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مٌة دِّ ُم�ق
الحمــُد هلِل ربِّ العالميــن، والّصــاُة والّســاُم علــى أشــرِف الخلــِق والمرســليِن، المبعــوِث رحمــًة للعالميــَن، 

ــه أجمعيــَن. وعلــى آلــه وصحِب
بنــاًء علــى خطَّــِة وزارِة التَّربيــِة فــي التَّطويــر التَّربــويِّ الّشــامِل للمناهــِج الّتعلُّيمّيــِة – التَّعلُّميــِة، واســتنادًا إلــى 
ــَن  ِل الثّانــويِّ لمــادِة التَّربيــِة الدِّينّيــِة اإلســامّيِة الّــذي تضمَّ ــفِّ األوَّ المعاييــِر الوطنّيــِة المطــوَّرِة ُوِضــَع منهــاُج الصَّ

ســتَّ وحــداٍت.
 ُعِرَضــِت الــدُّروُس بطريقــِة األنشــطِة التَّفاعلّيــِة بيــَن الّطالــِب والمــدرِِّس، ووفــَق منهجّيــٍة تربوّيــٍة ناشــطٍة  
ــه مــَن الوصــوِل  ُز مشــاركَة الّطالــِب فــي فهــِم الــدَّرِس واســتيعاِبه بأنشــطٍة هادفــٍة فــي مضموِنهــا تمكُِّن  ُتعــزِّ
، ليكتســَب خبــراٍت حياتّيــًة يوظُِّفهــا داخــَل المدرســِة وخارَجهــا، فيصبــُح التَّعلُّــُم  إلــى المعلومــِة بجهــِده الّذاتــيِّ

فعــًا، والعلــُم عمــًا، والفكــُر ممارســًة وســلوكًا.
 تنتهــي كلُّ وحــدٍة درســّيٍة بتدريبــاٍت متنوِّعــٍة تعتمــُد علــى األســئلِة الموضوعّيــِة، وهــي بمنزلــِة تقويــٍم شــامٍل  
، وتنميــِة مختلــِف   لــدروِس الوحــدِة إلتاحــِة الفرصــِة لتقويــِم مــا ُأنِجــَز، ولتنميــِة التَّفكيــِر اإلبداعــيِّ واالبتــكاريِّ
ــفِّ وبإشــراِف المــدرِِّس، وال تكــوَن عبئــًا علــى الّطالــِب  المهــاراِت، علــى أن ُتحــلَّ هــذه التَّدريبــاُت فــي الصَّ

فــي المنــزِل. 
 تنتهــي كلُّ وحــدٍة درســّيٍة بمشــروٍع أونشــاٍط أو ورقــِة عمــٍل، الهــدُف مــن ذلــَك تكويــُن أســٍس معرفّيــٍة واســعٍة 
كســاُبهم مهــاراٍت شــخصّيًة واجتماعّيــًة وحياتّيــًة، ُتطبَّــُق داخــَل  ثراُؤهــا، واإ عنــَد الّطــاِب، وتبــادُل المعلومــاِت واإ
ــفِّ وخارَجــه، وبطرائــَق فردّيــٍة وتعاونّيــٍة، كلُّ ذلــَك فــي ســبيِل تحقيــِق التَّعلُّــِم بالممارســِة، واكتشــاِف  الصَّ

قــدراِت الطــاِب وميوِلهــم.
 حرصــًا علــى اســتكماِل بنــاِء شــخصّيِة الّطالــِب المتوازنــِة مــن الجوانــِب كلِّهــا، إضافــًة إلــى توســيِع معارِفــه 
ــباَب فــي هــذه المرحلــِة العمرّيــِة وفــَق منهــٍج تربــويٍّ   واتجاهاِتــه وقيِمــه ومهاراِتــه؛ ُعِرضــت أبحــاٌث تهــمُّ الشَّ
، وُرِبَطــِت المــادُة بحيــاِة الّطالــِب ومشــكاِته، علــى ضــوِء مبــادِئ الشَّــريعِة اإلســامّيِة  علمــيٍّ ســلوكيٍّ وجدانــيٍّ
من الوســطّيِة والتَّســامِح واإليجابّيِة والمســؤولّيِة الفردّيِة والمجتمعّيِة؛ ليكوَن ذلك ســبيًا إلى تعزيِز معارِفه، 

وصقــِل مهاراِتــه، وتقويــِم ســلوِكه لمواجهــِة التَّحدِّيــاِت المعاصــرِة، وللمســاهمِة فــي بنــاِء الوطــِن. 
 نأمُل مَن الّزماِء المدّرسيَن تزويَدنا بملحوظاِتهم ومقترحاِتهم للوصوِل بالكتاِب إلى األفضِل. 

           
المؤلفون
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الوحدة األولى: أدُب الخطاب

1- لهــم مغفــرٌة وأجــٌر عظيــم 2- فتبّينــوا 3- تقــوى اهلل تعالــى

يتُلو اآلياِت ) 1-6( من سورِة الحُجراِت بإتقاٍن.

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

ُيحدُِّد َمظاِهَر األدِب الواردَة في اآلياِت.

. يفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

يستنِتُج واجَب اإلنساِن عنَد َسماِعه األخباَر.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

الدِّيُن الّنصيحة 

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُح معنى النَّصيحِة. ُيوضِّ

يذكُر مجاالِت التَّناُصِح بيَن الّناِس.

يستنتُج األسلوَب األمثَل للنَّصيحِة.

ُيوازُن بيَن النَّصيحِة ِسّرًا وعانيًة من حيُث النَّتائُج.

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

سرُّ عظمة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص

يقرُأ مقتطفاٍت من سيرِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ُيحلُِّل  مواقَف للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

يستنتُج دوَر الوحي في عظمِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ُيميُِّز بيَن أفعاِل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

قيادته ملسو هيلع هللا ىلص

يقرُأ مقتطفاٍت من سيرِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص

يكتشُف أساليَب الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص

ُيعدُِّد مبادَئ اعتمَدها رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص

يستنتُج اآلثاَر اإليجابّيَة لقيادِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص

الّتدريبات

نشاط

الوحدة الثّانية: عباُد الّرحمن
1- صفات عباد الّرحمن 2- تحيًة وسامًا 3- همٌم توصُل إلى القمم

يتُلو اآلياِت )63-77 ( من سورِة الُفرقاِن بإتقاٍن.

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُيحدُِّد ِصفاِت المؤمنيَن الواردَة في اآلياِت.

ّيَة الدُّعاِء في حياِة اإلنساِن. يوضُح أهمِّ

يستنتُج ُشروَط التَّوبِة.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

من صفاِت المنافقيَن

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث َوفَق السُّلوكاِت الواردِة فيه.

يستنتُج آثارًا سلبّيًة للسُّلوكاِت الواردِة في الحديِث.

لبّيِة.  ُيميُِّز بيَن الشَّخصّيِة اإليجابّيِة والشَّخصّيِة السَّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

1- الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص مربِّيًا 2- مكارُم األخاِق

يقرُأ مقتطفاٍت من سيرِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في التَّربيِة.

يكتشُف أسلوَب الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في تعامِله مَع أنماِط الشَّخصّيِة.

ُيعدُِّد المبادَئ اّلتي اعتمَدها رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص في التَّربيِة.

ُيعطي أمثلًة تتعلَُّق بأسلوِب التَّعامِل األمثِل.

يستنتُج اآلثاَر اإليجابيَة لُحسِن التَّعامِل.

يتواصُل مَع أنماِط الشَّخصّيِة المختلفِة مقتديًا برسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.

الحلُف واأليمان

ُيحدُِّد مفهوَم اليميِن. 

ُيميُِّز بيَن يميِن اللَّغِو واليميِن الُمنعقدِة.

ُيحدُِّد كّفارَة اليميِن الُمنعقدِة.

ُينظُِّم جدواًل ُيوازُن فيه بيَن أنواِع اليميِن. 

المحّرمات في الّزواج

َمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم...(  يقرُأ قوَله تعالى: )ُحرِّ

يستنتُج المحرَّماِت بسبِب النَّسِب والمصاهرِة والرَّضاِع.

ُيعدُِّد شروَط التَّحريِم بسبِب الرَّضاِع.

ُيبيُِّن المحرَّماِت ُحرمًة مؤقَّتًة.

الميراُث والوصّيُة

ُيعرُِّف الوصّيَة والميراَث.

ُيميُِّز بيَن الوصّيِة والميراِث.

ُيعدُِّد أحكاَم الوصّيِة والميراِث.

يستنتُج آثاَر كلٍّ مَن الوصّيِة والميراِث في حياِته.

الّتدريبات

ورقة عمل

الوحدة الثّالثة: ِنَعُم اهلِل تعالى

1- حدائَق ذاَت بهجٍة 2- أمَّْن يجيُب المضطرَّ إذا دعاه

يتُلو اآلياِت )60-64( من سورِة النَّمِل بإتقاٍن. 

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُيحدُِّد ِنَعَم اهلِل تعالى المذكورَة في اآلياِت.

يكتِشُف ُأسلوَب َعْرِض اآلياِت القرآنّية الّداّلة على مظاهِر ُقدرِة اهلِل تعالى

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

في ظلِّ اهلِل تعالى

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

. ُيبيَِّن معنى ِظلِّ اهلِل عزَّ وجلَّ

ُيعدُِّد  السُّلوكاِت اّلتي تجعُله في ِظلِّ اهلِل تعالى.

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

قيمُة العلِم والعقِل في الّشريعِة اإلسامّية

يتلو اآليَة الكريمَة: )اقرْأ باسِم ربَِّك اّلذي خلَق....ما لم يعلْم(.

يتلو اآليَة الكريمَة: )إنَّ في خلِق السَّمواِت واألرِض واختاِف اللَّيِل(.

يستنتُج دوَر العقِل والعلِم في بناِء اإلنساِن.

ُيبيُِّن مناَط التَّكليِف في الشَّريعِة.

البيئُة أمانٌة ومسؤولّيٌة

ُيحدُِّد مفهوَم البيئِة.

يذكُر آياٍت مَن القرآِن الكريِم تدعو للحفاِظ على البيئِة.

يذكُر أحاديَث للرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص للحفاِظ على البيئِة.

ُيعطي أمثلًة مَن الواقِع فيها حفاٌظ على البيئِة.

يستنتُج اآلثاَر اإليجابّيَة للحفاِظ على البيئِة.

الّتدريبات

نشاط

مؤشِّراُت األداِء
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الوحدة الخامسة: ثقافُة الحوار
قناٌع  حّجٌة واإ

يتُلو اآليَتيِن ) 258-259 ( من سورِة البقرِة بإتقاٍن.

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

ُيميُِّز بيَن علِم اهلِل تعالى وعلِم البشِر.

. ُيفسُِّر اآليَتيِن الواردَتيِن في النَّصِّ

يستدلُّ بَقوانيَن علمّيٍة إلقامِة الحّجِة على اآلخرين.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

العلُم والعلماُء 

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيعدُِّد مجاالِت  العلِم في الحياِة.

ُينظُِّم جدواًل عن علماَء في تخصُّصاٍت متنوِّعٍة.

ُح مكانَة العلِم في الحياِة. ُيوضِّ

يستنتُج دوَر العلماِء والمتعلِّميَن في ُرقيِّ األّمِة.

ُيعطي أمثلًة مَن الواقِع عن حاِل المتعلِِّم والجاهِل.

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

1- ُبعثُت معّلمًا  2- الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص معّلمًا

يقرُأ مقتطفاٍت من سيرِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في مجاِل التَّعليِم.

يستدلُّ من سيرِة الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص على أهمِّيِة التَّعليِم.

يستنتُج أهمَّ مبادِئ التَّعليِم.

يستثمُر وسائَل التِّكنولوجيا المتاحَة في التَّعليِم.

ُيعطي أمثلًة عن استخداِم الرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص للوسائِل التَّعليمّيِة المتاحِة.

  2- أعمال المائكة  1- المائكة

. ُيعرُِّف المائكَة

. يذكُر حكَم اإليماِن بالمائكِة

يربُط بيَن اإليماِن بالمائكِة  وعلِم الغيِب.

يستنتُج أثَر اإليماِن بالمائكِة  في حياِته.

ثقافة الّتجديِد وأدُب الحوار

يتلو اآليَة الكريمَة: )إْذ قاَل ربَُّك للمائكِة إنِّي جاعٌل في األرِض خليفًة(.

يتلو اآليَة الكريمَة: )قاَل له صاحِبه وهو ُيحاوُره(.

يستنتُج معنى الحواِر.

ُيعدُِّد أساليَب الحواِر.

ُيميُِّز بيَن الحواِر والجداِل وبيَن المناظرِة والِمراِء.

ُيعطي أمثلًة عِن الحواِر في الصَّفِّ واألسرِة والمجتمِع.

يستنتُج آثاَر الحواِر في توازِن الشَّخصّيِة.

ُيعدُِّد آداَب الحواِر.

الّتدريبات

ورقة عمل 

الوحدة الّسادسة: المسؤولّية

1- وُيبّشر المؤمنين     2- مسؤولية اإلنسان عن 
                     أقواله وأعماله 

يتُلو اآلياِت ) 9-15( من سورِة اإلسراِء بإتقاٍن.

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

ُيبيُِّن ُحدوَد مسؤولّيِة الَفْرِد عن نفِسه.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

الكسُب الطَّيُِّب 

يقرُأ الحديَث النَّبويَّ الشَّريَف بإتقاٍن.

ُيحلُِّل مضموَن الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيحدُِّد معنى الطِّيبِة الواردِة في الحديِث النَّبويِّ الشَّريِف.

ُيمّيُز بيَن الكسِب الّطّيِب والخبيث.

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

1- القرآُن الكريُم 2- إعجاُز القرآِن الكريِم

ُيعرُِّف القرآَن الكريَم.

ُيعدُِّد مجاالِت القرآِن الكريِم.

ُيبيُِّن وجَوه إعجاِز القرآِن الكريِم.

ّيَة القرآِن الكريِم في حياِته. يستنتُج أهمِّ

1- وعن جسمه فيم أباه 2ـ صّحتي مسؤولّيتي 3- آفُة العصر

ُم عليهُم الخبائَث(. يتلــو اآليــَة الكريمــَة: )ُيحــلُّ لهــُم الطَّيبِّــاُت وُيحــرِّ

ُيميُِّز بيَن الطَّيِِّب والَخبيِث في المأكِل والمشرِب.

ُيبيُِّن أضراَر التَّدخيِن والمخدِّراِت والمسكراِت على الفرِد والمجتمِع.

ُيعطي أمثلًة تُبيُِّن الجرائَم اّلتي تحُدُث تحَت تأثيِر المسكراِت والمخدِّراِت.

الّتدريبات

مشروع الوحدة 

الوحدة الرّابعة: المعجزُة الخالدة

  1- من أنباء الغيب 2- يكّلم الّناس في المهد 3- معجزات الّنبّي عيسى

يتُلو اآلياِت )42-51( من سورِة آِل ِعمراَن بإتقاٍن.

. ُيبيُِّن معانَي الُمفرداِت الجديدِة الواردِة في النَّصِّ

. ُيفسُِّر اآلياِت الواردَة في النَّصِّ

يذُكُر بعَض الُمعِجزاِت المذكورِة في اآلياِت.

يوّضُح وظيفَة العبادِة في حياِة األنبياِء والرُُّسِل والّصالحيَن.

. يستنتُج الِقَيَم الُمستفادَة مَن النَّصِّ

يربُط الّدرَس بالواقِع الحياتّي.

1- معجزات األنبياء عليهم الّسام 2- معجزات الّنبّي محّمد ملسو هيلع هللا ىلص

يقرُأ مقتطفاٍت من سيرِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص المتعلِّقِة بمعجزاِته.

يربُط بيَن معجزاِت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واألنبياِء الّسابقيَن.

ُيميُِّز بيَن المعجزِة والخرافِة.

ُيعدُِّد شروَط المعجزِة.

ُيعطي أمثلًة عن معجزِة الرِّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص المستمّرِة والمعجزاِت اآلنّيِة.

أدّلُة وجوِد اهلِل تعالى ووحدانيته

ُح مفهوَم الَوحدانّيِة. ُيوضِّ

ُيبيُِّن األدّلَة العقلّيَة لوجوِد اهلِل تعالى.

ُيميُِّز بيَن اإليماِن واإللحاِد.

ُيعطي أمثلًة مَن الواقِع تدلُّ على وجوِد اهلِل تعالى.

يستنتُج بعَض ثمراِت اإليماِن بوحدانّيِة اهلِل تعالى.

الّتدريبات

نشاط

مؤشِّراُت األداِء
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الّصفحُةعدُد الحصِص الدَّرسّيِة    المحتوياُت

2مقّدمٌة

7الوحدُة األولى: أدُب الخطاِب

8حّصٌةلهم مغفرةٌ وأجٌر عظيٌم1
10حّصٌةفتبيَُّنوا2
12حّصٌةتقوى اهلِل تعالى3
تانالدِّيُن النَّصيحُة4 14حصَّ
18حّصٌةسرُّ عظمِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص5
20حّصٌةقيادُته ملسو هيلع هللا ىلص6
22حّصٌةالتَّدريباُت7
24حّصٌةنشاط: خطواُت اتِّخاِذ القراِر8

25الوحدُة الثّانيُة: عباُد الّرحمن

26حّصٌةصفاُت عباِد الرَّحمِن1
28حّصٌةتحيًة وسامًا2
30حّصٌةهمٌم توصُل إلى القمِم3
تانمن صفاِت المنافقيَن4 32حصَّ
36حّصٌةالنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مربِّيًا5
38حّصٌةمكارُم األخاِق6
40حّصٌةالحلُف واأَليماُن7
واِج8 42حّصٌةالمحرَّماُت في الزَّ
44حّصٌة الميراُث والوصّيُة 9
46حّصٌةالتَّدريباُت10
48حّصٌةورقُة عمٍل: غرُس الِقَيِم11

49الوحدُة الثّالثُة: ِنَعُم اهلِل تعالى
50حّصٌةحدائَق ذاَت بهجٍة1
52حّصٌةأمَّن يجيُب المْضطرَّ إذا دعاه2
54حّصٌةفي ظلِّ اهلِل تعالى3
56حّصٌةقيمُة العلِم والعقِل في الشِّريعِة اإلسامّيِة4
تانالبيئُة أمانٌة ومسؤولّيٌة5 58حصَّ
62حّصٌةالتَّدريبات6
64حّصٌةنشاٌط: الحفاُظ على البيئة7
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65الوحدة الرّابعة: المعجزُة الخالدُة

66حّصٌةمن أنباِء الغيِب1
68حّصٌةويكّلُم الّناَس في المهِد 2
3 70حّصٌةمعجزاُت النَّبيِّ عيسى
4 72حّصٌةمعجزاُت األنبياِء
74حّصٌةمعجزاُت النَّبيِّ محّمد  ملسو هيلع هللا ىلص5
76حّصتانأدّلُة وجوِد اهلِل تعالى ووحدانيَُّته6
80حّصٌةالّتدريبات7
82حّصٌةنشاط: المكتبُة اإلنسان8

83الوحدة الخامسة: ثقافُة الحواِر

قناٌع1 تانحّجٌة واإ 84حصَّ
88حّصٌةالعلُم والعلماُء2
90حّصٌةُبعثُت معّلمًا3
92حّصٌةالنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  معّلمًا4
5 94حّصٌةالمائكُة
6 96حّصٌةأعماُل المائكِة
تانثقافُة الّتجديِد وأدُب الحواِر7 98حصَّ
102حّصٌةالّتدريبات8
104حّصٌةورقة عمل: ثقافُة الحواِر وأدُب االختاف9

105الوحدة الّسادسة: المسؤولّية

106حّصٌة ويبّشُر المؤمنيَن 1
108حّصٌة مسؤولية اإلنسان عن أقواله وأعماله 2
تانالكسُب الطَّيُِّب3 110حصَّ
114حّصٌةالقرآُن الكريُم4
116حّصٌةإعجاُز القرآِن الكريِم5
118حّصٌةوعن جسِمه فيَم أباه6
تي مسؤوليَّتي7 120حّصٌةصحَّ
122حّصٌةآفُة العصِر8
124حّصٌةالّتدريبات9
126حّصٌةمشروع الوحدة: أخطاُر التَّدخيِن والمخدِّراِت10

127أهّم المصادِر والمراجِع
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الوحدةُ األوىل

أدبُ اخلطابِ
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الّتواصــُل مــع اآلخريــن والّتحــدُث إليهــم باألســلوِب الّــذي يرفــُع مــن شــأِنهم، وفــي الوقــِت ذاِتــه االبتعــاُد عــن 
حــّدِة الّصــوِت واالســتفزاِز أو أّي طريقــٍة تثيــر الحــزَن أو القلــَق فــي الّنفــوِس مــن أدبيــاِت الخطــاِب، وهــذا مّمــا 

أمرنــا اهلُل تعالــى بــه؛ قــال تعالــى: چ َوقُولـُـواْ لِلنَّــاِس ُحۡســٗناچ ]اآلية/البقــرة:83[.

ُل َلهُم مَغفرَةٌ وأجرٌ عَظيمٌالدَّرُس األوَّ

ســأَل النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص معــاذًا بــن جبــٍل  حيــَن أرســَله إلــى اليمــِن قاضيــًا: »بــَم تحكــُم يــا معــاُذ؟« قــاَل: بكتــاِب اهلِل، 
قــاَل: »فــإْن لــْم تجــْد«، قــاَل: بســنَِّة رســول اهلِل، قــاَل: »فــإْن لــْم تجــْد«، قــاَل: أجتهــُد رأيي.)ســنن الّترمــذّي(

الّتقوى: أْن يفتقدَك اهلُل تعالى حيُث نهاك، وأْن يجَدك حيُث أمَرك.

هل يجوُز تقديُم الّرأي واالجتهاِد على أحكاِم القرآِن الكريِم؟ ولماذا؟
 .....................................................................

 أكتُب معنًى آخَر للّتقوى: ....................................................

َ َسِميٌع َعلِيٞم ١چ  ]الحجرات[. ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ِ َورَُسوِلۦِۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ُمواْ َبۡيَ يََدِي ٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَقّدِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ چ َيٰٓ

أقرُأ وُأجيُب:

الّتفسيُرالتَّركيُب القرآنيُّم

ينهى اهلُل تعالى الّناَس عن مخاطبِة الّنبّي  بما ال يليق.چ .............چ1

وينّبه أنَّ مثَل هذا الّتصرف من شأنه أْن يبطَل ثواَب األعماِل دوَن أْن يشعَر صاحُبها بذلك.چ .............چ2

يمدُح اهلُل تعالى اّلذين يخفضوَن أصواَتهم أثناَء مجالسِة الّنبيِّ .چ .............چ3

هؤالء قد اختبَر اهلُل تعالى قلوَبهم فطّهرها وجعلها تشعر بواجِب تقوى اهلِل تعالى.چ .............چ4

ثواُب من تحّلى بأدِب الخطاِب مع النَّبيِّ  مغفرُة ذنِبه وزيادُة درجاِته.چ .............چ5

ِ َوَل َتَۡهُرواْ َلُۥ بِٱۡلَقۡوِل َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم ِلَۡعٍض  ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱنلَِّبّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡرَفُعٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ چَيٰٓ

ِيَن  ٱلَّ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ  ِ ٱللَّ رَُسوِل  ِعنَد  ۡصَوَٰتُهۡم 

َ
أ وَن  َيُغضُّ ِيَن  ٱلَّ إِنَّ  تَۡشُعُروَن ٢  َل  نُتۡم 

َ
َوأ ۡعَمٰلُُكۡم 

َ
أ َتَۡبَط  ن 

َ
أ

ۡجٌر َعِظيٌم ٣ چ  ]الحجرات[.
َ
ۡغفَِرةٞ َوأ ُ قُلُوَبُهۡم لِلتَّۡقَوٰىۚ لَُهم مَّ ٱۡمَتَحَن ٱللَّ

أقرُأ وُأحدُِّد:
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حيُحالحالُة أثُرهالموقُف السُّلوكيُّ الغلطأثُرهالموقُف السُّلوكيُّ الصَّ

.......أخاطُب اآلخرين بصوٍت عاٍل...................................مع أشخاٍص

في أمكنٍة
أسأُل الممّرضَة بصوٍت 

منخفٍض أْن تدّلني على غرفِة 
صديقي المريِض في المستشفى 

احترام اآلخرين
وعدم إزعاج
المرضى

................

................
.......
.......

..................................في أوقاٍت
أستأذُن ليًا لدخوِل بيِت 

.......صديقي فأناديه بأعلى صوتي

ُأكمُل الجدوَل اآلتي:

السُّلوُك المستفاُد  الّتفسيُرالتَّركيُب القرآنيُّم

يذّم اهلُل تعالى اّلذين ينادون الّنبّي  بأصواٍت چ .............چ1
مرتفعٍة من خلِف الجدران حينما يحتاجون إليه.

......................

أكثُرهم يجهلوَن ما  ينبغي لمقاِمه  من التَّوقيِر چ .............چ2
واإلجاِل.

......................

ولو أنَّهم تأّدبوا في ندائهم وانتظروا حتى يخرَج چ .............چ3
الّنبيُّ  إليهم، لنالوا الخيَر العميَم.

......................

4
......................اهلُل تعالى واسُع المغفرِة والرَّحمِة.چ .............چ

ٰ َتُۡرَج إَِلِۡهۡم لََكَن  واْ َحتَّ ُهۡم َصَبُ نَّ
َ
ۡكَثُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن ٤ َولَۡو أ

َ
ِيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآءِ ٱۡلُُجَرِٰت أ چإِنَّ ٱلَّ

ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٥چ  ]الحجرات[. َُّهۡمۚ َوٱللَّ ا ل َخۡيٗ

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ
 1- أمتثُل أوامَر اهلِل تعالى وأجتنُب نواهيه. 2- ..................... .  3 - .................... .

ِ َورَُسوِلِچ  التَّقويُم ُمواْ  َبۡيَ يََدِي ٱللَّ  برأيك كيَف نطّبُق قوَله تعالى: چ َل ُتَقّدِ

سلوكًا عملّيًا في حياِتنا؟



10

فَتبَيَّنُواالدَّرُس الثّاني
ُيعــدُّ نْشــُر الخبــِر الــكاذِب ســلوكًا منافيــًا لألخــاِق الّنبيلــِة والمثــِل العليــا، ولــه آثــاٌر نفســّيٌة وحســّيٌة بالغــُة 

ــرٌة للمجتمعــاِت والــدُّوِل. الخطــورِة علــى مســتوى األفــراِد، ومدمِّ
	!كم فّرَق بين أحّبٍة، وشّتَت ُأسرًا، وهدَم مجتمعاٍت
	!كم تسبََّب في سفِك دماٍء بريئٍة، وأساَء إلى علماَء

 ما رأيَك بمن يصّدُق الخبَر بمجّرِد سماِعه؟

الفكرُةالتَّركيُب القرآنيُّم

..................................چ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ چ1

تفادي إصابِة أناِس أبرياَء بأذًى.چ .............................چ2

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمَيچ3 ..................................چ َفُتۡصبُِحواْ َعَ

ماِت نجاِح اإلنساِن في معاملِته مَع اآلخريَن الحذُر من الوقوِع فيما يوجُب النَّدَم، ويتطلَُّب  من مقوِّ
ذلك اّتخاَذ إجراءاٍت وأساليَب مناسبًة.

حيُحالموقُفم التَّصرُُّف الصَّ

..................................أخبرَك شخٌص أنَّ صديَقك تكلََّم عليك بسوٍء.1

..................................قرأَت خبرًا يشوُِّه سمعَة إنساٍن ذي ُخُلٍق.2

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمَي ٦چ   ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ َعَ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ چ َيٰٓ

]الحجرات[.

أقرُأ وُأحلُِّل:

 

 العالقُة بيَن عدِم التَّثبُِّت من األخباِر والنَّدمِ : ..............................................

 

ُأفكُِّر وأستنتُج:

حيَح:  أقرُأ وأُبيُِّن الّتصرَف الصَّ
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رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أتأّنى في اّتخاِذ القراراِت، وال أتعّجُل قبَل وضوِح الحقائِق.

2- أتثبَُّت مَن األخباِر؛ ألنَّ ذلك منهٌج تشريعيٌّ وقائيٌّ لصيانِة المجتمِع.

. .............................................................. -3

 . .............................................................. -4

، وقنــواٌت فضائّيــٌة التَّقويُم  ظهــرْت فــي اآلونــِة األخيــرِة مواقــُع تواصــٍل اجتماعــيٍّ

حيحــِة  تنشــُر اإلشــاعاِت واألخبــاَر الكاذبــَة والفتــاوى الدِّينّيــَة غيــَر الصَّ

ألهــداٍف وغايــاٍت اجتماعّيــٍة واقتصادّيــٍة وسياســّيٍة. 

 اقتــرْح بعــَض الحلــوِل اّلتــي تراهــا مناســبًة للحــدِّ مــن نشــِر اإلشــاعاِت 

ومواجهِتهــا؛ تمهيــدًا لمعالجتهــا. 

الخبــُر الــكاذُب مثــل كــرٍة ثلجّيــٍة تكبــر كلَّمــا دحرجتهــا، فالّشــائعُة المغرضــُة يطلُقهــا الخبثــاُء، ويصدُِّقهــا 

األغبيــاُء، ويتجّنُبهــا العقــاُء، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَفــى ِباْلَمــْرِء ِإْثمــًا َأْن ُيَحــدَِّث ِبــُكلِّ َمــا َســِمَع« )ســنن أبــي داود(.

أقرُأ وأبني موقفًا:
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تقوى اللَّهِ تعاىلالدَّرُس الثّالُث
أتلو بإتقاٍن:

أكتُب أحكاَم النُّوِن الّساكنِة والتَّنويِن تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

......................................................

ن َتَۡبَطچ
َ
چچأ َُّهۡمچچِمن َوَرآءِ ا ل چ فَاِسُقۢ بِنََبإٖچچ ِعنَدچچَسِميٌع َعلِيٞمچچَخۡيٗ

أكتُب أحكاَم الميِم الّساكنِة تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

..............

ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَقچ
َ
چ أ

..............

ۡغفَِرةٞچ چ لَُهم مَّ

..............

چ بَّۡعُضُكم َبۡعًضاچ

..............

چٱۡمَتَحَنچ
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أكتُب نوَع المدِّ جانَب كلِّ مثاٍل مّما يأتي مع التَّعليِل وأنطُقه نطقًا صحيحًا:

التَّعليُلنوُع المدِّالمثاُلم

ْوَلٰٓئَِكچ1
ُ
........................................................چ أ

........................................................چ َءاَمُنواْچ2

........................................................چ رَِّحيٞمچ3

........................................................چلِلتَّۡقَوٰىچ4

مٌةالمثاُلم الّتعليُلمرقَّقٌةمفخَّ
ا چ1 جاءِت الّراُء مفتوحًة.√چ َخۡيٗ

ِ چ2 ُسِبَقت الُم اسِم الجالِة بكسٍر.√چ رَُسوِل ٱللَّ

..................................چ َل تَۡرَفُعٓواْ چ3

ُ چ4 .................................. چ ٱۡمَتَحَن ٱللَّ

..................................چ َكَجۡهرِ چ5

َ چ6 ..................................چ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

 چ7
ْ ..................................چ َتَۡهُروا

ُأكمُل الجدوَل اآلتي َوْفَق المثاِل مع التَّعليِل وأنطُق األمثلَة نطقًا صحيحًا:

 لماذا نطبُِّق أحكاَم التَّجويِد عنَد تاوِة القرآِن الكريِم؟ التَّقويُم

 وكيَف تُنّمي هذه األحكاُم مهاراٍت لغوّيًة لدى المتعلِِّم؟
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الدِّينُ النَّصيحُةالدَّرُس الرّابُع

الّنصيحــُة أســلوٌب مــن أســاليِب التَّربيــِة والتَّعلُّــم، ُتجنِّــُب اإلنســاَن الغلــَط، وتنشــُر روَح التَّعــاوِن والتَّســامِح 

والمحّبــِة بيــَن أفــراِد المجتمــِع، مّمــا يســهُم فــي تقــدُِّم المجتمــِع ورقيِّــه.

؟  ما النَّصيحُة؟ وما صوُرها في واقِعنا الحياتيِّ

ُأفكُِّر وأقارُن بيَن مجتمٍع متناصٍح وآخَر ال يعرُف التَّناصَح:

مجتمٌع ال يعرُف التَّناصَحمجتمٌع متناصٌحمن حيُثم

..........................................العاقُة بيَن األفراِد1

..........................................انتشاُر األماِن2

..........................................رقيُّ األفراِد3

أقرُأ وُأحلُِّل:

النُّصــُح مــن أعمــاِل الخيــِر، وهــو أحــُد الواجبــاِت الُملقــاِة علــى عاتــِق الّنــاِس، 

كلٍّ حســَب موقِعه واختصاِصه، فرقيُّ المجتمِع يكوُن في التَّناصِح والتَّواصي 

. بالخيــِر والتَّحذيــِر من الشَّــرِّ

الّنصيحُة: إرادُة 
الخيِر للمنصوِح 

بإخاٍص.

فائدةٌ

يُن النَّصيَحُة«، ُقلنا: لِـَمن؟  َم: »الدِّ قاَل َصلَّ اللَّـه َعَلْيِه َوَسلَّ

تِهم« )صحيح مسلم(. ِة امُلسلمنَي وعامَّ ـِه ولكتابِِه ولَرسولِِه وألَئِمَّ قاَل: »للَّ

ماذا لو أصبَح التَّناصُح ثقافَة مجتمٍع؟

ُأفكُِّر وُأجيُب:

ِفَكُر الحديِث الشَّريِف:
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 من النَّصيحِة:   للَّـِه تعالى: اإليماُن به.
               لكتاِب اللَّـِه تعالى: الّتفّكُر في آياته.

               لرسوِله ملسو هيلع هللا ىلص: االقتداُء به.

النَّصُحم
 للَّـِه تعالى

النَّصُح
 لكتاِب اللَّـِه تعالى

النَّصُح
 لرسوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص 

الّتخّلُق بأخاِقه ملسو هيلع هللا ىلص.تاوتُــه وتعّقُل أحكاِمه. تنزيُهه تعالى عن كلِّ ما ال يليُق به.1

2.....................................................................

3.....................................................................

4.................................................................... 

أقرُأ وُأكمُل:

أئّمُة المسلميَن هم أصحاُب القراِر من قادٍة وعلماَء، وكلُّ من توّلى موقعًا فيه خدمٌة للّناِس. 
وعاّمُة الّناِس تشمُل األهَل والجيراَن وكلَّ من نتشارُك معه الحياَة على هِذه األرِض.

من صوِر النُّصِح

ألصحاِب القراِر:

1- معاونُتهــم علــى الحــقِّ، وتطبيــُق أوامــِر 

الدِّيــِن والقانــوِن.

2- إصاُح الغلِط بِرْفٍق وليٍن وحكمٍة.

. ..............................-3

. ..............................-4

لعامَِّة الّناِس:

1- توعيُتهم ونشُر الخيِر بينهم.

رِّ عنهم وجلُب النَّفِع لهم. 2- دفُع الضُّ

................................-3

................................-4

أقرُأ وُأكمُل:
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1- إتقاُن تاوِة القرآِن الكريِم وتمثُـُّل آياِته.

2- ُمعاونُة ُمشرِف البناِء اّلذي أسكُنه في تنفيِذ حملِة نظافٍة للبناِء وحديقِته.

3- إخاُص العمِل للَّـِه تعالى.

4- ُنصُح األصدقاِء بلطٍف وحكمٍة.

5- االقتداُء بسلوِك النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في التَّعامِل.

لعاّمِة الّناِسألصحاِب القراِرلرسوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلصلكتاِب اللَّـِه تعالى للَّـِه تعالىالنَّصيحُة

.............................................السُّلوُك

أقرُأ وُأصنُِّف:  

حســاُن  إنَّ التــزاَم الّناصــِح بــآداِب النَّصيحــِة مــن حيــُث اختيــاُر الوقــِت المناســِب، والموقــِف المناســِب، واإ

اِط  ــُدوا إَِل ِصَ ــْوِل َوُه ــَن الَْق ــِب ِم ّيِ ــُدوا إَِل الطَّ القــوِل وليُنــه أدعــى لقبــوِل النَّصيحــِة؛ قــال تعالــى: چ َوُه

اْلَِميــِد 24چ ]الحــج[. 
أدب الّنصيحةالرّأيالموقفم

ال أوافقأوافق

........................................رفَع صوَته وهو ينصُح جارًا له.1

2
دعا صديَقه إلى طرِف الباحِة، وأخَذ 
........................................ينصُحه بعدِم الغياِب عن المدرسة.

........................................خاصَم زميَله؛ ألنَّه لم يلتزْم بنصيحِته.3

4
اّتصَل بصديِقه بعَد منتصِف الليل 
........................................وأخذ ينصُحه بعدِم إهماِل الدِّراسِة.

أقرُأ وأُبيُِّن:  
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ًا في خصوصياِته. صديٌق ال يقبُل النَّصيحَة، ويعدُّها تدخُّ

أقرُأ وأبني موقفًا:

أُبيُِّن رأيي مع التَّعليِل:

الّتعليُلغالبًاأحيانًاأبدًاالموقُفم

ُم النَّصيحةَ لآلخرينَ.1 ................أقّدِ

................ألتزُم آداَب النّصيحِة.2

................أتقبَُّل النُّصَح من األصدقاِء.3

................أطبُِّق ما أنصُح به اآلخرينَ على نفسي.4

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أقبُل مبدَأ النَّصيحِة؛ ألجتنَب الوقوَع في الغلِط.

