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المقــــدمـــــة
وصحبه  آله  وعلى  والمرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 

أجمعين، وبعد :
فهذا كتاب مادة التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي والذي يهدف إلى تعزيز االنتماء لهذا الوطن 
في نفس الطالب، وتعميق إحساسه بعضويته فيه وإعداده ليكون لبنة صالحة في بناء مجتمعه، متمسًكا 

بدينه، مسهًما في تنمية وطنه، محافًظا على منجزاته، عاماًل من أجل رفعته والنهوض به.
الدروس  من  ومجموعة  أهداف  على  وحدة  كل  تشتمل  وحدات  سبع  إلى  المقرر  هذا  قسم  وقد 

والموضوعات وهي كما يلي:-
المرافق  ثم  وطنه،  تجاه  وواجباته  المواطن  حقوق  ثم  بينهم،  فيما  والحقوق  وأعضاؤها  األسرة 
في  واالعتدال  والكهرباء  الماء  في  االستهالك  وترشيد  عليها،  المحافظة  وأهمية  العامة  والممتلكات 
اإلنفاق، واألسلوب العلمي في حل المشكالت ومراكز المعلومات، ثم مهارات الحوار وإبداء الرأي، 

وأخيًرا يأتي موضوع الوقت وأهميته واستثماره.
وقد تم بناء المقرر بصورة تعتمد على التعاون بين المعلم والطالب في البحث واالستنتاج، من خالل 
اإلجابة على التساؤالت واألنشطة الموجودة في المقرر لتعميق االتجاه اإليجابي لدى الطالب نحو 
دراسة الموضوعات المقررة، بعيًدا عن أساليب السرد والحفظ، ومحاولة اعتماد الطالب على نفسه 
في تعليم ذاته واكتساب الخبرة بصورة مباشرة، عن طريق البحث في المراجع والمصادر المختلفة، 

والخبرات السابقة، وذلك لتحقيق أهداف المادة.
هذا ونتمنى أن يسهم هذا الكتاب في تبصير الطالب بالواجبات المطلوبة منهم تجاه وطنهم، وأن 

يشعرهم بالمسؤولية التي تنتظرهم في مستقبلهم القريب.
وفي الختام نود أن نشير إلى أنه عند اعتزام الوزارة تأليف كتب للتربية الوطنية فقد اختارت عدًدا من 
ذوي االختصاص والخبرة إلعداد المنهج ومراعاة مالحظات األخوة في الميدان من مشرفين ومعلمين 
وأولياء أمور الطالب مع االستفادة من تجارب غيرنا في هذا الميدان ليجيء المنهج محقًقا ألهدافه 

هات السياسة التعليمية في المملكة. المستمدة من توجُّ
ووزارة التربية والتعليم إذ تقدم هذه الكتب إلى األبناء األعزاء تشكر كل من أسهم فيها بالرأي أو 

بالفكر أو بالجهد والعمل وتأمل أن ينتفع بها الطالب.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

نسأل الله للجميع التوفيق والنجاح، والسالم عليكم ورحمة الله.
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رقم الصفحةاملـــــوضــــوع
4 املقــدمـــة

7الف�صـل الدرا�صـي الأول
8٭ الـوحـدة األوىل: األســرة :

8- األهداف
9- الدرس األول : األرسة ومفهومها ومكوناهتا.
11- الدرس الثاين : أسس اختيار الزوج والزوجة

13- الدرس الثالث : احلقوق املتبادلة بني أفراد األرسة:
13                                  - أواًل : )حقوق الزوجة- حقوق الزوج(.

15-الدرس الرابع : ثانيًا : )حقوق األبناء عىل اآلباء - حقوق اآلباء عىل األبناء(.
17- الدرس اخلامس : تابع حقوق الوالدين - صلة الرحم.

19- الدرس السادس : التامسك األرسي وأثره يف االستقرار النفيس واالجتامعي.
23٭ الوحـدة الثانيـة : حقـوق املواطن وواجبـاتــه :

23- األهـــداف.
24- الدرس السابع : أواًل : حقوق املواطن السعودي وواجباتـه.

26- الدرس الثامن : ثانيًا : واجبات املواطن جتاه نفسـه.

28- الدرس التاسع :ثالثًا : واجبات املواطن جتاه وطنـه.
31- الدرس العارش : رابعًا : واجبات املواطن جتاه إخوانه املواطنني واملقيمني.

35٭ الوحـدة الثالثـة : املمتلكـات واملرافـق العامـة :
35- األهداف.

36- الدرس احلادي عرش: املمتلكات واملرافق العامة.

فهـر�س املحتـويـات
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39- الدرس الثاين عرش : أنشطـة حول استخدام املرافق العامة.
43الف�صـل الدرا�صـي الثــانــي

44٭ الـوحــدة الرابعـة : تـرشيـد االستهـالك :
44- األهـداف.

45- الدرس األول : ترشيد االستهالك.
48- الدرس الثاين : ترشيد استخدام املياه.

52- الدرس الثالث : ترشيد استخدام الكهرباء.
58٭ الوحـدة اخلامسـة : األسلوب العلمي يف حل املشكالت :

58- األهداف.
59- الدرس الرابع : األسلوب العلمي يف حل املشكالت )مفهومه وخطواته(.

63- الدرس اخلامس : األسلوب العلمي يف حل املشكالت )وضع الفروض ومجع املعلومات(.
65- الدرس السادس : تقدير العمل الفكري واإلبداعي.

69٭ الوحـدة السادسـة : مهـارات احلـوار وإبـداء الرأي :
69- األهداف.

70- الد رس السابع : مهارات احلوار وإبداء الرأي.
72- الدرس الثامن : أركان احلوار وأصولـه.

75- الدرس التاسع : آداب احلوار.
80٭ الـوحـدة السابعـة : الـوقــت : 

80- األهداف.
81- الدرس العارش : أمهية الوقت وخصائصـه.

83- الدرس احلادي عرش : تنظيم الوقت واستغالله.
85- الدرس الثاين عرش : نامذج وأنشطة لبعض ممارسات استغالل الوقت.



�



�

الوحدة الأوىل
الأ�ســــــــــــــرة

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

1-  يتعرف مفهوم األسرة.
2-  يعرف مكونات األسرة.

3-  يحدد أسس اختيار الزوجين.
4-  يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين أعضاء األسرة.

5-  يدرك فضل بر الوالدين وصلة الرحم.
6-  يعي دور األسرة في التنشئة االجتماعية.

7-  يدرك أثر التماسك األسري في استقرار المجتمع.
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الـدر�س الأول

الأ�صــــــــــرة

األسر  من  عـدد  من  المجتمـع  يتكـون  حيث  المجتمـع،  بنـاء  فـي  األولى  الخليـة  هي  األسـرة 
التي تنظـم الحياة في هـذا المجتمـع، وتسيـر أمــوره بما يتفـق مع دينـها وحـاجــاتـها وميولـهـا، 

وعــاداتها وتقــاليدها.

> مفهـوم األسـرة :

هي جماعة صغيرة نواتها رجل وامرأة ربط بينهما الزواج حفاًظا على النوع اإلنساني وتثبيًتا للقيم 
اإلسالمية واستمرارها.

وكل األفراد والعوائل الذين يندرجون تحت لقب عام أو اسم يتميزون به إنما هم في األصل تلك 
المجموعة الصغيرة التي تقيم في بيت واحد ويظلها سقف واحد، ثم تفرعت إلى عدد من األسر.

> مكونـات األسـرة :

تتألف األسرة عادة من :
بذلك  األسرة  تكوين  مرحلة  وتبدأ  وجدا.  إن  ووالدته  الزوج  ووالد  واألوالد،  والزوجة،  الزوج 
الترابط بين الزوج والزوجة الذي يرضى عنه المجتمع، وفق عقد شرعي، يسميه الله في كتابه الكريم 
»الـميثاق الغليظ«، ويضفي عليـه من الجـالل ما يميزه عن سائر العقود المدنية والشخصية األخرى. 

قال تعالى : }                                                {٭ .

٭  سوة النساء اآلية : 21
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> أنـــواع األســرة :
تتنو ع األرسة من حيث نطاقها، واملدى الذي تشمله إىل :
-1 األرسة الضيقة : وتضم الزوجني واألوالد فحسب.

