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ــل
َمـــ

َعــــ
لـــــ

ـا ا
ــــــ

ــاَي
ــــــ

َـ �ض
َقــــ

اَيا الَعَمل 4  َق�ضَ

الربا ال�صدقة 
........................................................................................الحكم

النتيجة 
............................................
............................................
............................................

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

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

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

وما 3 بالفوائد  الم�صارف  مع  يتعامل  َم��ْن  الزمن  هذا  في  نجد 
ممار�صة للربا الذي يجعل المال خبيًثا. ذلك اإِلَّ

اأكمل الخارطة المعرفية الآتية مع ال�صتعانة بالإ�صاءة.

البدائل المقترحة 

اال�صتنتاج

الم�صكلة

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

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

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

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

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

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

اختيار الح�صاب الجاري دون فائدة. 	

اأخذ القرو�ص المرخ�ص لها من  	

اللجنة ال�صرعية.

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

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

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

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

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

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

الدليل:................................

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

التعامل مع م�صارف غير اإ�صالمية.  	

تبرير اأخذ الفائدة لغر�ص ال�صدقة،  	

الطرق،  الم�صاجد، واإ�صالح  وبناء 

وغير ذلك. 

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

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

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

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

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

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

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

من اأ�صباب الم�صكلة

التعامل مع الم�صارف بالفوائد
زب تعاىل:   اهلل  قال 

رب

]البقرة: 278[.

ال  طّيٌب  اهلل  ق���الملسو هيلع هللا ىلص:»اإنَّ 
يقبل اإال طيًِّبا« ] اأخرجه م�صلم[0

ذك����ر  ح�����ن  ملسو هيلع هللا ىلص  ق��������ال  
الرجل:»يطيل ال�صفر اأ�صعث اأغرب 
ميد يديه اإىل ال�صماء يا رب يا رب 
ح��رام  وم�صربه  ح���رام  ومطعمه 
ي�صتجاب  ��ى  َف��اأَنَّ ب��احل��رام  َي  وُغ���ذِّ

له؟!« ]رواه  م�صلم[0

�إ�ضاءة:�إ�ضاءة:
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ــل
َمـــ

َعــــ
لـــــ

ـا ا
ــــــ

ــاَي
ــــــ

َـ �ض
َقــــ

اَيا الَعَمل 4  َق�ضَ

  حا�شا ال تدخل عليها )ما(.
اأدوات اال�ش��تثناء تنق�شم 

اإلى: 
- حروف ) اإال(. 

-اأ�شماء ) غير، �شوى (. 
-اأفع��ال اأو حروف ) عدا، خال، 
حا�ش��ا( اأم��ا اإذا �ش��بقت ب��� )ما( 

فهي اأفعال فقط.

ًل 
أو

يًا
ثان

مفهوِم  �إل���ى  ه  �لتنبُّ م��ع  �ل��وْح��دِة  ن�صو�ِص  ف��ي  �ل����و�ردَة  �لجمَل  �أُح��اك��ي 
�ال�صتثناِء �لو�رِد فيها:

كِل �الآتي: �أُكمُل �لفر�غاِت في �ل�صَّ

الَّ العاجزين عنه.  ا لالأفراِد اإِ    االإ�شالم َيُعدُّ العمل �شروريًّ
   .................................................................................   غيَر المري�ِض.
   ..............................................................................�شوى .................

الَّ عقبَة التالعِب.     ال عقباِت ُتعرقُل التنظيَم اإِ
   ال عقباِت ُتعرقُل التنظيَم َغيَر عقبِة التالعِب.

 .    لن ............... �شوى الِغ�ضِّ
عي.  الَّ بال�شَّ    قيمُة االإن�شاِن ال تقا�ُض اإِ

   ما ينفُع غيُر العمِل. 
   لن ينفَع �شوى ...............0

ط لذلك.    نجَح الطالُب في تحديد م�شارهم التعليمّي عدا الطالب الذي لم ُيخطِّ
   ......................................... خال الطالب الذي لم يلجاأ ال�شت�شارة المخت�شين. 