. ......................................................... -2

 . ......................................................... -3

 يزدهُر المجتمُع بالنَّصيحِة عندما تكوُن ثقافًة وسلوكًا لدى أفراِده.التَّقويُم

وضْح أهمّيَة النَّصيحِة وانعكاِسها على حياِة الفرِد ورقيِّ المجتمِع؟ 
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سرُّ عظمةِ النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصالدَّرُس الخامُس
ــَق مــا يريــُد نصَحــه لغيــِره علــى  ــَم اإلنســاُن ويعــَظ غيــره! ولكــِن األفضــُل مــن ذلــك أْن يطبِّ مــا أيســَر أْن يتكّل
نفِســه أوَّاًل؛ إذ تعُظــُم مكانــُة اإلنســاِن إذا وافــَق فعُلــه قوَلــه، وقــد كان ملسو هيلع هللا ىلص ُمبلِّغــًا وأســوًة حســنًة، ال ينطــُق عــن 

ۡســَوةٌ َحَســَنةٞ 
ُ
ِ أ الهــوى، وال يخالــُف فعلُــه قوَلــه، وقــد وصَفــه اهلُل تعالــى بقولــه: چ لََّقــۡد َكَن لَُكــۡم ِف رَُســوِل ٱللَّ

َ َكثِــٗيا ٢١چ ]األحــزاب[، وعــرََّف بنفِســه ملسو هيلع هللا ىلص قائــًا: »َأَنــا النَِّبــيُّ  ــۡوَم ٱٓأۡلِخــَر َوَذَكــَر ٱللَّ َ َوٱۡلَ لَِّمــن َكَن يَرُۡجــواْ ٱللَّ
اَل َكــِذْب، َأَنــا اْبــُن َعْبــِد الُمطَِّلــْب« )متفــق عليــه(. 
 ما مظاهُر هذِه العظمِة؟ وما سرُّها؟

ۡحَسُنچ ]اآلية/النحل: 125[.
َ
قال تعالى: چ ٱۡدُع إَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤِمنَِي رَُءوٞف رَِّحيٞم ١٢٨چ ]التوبة[.
َ
وقال تعالى: چ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

السُّلوُك المستفاُدصفاُت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الُخُلقّيُةم

أتعامُل بحكمٍة مع الّناِس.الحكمُة1

2..................................................

3..................................................

4..................................................

5..................................................

أقرُأ وأُبيُِّن:  

تنوََّعْت تصرفاُت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باختاِف المواقِف، فقد كاَن زوجًا وأبًا ومبلِّغًا رسالَة اهلِل تعالى؛ قاَل 

نَا۠ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إَِلَّ چ ]اآلية/الكهف:110[.
َ
َمآ أ تعالى: چ قُۡل إِنَّ

 فهل كلُّ فعٍل يصدُر عِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيعدُّ تشريعًا؟

التَّعليُلتشريعيٌّبشريٌّالفعُلم

.................................القياُم، والقعوُد، واألكُل، والشُّرُب1

.................................عدُم  لبِسه ملسو هيلع هللا ىلص الذَّهَب والحريَر2

أقرُأ وُأميُِّز:  
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ــيرُة النَّبوّيــُة غنّيــٌة بمواقــف تجلَّــت فيهــا عظمــُة النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ تســهُم بإصــاِح النُّفــوِس، وغــرِس قيــٍم     السِّ

ــَي ١٠٧چ  ]األنبيــاء[. ــٗة ّلِۡلَعٰلَِم ــۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَ رَۡس
َ
ــآ أ ــٍة كريمــٍة؛ قــال تعالــى: چ َوَم أخاقّي

السُّلوُك المستفاُدمظاهُر العظمِةمواقُف نبوّيٌةم

1
كان رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يتلّطف مع الّصغير، ومن ذلَك قوُله: 

غاِر»َيا َأَبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل النَُّغْيُر« )متفق عليه(. ...........ماطفُة الصِّ

....................قوله ملسو هيلع هللا ىلص لمن ظلمه: » اْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطَُّلَقاُء« )السنن الكبرى للبيهقي(.  2

.....................» كاَن ملسو هيلع هللا ىلص يمزُح وال يقوُل إال حّقًا« )سنن الّترمذّي(.3

....................» كان ملسو هيلع هللا ىلص يجلُس حيُث ينتهي بِه المجلُس« )سنن أبي داود(.4

يِح المرسلِة في الخيِر والعطاِء« )صحيح مسلم(5 ....................» كان ملسو هيلع هللا ىلص أجوَد من الرِّ

أقرُأ وأبني موقفًا:

َمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞد چ  ]اآلية/فصلت:6[.  نَّ
َ
نَا۠ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إَِلَّ أ

َ
َمآ أ قال تعالى: چ قُۡل إِنَّ

چ  ]اآلية/األنعام:5[. تَّبُِع إِلَّ َما يُوَحٰٓ إَِلَّ
َ
وقال تعالى: چ إِۡن أ

يتجلى سرُّ عظمِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في أنَّه: 1-..................... .  2-....................... .

أقرُأ وأستنتُج:  

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- األخاُق النَّبيلُة دليُل رقيِّ اإلنساِن.

. ......................................................... -2

 . ......................................................... -3

 اكتْب موضوعًا بما ال يزيُد عن خمسِة أسطٍر تبيُِّن فيه أثَر األخاِق التَّقويُم

في بناِء شخصّيِة اإلنساِن.
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قيادُته ملسو هيلع هللا ىلصالدَّرُس السادُس
كان الّنبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنموذجــًا حســنًا فــي اكتشــاِف مواهــِب أصحاِبــه، وتوجيــه َمَلكاِتهــم وقدراِتهــم نحــَو 
إعمــاِر األرِض واســتنباِت الخيــراِت كمــا أراد اهلُل تعالــى، وكانــت توجيهاتُــه شــاملًة لنواحــي الحيــاِة كافّــًة؛ 
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُُّكــْم َراٍع، َوُكلُُّكــْم مْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَّتــِه: اإلَمــاُم َراٍع َوَمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَِّتــِه، والرَُّجــُل َراٍع فــي 
أْهِلــِه َوَمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَِّتــِه، َوالَمــْرأُة َراِعَيــٌة فــي بْيــِت َزْوِجَهــا َوَمْســُؤوَلٌة َعــْن َرِعيَِّتَهــا، َوالَخــاِدُم َراٍع فــي َمــاِل 

َســيِِّدِه َوَمســُؤوٌل َعــْن َرِعيَِّتــِه، َفُكلُُّكــْم َراٍع َوَمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَِّتــِه« )متفــق عليــه(.
  كيف يكوُن اإلنساُن قائدًا ناجحًا حسب موقعه؟

ُأعدُِّد بعَض مجاالِت القيادِة:

......... -1......... -2......... -3......... -4......... -5

كاَن رســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أوســَع النــاِس صــدرًا، وأصــدَق الّنــاِس قــواًل، وأليَنهــم عريكــًة، وأكرَمهــم 
عشــرًة، وكاَن يتألَّــُف قلوَبهــم، ويكــرُم كريَمهــم، ويتفقَُّدهــم فــي شــؤوِنهم، وُيعطــي كّاً مــن جلســاِئه نصيَبــه مــن 

التَّكريــِم، حتّــى يحســُب جليُســه أّنــه ليــَس أحــٌد أكــرَم عليــه منــه.
1 - أحّدُد صفاِت الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص اّلتي وردت في الّنّص:

............................................................................
فاِت في عاقِة اإلنساِن مع َمن هو مسؤوٌل عنهم: 2- أوضُح األثَر اإليجابيَّ لهذِه الصِّ

............................................................................

أقرُأ وُأجيُب:  

أقرُأ وأُبيُِّن:  

المبدُأالموقُف النَّبويُّم

الّتعاوُنمشاركُته ملسو هيلع هللا ىلص أصحاَبه في بناِء المسجد.1

............أخُذه ملسو هيلع هللا ىلص في هجرِته بأسباِب الحيطِة والحذِر.2

............قبوُله ملسو هيلع هللا ىلص بصلِح الحديبيِة رغَم الشُّروط اّلتي بدْت مجحفًة.3
 قولــه ملسو هيلع هللا ىلص لّمــا ُعــِرَض عليــه التَّنــازُل عــن رســالِته: » واللَّـــِه َلــْو َوَضُعــوا الّشــْمَس ِفــي َيِميِنــي، َواْلَقَمــَر 4

ِفــي َيَســاِري َعَلــى َأْن َأْتــُرَك َهــَذا اأْلَْمــَر َحتّــى ُيْظِهــَرُه اللّــُه َأْو َأْهِلــَك ِفيــِه َمــا َتَرْكتُــُه« )الســيرة النبويــة البــن هشــام(.
............

............ذهاُبه ملسو هيلع هللا ىلص إلى الّطائِف بعَد إعراِض أهِل مّكَة.5

............قوُله ملسو هيلع هللا ىلص لمن ظلَمه:»اْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطَُّلَقاُء« )الّسنن الكبرى للبيهقي(.6
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التَـّـوازِن،   الشَّــجاعِة،  الحــزِم،  نحــو:  أخــرى  متعــدَِّدٍة  وأســٍس  مبــادَئ  علــى  الّناجحــُة  القيــادُة   تقــوُم 
ــِب  ــَظ ٱۡلَقۡل ــا َغلِي ــَت َفظًّ ــۡو ُكن َ ــۡمۖ َول ــَت لَُه ِ نِل ــَن ٱللَّ ــةٖ ّمِ ــا رَۡحَ  العــدِل، الّشــورى؛ قــال تعالــى: چ فَبَِم
ِۚ إِنَّ  ۡ َعَ ٱللَّ ۡمــرِۖ فَــإَِذا َعَزۡمــَت َفَتــَوكَّ

َ
ــواْ ِمــۡن َحۡولـِـَكۖ فَٱۡعــُف َعۡنُهــۡم َوٱۡســَتۡغفِۡر لَُهــۡم وََشــاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل َلنَفضُّ

ِــَي ١٥٩چ ] آل عمــران[. ــبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ َ ُيِ ٱللَّ
ُح الّصفَة اّلتي وصَف اهلُل تعالى بها نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص: ............................  1- ُأوضِّ

2- ُأحدُِّد التَّوجيهاِت اإللهّيَة للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في مجاِل القيادِة: 
 أ( ...........................               ب( ...........................
ت( ...........................              ث( ...........................

3 ــــ أكتُب موقفًا يدلُّ على استخداِم الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مبدأ الشُّورى: 
. ........................................................................................

أقرُأ وُأجيُب:  

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- آخُذ بأسباِب النَّجاِح في كلِّ أعمالي. 2- ...................... . 3- ..................... . 

 كيَف يطبُِّق الوالداِن مبدَأي الشُّورى والعدِل في تربيِة أوالِدهم؟ التَّقويُم

 وما أثُر ذلك في تآلِف أفراِد األسرِة ونجاِحهم في الحياِة؟

من مظاهِر التَّطبيِق العمليِّ لقيادِته ملسو هيلع هللا ىلص في المجتمِع:

أثُره في المجتمِعالمجاُلالمظهُرم 

. التَّربيةُ والتَّعليُماالهتماُم بالتَّعلُّم مدى الحياةِ.1 التّطوُر واالزدهاُر المستمرُّ

........................................وضُع دستوٍر للمدينِة.2

........................................إنشاُء سوٍق تجاريٍّة في المدينِة.3

........................................وضُع حدوِد المدينِة. 4

........................................تخصيُص بيٍت للماِل )الخزينةُ العاّمةُ(. 5

........................................تخصيُص ُكتّاٍب للوحي.6

ُأكمُل الجدوَل اآلتي:
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1- اقرْأ قوَله تعالى ثمَّ أجْب:

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمَي ٦چ ]الحجرات[.  ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ َعَ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ چ َيٰٓ

أ( استخرْج من اآليِة الكريمِة مثااًل تجويدّيًا واحدًا لكلٍّ مّما يأتي مع التَّعليِل:

)إقاٌب - إظهاٌر شفويٌّ - مدٌّ مّتصٌل - مدٌّ عارٌض للسُّكوِن(.

ب( ما واجُب اإلنساِن عنَد سماِعه األخباَر؟ 

ت( استنتْج من اآليِة الكريمِة قيمًة مستفادًة.

2 - اكتْب كلمَة )صّح( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانَب العبارِة المغلوطِة، وصّحِح الغلَط إْن ُوِجَد:

أ( من آداِب الّنصيحِة أْن تكوَن أماَم الّناِس.             )...( ..............................

ب( تصديُق كلِّ األخباِر منهُج العقاِء.                   )...( ..............................

ت( أنصُح لكتاِب اهلِل تعالى بأْن أعمَل به.                )...( ..............................

ث( تسمو مكانُة اإلنساِن بموافقِة فعله لقوله.              )...( ..............................

3ــ أكمِل الجدوَل اآلتي: 

الفكرُةالتَّركيُب القرآنيُّم

ُ قُلُوَبُهۡم لِلتَّۡقَوٰىچ1 ِيَن ٱۡمَتَحَن ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
.........................................چ أ

چ...............................چ2
من مظاهِر األدِب مع النَّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص عدُم رفعِ 

الصَّوِت عنَد سماعِ حديثِه.

ٰ َتُۡرَج إَِلِۡهۡمچ3 واْ َحتَّ ُهۡم َصَبُ نَّ
َ
.........................................چ َولَۡو أ

ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم چ4 .........................................چ َوٱللَّ

تدريباتُ الوحدةِ األوىل
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4- عّلْل كاّلً مّما يأتي:

أ( امتثاُل أوامِر اهلِل تعالى واجتناُب نواهيه.

وِت فوَق صوِت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ب( عدُم رفِع الصَّ

ت( التَّثبُُّت من صّحِة األخباِر.

5- بيِّْن كيَف يكوُن إعماُل العقِل في تحليِل نصِّ الخبِر؟

6- اكتــْب ثــالَث نصائــَح ُمفيــدٍة وقــدِِّم األولــى: لطالــٍب أصغــر منــك، والثّانيــَة: لزميِلــَك، والثّالثــَة: لمــن هــو 
أكبــر منــك.

7- اكتْب ثالَث صفاٍت للقائِد الّناجِح حسَب أهميَّتها برأيك.

8- اكتْب موقفًا تتجّلى فيه عظمُة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

؟ 9 ـــــ كيَف يتمُّ تطبيُق مبدأ الّشورى في عصِرنا الحاضِر في المجاِل االجتماعيِّ

10– بيِّْن كيَف يكوُن التّأدُب مع رسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص في وقِتنا الحاضِر؟

11- اقرْأ قوَله تعالى ثمَّ أجْب: 

ــواْ ِمــۡن َحۡولـِـَكۖ فَٱۡعــُف َعۡنُهــۡم  ــا َغلِيــَظ ٱۡلَقۡلــِب َلنَفضُّ ِ نِلــَت لَُهــۡمۖ َولـَـۡو ُكنــَت َفظًّ چ فَبَِمــا رَۡحَــةٖ ّمِــَن ٱللَّ

ـِـَي ١٥٩چ ]آل عمــران[. َ ُيـِـبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ ۡمــرِۖ فَــإَِذا َعَزۡمــَت َفَتــَوكَّ
َ
َوٱۡســَتۡغفِۡر لَُهــۡم وََشــاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل

 كيَف يستفيُد كلُّ إنساٍن حسب موقعه مَن التَّوجيهاِت اإللهّيِة الواردِة في اآليِة؟
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أسلوُب الّتنفيِذ: تعاونيٌّ

خطواتُ اّتخاذِ القرارِنشاٌط 

    تصميُم مجاِت حائٍط عن اّتخاِذ القراِر، وذلك بالتَّعاوِن مع الزُّماِء وبإشراِف المدرِِّس.

ــفُّ إلــى أربــِع مجموعــاٍت متجانســٍة يمكــُن أن تكــوَن اختيارّيــًة أو حســَب مــا يــراه المــدرُِّس،   ُيقَســُم الصَّ

بحيــُث يكــوُن لــكلِّ مجموعــٍة مهمــةٌ محــدَّدةٌ تبــدأُ بمهمــِة توضيــِح خطــواِت اّتخــاِذ القــراِر، ويضــاُف إليهــا:

 للمجموعِة األولى: بياُن العوامِل اّلتي تؤثُر في اتِّخاِذ القراِر.

للمجموعِة الثّانيِة: بياُن الفرِق بيَن القراِر وعمليِة اتِّخاِذ القراِر.

للمجموعة الثّالثِة: بياُن األساليِب اّلتي تمكُِّن الشَّباَب مَن التَّدرِب على اتِّخاِذ القراِر.

 . ُح خطواِت اّتخاِذ القراِر على شكِل مخطٍَّط بيانيٍّ للمجموعِة الّرابعِة: رسُم لوحٍة توضِّ

 مصادُر البحِث: مكتبُة المدرسِة، الّشابكُة .... مع توثيِق المعلوماِت اّلتي يتمُّ جمُعها.

 اختيــاُر طالــٍب يمثِّــُل مجموعتَــه، يقــوُم بــدوِر الُمــدرِِّس ومهمتُــه طــرُح عمــِل المجموعــِة ومناقشــُته بالطَّريقــِة 

اّلتــي يرغــُب مســتخدمًا وســائَل متنوعــًة )عــرُض بوربوينــت، صــوٌر توضيحّيــٌة، مخططــاٌت بيانّيــٌة، مجــاُت 

حائــٍط، ...( ويمكــُن أليِّ فــرٍد بمجموعِتــه مســاعدُته.

 يختاُر الطُّاُب بعَض األعماِل بإشراِف الُمدرِِّس؛ لعرِضها داخَل الصَّفِّ وفي بهِو المدرسِة.

رِة. ُيكلَّف الطُّاُب بالنَّشاِط مع بدايِة الوحدِة، وُيناقُش النَّشاُط في الحّصِة الدَّرسّيِة المقرَّ
ملحوظٌة:

فكرُة النَّشاِط



25

الوحدةُ الّثانيُة

عبادُ الرَّمحِن
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ُل صفاتُ عبادِ الرَّمحنِالدَّرُس األوَّ

عبــاُد الرَّحمــِن هــم الّصالحــوَن اّلذيــَن يتَّصفــوَن بطهــارِة القلــِب واســتقامِة اللِّســاِن، والّصادقــوَن فــي القــوِل 
تعالــى  اهلِل  أوامــَر  الجاهليــِن، ويلتزمــوَن  أنفِســهم، ويعرضــوَن عــن  الّنــاَس علــى  يؤثــروَن  واّلذيــَن  والعمــِل، 
ــاِس بتواضــٍع وليــِن جانــٍب؛ لذلــك نالــوا شــرَف تســميِتهم بعبــاِد الرَّحمــِن. ويجتنبــوَن نواهيــه، ويتعاملــوَن مــع الّن

فاِت ليتشرََّف باالنتساِب إلى الرَّحمِن؟  كيَف يتمثَـُّل اإلنساُن هذه الصِّ

المعنىالكلمُة القرآنّيُةم

سكينٌة ووقاٌر.چ ..................چ1

يشّحوا ويبخلوا في اإلنفاِق.چ ..................چ2

مازمًا ال انفكاَك له.چ ..................چ3

وسطًا.چ ..................چ4

عقابًا شديدًا.چ ..................چ5

ِيَن يَبِيُتوَن لَِرّبِِهۡم  ۡرِض َهۡوٗنا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰٗما ٦٣ َوٱلَّ
َ
ِيَن َيۡمُشوَن َعَ ٱۡل چ وَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلَّ

ا  َها َسآَءۡت ُمۡسَتَقّرٗ ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡصِۡف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَبَها َكَن َغَراًما ٦٥ إِنَّ ٗدا َوقَِيٰٗما ٦٤ َوٱلَّ ُسجَّ
ِ إَِلًٰها َءاَخَر  ِيَن َل يَۡدُعوَن َمَع ٱللَّ واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما ٦٧ َوٱلَّ نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ

َ
ِيَن إَِذآ أ َوُمَقاٗما ٦٦ َوٱلَّ

ثَاٗما ٦٨ يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم 
َ
ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ َوَل َيۡقُتلُوَن ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ

اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ  ُ َسّيِ َٔ ُل ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ
ُ
ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ فِيهِۦ ُمَهانًا ٦٩ إِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَمٗل َصٰلِٗحا فَأ

ِ َمَتاٗبا ٧١چ  ]الفرقان[. ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٧٠ َوَمن تَاَب وََعِمَل َصٰلِٗحا فَإِنَُّهۥ َيُتوُب إَِل ٱللَّ َوَكَن ٱللَّ

أقرُأ وُأحدُِّد:

أ( يقومون بـ: 1- ..................................   2- ..................................

...................... - 5 ......................... -4  ........................... -3 

ب( يبتعدون عن كلِّ ما يهّدد أمان المجتمع فهم ال:
....................... -3     ....................... -2   ......................... -1 

	:ومن يفعْل واحدًة من هذه الكبائر مستحّاً لها فجزاؤه في اآلخرة
...............................................................................................

أُبيُِّن صفاِت عباِد الرَّحمِن وأعبُِّر عنها بأسلوبي:
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أكتُب التَّركيَب القرآنيَّ الموافَق لمعنى كلٍّ من اآليتيِن اآلتيتيِن:

التَّركيُب القرآنيُّاآليُة القرآنّيُةم

ۡرِض َمرًَحاچ  ]اآلية/لقمان:18[1
َ
َك لِلنَّاِس َوَل َتۡمِش ِف ٱۡل چ ......................چچ َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ

چ ......................چچ َوَل َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك َوَل تَۡبُسۡطَها ُكَّ ٱۡلبَۡسِطچ ]اآلية/اإلسراء:29[2

للتَّوبِة من الذَّنِب شروٌط، هي: )اإلقاُع عنه - العزُم على عدِم العودِة - النَّدُم - تأديُة الحقوِق ألصحاِبها(.
 

شروُط التَّوبِة  ....... ........ ........

 الّصادقةِ 
........ 

أقرُأ وُأرتُِّب:  

أكتُب التَّركيَب القرآنيَّ اّلذي يتضّمُن الِفَكَر اآلتيَة:

الفكرُةالتَّركيُب القرآنيُّم

واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما ٦٧چ1 نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ
َ
ِيَن إَِذآ أ چَوٱلَّ

الّتوازُن في اإلنفاِق أساُس نجاِح االقتصاِد 
على صعيِد الفرِد واألسرِة والدَّولِة.

التَّوبُة والعمُل الّصالُح شــرٌط في تبديِل چ ...........................................چ2
السَّيِّئاِت حسناٍت.

الّتواضُع من صفاِت المتَّقيَن.چ ...........................................چ3

چ ...........................................چ4
العاقــُل يقابــُل إســاءَة الجاهليــَن بالِحلــِم 

وحســِن التَّصــرِف.

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أقتصُد في اإلنفاِق.        2- ...................... .         3- ..................... . 

 صّنْف في جدوٍل صفاِت عباِد الرَّحمِن الواردَة في اآلياِت الكريمِة التَّقويُم

مميِّزًا بيَن صفاِت الفعِل وصفاِت التَّرك مَع التَّعليِل.
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َتحيَّةً وسَالماًالدَّرُس الثّاني

عبــاُد الرَّحمــِن زكــْت نفوُســهم، وقويــْت عزائُمهــم، وتســابقْت همُمهــم إلــى مزيــٍد مــن العبــاداِت، ومحاســِن 

فــاِت. فــاِت اّلتــي كانــت موضــَع ثنــاٍء مــَن اهلِل تعالــى فــي الدُّنيــا واآلخــرِة؛ وفــي هــذا النَّــصِّ إكمــاٌل لتلــك الصِّ الصِّ

المعنىالكلمُة أو التَّركيُب القرآنيُّم

كلُّ ما ال يعني اإلنساَن من قوٍل أو فعٍل.چ ....................چ1

راحًة وسرورًا.چ ....................چ2

أعلى مواضِع الجّنِة.چ ....................چ3

يكترُث. چ ....................چ4

واْ َعلَۡيَها  ِيَن إَِذا ُذّكُِرواْ أَِبَيِٰت َرّبِِهۡم لَۡم َيِرُّ واْ كَِراٗما ٧٢ َوٱلَّ واْ بِٱللَّۡغوِ َمرُّ وَر ِإَوَذا َمرُّ ِيَن َل يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ چ َوٱلَّ

لِۡلُمتَّقَِي إَِماًما ٧٤  ۡعُيٖ َوٱۡجَعۡلَنا 
َ
أ ةَ  ٰتَِنا قُرَّ َوُذّرِيَّ ۡزَوِٰجَنا 

َ
أ َربََّنا َهۡب نَلَا ِمۡن  ِيَن َيُقولُوَن  ا وَُعۡمَياٗنا ٧٣ َوٱلَّ ُصّمٗ

ا َوُمَقاٗما ٧٦ قُۡل  ۡوَن فِيَها َتِيَّٗة وََسَلًٰما ٧٥ َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقّرٗ واْ َوُيلَقَّ ْوَلٰٓئَِك ُيَۡزۡوَن ٱۡلُغۡرفََة بَِما َصَبُ
ُ
أ

ۡبُتۡم فََسۡوَف يَُكوُن لَِزاَمۢا ٧٧ چ  ]الفرقان[. َما َيۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرّبِ لَۡوَل ُدَعٓؤُُكۡمۖ َفَقۡد َكذَّ

أقرُأ وُأحدُِّد:

، مبيِّنًا الغايَة منه: أكتُب دعاًء لعباِد الرَّحمِن ورَد في النَّصِّ

الدُّعاُء: ...................................................................

الغايُة منه: .................................................................
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الفكرُةالتَّركيُب القرآنيُّم

اإلنساُن الّصالُح قدوٌة لآلخريَن في عمِل الخيِر.چ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقَِي إَِماًماچ1

وَر چ2 ِيَن َل يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ ....................................... .چ  َوٱلَّ

3
واْ َعلَۡيَها  ِيَن إَِذا ُذّكُِرواْ أَِبَيِٰت َرّبِِهۡم لَۡم َيِرُّ چ َوٱلَّ

ا وَُعۡمَياٗناچ ....................................... .ُصّمٗ

ا َوُمَقاٗما چ4 ....................................... .چ َخِٰلِيَن فِيَهاۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقّرٗ

ۡبُتۡم فََسۡوَف يَُكوُن لَِزاَمۢا چ5 ....................................... .چ َفَقۡد َكذَّ

أقرُأ وأُبيُِّن:

حيُح   الموقُفم السُّلوُك الصَّ

..........................شهَد زميُلك أماَم مدرِِّسه على شيٍء لم يَره ليناَل ثناًء منه.1

..........................يعتقُد أخوك أنَّ واجَبه تجاه القرآِن الكريِم ينحصر في إتقاِن تاوته.2

..........................يظنُّ زميُلك أنَّ الِحلَم عِن السُّفهاِء ضعٌف.3

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

وَر في القوِل.    2- ...................... .     3- ..................... .  1- أجتنُب الزُّ

 لّما كاَن اللَّغُو هدرًا للوقِت، وتعطيًا للّطاقاِت، وجَب استثماُر الوقِت بما يفيُد. التَّقويُم

 اقترْح حاّلً لمشكلِة المداومِة على الدَّردشِة في وسائِل التَّواصِل االجتماعّي، 

وفي جلساِت اللَّهِو واللَّغِو.
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أتلو بإتقاٍن:

مهَمٌ توصلُ إىل القممِالدَّرُس الثّالُث

 ]الفرقان[
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أكتُب أحكاَم النُّوِن الّساكنِة والتَّنويِن تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

.........

چَهۡوٗنا ِإَوَذاچ

.........

نَفُقواْ چ
َ
چ أ

.........

ۡزَوِٰجَناچ
َ
چِمۡن أ

أكتُب أحكاَم الميِم الّساكنِة تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

..............

چ چبُِكۡم َرّبِ

..............

چ تُِصيُبُهم بَِماچ

..............

چ ِمنُكم ّمِنچ

..............

چَيۡمُشوَنچ

الّتعليُلمرّققٌةمفّخمٌةالمثاُلم
جاءِت الّراُء مفتوحًة.√چ ٱلرَِّنَٰمۡح چ1

ِ چ2 ُسِبَقت الُم اسِم الجالِة بكسٍر.√چ رَُسوِل ٱللَّ

............................................چ ٱۡصِۡف چ3

ِچ4 ............................................ چ َمَع ٱللَّ

ۡرِض چ5
َ
............................................چ ٱۡل

چ6 ُ ُل ٱللَّ ............................................چ ُيَبّدِ

............................................چ ٱۡلُغۡرفََة چ7

ُأكمُل الجدوَل اآلتي َوْفَق المثاِل مع التَّعليِل وأنطُق األمثلَة نطقًا صحيحًا:

 اكتْب عالمَة )ü( في الحقِل المناسِب مع التَّعليِل وانطِق األمثلَة نطقًا صحيحًا:التَّقويُم

                 التَّعليُلقلقلٌة صغرىقلقلٌة كبرى   المثاُل م
واْ چ1 ..............................................چ َيۡقُتُ
..............................................چ َهۡب چ2
..............................................چ َل يَۡدُعوَن چ3
..............................................چ َوٱۡجَعۡلَنا چ4
..............................................چ َوَيۡخُلۡ چ5
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من صفاتِ املنافقنيَالدَّرُس الرّابُع

َحرٌي بمن تحّلى باألخاِق الفاضلِة أن يكوَن محبوبًا في مجتمِعه. 

وَحرٌي بمن كاَن ذا ُخُلٍق سيٍء أن يكوَن مذمومًا في قوِمه.

فات اّلتي تكرُهها في اآلخريَن؟   ما الصِّ

فات أكثُر ضررًا؟  أيُّ تلك الصِّ

أقرُأ وُأحلُِّل:

المعنىالكلمُةم

ِصفٌة.»...........................«1

يخالُف ظاهُره باطَنه.»...........................«2

أفرَط في الُخصومِة.»...........................«3

نَقَض العهَد.»...........................«4

 أكتُب الكلمَة من الحديِث الشَّريِف جانَب معناها:

للُمنافِق سلوكاٌت قبيحٌة يقُع فيها، وتصبُح صفاٍت الزمًة له، ومن أهمِّها: 

1- خيانــُة األمانــةِ: الوفــاُء واألمانــُة مــن مــكارِم األخــاِق، وقــد أمــَر اللَّـــُه تعالــى بــأداِء األمانــاِت إلــى 
ــاچ ]اآلية/النســاء:58[.  ۡهلَِه

َ
ــِت إَِلٰٓ أ َمَٰنٰ

َ
ــَؤدُّواْ ٱۡل ن تُ

َ
ــۡم أ ُمرُُك

ۡ
َ يَأ أصحاِبهــا بقولــه: چ إِنَّ ٱللَّ

قاَل صّلى اهلُل عليه وسّلم: »أدِّ األمانَة إلى َمِن اْئَتَمَنَك وال َتُخْن َمن خاَنَك« )سنن الترمذي(.

أقرُأ وأبني موقفًا:

قاَل َصلَّى اللَّـه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
»أرَبــٌع َمــن ُكــنَّ فيــه كاَن ُمناِفقــًا خاِلصــًا، وَمــن كاَنــت فيــه َخصلــٌة ِمنهُــنَّ كاَنــت فيــه َخصلــٌة ِمــَن 
ذا خاَصــَم َفَجــَر«  ذا عاَهــَد َغــَدَر، واإ ذا َحــدََّث َكــَذَب، واإ النِّفــاِق َحتَّــى َيَدَعهــا: إذا اؤُتِمــَن خــاَن، واإ
)متفق عليه(.

ِفَكُر الحديِث الشَّريِف:
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2- الكــذبُ: وهــو أْن ُيحــدَِّث اإلنســاُن بخــاِف الحقيقــِة، فيزيــَد فــي الــكاِم وينقــَص حســَب هــواه ومصلحِتــه، 
َمــا َيۡفــَتِي ٱۡلَكــِذَب  ّمــا رجــاَء منفعــٍة منهــم، قــال تعالــى: چ إِنَّ وهــو يفعــُل ذلــك إّمــا َخوفــًا مــَن الّنــاِس، واإ

ْوَلٰٓئـِـَك ُهــُم ٱۡلَكِٰذبـُـوَن ١٠٥ چ ]النحــل[. 
ُ
ِۖ َوأ ِيــَن َل يُۡؤِمُنــوَن أَِبَيـٰـِت ٱللَّ ٱلَّ

 أكتُب حديثًا يحذِّر من الكذِب، قال ملسو هيلع هللا ىلص: ................................................ 
.

الُمجتمِعالفرِدم

يسيُر بالمجتمعِ نحَو ضياعِ الِقيَِم اإلنسانيِّة.يُشعُر بالقلِق واالضطراِب.1

2..........................................................................

3..........................................................................

ُأبيُِّن آثاَر الكذِب في:

3- الَغــدرُ: هــو نقــُض العهــِد، وُخْلــُف الوعــِد، وهــو صفــٌة غيــُر إنســانّيٍة، وقــد حــذََّر اللَّـــُه تعالــى الّنــاَس بأّنــه 
ــ ُٔوٗل ٣٤ چ ]اإلســراء[.  ــَد َكَن َمۡس ــِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡه ــواْ بِٱۡلَعۡه ۡوفُ

َ
سيســأُلهم عــن عهوِدهــم ومواثيِقهــم بقولــه: چ َوأ

4- الفجــورُ عنــدَ اخلصومــةِ: ال يــكاُد يخلــو إنســاٌن مــن االختــاِف مــَع غيــِره، وقــد يتطــوَُّر هــذا االختــاُف 
إلــى ُخصومــٍة، واإلنســاُن العاقــُل يلتــزُم أخــاَق النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فــا يســيُء القــوَل مــَع َمــن يخالفُــه.

أّمــا الُمناِفــُق فعلــى العكــِس مــن ذلــك، يتطــاوُل بلســاِنه عنــَد الُخصومــِة، وربَّمــا وقــَع فــي السَّــبِّ والشَّــتِم، كمــا 

أنَّــه قــد يذكــُر َخْصَمــه بــكلِّ قبيــٍح؛ لُيظِهــَر للّنــاِس أنَّ خصَمــه مخطــٌئ، وهــو علــى صــواٍب.

. .......................................................................................

. .......................................................................................

ُأبيُِّن نتائَج الغدِر على الفرِد والمجتمِع:

أتذكَُّر وأكمُل:

أجتنُب صفاِت المنافقين: 1- ................ . 2- ................ . 

. ................ -4  . ................ -3
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أكتُب المصطلَح المناسَب لكلِّ موقٍف من المواقِف السُّلوكّيِة اآلتيِة: 

) ِرياٌء – إخالٌص – أمانٌة – ِخيانٌة – غدٌر - ُفجوٌر(

المصطلُحالموقُفم

وِت والسَّبُّ عنَد الخاِف.1 ......................رفُع الصَّ

إعادُة الحقِّ لصاحِبه ولو كاَن ُمسيئًا.2
......................

دقِة لكسِب مدِح الّناِس.3 إظهاُر الصَّ
......................

عدُم االلتزاِم باالتفاقياِت والعقوِد.4
......................

الشعوُر بُمراقبِة اللَّـِه تعالى في كلِّ األعماِل.5
......................

التَّصرُُّف في الوديعِة من غيِر إذِن صاحِبها.6
......................

تضمََّن الحديُث أهمَّ صفاِت المنافِق اّلتي تؤثُِّر في اإلخاِص، وللمنافقيَن صفاٌت ُأخرى ذكَرها اللَّـُه تعالى 

فــي كتاِبــه الكريــِم، والنَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي أحاديــَث ُأخــرى.

فُةالدَّليُلم النَّصيحُة الُمناسبُةالصِّ

1

قاَل تعالى في وصِف المنافقيَن:
لَــٰوةِ قَاُمــواْ ُكَســاَلٰ يـُـَرآُءوَن ٱنلَّاَس  چ ِإَوَذا قَاُمــٓواْ إَِل ٱلصَّ

َ إِلَّ قَلِيــٗل ١٤٢چ ]اآلية/النســاء[. َوَل يَۡذُكــُروَن ٱللَّ

1ـــ ...........

2ـــ ...........

3ـــ ...........
..................

ذا وعَد أخَلَف« 2 قال ملسو هيلع هللا ىلص: »آيُة المنافِق ثاٌث ... واإ
)ُمتَّفٌق عليه(.

...............................

أقرُأ وأستنتُج:

أناقشُ مع زمالئي: الغايَة من معرفِة صفاِت المنافقين.
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لبّيُةالشَّخصّيُة اإليجابّيُةمن حيُث  م الشَّخصّيُة السَّ

............................................التَّعامُل مع اآلخريَن1

......................المواطنُة2
......................

......................التقدُُّم العلمي3ُّ
......................

لبّيِة: ُأفكُِّر وأقارُن بيَن الشَّخصيِة اإليجابّيِة والسَّ

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- الّنفاُق يهدُِّد أمَن المجتمِع وأماَنه.   2- .................... .    3- ................... . 

 اكتْب موضوعًا بما ال يزيُد عن خمسِة أسطٍر تبيُِّن فيه التَّقويُم

خطَر النِّفاِق على العاقاِت اإلنسانّيِة في المجتمِع.

ُأكمُل الجدوَل اآلتي:

الحلوُل المقترحُة للوقايِة منهامن أسباِب النِّفاِق م

اعتياُد الشَّجاعِة في قوِل الحقِّ.ضعُف الشَّخصّيِة.1

.................الطَّمُع بالمكاسِب الدُّنيوّيِة العاجلِة.2

3.......................................

4........................................



36

أرســَل اهلُل تعالــى نبيَّــه محّمــدًا ملسو هيلع هللا ىلص للبشــرّية مربِّيــًا وداعيــًا إلــى الخيــِر، فــكاَن ســلوُكه تطبيقــًا عملّيــًا لتعاليــِم 

القــرآِن الكريــِم وآداِبــه؛ إذ تقــوُم التَّربيــُة النَّبوّيــُة علــى أســٍس ومبــادَئ أشــارْت إليهــا آيــاُت القــرآِن الكريــِم؛ قــال 

رَۡســۡلَنا فِيُكــۡم رَُســوٗل ّمِنُكــۡم َيۡتلُــواْ َعلَۡيُكــۡم َءاَيٰتَِنــا َوُيَزّكِيُكــۡم َوُيَعّلُِمُكــُم ٱۡلِكَتـٰـَب 
َ
تعالــى: چ َكَمــآ أ

ــا لـَـۡم تَُكونـُـواْ َتۡعلَُمــوَن ١٥١چ ]البقــرة[. َوٱۡلِۡكَمــَة َوُيَعّلُِمُكــم مَّ
 ما األسُس اّلتي استخدَمها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في التَّربيِة؟

السُّلوُك المستفاُداألساُسالّدليُلم

1
نَّ  نَّ ِلَعيِنــَك عليــَك حَقــًا، واإ قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » فــإنَّ ِلجســِدَك عليــَك حقّــًا، واإ

.............التَّوازُنلزوِجــَك عليــَك حقّــًا « )صحيــح البخــاري(.