-2 األرسة املمتـدة : وهي التي يتسع إطارها ليعم سائر األقارب من آباء وأخوة وأعامم.

٭   يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات ويعطيها فرتة 10 دقائق لتدوين آرائها، ثم يقدم ممثل املجموعة ما توصلت إليه املجموعة 
ويدور نقاش حول ذلك مع مجيع الطالب بإرشاف املعلم وتوجيهه.

يفضل بعض الشباب أن ينفصل عن والديه بمجرد الزواج ليشعر باالستقالل، بينام يرى آخرون أن 
البقاء مع الوالدين أفضل، وذلك من أجل القيام بواجبهام واالستفادة من خرباهتام يف احلياة.

ناقش وجهتي النظر املذكورتني مبيًنا اإلجيابيات والسلبيات لكل منهام يف ضوء الرشيعة اإلسالمية٭.

نـ�صــــاط
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أواًل  ــ  أسـس اختيـار الزوجــة :
الزوجـة هي اللبنة األساسية في بناء األسرة وإذا وفق المرء في اختيار الزوجة الصالحة، فإنه قد 
وضع األساس المتين لبناء هذه األسرة. فالزوجة هي شريكة الحياة، وربة البيت وأم األوالد، وهي 
التي تربيهم وتحتضنهم وتلتصق بهم أكثر من الزوج، وعنها سيأخذون الكثير من العادات والتقاليد 
والسلوك. لذا حض اإلسالم على اختيار الزوجة الصالحة وانتقاء المرأة المتدينة، التي تقوم بواجبها 
نحو خالقها وتعرف حق الزوج، وتحسن تربية األوالد، وقد ورد عن النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  قوله : "تنكح المرأة 
. فاحرص على ذات 

٭
ألربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

الدين فهي الكنز الباقي، ألن المال يزول والجمال يزول، والحسب والنسب يمكن أن يضمحل، وال 
يبقى إال الدين والتقى، وهو الذي يجب أن يكون األساس في االختيار.

الـدر�س الثـانـي

اأ�صـ�س اختـيـار الـزوج والـزوجـة

٭ رواه البخاري.

نـ�صــــاط

ناقش مع معلمك أسباب حث اإلسالم على اختيار المرأة صاحبة الدين؟
................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................
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ا  ــ أسـس اختيـار الـزوج : ـً ثـاني

يقــول اللــه تـعــالــى : }
)1( }              

وورد عن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قولـه : »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإال تفعلوا تكن فتنة يف 
األرض وفساد كبري«. )2(

ســـؤال :
ما األسس التي جيب يف ضوئها اختيار الزوج؟

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

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

بم  فقيـر،  ولكنـه  تقـي  واآلخــر  صالـح  غيـر  لكنـه  ثــري  أحـدمها  فتـاة  خلطبـة  شـابـان  تقـدم 
تنصح والــد الفتــاة؟

)1( سورة النور اآلية : 32.
)2( رواه الرتمذي وقال حديث حسن غريب.

نـ�صــــاط
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لقد نظم اإلسالم حياة األرسة وجعل لكل من أفرادها حقوًقا، وعليه واجبات ونعرض فيام ييل بعًضا 
من هذه احلقوق :

أواًل  ــ حقــوق الزوجــة :
عىل  وحيـرم  للمـرأة،  مفروض  حق  فهـو  املهـر،  الرجـل  عىل  املـرأة  حقـوق  أول  من   : املـهـر   -1

الـزوج أن يـأخـذ مـنـه شيًئا بـدون رضـائـها وطيـب نفسـهـا. يـقــول اللـه تعــالـــى : }
)1( }                

2- تعليمها ما حتتاج إليه يف دينها ودنياها.
3- معارشهتا باملعروف : يقـول اللـه تعالــى : }               { )2(

4- النفـقــة : جيب عىل الزوج اإلنفاق عىل زوجته حسب قدرته وال جيوز االمتناع عن دفع النفقة 
بدون عذر، حتى ولو كانت الزوجة غنية.

فيها اإلسالم  التي رغب  األمور  الزوجية من  احلياة  كتم رس  إن   : هلا  والوفاء  إفشاء رسها  5- عدم 
وحذر من إفشائها لقولهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  : »إن من أرش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة.. الرجل يفيض إىل امرأتـه، 

وتفيض إليه ثم ينرش رسها« )3(
6- العدل بني الزوجات :

إذا كـان الـرجـل مـتـزوًجـا بـأكثـر مـن امـرأة وجـب علـيـه أن يعـدل بينهـن فــي األمــور التـي 
يملـكــهــا

)1( سورة النساء - اآليـة : 20.
)2( سورة النساء ـ اآليـة : 19.

)3( رواه مسلم.

الـدر�س الثـالث

احلقـوق املتبادلــة بني اأفراد الأ�صرة
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لقول اهلل تعاىل: }             { )1( وقـول النـبـي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : "اللهم هذا قسمي فيام أملك، 
فال تلمني فيام متلك وال أملك" )2(.

ثـانـًيـا  ــ حـقــوق الــزوج   :

كام أوجب اإلسالم للمرأة حقوًقا عىل زوجها، فقد أوجب للزوج حقوًقا عىل زوجته، لكي يستقيم 
أمر األرسة. ومنها :

1- القــوامــة :
وتعنـي أن يكـون زمـام أمــر األسـرة يف يــد الرجـل، ملا حباه اللـه من صفات جتعلـه أكثر قـوًة 

وجلًدا من املـرأة.
فقـد قـال اللـه تعاىل : }

)3( }                 

2- الطــاعــة :
أوجب اهلل عىل الزوجة طاعة زوجها يف غري معصية اهلل، حيث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، 

فالبد أن تكون مطيعة، وأن توفر له القسط األكرب من الراحة.
3- أن تكون أمينة عىل عرضه وماله وولده.

4- إكرام أهله والوفاء هلم.
.......................................................................................... -5
.......................................................................................... -6

)1( سورة النساء - اآليـة : 3.
)2( رواه أبو داود.

)3( سورة النساء - اآليـة : 34.
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ثـالـًثـا  ــ حقـوق األبنـاء علـى اآلبــاء :
األبنـاء هـم ثمــرة تكـوين األســرة، وهم األســاس يف دعـم بنـائـها وامتــداد وجــودها، ومن حقوقهم 

ما يلــي : -
1- صالح األم : البد من اختيار الزوجة الصاحلة الطاهرة العفيفة.

2- حسن اختيار االسم.
3- اخلتان والرضاعة.

4- النفقـة.
5 - حسن الرتبيـة والتنشئة.

................................................................................................................. -6

................................................................................................................. -7

رابـًعـا  ــ حقـوق اآلبـاء علـى األبـنـــاء :
لقـد أوصـى اإلســالم األبنـاء بالـوالديـن خيـًرا حتـى مـع اختالف الديـن وأوجـب عىل األبناء بعض 

احلقـوق ومنـها :
1- اإلحســان إليهـام : لقـولـه تعـالــى : }               {٭

2- برمهـا : الـبـــر اســم جامــع خلصــال اخلـيــر، وهــو مقــدم عىل اجلهاد يف سبيل اهلل، فقد روي عن 
عبداللـه بن مسعـود ـ رضـي اللـه عنـه ـ أنــه قـال : »سألـت رسـول اللـه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : أي العمـل أحـب إلـى 

الـدر�س الــرابـع

يتبع احلقـوق املتبادلــة بني اأفراد الأ�صرة

٭ سورة اإلرساء، اآليـة : 23.
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اهلل؟ قال  : الصالة عىل وقتها. قلت : ثم أي. قال : بر الوالدين. قلت : ثم أي. قال : اجلهاد يف سبيل اهلل" 
.)1(

وبر األم مقدم عىل بر األب. فقد ورد عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال : »جاء رجل إىل رسول 
اهلل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  فقال : يا رسول اهلل، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : أمك. قال : ثم من؟ قال أمك. 

قال ثم من؟ قال : أمك. قال ثم من؟ قال : أبوك« )2(.

