة.

بِح.2 بيُع األلعاِب النّاريِّة بهدِف الرِّ

فاِع عِن الوطِن.٣ اإلعدادُ المادّيُّ والمعنويُّ للدِّ

َف.4 المواقُع اإللكترونيّةُ التي تنشُر الِفْكَر المتطرِّ

قضاءُ القاضي بعلِمه في القضيِة.5

ثانياً - الُعرُف:

أقرأُ وأُميُِّز:. 2

، أو لفٍظ أطلقـــوه على معنًى  العـــرُف: مـــا اعتادَه النّـــاُس وأَِلُفوه مـــن فعٍل شـــاَع بينَهم، ويُســـّمى الُعرَف الفعلـــيَّ

. ٍد، ويُســـّمى الُعـــرَف القوليَّ مُحدَّ

ويكوُن العرُف عامّاً: وهو ما تعارَف عليه أبناءُ البلِد كلُّهم في زمٍن مُعيٍَّن.

ويكوُن العرُف خاّصاً: وهو ما تعارَف عليه أهُل بلدٍة مُعيَّنٍة، أو حرفٍة مُعيَّنٍة.

خاصٌّعامٌّفعليٌّقوليٌّالمثاُلم

ٍل.1 ٍل ومُؤجَّ ✓✓تعارَف النّاُس على تقسيمِ المهِر إلى مُعجَّ

دًة. 2 ًة مُحدَّ ناِع كفالةُ بضاعِتهم مدَّ شاَع عنَد الصُّ

يوِن.٣ ِة بالدُّ يُعتدُّ بدفاتِر التُّّجاِر الخاصَّ

مِك.4 اعتادَ النّاُس إطالَق لفِظ اللَّحمِ على غيِر السَّ
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أُميُِّز وأُبيُُّن:. ٣

ها من مصادِر التَّشـــريِع، وذلك بشـــروٍط؛ منها: أن تكوَن  حيحةَ، وعدَّ أقـــرَّ اإلســـالمُ أعراَف النّاِس وعاداِتهـــم الصَّ

ـــنِّة النَّبويّـــِة؛ قاَل تعالى: شـــائعةً منتشـــرًة، وأاّل تعارَض نّصاً مَن القرآِن الكريمِ والسُّ

ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي ١٩٩  ]األعراف[.
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
 ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

التَّعليُلفاسٌدصحيٌحالعرُفم

1
حفُظ حقوِق االختراِع واالبتكاِر 

والتَّأليِف.

شوِة بيَن النّاِس.2 انتشاُر الرِّ

٣
َجعُل نفقاِت عقِد إجارِة البيِت على 

طرفَي العقِد.

4
مةَ  تعاُرُف النّاِس أّن الهدايا الُمقدَّ

للمخطوبِة ال تَُعدُّ مَن الَمهِر.

حقوُق االسمِ والعالمِة التِّجاريِّة.5

تقديُم العربوِن في عقِد البيِع.6

7
دخوُل األماكِن العامِّة كالمطاعمِ 

دوَن استئذاٍن.
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رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ال يُنكُر تغيُُّر األحكامِ التي ال نصَّ فيها بتغيُِّر األعراِف واألزماِن. . 1

2 .

 التَّقويُم:

أعِط مثاالً من واقِعك لكلٍّ من:

عرٍف عامٍّ:

: عرٍف خاصٍّ

عرٍف صحيٍح:

عرٍف فاسٍد:

: عرٍف قوليٍّ

: عرٍف فعليٍّ

ذريعٍة مشروعٍة:

ذريعٍة غيِر مشروعٍة:
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ريعِة  و القانوِن عايُة  بنَي  الشَّ الكفالُة  و الرِّ
 تهيئةٌ:

 أقرأُ ثمَّ أُكمُل:  

ُ تعال:  قاَل اللَّ

 نَا۠ َعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ ١٠٤
َ
بَۡصَ فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن َعِمَ َفَعلَۡيَهاۚ َوَمآ أ

َ
ّبُِكۡمۖ َفَمۡن أ  قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

]األنعام[. �

ماِت بقاِء األممِ وسعادِتها حفُظ كلٍّ مَن المقاصِد الخمسِة من مقوِّ

العقُل الِعرُض النَّفُس

الكسُب 

واإلنفاُق على 

الوجِه المشروِع.

واِج،  تشريُع الزَّ

نى  وتحريُم الزِّ

والقذِف والتَّبنِّي.

حقُّ الحياِة، 

مِ  وُحرمةُ الدَّ

. البشريِّ

امتثاُل أوامِر 

ِ تعالى، 
الّلَ

واجتناُب نواهيه.

حيِح، وهو يعلُم أنّه ولُد غيِره، ويجعلَه من أفراِد  خُص إلى نفِسه طفالً نسبةَ الولِد الصَّ التَّبنّي: أن يَنسَب الشَّ

ِة وحقوقَها، مِن استحقاِق اإلرِث وغيِره. ه ولداً من ُصلِبه، ويُثِْبَت له أحكامَ البُنوَّ أسرِته، ويَعدَّ
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البحوُث العلمّيُة٦

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُميُِّز:. 1

ينبغـــي التَّفِرقـــةُ بيـــَن التَّبنّي الذي هو ادِّعاءُ نََســـٍب ال وجودَ له في الواقـــِع، وبيَن اإلقراِر بالنَّســـِب الذي هو ادِّعاءُ 

نََســـٍب واقٍع فعالً، لكنّـــه غيُر مثبٍَت.

رعايةٌإقراٌرتَبَنٍّالحالةُم

جِل ولَد غيره إلى أسرته، يُربّيه ويُعلُِّمه ويُنفُق عليه، ويعاملُه 1 ضمُّ الرَّ

معاملةَ أوالِده دوَن أن يلحَقه بنََسِبه.

َة ولٍد معروِف النَّسِب، أو مجهوِل النَّسِب.2 ادِّعاءُ شخٍص بنوَّ

التَّصريُح بنسبة ولٍد إلى أبيه بعدما حالَت ظروٌف معيَّنةٌ أخَّرت هذا ٣

االعتراَف بالنَّسِب.

أقرأُ وأبني موقفاً:

وماِن واليوناِن والعـــرِب األقدميَن، وكاَن بمنزلـــِة عقٍد يجري بيَن طرفَيـــن، يلتزماِن به أمالً  انتشـــَر التَّبنّي عنـــَد الرُّ

فـــي أن يحقَِّق لكلِّ طـــرٍف فوائَد يريُدها مـــن هذا العقِد.

َّه يـــؤدّي إلى اختالِط األنســـاِب وضياِعها،  ـــليمةَ، وألن مَ اإلســـالمُ التَّبنَّي؛ لمخالفِته الفطرَة اإلنســـانيّةَ السَّ وقـــد حرَّ

عاِة؛ فالنََّســـُب ال يثبُت إاّل بصلٍة ناجمٍة من زواٍج صحيـــٍح نافٍذ، تكوُن والدةُ  ِة المدَّ َة الحقيقيّـــةَ مَن البنوَّ ــَز البنوَّ وميَـّ

وجيِّة كالَمْهِر، ومن حقوِق األُســـرِة كنََســـِب  َُّب عليه جميـــُع اآلثاِر من حقـــوِق الزَّ الولـــِد ثمـــرًة طبيعيّةً لـــه، وتترت

ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم 
َ
ۡدِعَيآَءُكـــۡم أ

َ
ُ تعالـــى:  َوَما َجَعَل أ األوالِد والنَّفقـــِة والميـــراِث وُحرمِة المصاهـــرِة؛  قاَل الّلَ

ِۚ فَإِن  ۡقَســـُط ِعنَد ٱللَّ
َ
ـــبِيَل ٤ ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ ُ َيُقـــوُل ٱۡلَقَّ َوُهَو َيۡهِدي ٱلسَّ ۡفَوٰهُِكۡمۖ َوٱللَّ

َ
قَۡولُُكـــم بِأ

عايـــةَ القائمةَ على  ُ تعالى الرِّ لَّۡم َتۡعلَُمـــٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكـــۡم ِف ٱدّلِيِن  ]اآليتان/األحـــزاب:4-٥[، وقد شـــرَع الّلَ
ِة والمســـاواِة بديـــالً للتَّبنِّي؛ لتحقيِق الحيـــاِة الكريمِة للولِد، وحفِظ نســـِبه ألبَويه. األخوَّ
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أقرأُ وأُقاِرُن:. 2

تؤدّي ظاهرةُ التَّبنِّي إلى:

- ضياِع الحقوِق.

، وظلمٍ له بحرماِنه من نََسِب ولِده إليه. - مساٍس بكرامِة الوالِد الحقيقيِّ

- نشِر العداوِة والبغضاِء بيَن أفراِد أُسرِة الُمتبنِّي إلدخاِل شخٍص غريٍب فيها.

حيحةُمن حيُثم ةُ الصَّ التَّبنِّيالبنوَّ

ٌَّفنسٌب صحيٌحالنََّسُب1 نسٌب مزي

ثبوُت الحقوِقالحقوُق 2

الميراُث٣

المصاهرة4ُ

5ُ الفطرةُ اإلنسانيّة

أربُط بواقعي

ياِع لموِت والَديـــه أو غياِبهما أو عجِزهما،  ، فيه حمايةُ المكفـــوِل مَن الضَّ عايـــةُ: عمٌل خيريٌّ الكفالـــةُ والرِّ

ِة أِو األمومـــِة، فال مانَع مَن الكفالِة شـــرعاً، بل  يّـــِة، وأرادَ إشـــباَع غَِريَزِة األبوَّ رِّ فـــإذا ُحِرمَ اإلنســـاُن مَن الذُّ

ِ : » أَنَا َوَكاِفـــُل اليَِتيمِ ِفي 
حمِة والتَّعـــاوِن على فعِل الخيِر؛ قـــاَل رســـوُل الّلَ ينـــدُب إليهـــا من بـــاِب الرَّ

ـــوريُّ  ـــخصيِّة السُّ َف قانوُن األحواِل الشَّ مِ، وقد عرَّ ــِة « )مســـند أبـــي يعلى(، وهو نظامٌ بديـــٌل للتَّبنِّي الُمحرَّ الَجنَـّ

َّها:  غيِر بأن كفالـــةَ الصَّ

َُّب عليها حقٌّ  )االلتـــزامُ برعايـــِة طفٍل وحمايتُـــه وتربيتُه واإلنفاُق عليه كمـــا يفعُل األُب مع ولـــِده، وال يترت

في النََّســـِب وال في اإلرِث( » المادة 162 «.



105

 أُنظُِّم أفكاري:

المقاصُد الخمسةُ هي:  و  و  و  و  .

يكونُ الحفاُظ على 

األنساِب بـ:

 .1

 .2

عايةُ:اإلقراُر:التَّبنِّي: الرِّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

عايِة. . 1 مَن تبنَّى ولداً عليه إبداُل التَّبنِّي بالرِّ

سميِّة تثبيٌت لنََسِب األوالِد، وضماٌن لحقوِقهم.. 2 وائِر الرَّ واِج في الدَّ تسجيُل عقِد الزَّ

٣ .

 التَّقويُم:

: عوِر اإلنسانيِّ بَم تجيُب مَن يقوُل بدافِع الشُّ

غاِر الذين فقدوا آباءَهم ومُعيليهم بسبِب الحروِب أو الكوارِث؟  إَن التَّبنِّي عالٌج لحاالِت األوالِد الصِّ
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

 :  ٱۡلَعافنَِي َعِن ٱلَّاِس    :  ِآء َّ  ٱلسَّ   :  ْوََسارُِعٓوا 

مَامُ «:  » اإْلِ » مَْسُؤوٌل «:   » َراٍع «:  

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

ُ تعالى في الُعمِر  على مَِن استطاَع    ، فرَضه الّلَ  الحجُّ أحُد أركاِن 
إليه سبيالً.