2
قــاَل ابــن مســعود رضــي اهلُل عنــه: » كاَن الّرجــل ِمنَّــا إذا تعلَّــم َعْشــر 
، والعمــَل بهــنَّ « )تاريــخ الطبــري(. ....................آيــاٍت لــم يجاوزُهــّن حتّــى يعــرَف معانيهُــنَّ

....................قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » اْلَيُد اْلُعْلَيا خير ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى، َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل « )متفق عليه(.3

4
ــَغ ُعْســَفاَن، ثُــمَّ  » َســاَفَر َرُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفــي َرَمَضــاَن، َفَصــاَم َحتَّــى َبَل

ــَراُه النَّــاُس « )متفــق عليــه(. ــاٍء ِفيــِه َشــَراٌب، َفَشــِرَبُه َنَهــارًا ِلَي ....................َدَعــا ِبِإَن

5
ُلَنــا  عــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــاَل: » َكاَن النَِّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَخوَّ

....................ِباْلَمْوِعَظــِة ِفــي اأَليَّــاِم، َكَراَهــَة السَّــآَمِة َعَلْيَنــا « )متفــق عليــه(.

...................قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » أمْرُت أْن أخاطَب النَّاَس على قدِر عقوِلهم « )مسند الديلمي(.6

7
ْن  ــاُس َأْحَســنَّا، َواِإ ــوَن: ِإْن َأْحَســَن النَّ َعــًة، َتُقوُل ــوا ِإمَّ قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » اَل َتُكوُن
َظَلُمــوا َظَلْمَنــا، َوَلِكــْن َوطُِّنــوا َأْنُفَســُكْم، ِإْن َأْحَســَن النَّــاُس َأْن ُتْحِســُنوا، 

ــَا َتْظِلُمــوا « )ســنن الترمــذي(. ْن َأَســاؤوا َف َواِإ
....................

.................... قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َعلُِّموا، وَيسُِّروا وال ُتَعسُِّروا « )مسند أحمد(.8

رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مربِّيًاالدَّرُس الخامُس

أقرُأ وأستنتُج:
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صــورًا  ويعطــي  شــخصّياِتهم،  اختــاَف  تناســُب  تربوّيــٍة  بأســاليَب  الّنــاِس  مــع  يتعامــُل  ملسو هيلع هللا ىلص  كاَن 

ــلوِك، فــكاَن ال يعامُلهــم بطريقــٍة واحــدٍة بــل بطرائــَق متنّوعــٍة تتناســُب مــع  عملّيــًة ناصعــًة فــي تقويــِم السُّ

اســتعداداِتهم وميوِلهم وقدراِتهم العقلّيِة، وال يطالُبهم بالمســتوى نفِســه مَن العمِل؛ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َما َنَهْيُتُكْم 

ــُه َمــا اْســَتَطْعُتْم « )صحيــح مســلم(. ــوا ِمْن ــِه َفاْفَعُل ــوُه، َوَمــا َأَمْرُتُكــْم ِب ــُه َفاْجَتِنُب َعْن

أقرُأ وأبني موقفًا:

 راعــى النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مبــدَأ الفــروِق الفردّيــِة بيــَن الّنــاِس؛ إذ كانــْت تتنــّوع إجابتُــه ملسو هيلع هللا ىلص أحيانــًا حســَب حــاِل 

الّســائِل، والسُّــؤاُل واحــٌد.

السُّلوُك المستفاُدإجابُة النّّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لمْن قاَل له أوصني:م

..........................» َأْخِلْص ِديَنَك َيْكِفَك اْلَعَمُل اْلَقِليُل « )مستدرك الحاكم(.1

..........................» اَل َتْغَضْب، َفَردََّد ِمَرارًا، َقاَل: اَل َتْغَضْب« )صحيح البخاري(.  2

3
» اتَِّق اللََّه َحْيُثما ُكْنَت، وأْتبِع السَّيَِّئَة الَحَسَنة َتْمُحها، 

وَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن « )سنن الترمذي(.
..........................

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أستثمُر إمكاناتي بالخيِر، وأرتُِّب أولوياتي.       2- .................................... .  

. .................................... -4      . .................................... -3  

ْح التَّقويُم  اكتْب موضوعًا بما ال يزيُد عن خمسِة أسطٍر، توضِّ

فيه دوَر المعلِِّم ومساهمَته في بناِء شخصّيِة اإلنساِن؟

أقرُأ وأستنتُج:
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ــٍق  ــَىٰ ُخلُ ــَك لََع كاَن الّنبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حســَن المعاملــِة مــع الّنــاِس جميعــًا؛ إذ وصفــه اهلُل تعالــى بقولــه: چ ِإَونَّ

ــَم َصاِلــَح اأْلَْخــَاِق « )مســند أحمــد(. ــٖم ٤چ ]القلــم[، وقــال صّلــى اهلُل عليــه وســّلم: »ِإنََّمــا ُبِعْثــُت أِلَُتمِّ َعِظي

 كيَف تؤّثُر األخاُق في سلوِك اإلنساِن؟

األثُر اإليجابيُّالقيمُة المستفادُةالموقُف النَّبويُّم

1
» كاَن ملسو هيلع هللا ىلص َيُكوُن ِفي مْهَنِة َأْهِلِه فِإذا َحَضَرِت الصَّاة، 

ــاِة « )صحيــح البخــاري(. َخــَرَج ِإلــى الصَّ
الموّدُة التَّعاوُن

2
ــَاَة ُأِريــُد ِإَطاَلَتَهــا َفَأْســَمُع  قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإنِّــي أَلَْدُخــُل الصَّ

ــِه ِبــِه « )صحيــح مســلم(. ، َفُأَخفِّــُف ِمــْن ِشــدَِّة َوْجــِد ُأمِّ ِبــيِّ ُبــَكاَء الصَّ
.........................

فُق بالحيواِنقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِفي ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجٌر « )متفق عليه(.3 .............الرِّ

4
» كاَن ملسو هيلع هللا ىلص اَل َيْأَنــُف َأْن َيْمِشــَي َمــَع اأْلَْرَمَلــِة َواْلِمْســِكيِن 

َفَيْقِضــَي َلــُه اْلَحاَجــَة « )ســنن النَّســائي(.
.........................

5

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َسَيْأِتيُكْم َأْقَواٌم َيْطُلُبوَن اْلِعْلَم، َفِإَذا َرَأْيُتُموُهْم 

اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ِبَوِصيَّــِة َرُســوِل  َمْرَحبــًا  َمْرَحبــًا  َلهُــْم:  َفُقولُــوا 

ــْم « )ســنن ابــن ماجــه(.  ــْم أي: َعلُِّموُه َواْقُنوُه

.........................

مَكارمُ األخْالقِالدَّرُس الّسادُس

أقرُأ وأستنتُج:
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ــه أصحاَبــه لفضائــِل األخــاِق وُحســِن التَّعامــِل، ومــن ذلــَك قولُــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ ُســاَمى ِمــَن  كاَن ملسو هيلع هللا ىلص يوجِّ
النَّــاِس َعَليــِه َصَدَقــٌة، ُكلَّ َيــوٍم َتطلُــُع ِفيــِه الشَّــْمُس: َتْعــِدُل َبيــَن االْثَنيــِن َصَدقــٌة، وُتِعيــُن الرَُّجــَل فــي َدابَِّتــِه، 
ــاِة  َفَتْحِملُــُه َعَلْيَهــا َأْو َترَفــُع َلــُه َعَلْيَهــا َمَتاَعــُه َصَدَقــٌة، َوالَكِلَمــُة الَطيِّّبــُة َصَدَقــٌة، وبــكلِّ َخْطــَوٍة َتمشــيَها ِإَلــى الصَّ

ــٌة « )متفــق َعَليــِه(. ــٌة، وُتميــُط األَذى َعــِن الطَّريــِق َصَدَق َصَدَق

األثــُرالـُخـلُـُق العبارُة مَن الحديِث م

تآلُف أفراِد المجتمِع، ......... اإلصاُح بيَن المتخاصميَن» َتْعِدُل َبيَن االْثَنيِن«1

2» ............... «................................................

3» ............... «................................................

4» ............... «................................................

5» ............... «................................................

ْفَق اَل َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِإالَّ َزاَنُه، َواَل ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشاَنُه « )صحيح مسلم(. قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإنَّ الرِّ

الّتعليلالّتعامل األمثلالموقفم

سائٌل طلَب منك مبلغًا مَن الماِل.1
أقضي له حاجَته وال 

أعطيه مااًل.
لعدِم مصداقيِة بعِض 

الّناِس.
غيُر يهمُل دراسَته.2 ........................................أخوك الصَّ

........................................زميُلك وقَع في ضائقٍة مادّيٍة.3

........................................أوالُد جيراِنك يزعجوَنك بلعِبهم في الّشارِع. 4

........................................صديُقك اعتذَر إليك بعَد أن أساَء. 5

أقرُأ وُأحلُِّل:

أقرُأ وأُبيُِّن:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ
1- أتواضُع للّناِس.       2- أقدُِّم المساعدَة لمن يستحقُّها.     3- ................... . 

 للكلمِة الطَّيِّبِة أثٌر في نفوِس اآلخريَن، بيِّْن أثَرها في نفِسك، التَّقويُم
وانعكاَسها على نفوِس اآلخريَن؟
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احَللفُ واأَلميانُالدَّرُس الّسابُع

يحلــُف اإلنســاُن بــاهلِل تعالــى لتأكيــِد مــا يقوُلــه أو يدَّعيــه، لكــنَّ كثــرَة الَحِلــِف دليــٌل علــى ضعــِف الشَّــخصّيِة 
وعــدِم الثِّقــِة بالّنفــِس، ويلجــُأ بعــُض الّنــاِس إلــى الَحِلــِف بــاهلِل تعالــى كذبــًا وزورًا لتحقيــِق أغــراٍض غيــِر ســوّيٍة، وقــد 

ِۢ بَِنِميــٖم ١١چ ]القلــم[. ــآء شَّ ــازٖ مَّ ِهــٍي ١٠ َهمَّ ٖف مَّ حــذََّر اهلُل تعالــى مــن ذلــك؛ قــال تعالــى: چ َوَل تُِطــۡع ُكَّ َحــلَّ

 َ ــواْ ٱللَّ ــِف أســلوبًا لعــدِم فعــِل الخيــِر؛ قــال تعالــى: چ َوَل َتَۡعلُ كمــا نهــى القــرآُن الكريــُم عــن جعــِل الَحِل

ــٞم ٢٢٤چ ]البقــرة[. ــِميٌع َعلِي ُ َس ــاِسۚ َوٱللَّ ــۡيَ ٱنلَّ ــواْ َب ــواْ َوتُۡصلُِح واْ َوَتتَُّق ــَبُّ ن َت
َ
ــۡم أ يَۡمٰنُِك

َ
ــٗة ّلِ ُعرَۡض

 ما الغايُة مَن اليميِن؟

المعنىمأنواُع اليميُن م

الحلُف على أمٍر يتعمَُّد فيه اإلنساُن الكذَب....المنعقدُة1

الحلُف من غيِر قصٍد....الغموُس2

الحلُف على أمٍر في المستقبِل بالفعِل أو التَّرِك. ...اللَّغُو3

ما يترتَُّب عليها نوُع اليميِنالتَّركيُب القرآنيُّم
يَۡمٰنُِكۡمچ  ]اآلية /المائدة :89[.1

َ
ُ بِٱللَّۡغوِ ِفٓ أ .........................چ َل يَُؤاِخُذُكُم ٱللَّ

يَۡمَٰنچ  ]اآلية /المائدة :89[.2
َ
ُم ٱۡل دتُّ .........................چ َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ

3
يَۡمٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيًل 

َ
ِ َوأ وَن بَِعۡهِد ٱللَّ ِيَن يَۡشَتُ چ إِنَّ ٱلَّ

ْوَلٰٓئَِك َل َخَلَٰق لَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِچ  ] اآلية/ آل عمران: 77[.     
ُ
أ

.........................

ُأطابُق نوَع اليميِن الموافِق لمعناه بوضِع الّرقِم المناسِب:

أقرُأ وأُبيُِّن:

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َأاَل ِإنَّ اللََّه َيْنَهاُكْم َأْن َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم، َمْن َكاَن َحاِلفًا َفْلَيْحِلْف ِباللَِّه َأْو ِلَيْصُمْت « 
)صحيح البخاري(.

أقرُأ وأبني موقفًا:
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أقرُأ وُأميُِّز:

غيُر جائزٍةجائزٌةصيغُة اليميِن م

..........أقسَم بالنَّبّيِ إنَّه لْم يتكلَّْم على زميِله بسوٍء.1

..........قاَل: وهللِا لْم أغشَّ في االمتحاِن.2

..........حلَف قائالً: ورّبِ الكعبِة إنِّي درسُت. 3

دَق.4 ..........قاَل: ورحمِة أبي إنِّني قلُت الّصِ

َ َعلَۡيُكۡم َكفِيًلچ ]اآلية/النحل:91[. يَۡمَٰن َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم ٱللَّ
َ
قاَل تعالى: چ َوَل تَنُقُضواْ ٱۡل

ْن لــم يتمكَّــْن مــَن الوفــاِء بيميِنــه فعليــه كفّــارُة اليميــِن، وتكــوُن   علــى اإلنســاِن أْن يبــرَّ بيميِنــه ويفــَي بهــا، واإ
بصيــاِم ثاثــِة أيــاٍم إذا لــم يســتطْع أْن: ........... عشــرة مســاكين، أو........... .

السُّلوُك المستفاُدالدَّليُلم

يَۡمَٰنُكۡمچ ]األية /المائدة:89[.1
َ
...................چ َوٱۡحَفُظٓواْ أ

يَۡمٰنُِكۡمچ ]اآلية /البقرة:224[.2
َ
َ ُعرَۡضٗة ّلِ ...................چ َوَل َتَۡعلُواْ ٱللَّ

يَۡمَٰنُكۡم َدَخَلۢ بَۡيَنُكۡم َفَتِلَّ قََدُمۢ َبۡعَد ُثُبوتَِهاچ ]اآلية/النحل:94[.3
َ
...................چ َوَل َتتَِّخُذٓواْ أ

َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن، َفَرَأى َغْيَرَها َخْيرًا ِمْنَها، َفْلَيْأِتَها، 4
َوْلُيَكفِّْر َعْن َيِميِنِه« )صحيح مسلم(.

...................

أقرُأ وُأكمُل:

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أجتنُب الحلَف بغيِر اهلِل تعالى.     2- ................... .     3- ................... . 

 هناَك من يتَّخُذ الحلَف أسلوبًا لخداِع الّناِس.التَّقويُم
ح أثَر ذلك في شخصّيِة اإلنساِن، ونظرِة اآلخرين إليه. وضِّ
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احملرَّماتُ يف الزَّواجِالدَّرُس الثّامُن
واَج فإنِّــه يبحــُث عــن شــريِك الحيــاِة، ويعلــُم أنَّ هنــاَك نســاًء محّرمــاٍت عليــه ال يســتطيُع  إذا أراَد اإلنســاُن الــزَّ

، منهــنَّ محرَّمــاٌت تحريمــًا مؤبَّــدًا، ومحرَّمــاٌت تحريمــًا مؤقَّتــًا. واَج بهــنَّ الــزَّ
 ما سبُب اختاِف نوعي التَّحريِم؟

واُج بهــا أبــدًا، ألنَّ ســبَب التَّحريــِم ثابــٌت ال يــزوُل،  ـــ المحّرمــاُت تحريمــًا مؤبــدًا: وهــّن كلُّ امــرأٍة يحــُرُم الــزَّ أوَّاًلـ 
كاألمومِة والبنّوِة واألخّوِة، وأســباُب تأبيِد التَّحريم هي: )القرابُة - المصاهرُة - الرَّضاُع(.

 المحّرماُت بسبِب القرابِة:
    

ِخ 
َ
ُٰتُكــۡم َوَخَٰلُٰتُكــۡم َوَبَنــاُت ٱۡل َخَوٰتُُكــۡم وََعمَّ

َ
َهُٰتُكــۡم َوَبَناتُُكــۡم َوأ مَّ

ُ
قــال تعالــى: چ ُحّرَِمــۡت َعلَۡيُكــۡم أ

ۡخــِتچ ]اآلية/النســاء: .]23 يحــرُم علــى الرَّجــِل أْن يتــزوَج مــن: 
ُ
َوَبَنــاُت ٱۡل

 1- األمِّ.  2- ......... 3- ......... 4- ......... 5- ......... 6- ......... 7- .........
 وكذلَك َيحُرُم على المرأِة أْن تتزوَج من:

1- األِب. 2- ......... 3- ......... 4- ......... 5- ......... 6- ......... 7- .........
 المحرَّماُت بسبِب المصاهرِة:

الدَّليُلم
المحرَّمات

شرُط التَّحريِم بسبِب المصاهرِة 

العقُد .........چ َوَل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِچ ]اآلية/النساء:22[.1

َهُٰت نَِسآئُِكۡم چ ]اآلية/النساء:23[.2 مَّ
ُ
وجِة چ َوأ ..................أمُّ الزَّ

3
ِٰت َدَخۡلُتم بِِهنَّ  ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن نَِّسآئُِكُم ٱلَّ ئُِبُكُم ٱلَّ چ َوَرَبٰٓ

َّۡم تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡمچ ]اآلية/النســاء:23[. فَــإِن ل
واِج بأمِّها، أّما ......... تماُم الزَّ

ُمها. ُد العقِد ال يحرِّ مجرَّ

ۡصَلٰبُِكۡمچ ]اآلية/النساء:23[.4
َ
ِيَن ِمۡن أ ۡبَنآئُِكُم ٱلَّ

َ
............................. چ وََحَلٰٓئُِل أ

الحالُةم
سبُب التَّحريِم

المصاهرُةالقرابُة
..........الّزواُج ببنِت األخ1
..........الّزواُج بأمِّ الّزوجة2
..........الّزواُج بطليِق البنت3
..........الّزواُج بالعمَّة 4

أقرُأ وأُبيُِّن:

أقرُأ وُأحدُِّد:

ُأميُِّز سبَب الّتحريِم في 
كلٍّ من الحاالِت اآلتيِة:
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 المحّرمات بسبب الّرضاع: 
              قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َيْحُرُم ِمَن الرََّضاَعِة َما َيْحُرُم ِمَن اْلِواَلَدِة « )متفق عليه(.

: المحرَّماُت بسبِب القرابِة، والمحرَّماُت بسبِب ..........  َيحُرُم من الرَّضاِع أحَد عشَر صنفًا )7+4( وهنَّ

شرطا الرَّضاِع المحرِِّمالدَّليُلم

1
َراَد 

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِ

َ
چ َوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡعَن أ

ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَةچ  ]اآلية/البقرة:233[.
َ
.....................أ

ُم ُدوَن َخْمِس َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت « )سنن البيهقي(. 2 .....................» اَل ُيَحرِّ

التَّعليُلالحكُمالحالُةم
...............................َرضَع من امرأٍة، وأراَد أخوه أْن يتزوََّج ابنَتها.1
................................أراَد أْن يتزوََّج أخَت َمْن أرضعُته.2

واُج بها. واُج بها لمانٍع، فإذا زاَل المانُع جاَز الزَّ ثانيًا ـــ المحّرماُت تحريمًا مؤقَّتًا: وهنُّ كلُّ امرأٍة َيحُرُم الزَّ

المحرَّمُة تحريمًا مؤّقتًاالدَّليُلم

چ ]اآلية/النساء:23[.1 ۡخَتۡيِ
ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
...................چ َوأ

نهى ملسو هيلع هللا ىلص أن ُتزّوَجَ المرأةُ على العمَِّة والخالةِ وقالَ: » ِإنَُّكنَّ ِإَذا َفَعْلُتنَّ َذِلَك 2
َقَطْعُتنَّ َأْرَحاَمُكنَّ « )صحيح ابن حبان(.

...................

................... چ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِچ ]اآلية/النساء:24[.3

ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل 4 ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغۡيَهُ چ فَإِن َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتَّ
اَجَعآ چ ]اآلية/البقرة:230[. ن َيَتَ

َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

...................

َجلَُهچ ]اآلية/البقرة:235[.5
َ
ٰ َيۡبلَُغ ٱۡلِكَتُٰب أ المعتدَُّة من طاٍق أو وفاٍة.چَوَل َتۡعزُِمواْ ُعۡقَدةَ ٱنلَِّكِح َحتَّ

أقرُأ وُأكمُل:

ــه، وزوُجهــا أبــاه، وأوالُدهــا إخوتَــه مــن الرَّضاعــِة، أّمــا إخوتُــه هــو   أتعلَُّم:  مــن َرضــَع مــِن امــرأٍة أصبحــْت أمَّ
فــا صلــَة بيَنهــم وبيــَن هــذه المــرأِة وعائلِتهــا.

أقرُأ وأستنتُج:

أقرُأ وأُبيُِّن:

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:    1- تحريُم الّزواِج من بعِض األصناِف يسهُم في حفِظ المجتمِع ونقاِئه. ُم مَن الدَّ أتعلَّ
 . .......................... -3    . .......................... -2  

واِج من بعِض األصناِف.التَّقويُم ّيِة من تحريِم الزَّ حِّ ْح بعَض الفوائِد االجتماعّيِة والصِّ  وضِّ
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املرياثُ والوصيُّةالدَّرُس التّاسُع
أوَّاًل ــ الميراُث: 

اهتــمَّ التَّشــريُع اإلســاميُّ بالميــراِث اهتمامــًا كبيــرًا، وحــدََّد مــن لهــم الحــقُّ فــي تركــِة الميــِت؛ لُيبطــَل مــا 
ــاِل  غــاِر؛ قــاَل تعالــى: چ ّلِلرَِّج كاَن يفعُلــه بعــُض العــرِب مــن توريــِث الرِّجــال دوَن الّنســاِء، والكبــاِر دوَن الصِّ
ۡو 

َ
ــا قَــلَّ ِمۡنــُه أ ۡقَرُبــوَن ِممَّ

َ
اِن َوٱۡل ــا تـَـَرَك ٱۡلــَوِٰلَ ۡقَرُبــوَن َولِلّنَِســآءِ نَِصيــٞب ّمِمَّ

َ
اِن َوٱۡل ــا تـَـَرَك ٱۡلــَوِٰلَ نَِصيــٞب ّمِمَّ

ــا ٧چ ]النســاء[. ۡفُروٗض ــا مَّ ۚ نَِصيٗب ــُثَ َك
 هل ُيمكُن تقسيُم الماِل أثناَء حياِة صاحِبه، وهل ُيسمَّى ميراثًا؟ 

سبُب الميراِث النَّصيُبالوارُثالتَّركيُب القرآنيُّ م

النَّسُب.....بنٌت واحدٌة چ ِإَون َكنَۡت َوِٰحَدٗة فَلََها ٱنلِّۡصُفچ  ]اآلية/النساء:11[.1

............ابنتان فأكثُرچ فَإِن ُكنَّ نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتۡيِ فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَك چ ]اآلية/النساء:11[.2

چ  3 ا تََرَك إِن َكَن َلُۥ َوَلٞ ُدُس ِممَّ ِ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ
بََوۡيهِ لُِكّ

َ
چ َوِل

]اآلية/النساء:11[.

.....................

بََواهُ فَِلُّمِهِ ٱثلُّلُُث چ ] اآلية/النساء:11[.4
َ
ۥٓ أ ُۥ َوَلٞ َوَورِثَُه َّۡم يَُكن لَّ ............األمُّ چ فَإِن ل

َُّهنَّ َوَلٞ چ 5 َّۡم يَُكن ل ۡزَوُٰجُكۡم إِن ل
َ
چ َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

]اآلية/النساء:12[.

الّزواُج.............

ا تََرۡكُتم چ ]اآلية/النساء:12[.6 وجُة چ فَإِن َكَن لَُكۡم َوَلٞ فَلَُهنَّ ٱثلُُّمُن ِممَّ ............الزَّ

7
ِ َوِٰحٖد 

ۡخٞت فَلُِكّ
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَلُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
چ ِإَون َكَن رَُجٞل يُوَرُث َكَلٰلًَة أ

َكُٓء ِف ٱثلُّلُِثچ  ۡكَثَ ِمن َذٰلَِك َفُهۡم ُشَ
َ
ُدُسۚ فَإِن َكنُٓواْ أ ّمِۡنُهَما ٱلسُّ

]اآلية/النساء :12[.

............اإلخوُة ألمٍّ 

چ 8 نثََيۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل چ ِإَون َكنُٓواْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗل َونَِساٗٓء فَلذِلَّ

]اآلية/النساء :176[.

اإلخوُة األشّقاُء، 
............اإلخوُة ألٍب 

التَّعليُلغلطصحالحالُة م

..................................للبنِت منفردةً  الثُّلُث1

..................................لألّمِ السُّدُس إن كاَن للمتوفى ولٌد 2

وجِة ولٌد 3 وجِ النِّصُف إن لم يكن للزَّ ..................................للزَّ

أقرُأ وأُبيُِّن:

أقرُأ وأُبيُِّن:

 الميراُث هو: .............................................
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ثانيًا ـــ الوصّيُة:
ُ َعلِيٌم َحلِيٞم ١٢ چ  ]اآلية/النساء[. ِۗ َوٱللَّ ۡو َديٍۡن َغۡيَ ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة ّمَِن ٱللَّ

َ
قاَل تعالى: چ ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَصٰ بَِهآ أ

ــِة اْلــَوَداِع ِمــْن َوَجــٍع َأْشــَفْيُت ِمْنــُه  قــاَل ســعٌد بــن أبــي وقــاٍص رضــَي اهلُل عنــه: َعاَدِنــي َرُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفــي َحجَّ
َعَلــى اْلَمــْوِت، َفُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهلِل، َبَلَغِنــي َمــا تَــَرى ِمــَن اْلَوَجــِع، َوَأَنــا ُذو َمــاٍل، َواَل َيِرثُِنــي ِإالَّ اْبَنــٌة ِلــي َواِحــَدٌة، 
َأَفَأَتَصــدَُّق ِبثُُلثَــْي َماِلــي؟ َقــاَل: »اَل«، َقــاَل: ُقْلــُت: َأَفَأَتَصــدَُّق ِبَشــْطِرِه؟ َقــاَل: » اَل، الثُُّلــُث، َوالثُُّلــُث َكِثيــٌر، ِإنَّــَك 

َأْن تَــَذَر َوَرثَتَــَك َأْغِنَيــاَء، َخْيــٌر ِمــْن َأْن َتَذَرُهــْم َعاَلــًة َيَتَكفَّفُــوَن النَّــاَس « )متفــق عليــه(.
 َمِن اّلذي يستحُق الوصّيَة؟ وماذا ُيسّمى؟ ومّتى تُنفَُّذ الوصّيُة؟ 

 الوصّيُة هي: ............................................

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اللََّه َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َأاَل اَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث« )سنن ابن ماجه(.

 الحكمُة من إبطاِل الوصّيِة للوارِث: .................. و................. .

ُأفكُِّر وُأجيُب:

أقرُأ وُأميُِّز بوضِع إشارِة ) √( في الحقِل المناسِب:

المسّمياُتم
أركاُن 
الوصّيِة

مبطالُت 
المسّمياُتمالوصّيِة

أركاُن 
الوصّيِة

مبطالُت 
الوصّيِة

موُت الُموَصى له1
 قبَل الُموِصي

..........
يغُة4 ..........الصِّ

..........الُموِصي5..........الُموَصى له2
..........الُموَصى به6..........هاُك الُموَصى به3

التَّعليُل حكُم الوصّيِة      الحالُة م
............................أوصى بمبلٍغ من ماِله البِنه األصغِر. 1
2 . ............................أوصى بنصِف ماِله ألحِد فقراِء الحيِّ
............................أوصْت بربِع ماِلها لجمعيٍة خيرّيٍة ُتعنى بأبناِء الشُّهداِء.3

أُبيُِّن الحكَم مَع التَّعليِل:

رِس:    1- الميراُث فريضٌة من اهلِل تعالى، والوصّيُة هي ما ُيلزُم الُموِصي نفَسه بها. ُم مَن الدَّ أتعلَّ
2- الوصّيُة محدَّدٌة بالثُـّلِث، وال تُنفَُّذ بأكثَر من ذلك إال بإجازِة الورثِة.
3- للُموِصي القدرُة على تحديِد من يوصي لهم، وليس ذلك للمورِِّث.
 ............................................................. -4

 ما الحكمُة من تشريِع اهلِل تعالى للميراِث والوصّيِة؟التَّقويُم
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1- أكمِل الفراغاِت اآلتيَة:

واِج: ...............، .................، ................ .    أ( أسباُب التَّحريِم المؤبَِّد في الزَّ

واِج يكون لوجود مانٍع، فإذا زال ................... .  ب( التحريُم المؤقَُّت في الزَّ

ِم هما: ....................، ...................... .  ت( شرطا الرَّضاِع المحرِّ

2- اكتْب كلمَة )صّح( جانَب العبارِة الّصحيحِة، وكلمَة )غلط( جانَب العبارِة المغلوطِة، وصّحِح الغلَط إْن ُوِجَد: 

ٌم تحريمًا مؤبَّدًا.                 )...( ................................   أ( الجمُع بيَن األختيِن محرَّ

ب( تجوُز الوصّيُة بنصِف الماِل.                            )...( ................................

ِد العقِد على أمِّها .             )...( ................................ واُج بالبنِت بمجرَّ ت( َيحُرُم الزَّ

واُج بامرأٍة في عدِِّة وفاِة زوجها.              )...( ................................ ث( ال يجوُز الزَّ

ج( المورُِّث هو َمن ُيحدُِّد َمن يرُثه.                          )...( ................................

3- اكتِب التَّركيَب القرآنيَّ لكلٍّ مَن الِفَكر اآلتيِة:

الفكرُةالتَّركيُب القرآنيُّم

ه بالعبادِة هلِل تعالى وحَده.چ..............................چ1 الّتوجُّ

جزاُء َمن يرتكُب الكبائَر اّلتي تهدُِّد أماَن المجتمِع.چ..............................چ2

تواضُع عباِد الرَّحمِن.چ..............................چ3

التَّفكُُّر في آياِت اهلِل الكونّيِة وآياِته القرآنّيِة.چ..............................چ4

4- ما أثُر الدُّعاِء في حياِة اإلنساِن؟

ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡصِۡف َعنَّا َعَذاَب  ٗدا َوقَِيٰٗما ٦٤ َوٱلَّ ِيَن يَبِيُتوَن لَِرّبِِهۡم ُسجَّ 5- قارْن بيَن قوِله تعالى: چَٱلَّ

َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَبَها َكَن َغَراًما ٦٥ چ ]الفرقان[. وقوِله تعالى: چَتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َربَُّهۡم 
َخۡوٗفا َوَطَمٗعاچ ]السجدة:16[، من حيُث أوُجُه التَّشابِه والتَّنوِع في المضموِن.

تدريباتُ الوحدةِ الّثانيةِ
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وِر أضراٌر تلحُق باألفراِد والمجتمِع، عدِّْدها. 6- لشهادِة الزُّ

7- عّلْل كاّلً مّما يأتي: 

أ( الخائُن لوطِنه بعيٌد عن محّبِة اللَّـِه تعالى والّناِس.

ب( الكذُب صفٌة غيُر إنسانّيٍة.

8- بيِّْن أثَر النِّفاِق في الفرِد والمجتمِع.

9- قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »إّنكْم ال َتَسُعوَن النَّاَس بأْمَواِلُكْم، وْلَيَسْعُهْم ِمْنكْم َبْسُط الَوْجِه وُحْسُن الُخُلِق« )المستدرك للحاكم(.

 كيَف يملُك اإلنساُن قلوَب الّناِس ويكوُن محبوبًا عندهم؟

10- بيِّْن من األمثلِة اآلتيِة نوَع اليميِن وما يترتَُّب عليها:

ما يترتَُّب عليها  النَّوُع المثاُلم

.................................أقسَم إنَّه أعاَد األمانَة إلى صاحِبها مع أنَّه لم يفعْل. 1

.................................قاَل: واهلِل ألدرسنَّ لامتحاِن غدًا. 2

.................................اعتاَد قوَل: )ال واهلِل(، و)بلى واهلِل(.3

.................................قاَل: واهلِل إنَّ القادَم من بعيٍد أخي فإذا هو ابُن الجيراِن.4

ّنما الِحْلُم بالّتَحلُِّم « )المعجم األوسط للطبراني(. 11- قال رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: » إّنما الِعْلُم بالّتَعلُِّم واإ

  ما القيُم الّتربوّيُة المســتفادُة من الحديِث النَّبويِّ الشَّــريِف؟ وكيَف تطبُِّقها ســلوكًا عملّيًا في حياِتك؟

12- صمــْم جــدواًل تبيِّــُن فيــه الفــرَق بيــَن الوصّيــِة والميراِث من حيُث: الحكُم والوقُت والمقداُر.
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غرسُ القِيِم يف األبناءِورقُة عمٍل

كتابــُة موضــوٍع حــوَل غــرِس الِقيــِم األخاقّيــِة، وانعكاســها علــى حيــاِة الفــرِد والمجتمــِع نحــو: 

العاقــاِت  فــي تكويــِن  ُتمثِـّــُل ركنــًا أساســّيًا  المحتاجيــِن، ...(؛ ألنَّهــا  )احتــراِم اآلخــِر، مســاعدِة 

ــِة، وغرَســها يعتمــُد علــى الفــرِد وقدراِتــه  ــاِس، وألنَّ الِقيــَم تتأثَّــُر بظــروِف التَّنشــئِة االجتماعّي بيــَن الّن

ســهاِم المؤسســاِت التَّربوّيــِة. وموروثاِتــه الثّقافّيــِة، واإ

فكرُة ورقِة العمِل:

أسلوُب الّتنفيِذ: فرديٌّ

نًا اآلتي:  اكتْب موضوعًا حوَل غرِس الِقيِم األخاقّيِة متضمِّ

ـــــ دوَر كلٍّ مَن األسرِة والمدرسِة، وكيفّيَة االستفادِة منهما.

. ـــــ دوَر األصدقاِء واإلعاِم، وكيفّيَة االستفادِة منهم والحّد من تأثيِرهم السَّلبيِّ

 مصادُر البحِث: مكتبُة المدرسِة، الّشابكُة .... مع توثيِق المعلوماِت اّلتي يتمُّ جمُعها.

رِة. ُيكلَّف الطُّاُب بورقِة العمِل مع بدايِة الوحدِة، وتُناقُش ورقُة العمِل في الحّصِة الدَّرسّيِة المقرَّ
ملحوظٌة:
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الوحدةُ الّثالثُة

نِعَمُ اهلِل تعاىل
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َر له ما في السَّــمواِت واألرِض، وأحاَطه بآياٍت كونّيٍة  خلَق اهلُل تعالى اإلنســاَن ووهَبه العقَل؛ ليفكَِّر به وســخَّ
نــاِت، بــْل يتجاوُزهــا  ؛ فــا يقــُف فــي نظراِتــه عنــَد المكوَّ يمانــًا بخالِقــه عــزَّ وجــلَّ ال ُتعــدُّ وال ُتحصــى تزيــده معرفــًة واإ

ناِتــه. ليتعــرََّف مبدَعهــا، فــإذا أمعنــَت النَّظــَر فــي صفحــِة هــذا الكــوِن وتدبيــِر شــؤوِنه رأيــَت تناســقًا دقيقــًا بيــَن مكوَّ
 عاَم تدلُّ هذه المكوناُت في إبداِع َخْلِقها وتناسِق حركِتها وجمالياِت شكِلها؟

ُل حَدَائقَ َذاتَ بَهْجَةٍالدَّرُس األوَّ

المعنىمالكلمُة القرآنّيُةم

بساتيَن مسوَّرًة....چ َيۡعِدلُوَنچ1

حسٍن ورونٍق....چ َحَدآئَِقچ2

يبتعدوَن عِن الحّق....چ َبۡهَجةٖچ3

التَّفسيُرالتَّركيُب القرآنيُّم

ّماُء خيٌر أْم مْن أبدَع السَّماَء واألرَض؟چ....................چ1 أتلَك اآللهُة الجامدُة الصَّ

چ....................چ2
وأنزَل للّناِس الماَء مَن الغيوِم، فجعَل منه رزقًا حسنًا وبساتيَن ذاَت 

منظٍر جميٍل ُيدخُل البهجَة والسُّروَر على النُّفوِس.