ومـن صـور الـرب بالوالديـن : لـني القـول، وعـدم رفـع الصـوت يف خطاهبـام حيـث قـال تعـاىل:
)3(}           {

وقال تعاىل : }             {)4(

3- عدم النظر إليهام بحدة، وعدم امليش أمامهام، وعدم اجللوس قبلهام.

4- اإلنفاق عليهام عند احلاجة.
5- الدعاء هلام، قـال اللـه تعالـى : }       {)5(

6- البعـد عـن عقوقهمـا : فقـد نهى اإلسـالم عن عقـوق الوالـدين وإلحــاق األذى بهما نفسًيا 
أو معنوًيــا أو مادًيــا قــواًل أو عمــاًل. عن أنـس ـ رضي الله عنـه ـ قــال : ذكر عنـد رسول الله  ـ 

ملسو هيلع هللا ىلص ـ  في الكبائر. قـــال : الشرك بالله وعقوق الوالدين. )6(

)2( متفق عليه. )1( رواه البخاري.   
)4( سورة اإلرساء. اآلية 23. )3(  سورة اإلرساء. اآلية 24.  

)6( رواه مسلم. )5( سورة اإلرساء. اآلية 24.  
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ال تنقطـع الصلـة بوفــاة الوالديــن بــل قد جعـل اهلل تعاىل حقهام متصـاًل بعـد وفــاهتام بأمور منها 
الدعــاء هلام، والتصدق هلام، وصلــة الرحــم التي ال توصــل إال هبام. وإكــرام أصحابــهام بزيــارهتم، 
وتوقيـرهم، فعـن عبداهلل بـن عمر ريض اهلل عنهام أن رســول اللـه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  قــال : "إن أبــر البــر صلة 

٭
الولد أهـل ودِّ أبيـــه" 

ممارسات سليمةممارسات خاطئة
--
--
--
--

الـدر�س اخلامـ�س

تابع حقوق الوالدين - �صلـة الـرحـم

ن يف اجلدول التايل بعض املامرسات اخلاطئة التي يقع فيها بعض الشباب، وفيها أذى كبري لوالدهيام  دوِّ
املامرسات  وتثبيت  اخلاطئة  املامرسات  من  التخلص  سبل  ناقش  ثم  سليمة.  ممارسات  من  يقابلها  وما 

السليمة.

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

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

٭ رواه مسلم.

نـ�صــــاط
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وسالمتك،  مصلحتك  عىل  حرًصا  الناس  أكثر  مها  والديك  أن  الطالب  أخي  واعلم 
فاحرص الدنيا،  هذه  يف  هلام  وعوًنا  هلام،  عني  قرة  لتكون  السن  هذا  بلوغك  الصرب  بفارغ  وينتظران 
 عىل االستامع لكل توجيه أو نصح يقدمانه لك، فهام أكثر منك خربة ودراية يف هذه احلياة، وكن دائاًم 
مبادرًا خلدمتهام دون انتظار لطلبهام، وحاول دائاًم اإلسهام مع والدك يف القيام ببعض املهام التي يقوم هبا، 

فهذا بإذن اهلل سبُب النجاة والنجاح لك يف الدنيا واآلخرة.
وتذكر حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وكيف كان بر أحدهم بوالديه سبًبا يف انفراج 

الصخرة وخروجهم من الغار. )1(

صلـة الرحـم :
الرحم هم القرابة، وتطلق عىل كل من جيمع بينك وبينهم نسب.

وقد أوىص النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بصلة الرحم فقال : »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رمحه« )2(
وصلة الرحم تكون من خالل زيارة األقارب، وتفقد أحواهلم واالطمئنان عليهم، وإجابة دعوهتم 
ومساعدة من كان منهم حمتاًجا أو فقرًيا، وزيارة مريضهم ومشاركتهم أفراحهم، وكذلك دعوهتم وحسن 
العمر، ودخول  الرحم أجًرا عظياًم، كام أهنا سبب يف طول  استقباهلم، وعدم االنقطاع عنهم، إن لصلة 

اجلنة.

)2( رواه البخاري. )1( انظر صحيح البخاري )كتاب األدب(.   

)1( اذكر بعًضا من فوائد صلة الرحم.
................................................................................................................................

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

)2( حاول دائاًم تقييم نفسك من حيث صلتك لرمحك.

نـ�صــــاط
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بناء  في  األولى  الخلية  هي  واألسرة  األسرة،  بناء  في  األولى  اللبنة  هو  الفرد  أن  المعروف  من 
والقيم  والرحمة،  والمحبة  واأللفة  السعادة  تسوده  مجتمع  تكوين  إلى  يهدف  واإلسالم  المجتمع، 

الفاضلة واألخالق الكريمة.

الدينية واالجتماعية  الحياة  في شتى جوانب  السعيدة  للعائلة  يعد ظاهرة سوية  األسري  والترابط 
والنفسية والتربوية. مما يعطي مظهًرا إسالمًيا عظيًما، وهو التعاون والتآلف والمودة والرحمة وحرص 
كل فرد من أفراد األسرة على القيام بواجبه خير قيام، مراعًيا حقوق بقية أعضاء األسرة عليه، وحريًصا 
إذا اشتكى منه عضو تداعى  على مصلحتهم ومتعاوًنا معهم، مما يظهر األسرة وكأنها جسد واحد، 
له سائر األعضاء بالسهر والحمى، حيث يعطف كبيرهم على صغيرهم، ويحترم صغيرهم كبيرهم. 
ألفرادها،  واالجتماعي  النفسي  االستقرار  إلى  يؤدي  األسرة  داخل  األسري  الترابط  فإن  وبالتالي 
ويجنب الشباب االنحراف، والقلق واالكتئاب، ويساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي، ويجعل 

هذه األسرة تتفاعل مع األسر األخرى في المجتمع.

التعاون  يسودها  مترابطة،  ـ  الله  بإذن  ـ  وستبقى  السعودية  العربية  المملكة  في  األسرة  والزالت 
واأللفة والمحبة، متمسكة بعاداتها العربية األصيلة القائمة على التكافل والترابط فيما بينها مستمدة 

ذلك من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف.

الـدر�س ال�صاد�س

التما�صك الأ�صري  واأثره في ال�صتقرار النف�صي والجتماعي
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اذكر فيام ييل أبرز املشكالت النامجة عن التفكك األرسي مستعيًنا ببعض الكتب واملجالت والبحوث 
وغريها، ثم ناقش كالاًّ منها مفرتًضا طرًقا حللها.

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

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

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

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

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

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

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

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

نـ�صــــاط
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س1 : عـرف األســرة.
س2 : اكتب أربعة من حقوق األبناء عىل اآلباء، وحقوق اآلباء عىل األبناء يف اجلدول التايل :

س3 : ضع عالمة ][ أمام العبارات الصحيحة وعالمة ][ أمام العبارات اخلاطئة:
    بـر األم مقدم عىل بر األب.

    ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
    ال جتب النفقة للزوجة عىل الزوج إذا كانت غنية.

    ليس من الواجب الرب بالوالدين إذا كانا غري مسلمني.
    ال ينقطع الرب بالوالدين بعد وفاهتام.

ا : س4 : اخرت اإلجابة الصحيحة فيام ييل بني األقواس؟ للعبارات التالية، وضع حتتها خطاًّ
- من األسس التي جيب يف ضوئها اختيار الزوج :

أ ــ  الدين              ب  ــ اخللق              جـ  ــ العمر                د ــ املال            هـ  ــ  ج، ب

حقوق اآلباء عىل األبناءحقوق األبناء عىل اآلباء

-1-1

-2-2

-3-3

-4-4

التقـــــــومي
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- من املشكالت النامجة عن التفكك األرسي ما ييل :

   أ  ــ  انحراف األبناء                                ب  ــ  ضعف التحصيل الدرايس.
جـ  ــ االكتئاب وعدم االستقرار.             د  ــ  مجيع ما سبق.

س5 : علــل ملــا يــأتــي  :

1- حث اإلسالم عىل اختيار الزوجة الصاحلة.
2- كون القوامة يف يد الرجل.
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الوحدة الثانية
حقوق املواطن وواجباته

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

1- يتعرف مفهوم احلقوق والواجبات.
2- يتعرف حقوق املواطن السعودي.

3- يقدر قيمة هذه احلقوق وحيافظ عليها.
4- يتعرف واجبات املواطن جتاه نفسه.