ُر    فاِت بحسِب  وآثاِرها، ويُقرِّ رائِع يُعطي  على التَّصرُّ  مبدأُ الذَّ
العرُف األحكامَ التي تتوافُق مع مبادِئ  و 

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

(العرُف العامُّ هو: ما تعارَف عليه أهُل بلدٍة مُعيَّنٍة.   (

(إحرامُ التَّمتُِّع هو: اإلحرامُ بالَحجِّ والُعْمَرِة معاً.   (

رِة: ذو الُحلَيفِة.   (ميقاُت القادمِ من المدينِة المنوَّ (

(تحمُُّل المسؤوليِّة من مظاهِر كماِل شخصيَِّة اإلنساِن.   (

. ْد شروطَ وجوِب الحجِّ ؤاُل الّرابُع: عدِّ ٤ السُّ
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ؤاُل الخامُس: استنتِج الِقيََم المستفادةَ منَ التَّراكيِب القرآنيِّة اآلتيِة:  ٥ السُّ

الِقيَُم المستفادةُالتَّراكيُب القرآنيّةُ م

1 نُوبِِهۡم َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ِلُ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشًة أ  َوٱلَّ

2 ُ نُوَب إِلَّ ٱللَّ  َوَمن َيۡغفُِر ٱلُّ
٣ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ١٣٥ ٰ واْ َعَ  َولَۡم يُِصُّ

ؤاُل الّسادُس: استخرْج مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي، معَ التَّعليلِ:  ٦ السُّ

  ۡجُر ٱۡلَعِٰملنَِي ١٣٦
َ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َونِۡعَم أ

َ
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل ّبِِهۡم وََجنَّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ ْوَلٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مَّ

ُ
 أ

التَّعليُلالمثاُلالحكُمم

  إظهاٌر1
كوِن2   مدٌّ عارٌض للسُّ
  قلقلةٌ ُصغرى٣
  إدغامٌ شفوي4ٌّ
َّقة5ٌ   راءٌ مرق

ً ممّا يأتي:  ؤاُل الّسابُع: علِّْل كلَّ ٧ السُّ

تحريُم اإلسالمِ للتَّبنّي:   -

تحريُم َشتمِ آباِء اآلخريَن وأمَّهاِتهم:  -

ؤاُل الثّامُن: رتِّْب أعمالَ العمرِة بحسِب ترتيِب فعِلها: ٨ السُّ
عُي ــ اإلحرامُ ــ الحلُق أو التَّقصيُر ــ الطَّواُف(. )السَّ
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سلوكي مسؤولّيتي 

ُز شعوَره بتقديِر ذاِته، وتجعلُه واثقاً بنفِسه، مُتميِّزاً في مجاِل عمِله.    فاِته وخياراِته تُعزِّ مسؤوليّةُ اإلنساِن عن تصرُّ

مّدةُ التّنفيِذ:

ٌ حّصةٌ درسيّة

مكانُ التّنفيِذ:

الّصفُّ

أسلوُب التّنفيِذ:

فرديٌّ

فكرةُ المشروِع:

إنشاءُ مُخطٍَّط هيكلٍيّ لموضوِع: 

)سلوكي مسؤوليّتي(.
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مشروٌع

ًًًًً

طريقةُ التّنفيِذ: 

 استخدامُ برنامِج تحريِر النُّصوِص )Word( إلنشاِء مُخطٍَّط هيكليٍّ بعنواِن: )سلوكي مسؤوليّتي(،   

ويتضمَُّن األفكاَر اآلتيةَ:

1 . . لوِك اإليجابيِّ دوَر كلٍّ مَن: )األسرِة، المدرسِة، اإلعالمِ( في تعزيِز السُّ

شروَط تحمُِّل المسؤوليِّة.. 2

ِّخاِذ القراِر.. ٣ الّرابَط بيَن تحمُِّل المسؤوليِّة وات

الّرابَط بيَن تحمُِّل المسؤوليِّة والمواطنِة اإليجابيِّة.. 4

واهُد المناسبةُ.    كِل، تناسُق األلواِن، الشَّ تُراعى في الُمخطَِّط: دقّةُ المحتوى، جماليّةُ الشَّ

ى باستخدامِ    ُِّر جهاِز حاسوٍب مَن الممكِن إنشاءُ الُمخطَِّط الهيكليِّ على ورٍق مقوًّ  في حاِل عدمِ توف

أقالمٍ مَن البيئِة المدرسيِّة.

ُس أفضَل ثالثِة أعماٍل، وتُعَرُض في مجلَِّة حائِط المدرسِة.   يختاُر الُمدرِّ

إرساُل أفضِل مشروٍع على مستوى الثّانويِّة إلى مجلَِّة وزارِة التّربيِة اإللكترونيِّة؛ ليتمَّ تقويُمه ونشُره.  

ملحوظةٌ: 

رِة. رسيِّة الُمقرَّ ِة الدَّ يُكلَُّف الطُّاّلُب المشروَع مع بدايِة الَوحدِة الّرابعِة، ويُناقَُش في الحصَّ



 الوسطّيُة واالعتداُل ـــ

ْزِق َباُت ِمَن الرِّ يِّ الطَّ

ّيَة ُم أهمِّ ُف الُمتعلِّ  يتعرَّ
الوسطّيِة واالعتداِل.

قوُل الحقِّ 

واهي. ّيَة اجتناِب النَّ ُم أهمِّ ُيدِرُك المتعلِّ

الَمصالُح الُمرَسلُة 

شريِع. ّيَة مصادِر التَّ ُم أهمِّ ُر المتعلِّ ُيقدِّ

ربيُة األخالقّيُة  التَّ

ُم قيمَة األخالِق. ُر المتعلِّ ُيقدِّ

معاييُر الَوحدِة الخامسِة



راُت أَداِء الَوحدِة الخامسِة مؤشِّ

٥ الَوحدةُ الخامسةُ
الوسطّيُة واالعتداُل:

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يُحلُّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

يُبيُِّن فوائَد الوسطيِّة واالعتداِل في حياِته.  

 : قوُل الحقِّ

يقرأُ الحديَث النَّبويَّ بإتقاٍن.  

يُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفَكٍر.  

  . يُبيُِّن األساليَب التَّربويّةَ في الحديِث النَّبويِّ

وِر في الفرِد والمجتمِع.   يستنتُج آثاَر شهادِة الزُّ

المصالُح الُمرَسلُة:

ُف المصالَح الُمرَسلةَ.   يُعرِّ

يِة المصالِح الُمرَسلِة.   َّةَ ُحجِّ يذكُر أدل

يُعطي أمثلةً مَن الواقِع للمصالِح الُمرَسلِة.  

التربيُة األخالقّيُة:

َّما بُعثُت ألتمَِّم مكارمَ األخالِق «.   : » إن يقرأُ الحديَث النّبويَّ

يُبيُِّن أثَر العبادِة في تهذيِب األخالِق.  

يستنتُج دَوَر األخالِق في الحياِة.  

روِس كافّةً.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدُّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ
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الوسطّيُة  و  االعتداُل 
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

لإلنساِن:

ـــراَب والنَّظافةَ، ولقد شـــرَع اإلســـالمُ للجســـِد مـــا يحقُِّق تلك  ّحةَ والطَّعامَ والشَّ ــُب القّوَة والصِّ -  جســـٌد يتطلَـّ

راتِ واالنتحاِر؛ قـــالَ : » ِإنَّ ِلنَْفِســـَك َعلَيَْك َحّقاً « )ســـنن الترمذي(.  ه كالُمخـــدِّ مَ كلَّ مـــا يضرُّ المطالـــَب، وحـــرَّ

ِ تعالى وحَده، وتَمثُُّل الِقيَمِ األخالقيِّة العليا. 
- وروٌح ال يروي ظمأها إال اإليماُن بالّلَ

-  وعقـــٌل يلتمـــُس المعرفةَ من أبعـــِد حدوِدها، فدعا اإلســـالمُ إلى طلِب العلـــمِ النّافِع بجميِع وجوِهـــه وأنواِعه؛ 

  ۡلَبِٰب ٩
َ
ْولُـــواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِيَن َل َيۡعلَُمـــوَنۗ إِنَّ ِيـــَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ قـــاَل تعالى:  قُۡل َهۡل يَۡســـَتوِي ٱلَّ

]اآلية/الزمر[.  

- كيَف تكوُن الوسطيّةُ واالعتداُل منهَج حياٍة لإلنساِن؟

 النَّشاُط:

دُ وأُبيُِّن: . 1 أُحدِّ

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

الِقيَُم المستفادةُالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1  .العنايةُ بالمظهِر

2 إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفنَِي٣١ ْۚ ُبواْ َوَل تُۡسِفُٓوا  َوُكُواْ َوٱۡشَ

ــبُّ  ــُهۥ َل ُيِ ْۚ إِنَّ ــٓوا ــواْ َوَل تُۡسِفُ ُب ــواْ َوٱۡشَ ــِجٖد َوُكُ ِ َمۡس
ــَد ُكّ ــۡم ِعن ــُذواْ زِينََتُك ــِنٓ َءاَدَم ُخ  َيَٰب

ٱلُۡمۡسِفِــنَي ٣١  ]األعــراف[.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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1
أقرأُ وأُصنُِّف:. 2

ُ تعالى: قاَل الّلَ

. ُْبواْ َوَل تُۡسِفُٓوا ِ َمۡسِجٖد َوُكُواْ َوٱۡشَ
 َيَٰبِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ
بِب «: َوفَق قاعدِة » الِعبرةُ بعمومِ اللَّفِظ ال بخصوِص السَّ

المرادُ: المسجُد، وكلُّ مكاٍن يجتمُع فيه النّاُس.  

اإلسراُف منهيٌّ عنه في األموِر كلِّها.  

بِبالتَّركيُب القرآنيُّ أِو العبارةُم عمومُ اللَّفِظخصوُص السَّ

1 َمۡسِجٖد ِ
 ُكّ

االعتداُل في األموِر كلِّها2

كلُّ مكاٍن أو مناسبٍة٣

4 ُْبواْ َوَل تُۡسِفُٓوا  َوُكُواْ َوٱۡشَ

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

ٍة، منها: النَّفسيّةُ  في قوِله تعالى:  َوَل تُۡسِفُٓواْ  نهٌي عِن اإلسراِف؛ ِلمـَا له من آثاٍر سلبيٍّة في مجاالٍت عدَّ

حيّةُ واالجتماعيّةُ واالقتصاديّةُ. والصَّ

لبيّةُ لإلسراِفالمجاُلم اآلثاُر السَّ

ُر.النَّفسي1ُّ اللّومُ والتَّحسُّ

االجتماعي2ُّ

االقتصادي٣ُّ

ّحي4ُّ الصِّ
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دُ وأستنتُج:. 4 أُحدِّ

ـــعادَة له ولغيـــِره، وقد وردَ في األثـــِر: » اعمْل  ُِّر السَّ اإلنســـاُن المتـــوازُن هـــو الذي يعيـــُش لدنياه وآخرِتـــه، ويوف

ــَق التَّوازُن دعا اإلســـالمُ إلى  َّك تمـــوُت غداً «، ولكـــي يتحقَـّ ــك تعيُش أبـــداً، واعمـــْل آلخرِتك كأن َـّ لدنيـــاك كأن

هِد في  ـــلبيِّة التـــي تدعو إلى االنـــزواِء والزُّ وحيِّة السَّ وَح ومتطلّباِتها، وعِن الرُّ االبتعـــاِد عـــِن المادِّيِّة التـــي تنكُر الـــرُّ

. ِة لحيا ا

ِيــَن َءاَمُنــواْ ِف  ّيَِبـٰـِت ِمــَن ٱلــّرِۡزِقۚ قُــۡل ِهَ لِلَّ ۡخــَرَج لِعَِبــادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ِ ٱلَّــِتٓ أ َم زِيَنــَة ٱللَّ  قُــۡل َمــۡن َحــرَّ

ــۡوٖم َيۡعلَُمــوَن ٣٢  ]األعــراف[. ــُل ٱٓأۡلَيٰــِت لَِق ـِـَك ُنَفّصِ ــۡوَم ٱۡلقَِيَٰمــةِۗ َكَذٰل ــا َخالَِصــٗة يَ ۡنَي ــٰوةِ ٱدلُّ ٱۡلََي

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ 1
َ
ِ ٱلَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱللَّ  قُۡل َمۡن َحرَّ
 ّۚيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِق َوٱلطَّ

2  
نيا للنّاِس  ينةُ والطَّيِّباُت في الدُّ الزِّ

كلِّهم.

نيا سبٌب  التزامُ الطَّيِّباِت في الدُّ

للحصوِل عليها في اآلخرِة.

٣  
ِ تعالى األحكامَ ألهِل 

تفصيُل الّلَ

العلمِ والمعرفِة.

دُ:. 5 أقرأُ وأُحدِّ

ن تُۡشُِكــواْ 
َ
ۡثــَم َوٱۡلَــۡيَ بَِغــۡيِ ٱۡلَــّقِ َوأ َ ٱۡلَفَوِٰحــَش َمــا َظَهــَر ِمۡنَهــا َوَمــا َبَطــَن َوٱۡلِ َم َرّبِ َمــا َحــرَّ  قُــۡل إِنَّ

ِ َمــا َل َتۡعلَُمــوَن ٣٣  ]األعــراف[. ن َتُقولـُـواْ َعَ ٱللَّ
َ
ِۡل بـِـهِۦ ُســۡلَطٰٗنا َوأ ِ َمــا لـَـۡم ُيــَزّ بـِـٱللَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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المعنىالكلمةُ أو التَّركيُب القرآنيُّم

1   كلَّ قبيٍح من قوٍل أو عمٍل

2  ِّالظّلَم وتجاُوَز الحد

٣  ًة ُحجَّ

4  إطالُق األحكامِ بال علمٍ وال دليٍل

أقرأُ وأُطابُق:. 6

دٍة. وردَت كلمةُ »البغِْي« في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ

من معاني » البغِْي « مالتَّراكيُب القرآنيّةُم

ۡرِض بَِغۡيِ ٱۡلَّقِ  ]اآلية/يونس:23[.1
َ
جنَىُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن ِف ٱۡل

َ
آ أ الظُّلُم فَلَمَّ

المعصيةُ  َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡيِ  ]اآلية/النحل:90[.2

قُٓواْ إِلَّ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َبۡغَيۢا  ]اآلية/الشورى:14[.٣ الطَّلُب َوَما َتَفرَّ

الحسُد َوَيۡبُغوَنَها ِعوَٗجا  ]اآلية/األعراف:4٥[.4

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ماِت ما ظهَر منها وما بَطََن. . 1 أجتنُب المحرَّ

ألتزمُ التَّثبَُّت والتَّحقَُّق في األموِر كلِّها.. 2

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

َّعةُ من نشِر ثقافِة الوسطيِّة واالعتداِل في مجاالِت حياِة اإلنساِن كلِّها؟  ما اآلثاُر المتوق
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ْزِق َباُت  ِمَن  الرِّ يِّ الطَّ
 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