ليَس في مقدوِر أحٍد مَن الّناِس إنشاُء آليِة النُّموِّ واإلنباِت في المزروعاِت.چ....................چ3

َأيزُعُم المكذِّبوَن بعَد هذا أنَّ مَع اهلِل تعالى إلهًا آخَر؟ چ....................چ4

ۢنَبۡتَنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل لَُكم ّمَِن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ مَّ

َ
چأ

ِۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َيۡعِدلُوَن ٦٠ چ  ]النمل[. َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ
َ
ن تُۢنبُِتواْ َشَجَرَهاۗٓ أ

َ
ا َكَن لَُكۡم أ َبۡهَجةٖ مَّ

أقرُأ وُأطابُق:

أكتُب التَّركيَب القرآنيَّ جانَب تفسيِره:

المعنىالكلمُة القرآنّيُةم

مكانًا يستقرُّ عليه اإلنسان.چ ..................چ1

فاصًا يمنُع اختاَطهما.چ ..................چ2

الجباَل.چ ..................چ3

نَۡهٰٗرا وََجَعَل لََها َرَوِٰسَ وََجَعَل َبۡيَ ٱۡلَۡحَرۡيِن 
َ
ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلٰلََهآ أ

َ
ن َجَعَل ٱۡل مَّ

َ
چأ

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن ٦١چ  ]النمل[.
َ
ِۚ بَۡل أ َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ

َ
َحاِجًزاۗ أ

أقرُأ وُأحدُِّد:
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التَّركيُب القرآنيُّم
رُة ناُت المسخَّ المكوَّ
الوظيفُة لخدمِة اإلنساِن

............................األرُضچ...........................چ1

............................األنهاُرچ...........................چ 2

............................الجباُلچ...........................چ3

............................البرزُخ البحريُّچ...........................چ4

ُأحدُِّد وأبيُِّن:

الهدُي المستفاُدالتَّركيُب القرآنيُّ      م

چ...........................چ1
زِق والّتدبيِر،  اهلُل تعالى خالُق اإلنساِن، المنفرُد باإليجاِد والرِّ

هو المستحق للعبادِة دوَن غيِره.

چ...........................چ2
القرآُن الكريُم يدعو اإلنساَن للتَّفكُِّر والتّأمِل بمظاهِر الكوِن؛ 

ليصَل إلى معرفِة اهلِل تعالى، واإليماِن بوحدانّيِته وقدرِته.

الفكرُة    التَّركيُب القرآنيُّم

ۢنَبۡتَنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖچ1
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل لَُكم ّمَِن ٱلسَّ

َ
...........................چ َوأ

ن تُۢنبُِتواْ َشَجَرَهاچ2
َ
ا َكَن لَُكۡم أ ...........................چ مَّ

نَۡهٰٗراچ 3
َ
ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلٰلََهآ أ

َ
ن َجَعَل ٱۡل مَّ

َ
........................... چ أ

أقرُأ وأستنتُج:

أقرُأ وُأحدُِّد:

رِس:    1- اهلُل  تعالى وحَده المستحُق للعبادِة.    2- .......................... .  ُم مَن الدَّ أتعلَّ
 . .......................... -4    . ............................... -3  

 كيَف تفّسر أنَّ التَّفكَُّر في مظاهِر الكوِن يوصُل التَّقويُم
إلى اإليماِن بوحدانّيِة اهلِل تعالى وعظمِته؟
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أمَّنْ يُجيبُ املْضَطرَّ إذا دَعَاهُالدَّرُس الثّاني

جعــَل اهلُل تعالــى الدُّنيــا داَر ابتــاٍء واختبــاٍر للّنــاِس، فــا بــدَّ أْن تنــزَل باإلنســاِن بعــُض األزمــاِت والشَّــدائِد فــي 
ــرِّ عنــه.  حياِتــه، وقــد توجــُد بعــُض الحــاالِت اّلتــي ال يســتطيُع أحــٌد مــن البشــِر كشــَف الضُّ

 إلى َمن يلجُأ اإلنساُن في هذه الحالِة؟  
 َمن الذي يكشُف عنه السُّوء والباَء؟

من مظاهِر قدرِة اهلِل تعالى ووحدانّيِته:
...........................................................................................-1

............................................................................................-2
3- المحافظــُة علــى اســتمراِر تــوارِد الّنــاِس إلــى هــذه الحيــاِة الدُّنيــا، فيــرُث بعُضهــم بعضــًا فــي الممتلــكاِت 

والمعــارِف وغيِرهــا.

ا  قَلِيٗل مَّ  ِۚ َع ٱللَّ مَّ ءَِلٰهٞ 
َ
أ ۡرِضۗ 

َ
ٱۡل َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء  وَٓء  َوَيۡكِشُف ٱلسُّ إَِذا َدَعهُ  ٱلُۡمۡضَطرَّ  ن ُيِيُب  مَّ

َ
أ چ 

ُروَن ٦٢چ ]النمل[. تََذكَّ

أقرُأ وُأحلُِّل:

أُيعقُل بعَد هذه الدَّالئِل وجوُد إلٍه مع اهلِل تعالى !!! أبني موقفًا:

أموٌر ال يقدُر عليها إال اهلُل تعالى.التَّركيُب القرآنيُّم

هدايُة الّناِس بالدَّالئِل الكونّيِة.چ ..................چ1

ياِح المبشِّراِت بالسَّحاِب الُمثقِل بالماِء.چ ..................چ2 إرساُل الرِّ

الَخْلُق ثمَّ اإلماتُة ثّم اإلحياُء بعَد الموِت.چ ..................چ3

روِع والثِّماِر به.چ ..................چ4 خراُج الزُّ إنزاُل الغيِث، واإ

 ُ ِۚ تََعَٰى ٱللَّ َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ
َ
ۢا َبۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهِۦٓۗ أ ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ ن َيۡهِديُكۡم ِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ مَّ

َ
چ أ

ِۚ قُۡل َهاتُواْ  َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ
َ
ۡرِضۗ أ

َ
َمآءِ َوٱۡل ن َيۡبَدُؤاْ ٱۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥ َوَمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ مَّ

َ
ا يُۡشُِكوَن ٦٣ أ َعمَّ

بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ٦٤ چ  ]النمل[.

أقرُأ وُأحدُِّد:
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قاَل تعالى: چ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِيچ
ّحُة أو ُمدَّعيًا فالدَّليُل(. حيِح في تقديِم المعرفِة: )إْن كنَت ناقًا فالصِّ من أسِس المنهِج العلميِّ الصَّ

 من السُّبِل العلمّيِة لمواجهِة الفوضى المعرفّيِة:
. ................................-2             . ................................-1

ُأفكُِّر وُأجيُب:

الرّابُطالتَّركيُب الموافُق مَن النَّصِّالتَّركيُب القرآنيُّ      م

ُّ فَإَِلۡهِ تَۡج َُٔروَن ٥٣چ1 ُكُم ٱلضُّ چُثمَّ إَِذا َمسَّ
]اآلية/النحل[.

....................چ....................چ

ۡرِضچ 2
َ
ِي َجَعلَُكۡم َخَلٰٓئَِف ٱۡل چ َوُهَو ٱلَّ

]اآلية/األنعام:165[.

....................چ....................چ

ِي َجَعَل لَُكُم ٱنلُُّجوَم ِلَۡهَتُدواْ بَِها 3 چ َوُهَو ٱلَّ

ِ َوٱۡلَۡحرِچ  ]اآلية/األنعام:97[. ....................چ....................چِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ

ِ چ  ]اآلية/فاطر:3[.4 ....................چ....................چچ َهۡل ِمۡن َخٰلٍِق َغۡيُ ٱللَّ

القيمُة المستفادُةالتَّركيُب القرآنيُّم

وَٓءچ1 ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
........................چ أ

ۡرِضچ2
َ
َمآءِ َوٱۡل ........................ چ َوَمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

ِ َوٱۡلَۡحرِ چ3 ن َيۡهِديُكۡم ِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ مَّ
َ
........................چ أ

أقرُأ وُأحدُِّد:

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:    1- اهلُل  تعالى وحَده يجيب دعوة المضطّر.  ُم مَن الدَّ أتعلَّ
 . .......................... -3    . ............................... -2  

ۢا َبۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهِۦ چ، التَّقويُم  كيَف تربُط بيَن قوِله تعالى: چ َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ
ودورِة المياِه على سطِح األرِض؟ وما المنافُع االقتصادّيُة الّناتجُة عن ذلَك؟
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َيْنَعُم أصناٌف مَن الّناِس في اليوِم اآلخِر في حفِظ اهلِل تعالى وعنايِته؛ لقياِمهم بأعماٍل جليلٍة في الحياِة 
الدُّنيا تعوُد بالنَّفِع عليهم وعلى مجتمِعهم.

 ما األعماُل التي قاُموا بها ليناُلوا ذلَك الشَّرَف؟
 ما آثاُرها في الفرِد والمجتمِع؟

يف ظلِّ اهللِ تعاىل الدَّرُس الثّالُث

قاَل َصلَّ اللَّـه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ــاَدِة اهللِ عــزَّ  ــاِدٌل، َوَشــابٌّ َنَشــأ يف ِعَب ــاٌم َع ــُه: إَم ــلَّ إّل ظِلُّ ــوَم ل ظِ ــِه َي ــبَعٌة ُيظِلُّهــُم اهللُ يف ظِلِّ »َس
قــا َعليــِه، وَرُجٌل  ــٌق بِامَلســاِجِد، َوَرُجــاِن َتاّبــا يف اهللِ اجَتَمعــا َعليــِه وَتفرَّ ، َوَرُجــٌل َقلُبــُه ُمَعلَّ وَجــلَّ
َق بَِصَدقــٍة َفأخَفاَهــا َحتَّــى  َدَعتــُه امــَرأٌة َذاُت َمنِصــٍب َوَجَــاٍل، َفَقــاَل: إنِّ أَخــاُف اهللَ، َوَرُجــٌل َتَصــدَّ

ل َتعَلــَم ِشــَاُلُه َمــا ُتنِفــُق َيِمينـُـُه، َوَرُجــٌل َذَكــَر اهللَ خاليــًا َففاَضــْت َعينـَـاه« )متفــق عليــه(.

أقرُأ وُأحلُِّل:

ِفَكُر الحديِث الشَّريِف:

ُأفكُِّر وأُناقُش:

هل تقتصُر األصناُف المذكورُة في الحديِث الشَّريِف على الرِّجاِل دون النِّساِء؟ ولماذا؟

صاحــُب القــراِر: وهــو كلُّ مــن ُأســنَد إليــه أمــٌر مــن أمــوِر النَّــاِس، مــن قــادٍة وعلمــاَء، وكّل مــن توّلــى إدارًة 
فيهــا خدمــٌة للّنــاس.

المثاُلصاحُب القراِرم

..........................................................الحاكُم1

..........................................................األُب2

ُم3 ..........................................................المعلِّ

..........................................................الموظَُّف4

..........................................................القاضي5

أكتُب أمثلًة من الواقِع عن صوِر العدِل لكلٍّ مّما يأتي:
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ُ َغــِيٌّ  ٗذىۗ َوٱللَّ
َ
ۡعــُروٞف َوَمۡغفِــَرةٌ َخــۡيٞ ّمِــن َصَدقَــةٖ يَۡتَبُعَهــآ أ دقــِة: قــال تعالــى: چ قَــۡوٞل مَّ اإلخــالُص فــي الصَّ

ِي يُنفـِـُق َمــاَلُۥ رِئـَـآءَ ٱنلَّــاِسچ  ]البقــرة[. َذٰى َكٱلَّ
َ
ِيــَن َءاَمُنــواْ َل ُتۡبِطلُــواْ َصَدَقٰتُِكــم بِٱلَۡمــّنِ َوٱۡل َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ َحلِيــمٞ ٢٦٣ َيٰٓ

أُبيُِّن أثَر العبادِة في تقويِم سلوِك اإلنساِن:

 ما الغايُة من تخصيِص مرحلِة الشَّباِب بالذِّكِر في الحديِث الشَّريِف؟

ُأفكُِّر وُأجيُب:

 ......................................................................................

ــٌق نبيــٌل، وســلوٌك قويــٌم اتَّصــَف بــه األنبيــاُء والمرســلوَن عليهــُم الّســاُم، ومثاُلهــا نبــيُّ اهلِل تعالــى  ــُة ُخُل الِعّف
اهلِل. معــاَذ  فقــاَل:  والجمــاِل،  المنصــِب  ذاُت  العزيــِز  امــرأُة  لــه  تعرَّضــْت  عندمــا  الّســاُم،  عليــه  يوســُف 

 من الحلوِل اّلتي تساعُد الشَّباَب على العّفِة وتحصيِن أنفِسهم:

. ...................... -3  ...................... -2   ...................... -1

أقرُأ وأقترُح:

أقرُأ وأُبيُِّن:

رِس:   ُم مَن الدَّ أتعلَّ
1- ُأحسُن اختياَر أصدقاِئي.    2- ...................... .    3- ...................... . 

 بيِّْن أثَر الخشيِة مَن اهلِل تعالى في تقويِم سلوِك اإلنساِن.التَّقويُم

مَن اآلثاِر اإليجابّيِة إلخفاِء الّصدقِة في:
ياِء.              2- ................    3- ................  الفرِد:     1- التَّخلُُّص من الرِّ
 المجتمِع: 1- اإلسهاُم في تطهيِره مَن الحسِد.    2- ................    3- ................

نَّما هو عامٌة على التَّواضِع هلِل تعالى، والعيُن تتبُع القلَب،  ليَس البكاُء مطلوبًا لذاِته، واإ
فكلَّما قلَّْت ذنوُب اإلنساِن رقَّ قلُبه، وفاضْت عيُنه، وقد أكرَم اهلُل تعالى هذه العيَن؛ قاَل ملسو هيلع هللا ىلص:

»َعْيَناِن اَل َتَمسُُّهَما النَّاُر: َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اللَِّه، َوَعْيٌن َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبيِل اللَِّه« )سنن الّترمذي(. 
ما أجمَل أن تسهَر عيوٌن مخلصٌة من رجاٍل ونساٍء حفاظًا على تراِب الوطِن وكرامِته!!

أقرُأ وأبني موقفًا:
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قيمُة العقلِ والعلمِ يف الشَّريعةِ اإلسالميّةِ الدَّرُس الرّابُع

حيُحتطرٌُّفاعتداٌلالموقُفم التَّصرُُّف الصَّ

ِتها بدليٍل.......قبوُل الّنظرياِت العلمّيِة دون دليٍل.1 أقبُلها بعَد ثبوِت صحَّ

...................التزاُم ما يمليه العقُل دوَن الّشرِع.2

..................االعتقاُد أنَّ العقَل من أدواِت المعرفِة.3

...................قبوُل الشَّرِع دوَن تفكٍُّر.4

...................قبوُل أفكاِر بعِض الّناِس لمحبِتهم دوَن تفكيٍر.5

     الدِّيــُن هــو رســالُة اهلِل تعالــى لإلنســاِن، والعقــُل دليُلهــا، وبالتَّعقُّــِل يتعــرَُّف اإلنســاُن خالَقــه، ويعــِرُف نفَســه 

حيحــِة، فمــن الّنــاِس َمــن  ومكانتَــه فــي هــذا الوجــوِد، وتنمّيــُة العقــِل ال تكــوُن إال بتلقِّــي العلــم مــن مصــادِره الصَّ

عــدَّ العقــَل أصــًا وقــاَس بــه كلَّ شــيٍء، ومنهــم َمــن ألغــى دوَر العقِل، ومنهــم َمــن عــدَّ العقــَل جــزءًا مــن الشَّــرِع؛ 

فكمــا أنَّــه ال عقــَل كامــًا بــا شــرٍع، فكذلــك ال شــرَع كامــًا بــا عقــٍل.

 ما قيمُة العقِل في الحياِة؟

أقرُأ وُأصنُِّف:

مسؤولّيُة العقِل:

ــِر فــي ظواهــِر الكــوِن، وحــذََّره مــن إهمــاِل  ــكليِف؛ فقــد أمــَر اهلُل تعالــى اإلنســاَن بالتَّفكُّ العقــُل هــو منــاُط التَـّ

َم عليــه  وِح وقيــاِم الّســاعِة وغيِرهــا، وحــرَّ العقــِل، مــع وجــوِد أمــوٍر غيبّيــٍة ال مجــاَل للعقــِل أْن يجتهــَد فيهــا، كالــرُّ

كلَّ مــا يؤذيــه مــن مخــدِّراٍت ومســكراٍت واعتقــاِد الخرافــاِت واألوهــاِم.

أقرُأ وأستنتُج:

ü
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السُّلوُك المستفاُدالقيمُةاآليُة القرآنّيُةم

ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلنَّاِسۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إِلَّ ٱۡلَعٰلُِموَن ٤٣چ ]العنكبوت[.1
َ
أعتبُر وأستفيُدالتَّعقُُّلچ َوتِۡلَك ٱۡل

 من تجارِب اآلخريَن

2
 َوَربَُّك 

ۡ
نَسٰــَن ِمــۡن َعلَــٍق ٢ ٱۡقــَرأ ِي َخلَــَق ١ َخلَــَق ٱۡلِ  بِٱۡســِم َرّبـِـَك ٱلَّ

ۡ
چ ٱۡقــَرأ

نَسٰــَن َمــا لـَـۡم َيۡعلَــۡم ٥ چ  ]العلــق[. ِي َعلَّــَم بِٱۡلَقلَــِم ٤ َعلَّــَم ٱۡلِ ۡكــَرُم ٣ ٱلَّ
َ
..........................ٱۡل

3

ــٖت  ــارِ ٓأَلَيٰ ــِل َوٱنلََّه ۡ ــِف ٱلَّ ٰ ۡرِض َوٱۡختَِل
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــِق ٱلسَّ چ إِنَّ ِف َخۡل

ــۡم  ٰ ُجُنوبِِه ــوٗدا َوَعَ ــا َوُقُع َ قَِيٰٗم ــُروَن ٱللَّ ــَن يَۡذُك ِي ــِب ١٩٠ ٱلَّ ۡلَبٰ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ّلِ

ۡرِض َربََّنــا َمــا َخلَۡقــَت َهـٰـَذا َبِٰطــٗل 
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــُروَن ِف َخۡلــِق ٱلسَّ َوَيَتَفكَّ

ــارِ ١٩١ چ  ]آل عمــران[. ــَذاَب ٱنلَّ ــا َع ــۡبَحَٰنَك فَقَِن ُس

..........................

4
ــنَّ َل ُيۡغــِي  ۖ ِإَونَّ ٱلظَّ ــنَّ چ َوَمــا لَُهــم بـِـهِۦ ِمــۡن ِعۡلــٍمۖ إِن يَتَّبُِعــوَن إِلَّ ٱلظَّ

ا ٢٨چ  ]النجــم[. ــۡي ٔٗ ــّقِ َش ــَن ٱۡلَ ..........................ِم

5
ــۡمَع َوٱۡلَــَرَ َوٱۡلُفــَؤاَد ُكُّ  چ َوَل َتۡقــُف َمــا لَۡيــَس لـَـَك بـِـهِۦ ِعۡلــٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

ــ ُٔوٗل ٣٦ چ  ]اإلســراء[. ــُه َمۡس ــَك َكَن َعۡن ْوَلٰٓئِ
ُ
..........................أ

ِيَن َل َيۡعقِلُوَن ٢٢چ  ]األنفال[.6 مُّ ٱۡلُۡكُم ٱلَّ ِ ٱلصُّ َوآّبِ ِعنَد ٱللَّ ..........................چ إِنَّ َشَّ ٱلَّ

7

 ۖ َمــا ِعۡلُمَهــا ِعنــَد َرّبِ ــۡل إِنَّ يَّــاَن ُمۡرَســىَٰهاۖ قُ
َ
ــاَعةِ أ لُونََك َعــِن ٱلسَّ ــ َٔ چ يَۡس

ــۡم  تِيُك
ۡ
ۡرِضۚ َل تَأ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــۡت ِف ٱلسَّ ــَوۚ َثُقلَ ــآ إِلَّ ُه ــا لَِوۡقتَِه َل ُيَّلِيَه

 ِ ــَد ٱللَّ ــا ِعن ــا ِعۡلُمَه َم ــۡل إِنَّ ــاۖ قُ ــِيٌّ َعۡنَه ــَك َح نَّ
َ
لُونََك َكأ ــ َٔ ــٗةۗ يَۡس إِلَّ َبۡغَت

ــوَن ١٨٧ چ  ]األعــراف[. ــاِس َل َيۡعلَُم ــَثَ ٱنلَّ ۡك
َ
ــنَّ أ َوَلِٰك

..........................

رِس:  1- الحفاُظ على العقِل ضرورٌة دينّيٌة اجتماعّيٌة نفسّيٌة.  ُم مَن الدَّ أتعلَّ
 . .................... -3   . .................... -2                  

 بعَد وفاِة الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ظهرْت قضايا مستجدٌَّة لم يرْد فيها التَّقويُم
نصٌّ في القرآِن الكريِم أو السُّنِة النَّبوّيِة الشَّريفِة. 

1- هل باُب االجتهاِد مازاَل مفتوحًا إلى اليوِم؟ ولماذا؟    2- اكتْب مثااًل لحادثٍة اجتهَد العلماُء فيها.

أُبيُِّن دوَر العقِل في بناِء اإلنساِن المتوازِن:

 ......................................................................................
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البيئُة أمانٌة ومسؤوليٌّة الدَّرُس الخامُس

البيئــُة كلمــٌة جاِمَعــٌة تشــمُل جميــَع نواحــي الحيــاِة، فقــد تتَّســُع ِلَتْشــمَل األرَض والسَّــماَء، وقــد تضيــُق 
ِلَتُخــصَّ اإلنســاَن ومــا يحيــُط بــه مــن ســكٍن وموقــِع عمــٍل، وهــَي المجــاُل الطَّبيعــيُّ الّــذي ُيمــاِرُس فيــه 
نَّ اهلَل ُمْســَتْخِلُفُكْم ِفيَها، َفَيْنُظُر  اإلنســاُن حياَته، ونشــاطاِته المختلفَة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الدُّْنَيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، َواِإ

َكْيــَف َتْعَملُــوَن« )صحيــح مســلم(.

 كيَف نحافُظ على بيئِتنا؟ ولماذا؟

البيئــُة: هــي المجــاُل الطَّبيعــيُّ اّلــذي تعيــُش فيــه الكائنــاُت، ويشــمُل التُّــراَب والمــاَء و......... 
و......... و......... وغيــَر ذلــك مّمــا خلَقــه اهلُل تعالــى.

بانّيُة والقوانيُن الوضعّيُة  إفســاُد البيئِة وتلويُثها عمٌل ينافي مبادَئ اإلنســانّيِة، وقد ســَعْت التَّشــريعاُت الرَّ

للمحافظــِة عليهــا، واإلحســاِن إلــى عناصِرهــا، ورفــِض كلِّ مــا فيــه إســاءٌة لهــا، قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َكتَــَب 

ْحَســاَن َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء« )صحيح مســلم(.  اإْلِ

أقرُأ وأبني موقفًا:

السُّلوُك المستفاُدالمبدُأ اإلنسانيُّالتَّركيُب القرآنيُّم

ُ َحَلٰٗل َطّيِٗبا چ ]اآلية/المائدة:88[.1 ا َرزَقَُكُم ٱللَّ .................الكسُب الحاُلچ َوُكُواْ ِممَّ

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلِٰحَها چ ]اآلية/األعراف:56[.2
َ
.................................چ   َوَل ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن چ ]اآلية/النحل:90[.3
ۡ
َ يَأ .................................چ إِنَّ ٱللَّ

أقرُأ وأبيُِّن:
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أقرُأ وأستنتُج:

خلَق اهلُل تعالى البيئَة صالحًة متوازنًة، واإلنساُن الواعي يحافُظ عليها كيا ُيحدَث أيَّ خلٍل في توازِنها، 

وال يتسبََّب في إفساِدها، واستنزاِف موارِدها، ولكْن إذا ألحَق اإلنساُن بالبيئِة أضرارًا فإنَّها تنعكُس عليه 

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلِٰحَها چ ]اآلية/األعراف:56[.
َ
وعلى غيِره، قاَل تعالى: چ َوَل ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

نُّ البيئيُّم السُّلوُك الِقَيميُّوجُه اإلفساِدالمكوَّ

جيُجاإلنساُن/السَّمُع1 ................................الضَّ

......................................................النَّباُت2

......................................................الحيواُن3

................................اإلشعاعاُتالجو4ُّ

................................االحتباُس الحراريُّالحرارُة5

......................................................الماُء6

أكتُب أمثلًة عن استنزاِف موارِد البيئِة:

 1- اإلسراُف في استهاِك الّطاقِة.   2-.........................  3- .........................

ــِة، فقــد هّيأهــا  ــِة والمائّي ــِة والنَّباتّي ــماوّيِة بمــوارِد البيئــِة والســيما بالثَّــروِة الحيوانّي ــرائِع السَّ ــت جميــُع الشَّ اهتمَّ

ــَكۡرُتۡم  ــن َش ــكِر؛ قــاَل تعالــى: چ لَئِ اهلُل تعالــى لخدمــِة اإلنســاِن ومصلحِتــه، ومــَن الواجــِب أْن تُقابــَل بالشُّ

ــِن  ــٍذ َع ــمَّ لَتُۡســ َٔلُنَّ يَۡوَمئِ ــۡم چ ]اآلية/إبراهيــم:7[، كمــا أمَرنــا بالمحافظــِة عليهــا، قــاَل تعالــى: چ ُث زِيَدنَُّك
َ
َل

ِيــَن  يــاِع؛ قــاَل تعالــى: چ َوٱلَّ ٱنلَّعِيــِم ٨چ ]التكاثــر[، وجعلهــا أمانــًة ال يجــوُز التَّفريــُط فيهــا أو تعريُضهــا للضَّ
َمَٰنٰتِِهــۡم وََعۡهِدهـِـۡم َرُٰعــوَن ٨چ ]المؤمنــون[، فاالنتفــاُع بالبيئــِة حــقٌّ عــاٌم لجميــِع الكائنــاِت، وَمــن أضــرَّ 

َ
ُهــۡم ِل

بالبيئــِة فقــد أضــرَّ بجميــِع المخلوقــاِت.

أقرُأ وأبني موقفًا:
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ُنم السُّلوُك المستفاُدالدَّليُلالمكوَّ

1
القدراُت 
البشريّةُ

ــۡمَع َوٱۡلَــَرَ  چ َوَل َتۡقــُف َمــا لَۡيــَس لـَـَك بـِـهِۦ ِعۡلــٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

ــ ُٔوٗل ٣٦  چ ]اإلســراء[. ــُه َمۡس ــَك َكَن َعۡن ْوَلٰٓئِ
ُ
ــَؤاَد ُكُّ أ َوٱۡلُف

..................

الماُء2

اٞب  ــُه َشَ ــم ّمِۡن ــاٗٓءۖ لَُّك ــَمآءِ َم ــَن ٱلسَّ ــَزَل ِم ن
َ
ِٓي أ ــَو ٱلَّ چ ُه

ۡرَع  ــزَّ ــهِ ٱل ِ ــم ب ــُت لَُك ــيُموَن ١٠ يُۢنبِ ــهِ تُِس ــَجٞر فِي ــُه َش َوِمۡن
ــَرِٰتۚ إِنَّ ِف  ِ ٱثلََّم

ــن ُكّ ــَب َوِم ۡعَنٰ
َ
ــَل َوٱۡل ــوَن َوٱنلَِّخي ۡيُت َوٱلزَّ

ــل[. ــُروَن ١١  چ  ]النح ــۡوٖم َيَتَفكَّ ــٗة ّلَِق ــَك ٓأَليَ ِ َذٰل

..................

ــُأ، َفَقــاَل: »َمــا َهــَذا السَّــَرُف«  َمــرَّ النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَســْعٍد، َوُهــَو َيَتَوضَّ
ْن ُكْنــَت َعَلــى  َفَقــاَل: َأِفــي اْلُوُضــوِء ِإْســَراٌف، َقــاَل: »َنَعــْم، َواِإ

َنَهــٍر َجــاٍر« )ســنن ابــن ماجــه(.

..................

النَّباُت3
قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإْن َقاَمْت السَّــاَعُة َوِبَيِد َأَحِدُكْم َفِســيَلٌة َفِإْن اْســَتَطاَع 

َأْن اَل َيُقوَم َحتَّى َيْغِرَســَها َفْلَيْفَعْل« )مســند أحمد(.
..................

وُح َغَرضًا« الحيواُن4 »ِإنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َمِن اتََّخَذ َشْيئًا ِفيِه الرُّ
)صحيح مسلم(.

..................

المرافُق 5

العاّمةُ

ــا  ــا َلَن ــوا: َم ــاِت«، َفَقاُل ــى الطُُّرَق ــوَس َعَل ــْم َوالُجُل قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإيَّاُك

ُبــدٌّ، ِإنََّمــا ِهــَي َمَجاِلُســَنا َنَتَحــدَُّث ِفيَهــا، َقــاَل: »َفــِإَذا َأَبْيتُــْم ِإالَّ 

الَمَجاِلــَس، َفَأْعُطــوا الطَِّريــَق َحقََّهــا«، َقالُــوا: َوَمــا َحــقُّ الطَِّريــِق؟ 

َوَأْمــٌر  السَّــَاِم،  َوَردُّ  اأَلَذى،  َوَكــفُّ  الَبَصــِر،  »َغــضُّ  َقــاَل: 

ِباْلَمْعــُروِف، َوَنْهــٌي َعــِن الُمْنَكــِر« )صحيــح البخــاري(.

..................

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشــي ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشــْوٍك َعَلى 

ــَرُه، َفَشــَكَر اللَّــُه َلــُه َفَغَفــَر َلــُه« )صحيــح البخــاري(. الطَِّريــِق َفَأخَّ
..................

أقرُأ وأستنتُج:
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أقرُأ وُأحلُِّل:

يِۡدي ٱنلَّاِس ِلُِذيَقُهم 
َ
ِ َوٱۡلَۡحرِ بَِما َكَسَبۡت أ قال تعالى: چ َظَهَر ٱۡلَفَساُد ِف ٱلَۡبّ

ِي َعِملُواْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن ٤١چ ]الروم[. َبۡعَض ٱلَّ

.............................................................المشكلُة

.............................................................األسباُب

.............................................................اآلثاُر

.............................................................المقترحاُت والحلوُل

رِس:   ُم مَن الدَّ أتعلَّ
 . 1-الحفاُظ على البيئِة وحمايُتها سلوٌك حضاريٌّ

 . ....................................... -2

 . ....................................... -3

 اقترْح أساليَب ُتسهُم في حمايِة البيئِة.التَّقويُم
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ـِـَق  ِــهِۦ َحَدآئ ــا ب ۢنَبۡتَن
َ
ــاٗٓء فَأ ــَمآءِ َم ــَن ٱلسَّ ــَزَل لَُكــم ّمِ ن

َ
ۡرَض َوأ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــَق ٱلسَّ ــۡن َخلَ مَّ

َ
1- قــال تعالــى: چأ

ُــوَن ٦٠چ. ــۡومٞ َيۡعِدل ــمۡ قَ ــۡل ُه ِۚ بَ ــَع ٱللَّ ــهٞ مَّ ءَِلٰ
َ
ــَجَرَهاۗٓ أ ــواْ َش ن تُۢنبُِت

َ
ــا َكَن لَُكــمۡ أ َذاَت َبۡهَجــةٖ مَّ

أ( اشرْح ما تحَته خطٌّ.

ب( اكتب التَّركيَب القرآنيَّ اّلذي يشيُر إلى االرتقاِء بذوِق اإلنساِن الجمالي.

ن تُۢنبُِتواْ َشَجَرَهآچ ؟
َ
ا َكَن لَُكۡم أ ت( ما التَّوجيُه اإللهيُّ في قوِله تعالى: چمَّ

حيحِة، وكلمَة )غلط( جانَب العبارِة المغلوطِة، وصّحِح الغلَط إْن ُوِجَد: 2- اكتْب كلمَة )صّح( جانَب العبارِة الصَّ

دقِة من عامِة اإلخاِص.                             )...( ......................   أ( إظهاُر الصَّ

ب(  من السُّبِل العلمّيِة لمواجهِة الفوضى المعرفّيِة الدِّقُة في النَّقِل.      )...( ......................

ت( التَّعميُم المتسرُِّع من عيوِب التَّفكيِر.                               )...( ......................

3- اكتِب التَّركيَب القرآنيَّ الموافَق لكلٍّ مَن التَّراكيِب القرآنّيِة اآلتيِة مبيِّنًا الرّابَط:

    
التَّركيُب القرآنيُّم

التَّركيُب القرآنيُّ
االرّابُط الموافُق من النَّصِّ

ٰرُِعوَن ٦٤چ  ]الواقعة[.1     ۡم َنُۡن ٱلزَّ
َ
ۥٓ أ نُتۡم تَۡزرَُعونَُه

َ
...................چ........................چچَءأ

2

ــۡذٞب  ــَذا َع ــِن َهٰ ــَرَج ٱۡلَۡحَرۡي ِي َم ــَو ٱلَّ چ َوُه

ــا  ــَل بَۡيَنُهَم ــاٞج وََجَع َج
ُ
ــٌح أ ــَذا ِمۡل ــَراٞت َوَهٰ فُ

ُۡجــوٗرا ٥٣چ ]الفرقــان[. بَۡرزَٗخــا وَِحۡجــٗرا مَّ
...................چ........................چ

ِچ ]اآلية/فاطر:3[.3 ...................چ........................چچ َهۡل ِمۡن َخٰلٍِق َغۡيُ ٱللَّ

تدريباتُ الوحدةِ الّثالثةِ
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4- اكتِب التَّراكيَب القرآنّيَة اّلتي تتضمَُّن الِفَكَر اآلتيَة:

الفكرُة التَّركيُب القرآنيُّ م

طلُب الدَّليِل على صدِق الدَّعوى.چ..................................چ1

هدايُة المسافريَن في ِفجاِج البرِّ والبحِر. چ..................................چ2

اهلُل تعالى وحَده يرفُع الباَء ويستجيُب الدُّعاَء.چ..................................چ3

5- ما الهدُي المستفاُد من قوِله ملسو هيلع هللا ىلص: » ورجٌل ذكَر اهلَل خاليًا ففاَضت عيناه «.

ۢنَبۡتَنــا بـِـهِۦ َحَدآئـِـَق 
َ
ــَمآءِ َمــاٗٓء فَأ نــَزَل لَُكــم ّمِــَن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــۡن َخلَــَق ٱلسَّ مَّ

َ
6- قــارْن بيــَن قوِلــه تعالــى: چأ

ِۚ بـَـۡل ُهــۡم قَــۡومٞ َيۡعِدلـُـوَن ٦٠چ ــَع ٱللَّ ءَِلـٰـهٞ مَّ
َ
ن تُۢنبُِتــواْ َشــَجَرَهاۗٓ أ

َ
ــا َكَن لَُكــۡم أ َذاَت َبۡهَجــةٖ مَّ

ۡخــَرَج 
َ
ــَمآءِ َمــاٗٓء فَأ نــَزَل ِمــَن ٱلسَّ

َ
ــَمآَء بَِنــاٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشــا َوٱلسَّ

َ
ِي َجَعــَل لَُكــُم ٱۡل  وقوِلــه تعالــى: چ ٱلَّ

نُتــۡم َتۡعلَُمــوَن ٢٢چ ]البقــرة[. 
َ
نــَداٗدا َوأ

َ
ِ أ ۦ ِمــَن ٱثلََّمــَرِٰت رِزٗۡقــا لَُّكــۡمۖ فَــَل َتَۡعلُــواْ لِلَّ بـِـهِ

من حيُث أوجُه التَّشابِه والتَّنوِع.

7- عّلْل كاّلً مّما يأتي:

  أ( تقديُم اإلماِم العادِل في حديِث: ) في ظلِّ اهلِل تعالى(.

. ب( حمايُة البيئِة والحفاِظ عليها مبدٌأ إنسانيٌّ

ت( العقُل مناُط التَـّكليِف.

8ـــــ بّيْن نظرَة الدِّيِن إلى العقِل.

9ـــــ ما نصيحُتك لمن يتصدَُّق ويُمنُّ على اآلخريَن بصدقِته؟
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نشاٌط
احلفاُظ على البيئةِ

فكرُة النَّشاِط

أسلوُب الّتنفيِذ: تعاونيٌّ

تصميــُم مجــات حائــٍط عــن البيئــٍة ُيراعــى فيهــا جمــاُل األســلوِب، ووضــوُح األفــكاِر، وجــودُة األلــواِن، 
وذلــَك بالتَّعــاوِن مــع الزَّمــاِء وبإشــراِف المدرِِّس.

رِة. ُيكلَّف الطُّاُب بالنَّشاِط مع بدايِة الوحدِة، وُيناقُش النَّشاُط في الحّصِة الدَّرسّيِة المقرَّ
ملحوظٌة:

ــًة أو حســَب مــا يــراه المــدرُِّس،  ــفُّ إلــى أربــِع مجموعــاٍت متجانســٍة يمكــُن أن تكــوَن اختيارّي  ُيقســُم الصَّ
وتكــوُن مهــاُم المجموعــاِت علــى النَّحــِو اآلتــي:

يٌف مبسٌَّط عِن البيئِة.  2- بياُن وسائِل المحافظِة على البيئِة. المجموعُة األولى:  1- تعرِّ

المجموعُة الثّانيُة:  1- بياُن كيفّيِة حمايِة البيئِة.    2- توضيُح أهمّيِة الحفاِظ على البيئِة.

ِث ونتائِجه.  ِث.  2- توضيُح أسباِب التَّلوُّ يٌف مبسٌَّط عن التَّلوُّ المجموعُة الثّالثُة:  1- تعرِّ

ِث الماِء والهواِء.    المجموعة الّرابعة: 1- بياُن أضراِر تلوُّ
2- بياُن كيفّيِة المحافظِة على البيئِة عنَد إنشاِء مصنٍع كبيٍر.

 مصادُر البحِث: مكتبُة المدرسِة، الّشابكُة .... مع توثيِق المعلوماِت اّلتي يتمُّ جمُعها.

 اختيــاُر طالــٍب يمثِّــُل مجموعتَــه، يقــوُم بــدوِر الُمــدرِِّس ومهمتُــه طــرُح عمــِل المجموعــِة ومناقشــُته بالطَّريقــِة 
اّلتــي يرغــُب مســتخدمًا وســائَل متنوعــًة )عــرُض بوربوينــت، صــوٌر توضيحّيــٌة، مخططــاٌت بيانّيــٌة، مجــاُت 

حائــٍط، ...( ويمكــُن أليِّ فــرٍد بمجموعِتــه مســاعدُته.

 يختاُر الطُّاُب بعَض األعماِل بإشراِف الُمدرِِّس؛ لعرِضها داخَل الصَّفِّ وفي بهِو المدرسِة.