5- يقدر قيمة احلياة والصحة وحيافظ عليها.
6- يتعرف واجبات املواطن جتاه وطنه.

7- يدافع عن حقوق وطنه.
8- يؤدي حقوق إخوانه املواطنني الواجبة عليه.

9- حيرص عىل مراعاة حقوق اجلار.
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مفهـوم الحقـوق والواجبات من منظـور إسالمـي  :

ا كانوا  من األمور البديهية أن لكل فرد حقوًقا وعليه واجبات. فحقه هو ما يثبت له عند اآلخرين أياًّ
)أفراًدا، هيئات، سلطة(؛ فله أخذه والمطالبة به، وله التنازل عن بعضه أو كله.

والواجب ما كان عليه لآلخرين أفراًدا أو هيئات أو سلطة؛ فعلية البذل والعطاء والوفاء به إال ما عفى 
عنه صاحب الحق.

وقد أقرت الشريعة السمحة حقوق األفراد وواجباتهم، وجعلتهم متساوين في ذلك، ال تمايز بينهم 
بسبب جنس أو لون أو غيره.

حقـوق المـواطـن السعـودي :

ذكرنا آنًفا أن الحق يقابله واجب، فإذا كان الحق للمواطن فإنه يكون على الدولة واجًبا. ومن هذا 
المنطلق فإن المتتبع للنظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يستطيع أن يتعرف على أبرز 

حقوق المواطن التي أقرها هذا النظام ومن أهمها ما يلي:

1- حماية اإلسالم )دين المواطن ومصدر عزه ورفعته( عقيدة وشريعة وأخالًقا.
2- توفير األمن الداخلي للمواطن سواء أكان في دينه أو بدنه أو نفسه أو عرضه أو ماله أو فكره.

3- توفير األمن الخارجي له بإعداد القوة للدفاع عنه وعن مقدساته وممتلكاته من األخطار التي 
يمكن أن تهدد أمنه من الخارج.

4- تحقيق العدل بجميع صوره ومظاهره.

الـدر�س ال�صابع

حقــوق المــواطــن وواجبــاتــه
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هذه  ومن  والرخاء  الرفاهية  تسودها  كريمة  حياة  ليحيى  للمواطن  األخرى  الخدمات  توفير   -5
الخدمات ما يلي :

الخدمات  الشريعة-  تعاليم  يعارض  ال  فيما  وفنونه-  ومستوياته  فروعه  بمختلف  ]التعليم 
الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الخدمات الهاتفية بأحدث ما وصلت إليه التقنية 
المعاصرة، تأمين خدمات الكهرباء، إنشاء الطرق وصيانتها، تأمين الرعاية االجتماعية، تأمين 

خدمة النظافة العامة..إلخ[

6- رعاية التنمية االقتصادية وتوفير الدعم الالزم لها وحمايتها وخاصة في المجاالت التالية : - 
]الزراعة، التجارة، الصناعة، التعدين[.

7- تأمين الحريات الالزمة للمواطن ومن أهمها :
    أ ـ الحرية الشخصية.

ب ـ حرية التملك.
ج  ـ حرية المسكن.

  د  ـ حرية العمل.
هـ  ـ حرية الرأي.

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بواجبها خير قيام تجاه أبنائها من المواطنين، من حيث 
اإلسالمية  الشريعة  من  ذلك  مستمدة  المختلفة  والخدمات  العمل  وفرص  واالستقرار،  األمن  توفير 

السمحة.
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يفرضه  وما  خالقه  تجاه  المواطن  واجب  آكدها  عدة  واجبات  عليه  فإن  حقوًقا  للمواطن  أن  كما 
عليه دينه، والشك أنك قد تعرفت على قدر جيد عن هذا الجانب عبر مناهج التربية اإلسالمية، األمر 
الذي يوجب عدم تكراره وإعادة الحديث فيه. إضافة إلى هذا الواجب فإن هناك واجبات أخرى على 

المواطن تجاه نفسه ووطنه وإخوانه المواطنين.

أ  ـ واجبات المـواطـن تجـاه نفسـه :
واألنانية  الذات  حب  باب  من  هي  تخصه  التي  بالواجبات  المواطن  اهتمام  أن  يعتقد  من  يخطئ 

فاهتمام المواطن بنفسه في أمور عدة قد يصل إلى درجة الوجوب، قـال تعـالـى :
* ﴾                      ﴿

من هذا المنطلق فإن أبرز واجبات المواطن تجاه نفسه ما يلي :
1ـ  المحافظة على صحته وحياته وعدم العبث بها سواء بإزهاق النفس أو اإلضرار بالصحة.
2ـ  الثقة بالنفس واحترام الذات والمحافظة على كيانه أمام اآلخرين من غير تكبر أو خيالء.

3 ـ  ضبط النفس وااللتزام بالقيم السامية، وعدم التعدي على الحقوق العينية والفكرية لآلخرين.

* سورة البقرة - اآلية : 195.

الـدر�س الثـامـن

واجـبــات المــواطــن
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1ـ  احلياة نعمة كربى وإزهاق النفس جرم عظيم. دلل عىل هذا من الكتاب والسنة.
أ ـ قـال تعـالـى : ﴿       

ب ـ قال صىل اللـه عليه وسلم : »

2ـ  تعدي الفرد عىل حقوق اآلخرين يعرضه للعقاب ويلحق األذى بنفسه.
      ارشح ذلك. مع رضب أمثلة لذلك :

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

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

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

نـ�صــــاط
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ب ـ واجـبـات املـواطـن جتــاه وطـنــه :
توجـد عدة واجبات عىل كل مواطن أن حيرص عىل أدائها خدمة لوطنه من أمهها  :

1ــ  الدفاع عن الوطن وعن مقدساته ومكتسباته بالنفس وباملال وبالقلم، والتصدي للشائعات 
املغرضة التي هتدف إىل إثارة البلبلة والقالقل والفتن وإحداث التشكيك.

2ــ  طاعة والة األمر لقولة تعاىل : }                                 {)1(

 وقـولـــــه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : ]واسمعـوا وأطيـعـوا وإن استعمـل عليكـم عبـد حبشـي كـأن رأسـه زبيبـه[ 

)2(، وقولـه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : "من خلع يًدا من طاعة لقي اهلل وال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة 

مات ميتة جاهلية". )3(

فطاعة والة األمر واجبة ما مل يأمروا بمعصية، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. لقوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : 
]عىل املرء املسلم السمع والطاعة فيام أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع 

وال طاعة[. )4(

3ــ  عدم اإلساءة إىل وطنه باخليانة والتآمر مع احلاقدين للمساس بأمنه واستقراره وإثارة الرعب بني 
مواطنيه، أو باإلساءة إليه بالقول أو العمل أو حتقريه أو تصيد سلبياته مما يسعى إليه أعداؤه.

الـدر�س التا�صــع

يتبــع واجـبــات المــواطــن

)2( رواه البخاري. )1( سورة النساء ـ اآليـة : 59.  
)4( متفق عليه. )3( رواه مسلم.    
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4ــ املسامهة يف تنمية وطنه يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتامعية، وذلك باختيار املهنة 
التي تناسب إمكاناته وقدراته مع اجلد واالجتهاد يف أداء ما يطلبه منه وما يرى أنه عامل إجيايب 
اخلدمات  تقديم  يف  التطوعية  باألعامل  القيام  إىل  إضافة  األمام،  إىل  التنمية  دفع  يف  للمشاركة 
احلجاج  خلدمة  املقدسة  األماكن  يف  ذلك  أكان  سواء  سواء.  حد  عىل  والزائر  واملقيم  للمواطن 

واملعتمرين أم يف األماكن السياحية أو التجارية أو غريها.

5ــ  املحافظة عىل املرافق العامة التي أقامتها الدولة من أجل حتقيق مصلحة املواطن ورفاهيته.

6ــ  االستفادة القصوى من اخلدمات التي تقدمها الدولة يف كل ما من شأنه رفع منزلتها وخاصة 
يف جمال التعليم، فواجب املواطن أن حيرص عىل حتصيل أكرب قدر منه وأن يستفيد مما هتيأ له من 
مدارس وجامعات ومكتبات ومراكز للبحث. فبالعلم ترتقي األمم وبالعلم يتبوأ الفرد أسمى 

املراكز.