 النَّشاُط:

أُبيِّن نوَع المدِّ لكلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً: . 1

التَّعليُلنوعُ المدِّالمثاُلم

1 َءاَدَم 
2 ۡخَرَج

َ
 ٱلَِّتٓ أ

٣ ُّإِنَُّهۥ َل ُيِب 

4 زِيَنَة 

ــبُّ  ــُهۥ َل ُيِ ْۚ إِنَّ ــٓوا ــواْ َوَل تُۡسِفُ ُب ــواْ َوٱۡشَ ــِجٖد َوُكُ ِ َمۡس
ــَد ُكّ ــۡم ِعن ــُذواْ زِينََتُك ــِنٓ َءاَدَم ُخ  َيَٰب

ــۡل ِهَ  ــّرِۡزِقۚ قُ ــَن ٱل ــِت ِم ّيَِبٰ ــادِهِۦ َوٱلطَّ ۡخــَرَج لِعَِب
َ
ــِتٓ أ ِ ٱلَّ ــَة ٱللَّ َم زِيَن ــۡن َحــرَّ ــۡل َم ــنَي ٣١ قُ ٱلُۡمۡسِفِ

ــُل ٱٓأۡلَيـٰـِت لَِقــۡوٖم َيۡعلَُمــوَن ٣٢  ۡنَيــا َخالَِصــٗة يـَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمــةِۗ َكَذٰلـِـَك ُنَفّصِ ِيــَن َءاَمُنــواْ ِف ٱۡلََيــٰوةِ ٱدلُّ لِلَّ
ن تُۡشُِكــواْ 

َ
ۡثــَم َوٱۡلَــۡيَ بَِغــۡيِ ٱۡلَــّقِ َوأ َ ٱۡلَفَوِٰحــَش َمــا َظَهــَر ِمۡنَهــا َوَمــا َبَطــَن َوٱۡلِ َم َرّبِ َمــا َحــرَّ قُــۡل إِنَّ
ِ َمــا َل َتۡعلَُمــوَن ٣٣  ]األعــراف[. ن َتُقولـُـواْ َعَ ٱللَّ

َ
ِۡل بـِـهِۦ ُســۡلَطٰٗنا َوأ ــَزّ ِ َمــا لـَـۡم ُي بـِـٱللَّ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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٢
أُبيُِّن الُحكَم التَّجويديَّ لكلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً:. 2

التَّعليُلالُحكُم التَّجويديُّالمثاُلم

1 َخالَِصٗة يَۡوَم 
2 ِعنَد 
٣ َم  َحرَّ
4 ِۡل  لَۡم ُيَزّ

5 ِمۡنَها 

أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

 . ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِق ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ِ ٱلَِّتٓ أ َم زِيَنَة ٱللَّ ُ تعال:  قُۡل َمۡن َحرَّ قاَل الّلَ

موضُع االستفهامِ في اآليِة:   

نوعُه:   

المرادُ منه: إباحةُ الطَّيّباِت وعدمُ تحريِمها.  

 التَّقويُم:

رِس مثاالً تجويديّاً لكلٍّ مّما يأتي مَع التَّعليِل:  استخرْج من آياِت الدَّ

التَّعليُلالمثاُلالُحكُم التَّجويديُّم

َّقة1ٌ   راءٌ مُرق
مة2ٌ   راءٌ مُفخَّ
  المُ اسمِ الجاللِة مُفّخمة٣ٌ
َّقة4ٌ   المُ اسمِ الجاللِة مُرق
كوِن5   مدٌّ عارٌض للسُّ
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قوُل  احلقِّ 
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ـــؤاِل بهـــدِف محاورِتهم ولفِت  من أســـاليِب النَّبيِّ  التَّربويِّة في تعليمِ أصحاِبه أســـلوُب المناقشـــِة وطرِح السُّ

انتباِههـــم إليـــه، وَعْصِف ذهِنهم فـــي اإلجابِة؛ ِلَما لهذا األســـلوِب من تأثيٍر فاعـــٍل في النُّفوِس. 

ؤاِل في نفِس الُمتعلِّمِ؟ - ما أثُر طرِح السُّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأُقابُل:. 1

 : ِ
 قاَل رسوُل الّلَ

ِ، َوعُقُـــوُق الَواِلَدْيـــِن«، َوَكانَ ُمتَِّكئاً فََجلََس 
ِ، قَالَ: » اإِلْشـــَراُك بِالّلَ

» أاَلَ أُنَبِّئُكُـــْم ِبأَْكبَـــِر الكَبَاِئِر « قُلْنَا: بَلَى يَا رَُســـولَ الّلَ

فَقَـــالَ: »أاَلَ َوقَْوُل الزُّوِر، َوشَـــهَادَةُ الـــزُّوِر، أاَلَ َوقَْوُل الزُّوِر، َوشَـــهَادَةُ الزُّوِر « )صحيـــح البخاري(.

المعنىمالكلمةُ أِو العبارةُم

1» ِ
نوِب العظيمِة » اإِلْشَراُك بِالّلَ الذُّ

ِ تعالى» الكَبَاِئر «2
ِّخاذُ شريٍك مَع الّلَ ات

الكذِب» عُقُوُق الَواِلَدْيِن «٣

هما» الزُّوِر «4 اإلساءةُ إليهما، وعدمُ ِبرِّ

 أُحلُِّل الحديَث النَّبويَّ إلى ِفكٍَر:

الً: التَّربيةُ والتَّعليُم:  أوَّ

دُ:. 2 أقرأُ وأُحدِّ

، منها: استخدمَ النَّبيُّ  أساليَب تربويّةً في هذا الحديِث النَّبويِّ
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بوي٣ُّ احلديُث النَّ

العبارةُ التي تدلُّ عليهاألسلوُبم

»  «االستفهام1ُ

» أَْكبَِر الكَبَاِئِر «التَّرهيُب2

»  «التّكراُر٣

»  «الحركة4ُ

رِك:  ثانياً: اجتناُب الشِّ

ـــليمِ، لَما فيه من  ـــليمِة، ومخالفةٌ لمبدِأ العقـــِل السَّ ِ تعالى هـــو اعتداءٌ على الفطـــرِة اإلنســـانيِّة السَّ
ـــرُك بالّلَ الشِّ

ُ تعالى: ظلمٍ للنَّفـــِس وللمجتمِع؛ قـــاَل الّلَ
َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم ١٣  ]لقمان[.  ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ  ِإَوۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن ِلبۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَنَّ َل تُۡشِۡك بِٱللَّ

ثالثاً: اجتناُب عقوِق الوالَديِن:

أقرأُ وأُكمُل: . ٣

من صوِر ِبرِّ الوالَديِن:

1 ..  

2 ..  

من صوِر عقوِق الوالَديِن: 

ُر منهما.. 1 التَّضجُّ
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الكذُب عليهما.. 2

التَّكبُُّر عليهما.. ٣

وِت أمامَهما.. 4 رفُع الصَّ

5 .. 

6 .. 

أُبيُِّن كيَف يكوُن ِبرُّ الوالَديِن بعَد وفاِتهما: .......................................................................................

رابعاً: اجتناُب قوِل الزُّوِر وشهادِته:

أقرأُ وأُكمُل:. 4

ُ تعالى الّصادقيَن في إيماِنهم بقوله: مدَح الّلَ

واْ كَِراٗما ٧٢  ]الفرقان[، وقد اســـتخدمَ النَّبـــيُّ  في هذا  واْ بِٱللَّۡغوِ َمـــرُّ وَر ِإَوَذا َمرُّ ِيـــَن َل يَۡشـــَهُدوَن ٱلزُّ  َوٱلَّ
وِر وشـــهادِته؛ لَما لهما من آثاٍر ســـلبيٍّة في الفـــرِد والمجتمِع. راً مـــن قوِل الزُّ الحديـــِث أســـلوَب التّكراِر محذِّ

من آثاِر قوِل الزوِر وشهادِته في:

المجتمِعالفرِدم

ضياُع األمانِة والحقوِق.فقداُن الثِّقِة بالنَّفِس.1

وابِط االجتماعيِّة.اكتساُب الماِل بطرائَق غيِر مشروعٍة.2 تفكُُّك الرَّ

٣

4

أقرأُ وأتعلَُّم:. 5

وُر في: يكوُن الزُّ

القوِل: كنقِل األخباِر بخالِف الواقِع والحقيقِة. . 1

سميِّة وغيِرهما. . 2 الفعلِ: كتزويِر األوراِق النَّقديِّة والمستنداِت الرَّ

هادِة: كأداِء شهادٍة لتضييِع حقٍّ.. ٣ الشَّ
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أقرأُ وأُكمُل:. 6

من طرائق معالجِة قوِل الزُّوِر وشهادِتهمنَ األسباِب المؤدِّيِة إلى الزُّوِرم

ِ تعالى.َضْعُف اإليماِن.1
عوُر بمراقبِة الّلَ تزكيةُ النَّفِس، والشُّ

.عدمُ تقديِر الذّاِت.2 تنميةُ الوازِع الُخلُقيِّ

٣

أقرأُ وأُطابُق:. 7

اآلثاُرمالمواقُفم

ضياُع الحقوِق، وأكُل ماِل غيِره.أعطى الُمتعلَِّم درجاٍت ال يَستَحّقها.1

2
َّه قد دُِفَع له في البضاعِة المعروضِة ثمٌن أغلى، إاّل  أقسَم: إن

َّه لم يقبِل البيَع، وذلَك ليخدَع المشتري.  أن

رِر  احتماُل انهياِر البناِء، وإلحاِق الضَّ
ّكاِن. بالسُّ

٣ . ُق الفاشِل، وضياُع حقِّ المجتهِد.أنقَص من الموادِّ المطلوبِة لتَْشييِد بناٍء سكنيٍّ تفوُّ

َّه يمتلُك أرضاً، وهي ليَست ملكاً له.4 انعدامُ الثِّقِة، وذهاُب بََركِة الماِل.استأجَر مَن يشهُد له أن

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

فاتي كلِّها.. 1 دَق في تصرُّ ألتزمُ الصِّ

أحِرُص على برِّ والَديَّ في حياتهما، وبعد موِتهما. . 2

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

؟  ماِت الواردِة في الحديِث النَّبويِّ ما الّرابُط بيَن المحرَّ
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املصالُح   امُلرَسلة
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

، ومن أجِل اســـتمراِر أعمـــاِل النّاِس واســـتقراِر حياِتهم،  ِر الحياِة المســـتمرِّ دُ مصالـــُح النّـــاِس تبعاً لتطـــوُّ تتجـــدَّ

ــُق مصالَحهم، وعدَّ ذلك مـــن مبادِئ التَّشـــريِع العامِّة  ورفـــِع الحـــرِج والمشـــقَِّة عنهم؛ اعتنى اإلســـالمُ بما يُحقِـّ

يُن والنَّفـــُس والعقُل والِعـــرُض والماُل. ومقاِصـــِده التي تُســـِهُم فـــي حفِظ الكليّـــاِت الخمِس؛ وهـــي: الدِّ

ِر المجتمِع؟ - ما أهمِّيَّةُ المصالِح المعتبَرِة في تطوُّ

 النَّشاُط:

أقرأُ وأتعلَُّم:. 1

المصالـــُح المُرسَـــلةُ: هـــي بناءُ حكـــمٍ في واقعـــٍة ال نصَّ فيها وال إجمـــاَع اعتماداً علـــى منفعٍة عامّـــٍة لم ينّص 

ـــرُع على اعتباِرهـــا وال إلغاِئها. الشَّ

يِة المصالِح الُمرَسلِة:  َّةُ على ُحجِّ واألدل

رَر عِن النّاِس، وقد أكََّد هذه المبادَئ:   المبادئُ التي تحقُِّق العدَل، وترفُع الظُّلَم والضَّ

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ  -
ۡ
َ يَأ القرآُن الكريُم في مثِل قوِله تعالى:  إِنَّ ٱللَّ

ُروَن ٩٠  ]النحل[.  ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡيِ
نَّةُ النَّبويّةُ في مثِل قوِل النَّبيِّ : » الَ َضَرَر َوالَ ِضَراَر « )مسند أحمد(.  - السُّ

ُ عنهم بالمصالِح المرَسلِة في مسائَل كثيرٍة؛ منها: جمُع المصحِف،    حابةُ رضَي الّلَ وقد عمَل الصَّ

واويِن. وتشكيلُه، وإنشاءُ الدَّ

ـــؤوُن المدنيّةُ،  ولـــِة، والشُّ ـــجاّلُت العامّةُ في الدَّ -  ومـــن أمثلـــِة المصالِح المرســـلِة فـــي عصِرنا الحاضـــِر: السِّ

واِج، وتســـجيلُ واقعـــاتِ الطَّالِق.  وحمايـــةُ المنتوجـــاتِ الوطنيّـــِة منَ المنافســـِة الخارجيِّة، وتوثيـــقُ عقودِ الزَّ
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 مصادُر التَّشريِع4

أُمِيُّز وأُكمُل: . 2

، فمـــا كاَن مصلحةً  ـــخصيِّ أو الخاصِّ للمصالـــِح ثالثـــةُ أقســـامٍ من حيـــُث النَّظُر إلى نفِعهـــا العـــامِّ، ال النَّفِع الشَّ

لشـــخٍص قد يكوُن ضـــرراً لعامّـــِة النّاِس.