   نهى االإ�شالُم عن................. حا�شا..................
   دعا االإ�شالُم اإلى التعاوِن ما خال تعاوًنا مق�شوًدا لغايٍة �شيئٍة. 

با.    .................................... ما عدا بيع الرِّ

: :�أَعلُم �أنَّ �أَعلُم �أنَّ

  ما در�ش��ته عن اال�ش��تثناء في 
الوحدة الثالثة.  

�أ تذكر:�أ تذكر:

اأ�شلوب 
اال�شتثناء

اأداة   .......... الواقع  اال�شم  اإخ��راج  هو 
اال�شتثناء من ................. ما قبلها.

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

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

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

تعريفه

اأركانه
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ــل
َمـــ

َعــــ
لـــــ

ـا ا
ــــــ

ــاَي
ــــــ

َـ �ض
َقــــ

مقدمة:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

خاتمة:
واأخي��ًرا: ف��اإنَّ العمَل جزٌء من الحي��اِة  ذاِتها، 
ا طيل��ة اأيام  ونح��ن ق��د اعتدَن��اه وَقبْلَن��اه بر�ضً
المدر�ض��ة المزدحم��ة بكثي��ر م��ن الواجبات 
نا وقته��ا  واالمتحان��ات، عل��ى م��ا كان ي�ض��دُّ
را�ضة  ��ا عن جدِّ الدِّ احِة تنفي�ضً اإلى الَّلعب والرَّ
وِثَق��ِل واجباِته��ا فكي��َف ي�ضع��ُب علين��ا العمُل 
يفية ونح���ُن ح����لٌّ في���ها  االآن ف��ي اإجازتن��ا ال�ضَّ
من كل م�ضوؤوليٍة وباإمكاِنَنا الم�ضاعدُة في اأيِّ 

وقٍت؟

عر�ض الفقرة ) 3-2 ( 
�لعمل �سرورة �إن�سانية

وهناك �س�ؤ�ٌل �آخر يرُد على �لخاطر: هل 
�أو  فقط،  بالنِّ�ساء  �أو  بالرجال،  خا�صٌّ  �لعمُل 
�لذي تق�ُم  �لعمل  ُثمَّ ما ن�ع  باالثنين مًعا؟ 
�الجتماعيُة  �لحياُة  ح�سمت  لقد  �لمر�أُة؟  به 
وت���ط����ُر �ل��ح�����س��ارِة �الإن�����س��ان��ي��ِة ه���ذ� �الأم����ر، 
في  بيعي  �لطَّ مكاَن�ها  �الآَن  �ل�����م��ر�أُة  و�أخ����َذِت 
�أمامها،  �لعمل  ميادين  و�ت�سعْت  �ل�مجتمِع، 
و�ساركت في كل ن�ساط و�أ�سهمت في كل عمل.

ولة،  بقي �أمر ُمهمٌّ وه� مر�عاُة �أنظمِة �لدَّ
�لّترب�ّية  �ل��ن��ظ��رّي��اِت  م��ع  يتطابُق  م��ا  وه��� 
و�الجتماعّية من �أهميِة �لتَّم�ّسك بال�مهنّية 
�لعالَية، و�أخالقياِت �لعمِل و�البتعاِد عن كلِّ 
ما ي�َخرُم ذلك، و�ل�س�عي بالجدية و�لمثابرة 
و�الإخ����ال�����ص ف���ي �ل��ع��م��ل، ورع���اي���ة �الأب���ن���اء 
�لم�س�ؤولية  �لرعاية هي  و�لبنات؛ الأن تلك 

�الأولى لل��لدين وخا�سة �لمر�أة.٭
٭ �الأ�س��ء في �للغة �لعربية ) بت�سرف ( د. �أحمد �سقر و�آخرون

عر�ض الفقرة )4(
.....................................................
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.....................................................
.....................................................
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.....................................................
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ــل
َمـــ

َعــــ
لـــــ

ـا ا
ــــــ

ــاَي
ــــــ

َـ �ض
َقــــ

اَيا الَعَمل 4  َق�ضَ

العر�ض 

  والمناق�شة  

الفقرة االفتتاحية تحتوي على:

الفقرة االأولى تحتوي على:

الفقرة الثانية تحتوي على:

الفقرة الثالثة تحتوي على:

الفقرة الختامية تحتوي على:

دمة
المق

الخاتمة

م���ن خم�س  ي��ت��األ��ف  ال��م��ق��ال 
ف��ق��رات ع��ل��ى االأق����ل و ي��دور 
ويطرح  واح��د  مو�ضوع  ح��ول 
تدعمها  عامة،  محورية  فكرة 

اأفكار رئي�ضة.