يمكــُن لــكلِّ مجموعــٍة اختيــاُر مهمِتهــا أو تطبيــُق مهمــِة حمايــِة البيئــِة المحلّيــِة داخــَل المدرســِة، بــأن 
يكــوَن مشــروعًا مــن ابتــكاِر الطُّــاِب، شــرَط خدمــِة البيئــِة المدرســّيِة كمشــروِع ترشــيِد اســتخداِم الميــاِه.
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الوحدةُ الرّابعُة

املعجزةُ اخلالدةُ
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ــيِّدَة مريــَم عليهــا الّســاُم بــأِن اختاَرهــا لألمــِر اّلــذي قــدََّره وقضــاُه، ِمّمــا فيــه ِمْحنــٌة لهــا،  أكــرَم اهلُل تعالــى السَّ
َلهــا  وِرْفعــٌة ِفــي الدُّنيــا واآلخــرِة؛ وذلــك إلخاِصهــا فــي عبادِتهــا، ولشــرِفها وُطْهِرهــا مــَن األخــاِق الذَّميمــِة، وفضَّ

اهلُل تعالــى علــى نســاِء العالميــَن.

 فما قّصُة السَّيِّدِة مريَم بنِت ِعمراَن عليها الّساُم؟

 وبماذا امتازْت عن نساِء العالميَن؟

ُل منْ أْنباءِ الَغيْبِالدَّرُس األوَّ

المعنىالكلمُة القرآنّيُةم

اختارِك.چ ..................چ1

داومي على طاعِة اهلِل تعالى.چ ..................چ2

 بشَّرِت المائكُة مريَم البتوَل عليها الّساُم بثاِث بشاراٍت: 

اختاَرها تعالى لطاعِته، وقِبَلها لخدمِة بيِت الَمقِدِس.

................................................ 

 وهَب لها ................................ معجزًة للّناِس.

 أمرِت المائكُة مريَم البتوَل عليها الّساُم بثاثِة أوامٍر:

................................................

................................................

................................................

ٱۡلَعٰلَِمَي ٤٢ َيَٰمۡرَيُم ٱۡقُنِت  ٰ نَِسآءِ  َرِك َوٱۡصَطَفىِٰك َعَ َ ٱۡصَطَفىِٰك َوَطهَّ چ ِإَوۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َيَٰمۡرَيُم إِنَّ ٱللَّ

ٰكِعَِي ٤٣ چ  ]آل عمران[. لَِرّبِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرَّ

أقرُأ وُأحدُِّد:

أقرُأ وُأكمُل:
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التَّفسيُرالتَّركيُب القرآنيُّم

َقَصْصنا عليَك يامحمَُّد من أخباِر آِل عمراَن العظيمِة الّشأِن. چ ..................چ1

لم تكن معهم حينما اقتَرعوا متنافسيَن على كفالِة مريَم البتوِل عليها السَّاُم.چ ..................چ2

ولم تكن معهم وقَت تناُزِعهم واختاِفهم.چ ..................چ3

يِۡهۡم  ُهۡم يَۡكُفُل َمۡرَيَم َوَما ُكنَت َلَ يُّ
َ
ۡقَلَٰمُهۡم أ

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إَِلَۡكۚ َوَما ُكنَت َلَ

َ
چ َذٰلَِك ِمۡن أ

إِۡذ َيَۡتِصُموَن ٤٤چ  ]آل عمران[.

أقرُأ وُأحدُِّد:

الفكرُةالتَّركيب القرآنيُّم

ُهۡم يَۡكُفُل َمۡرَيَمچ1 يُّ
َ
ۡقَلَٰمُهۡم أ

َ
االقتراُع  َحلٌّ مشروٌع يستلزُم رضا جميعِ األطراِف المتنازعِة.چ إِۡذ يُۡلُقوَن أ

ٰ نَِسآءِ ٱۡلَعٰلَِمَيچ2 ........................................................... چ َوٱۡصَطَفىِٰك َعَ

ٰكِعَِيچ3 ...........................................................چ َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرَّ

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:   ُم مَن الدَّ أتعلَّ
1- اإلخاُص في العبادِة والعمِل دليُل اإليمان.  

. ...................................... -2

 . ...................................... -3

ُة في إيصاِل الفكرِة إلى أذهاِن المتعلِّميَن، التَّقويُم  تسهُم القصَّ

ُة في نفِسك. عبِّر كتابّيًا عِن األثِر اّلذي ُتحِدثه القصَّ
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ويكلِّمُ النّاسَ يف املهدِالدَّرُس الثّاني
ــيِّدَة مريــَم عليهــا السَّــاُم برســوٍل عظيــٍم، ُمؤيَّــٍد بمعجــزاٍت, يهــدي اهلُل تعالــى بــه الّنــاَس  بشَّــرِت المائكــُة السَّ

ويخرُجهــم مــَن الظُّلمــاِت إلــى النُّــوِر. 

 لماذا ُتعدُّ رسالُة نبيِّ اهلِل عيسى  لبنًة في صرِح الرِّساالت السَّماوّيِة؟

 بشَّرِت المائكُة السَّيِّدَة مريَم عليها السَّاُم بكلمٍة من اهلِل تعالى هو نبيُّ اهلِل عيسى عليه السَّاُم.

مَن األوصاِف الّدالَِّة على فضِل نبيِّ اهلِل عيسى  أنَّه:
1- ذو شرٍف ومكانٍة في الدُّنيا واآلخرِة.
..................................-2
..................................-3
..................................-4

ۡنَيا  ِك بَِكلَِمةٖ ّمِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم وَِجيٗها ِف ٱلُّ ُ َ يُبَّشِ چ إِۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َيَٰمۡرَيُم إِنَّ ٱللَّ

ٰلِِحَي ٤٦چ  ]آل عمران[. بَِي ٤٥ َوُيَكّلُِم ٱنلَّاَس ِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهٗل َوِمَن ٱلصَّ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱلُۡمَقرَّ

أقرُأ وُأحلُِّل:

الفكرُةالتَّركيُب القرآنيُّم

ُب مريَم البتوِل عليها الّسالُم من وجوِد الولِد.چ...............چ1 تعجُّ

ِب مريَم البتوِل عليها الّسالُم بإبداعِ هللِا تعالى في الخلِق على غيِر المألوِف.چ...............چ2 إزالةُ تعجُّ

بياُن قدرةِ هللِا تعالى، وسهولِة اإلنشاِء، ونفاِذ القدرة.چ...............چ3

هدايةُ النّاِس.چ...............چ4

أقرُأ وُأحدُِّد:

 ۖ بََشٞ َيۡمَسۡسِي  َولَۡم  َوَلٞ  ِل  يَُكوُن   ٰ نَّ
َ
أ َرّبِ  قَالَۡت  ٰلِِحَي ٤٦  َوِمَن ٱلصَّ َوَكۡهٗل  ٱلَۡمۡهِد  ِف  ٱنلَّاَس  َوُيَكّلُِم  چ 

َما َيُقوُل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن ٤٧ َوُيَعّلُِمُه ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة  ۡمٗرا فَإِنَّ
َ
ُ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ إَِذا قََضٰٓ أ قَاَل َكَذٰلِِك ٱللَّ

جِنيَل ٤٨چ  ]آل عمران[. َوٱلَّۡوَرىَٰة َوٱۡلِ
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ُأكمُل المخطََّط اآلتَي:

رِس:  1- الرِّساالُت السَّماوّيُة مصدُرها واحٌد، وتدعو إلى عبادِة اهلِل تعالى وحَده.   ُم مَن الدَّ أتعلَّ

 . .......................... -3      . .......................... -2                    

، التَّقويُم  ما أثُر وحدِة الرِّساالِت السَّماوّيِة في سموِّ المجتمِع اإلنسانيِّ
وابِط بيَن أفراِده؟ وتقويِة الرَّ

  مجاُل االتِّفاِق   اآليُة القرآنّيُة م
ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها چ 1

َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَشأ

َ
قاَل تعالى على لساِن صالٍح عليه السَّاُم: چ ُهَو أ

]اآلية/هود: 61[.

................

وَلٰ ١٨ ُصُحِف إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ ١٩چ 2
ُ
ُحِف ٱۡل ۡبَقٰٓ ١٧ إِنَّ َهَٰذا لَِي ٱلصُّ

َ
چ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيٞ َوأ

]األعلى[.

................

َكٰوةِ َما ُدۡمُت َحّيٗا ٣١چ  3 لَٰوةِ َوٱلزَّ ۡوَصِٰي بِٱلصَّ
َ
قاَل تعالى على لساِن عيسى عليه السَّاُم: چ َوأ

]اآلية/مريم[.

................

 چ ]اآلية/األعراف:128[.4
ْ ٓوا ِ َوٱۡصِبُ ................چ قَاَل ُموَسٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱللَّ

قاَل تعالى على لساِن شعيب عليه السَّاُم: چ َوَل تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡمزَياَنچ 5
]اآلية /هود:84[.

................

امويِة يف كلٍّ من اآلياِت اآلتيِة: ساالِت السَّ أستنتُج جماالِت اتِّفاِق الرِّ

الرِّساالُت السَّماويُة
تتَّفُق بـوحدِة:

األصوِل والمبادِئ العاّمِةالغايِة..............

الرِّســاالُت واحــدٌة فــي مصدِرهــا، 

حيُث تلقاها الرُّسل الكراُم عليهُم 

السَّــاُم من عنِد .......، وكان 

دوُرهم ...... والتَّربيَة والتَّعليَم.

 ،..... إلــى  الّنــاِس  دعــوُة 

رشــاُدهم إلــى االنقيــاِد ألمــِره   واإ

الكــوِن. وعمــارِة  تعالــى 

1-......: كاإليمــاِن بــاهلل تعالــى 
ومائكِتــه واليــوِم اآلخــِر.

يــاِم  ــاِة والصِّ 2- ......: كالصَّ
. والــزَّكاِة والحــجِّ

3- األخاُق: ............
4- المحرَّماُت: ...........
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معجزاتُ نيبِّ اهللِ عيسى الدَّرُس الثّالُث

أتلو بإتقاٍن:

 ] آل عمران[
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أكتُب أحكاَم النُّوِن الّساكنِة والتَّنويِن تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

أكتُب أحكاَم الميِم الّساكنِة تحَت كلِّ مثاٍل وأنطُقها نطقًا صحيحًا:

..............

يِۡهۡم إِۡذچ چَلَ

..............

ۡؤِمنَِيچ چ ُكنُتم مُّ

..............

چ ِجۡئُتُكم بَِٔايَةٖچ

..............

چ َيۡمَسۡسِيچ

......................................................

ۢنَبآءِچ
َ
چچ َوَلٞ َولَۡمچچوَِجيٗها ِفچچأ ٗقا لَِّماچچ َورَُسوًل إَِلٰ چُكنَتچچَوُمَصّدِ

مٌةالمثاُلم التَّعليُلمرقَّقٌةمفخَّ
بَِيچ1 جاءِت الّراُء مفتوحًة.√چ ٱلُۡمَقرَّ

ِچ2 ُسِبَقت الُم اسِم الجالِة بكسٍر.√چبِإِۡذِن ٱللَّ

بۡرُِئچ3
ُ
..................................چَوأ

چ4 َ .................................. چإِنَّ ٱللَّ

ُأكمُل الجدوَل اآلتي َوْفَق المثاِل مع التَّعليِل وأنطُق األمثلَة نطقًا صحيحًا:

التَّعليُلقلقلٌة صغرىقلقلٌة كبرىالمثاُل م
....................................چ ٱۡقُنِت چ1

....................................چ قَۡد چ2

أكتُب نوَع المدِّ جانَب كلِّ مثاٍل مّما يأتي مع التَّعليِل وأنطُقه نطقًا صحيحًا:

التَّعليُلنوُع المدِّالمثاُلم

........................................................چ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُةچ1

........................................................چٱنلَّاَسچ2

........................................................چ  بَِٔايَةٖچ3

أكتُب عالمَة )ü( في الحقِل المناسِب مع التَّعليِل وأنطُق األمثلَة نطقًا صحيحًا:

 ما أثُر تعلُِّم أحكاِم التَّجويِد في تصحيِح النُّطِق وتمكيِن اللُّغِة العربّيِة؟التَّقويُم
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معجزاتُ األنبياءِ الدَّرُس الرّابُع

، وال تجــري عليهــا       أّيــَد اهلُل تعالــى رســَله  بمعجــزاٍت حســّيٍة متنوِّعــٍة، ال تخضــُع لمألــوِف العقــِل البشــريِّ
ِتهــم ورســالِتهم، فشــاهَدها  قوانيــُن الكــوِن المعتــادُة، فقــد أجراهــا اهلُل تعالــى علــى أيديهــم لتــدلَّ علــى صــدِق نبوَّ

المعاصــرون لهــم؛ فمنهــم مــن آمــَن ومنهــم مــن أعــرَض وجحــَد، وزعــَم أنَّهــا ســحٌر يؤثــر؛ قــال تعالــى: چ َوقَالـُـواْ 

ــُن لـَـَك بُِمۡؤِمنِــَي ١٣٢چ ]األعــراف[. تَِنــا بـِـهِۦ ِمــۡن َءايَــةٖ ّلِتَۡســَحَرنَا بَِهــا َفَمــا َنۡ
ۡ
َمۡهَمــا تَأ

 ما الغايُة من هذه المعجزات؟

 

السِّحُرالمعجزُةم

1
نَّما هي بإرادِة  ليســْت من عمِل النَّبيِّ وكســِبه، واإ

اهلِل تعالى وَخْلِقه.
مــن عمــِل الّســاحِر وكســِبه ُيجريــه مــن خــاِل 

وأســباِبه. وســائِله 

2.........................................
أمٌر تخّيليٌّ ليَس خارقًا للعادِة، وال مخالفًا 

لقوانيِن الكوِن.

3.........................................
ِحرفــٌة ُيمــوِّه بهــا الّســاحُر علــى الّنــاِس ِلُيضلَّهــم 

ويخدَعهــم، ويفســَد أحواَلهــم فــي خفــاٍء.

.........................................ال تُتَّخُذ المعجزُة وسيلًة لكسِب العيِش.4

 المعجزُة: أمٌر خارٌق للعادِة مقروٌن بالتَّحدي ال يمكُن اإلتيان بمثِله ُيجريه اهلُل تعالى 
على يدي ....... لتكوَن دليًا على .......  .

من شروِط المعجزِة:

1- مخالفُة العادِة والمألوِف من سنِن الكوِن.
......................................... -2
......................................... -3
......................................... -4

ُأميُِّز بيَن المعجزِة والسِّحِر:
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تنوَّعِت المعجزاُت على يِد األنبياِء ،  فكانْت مّما أبدَع فيه أقواُمهم؛ ليكوَن التَّحدِّي أقوى. 

اآليُة الّدالَُّة عليهاالمعجزُة ما برَع به قوُمهالنَّبيُّ م

1 بِٞي ١٠٧چ ]األعراف[.........السِّحُرموسى ۡلَقٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَ ُثۡعَباٞن مُّ
َ
چ فَأ

ِچ ]اآلية/آل عمران:49[. ........الطُِّب..........2 ۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ بِإِۡذِن ٱللَّ
ُ
چَوأ

نِذَرُكم بِهِۦ َوَمۢن بَلََغ چ ]اآلية/األنعام:19[......................محمَّد ملسو هيلع هللا ىلص3
ُ
وِحَ إَِلَّ َهـٰـَذا ٱۡلُقۡرَءاُن ِل

ُ
چَوأ

أقرُأ وُأكمُل:

 أكتُب معجزاٍت أخرى ألنبياَء ُذكروا في القرآِن الكريِم: 

النَّبيُّ صالٌح عليه الّساُم            

النَّبيُّ سليماُن عليه الّساُم           

..........................

..........................

..........................

..........................

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

 1- المعجزاُت الحسّيُة ترتبُط بزماِن األنبياِء عليهُم الّساُم.  

. .................................................. -2

 . .................................................. -3

 ما موقُفك ممَّن يدَّعي معجزًة في هذا العصِر؟ ولماذا؟التَّقويُم
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معجزاتُ النَّيبِّ حممَّدٍ ملسو هيلع هللا ىلصالدَّرُس الخامُس
تنوَّعــِت المعجــزاُت اّلتــي أيَّــَد اهلُل تعالــى بهــا الرَّســَل ، وتعــدَّدْت مظاهُرهــا وأشــكاُلها؛ فمنهــا حســّيٌة 

ُتشــاهُد بالبصــِر ولكنهــا تنتهــي بانقضاِئهــا، ومنهــا عقلّيــٌة وهــي القــرآُن الكريــُم الّــذي اختــصَّ اهلُل تعالــى بــه النَّبــيَّ 

محّمــدًا ملسو هيلع هللا ىلص، إال أنَّ األمــَر المشــترَك فــي المعجــزاِت كلِّهــا هــو َعجــُز البشــِر عــِن اإلتيــاِن بمثِلهــا منفرديــَن أو 

. مجتمعيــَن، فكانــْت شــواهَد صــدٍق للمرســلين

 لماذا ُيعدُّ القرآُن الكريُم معجزًة عقلّيًة؟

نََّمــا َكاَن الَّــِذي  قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــا ِمــَن اأَلْنِبَيــاِء َنِبــيٌّ ِإالَّ ُأْعِطــَي َمــا ِمْثلــُه آَمــَن َعَلْيــِه الَبَشــُر، َواِإ
، َفَأْرُجــو َأْن َأُكــوَن َأْكَثَرُهــْم َتاِبعــًا َيــْوَم الِقَياَمــِة« )صحيــح البخــاري(. ُأوِتيــُت َوْحيــًا َأْوَحــاُه اللَّــُه ِإَلــيَّ

الفكرُةعبارُة الحديِثم

أيََّد اهلُل تعالى األنبياَء بالمعجزاِت. »................................«1

المعجزُة الكبرى للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هي القرآُن الكريُم.»................................«2

........................................» َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتاِبًعا َيْوَم الِقَياَمِة « 3

أقرُأ وُأحلُِّل:

ِر الفكريِّ منُذ فجِر اإلنسانّيِة حّتى بعثِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  قطعِت البشرّيُة مراحَل في التَّطوُّ
قوا فيه من معرفٍة ولغٍة وغيِرها. فجاَء القرآُن الكريُم ليخاطَب عقوَلهم، ويتحّداُهم فيما تفوَّ

أقرُأ وأبني موقفًا:

أقارُن بيَن المعجزِة الحسّيِة والعقلّيِة متمِّمًا المخطََّط اآلتَي:

أنواُع المعجزِة

حسّيٌة

......................-1

2- تنتهي بانقضاِء وقِتها.

......................-3
4-غيُر متعلِّقٍة بماهّيِة الرِّسالِة.

مثاُلها: معجزاُت األنبياِء عليهُم الساُم.

عقلّيٌة

1- ُتخاطُب العقَل البشريَّ معتمدًة على 
ِة واإلقناِع. البياِن والحجَّ

..............................-2
3- اختصَّ اهلُل تعالى بها النَّبيَّ محّمدًا ملسو هيلع هللا ىلص.

مثاُلها: القرآُن الكريُم.
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أّيَد اهلُل تعالى نبّيه محمَّدًا ملسو هيلع هللا ىلص بمعجزاٍت متنّوعٍة منها آنّية انتهت في وقتها، ومنها مستمّرة إلى قياِم الّساعِة.

آنّيٌةمستمّرٌةالمعجزُةاآليُة القرآنّيُةم

.....................چَولََقۡد َءاَتۡيَنَٰك َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِن َوٱۡلُقۡرَءاَن ٱۡلَعِظيَم ٨٧چ  ]الحجر[.1

2
ــواْ  ــٗة ُيۡعرُِض ــَرۡواْ َءايَ ــُر ١ ِإَون يَ ــقَّ ٱۡلَقَم ــاَعُة َوٱنَش ــِت ٱلسَّ َب چ ٱۡقَتَ

ــَتِمّرٞ ٢چ  ]القمــر[. ۡس ــۡحٞر مُّ ــواْ ِس ُ .....................َوَيُقول

3
ٰى بَِعۡبــِدهِۦ َلۡــٗل ّمَِن ٱلَۡمۡســِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡســِجِد  ۡسَ

َ
ِٓي أ چُســۡبَحَٰن ٱلَّ

ِي َبَٰرۡكَنــا َحۡوَلُۥ لُِنَِيــُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِنــآچ  ]اآلية/اإلســراء:1[. ۡقَصــا ٱلَّ
َ
.....................ٱۡل

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

 1- القرآُن الكريُم هو المعجزُة الخالدُة.  

. .................................. -2

 . .................................. -3

 كيَف يكوُن القرآُن الكريُم كتاَب هدايٍة للّناِس؟التَّقويُم
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ــليم يســتدلُّ اإلنســاُن  اإليمــاُن بــاهلِل تعالــى وتوحيــُده مــَن الفطــرِة اّلتــي ُيولــُد عليهــا كلُّ مولــوٍد، وبالعقــِل السَّ

ــُم  ۡم ُه
َ
ٍء أ ــۡيِ َشۡ ــۡن َغ ــواْ ِم ۡم ُخلُِق

َ
علــى أنَّ كلَّ شــيٍء فــي هــذا الكــوِن ال بــدَّ لــه مــن خالــٍق، قــاَل تعالــى: چأ

]الطــور[. ٱۡلَخٰلُِقــوَن ٣٥چ 
 فمْن خلَق السَّمواِت واألرَض وما بينهما؟

فاِت؟  ما أهمُّ صفاِت اهلِل تعالى؟ وما األدلَُّة على هذه الصِّ

أواًل ـــ صفُة الوجوِد:

فــي إحــدى الغابــاِت ُوِجــَد قصــٌر عظيــٌم، ُبنــي بأحســِن بنيــاٍن، وفُــِرَش بأفخــِر 

األثــاِث، ولمــا ُســئل أهــُل المــكاِن هنــاَك: َمــن صاحــُب القصــِر، ومــِن اّلــذي بنــاه؟ قالــوا: 

ليــس لــه صاحــٌب، ولــم يبِنــه أحــٌد! ولكــن وجدنــا الحجــارَة تقطَّعــت وحَدهــا، ثــم ُنِحتــْت 

وَقفــزْت وترتَّبــْت هكــذا مــن تلقــاِء نفِســها، حَتــى تــمَّ بنــاُء هــذا القصــِر العظيــم، وكذلــَك 

األخشــاَب تقطَّعــْت مــَن األشــجاِر، وتركََّبــت مــع بعِضهــا بعضــًا بطريقــٍة فنّيــٍة جميلــٍة 

وشــكَّلِت األبــواَب والنَّوافــَذ مــن تلقــاِء نفِســها، وكذلــَك الفــرَش واألثــاَث.

 هل ُتصدُِّق من يدَّعي أنَّ القصَر بكلِّ ما فيه ُوِجَد صدفًة؟

 ما رأيَك بمن يقوُل: إنَّ هذا الكوَن بإبداِعه وِدّقِة نظاِمه ُوِجَد دوَن خالٍق؟

ُأفكُِّر وُأجيُب:

 كلَّ موجوٍد البدَّ له ِمْن ..............، والكوُن كلُّه موجوٌد 

  فابدَّ له ِمن .................. وهو.....................

: َأستنتُج أنَّ

ُة وجودِ اهللِ تعاىل ووحدانيُّتهالدَّرُس الّسادُس أدلَّ
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أقرُأ وُأطابُق:

ثانيًا ـــ صفُة الوحدانّيِة:

تعني أنَّ اهلَل تعالى ال شريَك له في ذاِته وال في صفاِته وال في أفعاِله.

م
اهلُل تعالى 
واحٌد في:

الدَّليُلمالمعنىم

...الّذاِت1
ال تشِبُه صفاُته صفاِت المخلوقاِت، وليَس 

ألحٍد صفٌة كصفِته سبحاَنه وتعالى.
...

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ چإِنَّ ٱللَّ

قَِديٞر٢٠چ

]اآلية/البقرة:20[.

فاِت2 ...الصِّ
ال يحتاُج إلى معيٍن، فهو وحَده َمن يخلُق 

ويرزُق، ويحيي ويميُت.
...

َحٌد ١چ
َ
ُ أ چقُۡل ُهَو ٱللَّ

]اإلخاص[.

...األفعاِل3
ليَس مرّكبًا مْن أجزاٍء، وليَس جزءًا من 

غيِره، وال غيُره جزءًا منه.
...

ءۖٞ َوُهَو   چلَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

ِميُع ٱۡلَِصُي ١١چ ٱلسَّ

]اآلية/الشورى:11[.

 أدّلُة الوحدانّيِة:

تنقسُم أدلَُّة وحدانّيِة اهلِل تعالى إلى:

َمُد ٢ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ ٣ َولَۡم يَُكن  ُ ٱلصَّ َحٌد ١ ٱللَّ
َ
ُ أ 1 ـــــ أدّلٍة نقلّيٍة: ومنها قوُله تعالى: چقُۡل ُهَو ٱللَّ

َحُدۢ ٤چ ]اإلخاص[.
َ
ُۥ ُكُفًوا أ لَّ

. 2 ـــــ أدلٍَّة عقلّيٍة: ومنها: أ ـــ دليُل وحدِة النِّظام الكونيِّ

                            ب ـــ دليُل االستغناِء.
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من األدّلِة العقلّيِة أقرُأ وأكمُل المخطََّط اآلتَي:
على صفِة الوحدانّيِة:

.............................

لــو فرضنــا أنَّ هنــاَك أكثــَر مــن إلــٍه، لــكاَن 
كلُّ واحــٍد منهــم محتاجــًا إلــى اآلخــِر، وهــذا 
أراد  فــإذا  اإللــِه،  بصفــاِت  يليــُق  ال  نقــٌص 
اآلخــُر  وأراَد  الشَّــمُس  تشــرَق  أن  أحُدهمــا 

ســتحدُث؟!  َمــن  فــإرادُة  خاَفــه، 
ومــاذا ســنقوُل فــي إرادِة اإللــِه الّــذي لــم يشــْأ 

لهــا أْن تشــرَق؟!

َهــَب  َ قــاَل تعالــى: چ َوَمــا َكَن َمَعــُهۥ ِمــۡن إَِلـٰـٍهۚ إِٗذا لَّ
ــٖضۚ  ٰ َبۡع ــۡم َعَ ــَل َبۡعُضُه ــَق َولََع ــا َخلَ ِۢ بَِم ــه ٰ ُكُّ إَِل

ــوَن ٩١چ ]اآلية/المؤمنــون[. ــا يَِصُف ِ َعمَّ ــۡبَحَٰن ٱللَّ ُس

.............................

َد وجــوِد النِّظــاِم فــي الكــوِن دليــٌل  إنَّ مجــرَّ

وكلُّ  تحكُمــه،  واحــدٍة  قــوٍة  وجــوِد  علــى 

شــيٍء فــي الوجــوِد خاضــٌع لقوانيــَن دقيقــٍة 

ثابتــٍة ال تتبــدَُّل؛ إْذ لــو كاَن هنــاَك أكثــُر 

مــن إلــٍه الختــلَّ نظــاُم الكــوِن.

ــٌة إِلَّ  ــآ َءالَِه ــۡو َكَن فِيِهَم َ قــاَل تعالــى: چ ل
ــۡرِش  ِ َرّبِ ٱۡلَع ــۡبَحَٰن ٱللَّ ــَدتَاۚ فَُس ُ لََفَس ٱللَّ

ــوَن ٢٢ چ ]األنبيــاء[. ــا يَِصُف َعمَّ

 ثمراُت اإليماِن بوحدانّيِة اهلِل تعالى: 

ــواِب، فــا يلجــُأ اإلنســاُن إال إلــى اهلِل تعالــى، وال  يــورُث اإليمــاُن النَّفــَس البشــرّيَة اليقيــَن، ويهديهــا إلــى طريــِق الصَّ
ِ َتۡطَمئـِـنُّ ٱۡلُقلُــوُب ٢٨چ  ] الرعــد[. َل بِِذۡكــرِ ٱللَّ

َ
ِۗ أ ِيــَن َءاَمُنــواْ َوَتۡطَمئـِـنُّ قُلُوُبُهــم بِِذۡكــرِ ٱللَّ يطلــُب إال منــه؛ قــاَل تعالــى: چ ٱلَّ

ثمرُة اإليماِنالتَّركيُب القرآنيُّم

1
ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم ِف رَۡحَةٖ ّمِۡنُه  ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ ا ٱلَّ مَّ

َ
چفَأ

ۡسَتقِيٗما ١٧٥چ ]النساء[. .....................َوفَۡضٖل َوَيۡهِديِهۡم إَِلۡهِ ِصَرٰٗطا مُّ

2
ۡمــُن 

َ
ْوَلٰٓئـِـَك لَُهــُم ٱۡل

ُ
ِيــَن َءاَمُنــواْ َولـَـۡم يَۡلبُِســٓواْ إِيَمَٰنُهــم بُِظۡلــٍم أ  چٱلَّ

ۡهَتُدوَن ٨٢چ ]األنعام[. .....................َوُهم مُّ

3
ــا َعلَۡيِهــم بَرََكـٰـٖت  َقــۡواْ لََفَتۡحَن ۡهــَل ٱۡلُقــَرىٰٓ َءاَمُنــواْ َوٱتَّ

َ
نَّ أ

َ
ـَـۡو أ  چَول

ۡرِضچ ]اآلية/األعراف:96[.
َ
َمآءِ َوٱۡل .....................ّمَِن ٱلسَّ

ٰلَِحِٰت ُطوَبٰ لَُهۡم وَُحۡسُن َمَٔاٖب ٢٩چ ]الرعد[. 4 ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ .....................چٱلَّ

أقرُأ وأستنتُج:
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رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

 1- الكوُن بما فيه آياٌت تدلُّ على وجوِد اهلِل تعالى ووحدانيَِّته.  

. ..................................................... -2

 . ..................................................... -3

. ..................................................... -4

 ميِِّز اآلياِت اّلتي تدلُّ على صفِة الوجوِد مَن اّلتي تدلُّ على صفِة الوحدانّيِة:التَّقويُم

الوحدانّيُةالوجوُداآليُة القرآنّيُةم

ۡرَضۚ بَل لَّ يُوقُِنوَن ٣٦چ ]الطور[.1
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
............چأ

ن َيُقوَل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن ٨٢چ ]يس[. 2
َ
َراَد َشۡئًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ ............چإِنَّ

ءٖ قَِديٞر ٢٠چ ]اآلية/البقرة[.3 ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ............چإِنَّ ٱللَّ

4

ۡخــَرَج 
َ
ــَمآءِ َمــاٗٓء فَأ نــَزَل ِمــَن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلَــَق ٱلسَّ ُ ٱلَّ چٱللَّ

ــرَِي ِف  ــَك ِلَۡج َر لَُكــُم ٱۡلُفۡل ــخَّ ــا لَُّكــۡمۖ وََس ــَرِٰت رِزٗۡق ــَن ٱثلََّم ِــهِۦ ِم ب
ــَر ٣٢چ ]إبراهيــم[. نَۡهٰ

َ
ــُم ٱۡل َر لَُك ــخَّ ــرِهۦِۖ وََس ۡم

َ
ــرِ بِأ ٱۡلَۡح

...... ......
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تدريباتُ الوحدةِ الرّابعةِ

1- اقرْأ قوَله تعالى، ثّم أجْب:

ِك بَِكلَِمــةٖ ّمِۡنــُه ٱۡســُمُه ٱلَۡمِســيُح ِعيــَس ٱۡبــُن َمۡرَيــَم وَِجيٗهــا  ُ َ يُبـَـّشِ چإِۡذ قَالَــِت ٱلَۡمَلٰٓئَِكــُة َيَٰمۡرَيــُم إِنَّ ٱللَّ

ٰلِِحــَي ٤٦چ. بـِـَي ٤٥ َوُيَكّلـِـُم ٱنلَّــاَس ِف ٱلَۡمۡهــِد َوَكۡهــٗل َوِمــَن ٱلصَّ ۡنَيــا َوٱٓأۡلِخــَرةِ َوِمــَن ٱلُۡمَقرَّ ِف ٱلُّ
أ( لماذا أنطَق اهلُل تعالى نبيَّه عيسى بَن مريَم  في المهِد؟ 

ب( ما التَّوجيُه اإللهيُّ المستفاُد مَن اآليِة )45(؟

2- اكتِب التَّراكيَب القرآنّيَة اّلتي توافُق مضموَن كلٍّ من اآلياِت القرآنّيِة اآلتيِة:
التَّركيُب القرآنيُّاآليُة القرآنّيُةم

ۡمُرنَآ إِلَّ َوِٰحَدةٞ َكَۡمِۢح بِٱۡلََرِ ٥٠چ ]القمر[.1
َ
چ.........................چچَوَمآ أ

ِ َءاتَىِٰيَ ٱۡلِكَتَٰب وََجَعلَِي نَبِّيٗا ٣٠چ ]مريم[.2 چ.........................چ چ قَاَل إِّنِ َعۡبُد ٱللَّ

يِۡهــۡم إِۡذ يُۡلُقــوَن  ۢنَبــآءِ ٱۡلَغۡيــِب نُوِحيــهِ إَِلۡــَكۚ َوَمــا ُكنــَت َلَ
َ
3- اقــرْأ قوَلــه تعالــى، ثــّم أجــْب: چَذٰلـِـَك ِمــۡن أ

يِۡهــۡم إِۡذ َيَۡتِصُمــوَن ٤٤چ. ُهــۡم يَۡكُفــُل َمۡرَيــَم َوَمــا ُكنــَت َلَ يُّ
َ
ۡقَلَٰمُهــۡم أ

َ
أ

ْح ذلك. أ( في اآليِة دليٌل على نبوَِّة محمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص، وضِّ

ب( ما القيمُة المستفادُة مَن اآلية؟

حيَح لكلٍّ من األمثلِة اآلتيِة مع التَّعليِل: 4- اكتِب الحكَم التجويديَّ الصَّ

التَّعليُلالحكُم التجويديُّالمثاُلم

چ1 َ ....................................................چإِنَّ ٱللَّ

ُِكچ2 ....................................................چيُبَّشِ

ۡقَلَٰمُهۡمچ3
َ
....................................................چأ

....................................................چٱلَۡمَلٰٓئَِكُةچ4

ۢنَبآءِچ5
َ
....................................................چأ

يِۡهۡم إِۡذچ6 ....................................................چَلَ

....................................................چُكنَتچ7
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5- ما المعجزُة ؟ وما الغايُة منها؟

6 – عّلْل كاّلً مّما يأتي:

أ ( المعجزُة العقلّيُة ال تنتهي بانقضاِء وقِتها.  

 ب( اتِّفاُق رساالِت األنبياِء  بالغايِة والمصدِر.

ت ( التَّعقُُّل يوصُل إلى اإليماِن بوحدانّيِة اهلِل تعالى.

7 - ما األصوُل والمبادُئ العاّمُة اّلتي اتَّفقْت عليها الرِّساالُت الّسماوّيُة؟

8- كيَف تستدلُّ على وحدانّيِة اهلِل تعالى من قوِله تعالى: 

ا يَِصُفوَن ٢٢چ ]األنبياء[. ِ َرّبِ ٱۡلَعۡرِش َعمَّ ُ لََفَسَدتَاۚ فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ     چلَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِلَّ ٱللَّ

9- قارْن بين المعجزِة والسِّحِر وفَق الجدوِل اآلتي:

الّسحُرالمعجزُةمن حيُثم

...............................................................المصدُر1

...............................................................المعنى2

...............................................................الغايُة3

ــك  ــَن، وذل ــاٍس، وســرقِة أمــواِل آخري ــحَر وســيلًة لإلضــراِر بأن ــاِم مــن يتَّخــُذ السِّ ــي هــذه األي ــَر ف 10- َكُث

ــِل. ــك مــن هــذه الظَّاهــرِة مــع التَّعلي ــْح موقَف ــرِر. وضِّ ــِع الضَّ ــِر ودف ــِب الخي ــى جل ــدرةَ عل ــه الق بادِّعاِئ
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املكتبُة اإلنسانُنشاٌط

)املكتبُة التبادليُّة اجملانيُّة(

 االستفادُة من تجارِب اآلخريَن، وذلَك بمشاركِتهم حكاياِتهم وقصَصهم اإلنسانّيَة.

فكرُة النَّشاِط:

أسلوُب الّتنفيِذ: فرديٌّ

 مكتبــُة اإلنســاِن تمكُِّنــك مــَن االســتماِع لقّصــٍة اجتماعّيــٍة واقعّيــٍة مــن زميــٍل حدثــْت معــه هــذه القّصــُة؛ 
لاســتفادِة مــن نتائِجهــا وأخــِذ العبــرِة منهــا.

أعْد صياغَة القّصِة اّلتي سمعتها بموضوعّيٍة مع مراعاِة جماِل األسلوِب وسامِة األفكاِر.

 مــن ال يرغــُب بمشــاركِة قصِصــه المفيــدِة مــَع اآلخريــَن، يتبــادُل الكتــَب المجانّيــَة مــن مكتبــِة المدرســِة، 
وذلــَك بإشــراِف الُمــدرِِّس.