المُرسَلةُ المُلغاةُالمُعتبرةُ

األمثلةُ

أقسامُ المصالِح

َّةُ عدمَ  أكََّدِت األدل

اعتباِرها.

شوةُ.. 1 الرِّ

2 .

لم يقْم دليٌل على اعتباِرها 

أو إلغاِئها.

إنشاءُ سوٍق لألوراِق الماليِّة.. 1

2 .

َّةُ اعتباَرها  أكََّدِت األدل

ومراعاتَها.

تحريُم القتِل لحفِظ النَّفِس.. 1

2 .
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أقرأُ وأُطابُق:. ٣

تنقسُم المصالُح المعتبَرةُ بحسِب أهمِّيِّتها إلى: ضروريٍّة وحاجيٍّة وتحسينيٍّة.

روريّةُ: ما كانت لحفِظ الكلّيّاِت الخمِس. - فالضَّ

- والحاجيّةُ: ما يحتاُجها النّاُس لرفِع الحرِج والمشقَِّة عنهم.

فاِت. - والتَّحسينيّةُ: يُقصد بها األخُذ بمحاسِن العاداِت والتَّصرُّ

والمصالُح الُمرَسلةُ تُعدُّ مكمِّالٍت للمصالِح المعتبَرِة بأقساِمها الثَّالثِة.

نوعُ المصلحِةمالمثاُلم

حاجيّةٌاالهتمامُ بالنَّظافِة وُحسِن المظهِر.1

ركاِت.2 ضروريّةٌتشريُع عقوِد المعامالِت والشَّ

رقِة حفظاً للماِل.٣ تحسينيّةٌتحريُم السَّ

أُميُِّز وأُبيُِّن:. 4

ُِّر شرطَين:  نيويِّة، وال بدَّ له من توف يكوُن العمُل بالمصالِح الُمرَسلِة في مجاِل المعامالِت واألحكامِ الدُّ

عدمُ معارضِة دليٍل من مصادِر التَّشريِع األصليِّة. -

- . تحقُُّق النَّفِع العامِّ ال الفرديِّ

الحالةُم
المصلحةُ

التَّعليُل
ُملغاةٌُمرسَلةٌُمعتبَرةٌ

1. الحفاُظ على العقِل والحواسِّ

قوانيُن المروِر.2

٣. ريبيُّ النِّظامُ الضَّ

كسُب الماِل بالخداِع والتَّحايِل.4

5
، وخدماُت  ّراِف اآلليِّ بطاقاُت الصَّ

. فِع اإللكترونيِّ الدَّ
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ُر وأناقُش:. 5 أُفكِّ

ريبيَّ ومراكَز خدمِة المواطِن مَن المصالِح الُمرسلِة، فهل يجوُز اإلخالُل بها؟ ولماذا؟ إذا علْمَت أنَّ النِّظامَ الضَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

القانوُن يجعُل المصلحةَ الُمرَسلةَ واجبةَ التَّطبيِق. . 1

2 .

 التَّقويُم:

ماَن والمكاَن. المصلحةُ المرَسلةُ شاهٌد على مرونِة اإلسالمِ، ومسايرِته الزَّ

ْح ذلك من خالِل ما تعلَّْمته من اعتباِر المصلحِة الُمرَسلِة مصدراً من مصادِر التَّشريِع. وضِّ
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ربيُة   األخالقّيُة التَّ
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

ِرها، ومجاٌل للتَّنافِس بيـــَن أصحاِب العقوِل الّراقيـــِة، والهممِ العاليِة،  مِ األمـــمِ وتطوُّ األخالُق الَحَســـنةُ ســـبيُل تقدُّ

: َِّة والتَّفاضِل يـــومَ القيامِة؛ قاَل ها اإلســـالمُ من أُُســـِس الخيري وقد عدَّ

ــي ِفي اآْلِخَرِة  » ِإنَّ أََحبَُّكـــْم ِإلَـــيَّ َوأَقَْربَُكـــْم ِمنِّي ِفي اآْلِخَرِة أََحاِســـنُُكْم أَْخاَلقـــاً، َوِإنَّ أَبْغََضُكـــْم ِإلَيَّ َوأَبَْعَدُكْم ِمنِـّ

أَْســـَوُؤُكْم أَْخاَلقاً « )صحيـــح ابن حبان(.

- كيَف تُسِهُم األخالُق في رقي المجتمِع؟

 النَّشاُط:

أقرأ وأُعطي أمثلةً: . 1

لوِك محمودٍة أو مذمومٍة. الخُلُُق: صفةٌ مستقرةٌ في النَّفِس - فطريّةٌ أو مكتسبةٌ - ذاُت آثاٍر في السُّ

فـــإن كانـــت اآلثاُر محمـــودًة كاَن الُخلُُق حَســـناً، وإن كانت اآلثاُر مذمومـــةً كاَن الُخلُُق ســـيِّئاً، ويمكُن تمييُز 

األخـــالِق الحســـنِة من غيِرهـــا بأنّها: كلُّ ســـلوٍك تقبلُـــه النُّفوُس البشـــريّةُ مهمـــا اختلَفت عاداتُهـــا وتقاليُدها 

ومفاهيُمهـــا، وقـــد جعـــَل النَّبـــيُّ  ُحســـَن الُخلُِق دليـــالً على كماِل إيمـــاِن اإلنســـاِن بقولـــه  : » أَْكَمُل 

الُْمْؤِمِنيـــَن ِإيَماناً أَْحَســـنُُهْم خُلُقاً « )ســـنن أبي داود(.

الخُلُُق المذمومُالخُلُُق المحمودُم

1

2
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البحوُث العلمّيُة5

أقرأُ وأُطابُق:. 2

؛ ليُصبَح عنصـــراً مُنِتجاً ونافعـــاً لذاِته ولغيِره،   ـــرِّ ِة الخيـــِر على نوازِع الشَّ اإلنســـاُن العاقـــُل يعمُل علـــى تغليِب قوَّ

وقد وضَع اإلســـالمُ نموذجاً للحياِة الّصالحِة بجميِع مجاالِتها، وبوســـِع اإلنســـاِن أن يســـمَو إليه إذا أحســـَن تنميةَ 

عناصـــِر الخيِر في طبيعِته اإلنســـانيِّة. 

ليُلم المجاُلمالدَّ

ۡهلَُهۥ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت  ]اآلية/البقرة:126[.1
َ
ا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ النَّفُس ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرِٰه ُۧم َرّبِ ٱۡجَعۡل َهَٰذا بََلً

2
ْۚ إِنَّ  نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

ُ
َها ٱلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َ َعلِيٌم َخبِيٞ ١٣  ]الحجرات[. ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
األُسرةُأ

ىَٰها ١٠  ]الشمس[.٣ ىَٰها ٩ َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
المجتمُع قَۡد أ

ۡرِض ُمۡفِسِديَن ٦٠  ]اآلية/البقرة[.4
َ
ِ َوَل َتۡعَثۡواْ ِف ٱۡل ُبواْ ِمن ّرِۡزِق ٱللَّ المواطنةُ ُكُواْ َوٱۡشَ

اإلنسانيّةُقال : » َخيُْرُكْم َخيُْرُكْم أِلَهِْلِه َوأَنَا َخيُْرُكْم أِلَهِْلي « )سنن الترمذي(.5

6
ٍة، لَْم تُطِْعْمَها، َولَْم تَْسِقَها، َولَْم تَتُْرْكَها تَأُْكُل ِمْن  بَِت امَْرأَةٌ ِفي ِهرَّ قال : » عُذِّ

َخَشاِش اأْلَْرِض « )صحيح البخاري(.
البيئةُ

7
قال : » مَثَُل الُْمْؤِمِنيَن ِفي تََوادِِّهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاطُِفِهْم مَثَُل الَْجَسِد ِإذَا اْشتََكى 

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

َّها تنطلُق من عقيدٍة إيمانيٍّة راسخٍة، وليَس من مصالَح ضيِّقٍة أو  فائدةٌ تربويّةٌ: األخالُق في اإلسالمِ ثابتةٌ؛ ألن

وقتيٍّة زائلٍة.
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أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

ئيسِة؛ عوِة الرَّ عدَّ اإلسالمُ األخالَق أساَس بناِء الحضارِة اإلنسانيِّة، وجعلَها من أهداِف الدَّ

ها من أســـباِب دوامِ المودَِّة وإنهاِء  ــَم مََكاِرمَ األَخاَلِق « ) مســـند البزار(، وعدَّ ََّما بُِعثُْت أِلُتَمِـّ ِ : » ِإن
قَـــاَل َرُســـوُل الّلَ

ِي بَۡيَنَك  ۡحَســـُن فَإَِذا ٱلَّ
َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ العـــداوِة بيَن النّاِس؛ قاَل تعالى:  َوَل تَۡســـَتوِي ٱۡلََســـَنُة َوَل ٱلسَّ

حيحةُ للعبادِة، فـــإذا لم تؤدِّ  ــَن أنَّ األخالَق هي الثَّمـــرةُ الصَّ ــُهۥ َوِلٌّ َحِيٞم ٣٤  ]فصلـــت[، وبيَـّ نَـّ
َ
َوَبۡيَنـــُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ

َة منها فقَدِت الحكمةَ من تشـــريِعها.  العبـــادةُ الثَّمـــرَة المرجوَّ

ليُلالعباداُتم األثُر المستفادُالدَّ

الة1ُ الصَّ
لَٰوةَ َتۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ  ]اآلية/العنكبوت:4٥[.  إِنَّ ٱلصَّ

كاة2ُ الزَّ
 ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها

َ
� ُخۡذ ِمۡن أ

]اآلية/التوبة:103[.  

يام٣ُ الصِّ
َياُم َكَما ُكتَِب َعَ  ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣  ]البقرة[. ٱلَّ

الحج4ُّ
مَ ِمْن ذَنِْبِه «  » مَْن َحجَّ فَلَْم يَْرفُْث، َولَْم يَْفُسْق، غُِفَر لَُه مَا تََقدَّ

)سنن الترمذي(.  

أقرأُ وأستنتُج:. 4

ِ تعالـــى في النَّفِس اإلنســـانيِّة انطلَقـــت منها إرادةُ 
إذا رســـَخِت األخـــالُق الفاضلةُ الُمســـتِندةُ إلى اإليمـــاِن بالّلَ

، هادفةً إلـــى تحريِر النَّفِس مَن الهوى والجشـــِع والحســـِد والغـــروِر، وكانـــت طاقاتُها حوافَز  التَّغييـــِر اإليجابـــيِّ

دافعـــةً إلى العمـــِل، وضوابَط مانعةً من االنحـــراِف في مياديِن الحياِة المختلفِة، مثل: األُســـرِة والمدرســـِة والحقِل 

والمصنـــِع، فتظهُر آثاُر األخالِق الَحَســـنِة في إتقـــاِن العمِل وُجودِته، وفـــي محاربِة التَّواكِل والتَّهـــاوِن، وينبغي أن 

: ِ
ـــَد الِقيَـــُم األخالقيّةُ لتكوَن ســـلوكاً حيّاً إيجابيّـــاً يحقُِّق الخيَر لإلنســـانيِّة كلِّها، قَاَل َرُســـوُل الّلَ تتجسَّ

» أَْكَمُل الُمْؤِمِنيَن ِإيَماناً أَْحَسنُُهْم خُلُقاً « )سنن الترمذي(.
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ليُلم الِقيَُم األخلقيّةُالدَّ

1
لَّ 

َ
ٰٓ أ اُن قَۡوٍم َعَ ِ ُشَهَدآَء بِٱۡلقِۡسِطۖ َوَل َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔ ِٰمنَي لِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن ٨  ]المائدة[. ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ َتۡعِدلُوا

ِٰدقنَِي ١١٩  ]التوبة[.2 َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

٣
ُُّكْم َعلَى  ُّوا، أََواَل أَدُل قال : » اَل تَْدخُلُوَن الَْجنَّةَ َحتَّى تُْؤِمنُوا، َواَل تُْؤِمنُوا َحتَّى تََحاب

اَلمَ بَيْنَُكْم « )صحيح مسلم(. َشْيٍء ِإذَا فََعلْتُُموهُ تََحابَبْتُْم؟ أَفُْشوا السَّ

4
اءُ َشَكَر، َوِإنَّ أََصابَتُْه  قال : » َعَجباً أِلَمِْر الُْمْؤِمِن ِإنَّ أَمَْرهُ ُكلَُّه َخيٌْر، ِإْن أََصابَتُْه َسرَّ

اءُ َصبََر، َوَكاَن َخيْراً لَُه « )صحيح ابن حيان(. َضرَّ

5
ِ َواليَْومِ اآلِخِر فَلْيَُقْل َخيْراً أَْو ِليَْصُمْت، َومَْن َكاَن يُْؤِمُن 

قال : » مَْن َكاَن يُْؤِمُن بِالّلَ

ِ َواليَْومِ اآلِخِر فَلْيُْكِرمْ َضيَْفُه « 
ِ َواليَْومِ اآلِخِر فاَلَ يُْؤِذ َجاَرهُ، َومَْن َكاَن يُْؤِمُن بِالّلَ

بِالّلَ
)صحيح البخاري(.  

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

1 .. تربيةُ النَّفِس على مكارمِ األخالِق مطلٌب اجتماعيٌّ

اإلنساُن مسؤوٌل عن تنميِة مواهِبه وطاقاِته، واستثماِرها في فعِل الخيِر. . 2

٣ .