: :�أَعلُم �أنَّ �أَعلُم �أنَّ
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ُموٌم َقاِتَلٌة �سُ

�أَْبَحُث

الإنجازات:
جمع ق�ص�ص معّبرة عن عالم المخدرات. 

اأتوقع -بم�سيئة اهلل- بعد درا�ستي هذه الوحدة اأن اأكون قادًرا على:

الوحدة 
الخام�سة

5

اكت�صاب اتجاهات وقيم مت�صلة بمجال ال�صموم القاتلة. 
اكت�صاب ر�صيد معرفي، ولغوي يوؤهلني  للتوا�صل ال�صفهي والكتابي حول مجال ال�صموم القاتلة. 

فهم ن�صو�ص الوحدة المقروءة والم�صموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
توظيف رموز خا�صة تعين على اإبداء المالحظات في الن�ص الم�صموع. 

ا�صتخدام اإ�صتراتيجية زيادة التركيز والفهم)الت�صميع(.
ر�صم بع�ص الكلمات المزيد بع�ص اأحرفها كالألف والواو ر�صًما �صحيًحا.

كتابة اآية اأو حديث اأو بيت من ال�صعر بخط الرقعة كتابة �صحيحة. 
تعرف ا�صم الآلة وتمييزها وا�صتخدامها.

تعرف اأ�صلوب التعجب  وتمييزه  وا�صتخدامه. 
العطف وتمييزه  وا�صتخدامه.

توظيف اإ�صتراتيجية بحث وتقنية )ا�صتعمال الأعراف المنا�صبة في عملية التوثيق داخل الن�ص وفي الهوام�ص وقائمة 
الم�صادر بما يتفق مع الأ�صاليب العلمية(.

كتابة مذكرات يومية.
اختيار �صيغة الر�صالة ال�صفهية )�صرد، حوار، محا�صرة (.

ا�صتظهار خم�صة اأ�صطر من الحديث ال�صريف ، وخم�صة ع�صر بيًتا �صعرًيا.

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

13

14
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التسميع




 ,ïjQGƒàdGh  ,äÉeƒ∏©ŸG  ¢†©H  ßØM  øe  ó`̀cCÉ`̀ ssà`̀dG  á∏«°Sh
 hCG  ,Ú`̀fGƒ`̀b  ø`̀e  IOÉ`̀ `ŸG  ¬`̀jƒ`̀–  É`̀eh  ,äÉë∏£°üŸG  ∞jô©Jh
 , m∫ÉY  mäƒ°üH  ójOÎdÉH  ™«ª°ùssàdG  oøµ oÁh  .äÉjô¶f  hCG  ,óYGƒb
 ™«ª°ùssàdÉa .∂d Gƒ o© uª°ù o«d ÜQÉbC’G hCG AÓeõdG óMCÉH áfÉ©à°S’G hCG

.É¡¶ØM Öéj IOÉe ∑Éæg ¿ƒµj ÚM IQhô°V
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ديِنه  عن  يدفعه  فاإمنا  البالَء  يدفُع  عندما  اأنَّه  ويعرُف  حازًما،  موقًفا  ويقُف   
ووطِنه واأ�سرِته، وال بدََّّ اأَْن ي�ست�سعَر ُكلٌّ منَّا خطورَة ال�سكوِت وخطورَة عدِم 
وِء ؛ الأنَّهم حتًما �سي�سلون اإىل منزلك يف  التعاوِن يف الك�سِف عن اأ�سدقاِء ال�سُّ

يوٍم من االأياِم.
لَط  �سُ ظاملًا  اأع��اَن  من  اأَنََّّ  نعلُم  ونحُن  امُل،  الظََّّ ُي�ساَعُد  كيف  اهلِل!  ف�سبحاَن 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زبڳ  تعاىل:  بقوله  ُيعلِّمنا  العاملني  ربُّ  وهذا  عليه... 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ رب ]اآل عمران: 104[.