كلُّ طالٍب يشرح فحوى الكتاِب لصديِقه وفَق الجدوِل اآلتي:

.................................عنواُن الكتاِب1

.................................اسُم المّؤلِف2

.................................الفكرُة األولى 3

.................................الفكرُة الثّانيُة4

.................................الفكرُة الثّالثُة5

.................................العباراُت اّلتي أّثرْت فيك6

رِة. ُيكلَّف الطُّاُب بالنَّشاِط مع بدايِة الوحدِة، وُيناقُش النَّشاُط في الحّصِة الدَّرسّيِة المقرَّ
ملحوظٌة:
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الوحدةُ اخلامسُة

ثقافةُ احلوارِ
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ُل حجٌَّة وإقناعٌالدَّرُس األوَّ

 ما أثُر القّصِة في النَّفِس اإلنسانّيِة؟ 

 هل اتَّخَذ كتاُب اهلِل المحكم القّصَة وسيلًة للتَّربية والتَّعلُّم؟

 أال تزداُد القّصُة القرآنّيُة تشويقًا إذا تضمَّنت مناظرًة أو حوارًا؟

ُح حقيقَة الحياِة والموِت، ويبيُِّن مظاهَر القدرِة اإللهّيِة. إليَك نموذجًا مَن القصِص القرآنّيِة يوضِّ

المعنىالكلمُة أو التَّركيُب القرآنيُّم

جادَل.چ .......................چ1

ته.چ.......................چ2 سكَت متحيِّراً وانقطعْت حجَّ

ألم ينتِه إلى علِمك.چ.......................چ3

أقرُأ وُأحدُِّد:

نَا۠ 
َ
ۦ َوُيِميُت قَاَل أ ِي يُۡحِ َ ٱلَّ ُ ٱلُۡمۡلَك إِۡذ قَاَل إِبَۡرٰهُِۧم َرّبِ ۡن َءاتَىُٰه ٱللَّ

َ
ِي َحآجَّ إِبَۡرٰهَِۧم ِف َرّبِهِۦٓ أ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ

َ
چ أ

 ُ ِي َكَفَرۗ َوٱللَّ ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱلَّ
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِِق فَأ ِت بِٱلشَّ

ۡ
َ يَأ ِميُتۖ قَاَل إِبَۡرٰهُِۧم فَإِنَّ ٱللَّ

ُ
ۦ َوأ ۡحِ

ُ
أ

ٰلِِمَي ٢٥٨چ  ]البقرة[. َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ
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اختبــَر اهلُل تعالــى النَّمــروَد بالُملــِك والمــاِل، فبــداًل مــن أن يشــكَر ربَّــه علــى هــذا اإلحســاِن اســتكبَر وجــادَل النَّبــيَّ 

إبراهيــَم  بالباطــِل.

مراحُل 
الحواِر

مزاعُم وأسئلُة النَّمرود 
 للنَّبيِّ إبراهيَم

 ردوُد النَّبيِّ إبراهيَم
التَّركيُب القرآنيُّ المتضمُِّن
 ردوَد النَّبيِّ إبراهيَم

الجولُة 
األولى

ســأَله عــن ربِّــه الّــذي دعــاه 

إلــى اإليمــاِن بــه.

علــى  بالقــدرِة  ربَّــه  واصفــًا  أجــاَب 

اإلحيــاِء واإلماتــِة اّلتــي ال يمكــُن أن 

أحــٌد. فيهــا  يشــارَكه 

چ...................چ

الجولُة 

الثّانيُة

علــى  قــادٌر  أنَّــه  زعــَم 

بــأْن  واإلماتــِة  اإلحيــاِء 

حكــَم علــى اثنيــِن بالموِت؛ 

فقتــَل أحَدهمــا، وعفــا عــن 

اآلخــِر.

  إبراهيــَم  اهلِل  لنبــيِّ  تبيَّــَن  لّمــا 

إلــى  بــه  انتقــَل  النَّمــروِد،  مغالطــَة 

برهــاٍن آخــَر طالبــًا إليــه أْن ُيظهــَر 

بــأن  الكــوِن،  علــى  قدرِتــه  أمــاراِت 

مغرِبهــا. مــن  الشَّــمَس  يشــرَق 

چ...................چ

نتيجُة 
الحواِر

..................................................................................

أقرُأ وأُبيُِّن:

ُح األسلوَب اّلذي اعتمَده النَّبيُّ إبراهيُم  في مناظرِته للنَّمروِد:   ُأوضِّ

........................................................................
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المعنىمالكلمُة أو التَّركيُب القرآنيُّم

ٰ ُعُروِشَها چ1 يتغيَّر....چ َخاوَِيٌة َعَ

متهدِّمٌة وفارغٌة من سَكاِنها....چ َءايَٗةچ2

عامًة على قدرِة اهلِل تعالى على البعِث....چ يَتََسنَّۡهچ3

التَّفسيُرالتَّركيُب القرآنيُّم

چ................چ 1
ألم ينتِه إلى علِمك أيَّها المخاطُب قّصُة الرَّجِل الّصالِح ُعزيٍر اّلذي مرَّ 

على بيِت المقدِس فوجَده خاليًا مَن السُّكاِن.

فقاَل: كيَف يعيُد اهلُل تعالى هذه المدينَة إلى ما كانت عليه من عمراٍن وسّكاٍن.چ................چ 2

چ................چ 3
أعاَده اهلُل تعالى إلى الحياِة، وقد عمرِت المدينُة بساكنيها فسأَله: كم 

مكثَت على هذه الحاِل؟

أجــاَب: مكثــُت علــى هــذه الحــاِل يومــًا أو بعــَض يــوٍم، بنــاًء علــى التَّقريِب والتَّقليِل.چ................چ 4

أخبَره اهلُل تعالى بأنَّه مكَث مئَة عاٍمچ................چ 5

َه نظَره إلى آيتيِن تثبتاِن قدرَة اهلِل تعالى.چ................چ 6 ووجَّ

چ................چ 7
بيَّن اهلُل تعالى له أنَّ إحياَءه وحفَظ طعاِمه وشراِبه من مظاهِر قدرِته 

تعالى، ودليٌل على البعِث.

چ................چ 8
لّما اتَّضَح له األمُر، وعايَن كيفّيَة إحياِء الموتى قاَل: أيقنُت أنَّ اهلَل تعالى 

ال ُيعجِزه شيٌء على اإلطاِق.

ُ ِماْئََة  َماتَُه ٱللَّ
َ
ُ َبۡعَد َمۡوتَِهاۖ فَأ ۦ َهِٰذهِ ٱللَّ ٰ يُۡحِ نَّ

َ
ٰ ُعُروِشَها قَاَل أ ٰ قَۡرَيةٖ َوِهَ َخاوَِيٌة َعَ ِي َمرَّ َعَ ۡو َكٱلَّ

َ
چأ

ِۡثَت ِماْئََة َعٖم فَٱنُظۡر إَِلٰ َطَعاِمَك  ۡو َبۡعَض يَۡوٖمۖ قَاَل بَل لَّ
َ
ۥۖ قَاَل َكۡم َلِۡثَتۖ قَاَل َلِۡثُت يَۡوًما أ َعٖم ُثمَّ َبَعَثُه

ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهۖ َوٱنُظۡر إَِلٰ ِحَارَِك َونِلَۡجَعلََك َءايَٗة ّلِلنَّاِسۖ َوٱنُظۡر إَِل ٱۡلعَِظاِم َكۡيَف نُنِشَُها ُثمَّ نَۡكُسوَها  َوَشَ
ءٖ قَِديٞر 259 چ  ]البقرة[. ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َعَ نَّ ٱللَّ
َ
ۡعلَُم أ

َ
َ َلُۥ قَاَل أ ا تَبَيَّ ٗماۚ فَلَمَّ َلۡ

أقرُأ وُأطابُق:

أقرُأ وُأحدُِّد:
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رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- المحاوُر الّناجُح يعتمُد المنهَج العلميَّ في المناظرِة والمناقشِة.

2- ضرُب األمثلِة مَن الواقِع المحسوِس يقرُِّب المفهوَم المعنويَّ من ذهِن المتعّلِم.

 . ..................................................................... -3

 ماالغايُة من استخداِم القرآِن الكريِم أسلوَب القّصِة؟التَّقويُم

 ما الغايُة من ذكِر قّصِة الّرجِل الّصالِح عزيٍر في القرآِن الكريِم؟

ُأفكُِّر وُأجيُب:

أكتُب التَّركيَب القرآنيَّ اّلذي يتضمَُّن الِفَكَر اآلتيَة:

                الفكرُة  التَّركيُب القرآنيُّم

چ.......................چ 1
جواُز المناظرةِ والمجادلِة إذا كاَن الغرُض منها 

. إظهاَر الحّقِ

المؤمُن يزداُد إيماناً عنَد تفكُِّره بقدِرة هللِا تعالى.چ.......................چ 2

چ.......................چ 3
مشاهدةُ إحياِء الموتى يزيُد المؤمَن تصديقاً 

بالبعِث بعَد الموِت.
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العلمُ والعلماءُالدَّرُس الثّاني

ــاُس  ــاُس بعلِمهــم، ويســيروَن علــى نهِجهــم، وتُق العلمــاُء َوَرثــُة األنبيــاِء، وهــم كالنُّجــوِم المضيئــِة يهتــدي الّن
حضــاراُت األمــِم بنبــوِغ علماِئهــا وجهوِدهــم، ومــا يقدِّموَنــه للبشــرّيِة مــن إبــداٍع وخدمــٍة فــي مجــاالِت الحيــاِة 

المختلفــِة.

 ما اّلذي يحدُث إذا ضاَع العلُم وساَد الجهُل؟

قاَل َصلَّى اللَّـه َعَلْيِه َوَسلََّم:

» إِنَّ اللَّـَه ل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاَعًا َينَْتِزُعُه من الِعباِد، وَلِكْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلَاِء، حتَّى 

الً، َفُسِئلوا َفَأْفَتْوا بَِغْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا« )متفق عليه(. ََذ النّاُس رؤوَسًا ُجهَّ إذا َلْ ُيْبِق َعاملًا اِتَّ

أقرُأ وُأحلُِّل:

َأكتُب الكلمَة من الحديِث الشَّريِف جانَب معناها:

المعنىالكلمُة م

أناٌس ُيقتَدى بهم.»......................«1

ابتعدوا عن الحقِّ.»......................«2

وأبعدوا غيَرهم عن الحقِّ.»......................«3

 فضيلُة العلِم والعلماِء: 

رفــَع اإلســاُم مــن شــأِن العلــِم، وجعــَل طلَبــه فريضــًة علــى كلِّ إنســاٍن، فاإلنســاُن ُيميِّــُز بيــَن الخيــِر والشَّــرِّ 

بالتَّعقُّــِل والعلــِم، وقــد وسَّــَع اإلســاُم مفهــوَم العلــِم ليشــمَل مجــاالِت الحيــاِة كلَّهــا، فهنــاَك علــوٌم اجتماعّيــٌة 

واقتصادّيــٌة وفلســفّيٌة وتاريخّيــٌة وغيُرهــا، وهــي تشــترُك جميعــًا فــي حاجــِة اإلنســاِن إليهــا.

ِفَكُر الحديِث الشَّريِف:
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ُأفكُِّر وأُناقُش:

مشكلَة نقِص بعِض االختصاصاِت العلمّيِة في المجتمِع، من حيُث األسباُب، واقتراُح الحلوِل المناسبِة.

العاِلُمم
العلُم 

اّلذي اشتهَر به
م

العاِلُم
العلُم

 اّلذي اشتهَر به

...........الغزالي5ُّالحديُث الشَّريُفالبخاري1ُّ

...........أبو األسوِد الدؤلي6ُّ...........ابُن سينا2

الكيمياُء...........7االجتماُع...........3

...........الخوارزمي8ُّ...........ابُن الهيثِم4

 قبُض العلِم: 
ــُم العامــُل  نَّمــا ُيرفــُع بموِتهــم، فــإذا مــاَت العال ــَم لــن ُيرفــَع مــن صــدوِر العلمــاِء، واإ ــُن النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ العل ُيبيِّ
بعلِمــه ولــم يخُلْفــه َمــن هــو مثُلــه فــي اختصاِصــِه، فســيبدُأ العلــُم باالندثــاِر، ويكــوُن ذلــك مــن أشــراِط الّســاعِة، 

قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »التقــوُم الّســاعُة حتَّــى ُيقبــَض العلــُم« )صحيــح البخــاري(.

انتشرْت في اآلونِة األخيرِة على الّشابكِة رسائُل دينّيٌة تنقُل فتاَوى في بعِض األموِر الشَّرعّيِة 
، يتداوُلها بعُض الّناِس بوسائَل متنّوعٍة؛ منها الهاتُف المحموُل.  دون مستنٍد علميٍّ

ُأفكُِّر وُأجيُب:

 ما رأُيَك في أخِذ الفتاوى ِمن هذه الرَّسائِل؟ ما الحلُّ اّلذي َتراُه ُمناسبًا لُمعالجِة هذه الّظاهرِة؟

ُأكمُل الجدوَل اآلتَي:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ
1- أستمرُّ في طلب العلِم مدى الحياِة؛ لقوِله تعالى:  چَوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗما ١١٤ چ ]اآلية/طه[.

 . ............................... -3    . ............................... -2

لبّيُة المتوقَّعُة إذا تصّدى للمهاِم العلمّيِة َمن ليَس أهًا لها؟التَّقويُم  ما اآلثاُر السَّ
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بُعثتُ معلِّمًا الدَّرُس الثّالُث

   إنَّ نهــوَض األّمــِة ورقيَّهــا معقــوٌد بالتَّعلُّــم وجودِتــه، والعلــُم يوصــُل اإلنســاَن إلــى المعرفــِة، وذلــك ال 
ُل كلمــٍة نزلــْت مــَن القــرآِن الكريــِم  يكــون إال بعــد جهــٍد وتعــٍب. وقــد اهتــمَّ اإلســاُم بالعلــِم اهتمامــًا كبيــرًا، فــأوَّ
ــِة التَّعليــِم معتمــدًا علــى مبــادَئ وأســاليَب تناســُب المتعلِّميــَن  چ، وقــْد قــاَم الّنبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بمهمَّ

ۡ
ــَرأ هــي: چ ٱۡق

واختــاَف مســتوياِتهم؛ قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنََّمــا ُبِعْثــُت ُمَعلِّمــًا« )ســنن ابــن ماجــه(.

السُّلوُك المستفاُد داللُته على أهمّيِة العلِم الدَّليُل م

1
ِيــَن َل  ِيــَن َيۡعلَُمــوَن َوٱلَّ چ قُــۡل َهــۡل يَۡســَتوِي ٱلَّ

ۡلَبـٰـِب ٩ چ ]اآلية/الزمــر[.
َ
ْولـُـواْ ٱۡل

ُ
ــُر أ َمــا َيَتَذكَّ ................................َيۡعلَُمــوَنۗ إِنَّ

2
ــواْ  وتُ

ُ
ِيــَن أ ــواْ ِمنُكــۡم َوٱلَّ ِيــَن َءاَمُن ُ ٱلَّ ــِع ٱللَّ چ يَۡرفَ

ــٖتچ  ]اآلية/المجادلــة:11[. ــَم َدَرَجٰ ................................ٱۡلعِۡل

3
َقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل ِلُيْبِلــِغ الشَّــاِهُد الَغاِئــَب، َفَلَعــلَّ َبْعــَض َمــْن 

َيْبُلُغــُه َأْن َيُكــوَن َأْوَعــى َلــُه ِمــْن َبْعــِض َمــْن َســِمَعُه« )متفــق عليــه(.
تحفيٌز على نقِل 

المعرفِة وعدِم احتكاِرها
ُأعلُِّم غيري ما أتعلَُّمه 

4

جــاَء رجــٌل إلــى رســوِل اهلِل فقــاَل يــا رســوَل اهلِل، إنِّــي 

بطالــِب  »َمْرَحبــًا  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقــاَل  العلــَم،  أطلــُب  جئــُت 

للطبرانــي(. الكبيــر  )المعجــم  اْلِعْلــِم« 

 ................................

5
َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلمًا َسهََّل 

اللَُّه َلُه َطِريقًا ِإَلى الَجنَِّة« )سنن الترمذي(.
................................

 6
قالــِت النِّســاُء للنَِّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْجَعــْل َلَنــا َيْوًمــا ِمــْن َنْفِســَك 

« )متفــق عليــه(. َفَوَعَدُهــنَّ َيْومــًا َلِقَيهُــنَّ ِفيــِه َفَوَعَظهُــنَّ َوَأَمَرُهــنَّ
................................

أقرُأ وأُبيُِّن:
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 مبادُئ التَّعلُّم عنَد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:
راعــى النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مســتوياِت المتعلِّميــن، وتــدرَّج فــي تعليِمهــم، وتخليِصهــم مــن العــاداِت الخاطئــِة المنتشــرِة 

ــٗة ّلِۡلَعٰلَِمــَي ١٠٧ چ  ]األنبيــاء[. ــۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَ رَۡس
َ
ــآ أ فــي المجتمــِع، وكان رفيقــًا بهــم؛ قــاَل تعالــى: چ  َوَم

 

المبدُأ التَّعلُّميمالّدليُلم

التَّدرُُّج في التَّعليِم...أمَر الّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص زيدًا بَن ثابٍت  بتعلُِّم بعِض اللُّغاِت فكاَن مترجمًا بارعًا.1

...قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِنْعَم الرَُّجُل َعْبُد اللَِّه َلْو َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل« )متفق عليه(.2
إصاُح

سلوكاٍت خاطئٍة 

3
قــاَل ابــُن مســعوٍد :" كاَن الرجــل ِمنَّــا إذا تعلَّــم َعْشــر آيــاٍت لــم يجاوزُهــّن 

" )تفســير الطبــري(. ، والعمــَل بهــنَّ فُق واللِّيُن...حتّــى يعــِرَف معانيهُــنَّ الرِّ

4
ْفــِق َمــا اَل ُيْعِطــي  ْفــَق، َوُيْعِطــي َعَلــى الرِّ قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ِإنَّ اهلَل َرِفيــٌق ُيِحــبُّ الرِّ

التَّعلُُّم بالقدوِة...َعَلــى اْلُعْنــِف« )صحيح مســلم(.

5

ــوِق علــى ُصْبــَرِة طعــاٍم، فَأْدَخــَل يــده فيهــا، فنالــْت  مــرَّ الّنبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فــي السُّ
َأصاِبُعه َبَلًا، فقاَل: » ما هذا يا صاحَب الطَّعام؟«، قاَل: يا رســوَل اهلِل 
َأصاَبتــُه السَّــماُء، قــاَل: » َأَفــا جعلتَــه فــوَق الطَّعــاِم حتّــى يــراُه الّنــاُس؟!«، 

وقــال: »َمــن َغــشَّ فليــَس مّنــا« )ســنن الّترمــذّي(.

التَّعزيُز...

اكتشاُف المواهِب...قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصلِّي« )صحيح ابن حبان(.6

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أحرُص على طلِب العلِم وتعليِمه.            2- ............................... .

 . ............................... -4            . ............................. -3

 ما أثُر اكتشاِف المواهِب وتنميِتها في تقدُِّم المجتمِع مع ذكِر مثاٍل من الواقِع؟التَّقويُم

أقرُأ وُأطابُق:
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رسولُ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص معلِّمًا الدَّرُس الرّابُع

 كاَن النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ينوُِّع األساليَب والوسائَل في تعليِمه، ويتخيَُّر أحسَنها وأفَضلها وأقرَبها إلى ذهِن المتعلِِّم؛ 

ــُم  ــۡم َوُيَعّلُِمُك ــا َوُيَزّكِيُك ــۡم َءاَيٰتَِن ــواْ َعلَۡيُك ــۡم َيۡتلُ ــوٗل ّمِنُك ــۡم رَُس ــۡلَنا فِيُك رَۡس
َ
ــآ أ قــاَل تعالــى: چ َكَم

ــا لـَـۡم تَُكونُــواْ َتۡعلَُمــوَن ١٥١چ ]البقــرة[. ٱۡلِكَتٰــَب َوٱۡلِۡكَمــَة َوُيَعّلُِمُكــم مَّ

أسلوُب التَّعليِممالحديُث الشَّريُفم

1

َأنَّ النَِّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطــَب النَّــاَس ِبِمًنــى فقــاَل: » َأتَــْدُروَن َأيَّ َيــْوٍم 
َهــَذا؟«، َقــاَل ُقْلَنــا: اللَّــُه َوَرُســوُلُه َأْعَلــُم، َفَســَكَت َحتَـّـى َظَننَّــا َأنَّــُه 

يِه ِبَغْيــِر اْســِمِه. )صحيــح البخــاري( ُيَســمِّ
ضرُب المثِل...

2
سؤاُل جبريَل  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عِن اإليماِن واإلساِم واإلحساِن.
)صحيح البخاري(

القّصُة...

3
قاَل ملسو هيلع هللا ىلص ألحِد أصحاِبه: »أَلَُعلَِّمنََّك َأْعَظَم ُسوَرٍة ِفي الُقْرآِن« 
)صحيح البخاري(.

العصُف الذِّهنيُّ...

التَّشويُق والتَّحفيُز...قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس؟« )صحيح مسلم(.4

5
الِمْســِك  َكَحاِمــِل  َوالسَّــْوِء،  اِلــِح  الَجِليــِس الصَّ َمثَــُل  قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » 

البخــاري(. )صحيــح  الِكيــِر«  ...َوَناِفــِخ 
السُّكوُت في أثناِء اإللقاِء 

لجذِب االنتباِه

6

ــاُم،  ــي َوَأَن ــي ُأَصّل ــَذا؟ َلِكّن ــَذا َوَك ــوا َك ــَواٍم َقاُل ــاُل َأْق ــا َب قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َم
َوَأُصــوُم َوُأْفِطــُر، َوَأتَــَزّوُج الّنَســاَء، َفَمــْن َرِغــَب َعــْن ُســّنِتي َفَلْيــَس 

ِمّنــي« )صحيــح مســلم(.
المزاُح...

7

آَواُهــُم  َحتَـّـى  َقْبَلُكــْم  َكاَن  ــْن  ِممَّ َنَفــٍر  َثاثَــُة  »انَطَلــَق  ملسو هيلع هللا ىلص:  قــاَل 
الَمبيــُت ِإلــى َغــاٍر َفَدخُلــوُه، فاْنَحــدَرْت َصْخــَرٌة ِمــَن الَجَبــِل َفَســدَّْت 
ْخــَرِة ِإالَّ أْن  َعَلْيِهــُم الَغــاَر، َفقالُــوا: ِإنَّــُه اَل ُيْنِجيُكــْم ِمــْن هــِذِه الصَّ

َتْدُعــوا اهلَل بَصاِلــِح أْعَماِلُكــْم« )صحيــح البخــاري(.

تقسيُم الماّدِة العلمّيِة...

عدُم التَّصريِح باألسماِء...قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنِّي أَلَْمَزُح، َواَل َأُقوُل ِإالَّ َحّقًا« )المعجم األوسط للطبراني(.8

أقرُأ وُأطابُق:
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أطابُق وأتعلَُّم:
اســتخدَم النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وســائَل تعليمّيــًة فّعالــًة كانــت متاحــًة فــي ذلــك الوقــِت؛ منهــا السَّــمعّيُة والبصرّيــُة، 

البصرّيــُة.  والّســمعيُة 
نوُع الوسيلِةمالوسيلُة مالحديُث الشَّريُفم

بصرّيٌة...الرَّسُم...قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ُبِنَي اإِلْسَاُم َعَلى َخْمٍس« )متفق عليه(.1

2
َقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنــا َوَكاِفــُل الَيِتيــِم ِفــي الَجنَّــِة َكَهاَتْيــِن«، 
سمعّيٌة...الكاُم...َوَأَشــاَر ِبُأْصُبَعْيِه َيْعِني: السَّــبَّاَبَة َوالُوْســَطى )ســنن الترمذي(.

3
اهلِل  َســِبيُل  »َهــَذا  قــاَل:  ثــمَّ  بيــِده،  َخطَّــًا  ملسو هيلع هللا ىلص  َخــطَّ 

أحمــد(. )مســند  سمعّيٌة بصرّيٌة...اإلشارُة...ُمْســَتِقيمًا« 

 أدواُت التَّعلُِّم: 
يتطلَّــُب التَّعلُّــُم اســتخداَم أدواٍت تســاعُد المتعلِّــَم علــى اكتســاِب المعرفــِة وترســيِخها، وقــد أشــاَر القــرآُن الكريــُم 

ــُطُروَن ١چ ]القلــم[، وُتعــدُّ هــذه األدواُت صالحــًة لــكلِّ زمــاٍن  ــا يَۡس ــِم َوَم إلــى بعِضهــا؛ قــاَل تعالــى: چ ٓنۚ َوٱۡلَقلَ
ومــكاٍن، وقــد ُوجــدت تقنّيــاٌت حديثــٌة ُيمكــُن اســتثماُرها فــي التَّعلُّــِم والتَّعليــِم.

وجُه االستثماِر األمثِلالتَّقانُةم

.........................................الحاسوُب1

.........................................الهاتُف المحموُل2

.........................................الّشابكُة3

.........................................التِّلفاُز4

5...............................................................

رِس: 1- أستثمُر كلَّ تقانٍة متاحٍة في التَّعلُّم.     2- ........................... . ُم مَن الدَّ أتعلَّ

 . ........................... -4          . ........................... -3

 وضْح أهمّيَة استخداِم الوسائِل والتقاناِت الحديثِة في عمليِة التَّعلُِّم.التَّقويُم

 بيِّْن رأيَك فيمن يستخدُم التَّقانَة لغيِر اإلفادِة في التَّعلُِّم.

ُأكمُل الجدوَل اآلتَي:
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 املالئكُة الدَّرُس الخامُس

منَح اهلُل تعالى اإلنساَن قدراٍت عقلّيًة ليتأمََّل ويتفكََّر في المخلوقاِت كلِّها، ومهما بلغت قوُة الجوارِح، 

ِي َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َعٰلُِم  ُ ٱلَّ نجُد في هذا الكوِن خفايا ال يمكُن لإلنساِن أن يتصوََّرها؛ قاَل تعالى: چ ُهَو ٱللَّ

َهَٰدةِۖ ُهَو ٱلرَّۡحَمُٰن ٱلرَِّحيُم ٢٢ چ ]الحشر[. ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ
 ما الغيُب؟ وما فائدُة اإليماِن به؟

عالُم الشَّهادِةعالم الغيبمن حيُثم

...................... عالٌم ال تدرُكه الحواسُّ الّتعريُف1

الشَّمُس،...............المائكُة، ..................     األمثلُة2

........................................  مصدُر المعرفِة3

عالــُم الغيــِب الّــذي اســتأثَر اهلُل تعالــى بعلِمــه، ال نعــرُف عنــه إال فــي حــدوِد مــا أخبرنــا اهلُل تعالــى؛ ومــن ذلــك 
العاَلــِم المائكــُة اّلتــي تّتصــُف بصفــاٍت تميَّــزت بهــا عــن غيِرهــا.

صفاُت المالئكِةالدَّليُلم

1
ۡجنَِحةٖچ  

َ
ْوِلٓ أ

ُ
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسًل أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ فَاِطرِ ٱلسَّ چٱۡلَۡمُد لِلَّ

]اآلية /فاطر:32[.
التَّفاوُت في الَخْلِق

................. َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ُخِلَقِت اْلَمَاِئَكُة ِمْن ُنوٍر«  )صحيح مسلم(.2

3
وَن  ۡرِضۚ َوَمۡن ِعنَدهُۥ َل يَۡسَتۡكِبُ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قال تعالى: چ  َوَلُۥ َمن ِف ٱلسَّ

وَن ١٩ چ ]األنبياء[. .................َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َوَل يَۡسَتۡحِسُ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ٦چ ]اآلية /التحريم[.4
َ
َ َمآ أ .................قــال تعالــى: چلَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

المالئكُة: مخلوقاٌت من نوٍر .......................................................

ُأقارُن بيَن عالمي الغيِب والشَّهادِة:

أقرُأ وأُبيُِّن:
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 ِ ّبـِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنــوَنۚ ُكٌّ َءاَمــَن بـِـٱللَّ نــزَِل إَِلۡــهِ ِمــن رَّ
ُ
قــاَل تعالــى: چ َءاَمــَن ٱلرَُّســوُل بَِمــآ أ

َوَمَلٰٓئَِكتـِـهِۦ َوُكُتبـِـهِۦ َورُُســلِهِ چ    ]اآلية/البقــرة :285[.
ِ َوَمَلٰٓئَِكتـِـهِۦ َوُكُتبـِـهِۦ َورُُســلِهِۦ َوٱۡلَــۡوِم ٱٓأۡلِخــرِ َفَقــۡد  قــاَل تعالــى: چ َوَمــن يَۡكُفــۡر بـِـٱللَّ

ٰــَلۢ بَعِيــًدا ١٣٦چ ]اآلية/النســاء[. َضــلَّ َضَل
يَمــاِن فَقــاَل: »َأْن ُتْؤِمــَن ِبــاهلِل، َوَمَاِئَكِتــِه، َوُكتُِبــِه، َوُرُســِلِه، َواْلَيــْوِم  ُســئَل النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعــِن اإْلِ

اآْلِخــِر، َوُتْؤِمــَن ِباْلَقــَدِر َخْيــِرِه َوَشــرِِّه« )مّتفــق عليــه(.

ُأفكُِّر وأستنتُج:

 حكُم اإليماِن بالمائكِة: ............................................................ .

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أؤمُن بعالِم المائكِة.    

. ........................... -2

          . ........................... -3

كُثَر في هذه األياِم من يدَّعي معرفَة الغيِب، ويتَّخَذه وسيلًة الستغاِل الّناِس التَّقويُم
وأخِذ أمواِلهم بالباطِل، وذلَك بادِّعاِئه أنَّه يكشُف األموَر الخفّيَة. 

ْح موقَفك مع التَّعليِل.  وضِّ
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 ِأعمالُ املالئكة الدَّرُس الّسادُس

ــِق  المائكــُة مــن مخلوقــاِت اهلِل تعالــى أوكَل إليهــم أعمــااًل متنوِّعــًة؛ منهــا مــا يختــصُّ بالعاقــِة مــع الخال

ِــَك إِلَّ  ــوَد َرّب ــُم ُجُن ــا َيۡعلَ ســبحاَنه وتعالــى، ومنهــا مــا يتعلَّــُق بالبشــِر فــي الدُّنيــا واآلخــرِة؛ قــال تعالــى: چ َوَم

ــَشِ ٣١چ ]المّدثــر[.  ــَرٰى لِۡلبَ ــا ِهَ إِلَّ ذِۡك ــَوۚ َوَم ُه

مجاُلهاأعماُل المالئكِةاآلياُت الكريمةم

1
چ ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظَي ١٠ كَِراٗما َكٰتِبَِي ١١ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن ١٢چ 

]االنفطار[.
مع اإلنساِنكتابُة األعماِل

2
ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن ١٩٤چ  ِمُي ١٩٣ َعَ

َ
وُح ٱۡل چ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

]الشعراء[.
.................

3
ــۡم  ــِد َرّبِِه ــّبُِحوَن ِبَۡم ــۡوَلُۥ يَُس ــۡن َح ــۡرَش َوَم ــوَن ٱۡلَع ــَن َيِۡملُ ِي چ ٱلَّ

 چ ]اآلية/غافــر:7[.
ْ ِيــَن َءاَمُنــوا .................َوُيۡؤِمُنــوَن بِــهِۦ َويَۡســَتۡغفُِروَن لذِلَّ

4
َ بُِكۡم ُثمَّ إَِلٰ َرّبُِكۡم تُرَۡجُعوَن ١١چ  ِي ُوّكِ لَُك ٱلَۡمۡوِت ٱلَّ چ قُۡل َيَتَوفَّىُٰكم مَّ

]السجدة[.
.................

5
لَّ َتَافُواْ 

َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ تَتََنَّ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ چ إِنَّ ٱلَّ

واْ بِٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن ٣٠چ ]فصلت[. بِۡشُ
َ
.................َوَل َتَۡزنُواْ َوأ

6
ِچ  ۡمرِ ٱللَّ

َ
چ َلُۥ ُمَعّقَِبٰٞت ّمِۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ َيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

]اآلية/الرعد:11[.
.................

7
ِ بـَـاٖب ٢٣ َســَلٌٰم َعلَۡيُكــم بَِمــا 

چ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكــُة يَۡدُخلُــوَن َعلَۡيِهــم ّمِــن ُكّ

ارِ 24 چ ]الرعــد[. ــَب ٱلَّ ــَم ُعۡق ــۡمۚ فَنِۡع ُت .................َصَبۡ

أقرُأ وأُبيُِّن:
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أقرُأ وأستنتُج:

الشُّعوُر بمازمِة المائكِة  لنا، ومراقبِتهم ألعماِلنا يدفُعنا إلى فعِل الخيِر واجتناِب المعاصي.

األثُرالدَّليُلم

يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد ١٨چ ]ق[.1 ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِلَّ َلَ دِق دائًاچ مَّ التزاُم الصِّ

ٰى قَالُواْ َسَلٰٗماۖ قَاَل َسَلٰٞم چ ]الرعد[.2 ...................چ َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلبُۡشَ

ۡنَيا َوِف ٱٓأۡلِخَرةِچ ]اآلية/فصلت:31[.3 ۡوِلَآؤُُكۡم ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ
َ
...................چَنُۡن أ

4
وَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َويَُسّبُِحونَُهۥ َوَلُۥ  ِيَن ِعنَد َرّبَِك َل يَۡسَتۡكِبُ چإِنَّ ٱلَّ

َۤنوُدُجۡسَي۩ ٢٠٦ چ ]الرعد[.
...................

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- المائكُة  تازُم اإلنساَن وتكتُب أعماَله.    

. .................................. -2

          . .................................. -3

 ما أثُر اإليماِن بالمائكِة عليهُم الّساُم في ضبِط سلوِك اإلنساِن؟ التَّقويُم
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ــِة الفكــِر ُيحــّرُر العقــَل مــن القيــوِد واألوهــام؛ وذلــك أنَّ التَّفكيــَر المســتنيَر يــؤدي إلــى االســتقامِة   احتــراُم حرّي
والسَّــامِة والموضوعّيــِة، وثقافــُة التَّجديــِد هــي نقيــُض ثقافــِة الجمــوِد، والحــواُر واالنفتــاُح علــى اآلخــِر يســهُم فــي 

تحقيــِق التَّجديــِد فــي مجــاالِت الحيــاِة كاّفــًة.

 ما العاقُة بين ثقافِة الّتجديِد وأدِب الحواِر؟

التَّعليُلغلطصحالموقُفم

...............................قبوُل أفكاِر اآلخريَن دوَن دليٍل.1

حيِح أيًَّا كاَن مصدَره.2 ...............................قبوُل الرَّأي الصَّ

جديدِ  ثقافةُ التَّ
وأدبُ احلوارِ

الدَّرُس الّسادُس

ُأميُِّز وأُبيُِّن:

أقرُأ وأُبيُِّن:

ُل محــاورٍة فيــه بيــَن الخالــِق عــزَّ وجــلَّ  رسَّــَخ القــرآُن الكريــُم أســلوَب الحــواِر للوصــوِل إلــى حقائــِق األمــوِر؛ فكانــت أوَّ

َتَۡعــُل فِيَهــا َمــن 
َ
ـُـٓواْ أ ــٗةۖ قَال ۡرِض َخلِيَف

َ
ــَك لِۡلَمَلٰٓئَِكــةِ إِّنِ َجاِعــٞل ِف ٱۡل ــاَل َربُّ والمائكــِة ؛ قــاَل تعالــى: چ ِإَوۡذ قَ

ۡعلَــُم َمــا َل َتۡعلَُمــوَن ٣٠چ ]البقــرة[.
َ
ٓ أ ُس لـَـَكۖ قَــاَل إِّنِ ُيۡفِســُد فِيَهــا َويَۡســفُِك ٱّلَِمــآَء َوَنۡــُن نَُســّبُِح ِبَۡمــِدَك َوُنَقــّدِ

 الغايُة من هذه المحاورِة: .......................................................  
 االستفادُة منها في حياتي اليومّيِة: .............................................. 

أقرُأ وُأحدُِّد أركاَن الحواِر:

َعــزُّ َنَفــٗرا ٣٤ 
َ
ۡكــَثُ ِمنــَك َمــاٗل َوأ

َ
نـَـا۠ أ

َ
ۥٓ أ قــاَل تعالــى: چ َوَكَن َلُۥ َثَمــٞر َفَقــاَل لَِصِٰحبـِـهِۦ َوُهــَو ُيَــاوُِرهُ

ــاَعَة قَآئَِمــٗة  ُظــنُّ ٱلسَّ
َ
بـَـٗدا ٣٥ َوَمــآ أ

َ
ن تَبِيــَد َهـٰـِذهِۦٓ أ

َ
ُظــنُّ أ

َ
َۡفِســهِۦ قَــاَل َمــآ أ َوَدَخــَل َجنََّتــُهۥ َوُهــَو َظالـِـٞم نّلِ

ِي  َكَفــۡرَت بِٱلَّ
َ
ۥٓ أ ا ّمِۡنَهــا ُمنَقلَٗبــا ٣٦ قَــاَل َلُۥ َصاِحُبــُهۥ َوُهــَو ُيَــاوُِرهُ ِجــَدنَّ َخــۡيٗ

َ
َولَئـِـن رُّدِدتُّ إَِلٰ َرّبِ َل

ىَٰك رَُجــٗل ٣٧چ ]الكهــف[. َخلََقــَك ِمــن تـُـَراٖب ُثــمَّ ِمــن نُّۡطَفــةٖ ُثــمَّ َســوَّ
 طرفا الحواِر: .......................... ، ........................
 موضوُعه: ........................................................
 الهدُف منه: ......................................................
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أقرُأ وُأحدُِّد:

ــيرُة النَّبوّيــُة الشَّــريفُة أســاليَب مختلفــًة فــي الحــواِر؛ إلقنــاِع أصحــاِب العقــوِل  اعتمــَد القــرآُن الكريــُم والسِّ
بالحجــِج والبراهيــِن العلمّيــِة، وذلــك بمخاطبــِة الّنــاِس حســَب مســتوياِتهم الفكرّيــِة، ومــن هــذه األســاليِب:                                         

ويكــوُن بســرِد القصــِص الواقعّيــِة، وطــرِح األمثــاِل لترســيِخ المفاهيــِم، وعــرِض مشــاهَد حوارّيــٍة بســيطٍة تجعــُل 
نَزۡلَنـٰـُه ِمــَن 

َ
ۡنَيــا َكَمــآٍء أ َثــَل ٱۡلََيــٰوةِ ٱلُّ القــارَئ يســتمتُع بالحــواِر، وتصــُل إليــه الرِّســالُة؛ قــاَل تعالــى: چَوٱۡضِۡب لَُهــم مَّ

ۡقَتــِدًرا ٤٥چ ]الكهــف[. ءٖ مُّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ ۡصَبــَح َهِشــيٗما تَــۡذُروهُ ٱلّرَِيـٰـُحۗ َوَكَن ٱللَّ

َ
ۡرِض فَأ

َ
ــَط بـِـهِۦ َنَبــاُت ٱۡل ــَمآءِ فَٱۡخَتلَ ٱلسَّ

ۡرُض َوَمــن فِيَهــآ 
َ
ويكــوُن بطــرِح األســئلِة علــى العقــِل لمحاولــِة اإلجابــِة عنهــا؛ قــاَل تعالــى: چ قُــل لَِّمــِن ٱۡل

ــُروَن ٨٥چ ]المؤمنــون[. ــَل تََذكَّ فَ
َ
ــۡل أ ِۚ قُ إِن ُكنُتــۡم َتۡعلَُمــوَن ٨٤ َســَيُقولُوَن لِلَّ

ويكــوُن بطــرِح مشــكلٍة أمــاَم الَنــاِس لجــذِب انتباِههــم، ودعوِتهــم للتَّفكيــِر والخــروِج بحــلٍّ مناِســٍب، ومــن ذلــك 
ــِه، َفَيْنُظــُر  قولُــه ملسو هيلع هللا ىلص: » َمــا َبــاُل الَعاِمــِل َنْبَعثُــُه َفَيْأِتــي َيقُــوُل: َهــَذا َلــَك َوَهــَذا ِلــي، َفَهــاَّ َجَلــَس ِفــي َبْيــِت َأِبيــِه َوُأمِّ

َأُيْهــَدى َلــُه َأْم ال« )صحيــح البخــاري(.