1ــ  اكتب أمثلة من األداء اجليد لواجب املواطن جتاه وطنه :
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نـ�صــــاط
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2ــ  قد ترى بعض الممارسات غير الجيدة في وطنك فهو مجتمع بشري معرض للخطأ، والكمال        
لله وحده. عند ذلك أي األدوار التالية ستتبنى؟ ولمـاذا؟

أ( أبـرز  اإليجابيـات وأسعى إلى عـالج السلبيـات.
    لمـاذا؟

ب( أبـرز اإليجـابيـات فقـط.
       لمـاذا؟

ج( أبـرز السلبيـات فقـط.
     لمـاذا؟
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مبادئ  تعميق  إىل  وسعت  ببعض،  بعضهم  األفراد  بعالقات  السمحة  اإلسالمية  الرشيعة  اهتمت 
األخوة والتكافل والتعاون بني أفراد املجتمع جلعلهم كاجلسد الواحد. ولتحقيق هذا فإن كل عضو يف 

هذا املجتمع مطالب بأداء ما عليه من واجبات.. فام واجبك جتاه إخوانك املواطنني واملقيمني؟
األمهية  يف  بعدها  ويأيت  رمحك،  وصلة  أرستك  جتاه  واجبك  من  بك  مر  ما  فمنها  عدة  واجبات  إهنا 

واجب جارك عليك.

أخي الطالب : هل تعلم عظم حق جارك عليك؟
تـأمـل حديث رسول الـله ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ حيث قـال : »مـازال جربيل يوصيني باجلـار حتى ظننت أنـه 

سيورثـه«.٭
هـذا حـال اجلـار فمـا شـأن اآلخرين؟  إن هلم عليك حقوًقا جيب عليك أن تـؤدهيا هلم منها : احرتام 
الكبري منهم وتوقريه، والرأفة والرمحة بالصغري. ورد السالم عليهم وعدم السخرية بأحد منهم أو حتقريه، 
التجسس  وعدم  الرب،  عىل  ومعاونتهم  ومساعدهتم  منتجني،  قادرين  كأفراد  منهم  املعوقني  إىل  والنظر 
العزاء، والوفاء بعهودك معهم،  عليهم وعدم غيبتهم، وزيارة املريض منهم، واتباع اجلنائز، وأداء سنة 
وعدم غشهم، والشفاعة هلم فيام ال يرض ببعضهم وإسداء النصح هلم متبًعا األسلوب املناسب وأمرهم 

باملعروف وهنيهم عن املنكر بالوسيلة املناسبة.

٭ رواه البخاري.

أخي الطالب : هذه بعض واجباتك جتاه إخوانك املواطنني واملقيمني فهل رعيتها حق رعايتها؟؟ 
إذا كان هناك قصوٌر فيمكنك أن تبدأ بالتصحيح. بادر بذلك اآلن.

الـدر�س العا�صــر

واجبات المواطن تجاه اإخوانه المواطنين والمقيمين
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1ــ  يقسم الطالب إىل جمموعتني أو ثالث جمموعات بحيث تتوىل كل جمموعة ما ييل :
1ــ  املجموعة )األوىل( : تقوم بحرص واجب املواطن جتاه جاره.

2ــ  املجموعة )الثانية( : تقوم بحرص واجب املواطن جتاه إخوانه املواطنني )غري اجلار(.
3ــ  املجموعة )الثالثة( : تقوم بحرص واجب املواطن جتاه املقيمني.

  أ  ــ ترشح كل جمموعة واحًدا منها ليعرض ما توصلت إليه جمموعته.
ج ــ يدور نقاش حول ما تضمنته التقارير الثالثة حتت إرشاف املعلم.  

  و ــ تسجل اخلالصة يف املكان املخصص هلا هنا.
1ــ  واجبك جتاه اجلار:  

2ــ  واجبك جتاه املواطن )غري اجلار( :  

3ــ  واجبك جتاه املقيم :  

2ــ  ناقش مع معلمك أفضل السبل التي يمكنك اتباعها لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
..................................................................................................................

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

نـ�صــــاط
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س1 : ما معنى احلقوق والواجبات؟

س2 : من حقوق املواطن السعودي عىل دولته: توفري األمن الداخيل. ارشح ذلك.

س3 : أكمل العبارات التالية بام يناسبها :

أ  ــ من مظاهر الدفاع عن الوطن الدفاع بأ..............و..............و..............

ب ــ من مظاهر أداء الفرد لواجباته جتاه إخوانه املواطنني واملقيمني عدم السخرية هبم و............

و..............و..............و..............

س4 : قال تعاىل : }                                        {٭ عالم تدل هذه اآلية؟

س5 : هل حيق للفرد أن حيقق مصاحله الشخصية بام يرض غريه؟ وملاذا؟

س 6 : ضع عالمة ][ أمام العبارات الصحيحة وعالمة ][ أمام العبارات اخلاطئة فيام ييل :

    يعترب حرص املواطن عىل الواجبات التي ختصه من باب األنانية وحب الذات.

    ارتكاب األخطاء واملخالفات يؤدي إىل زيادة الثقة بالنفس.

    التزام الفرد باألنظمة التي تضعها الدولة من مظاهر أداء واجباته نحو وطنه.

٭ سورة البقرة ـ اآليـة : 195.

التقـــــــومي
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س� : علـل مـا يأتـي :

 أ ــ إنشاء الطرق.
ب ــ فتح املدارس.

جـ ــ توفري اخلدمات الصحية.
س� : هات دلياًل ينص عىل وجوب طاعة والة األمر.

س9 : عظم اإلسالم حقوق اجلار. اذكر أربعة من األعامل اخلرية التي يمكنك تقديمها جلارك.



35

الوحدة الثالثة
املمتلكات واملرافق العامة

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :
1ــ  يعرف االستخدام األمثل للمنشآت واملرافق العامة.

2ــ  يعرف املامرسات اإلجيابية يف التعامل مع املرافق العامة.
3ــ  يقدر جهود الدولة يف إنشاء هذه املرافق وصيانتها.

4ــ  يشارك يف التوعية برضورة املحافظة عىل تلك املرافق.
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تسعى حكومتنا الرشيدة من خالل أجهزتها المختلفة إلى تحقيق مزيد من الرفاهية والعيش الكريم 
ومنها  العامة،  المرافق  من  الكثير  إلنشاء  كبيًرا  اهتماًما  أولت  ولذا  البالد،  هذه  في  والمقيم  للمواطن 
المساجد : والمدارس، والمستشفيات، والمالعب الرياضية، والحدائق العامة، والمكتبات، والطرق 

والجسور.. وغيرها.

المشروعات  هذه  على  الرياالت  باليين  والحالية  السابقة  التنمية  خطط  خالل  الدولة  أنفقت  وقد 
الضخمة في معظم مدن المملكة لتحقيق المزيد من الراحة والرفاهية للمواطن.

لذا فإن واجبنا ــ نحن المواطنين ــ المحافظة على هذه المنجزات، وأن نقدر ما أنعم الله به علينا 
من توافر هذه المرافق في كل مدينة وقرية، حتى تبقى لتؤدي دورها على الوجه األكمل؛ ألن المساس 
بهذه المرافق، وإساءة استخدامها ليست من أخالق المسلم، لما في ذلك من تعطيل الستمرارية نفعها، 

وهدر للمال العام.

االستخـدام األمثـل للمرافـق العامـة :

تؤدي هذه المرافق العامة خدمات كثيرة للمواطنين، فتوفر لهم الراحة، وتحقق مصالحهم، وتقضي 
حاجاتهم، فمن أجل ذلك البد من الحرص على صيانتها، وسالمتها، ونظافتها، وعدم تشويهها، حتى 

تبقى جميلة تؤدي الخدمات التي أنشئت من أجلها.

الـدر�س احلادي ع�صر

الممتلكـات والمـرافــق العــامـــة
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أخي الطالب : إن هذه املرافق ملك للجميع، وهي من املنافع العامة، واإلساءة إليها يعد هدًرا حلق 
اجلميع يف االستفادة منها واالستمتاع هبا، وحتى نتجنب اإلساءة ملرافقنا ينبغي احلذر من السلوك السلبي 

املمقوت، ومنه :
 مضايقة اآلخرين يف الطرقات واألسواق واحلدائق.