اإذن فلكلِّ فرٍد يف االأمِة دوٌر يف مكافحِة هذه االآفِة التي تلتهُم كرامَة االأمِة، 
لها،  ُر �سمرَيها، وهي م�سوؤوليٌة جماعيٌة ال مفرََّّ من حتمُّ ُر �سفَوها، وتكدِّ وتعكِّ
�سًة يف َمدَر�سٍة، اأو حتى قريبًة  فاملراأة  لها دوٌر، �سيِّدًة كانت يف املنزِل اأو ُمدرِّ
قوِر يف�سحون  اأو جارًة، وكذلَك الطالب الذين هم عماُد هذه االأمِة يقفون كال�سُّ
يِف القاطِع على ُكلِّ باطٍل  ٍج اأو ُمنحرٍف، وليكونوا كال�سَّ ُكلََّّ فا�سٍق وُكلََّّ ُمروِّ
هذه  ْل  نتحمََّّ مل  وما  الئ��ٍم...   لومُة  اهلل  يف  تاأخذهم  وال  يجاملون  فال  اأب��ًدا، 
عِب اأن ترباأَ ذمُتنا اأماَم اهلِل، ومن اخلطورِة  امل�سوؤوليَة ب�سورٍة جماعيٍة فمن ال�سََّّ

: زبۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ُرنا بقوله عزَّ وجلَّ اأن نتعر�َض لغ�سِب اهلِل وهو يحذِّ
ويف   .]25 ]االأن��ف��ال:  یرب   ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
جون  يروِّ الذي  الظاملني  ال�سكوِت على  تعاىل عن خطورِة  اإي�ساٌح من اهلل  هذا  

لكلِّ هذه الباليا، ويعمدون اإىل  ن�سِر الف�ساِد. 
فديُننا ُيعلِّمنا باأْن ناأمَر باملعروِف وننهى عن املنكِر ون�سرَب على يِد ال�سفهاِء 
مبِْطَرقٍة من حديٍد، فهذا ر�سوُل اهلِل   يقوُل: »والذي  نف�سي بيده لتاأمُرنََّّ 
باملعروف ولتنهون عن املنكر، اأو ليو�سكن اهلل اأَْن يبعَث عليكم عقاًبا منه، ثم 
اأن ن�ست�سعَر جميًعا هذه  اأعظَم  فَما  الرتمذي[.  ُي�ستجاُب لكم»]اأخرجه  تدعونه فال 
وال�سرِف  الوطِن  لالأمانة ودفاًعا عن  اأداًء  اأجِلها؛  نعمَل من  واأَْن  امل�سوؤوليَة! 

والكرامِة  وحمايًة من االأخطاِر واملهالِك لقوله تعاىل: زب
ْفلى. رب  ]البقرة: 195[. فتكوَن كلمُة اهلل هي الُعليا وكلمة الذين كفروا هي ال�سُ 	
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اأقوم منفرًدا بالمهمات الآتية:

1- تاأمل التعبريات الآتية لتحقيق مطالب اجلدول الآتي:

3- اإكمال ما ينق�ص اجلدول الآتي:

ى به اأفاعي احِلمام« - »حامالٍت اأكفانها يف الظالم« »َتَتلوَّ

اأثره يف التعبري عن ُمراد ال�صاعرالعن�صرالتعبري
احلركة
اللون

اأثره يف التعبري عن ُمراد ال�صاعرنوعه من حيث احلقيقة واخليالالتعبري
ل ُب�صرت اإل 

ب�صربة من ُح�صام
اأنه فعل ............. يف الواقع و.......... 

حكم علماء ............ على تلك الفئة.

اأنه ........... للعمر  زهرة ............... تفنى زهرة العمر
يف.....................

2- اختيار اأحد العناوين الآتية للتعبري عن اأحا�صي�ص  ال�صاعر يف البيت الرابع:
ال�صباب التائه ، انتظار الآباء، خيبة الآمال. 

�أتذوق:
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