 التَّقويُم:

بيِّْن رأيَك مَع التَّعليِل في المقولِة اآلتيِة:

األخالُق أساُس بقاِء األممِ؛ فاألمَّةُ التي تنهاُر أخالقُها يوشُك أن ينهاَر كيانُها.
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حيَح لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل األّوُل: اكتِب المعنى الصَّ ١ السُّ

 :  ٱۡلَفَوِٰحَش    :  َٱۡلَۡي    :  ُسۡلَطٰٗنا 

» الَكبَاِئِر «:  » عُُقوُق الَواِلَديِْن «:   وِر «:   » الزُّ

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

    ،  ، تُقَسُم المصالُح ثالثةَ أقسامٍ: 

 عدَّ اإلسالمُ األخالَق  بناِء  اإلنسانيِّة، ومن أسباِب بقاِء المودَِّة،   
حيحةَ   ، والثَّمرَة الصَّ وإنهاِء 

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

) (    . تربيةُ النَّفِس على مكارمِ األخالِق مطلٌب اجتماعيٌّ

) (   . من شروِط العمِل بالمصالِح الُمرَسلِة: تَحقُُّق النَّفِع الخاصِّ

) ( دوِد.   من أمثلِة المصالِح الُمرَسلِة: بناءُ السُّ

بِب «. ؤاُل الّرابُع: مثِّْل لقاعدِة: » الِعبرةُ بعمومِ اللَّفِظ ال بخصوصِ السَّ ٤ السُّ

المثاُل: 

بِب  خصوُص السَّ

عمومُ اللَّفِظ: 
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ؤاُل الخامُس: استنتِج الِقيََم المستفادةَ منَ التَّراكيِب القرآنيِّة اآلتيِة:  ٥ السُّ

الِقيَُم المستفادةُالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 َمۡسِجٖد ِ
 َيَٰبِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ

2 إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفنَِي٣١ ْۚ ُبواْ َوَل تُۡسِفُٓوا  َوُكُواْ َوٱۡشَ
٣ ِٰدقنَِي ١١٩ َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ؤاُل الّسادُس: استخرْج مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي، معَ التَّعليلِ:  ٦ السُّ

 إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفنَِي ٣١ ْۚ ُبواْ َوَل تُۡسِفُٓوا ِ َمۡسِجٖد َوُكُواْ َوٱۡشَ
 َيَٰبِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ

التَّعليُلالمثاُلالحكُمم

1ٌ   إخفاء
كوِن2   مدٌّ عارٌض للسُّ
  مدُّ بدٍل٣
  إظهاٌر شفوي4ٌّ
مة5ٌ   راءٌ مُفخَّ

ً ممّا يأتي: ؤاُل الّسابُع: علِّْل كلَّ ٧ السُّ

ِ تعالى:  -
رِك بالّلَ تحريُم الشِّ

النَّهُي عِن اإلسراِف:  -

استخدامُ النَّبِيّ  أسلوَب المناقشِة:  -

ؤاُل الثّامُن: اكتْب أنواعَ الزُّوِر مع ذكِر مثاٍل لكلِّ نوٍع. ٨ السُّ

1.  مثالُه: 

2.  مثالُه: 

2.  مثالُه: 



منهُج حياٍة ـــ شفاٌء وَرحمٌة

ُم الُقرآَن الكريَم. ُر الُمتعلِّ ُيقدِّ

حقوٌق إنسانّيٌة 

  ِّبي ُم وصايا النَّ ُف المتعلِّ  يتعرَّ
في ُخطبِة حّجِة الوداِع.

وَجيِن  الفراُق بيَن الزَّ

وجّيِة. ّيَة الحياِة الزَّ ُم أهمِّ ُر المتعلِّ ُيقدِّ

الَعْدُل 

ُم قيمَة العدِل. ُر المتعلِّ ُيقدِّ

معاييُر الَوحدِة الّسادسِة



٦ الَوحدةُ الّسادسةُ
منهُج حياٍة:

يتلُو اآلياِت الكريمةَ بإتقاٍن.  

يُبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في اآلياِت الكريمِة.  

يُحلُِّل اآلياِت الكريمةَ إلى ِفَكٍر.  

يُبيُِّن أثَر الُقرآِن الكريمِ في النَّفِس اإلنسانيِّة.  

حقوٌق إنسانّيٌة: 

يقرأُ مقتطفاٍت من خُطبِة َحّجِة الوداِع.  

يُبيُِّن معانَي بعِض مفرداِت خُطبِة َحّجِة الوداِع.  

ُح مُرتكزاِت خُطبِة َحّجِة الوداِع.    يُوضِّ

وَجين: الفراُق بيَن الزَّ

ُف الطَّالَق.   يُعِرّ

يُقارُن بيَن أنواِع الطَّالِق.  

يُميُِّز ِعّدَة الطَّالِق من ِعّدِة الوفاِة.  

ِّبةَ على الطَّالِق.   يستنتُج اآلثاَر المترت

العدُل:

ُح مفهومَ العدِل.   يُوضِّ

دُ مجاالٍت للعدِل.   يُعدِّ

يُميُِّز العدَل مَن اإلحساِن.  

روِس كافّةً.   يستنتُج الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة مَن الدُّ

  . يربُط الِقيََم التَّربويّةَ الُمستفادَة بالواقِع الحياتيِّ

راُت أَداِء الَوحدِة الّسادسِة مؤشِّ
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منهُج  حياٍة
 تهيئةٌ:

ُر ثمَّ أُكمُل:   أقرأُ وأُفكِّ

األخلِق

منها:

دُق. - الصِّ

 -

 -

 -

 -

العقيدِة:

ِ تعالى.
- اإليماُن بالّلَ

 -

 -

 -

 -

 -

العباداِت:

بالمعنى العامِّ:

-  كلُّ عمـــٍل صالٍح يقومُ 

ابتغـــاءَ  اإلنســـاُن  بـــه 

تعالـــى.  ِ
مرضـــاِة الّلَ

-  مثالُه: 

: بالمعنى الخاصِّ

 -

 -

 -

 -

المعاملِت

منها:

- البيوُع.

 -

 -

 -

 -

في مجاِل:

القرآنُ الكريُم كتاُب هدايٍة
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1
 النَّشاُط:

أقرأُ وأُبِيُّن:. 1

دُ:. 2 أقرأُ وأُحدِّ

المعنىالكلمةُ القرآنيّةُم

1 ا ابتعَد َن َٔ

2  شديَد اليأِس، منقطَع األمِل

٣  طريقِته

ةٌ من  ــراً وغروراً، ومنهم مَن إذا أصابته شـــدَّ ُـّ ِمـــن النّـــاِس مَن إذا أصابَـــه خيٌر من ماٍل وعافيـــٍة، ازدادَ إعراضاً وتكب

ِ تعالى.
فقـــٍر أو مرٍض وقَع فـــي اليأِس والقنوِط من رحمـــِة الّلَ

 ٰ ٞ َيۡعَمُل َعَ ُّ َكَن َي ُٔوٗسا ٨٣ قُۡل ُكّ ُه ٱلشَّ ا ِبَانِبِهِۦ ِإَوَذا َمسَّ ۡعَرَض َوَن َٔ
َ
نَسِٰن أ ۡنَعۡمَنا َعَ ٱۡلِ

َ
 ِإَوَذآ أ

ۡهَدٰى َسبِيٗل ٨٤  ]اإلسراء[.
َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
َشاِكَتِهِۦ فََربُُّكۡم أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

  ٰلِِمنَي إِلَّ َخَساٗرا ٨٢ ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َوَل يَزِيُد ٱلظَّ  َوُنَزّ
]اإلسراء[.  

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

الِقيَُم المستفادةُالِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ 1  َوُنَزّ
 َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي

امتثاُل آياِت القرآِن الكريمِ سلوكاً يقي 

اإلنساَن من آثاِر الحقِد والحسِد وغيِرهما.

2 ٰلِِمنَي إِلَّ َخَساٗرا٨٢  َوَل يَزِيُد ٱلظَّ
خسارةُ الُمعِرضيَن عن منهِج القرآِن 

الكريمِ.
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أقرأُ وأُبيُِّن:. ٣

الِفكَُرالكلمةُ القرآنيّةُم

1
ُه  ا ِبَانِبِهِۦ ِإَوَذا َمسَّ ۡعَرَض َوَن َٔ

َ
نَسِٰن أ ۡنَعۡمَنا َعَ ٱۡلِ

َ
 ِإَوَذآ أ

 َكَن َي ُٔوٗسا٨٣ ُّ ٱلشَّ

2
ۡهَدٰى 

َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
ٰ َشاِكَتِهِۦ فََربُُّكۡم أ ٞ َيۡعَمُل َعَ  قُۡل ُكّ
 َسبِيٗل٨٤

أقرأُ وأستنتُج:. 4

وِح  ُ تعالـــى اإلنســـاَن مـــن جســـٍد وروحٍ يحيا بهمـــا، وليَس ألَحٍد مـــَن النّـــاِس الوقوُف على ســـرِّ الرُّ َخلَـــَق الّلَ

ُ تعالـــى بعلِمها.  َّها من األمـــوِر التي اســـتأثَر الّلَ وحقيقِتهـــا؛ ألن

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيٗل ٨٥  ]اإلسراء[.
ُ
ۡمرِ َرّبِ َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ وِحۖ قُِل ٱلرُّ لُونََك َعِن ٱلرُّ  َويَۡس َٔ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ

ن تَنَفَد َكَِمٰـــُت َرّبِ َولَۡو ِجۡئَنا 
َ
قـــاَل تعالـــى:  قُل لَّـــۡو َكَن ٱۡلَۡحُر ِمَداٗدا ّلَِكَِمٰـــِت َرّبِ َلَفَِد ٱۡلَۡحُر َقۡبـــَل أ

بِِمۡثلِـــهِۦ َمَدٗدا ١٠٩  ]الكهف[.
وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيٗل٨٥  ]اآلية/ اإلسراء[.

ُ
وقــاَل تعالى:  َوَمآ أ

ِ تعالى: 
علُم الّلَ

علُم اإلنساِن: 
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أقرأُ وأُطابُق:. 5

دٍة. وِح « في القرآِن الكريمِ بمعاٍن متعدِّ وردَت كلمةُ » الرُّ

وحِ «ماآلياُت القرآنيّةُم من معاني » الرُّ

وِح  ]اآلية / اإلسراء:8٥[.1 لُونََك َعِن ٱلرُّ القرآُن الكريُم. َويَۡس َٔ

ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن ١٩٤  ]الشعراء[.2 ِمنُي ١٩٣ َعَ
َ
وُح ٱۡل ما بها حياةُ األَنفِس. نََزَل بِهِ ٱلرُّ

يََّدُهم بُِروٖح ّمِۡنُه  ]اآلية / المجادلة:22[.٣
َ
المُ. َوأ جبريُل عليه السَّ

ۡمرِنَا  ]اآلية / الشورى:٥2[.4
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
حمةُ. َوَكَذٰلَِك أ الرَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

ّراِء.. 1 ّراِء والضَّ َ تعالى في السَّ اإلنساُن العاقُل يحمُد الّلَ

2 . 

٣ .

 التَّقويُم:

بيّْن كيَف يكوُن القرآُن الكريُم كتاَب هدايٍة ورحمٍة.
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شفاٌء  و َرحمٌة
 أتلو بإتقاٍن:

ُ تعالى: قاَل الّلَ  

 النَّشاُط:

أُبيُِّن نوَع المدِّ في كلٍّ مَن األمثلِة اآلتيِة مَع التَّعليِل، وأنطُقها نُطقاً صحيحاً: . 1

التَّعليُلنوعُ المدِّالمثاُلم

1 ِٞشَفآء 

 َي ُٔوٗسا  )عند الوقِف(2

٣ َِشاِكَتِه 

4 ۡنَعۡمَنا
َ
 إَِذآ أ

5 ٱۡلُقۡرَءاِن 

ٰلِِمــنَي إِلَّ َخَســاٗرا ٨٢ ِإَوَذآ  ُِل ِمــَن ٱۡلُقــۡرَءاِن َمــا ُهــَو ِشــَفآءٞ َورَۡحَــةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنـِـنَي َوَل يَزِيــُد ٱلظَّ  َوُنــَزّ
 ٰ ٞ َيۡعَمــُل َعَ ــۡل ُكّ ُّ َكَن َي ُٔوٗســا ٨٣ قُ ــُه ٱلــشَّ ــا ِبَانِبِــهِۦ ِإَوَذا َمسَّ ۡعــَرَض َوَن َٔ

َ
ــِن أ نَسٰ ۡنَعۡمَنــا َعَ ٱۡلِ

َ
أ

وُح ِمــۡن  وِحۖ قُــِل ٱلــرُّ ــ َٔلُونََك َعــِن ٱلــرُّ ۡهــَدٰى َســبِيٗل ٨٤ َويَۡس
َ
ۡعلـَـُم بَِمــۡن ُهــَو أ

َ
َشــاِكَتِهِۦ فََربُُّكــۡم أ

وتِيُتــم ّمِــَن ٱۡلعِۡلــِم إِلَّ قَلِيــٗل ٨٥  ]اإلســراء[.
ُ
ۡمــرِ َرّبِ َوَمــآ أ

َ
أ

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
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٢
أقرأُ وأُطابُق:. 2

فاُت اآلتيةُ: من درجاِت عدمِ االستجابِة )مَن األدنى إلى األعلى( التَّصرُّ

رجةُم ُفالدَّ اآلياُت القرآنيّةُمالتَّصرُّ

ۡدبََر َوٱۡسَتۡكَبَ ٢٣ َفَقاَل إِۡن َهَٰذآ إِلَّ ِسۡحٞر يُۡؤثَُر ٢٤  ]المّدثر[. اللّيُّاألولى1
َ
 ُثمَّ أ

ۡدَبٰرِهِۡم ُنُفوٗرا ٤٦  ]اآلية/اإلسراء[. اإلعراُضالثّانية2ُ
َ
ٰٓ أ َّۡواْ َعَ  ِإَوَذا َذَكۡرَت َربََّك ِف ٱۡلُقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َول

ۡواْ رُُءوَسُهۡم  ]اآلية/المنافقون:٥[. النَّأُي بالجانِبالثّالثة٣ُ ِ لَوَّ  ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل ٱللَّ

اإلدباُرالّرابعة4ُ
  َكَن َي ُٔوٗسا ٨٣ ُّ ُه ٱلشَّ ا ِبَانِبِهِۦ ِإَوَذا َمسَّ ۡعَرَض َوَن َٔ

َ
نَسِٰن أ ۡنَعۡمَنا َعَ ٱۡلِ

َ
 ِإَوَذآ أ

]اإلسراء[.  