األسلوُبالدَّليُلم

ۡرِضچ  ]اآلية/يونس:31[.1
َ
َمآءِ َوٱۡل ............چ قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

ُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرّبِِهۡم َوزِۡدَنُٰهۡم ُهٗدى ١٣ چ  ]الكهف[.2 ............چ إِنَّ

3

 چ إِنَّ َقـٰـُروَن َكَن ِمــن قَــۡوِم ُمــوَسٰ َفَبــَىٰ َعلَۡيِهــۡمۖ َوَءاَتۡيَنـٰـُه ِمــَن ٱۡلُكُنــوزِ َمــآ 

َ َل  ْوِل ٱۡلُقــوَّةِ إِۡذ قَــاَل َلُۥ قَۡوُمــُهۥ َل َتۡفــَرۡحۖ إِنَّ ٱللَّ
ُ
 بِٱۡلُعۡصَبــةِ أ

ُ
إِنَّ َمَفاِتَــُهۥ َلَُنــوٓأ

ــَي ٧٦چ ]القصــص[. ــبُّ ٱۡلَفرِِح ُيِ
............

4

قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: » َأتَــْدُروَن مــا المفِلــُس؟ قالُــوا: المفِلــُس ِفينــا َمــْن اَل ِدْرَهــَم َلــُه َوال َمتــاَع،  
فقــاَل: إنَّ المفلــَس مــن أمتــي يأتــي يــوَم القيامــِة بصــاٍة وصيــاٍم وزكاٍة، ويأتــي قــْد 
شــتَم هــذا، وقــذَف هــذا، وأكَل مــاَل هــذا، وســفَك دَم هــذا، وضــرَب هــذا، فُيعَطــى 
هــذا مــن حســناِته، وهــذا مــن حســناِته، فــإن َفنيــْت حســناُته قبــَل أْن ُيقَضــى مــا 

عليــه، ُأخــَذ مــن خطاياهــم فُطرَحــت عليــه ثُــمَّ ُطــرَح فــي الّنــاِر« )صحيــح مســلم(.

............

: 1- األسلوُب الوصفيُّ التَّعبيريُّ

: 2- األسلوُب البرهانيُّ الحجاجيُّ

3- األسلوُب التَّشخيصيُّ االستنتاجيُّ:
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للحواِر آداٌب منها:

ــواَب  المحــاوُر الّصــادُق هدفُــه الوصــوُل إلــى الحــقِّ والدِّفــاُع عنــه بُحســِن نّيــٍة، معتبــرًا أنَّ رأَيــه يحتمــُل الصَّ

ّبِ  ــن رَّ ــةٖ ّمِ ٰ بَّيَِن ــۡم إِن ُكنــُت َعَ رََءۡيُت
َ
ــۡوِم أ ــاَل َيَٰق ويحتمــُل الغلــَط؛ قــاَل تعالــى علــى لســاِن شــعيٍب : چ قَ

ــا  ٰــَح َم ۡصَل ــُد إِلَّ ٱۡلِ رِي
ُ
ــُهۚ إِۡن أ ۡنَهىُٰكــۡم َعۡن

َ
ــآ أ َخالَِفُكــۡم إَِلٰ َم

ُ
ۡن أ

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــآ أ ــٗناۚ َوَم ــا َحَس ــُه رِزۡقً ــِي ِمۡن َوَرزَقَ

ــُب ٨٨چ ]هــود[. نِي
ُ
ــهِ أ ــُت ِإَوَلۡ ۡ ــهِ تََوكَّ ِۚ َعلَۡي ِــٱللَّ  ب

ــِقٓ إِلَّ ــا تَۡوفِي ــَتَطۡعُتۚ َوَم ٱۡس

ــذي يحمــُل  ــاَس، فإســقاُط شــخصّيِة اآلخــِر اّل ــُر يبتعــُد عــِن الكبريــاء والغــروِر، ويحتــرُم الّن اإلنســاُن المتحضِّ
وجهــَة نظــٍر مختلفــًة دليــٌل علــى العجــز وافتقــار الحّجــِة والمنطــِق، والمتواضــُع يقبــُل الحــقَّ ولــو كاَن علــى لســاِن 

أعداِئــه، واعتراُفــه أنُّــه مخطــٌئ يزيــُد مــن احتــراِم الّنــاِس لــه.

كثيــٌر مــن األشــخاِص يجيــُد الحديــَث لفتــراٍت طويلــٍة، ولكــنَّ قليــًا منهــم مــن يجيــُد فــنَّ اإلصغــاِء واالســتماِع 
لآلخــِر، مــع أنَّ اإلنصــاَت يســاعُد علــى إيجــاِد بعــِض الماحظــاِت اّلتــي يمكــُن أن تكــوَن فــي صالــِح المحــاِوِر.

2- االحتراُم المتبادُل:

3- اإلصغاُء:

أدُب الحواِر:

1- ُحسُن الَمقَصِد:

 االعتراُف بالحقِّ والرُّجوع عن الخطِأ فضيلٌة.ُأفكُِّر وأُناقُش:

 تحاورُت مع زميلي حوَل فكرٍة معيَّنٍة، واكتشفُت أنَّ رأيي 
كان غيَر صحيٍح بشكٍل كامٍل.

أقرُأ وأبني موقفًا:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1-ألتزُم أدَب الحواِر دائمًا.                          2- .................... .

         . .................... -4                           . .................... -3
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 حاِوْر زميلَك في حلِّ مشكلٍة يتمُّ اختيار موضوِعها بإشراِف المدرِِّس، التَّقويُم
وقّيْم نفَسك بعَد االنتهاِء مَن الحواِر وفَق الجدوِل اآلتي:

السُّلوُكم
مجموُع النِّقاِط

12345

تواضعي وحسُن ُخُلقي.1

صبري وضبُط نفسي.2

حسُن استماعي.3

حسُن توظيفي لألدلَِّة.4

اعتداُل صوتي.5

اختياري العباراِت المناسبَة.6

 إذا كاَن مجموُع نقاِطك: بين 25 إلى 30، فأنت محاِوٌر جّيٌد.

ذا كاَن مجموُع نقاِطك: بين 15 إلى 24، فتدرَّْب أكثَر؛ لتكوَن محاِورًا جّيدًا  واإ

ذا كاَن مجموُع نقاِطك: دون 15، فأعْد قراءة الدَّرِس، واكتشْف ما يجعُل منك محاِورًا جّيدًا.  واإ
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1- اقرأ اآلياِت اآلتيةََ، ثمَّ أجْب: 
ۡرِض َوَمــا بَۡيَنُهَمــاۖٓ إِن ُكنُتــم 

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ــاَل َربُّ ٱلسَّ ــاَل فِرَۡعــۡوُن َوَمــا َربُّ ٱۡلَعٰلَِمــَي ٢٣ قَ  قــاَل تعالــى: چ قَ

لـِـَي ٢٦  وَّ
َ
َل تَۡســَتِمُعوَن ٢٥ قَــاَل َربُُّكــۡم َوَربُّ َءابَآئُِكــُم ٱۡل

َ
ۥٓ أ وقِنـِـَي 24 قَــاَل لَِمــۡن َحــۡوَلُ مُّ

ــاَل َربُّ ٱلَۡمــۡشِِق َوٱلَۡمۡغــرِِب َوَمــا  رِۡســَل إَِلُۡكــۡم لََمۡجُنــوٞن ٢٧ قَ
ُ
ِٓي أ ــاَل إِنَّ رَُســولَُكُم ٱلَّ قَ

ــوَن ٢٨چ ]الشــعراء[. ــۡم َتۡعقِلُ ــاۖٓ إِن ُكنُت بَۡيَنُهَم
ِي  َ ٱلَّ ــُم َرّبِ ــاَل إِبَۡرٰهِۧ ــَك إِۡذ قَ ُ ٱلُۡمۡل ـٰـُه ٱللَّ ۡن َءاتَى

َ
ـِـهِۦٓ أ ــَم ِف َرّب ِي َحــآجَّ إِبَۡرٰهِۧ ــَر إَِل ٱلَّ ـَـۡم تَ ل

َ
 قــاَل تعالــى: چ أ

ــۡمِس ِمــَن ٱلَۡمــۡشِِق  ِت بِٱلشَّ
ۡ
َ يـَـأ ِميــُتۖ قَــاَل إِبَۡرٰهِۧــُم فَــإِنَّ ٱللَّ

ُ
ۦ َوأ ۡحِ

ُ
نـَـا۠ أ

َ
ۦ َوُيِميــُت قَــاَل أ يـُـۡحِ

ٰلِِمــَي ٢٥٨چ ]البقــرة[. ُ َل َيۡهــِدي ٱۡلَقــۡوَم ٱلظَّ ِي َكَفــَرۗ َوٱللَّ ِت بَِهــا ِمــَن ٱلَۡمۡغــرِِب َفُبِهــَت ٱلَّ
ۡ
ــأ فَ

أ( قارْن بيَن مضموِن الحواِر في النَّصيِن من حيُث نقاُط التَّشابِه والتَّنوِع.
ب( اكتْب مهاراِت اإلقناِع اّلتي اعتمَدها النَّبيُّ موسى  في حواِره مع فرعوَن.

2- اسَتِدْل بأدلٍَّة علمّيٍة للرَّدِّ على األفكاِر المغلوطِة اآلتيِة:
الدَّليُل العلميُّالفكرُة المغلوطُةم

......................................إنكاُر وجوِد اهلِل تعالى.1

......................................عدُم اإليماِن بإحياِء الّناِس بعَد موِتهم.2

زِق.3 .......................................القعوُد عِن االكتساِب وطلِب الرِّ

3- بيِّْن رأَيك في كلٍّ مَن المواقِف اآلتيِة:
أ( ُسِئَل عن أمٍر واستحيا أن يقوَل: )ال أدري(، فأجاَب دوَن تثبٍُّت.

ب( نصَح مريضًا بتناوِل جرعاٍت كبيرٍة من الدَّواِء لَيشفى بسرعٍة.

4- ما العالقُة بيَن قبِض العلماِء وذهاِب العلِم؟
5- قارْن بيَن المالئكِة والبشِر في الجدوِل اآلتي: 

اإلنساُنالمالئكُةوجُه المقارنِةم

......................أصُل الَخْلِق1

.......................عبادُة اهلِل تعالى وطاعُته2

.......................األكُل والشُّرُب3

تدريباتُ الوحدةِ اخلامسةِ
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6 ـــــ علِّْل كالًّ مّما يأتي:
أ( رفُع العلِم يكوُن بقبِض العلماِء.

ب( وجوُب الحثِّ على طلب العلِم ونشِره.
7- اقرِأ الحديثيِن اآلتييِن واستنتِج القيَم المستفادَة:

القيمُة المستفادُةالحديُث الشَّريُف م
»َمــا ِمــْن َيــْوٍم ُيْصِبــُح اْلِعَبــاد ِفيــِه ِإالَّ َمَلــَكاَن َيْنــِزاَلِن، َفَيُقــوُل َأَحُدُهَمــا: 1

..................اللَُّهــمَّ َأْعــِط ُمْنِفقــًا َخَلفــًا« )متفــق عليــه(.

2

»َمــا اْجَتَمــَع َقــْوٌم ِفــي َبْيــٍت ِمــْن ُبُيــوِت اللَّــِه َتَعاَلــى، َيْتُلــوَن ِكتَــاَب اللَّــِه 
َوَيَتَداَرُســوَنُه َبْيَنهُــْم، ِإالَّ َنَزَلــْت َعَلْيِهــُم السَّــِكيَنُة، َوَغِشــَيْتُهُم الرَّْحَمــُة، 

َوَحفَّْتهُــُم اْلَمَاِئَكــُة، َوَذَكَرُهــُم اللَّــُه ِفيَمــْن ِعْنــَدُه« )ســنن أبــي داود(.
..................

8- قّيــْم نفَســك فــي أثنــاِء حــواِرك مــَع طــرٍف آخــَر بوضــِع إشــارِة )ü( فــي الحقــِل الموافــِق لموقِفــك، وفــَق 
المعيــاِر المرفــِق: 

012345الّسلوكم
أجلُس بهيئٍة تناسبني، ولو كانت ال تليُق بالجانِب اآلخِر.1
أنشغُل عن اإلصغاِء إلى المتحدِِّث بما سأقوُله ردًَّا عليه.2
ُأصاُب بالملِل بعد مدٍَّة وجيزٍة.3
أفّكُر في أموٍر أخرى خارج موضوع الحوار.4
ال أبالي بردوِد المتحدِّث وكاِمه، ألنَّي أعرُف أفكاَره مسبقًا.5
أغضُب وأرفُع صوتي في أثناِء الحواِر.6
أنشغُل بأشياَء أخرى حينما يكوُن الكاُم لغيري.7
ُأسرُع بإنهاِء اللِّقاِء بعَد عرِض أفكاري.8
أنزعُج من مناِخ القاعِة عنَد تبادِل األفكاِر.9
أقاطُع المتحدَِّث إْن خالفني.10

 معياُر التَّدريِب:
 أقُل من 15  نقطًة: أنَت محاِوٌر متميٌِّز، تتحّلى بحسِن االستماِع.

 بيَن 15 -20 نقطًة: إصغاُؤك إلى الحواِر جيٌِّد.
 بيَن 21-25 نقطًة: إصغاُؤك إلى الحواِر مقبوٌل.

 أكثُر من 25 نقطًة: تحتاُج للتَّدرُِّب على حسِن االستماِع في أثناِء الحواِر.
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ورقُة عملٍ
ثقافُة احلوارِ وأدبُ االختالفِ

فكرُة ورقِة العمل:

أسلوُب الّتنفيِذ: تعاونيٌّ

ــاٍت، مــع مراعــاِة جــودِة التَّصميــِم مــن حيــُث:   جمــُع معلومــاٍت عــِن الحــواِر وتصميُمهــا فــي مطوّي
)جمــاُل األســلوِب، ووضــوحُ األفــكاِر، وجــودةُ األلــواِن(، وذلــك بالتَّعــاوِن مــع الزُّمــاِء وبإشــراِف الُمــدرِِّس.

رِة. ُيكلَّف الطُّاُب بورقِة العمِل مع بدايِة الوحدِة، وتُناقُش ورقُة العمِل في الحّصِة الدَّرسّيِة المقرَّ
ملحوظٌة:

ــًة أو حســَب مــا يــراه المــدرُِّس،  ــفُّ إلــى أربــِع مجموعــاٍت متجانســٍة يمكــُن أن تكــوَن اختيارّي  ُيقســُم الصَّ
وتكــوُن مهــاُم المجموعــاِت علــى النَّحــِو اآلتــي:

المجموعُة األولى: تعريُف الحواِر، وبياُن أهميَِّته في حياِتنا .

المجموعُة الثّانيُة: بياُن أهميِّة الحواِر األسريِّ بيَن اآلباِء واألوالِد.

ُز ثقافَة الحواِر، وتمثيُله.  المجموعُة الثّالثُة: كتابُة حواٍر يعزِّ

المجموعُة الّرابعُة: كتابُة حواٍر يبيُِّن أدَب االختاِف، وتمثيُله. 

 مصادُر البحِث: مكتبُة المدرسِة، الّشابكُة .... مع توثيِق المعلوماِت اّلتي يتمُّ جمُعها.

 اختيــاُر طالــٍب يمثِّــُل مجموعتَــه، يقــوُم بــدوِر الُمــدرِِّس ومهمتُــه طــرُح عمــِل المجموعــِة ومناقشــُته بالطَّريقــِة 
بيانّيــٌة،  اّلتــي يرغــُب مســتخدمًا وســائَل متنوعــًة )عــرُض بوربوينــت، صــوٌر توضيحّيــٌة، مخططــاٌت 

مجــاُت حائــٍط، ...( ويمكــُن أليِّ فــرٍد بمجموعِتــه مســاعدُته.

 يختاُر الطُّاُب بعَض األعماِل بإشراِف الُمدرِِّس؛ لعرِضها داخَل الصَّفِّ وفي بهِو المدرسِة.

ُد قضّيــٍة ُطرحــت للحــواِر، وليــَس مــَن الّضــروريِّ أن ينتهــَي   لســنا فــي ســاحِة معركــٍة، وهــذه مجــرَّ
الحــواُر بإقنــاِع أحــِد األطــراِف بالــرَّأي اآلخــِر، وتبقــى لــكلِّ إنســاٍن قناعاتُــه، ومــَن النُّضــِج أْن نحتــرَم 

ــِر المقولــَة: " اختــاُف الــرَّأي ال يفســُد للــودِّ قضّيــًة". الجميــَع حتــى مــن ُيخالُفنــا الــرَّأي، ولنتذكَّ
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الوحدةُ السّادسُة

املسْؤُوليُّة
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واجبي    المعنى التَّركيُب القرآنيُّم

چ .............................چ1
يدلُّنــا القــرآُن الكريــُم على أوضِح 

..........طرِق الوصوِل إلى السَّعادِة. 

2
َيۡعَملُوَن  ِيَن  ٱلَّ ٱلُۡمۡؤِمنَِي   ُ چَوُيبَّشِ

ۡجٗرا َكبِٗيا ٩چ
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ أبشُُّر وال أنفُِّر.................ٱلصَّ

3
ۡعَتۡدنَا 

َ
ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نَّ ٱلَّ

َ
چَوأ

ِلٗما ١٠چ
َ
..........وينذُر ................لَُهۡم َعَذابًا أ

ۡجٗرا َكبِٗيا ٩ 
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِي ٱلَّ ۡقَوُم َوُيبَّشِ

َ
چإِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ

ِلٗما ١٠چ  ]اإلسراء[.
َ
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نَّ ٱلَّ

َ
َوأ

ُل ويُبشِّرُ املؤْمننيَالدَّرُس األوَّ

ــرِّ  القــرآُن الكريــُم كتــاُب هدايــٍة أوضــَح اهلُل تعالــى فيــه ســبَل الخيــِر والّرشــاِد، وحــذََّر مــَن اتِّبــاِع طــرِق الشَّ
واالنحــراِف، فمــَن الّنــاِس مــن يســتجيُب لهــذه الهدايــِة فيظفــُر بالسَّــعادِة فــي الدُّنيــا واآلخــرِة، ومنهــم مــن ُيعــرُض 

ــقاِء.  عنهــا فيبــوُء بالشَّ
 كيَف يحقُِّق القرآُن الكريُم الّسعادَة لإلنساِن؟

أقرُأ وُأحلُِّل:

العجلــُة والتَّســرُُّع مــن صفــاِت اإلنســاِن، ففــي بعــِض األحيــاِن يدعــو علــى نفِســه وأهِلــه بالشَّــرِّ حيــَن 
ــٖلچ ]اآلية/األنبيــاء:37[. ــۡن َعَج ــُن ِم نَسٰ ــَق ٱۡلِ ــه لهــم بالخيــِر؛ قــاَل تعالــى: چُخلِ الغضــَب كدعاِئ

حيُحالسُّلوُك الغلُط الحالُةم السُّلوُك الصَّ
تدعو له..............غضبت من ولِدها.1
............................قيادُة السَّّيارِة.2
............................قراءُة أسئلِة االمتحاِن.3
4. ..................................................

أقرُأ وأُبيُِّن:

نَسُٰن َعُجوٗل ١١چ  ]اإلسراء[. ِ ُدَعَٓءهُۥ بِٱۡلَۡيِۖ َوَكَن ٱۡلِ ّ نَسُٰن بِٱلشَّ چَوَيۡدُع ٱۡلِ
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حيُحفائدُتهااآليُة الكونّيُة م السُّلوُك الصَّ

 أ- السَّكُن والّراحُة...................1
......................ب- ..............

أ-....................................2
أستغُل النَّهاَر بالعمِل الجادِّ المثمِر.ب ................

أ-.................تعاقُب اللَّيِل والنَّهاِر3
......................ب ................

أقرُأ وأستنتُج:

ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  فَۡضٗل  َۡبَتُغواْ  ّلِ ٗة  ُمۡبِرَ ٱنلََّهارِ  َءايََة  وََجَعۡلَنآ  ِۡل  ٱلَّ َءايََة  َفَمَحۡونَآ   ۖ َءايَتَۡيِ َوٱنلََّهاَر  َۡل  ٱلَّ چوََجَعۡلَنا 

ۡلَنُٰه َتۡفِصيٗل ١٢چ  ]اإلسراء[. ءٖ فَصَّ نَِي َوٱۡلَِساَبۚ َوُكَّ َشۡ َوِلَۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلّسِ

ُأفكُِّر وُأجيُب:

 ماذا لو توقفِت األرُض عن الدَّوراِن؟

 كيَف تستدلُّ بهذه األدلَِّة الكونّيِة على عظمِة الخالِق تعالى؟

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

1- أتفكَُّر في مخلوقاِت اهلِل تعالى.                    2- أتأّنى وال أستعجُل في أموري كلِّها.

          . ................................ -4                    . .......................... -3

 قارْن بيَن الّنصيِن اآلتييِن من حيُث أوجُه التَّشابِه والتَّنوِِّع:التَّقويُم

نَِي  َعَدَد ٱلّسِ ِلَۡعلَُمواْ  َرهُۥ َمَنازَِل  ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗرا َوقَدَّ ِي َجَعَل ٱلشَّ قاَل تعالى: چ ُهَو ٱلَّ  
ِۡل  ٱلَّ ٱۡختَِلِٰف  ِف  إِنَّ  َيۡعلَُموَن ٥  لَِقۡوٖم  ٱٓأۡلَيِٰت  ُل  ُيَفّصِ  ۚ بِٱۡلَّقِ إِلَّ  َذٰلَِك   ُ ٱللَّ َخلََق  َما  َوٱۡلَِساَبۚ 

ۡرِض ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيتَُّقوَن ٦ چ  ]يونس[.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ ِف ٱلسَّ َوٱنلََّهارِ َوَما َخلََق ٱللَّ

َۡبَتُغواْ  ٗة ّلِ ِۡل وََجَعۡلَنآ َءايََة ٱنلََّهارِ ُمۡبِرَ ۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة ٱلَّ َۡل َوٱنلََّهاَر َءايَتَۡيِ  قاَل تعالى: چوََجَعۡلَنا ٱلَّ
ۡلَنُٰه َتۡفِصيٗل ١٢چ  ]اإلسراء[. ءٖ فَصَّ نَِي َوٱۡلَِساَبۚ َوُكَّ َشۡ ّبُِكۡم َوِلَۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلّسِ فَۡضٗل ّمِن رَّ
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الدَّرُس الثّاني

  جعــَل الخالــُق عــزَّ وجــلَّ لإلنســاِن ســيطرًة علــى جوارِحــه فــي الدُّنيــا، وجعَلهــا خاضعــًة إلرادِتــه ال تعصيــه 
، فبيــِده يضــرُب ويعتــدي، وبيــِده ُينفــُق وُيقيــُل َعثْــرَة المحتــاِج، وبرْجلــه يســعى إلــى طلــِب العلــِم،  فــي خيــٍر أو شــرٍّ

أو يســعى إلــى مجلــِس فســاٍد، فهــو مســؤوٌل عــن تصرفاِتــه وأقواِلــه فــي الدُّنيــا واآلخــرِة. 
 ما التَّشريُع اإللهيُّ في محاسبِة اإلنساِن؟

المعنىالكلمُة القرآنّيُةم

.چ ..............چ1 عمُله من خيٍر أو شرٍّ

صحيفَة العمِل.چ ..............چ2

تحمُل إثمًا.چ ..............چ3

التَّفسيُر التَّركيُب القرآنيُّم

عمُل كلِّ إنساٍن مازٌم له، وهو مسؤوٌل عنه.چ ..........................چ1

يستلُم اإلنساُن يوَم القيامِة صحيفَة أعماِله؛ ليحاسَب عليها.چ ..........................چ2

................................................چ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاچ3

مــِن اســتقاَم علــى شــرِع اهلِل تعالــى ينــُج ويحصــْد منافــَع چ ..........................چ4
اســتقامِته بنفِســه.

 كَِتَٰبَك َكَيٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا ١٤چ5
ۡ
.............................................. .چ ٱۡقَرأ

ال تحمُل نفٌس آثمٌة إثَم نفٍس أخرى.چ ..........................چ6

ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗل ١٥چ7 بَِي َحتَّ .............................................. .چ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

أقرُأ وُأحدُِّد:

 كَِتَٰبَك َكَيٰ 
ۡ
لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُۥ ِف ُعُنقِهۦِۖ َوُنۡرُِج َلُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ كَِتٰٗبا يَۡلَقىُٰه َمنُشوًرا ١٣ ٱۡقَرأ

َ
چَوُكَّ إِنَسٍٰن أ

َما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهۦِۖ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۚ َوَل تَزُِر  ِن ٱۡهَتَدٰى فَإِنَّ بَِنۡفِسَك ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا ١٤ مَّ
ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗل ١٥چ  ]اإلسراء[. بَِي َحتَّ ۡخَرٰىۗ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

ُ
َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

ُأكمُل الجدوَل اآلتي:

مسؤوليُّة اإلنسانِ 
عن أقواله وأعماله 
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 بيِّنــِت اآليــاُت حــدوَد مســؤولّيِة اإلنســاِن، وأنَّــه سُيســأُل يــوَم القيامــة عــن أعماِلــه وفــَق 

ميــزاِن الشَّــرِع، وهــذه المســؤولّيُة ناتجــٌة عّمــا أكــرَم اهلُل تعالــى بــه اإلنســاَن مــن عقــٍل وحرّيــِة 

ــوًرا ٣چ ]اإلنســان[. ــا َكُف ــا َشــاكِٗرا ِإَومَّ ــبِيَل إِمَّ ــُه ٱلسَّ ــا َهَديَۡنٰ اختيــاٍر؛ قــاَل تعالــى: چ إِنَّ

أقرُأ وأبني موقفًا:

َل 
َ
ِيــَن يُِضلُّوَنُهــم بَِغــۡيِ ِعۡلــٍمۗ أ ۡوَزارِ ٱلَّ

َ
ۡوَزارَُهــۡم َكِملَــٗة يـَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمــةِ َوِمــۡن أ

َ
قــاَل تعالــى: چ ِلَۡحِملُــٓواْ أ

َســآَء َمــا يـَـزُِروَن ٢٥ چ    ]النحــل[.
قــاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن َدَعــا ِإَلــى ُهــًدى، َكاَن َلــُه ِمــَن اأْلَْجــِر ِمثْــُل ُأُجــوِر َمــْن َتِبَعــُه، اَل َيْنقُــُص َذِلــَك ِمــْن ُأُجوِرِهــْم 

ــَك  ــُه، اَل َيْنُقــُص َذِل ــْن َتِبَع ــاِم َم ــُل آَث ــِم ِمْث ْث ــِه ِمــَن اإْلِ ــٍة، َكاَن َعَلْي َشــْيئًا، َوَمــْن َدَعــا ِإَلــى َضَاَل
ِمــْن آثَاِمِهــْم َشــْيًئا« )صحيــح مســلم(.

أقرُأ وُأكمُل:

 يدخُل في مسؤولّيِة اإلنساِن ما تسبََّب به لغيِره من ...............، و.................... .
 من تسبََّب بانحراِف اآلخريَن كاَن عليه ..........................  

 من كاَن سببًا في هدايِة غيِره لعمِل الخيِر كاَن له ..................................... . 

القيمُة المستفادُةاآليُة الُقرآنّيُةالتَّركيُب القرآنيُّم

چ ..............چ1
ــا  ــا ُكنَّ ۚ إِنَّ ــّقِ ــا يَنِطــُق َعلَۡيُكــم بِٱۡلَ ــَذا كَِتُٰبَن چ َهٰ

ــوَن ٢٩ چ  ]الجاثيــة[. ــۡم َتۡعَملُ ــا ُكنُت ــُخ َم ................نَۡسَتنِس

چ ..............چ2
ٍءۖ  ــن َشۡ ــم ّمِ ــۡن َخَطَٰيُٰه ــَي ِم ــم بَِحِٰملِ ــا ُه چ َوَم

................إِنَُّهــۡم لََكِٰذبُــوَن ١٢چ  ]اآلية/العنكبــوت[.

ُأحدُِّد وأستنتُج:

رِس: 1- أجتنُب اإلساءَة لآلخريَن.       2- ........................... . ُم مَن الدَّ أتعلَّ

       . ........................... -4       . ...................... -3

قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »كلُُّكم راٍع وكلُُّكم مسؤوٌل عن رعيِته« )متفق عليه(.التَّقويُم
 اكتْب كيَف تتحّمُل المسؤولّيَة في كلٍّ من: )بيِتك ـــ حيِّك ــــ مدرسِتك ــــ وطِنك(.
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يِّبُالدَّرُس الثّالُث الَكسْبُ الطَّ

رغــَب ســعٌد بــُن أبــي وقّــاٍص  أن ينــاَل مكانــًة ســاميًة عنــَد اهلِل تعالــى؛ فقــال: يــا رســوَل اهلِل ادُع اهلَل أن 
يجعلنــي مســتجاَب الدَّعــوِة، فقــال لــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيــا َســْعُد َأِطــْب َمْطَعَمــَك َتُكــْن ُمْســَتَجاَب الدَّْعــَوِة « )المعجــم األوســط للّطبرانــي(.

 ما العاقُة بين الكسِب الطَّيِِّب واستجابِة الدُّعاِء؟

قاَل َصلَّى اللَّـه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ـــَه َأَمــَر امْلُْؤِمنـِـنَي بـِـَا َأَمــَر بـِـِه امْلُْرَســِلنَي،  ـــَه َطيِّــٌب َل َيْقَبــُل إِلَّ َطيِّبــًا، َوإِنَّ اللَّ َــا النَّــاُس، إِنَّ اللَّ » َأيُّ

ّيَِبـٰـِت َوٱۡعَملُــواْ َصٰلًِحــاۖ إِّنِ بَِمــا َتۡعَملُــوَن َعلِيــٞم ٥١چ ]املؤمنــون[،  َهــا ٱلرُُّســُل ُكـُـواْ ِمــَن ٱلطَّ يُّ
َ
أ َفَقــاَل: چ َيٰٓ

ُجــَل ُيطِيُل  ِيــَن َءاَمُنــواْ ُكـُـواْ ِمــن َطّيَِبِٰت َمــا َرزَۡقَنُٰكــۡمچ ]البقــرة:172[، ُثــمَّ َذَكَر الرَّ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َوَقــاَل: چ َيٰٓ

ُبــُه َحَراٌم،  ، َوَمْطَعُمُه َحــَراٌم، َوَمْشَ ، َيــا َربِّ ــَاِء، َيــا َربِّ ، َيُمــدُّ َيَدْيِه إَِل السَّ ــَفَر َأْشــَعَث َأْغــَرَ السَّ

َوَمْلَبُســُه َحــَراٌم، َوُغــِذَي بِاحلــَراِم، َفأنَّــى ُيْســَتَجاُب لَِذلـِـَك؟« )صحيح مســلم(.

أقرُأ وُأحلُِّل:

َأكتُب العبارَة من الحديِث الشَّريِف جانَب معناها:

المعنىالعبارُة م

ُمنزٌَّه عِن النَّقائِص والعيوِب كلِّها.»ِإنَّ اهلَل َطيٌِّب«1

2»......................«. ال يرَضى وال ُيِحبُّ

تفرََّق شعُر رأِسه وانتشَر.»......................«3

 اهلُل تعالى طيٌِّب: 
إنَّ اللَّـــَه تعالــى ُمتَّصــٌف بصفــاِت الكمــاِل، وُمنــزٌَّه عــن النَّقائــِص والعيــوِب، طيِّــٌب فــي ذاِتــه وأســماِئه وصفاِتــه، 

وأحكاِمــه وأفعاِلــه، وفــي شــأِنه كلِّــه، وهــو تعالــى ال يقبــُل إاّل الطَّّيــَب مــن القــوِل والعمــِل واالعتقــاِد.

ِفَكُر الحديِث الشَّريِف:
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ُأصنُِّف المواقَف اآلتيَة َوْفَق الجدوِل:

) تصدََّق بصدقٍة لُيقاَل عنه كريٌم - ذكَر شــخصًا في غياِبه بما يكرُه -  كســَب مااًل بطريقٍة غيِر مشــروعٍة 

وتصــدََّق بــه - أظهــَر إيماَنــُه بــاهلِل تعالــى وأبطــَن غيــَر ذلــك(.

الماَل الطَّيَِّبالقوَل الطَّيَِّبالفعَل الطَّيَِّباالعتقاَد الطَّيَِّبمّما ُينافي

........................................الموقُف

الّطّيبوَن هم من كُرمت أخاُقهم، وحُسنت أقواُلهم، واستقامت أفعاُلهم، وقد جعَل اهلُل تعالى لهم ثوابًا عظيمًا.

الجزاُء اآليُة القرآنّيُةالوقُتم

عنَد الموِت1
ِيَن َتَتَوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َطّيِبَِي َيُقولُوَن َسَلٌٰم َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ  چٱلَّ

ٱۡلَنََّة بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ٣٢چ ]الّنحل[.
..........

2.......
نَثٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة 

ُ
ۡو أ

َ
چ َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧ چ ]الّنحل[.
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َطّيَِبٗةۖ َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

..........

3.......
چ َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَلٌٰم َعلَۡيُكۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها َخِٰلِيَن ٧٣ چ 

]اآلية /الزمر[.

..........

ُأحدُِّد وأستنتُج:
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أقرُأ وُأكمُل:

 فضُل الكسِب الحالِل: 

الكسُب يكون طيِّبًا إذا كاَن مّما أحلَّه اللَّـُه تعالى، وبعيدًا عن الشُُّبهاِت، ومن طريقٍة مشروعٍة.

من آثاِر الكسِب الطَّيِِّب في الفرِد والمجتمِع: 

 إجابُة الدَّعواِت.

 تحصيُل البركِة في الحياِة. 

 . ..................................... 

. ..................................... 

أقرُأ وُأحدُِّد:

 مظانُّ إجابِة الدُّعاِء: 

ضرَب ملسو هيلع هللا ىلص في حديِث الدَّرِس مثًا برجٍل فعَل أربعَة أموٍر ليكوَن مستجاَب الدُّعاِء.

مظانُّ إجابِة الدُّعاِءالعبارُة مَن الحديِثم

إطالُة السَّفِر»..............................................«1

التَّواضُع بيَن يدي اهلِل تعالى»..............................................«2

رفُع اليديِن عنَد الدُّعاِء»..............................................«3

اإللحاُح في الدُّعاِء»..............................................«4
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ُأميُِّز وأُبيُِّن:

 موانُع إجابِة الدُّعاِء: 

بيََّن ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديِث أنَّ الكسَب الخبيَث يمنُع إجابَة الدُّعاِء.

أسلوُب الكسِبم
نوُع الكسِب

التَّعليُل خبيٌثطيٌَّب

........................يكسُب مااًل عن طريِق لعِب القماِر.1

راعِة ليؤمَن بعَض تكاليِف دراسِته.2 ........................يعمُل في الزِّ

3
يكســُب مــااًل مــن صاحــِب البضاعــِة المعروضــِة فــي 

........................المــزاِد العلنــيِّ ليرفــَع ســعَرها.

4. ........................ يكسُب مااًل باستغاِل عمِله الوظيفيِّ

رِس:  1- الكسُب الطَّيُِّب من أسباِب إجابِة الدُّعاِء.      ُم مَن الدَّ أتعلَّ

. .................................... -2                    

     . .................................... -3 

 الماُل عصُب الحياِة؛ اقترْح بعَض الحلوِل اّلتي يمكُن التَّقويُم

أن تساعَد في التَّخفيِف من مشكلِة البطالِة.
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الُقرآنُ الَكريْمُالدَّرُس الرّابُع

ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وقــد تكفَّــَل اهلُل تعالــى بحفِظــه ليكــوَن  كتــاٌب ســماويُّ نــزَل بــه جبريــُل األميــُن  علــى النَّبــيِّ محمَّ

ُم ســلوَكهم، ويهديهــم إلــى عمــِل الخيــِر، فينالــوا  مصــدرًا للتَّشــريِع اإللهــيِّ علــى األرِض، ودســتورًا للّنــاِس يقــوِّ

ــعادة فــي الدُّنيــا ورضــا اهلِل تعالــى.  السَّ

 ما منهُج القرآِن الكريِم في إصاِح الفرِد والمجتمِع؟

مالدَّليُلم
عنصُر تعريِف 
القرآِن الكريِم

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن ٢چ ]يوسف[.1 نَزۡلَنُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِّيٗ
َ
آ أ المعجُز...چ إِنَّ

2
تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َل 

ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ نُّ َعَ نُس َوٱۡلِ چ قُل لَّئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡلِ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكَن َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٖض َظِهٗيا ٨٨ چ ]اإلسراء[.
ۡ
اللَّفُظ العربيُّ...يَأ

3
ٗقا لَِّما َبۡيَ يََديۡهِۗ إِنَّ  وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك ِمَن ٱۡلِكَتِٰب ُهَو ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ

َ
ِٓي أ چ َوٱلَّ

َ بِعَِبادِهِۦ َلَبُِيۢ بَِصيٞ ٣١ چ ]فاطر[. المتعبَُّد بتاوِته...ٱللَّ

4

قــالملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن َقــَرأ َحْرفــًا ِمــْن ِكتَــاِب اهلِل َفَلــُه َحَســَنٌة ، َوالَحَســَنُة ِبَعْشــِر 
أْمثَاِلَهــا، اَل أقــول: ألــم َحــرٌف، َولِكــْن: أِلــٌف َحــْرٌف، َواَلٌم َحــْرٌف، َوِميــٌم 

َحــْرٌف« )ســنن الترمــذي(. 
الُموحى به...