 رمي النفايات بشكل عشوائي يف هذه املرافق.
 ممارسة التفحيط وقيادة السيارات بشكل متهور سواء داخل املدن أو خارجها.

 إتالف بعض مرافق املدرسة مثل كرس الشبابيك، أو سوء استخدام أجهزهتا وأدواهتا.
 الكتابة عىل جدران املرافق العامة.

أخرى ترى إضافتها :
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

»سلوك خاطئ« هل ترضاه، وملاذا؟
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ــ ناقش مع معلمك األنشطة التالية، ودوهنا يف الفراغات املناسبة :
البحرية  الشواطئ  أحد  أو  اجلميلة،  العامة  احلدائق  إحدى  إىل  أرستك  مع  األيام  أحد  يف  ذهبت  أ( 
ورأيت النفايات عىل األرض والروائح الكرهية تنبعث منها. صف شعورك يف تلك اللحظات يف 

ثالثة أسطر :
.................................................................................................

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

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

ب( ما احللول املقرتحة لعالج مثل هذه املامرسات من وجهة نظرك؟
ــ
ــ
ــ

القيام هبا مستقباًل يف توعية أشقائك وزمالئك  أو تعتزم  التي سبق أن قمت هبا،  جـ( ما املسامهات 
بخطورة هذه املامرسات يف بعض املرافق، ومنها املدرسة؟

ــ
ــ
ــ
ــ

د( اذكر بعض املامرسات اإلجيابية التي ينبغي أن يتعامل هبا املواطن واملقيم مع املرافق العامـة.
.................................................................................................

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

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

نـ�صــــاط



39

ظـاهـرة الكتـابــة علـى الــجدران :
تعد الكتابة عىل اجلدران من الظواهر السيئة املنترشة، التي تيسء إىل املجتمع، وتشوه املظهر احلضاري 

ملدننا وطرقنا ومرافقنا.

الـدر�س الثاين ع�صر

ن�صاط تعليمي حول ا�صتخدام المرافق العـامة

1ــ ناقش مع معلمك أسباب ودوافع هذه الظاهرة:
.................................................................................................

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

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

ومن آثـارها ما يلـي :
ــ تشويــه هذه املرافق.

ــ تعكس حالة تدين الوعي لدى الشباب.
ــ تعمل عىل نرش الرذيلـة بني إخوانك وشباب وطنك.

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

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

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

نـ�صــــاط
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2ــ  أخي الطالب.. أثناء خروجك من املدرسة، شاهدت أحد زمالئك يقوم بكتابة عبارات ال تليق 
بطالب العلم، ما الترصف الذي ستتخذه جتاه هذا املوقف؟

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

3ــ  ضع عبارة )( أمام ما تراه صحيًحا، وعالمة )( أمام ما تراه خاطًئا من وجهة نظرك :
]  [ ــ من يقوم بكتابة العبارات السيئة عىل اجلدران، يعاين من مشكالت نفسية. 
]  [ ــ ال توجد عالقة بني الدين، والكتابة السيئة عىل اجلدران.   
]  [ ــ لن يندم من يقوم هبذه الكتابة السيئة فيام بعد، ومن ثم ال ينفع الندم؟  

ظــاهــرة التفـحـيــط :

تعد هذه الظاهرة من الظواهر الدخيلة عىل جمتمعنا، التي تؤذي املواطنني، ومستخدمي الطريق، وكام 
تعلم أخي الطالب : أن هذه الطرق والشوارع هي إحدى املرافق العامة التي ينتفع هبا اجلميع.

"التفحيط" واعرتضت عىل سلوكهم  وال شك أنك سبق أن شاهدت بعض الشباب الذين مارسوا 
املشني.

4 ــ  ) أ ( حاول أن تناقش مع معلمك دوافع هذه الظاهرة.
       )ب( ما األخطار التي تنجم عن هذه الظاهرة؟

ــ
ــ

أو  عنه  سمعت  حزين  موقف  عن  الواقع  من  شاهدهتا  أو  سمعتها  قصة  لزمالئك  اعرض  )جـ( 
شاهدته ألحد املفحطني.
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س 1 : ضع عالمة )( أمام ما تراه صحيًحا، وعالمة )( أمام ما تراه خاطًئا  فيام ييل :

  إن وضع النفايات يف أماكنها املخصصة هلا دليل عىل الوعي احلضاري.

  التفحيط هدر لوقت ومال قد حتتاجه مستقبال.

  سيندم من يقوم بكتابة العبارات السيئة عىل جدران املرافق العامة مستقباًل.

  تعد مساعدة رجال األمن يف اإلبالغ عن هؤالء تعاوًنا عىل الرب والتقوى، ومنه مراعاة 

لسالمتك وسالمة إخوانك من أبناء هذا البلد.

  أشعر باألسى عندما يقوم بعض الشباب بمضايقة أرسيت يف احلدائق واألسواق.

  لن يندم من قام بمامرسة التفحيط، وراح ضحية هتوره أرواح بريئة.

  تدخل قضية التفحيط وختريب املرافق ضمن باب اإلرساف الذي هنى عنه اإلسالم.

 املحافظة عىل املرافق العامة حفظ للامل العام الذي قد نستفيد منه يف مشاريع تنموية أخرى 

مستقباًل.

س2 : اذكر اآلثار املرتتبة عىل ظاهرة الكتابة عىل اجلدران.

س3 : صف دور املواطن املسلم الصالح يف كيفية التعامل مع املرافق واملمتلكات العامة.

التقـــــــومي
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الوحدة الرابعـة
تــر�سيــد ال�ستهــالك

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

1ــ  يميز بني العادات اإلجيابية والسلبية يف اإلنفاق.
2ــ  يضع خطة معتدلة إلنفاقه اخلاص خالل شهر يف ضوء ما درسه.

3ــ  يعي رضورة الرتشيد يف استهالك الكهرباء واملاء.
4ــ  يشارك يف توعية املجتمع بأمهية الرتشيد يف االستهالك.

5ــ  يقدر جهود الدولة يف اإلنفاق عىل تأمني خدمات املاء والكهرباء.
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قال اللـه تعاىل : }                        {)1(
وقـــال تعـالـــى : }                  {)2(

مناحي  والوسطية يف كل  االعتدال  قيم  إرساء  إىل  تسعى  وتعاليمه جيدها  اإلسالم  مبادئ  املتأمل يف 
باألشياء  أو عالقته  بالناس  أو عالقته  بربه،  العبد  البرشي سواء يف عالقة  السلوك  احلياة، ويف جوانب 

األخرى، فال إفراط وال تفريط، وال رضر وال رضار.
واملسلـم مـدعـو أيًضا إىل التصـرف برشـد ومسؤوليـة فيمـا سخـر لـه ووهبـه اللـه من خيـرات فـي 
هـــذه الدنـيــا ألنــه مسـؤول عـنـهــا، فعليـه أن يتجـنـب اإلسـراف والتبـذيـر فـي كـل شـؤون 

احلـيــاة قــالتعاىل : }                                                          {)3(.
ولقد منَّ اهلل تعاىل عىل هذه البالد بنعم كثرية ال تعد وال حتىص، ومن أبرز هذ النعم ما أوجده اهلل يف 
أراضيها من ثروات هائلة، أدت إىل توفري عائدات مالية ضخمة عىل البالد فحدثت طفرة مالية طغت 
عىل اجتاهات بعض األرس يف اإلنفاق، مما أدى إىل حدوث تغريات رسيعة يف أساليب احلياة االجتامعية 

واالقتصادية نتج عنها وجود بعض العادات السيئة يف اإلنفاق التي هنى اإلسالم عنها.
وترشيد االستهالك مظهر سلوكي حضاري، جيب عىل املواطن أن يسلكه؛ ألن مظاهر التنمية الشاملة 
التي تقوم هبا الدولة الستثامر املوارد االقتصادية ينبغي أن يقابلها استهالك راشد ملنتوجات هذه التنمية 

وخدماهتا.

الـدر�س الأول

تــر�صيــد ال�صتهـــالك

)1( سورة اإلرساء ـ اآليـة : 29.
)2( سورة األعراف ـ اآليـة : 31.