ۡعَرَض َعۡنَها  ]اآلية/السجدة:22[.التَّولّيالخامسة5ُ
َ
ن ُذّكَِر أَِبَيِٰت َرّبِهِۦ ُثمَّ أ ۡظلَُم ِممَّ

َ
 َوَمۡن أ

أقرأُ وأتعلَُّم:. ٣

ِ تعالى علـــى النَّبيِّ  ابتـــداءً دوَن ارتباٍط بســـبٍب مَن األســـباِب، 
معظـــُم آيـــاِت القـــرآِن الكريـــمِ نزلَت مـــَن الّلَ

ـــَه إليه، فنزلَت اآليـــةُ أو اآلياُت  وبعُضهـــا نـــزَل مرتبطاً بســـبٍب؛ كحادثٍة وقَعت فـــي زمِن النَّبيِّ ، أو ســـؤاٍل ُوجِّ

وِحۖ  لُونََك َعِن ٱلرُّ ـ َٔ ـــؤاِل، ومثالُه: قولُـــه تعالى:  َويَۡســ بيانـــاً لَمـــا يتَّصـــُل بتلك الحادثـــِة، أو جواباً عن ذلـــك السُّ

 . وتِيُتـــم ّمَِن ٱۡلعِۡلـــِم إِلَّ قَلِيٗل ٨٥
ُ
ۡمـــرِ َرّبِ َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ قُـــِل ٱلرُّ

 التَّقويُم:

رِس مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ مّما يأتي، مَع التَّعليِل. استخرْج من آياِت الدَّ

التَّعليُلالمثاُلالُحكُم التَّجويديُّم

1ٌ   إخفاء
َّقة2ٌ   راءٌ مرق
  مدُّ عوٍض٣
  إدغامٌ شفوي4ٌّ
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حقوٌق  إنسانّيٌة
 تهيئةٌ:

أقرأُ ثمَّ أُجيُب:  

َّها ميثـــاُق حياٍة، فقد  ةَ الـــوداِع، وألقى فيها خُطبـــةً ُوِصَفت بأن ـــنِة العاشـــرِة للهجرِة حجَّ النَّبـــيُّ  حجَّ في السَّ

تضمَّنَـــت ِقيَماً دينيّةً أخالقيّةً ومبادَئ إنســـانيّةً، وأرَســـت بكلماٍت قليلٍة حقوَق اإلنســـاِن، دعا فيهـــا النَّبيُّ محمٌَّد 

ـــالمِ، بدأها  بقوِلـــه: أَمَّا بعد،  حمِة والسَّ ــِة والرَّ فِع بعجلـــِة التَّنميِة، ونشـــِر المحبَـّ مـــاِء والدَّ  إلـــى حقـــِن الدِّ
َُّها  ــْن لَُكْم، فَإنّـــي ال أَدِْري، لَعلّـــي ال أَلَْقاُكْم بَْعَد َعامـــي هََذا، في مَْوِقفي هـــذا، أَي ُّهـــا النّـــاُس، اْســـَمُعوا منّي أُبيِـّ أي

النَّـــاُس، إّن ِدمَاءَُكـــْم َوأمَْوالَُكْم َوأَعَْراَضُكـــْم َعليُكْم َحَرامٌ إلى أْن تَلَْقـــْوا َربَُّكْم، َكُحرمَِة يَْوِمُكْم هََذا في َشـــْهِرُكْم 

َّكم ســـتلَقون ربَّكم فيســـألُكم عـــن أعماِلكم، وقـــد بلّغُت، فََمـــْن َكانَْت ِعنْـــَدهُ أَمَانةٌ  هَـــَذا فـــي بَلَِدُكم هََذا، وإن

فليُؤِدّهـــا إلى مَـــِن ائْتَمنَُه َعلَيهـــا، وإّن كلَّ رباً موضوٌع، ولكن لكـــم رؤوُس أمواِلكم ال تَظِلمـــون وال تُظلَمون.

- كيف نعى النَّبيُّ  نفَسه في خُطبِة الوداِع؟

ُّها النّاُس(؟ - ما داللةُ قوِله : )أي

 النَّشاُط:

دُ ما وردَ في الِفقرِة الّسابقِة من خُطبِة الوداِع بحسِب الجدوِل اآلتي:. 1 أُحدِّ

هُراليومُالحدُث الموقُفالبلُدالّسنةُالشَّ

فائدةٌ تربويّةٌ:  لكلِّ فرٍد في المجتمِع واجٌب يقومُ به؛ ليسودَ األمُن واألماُن في المجتمِع، وهناك ُسبٌُل كثيرةٌ 

لتحقيِق ذلك، منها:

ِ تعالى ورسوِله ، واحترامُ القوانيِن وتطبيقها.
- طاعةُ الّلَ

دِق واإلخالِص والتَّعاوِن والتَّسامِح. - التزامُ األخالِق الكريمِة، كالصِّ

- تقديُم المصلحِة العامِّة على المصلحِة الخاّصِة.
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بوّيُة٣ يرُة النَّ السِّ

أقرأُ وأُطابُق:. 2

ســـاالُت  َّفَقت عليه الرِّ ـــَص النَّبيُّ  الحقوَق اإلنســـانيّةَ بـــكالمٍ بليٍغ، خاطَب فيه العقـــوَل والقلوَب مُبيِّناً ما ات لخَّ

. مـــاِء واألمواِل واألعراِض، والتـــي تَُعدُّ من أهمِّ متطلَّبـــاِت األمِن المجتمعيِّ ـــماويّةُ كافـــةً من حرمِة الدِّ السَّ

ِة الوداِعمالحقوُقم األدلَّةُ من ُخطبِة حجَّ

الحياة1ُ
ُّها النّاُس، إنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، وإّن أَبَاُكْم واِحٌد، ُكلُُّكْم آلدمَ وآدمُ من تُراب، إنَّ أَكرمَكْم  أي

ِ أتَْقاُكْم.
عنَد الّلَ

إنَّ ِلنَساِئُكْم َعلَيُْكْم حّقاً، ولَُكْم َعلَيِْهّن حقٌّ.الماُل2

الِعرُض٣
- فاَلَ يَِحلُّ المِْرٍئ مَاُل أَخيِه إاّل َعْن طيِب نْفٍس منُه.

- وإنَّ كلَّ ربا موضوٌع، ولكْن لكم رؤوُس أمواِلكم ال تَظِلمون وال تُظلَمون.

يُن4 َوأَعَْراَضُكْم َعليُكْم َحَرامٌ إلى أْن تَلَْقْوا َربَُّكْم.الدِّ

ِ، َوُسنَّةُ نَِبيِِّه. تكريُم المرأِة5
ِّي قَْد تََرْكُت ِفيُكْم مَا ِإِن اعْتََصْمتُْم ِبِه فَلَْن تَِضلُّوا أَبَداً: ِكتَاُب الّلَ ِإن

مَ عليكم دماءَكم.المساواة6ُ َ قد حرَّ إنَّ الّلَ

أقرأُ وأتعلَُّم:. ٣

ـــقايِة، وأبطَل ما  ـــدانِة والسِّ -  أقـــرَّ النَّبـــيُّ  بعَض مآثِر العرِب قبَل اإلســـالمِ من أخالٍق وعاداٍت َحَســـنٍة كالسِّ

كاَن عنَدهـــم من عاداٍت قبيحـــٍة كاألخِذ بالثَّأِر والّربا والنَّســـيِء وغيِرها.

ـــرقةُ والغشُّ  َّما شـــمَل أموراً كثيرًة، منها: السَّ با، وإن -  لـــم يقتصْر أكُل أمـــواِل النّاِس بالباطِل قبَل اإلســـالمِ على الرِّ

والقماُر وأكُل مـــاِل اليتيمِ ونحو ذلك.
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ِة الوداِعم معاني بعِض مفرداِت ُخطبِة حجَّ

عاداٌت وتقاليُد ومفاخُر.مآثُر الجاهليِة1

دانة2ُ ِ تعالى وتعظيُمه.السِّ
خدمةُ بيِت الّلَ

قاية٣ُ ِ الحرامِ، وسقايتُهم من ماِء زمزمَ.السِّ
خدمةُ حّجاِج بيِت الّلَ

4ُ النَّسيء
مِ، وهم في حالِة  تأخيُر حرمِة شهٍر إلى شهٍر آخَر ) كانت العرُب عنَد دخوِل شهِر الُمحرَّ

حرٍب تؤخُِّر حرمتَه إلى شهٍر آخَر(.

أُبيُِّن خطورَة عادِة األخِذ بالثّأِر على:. 4

الفرِد: . 1

المجتمِع: . 2

 أقرأُ وأبني موقفاً:

ـــنَةُ اْثنَا عََشـــَر شَـــْهراً، ِمنْهَا أَْربَعَـــةٌ حُُرمٌ، ثََلثَةٌ  ـــمََواِت َواأْلَْرَض، السَّ ُ السَّ مَانَ قَِد اْســـتََدارَ َكهَْيئَِتِه يَْومَ خَلَقَ الّلَ قاَل : » ِإنَّ الزَّ

ــِذي بَْينَ جُمَادَى َوشَـــعْبَانَ « )متفق عليـــه(، وهذا تأكيٌد  مُ، َورَجٌَب شَـــْهُر ُمضََر الَـّ ـــِة، َوالْمُحَرَّ ُمتََواِليَـــاٌت: ذُو الْقَعْـــَدِة، َوذُو الِْحجَّ

ِة،  ِ تعالى فـــي الكوِن، وعلى حرمِة األَشـــُهِر الُحـــُرمِ، وهي: ذو الَقْعـــدِة، وذو الِحجَّ
مـــن النَّبـــيِّ  على قـــدرِة الّلَ

مُ - وهـــي ثالثةُ أشـــهٍر مُتوالياٍت - ورجٌب، ونهـــى عن التَّالعِب فيهـــا تقديماً وتأخيـــراً لتحقيِق بعِض  والُمحـــرَّ

ــٍن فيحّجون في  هم كلَّ عامَين في شـــهٍر مُعيَـّ ؛ ألّن العـــرَب كانوا يجعلون حجَّ المصالـــِح، وضبطاً لمناســـِك الحجِّ

مِ عامَين وهكذا. ذي الِحّجـــِة عامَين وفي الُمحـــرَّ

أتعاوُن وأقترُح:. 5

َر النَّبـــيُّ  مـــن إثـــارِة الخصومِة، واإلســـهامِ في نشـــِر الفتِن إلى حـــِد االقتتاِل وســـفِك الدماِء بيـــَن أفراِد  حـــذَّ

: المجتمِع الواحـــِد بقوِله

ْيطَانُ ِبأَْن يُعْبََد ِبأَْرِضكُْم َولَِكنَّهُ رَِضَي أَْن يُطَاعَ ِفيمَا ِسَوى ذَِلَك « )مستدرك الحاكم(. » قَْد يَـِئَس الشَّ

- أساليُب تُساِعُد في نشِر األمِن والطُّمأنينِة بيَن أفراِد المجتمِع الواحِد.
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نيا داُر ابتالٍء  ِ تعالى فيما أمَر به، وأجتنُب ما نهى عنه، وأعلُم أنَّ هذه الدُّ
ُخلُقي يهّذبني: أحرُص على طاعِة الّلَ

واختباٍر.

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أحافُظ على حقوقي، وألتزمُ واجبي تُجاه وطني. . 1

ُر إنسانيّةَ اإلنساِن بغضِّ النَّظِر عن ِديِنه أو لوِنه أو جنِسه.. 2 أُقدِّ

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

استنتْج ثالَث ِعبٍَر استفدَت منها من خُطبِة حّجِة الوداِع.