مــن عناصــِر تعريــِف القــرآِن الكريــِم: التَّواتــُر؛ وهــو: مــا رواه جمــٌع عــن جمــٍع إلــى النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  أتعلَُّم:  

يســتحيُل اجتماُعهــم علــى الكــذِب.

أقرُأ وُأطابُق:

في ضوِء فهمي للعناصِر الّسابقِة ُأركُِّب تعريَف القرآِن الكريِم:

القرآُن الكريُم: هو اللَّفُظ .......................................................
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قــت آيــاُت القــرآِن الكريــِم إلــى مجــاالِت الحيــاِة كافّــًة؛ منهــا العقيــدُة، والعبــادُة،   مجــاالُت القــرآِن الكريــِم: تطرَّ
ءٖچ ]اآلية/األنعــام:38[. ۡطَنــا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمــن َشۡ ــا فَرَّ واألخــاُق، و...؛ قــال تعالــى: چ مَّ

الفكرُةاآليُة القرآنّيُةم

ُۡذوٗل ٢٢چ ]اإلسراء[. 1 ِ إَِلًٰها َءاَخَر َفَتۡقُعَد َمۡذُموٗما مَّ  َتَۡعۡل َمَع ٱللَّ
...............چ لَّ

2
ِۚ َما لَُكم ّمِن  ِتَ يَۡومٞ لَّ َمَردَّ َلُۥ ِمَن ٱللَّ

ۡ
ن يَأ

َ
چ ٱۡسَتِجيُبواْ لَِرّبُِكم ّمِن َقۡبِل أ

ۡلَجإٖ يَۡوَمئِٖذ َوَما لَُكم ّمِن نَِّكيٖ ٤٧چ ]الشورى[. ...............مَّ

3
َ َل ُيِبُّ ُكَّ  ۡرِض َمرًَحاۖ إِنَّ ٱللَّ

َ
َك لِلنَّاِس َوَل َتۡمِش ِف ٱۡل چ َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ

...............ُمَۡتاٖل فَُخورٖ ١٨چ ]لقمان[.

َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُچ ]اآلية/البقرة:282 [.4 َجٖل مُّ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ...............چ َيٰٓ

َّۡو َتۡعلَُموَن َعِظيٌم ٧٦ چ ]الواقعة[.5 ۡقِسُم بَِمَوٰقِِع ٱنلُُّجوِم ٧٥ ِإَونَُّهۥ لََقَسٞم ل
ُ
...............چ فََلٓ أ

6
چ ُثمَّ َخلَۡقَنا ٱنلُّۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظٰٗما فََكَسۡونَا 

ۡحَسُن ٱۡلَخٰلِقَِي ١٤چ   ]المؤمنون[.
َ
ُ أ َنُٰه َخۡلًقا َءاَخَرۚ َفَتَباَرَك ٱللَّ

ۡ
نَشأ

َ
...............ٱۡلعَِظَٰم َلۡٗما ُثمَّ أ

 األخاُق مجاٌل من مجاالِت القرآِن الكريِم، كيف نتمثَـُّل األخاَق سلوكًا عملّيًا في حياِتنا.التَّقويُم

أقرُأ وأستنتُج:

مجاالُت القرآِن الكريِم

...............

هــي صلــُة اإلنســاِن بخالِقــه، 
والغايــُة منهــا صــاُح الفــرِد 
والمجتمــِع، والعبــادُة بالمعنى 
العامِّ تشمُل كلَّ عمٍل صالٍح 
يقصــُد بــه اإلنســاُن رضــا اهلِل 
الخــاصِّ  وبالمعنــى  تعالــى، 
تشــمُل العبــاداِت المفروضــَة 
مــن صــاٍة وصيــاٍم وغيرهــا.

المعامالُت

نظَّــَم القــرآُن الكريــُم أصــوَل 
المعامــاِت اّلتــي تشــمُل كلَّ 
تعهــداِت اإلنســاِن مــن عقــوٍد 
كالبيــِع  بهــا  الوفــاَء  يجــُب 
كمــا  وغيرهــا،  واإلجــارِة 
ضبــَط عاقــاِت المتعاقديــَن 
علــى  العقــوُد  كانــِت  ســواٌء 
صعيــِد الفــرِد أم المجتمعــاِت 

والــدُّوِل.

...............

اّلتــي  المقاصــِد  أعظــِم  مــن 

كتاَبــه  تعالــى  اهلُل  أنــزَل 

النَّفــِس  تزكيــُة  لتحقيِقهــا 

وغــرِس األخــاِق الفاضلــِة؛ 

ــدِق  الصِّ إلــى  دعــا  فقــد 

واألمانــِة والوفــاِء، ونهــى عــن 

والخيانــِة. والغــدِر  الكــذِب 

...............

بيَّــَن القــرآُن الكريــُم حقيقــَة 

اإلنســاِن والكوِن والحياِة، 

والوجــداَن  العقــَل  َر  وحــرَّ

مــَن االعتقــاداِت  القائمــِة 

علــى الوهــِم والخرافــِة.
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إعجاُز الُقرآنِ الَكريْمِالدَّرُس الخامُس

كانــِت المعجــزاُت الحســّيُة دليــًا علــى صــدِق رســالِة األنبيــاِء ، يؤمــُن بهــا مــن حضَرهــا أو رآهــا بعينيــه، 

ن شــاَء رفضــه، أّمــا  وأّمــا مــن لــم يحضْرهــا أو يَرهــا قــد ينكُرهــا؛ ألنَّهــا بالنســبِة لــه خبــٌر، إْن شــاَء صدَّقــه، واإ

تـُـواْ 
ۡ
القــرآُن الكريــُم فهــو معجــزٌة عقلّيــٌة خالــدٌة إلــى أن تقــوَم الّســاعُة، ُيتحــدَّى بــه الّنــاُس كلُّهــم؛ قــاَل تعالــى: چ فَأ

بُِســوَرةٖ ّمِــن ّمِۡثلـِـهِۦچ ]اآليــة/ البقــرة:23[. 
 ما وجوُه إعجاِز القرآِن الكريِم؟ 

 ما أهمّيُة القرآِن الكريِم في حياِتنا؟

تــدرََّج التَّحــدِّي باإلتيــاِن بمثــِل القــرآِن الكريــِم فــي مراحــَل عندمــا خاطــَب مــن ال يؤمــُن بــه، ليثبــَت أنَّــه مــن 

عنــِد اهلِل تعالــى، وأنَّهــم عاجــزوَن عــِن اإلتيــاِن بمثــِل أقصــِر ســورٍة منــه، وأنَّــه معجــزٌة باقيــٌة إلــى أن يــرَث اهلُل 

تعالــى األرَض وَمــن عليهــا.

مقداُر التَّحدِّياآليُة القرآنّيُةالمرحلُة

األولى
تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َل 

ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ نُّ َعَ نُس َوٱۡلِ چ قُل لَّئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡلِ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكَن َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٖض َظِهٗيا ٨٨ چ  ]اإلسراء[.
ۡ
............يَأ

الثّانيُة

َيٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن  تُواْ بَِعۡشِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِۦ ُمۡفَتَ
ۡ
ىُٰهۖ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفَتَ

َ
چ أ

َّۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ  ِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ١٣ فَإِل ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن ُدوِن ٱللَّ
ۡسلُِموَن ١٤چ  ]هود[. نُتم مُّ

َ
ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َفَهۡل أ ن لَّ

َ
ِ َوأ نزَِل بِعِۡلِم ٱللَّ

ُ
َمآ أ نَّ

َ
أ

............

الثّالثُة
تُواْ بُِسوَرةٖ ّمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن ُدوِن 

ۡ
ىُٰهۖ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفَتَ

َ
چ أ

ِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي ٣٨ چ  ]يونس[. ............ٱللَّ

 وجوُه إعجاِز القرآِن الكريِم: 

تنوَّعــت وجــوُه إعجــاِز القــرآِن الكريــِم، فمنهــا مــا يختــصُّ بالباغــِة فــي الكلمــِة والجملــِة واألســلوِب، ومنهــا 

مــا هــو عــامٌّ يتعلَّــُق بالغيــِب والتَّشــريِع والحقائــِق العلمّيــِة.

أقرُأ وأكتشُف:
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.) )اإلعجاُز العلميُّ - اإلعجاُز الباغيُّ- اإلعجاُز التَّشريعيُّ - اإلعجاُز الغيبيُّ

 ......................: هو ما أخبَر به القرآُن الكريُم من أموِر الماضي والحاضِر والمستقبِل.

 ......................: هو َتَميُُّز األحكاِم والنُّظِم والمبادِئ والقيِم اّلتي جاَء بها القرآُن الكريُم عن اّلتي   
                            جاَء بها البشُر، فهي تحقُِّق حاجاِت اإلنساِن في شّتى مناحي الحياِة.

 ......................: هــو الحقائــُق الكونّيــُة اّلتــي ذكَرهــا القــرآُن الكريــُم فــي وقــٍت لــم يكــِن الحديــُث عنهــا  
                            ممكنًا ألحٍد ِمن ِقَبِل ذاِته.

 ......................: هو ما يختصُّ بفهِمه َمن تمكََّن ِمن معرفِة اللُّغِة العربّيِة ُنطقًا وفهمًا.

وجُه اإلعجاِزاآليُة القرآنّيُةم

َُّسّوَِي َبَنانَُهۥ ٤چ ]القيامة[.1 ن ن
َ
ٰٓ أ اإلعجاُز العلميُّچ بََىٰ َقِٰدرِيَن َعَ

رَۡسۡلَنا ٱلّرَِيَٰح لََوٰقَِحچ ]اآلية/الحجر:22[.2
َ
..........چ َوأ

ۡلِم فَٱۡجَنۡح لََهاچ ]اآلية/األنفال:61[.3 ..........چ ِإَون َجَنُحواْ لِلسَّ

َمآءِچ ]اآلية/األنعام:125[.4 ُد ِف ٱلسَّ عَّ نََّما يَصَّ
َ
ن يُِضلَُّهۥ َيَۡعۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجا َكأ

َ
..........چ َوَمن يُرِۡد أ

ۡقُبوَضةٞچ ]اآلية/البقرة:283[.5 ٰ َسَفرٖ َولَۡم َتُِدواْ َكتِٗبا فَرَِهٰٞن مَّ ..........چ ِإَون ُكنُتۡم َعَ

قَاَمُهۥچ  ]اآلية/الكهف:77[.6
َ
ن يَنَقضَّ فَأ

َ
..........چ فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

َكُبوَها َوزِيَنٗةۚ َوَيۡخلُُق َما َل َتۡعلَُموَن ٨ چ  ]النحل[.7 ..........چ َوٱۡلَۡيَل َوٱۡلَِغاَل َوٱۡلَِمَي لَِتۡ

نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖچ ]اآلية/البقرة:228[.8
َ
بَّۡصَن بِأ ..........چ َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

ــَراَم إِن َشــآَء 9 ــنَّ ٱلَۡمۡســِجَد ٱۡلَ ۖ َلَۡدُخلُ ــّقِ ــا بِٱۡلَ ــوَلُ ٱلرُّۡءيَ ُ رَُس ــۡد َصــَدَق ٱللَّ چلََّق
ــَيچ  ]اآلية/الفتــح:27[. ُ َءاِمنِ ٱللَّ

..........

أقرُأ وأربُط الّتعريَف بالمصطلِح المناسِب: 

أقرُأ وأستنتُج:

رِس:  1- القرآُن الكريُم معجزُة الماضي والحاضِر والمستقبِل.      ُم مَن الدَّ أتعلَّ
                    2- ألتزُم مبادَئ القرآِن الكريِم لتحقيِق الّنجاِح في حياتي.

     . ............................................... -3

 ما الحكمُة من تدرُِّج القرآِن الكريِم في تحدِّيه للبشِر؟التَّقويُم
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وعنْ جسمهِ فيمَ أبالهُالدَّرُس الّسادُس

التَّدخيــُن مــن السُّــلوكاِت اّلتــي اعتادهــا بعــُض الّنــاِس، وقــد غــزت هــذه الّظاهــرُة العالــَم، وانتشــرت فــي 
ّحــِة العالمّيــِة أثبتــت أنَّ األعــداَد اّلتــي تمــوُت بســبِب التَّدخيــِن ســنوّيًا فاقــت  المجتمعــاِت، ومــع أنَّ منظمــَة الصِّ

نيــَن تــزداُد. األعــداَد اّلتــي توفيــت بســبِب مــرِض الّطاعــوِن فــي الّســابِق، فــإنَّ أعــداَد المدخِّ

 ما أسباُب انتشاِر هذه الّظاهرة؟ وما أضراُرها؟     

ُن مسوِّغًا لهذه العادِة. نين: للّتدخيِن أسباٌب متعدِّدٌة، يّتخُذها المدخِّ  مسوِّغاُت المدخِّ

نيَنم رأييمسّوغاُت المدخِّ

...................................تَّقليُد )أٍب، أمٍّ، بطِل فيلٍم(1

...................................المشكاُت اأُلسرّيُة2 

...................................رفقاُء السُّوِء3

...................................من مظاهِر اكتماِل الشَّخصّيِة4

5.............................................................

ّيٌة وبيئّيٌة واقتصادّيٌة واجتماعّيٌة تؤثُِّر في الفرِد والمجتمِع.       أضراُر التَّدخيِن: للتَّدخيِن أضراٌر كثيرٌة صحِّ

ّيُةم حِّ    االقتصادّيُة   االجتماعّيُة البيئّيُة  الصِّ

1
قد يسبُب سرطاَن 

الّرئِة
الحرائُق

إيذاُء اآلخريَن 
) )التَّدخيُن السَّلبيُّ

  تكاليُف معالجِة األمراِض 
الّناتجِة عِن الّتدخيِن

2 ............................................................

3............................................................

أقرُأ وأُبيُِّن:

أقرُأ وُأكمُل:
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أقرُأ وُأكمُل:

من أساليِب اإلقاِع عِن التَّدخيِن:

 االقتناُع التّاُم بضرِر التَّدخيِن.

 االبتعاُد عن مواطِن التَّدخيِن.

 استثماُر الوقِت بما يفيُد كممارسِة الرِّياضِة.   

بُر وقوُة الشَّخصّيِة واإلرادِة.  الصَّ

. ........................... 

 . ........................... 

ئَِثچ    ]اآلية/األعراف :157[. ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ قاَل تعالى: چ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ

ۡيَطُٰن لَِرّبِهِۦ َكُفوٗرا ٢٧چ ]اإلرساء[. َيِٰطِيۖ َوَكَن ٱلشَّ رِيَن َكنُٓواْ إِۡخَوَٰن ٱلشَّ قاَل تعالى: چ إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ

أثبَت الطِّبُّ والدِّراساُت الحديثُة أنَّ التَّدخيَن قد يكوُن سببًا مباشرًا لبعِض أمراٍض عضاٍل.

ُأفكُِّر وأستنتُج:

 حكُم التَّدخيِن: .................................................................

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

تي.       1- أجتنُب كلَّ ما يؤذي صحَّ

. ............................... -2
     . ............................... -3

 ماذا لو استُثمَر الماُل اّلذي ُينفُق على التَّدخيِن ومعالجِة األمراِض الّناتجِة عنه التَّقويُم
في مشاريَع تنموّيٍة يعوُد ريُعها على أفراِد المجتمع؟

اكتْب موضوعًا بما ال يزيُد عن خمسِة أسطٍر تناقُش فيه كيفّيَة تنفيِذ هذه الفكرِة.
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صحَّيت مسْؤُوليَّيتالدَّرُس الّسابُع
ــه، وتنضبــُط  كــّرم اهلُل تعالــى اإلنســاَن، ومّيــزه مــن ســائِر المخلوقــاِت بنعمــِة العقــِل اّلتــي تســتقيُم بهــا حياُت
ِتــه.  ــه مــا يؤثِّــُر فــي عقِلــه وصحَّ ــاِس يشــتري بماِل ّحــِة والعافيــِة، لكــنَّ بعــَض الّن تصرفاُتــه، وأنعــَم عليــه بالصِّ

 ما الخمُر؟ وما أضراُرها؟

     

ّيــِة   حِّ                      تتنــوَُّع أضــراُر الخمــِر لتشــمَل مختلــَف نواحــي الحيــاِة: )االقتصادّيــِة والنَّفســّيِة والصِّ
                    واالجتماعّيِة وغيرها(.

ّيُةالنَّفسّيُةاالقتصادّيُةم حِّ االجتماعّيُةالصِّ
ضياُع األسرِة...........ضعُف اإلرادِةإضاعُة الماِل1
..................................اإلدماُن...........2
3........................................................

كساِبهم القيَم النبيلَة.  مراحُل تحريِم الخمِر: مبدُأ التَّدرُِّج مَن المبادِئ اّلتي اعتمَدها القرآُن الكريُم في تعليِم النَّاس واإ

الّدليُل القرآنيُّالمرحلُة

......
ــۡيَطِٰن  ۡزَلـٰـُم رِۡجــٞس ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ

َ
نَصــاُب َوٱۡل

َ
َمــا ٱۡلَۡمــُر َوٱلَۡمۡيــِسُ َوٱۡل ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إِنَّ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ چ َيٰٓ

فَٱۡجَتنُِبــوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحــوَن ٩٠چ ]المائــدة[.
ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن چ ]اآلية/النساء:43[....... نُتۡم ُسَكَٰرٰى َحتَّ

َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ چ َيٰٓ

ۡفعِِهَماچ ]اآلية/البقرة:219[....... ۡكَبُ ِمن نَّ
َ
لُونََك َعِن ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِۖ قُۡل فِيِهَمآ إِثٞۡم َكبِيٞ َوَمَنٰفُِع لِلنَّاِس ِإَوۡثُمُهَمآ أ چ يَۡس َٔ

أقرُأ وأُبيُِّن:

أقرُأ وُأرتُِّب:

 هل تتوقُع أْن يحدَث حادٌث أو جريمٌة بسبِب الخمِر؟ ولماذا؟ ُأفكُِّر وُأجيُب:

أقرُأ وُأكمُل:

ۡعَنـٰـِب َتتَِّخــُذوَن ِمۡنــُه َســَكٗرا َورِزۡقًــا َحَســًناۚ إِنَّ ِف َذٰلـِـَك 
َ
قــاَل تعالــى: چَوِمــن َثَمــَرِٰت ٱنلَِّخيــِل َوٱۡل

ــَكَر  زَق بأنَّــه حســٌن، فــي حيــِن لــم َيِصــِف السَّ ــوَن ٦٧چ ]النحــل[. وصــف اهلُل تعالــى الــرِّ ٓأَليَــٗة ّلَِقــۡوٖم َيۡعقِلُ
لــت هــذه الطَّبيعــُة بــأن تصيــَر خمــرًا  بذلــك؛ ألنَّنــا نــأكُل ثمــراِت النَّخيــِل والعنــِب علــى طبيعِتهــا، فــإذا تحوَّ

ُمْســكرًا، فهــذا إفســاٌد لمــا اختــاَره اهلُل تعالــى لنــا.
َأم .......،   الّتمــِر،  ِمــْن  اتُِّخــَذ  َســَواٌء  َأْو .......،  َقِليلُــُه  ُيْســِكُر  َعَلــى كلِّ شــراٍب  ُتْطَلــُق  الخمــُر:   

            َأم.......، َأم الشَِّعيِر َأم َغْيِره.

 فائدة: االجتناُب أبلُغ في التَّرك مَن النَّهي، فهو يشمُل أنواَع التَّعامل كلَّها.
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ِتهم نحَو)التَّدخيِن، والخمِر، وهدِر  يعاني بعُض الّناس من مشكاٍت تؤثُِّر في دراسِتهم وأعماِلهم وصحَّ
.) الوقِت باأللعاِب اإلكترونّيِة، ووسائِل التَّواصِل االجتماعيِّ

 من الحلوِل اّلتي  تساعُد في معالجِة هذه المشكاِت:
. ...................... -3  ...................... -2   ...................... -1

أقرُأ وأقترُح:

الفكرُةالحديُث الشَّريُفم

.....................»ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم« )متفق عليه(.1

.....................»َما َأْسَكَر َكِثيُرُه، َفَقِليُلُه َحَراٌم « )سنن الترمذي(.2

.....................» الَخْمُر ُأمُّ الَخباِئِث « )سنن الدار قطني(.3

.....................» ِإنَّ ُأَناسًا ِمْن ُأمَِّتي َيْشَرُبوَن اْلَخْمَر ُيَسمُّوَنَها ِبَغْيِر اْسِمَها« )المستدرك للحاكم(.4

أقرُأ وأُبيُِّن:

َم َعَلْيُكْم« )المعجم الكبير للّطبراني(. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َلْم َيْجَعْل ِشَفاَءُكْم ِفيَما ُحرِّ

ََقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَُّه َلْيَس ِبَدَواٍء، َوَلِكنَُّه َداٌء« ]صحيح مسلم[. عندما َسَأَل رجٌل الّنبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلَخْمِر، َيْصَنُعَها ِللدََّواِء، 

ُأفكُِّر وأستنتُج:

 حكُم التَّداوي بالخمِر: ................................................................

تي.    2- ........................... . رِس:  1- أحافُظ على عقلي وصحَّ ُم مَن الدَّ أتعلَّ

. ........................... -4     . ........................ -3                   

 بيِّْن رأيَك في المواقِف اآلتية مع التَّعليِل:التَّقويُم

الّتعليُلالرَّأُيالموقُفم
...................................يتاجُر في الخمِر وال يشربها.1

..................................صاحُب وسيلٍة إعامّيٍة يروُِّج لمنتجاِت الخمِر.2
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آفُة العصرِالدَّرُس الّسابُع

ۡمَنــا بـَـِيٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهــۡم  َمــه بالعقــِل؛ قــاَل تعالــى: چ َولََقــۡد َكرَّ خلــق اهلُل تعالــى اإلنســاَن فــي أحســِن هيئــٍة وكرَّ
ــۡن َخلَۡقَنــا َتۡفِضيــٗل ٧٠چ ]اإلســراء[. ٰ َكثـِـيٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهــۡم َعَ ّيَِبـٰـِت َوفَضَّ ِ َوٱۡلَۡحــرِ َوَرزَۡقَنُٰهــم ّمِــَن ٱلطَّ ِف ٱلـۡـَبّ

 كمــا بيَّــَن لــه ســبَل الحفــاِظ علــى حياِتــه؛ فأحــلَّ لــه كلَّ ماهــو نافــٌع مــن طعــاٍم وشــراٍب، وحــرَّم عليــه كلَّ ماهــو 
ئـِـَثچ    ]اآلية/األعــراف :157[.  ّيَِبـٰـِت َوُيَحــّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ ِتــه؛ قــاَل تعالــى: چ َوُيِحــلُّ لَُهــُم ٱلطَّ ضــارٌّ بصحَّ

غيــَر أّن بعــَض الّنــاِس أفســدوا حياَتهــم وأصبحــوا ِعبئــًا علــى أهِلهــم ومجتمعاِتهــم لتعاطيهــم بعــَض أنــواِع 
المخــدِّراِت.

 ما أثُر تعاطي المخدِّرات في الفرِد والمجتمِع؟

ّيــٍة  مــن أضــراٍر صحِّ تســببه  لمــا  المشــكاِت  مــن أخطــِر  المخــدِّراِت  المخــدِّراِت: ُتعــدُّ مشــكلُة   أضــراُر 
ّيــُة العالمّيــُة أّن  حِّ واجتماعّيــٍة ونفســّيٍة وغيرهــا، وهــي تواجــُه العالــَم أجمــَع؛ فقــد قــدَّرِت المؤسســاُت الصِّ

ماييــَن مــَن البشــِر ُدِمــّرت حياُتهــم بســبِبها.

ّيُةالنَّفسّيُةاالقتصادّيُةالعقلّيُةم حِّ السياسّيُةاالجتماعّيُةالصِّ
1

ضعُف الّذاكرِة
وفقداُنها

هدُر
األمواِل
واإلفاُس

ضعُف اإلرادِة
والقلُق

اإلصابُة 
باألمراِض 

الخطيرِة

تفكُُّك
 األسِر

ُد األوالِد وتشرُّ

أداُة هيمنٍة 
على الدُّوِل 

عيفِة الضَّ

2
عدُم القدرِة 
على التَّفكيِر 

الواعي

.....................................................

3................................................................

4................................................................

  المخدِّرات هي: كلُّ مادٍة  ............ أو تركيبّيٍة، ثؤثُِّر في .......... سلبًا، 
وتؤدي إلى أضراٍر  ............. واجتماعّيٍة  ومهنّيٍة  ونفسّيٍة.

أقرُأ وأُبيُِّن:

 هل تتوقُع أن تكوَن المخدِّراُت سببًا لحدوِث بعِض الحوادِث والجرائِم، ولماذا؟  ُأفكُِّر وُأجيُب:
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السُّلوُك المستفاُدالدَّليُلم

ئَِثچ    ]اآلية/األعراف:157[.1 ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ .........................چ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ

يِۡديُكۡم إَِل ٱلَّۡهلَُكةِچ ]اآلية/البقرة :195[.2
َ
.........................چ َوَل تُۡلُقواْ بِأ

أبتعُد عن كلِّ ما يؤذيني قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َضَرَر َوال ِضَراَر« )موطأ مالك(.3
ويؤذي اآلخرين.

4
»اَل تَــُزوُل َقَدَمــا َعْبــٍد َيــْوَم الِقَياَمــِة َحتَّــى ُيْســَأَل َعــْن ُعُمــِرِه ِفيَمــا َأْفَنــاُه، 
َوَعــْن ِعْلِمــِه ِفيــَم َفَعــَل، َوَعــْن َماِلــِه ِمــْن َأْيــَن اْكَتَســَبُه َوِفيــَم َأْنَفَقــُه، 

ــَاُه« )ســنن الترمــذي(. َوَعــْن ِجْســِمِه ِفيــَم َأْب
..........................

أقرُأ وأستنتُج:

 حكُم الُمخدِّراِت: ...............................................................

أستنتُج مّما سبَق:

رِس:  ُم مَن الدَّ أتعلَّ

 1- أحرُص على حياٍة كريمٍة باجتناِب مواطِن المخدِّراِت.     

. ................................................ -2
     . ................................................ -3

 بيِّْن رأيَك فيمن ُيفسُد عقَله وينهي حياَته بإرادِته؟التَّقويُم
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تدريباتُ الوحدةِ السّادسةِ

.) 1- عرِّف كاّلً مّما يأتي: )الّتواتُر – الخمُر – اإلعجاُز العلميُّ
2- امأل الفراغاِت اآلتيَة بما يناِسُبها:

أ( القرآُن الكريُم كتاُب هدايٍة يرشُد لـ ...............،  و ...............،  و.................. . 
ب( من فوائِد تعاقِب اللَّيِل والنَّهاِر ..........................،  و.............................. .

ِح الغلَط إن ُوِجَد: حيحِة، وكلمَة )غلط( جانب العبارِة الغلِط، وصحِّ 3- اكتْب كلمَة )صّح( جانب العبارِة الصَّ
أ( اإليماُن والعمُل متازماِن.                                            ).....(...................    
ب( تقتصُر تعاليُم القرآِن الكريِم على مجاِل العباداِت.                     ).....(...................
ت( اإلنساُن مسؤوٌل عن أعماِله يوَم القيامِة.                              ).....(...................
ث( أرسَل اهلُل تعالى الرُّسَل  إلقامِة الُحّجِة على الّناِس قبَل حساِبهم.    ).....(...................
لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُۥ ِف ُعُنقِهۦِۖ َوُنۡرُِج َلُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ كَِتٰٗبا يَۡلَقىُٰه َمنُشوًرا ١٣چ ]اإلسراء[. 

َ
4- قال تعالى: چَوُكَّ إِنَسٍٰن أ

استخرْج مثااًل تجويدّيًا واحدًا لكلٍّ مّما يأتي مع الّتعليل : )إظهار- إخفاء - مّد مّتصل - راء مرّققة(.
ۡخَرٰىچ ]اآلية/ اإلسراء :15[. 

ُ
5 -فسِّر قوله تعالى: چَوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

6- استنتِج القيَم المستفادَة مَن اآلياِت اآلتيِة:

القيُم المستفادُةاآلياُت الُقرآنّيُة  م

1
َۡل َوٱنلََّهاَر لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم  چ َوِمن رَّۡحَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱلَّ

ِيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُموَن ٧٤چ ]القصص[. َكٓءَِي ٱلَّ ۡيَن ُشَ
َ
..................تَۡشُكُروَن ٧٣ َوَيۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

2

ا ُكنُتۡم ُتُۡفوَن ِمَن ٱۡلِكَتِٰب َوَيۡعُفواْ َعن َكثِيٖۚ  ُ لَُكۡم َكثِٗيا ّمِمَّ چ قَۡد َجآَءُكۡم رَُسونُلَا يُبَّيِ
َلِٰم  َبَع رِۡضَوٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ ُ َمِن ٱتَّ بِٞي ١٥ َيۡهِدي بِهِ ٱللَّ ِ نُورٞ َوكَِتٰٞب مُّ قَۡد َجآَءُكم ّمَِن ٱللَّ
ۡسَتقِيٖم ١٦چ ]اآلية/المائدة[. لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ َوُيۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ

..................

ۚ إِنَّا ُكنَّا نَۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ٢٩چ ]الجاثية:29[.3 ّقِ ..................چ َهَٰذا كَِتُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱۡلَ

ُهۡم لََكِٰذبُوَن ١٢ چ ]اآلية/العنكبوت[.4 ٍءۖ إِنَّ ..................چ َوَمــا ُهم بَِحِٰملَِي ِمۡن َخَطَٰيُٰهم ّمِن َشۡ

7- علِّْل كاّلً مّما يأتي:
أ( أمُر اللَّـِه تعالى الُمرَسليَن والمؤمنيَن بالكسِب الحاِل.

ب( اتَّفاُق التَّشريع اإلساميِّ والقوانيِن الوضعّيِة على تحريِم المخدِّراِت.
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8-اكتْب َهْديًا استفدَته من قوِل الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اللَّـَه طيٌِّب ال يقبُل إاّل طيِّبًا«.
9- صنِِّف المواقَف الحياتّيَة بوضِع عالمِة )ü( في المكاِن المناسِب:

الموقُف الحياتيُّم
 العبادُة

 بمفهوِمها العامُّ
العبادُة 

بمفهوِمها الخاصُّ

..................ينجُز عمَله بإتقاٍن.1

..................يخصُِّص جزءًا من أمواِله لدوِر األيتاِم.2

..................تساعُد أمَّها في تحضيِر المائدِة.3

َق في دراسِته.4 ..................تفوَّ

5. ..................يشارُك دورّيًا في عمٍل تطوُّعيٍّ

..................صاَم شهَر رمضاَن.6

10- بيِّْن وجَه اإلعجاِز في كلِّ آيٍة مَن اآلياِت اآلتيِة: 

  وجُه اإلعجاِزاآليُة القرآنّيُةم

1
ۡقَلَٰمُهــۡم 

َ
يِۡهــۡم إِۡذ يُۡلُقــوَن أ ۢنَبــآءِ ٱۡلَغۡيــِب نُوِحيــهِ إَِلۡــَكۚ َوَمــا ُكنــَت َلَ

َ
چ َذٰلـِـَك ِمــۡن أ

يِۡهــۡم إِۡذ َيَۡتِصُمــوَن ٤٤ چ ]آل عمــران[. ُهــۡم يَۡكُفــُل َمۡرَيــَم َوَمــا ُكنــَت َلَ يُّ
َ
..............أ

اٗجا ١٦چ  ]نوح[.2 ۡمَس ِسَ ..............چوََجَعَل ٱۡلَقَمَر فِيِهنَّ نُوٗرا وََجَعَل ٱلشَّ

3
ِي ُهــَو ُيۡطعُِمــِي َويَۡســقِِي ٧٩ ِإَوَذا  ِي َخلََقــِي َفُهــَو َيۡهِديــِن ٧٨ َوٱلَّ چ ٱلَّ

ــعراء[. ــِي ٨١چ  ]الش ــمَّ ُيۡيِ ــِي ُث ِي يُِميتُ ــفِِي ٨٠ َوٱلَّ ــَو يَۡش ــُت َفُه َمرِۡض
..............

11- ما الحكمُة من تدرُِّج القرآِن الكريِم في تحدِّيه للّناِس؟
ْح موقَفك من  12 – زعَم أحُدهم أنَّه قادٌر على معرفِة ما سيحدُث في المستقبِل، وصدََّقه بعُضهم، وضِّ

ذلَك مَع الّتعليِل؟
13- اكتْب مقالًة تبيُِّن فيها أساليَب للوقايِة من المخدِّراِت؟
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مشروعٌ
دخنيِ أخطارُ املخدِّراتِ والتَّ

فكرُة العمل:

تصميــُم رســائَل تربوّيــٍة هادفــٍة أو إعانــاٍت أو مطوّيــاٍت، مــع مراعــاِة جــودِة التَّصميــِم مــن حيــُث: 

)قلّــةَُ الكلمــاِت، وســامُة األفــكاِر، وجمــاُل األســلوِب، ووضــوُح العبــارِة، وجــودُة األلــواِن، والجاذبيــُة 

فــي الشَّــكِل(، وذلــَك بالتَّعــاوِن مــع الزُّمــاِء، وبإشــراِف الُمــدرِِّس.

أسلوُب الّتنفيِذ: فرديٌّ

 يستطيُع الّطالُب أن يختاَر مهمًة واحدًة فقط من المهامِّ الّسابقِة أو أكثَر.

 مصادُر البحِث: مكتبُة المدرسِة، الّشابكُة .... مع توثيِق المعلوماِت اّلتي يتمُّ جمُعها.

 يقوُم الّطالُب بدوِر الُمدّرِس، ويشرُح عمَله بالطَّريقة اّلتي يرغب مستخدمًا وسائل متنّوعة )عرُض 

بوربوينت، صوٌر توضيحّيٌة، مخططاٌت بيانيٌة، وغيُرها(.

 يختاُر الطُّاُب بعَض األعماِل بإشراِف الُمدّرِس؛ لعرِضها داخَل الصَّفِّ وفي بهِو المدرسِة.

رِة. ُيكلَّف الطُّاُب بالمشروِع مع بدايِة الوحدِة، وُيناقُش المشروُع في الحّصِة الدَّرسّيِة المقرَّ
ملحوظٌة:
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أهمُّ املصادِر واملراجِع

القرآُن الكريُم.
. تفسيُر القرآِن العظيِم، ألبي الفداِء إسماعيَل بِن عمَر بِن كثيٍر القرشيِّ الدِّمشقيِّ 1

. التَّفسيُر المنيُر، للدَّكتوِر وهبَة الزُّحيليِّ 2

. حيُح، لمحمٍَّد بِن إسماعيَل البخاريِّ الجامُع المسنُد الصَّ 3

 . سنُن ابِن ماجه، لمحمٍَّد بِن يزيَد بِن ماجه القزوينيِّ 4

. سنُن أبي داوَد، لسليماَن بِن األشعِث السَّجستانيِّ 5

، ألبي عيسى محمٍَّد بِن عيسى. سنُن التِّرمذيِّ 6

. السُّنُن الكبرى، لمحمٍَّد بِن الحسيِن البيهقيِّ 7

. السُّنُن الكبرى، ألحمَد بِن شعيٍب النَّسائيِّ 8

. السِّيرُة النَّبوّيُة، لعبِد الملِك بِن هشاٍم المعافريِّ 9

. ٍد بِن ِحّباَن الّتميميِّ صحيُح ابِن ِحّباَن، لمحمِّ 10

. ، ألحمَد بِن عليٍّ بِن حجٍر العسقانيِّ فتُح الباري بشرِح صحيِح البخاريِّ 11

. الفقُه اإلساميُّ وأدلَُّته، للدُّكتوِر وهبَة الزُّحيليِّ 12

. كبرى اليقينّياِت الكونّيِة، للدُّكتوِر محمَِّد سعيٍد رمضاَن البوطيِّ 13

. لساُن العرِب، لمحمٍَّد بِن مكرٍم بِن منظوٍر األفريقيِّ المصريِّ 14

. المسنُد، لإلماِم أحمَد بِن حنبَل الّشيبانيِّ 15

. حيُح، لمسلٍم بِن الحّجاِج القشيريِّ النَّيسابوريِّ المسنُد الصَّ 16

. المعجُم األوسُط، لسليماَن بِن أحمَد الطَّبرانيِّ 17

. المعجُم الكبيُر، لسليماَن بِن أحمَد الطَّبرانيِّ 18

، لمحمَِّد خيٍر أبو حرٍب. المعجُم المدرسيُّ 19

. المنهاُج شرُح صحيِح مسلٍم، لمحيي الدِّين يحيى بِن شرٍف النَّوويِّ 20

. النِّهايُة في غريِب الحديِث واألثِر، البن األثيِر الجزريِّ 21