)3( سورة اإلرساء ـ اآليـة : 27.
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العـادات السيئـة فـي اإلنفـاق :
للمواطن  الدخل  مستوى  ارتفاع  بعد  جمتمعنا،  يف  نشاهدها  اإلنفاق  يف  السيئة  العادات  بعض  هناك 

السعودي، ومنها ما ييل :
ــ اإلرساف يف حفالت الزواج، وإقامة الوالئم.

ــ املبالغة يف املأكل واملرشب وامللبس.
ــ تقليد اآلخرين يف طريقة االستهالك بإرساف سواء يف املسكن أو املركب أو غري ذلك.

نـ�صــــاط

1ــ  أخي الطالب ناقش مع معلمك بعض العادات اجليدة يف اإلنفاق :
  أ  ــ 
ب ــ
ج  ــ
 د  ــ

       هـ ــ صيانتك لسيارتك باستمرار، واستخدامها بطريقة سليمة يزيد من عمرها االفرتايض.

دينه  بأمور  اإلنسان ومتسكه  يعكس مدى وعي  اإلنفاق  االعتدال يف  أن  اعلم  الطالب  وأخرًيا أخي 

فيقـول تعاىل : }                     { ٭ واملبالغـة فـي اإلرساف والتبذير سـواء ملوارد أرستـك، أو 
وطنك فيه إساءة خلطط التنميـة وهدر لألموال العامة واخلاصة التي قد حتتاج إليها مستقباًل.

٭ سورة إبراهيم ـ اآليـة : 7.
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2ــ أورد يف السطور التالية خطة قمت هبا أو تعتزم القيام هبا لرتشيد إنفاقك عىل أدواتك الشخصية :

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

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

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

أخي الطالب : حاول أن تسهم يف توعية أقرانك وأرستك برضورة الرتشيد يف اإلنفاق والتخلص 
من تقليد اآلخرين، واالبتعاد عن الرتف املذموم الذي يؤدي إىل هدر طاقات األمة.
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قـال تعـالــى  : }            {٭.
املاء من أهم املصادر الطبيعية التي تلزم احلياة البرشية، وتعد املياه يف اململكة بحكم ظروفها املناخية 
والبيئية أكثر املوارد الطبيعية أمهيًة، وتعد ندرة املياه العذبة يف اململكة من بني أهم املعوقات التي تواجه 

التنمية االقتصادية واالجتامعية.

وتصنف مصادر املياه يف اململكة إىل ثالثة أصناف هي :

1ــ  املياه اجلوفية.

2ــ  املياه السطحية.
3ــ  مياه البحر املحالة.

االستعامالت  أو  الزراعي،  بالقطاع  يتعلق  فيام  سواًء  املياه  عىل  الطلب  يف  الكبرية  الزيادة  أدت  وقد 
املنزلية والصناعية الناجتة عن النمو السكاين وارتفاع مستوى املعيشة ومعدل استهالك الفرد، أدى ذلك 
إىل رضورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيض كميات املياه التي تستهلكها الزراعة، وكذلك الرتشيد يف 

استخدامها بالنسبة لالستخدام املنزيل.

وتقوم حكومة اململكة العربية السعودية بجهود جبارة يف تأمني املياه العذبة للسكان يف كافة أرجاء 
اململكة، فأنشأت عدًدا من املحطات لتحلية مياه البحر، وإيصاهلا إىل املدن الرئيسة، فقد بلغ عدد حمطات 
التحلية حوايل )27( حمطة بلغ إنتاجها حوايل )573( مليون جالون من املياه يومًيا عام 1419هـ، كام 
قامت بحفر العديد من اآلبار يف األعامق السحيقة، ومتديد شبكات املياه للسكان، وإنشاء أكثر من 184 

الـدر�س الثـانـي

التــر�صيــد في ا�صتخــدام الميــاه

٭ سورة األنبياء ـ اآليـة : 30.
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الشاملة حوايل )17( مليار  املائية  الدولة عىل املشاريع  املياه، وقد رصفت  سًدا للمحافظة عىل منسوب 
وحوايل  العذبة  املياه  من  اململكة  احتياجات  جمموع  من   46٪ بحوايل  التحلية  مياه  نسبة  وتقدر  ريال، 
٪70 من احتياجات املدن الرئيسة. وال زالت الدولة تواصل مشاريعها العمالقة يف تأمني املياه العذبة، 

واالستمرار يف صيانة هذه املرشوعات.

لذا ينبغي علينا- نحن املواطنني- أن نقدر جهود الدولة يف هذا املجال، من خالل عدم اإلرساف يف 
استخدام املياه، واتباع الوسائل احلديثة يف الرتشيد يف استخداماهتا ألهنا ثروة غالية، وباهظة الثمن.

إن الرتشيد يف استخدام هذه الثروة واجب ديني ووطني، فضياع قطرة يف كل ثانية يؤدي إىل إهدار 
حوايل )48000( لرت ماء سنوًيا.

وفيام ييل عرض لبعض مظاهر اإلرساف يف استخدام املياه :
ــ ترك الصنابري مفتوحة يف املنزل أو املسجد أو املدرسة.

ــ غسل السيارات باملاء العذبة.
ــ املبالغة يف استهالك كميات كبرية من املياه يف الغسيل واالستحامم.

ــ ري احلدائق املنزلية بواسطة صنابري تستهلك كميات كبرية من املياه.

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

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

أ ــ أخي الطالب : ناقش مع معلمك بعض اإلجراءات التي يمكن اتباعها يف ترشيد استخدام املياه 
التي منها :

نـ�صــــاط
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1ــ  املحافظة عىل فتح الصنبور بدرجة معتدلة تفي بالغرض، وإغالقه جيًدا بعد االنتهاء منه.
2ــ  استخدام أساليب الري بالتنقيط يف سقي احلدائق املنزلية.

        أخرى اذكرها..
3ــ 
4ــ 

5ــ  فحص شبكات املنزل، والتأكد من عدم وجود أي ترسب.
البيوت،  لربات  املياه  مصالح  تصدرها  التي  الصغرية  النرشات  بعض  عىل  احلصول  حاول  6ــ  

لوضعها يف مكان بارز من مطبخ املنزل.

ب ــ ضع عالمة ][ أمام ما تراه صحيًحا، وعالمة ][ أمام ما تراه خاطًئا فيام ييل:

  استخدامي للمياه بشكل معتدل، يضمن استمرار تدفقها.

  ال أشعر بأي إزعاج عندما أرى صنبور املاء قد ترك مفتوًحا.

  املبالغ الرمزية التي حتصل عليها الدولة تعد سبًبا يف إرساف الناس يف استخدام املياه.

  أشعر بالفخر واالعتزاز ملا قامت به الدولة من مشاريع لتأمني املياه.

  أرى أن التوعية يف وسائل اإلعالم رضورية جًدا لرتشيد استهالك املياه.

جـ ــ تابع محلة التوعية التي تقوم هبا وزارة املياه والكهرباء سنوًيا عرب وسائل اإلعالم لرتشيد استهالك 
املياه. وسجل مقرتحاتك:

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

..........................................................................................................................
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يدفع الم�صتهلك للمياه في المملكة 
اأقل قيمة مقارنة بما يدفعه اأي 

م�صتهلك في العالم

برغم ندرة الم�صادر المتوفرة للمياه 
بالمملكة فالم�صتهلك للمياه بالمملكة 

يعتبر �صمن اأعلى الن�صب العالمية 
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الكهرباء نعمة أنعم الله بها علينا، وهي تعد حاليا عصب الحياة الحديثة، وتعد سمة مميزة للدول 
المتطورة اقتصادًيا، فهي أقل أنواع الطاقة تلوًثا للبيئة وأكثرها مرونة في االستعمال، وسهولة النقل 
المعيشة  ولمستوى  لإلنتاجية،  معزًزا  وعاماًل  االقتصاد  لقطاعات  رئيًسا  مدخاًل  وتعد  والتوزيع، 

ونوعية الحياة.