144

وَجني الفراُق  بنَي  الزَّ
 تهيئةٌ:

أُطابُق ثمَّ أُجيُب:  

ُ تعالى: قاَل الّلَ
ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
� َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ُروَن ٢١  ]الروم[. ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
حـــرَص اإلســـالمُ على قيامِ األُســـرِة على أُُســـِس المحبَِّة والمـــودَِّة والتَّعاوِن بيـــَن أفراِدها، وكلِّ مـــا يدعُم بقاءَها 

واســـتمراَرها، فشـــرَع آدابـــاً وأحكاماً تحميهـــا مَن االنهيـــاِر، وتُعيُن على تجـــاوِز الخالفاِت عنـــَد حدوِثها، إاّل 

وجـــان؛ حيَن ال يبقى مجاٌل لإلصالِح، وال وســـيلةٌ للتَّفاهـــمِ والتَّعايِش  أنَّ الحكمـــةَ أحيانـــاً تقتضي أن يفترَق الزَّ

وجيِّة بإحدى الحـــاالِت اآلتيِة: بينهمـــا، علـــى نحـــٍو ال تُهدُر فيه حقوُق أحـــِد الطَّرفَين، ويكـــوُن إنهاءُ ربـــاِط الزَّ

التَّعريُفمالحاالُتم

وِج عن طريِق الطَّالِق.1 وِج لزوجِته ِبِعَوٍض بناءً على طلِبها.الفراُق بإرادِة الزَّ فراُق الزَّ

وَجيِن عن طريِق المخالعِة الّرضائيِّة.2 الفراُق بإرادِة الزَّ

التَّفريُق الذي يوقُعه القاضي لوجوِد أسباٍب تمنُع 

وِج  رِر وغيبِة الزَّ وجيِّة، مثُل الضَّ استمراَر الحياِة الزَّ

أكثَر من سنٍة.

٣. واِج بألفاِظ الطَّالِق.التَّفريُق القضائيُّ حلُّ رابطِة الزَّ

ِ تعالى؟
- لماذا كاَن الطَّالُق أبغَض الحالِل إلى الّلَ

 النَّشاُط:

ِّقاِء وقوِع الطَّالِق:. 1 ُِّب باألرقامِ خطواِت ات أُرت

يـــِن والُخلُِق الكريمِ،  واِج إلى ُحســـِن اختياِر كلٍّ منهما اآلخَر على أســـاِس الدِّ وَجين قبـــَل الَزّ دعـــا اإلســـالمُ الزَّ

ـــلبيِّة. ِّقاِء وقـــوِع الطَّالِق، وتجنُِّب آثاِره السَّ ِة ســـبٍل الت وَجين إلى عدَّ ثـــمَّ وَجَّه الزَّ
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نظاُم اأُلسرِة4

الحواُر والموعظةُ الحََسنةُ الهَْجُر

حُسُن العشرِةحُسُن االختياِر

أقرأُ وأتعلَُّم:. 2

وجيِّة، ويَحُرمُ إذا  رورِة القصوى، واستحالِة متابعِة الحياِة الزَّ الطَّالُق جائٌز، واألَْولى عدمُ اللُّجوِء إليه إاّل عنَد الضَّ

َُّب عليه من أضراٍر تعودُ على األُسرِة والمجتمِع؛ قاَل تعالى: كاَن من غيِر سبٍب، ِلَما يترت

ــآ  ــُذواْ ِممَّ ُخ
ۡ
ن تَأ

َ
ــۡم أ ــلُّ لَُك ــٖنۗ َوَل َيِ ــُحۢ بِإِۡحَسٰ ۡو تَۡسِي

َ
ــُروٍف أ ــاُكۢ بَِمۡع ــاِنۖ فَإِۡمَس تَ ــُق َمرَّ ٰ َل  ٱلطَّ

ِ فَــَل ُجَنــاَح  لَّ يُقِيَمــا ُحــُدوَد ٱللَّ
َ
ِۖ فَــإِۡن ِخۡفُتــۡم أ لَّ يُقِيَمــا ُحــُدوَد ٱللَّ

َ
ن َيَافَــآ أ

َ
ٓ أ ا إِلَّ َءاتَۡيُتُموُهــنَّ َشــۡي ًٔ

ْوَلٰٓئـِـَك ُهــُم 
ُ
ِ فَأ ِ فَــَل َتۡعَتُدوَهــاۚ َوَمــن َيَتَعــدَّ ُحــُدوَد ٱللَّ َعلَۡيِهَمــا فِيَمــا ٱۡفَتــَدۡت بـِـهِۦۗ تِۡلــَك ُحــُدوُد ٱللَّ

ــوَن ٢٢٩  ]البقــرة[. ٰلُِم ٱلظَّ

من أحكامِ الطَّلِق:

يشترُط لوقوِع الطَّالِق أن:

َِّتي الَخطَأَ، . 1 َ قَد تََجاَوَز َعن أُم وُج مختاراً غيَر مُكَرٍه، فال يقُع طالُق الُمكَرِه؛ لقوِله : » ِإنَّ الّلَ يكوَن الزَّ

َوالنِّْسيَاَن، َومَا اْستُْكِرهُوا َعلَيِْه « )سنن ابن ماجه(. 

وُج ما يصدُر عنه، فال يقُع طالُق المجنوِن؛ لعدمِ اإلدراِك.. 2 يعَي الزَّ

ريِح أو الكنائيِّ )إذا قصَد به الطَّالَق(، كأن يقوَل لزوجِته: أنِت لسِت في عصمتي، أو: . ٣ يقَع الطَّالُق بلفِظه الصَّ

ِالحقي بأهِلِك،.....
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أقرأُ وأقترُح:. ٣

الحلوُل المُقتَرحةُمن أسباِب الخلفاِت في العلقاِت االجتماعيِّة والزَّوجيِّةم

غياُب الحواِر واالحترامِ المتبادِل.1

ُكّ والغيرةُ المذمومةُ.2 الشَّ

عدمُ اإلنجاِب.٣

واِج على أهداٍف مادِّيٍّة.4 ديُد، وبناءُ الزَّ البخُل الشَّ

انعدامُ المسؤوليِّة.5

ِّصاِل الحديثِة.6 إساءةُ استخدامِ وسائِل االت

واِج بوجوِد فوارَق عمريٍّة أو ثقافيٍّة.7 اإلكراهُ على الزَّ

أقرأُ وأُبيُِّن:. 4

وجِة  ـــرُع للزَّ دَها الشَّ مِن حدَّ ةٌ مَن الزَّ وجِة، وهي: مـــدَّ ِة على الزَّ وجيِّة وجوُب العـــدَّ ــُب على إنهاِء الّرابطـــِة الزَّ َـّ يترت

واِج، وتختلُف باختالِف ســـبِب الفراِق، وبحســـِب حالِة المرأِة.   بعـــد فـــراِق زوِجها تمتنُع فيها عـــِن الزَّ

ِةحالةُ المرأِةسبُب الفراِقالتَّراكيُب القرآنيّةُم ةُ العدَّ مدَّ

نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖ  ]اآلية/البقرة:228[.1
َ
بَّۡصَن بِأ ثالُث حيضاٍت.تحيُض.الطَّالُق. َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

2
ُتُهنَّ  ٰٓـِٔي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ  َوٱلَّ

ٰٓـِٔي لَۡم َيِۡضَن  ]اآلية/الطالق:4[. ۡشُهرٖ َوٱلَّ
َ
ثََلَٰثُة أ

في سنِّ اإلياِس 

أو ال تحيُض.

٣
نُفِسِهنَّ 

َ
بَّۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ  َوٱلَّ

ا  ]اآلية/البقرة:234[. ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
ۡرَبَعَة أ

َ
أ

ن يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ  ]اآلية/الطالق:4[.4
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
 َوأ

الطَّالُق، أو 

الوفاةُ.
حامٌل.

5
وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن  ن َتَمسُّ

َ
 ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

وَنَها  ]اآلية/األحزاب:49[. ةٖ َتۡعَتدُّ ِعدَّ
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ُر ثمَّ أُقاِرُن:. 5 أُفكِّ

البائُن بينونًة ُكبرى جعيُّ البائُن بينونًة ُصغرىالرَّ

أنواعُ الطّلِق واألحكامُ المترتِّبةُ عليه

ويكوُن في حاالٍت منها:

ِة المطلَّقِة  - األولى: بعَد انتهاِء عدَّ

من دوِن أن يراجَعها زوُجها من 

ِة األولى أو الثّانيِة. المرَّ

خوِل. - الثّانيةُ: الطَّالُق قبَل الدُّ

وفي البينونِة الُصغرى: 

وجيّةُ، وال تعودُ  تنتهي العالقةُ الزَّ

وجِة، وبعقٍد ومهٍر  إال برضا الزَّ

جديَدين.

جُل زوجتَه بحيُث  أن يطلَِّق الرَّ

يستكمُل الطَّلقاِت الثَّالث، فال 

تحلُّ له إاّل بعَد أن تتزّوَج زوجاً 

يمومِة، وتبيَن  غيَره على سبيِل الدَّ

تَها،  منه، أو يموَت عنها وتُنهي عدَّ

َجها بعقٍد ومهٍر  فله عندها أن يتزوَّ

جديَدين.

ِة  جُل زوجتَه للمرَّ أن يطلَِّق الرَّ

األولى أو الثّانيِة، ويحقُّ له إرجاعُها 

ِة بال عقٍد وال  ِة العدَّ مادامَت في مدَّ

وجيّةَ ال تزاُل  مهٍر جديَدين؛ ألّن الزَّ

قائمةً.

جعيُّمن حيُث البائُن بينونًة ُكبرىالبائُن بينونًة ُصغرىالرَّ

فةُ وجِة الطَّلقةَ الثّالثةَ.الصِّ طالُق الزَّ

ُِّب على  األثُر المترت

الطَّالِق.

وجيِّة، ويمنُع التَّوارَث،  يُزيُل آثاَر الزَّ

وجيِّة. وجةُ بيَت الزَّ وتغادُر الزَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

واِج.. 1 الطَّالُق تشريٌع استثنائيٌّ يهدُف إلى تالفي األضراِر التي قد تحدُث بسبِب استمراِر الزَّ

2 . 

 التَّقويُم:

بيِّْن رأيَك مَع التَّعليِل:

ِّراُت االجتماعيّةُ والتَّدخُّالُت الخارجيّةُ مَن األهِل واألقراِن. من أكثِر أسباِب الطَّالِق: المؤث
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العدُل
 تهيئةٌ:

ُر ثمَّ أُجيُب:   أُفكِّ

ُ تعالى للنَّاِس  العـــدُل من أهمِّ أُســـِس بنـــاِء المجتمِع المتكامـــِل، وهو خُلٌُق عظيٌم، ودســـتوُر حيـــاٍة ارتضـــاه الّلَ

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسٰـــِن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشـــآءِ َوٱلُۡمنَكرِ 
ۡ
َ يَأ جميعـــاً؛ قاَل تعالـــى:  إِنَّ ٱللَّ

ـــُروَن ٩٠  ]النحل[، وقد كتـــَب عمُر بُن عبـــِد العزيِز إلى أحِد قادِتـــه ناِصحاً:  ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َوٱۡلَـــۡيِ
ْن مدينتَك بالعـــدِل، ونقِّها من الظُّلمِ. إذا أردَْت لمدينِتـــك حصنـــاً ال يخترقُه األعـــداءُ فحصِّ

ابُط بيَن العدِل وتحقيِق األمِن واألماِن؟ - ما الرَّ

 النَّشاُط:

أقرأ وأتعلَُّم:. 1

ــه؛ بغضِّ النَّظِر عـــِن الحالـــِة االجتماعيِّة أو الجنـــِس أو اللَّوِن أو  العـــدُل: اإلنصـــاف وإعطـــاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَـّ

حيحِة.  يـــِن، وذلك باســـتعماِل األمـــوِر في مواضِعهـــا وأوقاِتها ومقاديِرهـــا الصَّ الدِّ

أقرأُ وأُصنُِّف:. 2

العـــدُل قيمةٌ إنســـانيّةٌ، وأســـاُس بنـــاِء المجتمِع واســـتقراِره، فعندمـــا تُصاُن حقـــوُق األفراِد يســـارعون ألداِء 

واجباِتهـــم، ويشـــمُل العـــدُل مجـــاالِت الحياِة كافّـــةً، ومنها:

- التَّعامُل بيَن أفراِد األسرِة.

- القضاءُ بيَن المتخاصمين.

هادةُ أمامَ القضاِء. - الشَّ

- المعامالُت.

- النَّفُس.
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البحوُث العلمّيُة5

ليُلم مجاُل العدِلالدَّ

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِل  ]اآلية/النساء:٥8[.1
َ
 ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱلَّاِس أ

2
ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل إَِذا ِكُۡتۡم َوزِنُواْ بِٱۡلقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِمۚ َذٰلَِك َخۡيٞ 

َ
 َوأ

وِيٗل ٣٥  ]اإلسراء[.
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َوأ

َهَدآُء إَِذا َما ُدُعواْ  ]اآلية/البقرة:282[.٣ َب ٱلشُّ
ۡ
 َوَل يَأ

4
َكاَن َرُجٌل َجاِلساً ِعنَْد النَِّبيِّ ، فََجاءَهُ َولٌَد لَُه فَأََخَذهُ َوأَْجلََسُه 

: ُِّفي ِحْجِرِه، َوَجاءَِت ابْنَةٌ لَُه فَأََخَذهَا فَأَْجلََسَها، فََقاَل النَِّبي

» فََهالَّ َعَدلَْت بَيْنَُهَما « )شعب اإليمان للبيهقي(.

5
قاَل النَّبيُّ : » فَِإنَّ ِلَجَسِدَك َعلَيَْك َحّقاً، َوِإنَّ ِلنَْفِسَك َعلَيَْك 

َحّقاً « )صحيح ابن حبان(.

أقرأُ وأُقاِرُن: . ٣

العلقةُ بينَ األفراِدمن حيُث:
اإلقباُل على العملِ 

واإلنتاِج
انتشاُر الفساِد والجريمِة

القدرةُ على مواجهِة 

األخطاِر الخارجيِّة

مجتمٌع ينتشُر 

فيه العدُل

مجتمٌع ينتشُر 

فيه الظُّلُم
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أقرأُ وأُميُّز:. 4

: تتجلَّى الواقعيّةُ في االســـتجابِة لَمـــا تتطلَّبُه الفطرةُ وحاجاُت اإلنســـاِن،  الواقعيّـــةُ والمثاليّـــةُ في التَّشـــريِع اإلســـلمِيّ

أمّـــا المثاليّةُ فتتجلَّى في نوعيِّة االســـتجابِة وربِطهـــا بَمثٍَل أعلى يحقُِّق للفـــرِد والمجتمِع الكرامةَ اإلنســـانيّةَ، فتبدو 

ــه كامالً، وتبـــدو المثاليّةُ في مبدِأ اإلحســـاِن بأن  الواقعيّـــةُ فـــي تقريِر مبدِأ العـــدِل بأن يتقاضـــى كلُّ ذي حقٍّ حقَـّ

يتنـــازَل صاحـــُب الحقِّ عـــن حقِّه كاّلً أو بعضـــاً، والجمُع بيَن الواقعيِّة والمثاليِّة في اإلســـالمِ يشـــيُر إلـــى أّن الِقيََم 

ـــُه نحـــَو األكمِل واألمثِل فـــي حدوِد الواقِع؛ قـــاَل تعالى: تتوجَّ

ِ  ]اآلية/الشورى:40[.  ْجُرهُ َعَ اللَّ
َ
ْصلََح فَأ

َ
 وََجَزاُء َسّيَِئٍة َسّيَِئٌة ِمثْلَُها َفَمْن َعَفا َوأ

ٌالتَّراكيُب القرآنيّةُالمجاُلم مثاليّةٌواقعيّة

الِقصاُص1

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِصاُص ِف ٱۡلَقۡتَل  ]اآلية/البقرة:1٧8[. َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

 َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰٖن
َ
ءٞ فَٱّتَِباُعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡ

َ
� َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ

]اآلية/البقرة:1٧8[.  

يُْن2 الدَّ

ۡمَوٰلُِكۡم َل َتۡظلُِموَن َوَل ُتۡظلَُموَن  ]اآلية/البقرة:2٧9[.
َ
 فَلَُكۡم رُُءوُس أ

 قُواْ َخۡيٞ لَُّكۡم ن تََصدَّ
َ
ةٖۚ َوأ ةٖ َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ � ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ

]اآلية/البقرة:280[.  

الَمهُر٣

وُهنَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما  ن َتَمسُّ
َ
 ِإَون َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

فََرۡضُتۡم  ]اآلية/البقرة:23٧[.

ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰى  ]اآلية/البقرة:23٧[.
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
 َوأ
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ُخلُقي يهّذبني: أطبُِّق العدَل في حياتي، وأجتنُب ظلَم مَن حولي سواء بالقوِل أو بالفعِل؛ ألنَّ الظُّلَم ظلماٌت يوم 

مُْت الظُّلَْم َعلَى نَْفِسي، َوَجَعلْتُُه  ِّي َحرَّ َُّه قَاَل: » يَا ِعبَاِدي ِإن ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى أَن
القيامِة؛ قاَل  ِفيَما َرَوى َعِن الّلَ

ًما، فاََل تَظَالَُموا « )صحيح مسلم(. بَيْنَُكْم مَُحرَّ

رسِ:  أتعلَُّم منَ الدَّ

أتمثُّل الواقعيّةَ في تعاملي مَع النّاِس، وأرتقي إلى مستوى المثاليِّة. . 1

نيا واآلخرِة، سواء كاَن حاكماً أم محكوماً.. 2 العدُل أماٌن لإلنساِن في الدُّ

٣ .

4 .

 التَّقويُم:

كيَف يُسِهُم كلٌّ مَن الَعْدِل واإلحساِن في بناِء جيٍل مُتكاِفٍل؟. 1

ماذا لو لم يُطبَّق العدُل في النِّزاعاِت بيَن الّدوِل؟. 2



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

 :  َِشاِكَتِه    :  َي ُٔوٗسا    :  ا  َن َٔ

ؤاُل الثّاني: امأِل الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها: ٢ السُّ

 القرآُن الكريُم كتاُب هدايٍة في مجاِل:  و  و  و  
 

   ، ِة الوداِع هي  حياٍة، وقد تضمَّنَت ِقيَماً دينيّةً أخالقيّةً و   خُطبةُ حجَّ
وأرَست بكلماٍت قليلٍة  اإلنساِن.

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

) ( ماِء واألمواِل واألعراِض.   ماويّةُ كافّةً على حرمِة الدِّ ساالُت السَّ َّفَقت الرِّ ات

) ( ِ تعالى وتعظيُمه.  
الّسقايةُ هي: خدمةُ بيِت الّلَ

) ( وجِة في الطَّالِق البائِن بال عقٍد جديٍد.   وِج إرجاُع الزَّ يحقُّ للزَّ

حيحةَ لكلٍّ ممّا يأتي: ؤاُل الّرابُع: اختِر اإلجابةَ الصَّ ٤ السُّ

نِة: ) الّسابعِة - الثّامنِة - التّاسعِة - العاشرِة ( للهجرِة.   ةُ الوداِع في السَّ كانت حجَّ

ةُ المرأِة المطلَّقِة التي تحيُض: ) ثالَث - أربَع - خمَس - ستَّ ( حيضاٍت.   عدَّ
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ؤاُل الخامُس: اكتْب ِفكََر التَّركيبَين القرآنيّين اآلتيين:  ٥ السُّ

الِفكَُرالتَّراكيُب القرآنيّةُم

1 ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي  َوُنَزّ
2 ٰلِِمنَي إِلَّ َخَساٗرا٨٢  َوَل يَزِيُد ٱلظَّ

ؤاُل الّسادُس: استخرْج مثاالً تجويديّاً واحداً لكلٍّ ممّا يأتي، معَ التَّعليلِ:  ٦ السُّ

 وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِلَّ قَلِيٗل
ُ
ۡمرِ َرّبِ َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ وِحۖ قُِل ٱلرُّ لُونََك َعِن ٱلرُّ  َويَۡس َٔ

التَّعليُلالمثاُلالحكُمم

  إظهاٌر1
  مدُّ عوٍض2
  مدُّ منفصٌل٣
  إظهاٌر شفوي4ٌّ
َّقة5ٌ   راءٌ مُرق

ً ممّا يأتي: ؤاُل الّسابُع: علِّْل كلَّ ٧ السُّ

وِح:  - ليَس ألَحٍد مَن النّاِس الوقوُف على سرِّ الرُّ

حرمةُ الطَّالِق من غيِر سبٍب:  -

ؤاُل الثّامُن: اكتْب حاالِت الطَّلِق البائِن بينونًة ُصغرى. ٨ السُّ

؟  ليلِ القرآنيِّ يِن، معَ الدَّ ؤاُل التّاسُع: كيَف تتجلَّى الواقعيّةُ والمثاليّةُ في الدَّ ٩ السُّ
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نشاٌط

فِّ الّثالِث الّثانويِّ  ربوّيُة واألخالقّيُة في كتاِب الصَّ القيُم التَّ

فحاِتالِقيَُمالمجاُل أرقامُ الصَّ

األخالقيُّ

اإليماُن

االستقامةُ

دُق الصِّ

القوُل الَحَسُن

األمانةُ

ُ الوفاء

المثاليّةُ

حمةُ الرَّ

التَّواضُع

اإلخالُص

النَّصيحةُ

الوطنيُّ

حبُّ الوطِن

هادةُ الشَّ

بناءُ الوطِن

احترامُ التُّراِث اإلنسانيِّ

الحفاُظ على الممتلكاِت العامِّة

المواطنةُ

التزامُ القانوِن

االقتصاديُّ

حُبّ العمِل واحترامُه

تقديُر الوقِت

ترشيُد اإلنفاِق

تنميةُ الماِل
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نشاٌط

فحاِتالِقيَُمالمجاُل أرقامُ الصَّ

ّحيُّ والوقائيُّ  الصِّ

والبيئيُّ

ِة حَّ تقديُر الصِّ

تقديُر النَّظافِة

حمايةُ البيئِة

اإلنسانيُّ االجتماعيُّ

تحمُُّل المسؤوليِّة

تقديُر حقِّ الحياِة

تقديُر حريِّة اإلنساِن وكرامِته

وِح الجماعيِّة التَّعاوُن وتنميةُ الرُّ

عيّةُ األعماُل التَّطوُّ

العدالةُ

التَّكافُل االجتماعُيّ

المحافظةُ على الحقوِق والواجباِت

المساواةُ بيَن الجنَسين

كُفّ األذى

المُ واألمُن السَّ

مساعدةُ اآلخريَن

المعرفيُّ الثَّقافيُّ

تقديُر العلمِ والعلماِء

، وتقبُّل اآلخِر احترامُ التَّنّوِع الثَّقافيِّ

األصالةُ

المعاصرةُ

تقديُر الجماِل

إعماُل العقِل )التَّفكيُر النّاقُد(

تقديُر الذّاِت

اإلرادةُ والتَّصميُم

يادةُ واإلدارةُ الرِّ

التَّميُّز واإلبداُع
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جويِد أحكاُم التَّ

مثاٌل: 

إظهاٌر

مثاٌل: مثاٌل:  مثاٌل: 

بغُنٍَّة

أحكامُ النّوِن الّساكنِة والتّنوين

حروفُه:

إقلٌب

مثاٌل: 

حرفُه: حرفاه: أحرفُه: أحرفُه:

إظهاٌر شفويٌّ

مثاٌل: 

إدغامٌ شفويٌّ

مثاٌل: مثاٌل: 

أحكامُ الميمِ الّساكنِة 

حرفُه:
حروفُه:

حرفُه:
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جويِد أحكاُم التَّ

مدُّ الِعوضِ

مثاٌل: 

مثاٌل: 

المدُّ الطبيعيُّ

أحكامُ المّد

مدُّ الّصلِة

مثاٌل: 

المدُّ المُتصُل

مثاٌل:  مثاٌل: 

ُكبرى ُصغرى

المدُّ اللزمِ

مثاٌل: 

المدُّ العارُض للسكوِن

مثاٌل:  مثاٌل: 

حرفي كلمي

مدُّ البَدِل

مثاٌل: 

مثاٌل: 

المدُّ المُنفصُل

كبرى

مثاٌل: 

صغرى

مثاٌل: 

أحرُف القلقلِة هي: 

أحكامُ القلقلِة

إذا جاء أحُد أحرف القلقلِة 

ساكناً  الكلمِة.

إذا جاء أحُد أحرف القلقلِة 

ساكناً  الكلمِة.



158

جويِد أحكاُم التَّ

ترقيٌق

مثاٌل:  مثاٌل:  مثاٌل:  مثاٌل: 

تفخيٌم

اء أحكامُ الرَّ

ساكنة وقبلها: 

 

ساكنة وقبلها: 

 أو 

حركتها: حركتها: 

الفتُح أو الّضُم

ترقيٌق

مثاٌل:  مثاٌل:  مثاٌل: 

تفخيٌم

أحكامُ المُ اسمِ الجللِة

إذا جاءت بعَد حرٍف 

حركتُه 

إذا جاءت بعَد حرٍف 

حركتُه 

إذا جاءت بعَد حرٍف 

حركتُه الفتح
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أهمُّ المصادِر والمراجع

القرآنُ الكريُم

1 .. اإلحساُن في تقريِب صحيِح ابِن حباَن، ألبي حاتم محمَِّد بِن حباَن بِن أحمَد الّدارميِّ

2 .. ين، ألبي حامٍد محمَِّد بِن محمَِّد الغزاليِّ إحياءُ علومِ الدِّ

التَّحريُر والتَّنويُر، لمحمَِّد الطّاهِر بِن محمَِّد بِن عاشوٍر.. ٣

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

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

6 .. التَّفسيُر الوسيُط للقرآِن الكريمِ، لمحمَِّد سيِِّد طنطاويِّ

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

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

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

10 .. ، ألبي عيسى محمَِّد بِن عيسى التِّرمذيِّ سنُن التِّرمذيِّ

يرةُ النَّبويّةُ، لعبِد الملِك بِن هشامٍ.. 11 السِّ

12 .. شعُب اإليماِن، ألبي بكٍر أحمَد بِن الحسيِن بِن علي بن موسى البيهقيِّ

1٣ .. وريُّ قانوُن األحواِل الشَّخصيِّة السُّ

ِ بِن محمَِّد بِن أبي شيبة.. 14
الكتاُب المصنَُّف في األحاديِث واآلثاِر، ألبي بكٍر عبِد الّلَ

15 .. ِ النَّيسابوريِّ
ِ الحاكمِ محمَِّد بِن عبِد الّلَ

حيَحين، ألبي عبِد الّلَ المستدرُك على الصَّ

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

17 .. يبانيِّ ِ أحمَد بِن محمَِّد بِن حنبِل الشَّ
مسنُد اإلمامِ أحمَد، ألبي عبِد الّلَ

مسنُد البزاِر، ألبي بكٍر أحمَد بِن عمرو بِن عبِد الخالِق البزاِر.. 18

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

، لمحمَِّد خيٍر أبو حرٍب.. 20 المعجُم المدرسيُّ