هل حيتاج هذا املنزل كل هذه اإلضاءة؟
ماذا تقرتح عىل أصحاب املنازل لرتشيد الكهرباء؟

الـدر�س الثالـث

التــر�صيــد في ا�صتخــدام الكهـربــاء
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وتقوم الدولة بجهود مشكورة يف تأمني الطاقة الكهربائية بصفة مستمرة، فقد أنفقت باليني الرياالت 
عىل إنشاء املحطات، وإيصال الطاقة إىل مدن اململكة وقراها، لينعم املواطن هبا. وتواجه رشكات الكهرباء 
التوليد  حمطات  من  املزيد  إنشاء  إىل  سعت  وقد  الكهرباء،  طلب  عىل  ومستمًرا  متزايًدا  طلًبا  اململكة  يف 

ملواجهة هذه الزيادة.

وتعاين هذه املحطات من الضغط املستمر يف زيادة األمحال وخاصة عند ارتفاع درجة احلرارة صيًفا، 
يف معظم مناطق اململكة، وهلذا تدعو رشكات الكهرباء بصفة مستمرة إىل الرتشيد يف استخدام الكهرباء 
التعاون مع رشكات  ينبغي علينا مجيًعا  الساعة 1-5 مساء، ومن أجل ذلك  الذروة من  وخاصة وقت 

الكهرباء برتشيد استهالكنا لنبقى مجيًعا ننعم هبذه اخلدمة املهمة يف حياتنا اليومية دون انقطاع.

نتائـج اإلسـراف يف استخـدام الكهربــاء :
هنـاك نتـائـج عديـدة لعمليـة اإلسـراف يف استخـدام الكهربــاء عىل مستـوى الفــرد والدولـــة 

ومنها ما يلـــــي :
ــ إهدار األموال اخلاصة.

ــ تبديد ثروة البالد.
ــ التسبب يف انقطاع التيار.

ــ تأخري وصول الطاقة الكهربائية عن مشرتكني جدد.
أخرى اذكرها : -

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

..................................................................................................................................
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1ــ  نـاقش مـع معلمـك بعـض اإلجــراءات التي يمكــن من خاللـها التـرشـيــد يف استخـدام 
الكهربــاء ومنهــا :  ــ

ــ ضبط "ترموستات" املكيف عىل درجة تربيد متوسط.
ــ عدم ترك جهاز التكييف يعمل دون وجود أحد يف املكان بحجة تربيده.

أخرى اذكرها:
ــ
ــ
ــ

ــ جتنب تشغيل بعض األجهزة أثناء وقت الذروة من الساعة الواحدة )بعد الظهر يف فصل الصيف( 
إىل اخلامسة مساًء.

الكهربائية  األجهزة  استهالك  مدى  توضح  التي  الكهرباء  رشكات  نرشات  معلمك  مع  2ــ ناقش 
املختلفة؛ وحاول تقليص عمل األجهزة ذات االستهالك املرتفع.

ــ
ــ
ــ

نـ�صــــاط
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املبلغ بالرياالتاملبلغ باهللالتكمية االستهالك

3 ــ  ناقش مع معلمك رشائح تسعرية رشكات الكهرباء يف اململكة.

توعيـة  يف  وشـارك  الكهربائيـة  للطاقـة  استخدامـك  ترشيـد  عىل  احـرص    : الطالب  أخـي 
أرستـك وأقرانـك بذلـك.
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س1 : قال تعاىل: }                                    {٭.
ــ ارشح هذه اآلية بإجياز.

س2 : ماذا ينتج عن اإلرساف يف استخدام الكهرباء؟

س3 : أ ــ صف شعورك وأنت ترى كميات كبرية جًدا من األطعمة، يقذف هبا يف حاويات النفايات بعد 
االنتهاء من مناسبات الزواج أو الوالئم.

ب ــ ما هي احللول التي تراها مناسبة لعالج هذه الظاهرة؟

س4 : ضع عالمة ][ أمام العبارات الصحيحة وعالمة ][ أمام العبارات اخلاطئة فيام ييل:
 الرتشيد يف استهالك الكهرباء من شكر النعم.

 من األخطاء التي يقع فيها البعض ترك جهاز التكييف يعمل بحجة أن تبقى درجة الربودة يف 
الغرفة عالية.

 االعتدال يف اإلنفاق من األمور التي حث عليها اإلسالم.

س5 : امأل الفراغات خمتاًرا اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس فيام ييل :
1ــ  ري احلدائق املنزلية بواسطة........................... يقلل من استهالك املياه.

       ]الري بالتنقيط- الري بالصنابري [

التقـــــــومي

٭ سورة اإلرساء ـ اآليـة : 29.
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2ــ  للمحافظة عىل معدالت متوسطة يف استهالكنا للكهرباء جيب احلرص عىل تركيب مكيف 
........................... يف الصاالت املفتوحة وغري املحكمة.

]اسبليت- مركزي- صحراوي[

3ــ  استخدام الفرن الكهربائي يستهلك طاقة كهربائية...........................
]عالية- متوسطة- قليلة[.

4ــ  جمموع ما رصفته الدولـة عىل مشاريع املياه والسدود بلغ أكثر من...........................
]17 ملياًرا- 27 مليوًنا- 1700 مليون[.
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الوحدة الخام�صـة
الأ�سلوب العلمي في حل الم�سكالت

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

1ــ  يعرف مفهوم األسلوب العلمي.
2ــ  يعرف خطوات أسلوب البحث العلمي.

3ــ  يتعرف عىل املكتبات ومراكز املعلومات يف اململكة.
4ــ  يستطيع دراسة مشكلة ما بمستوى معقول يف املنهجية العلمية.
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مفهــومــه وخطــواتـــــه :
تمـهـيــــد :

تزايدت صور العالقات بين أفراد المجتمع، وتزايدت المشكالت التي يعاني منها، وبرزت الحاجة 
فهل  المجتمع من مشكالت.  يواجهه  لما  ناجحة  إلى حلول  للوصول  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  إلى 
تحل المشكالت بالنظرة الضيقة؟  أو هل تحل المشكالت بجعلها حقاًل للتجارب؟ إن هناك أساليب 
علمية تسهم  في الوصول إلى حلول جيدة لكثير من المشكالت، وفي هذه الوحدة سنحاول التعرف 

على بعض جوانب األسلوب العلمي في حل المشكالت.

مفهـوم األسلـوب العلـمــي :
ه لحل مشكالت اإلنسان في مجاالت متعددة. هو طريقة أو محاولة منظمة يمكن أن توجَّ

خطــوات البحـث العلمـي :
للبحث العلمي خطوات عدة٭ سنقتصر في هذا المستوى على اآلتي :

1ــ تحديد المشكلة.

2ــ  وضع الفروض.
3ــ  جمع المعلومات الختبار الفروض.

4ــ  النتائج والتوصيات.

البحث  ومناهج  متقدمة  أخرى  خطوات  على  واالطالع  التوسع  يرغب  لمن  العلمي  البحث  كتب  إلى  الرجوع  يمكن  ٭ 
الممكنة.

الـدر�س الرابع

الأ�صلـوب العلمـي في حــل الم�صكالت
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أواًل ــ حتديـد املشـكلــة :
1ــ معنــى )مشكلــة( :

أي العبارات التالية يصلح لتحديد معنى كلمة )مشكلة(.
   أ  ــ هي فجوة بني أمرين أحدمها مرغوب واآلخر موجود )أمر واقع(.

   ب ــ هي حاجة مل تشبع، أو وجود عقبة أمام إشباع حاجاتنا.
   جـ ــ هي موقف غامض ال جتد له تفسرًيا حمدًدا.

    د ــ هي أمر افرتايض غري موجود يف الواقع.
    هـ ــ ما ورد يف أ، ج، د.

     و ــ ما ورد يف أ، ب، ج.

2ــ  مصـادر احلصـول عىل مشكلـة :
لكي تقوم بدراسة علمية فإنه البد لك من احلصول عىل مشكلة تستحق الدراسة وتستحق ما سيبذل 

يف دراستها من  جهد ومال ووقت.
ــ فأي الطرق التالية تعد مصدًرا للحصول عىل مشكلة؟

   أ  ــ اخلربة العملية.
   ب ــ القراءات والدراسات.

   جـ ــ الدراسات واألبحاث السابقة.
    د ــ مجيع ما سبق.

3ــ  صياغـة املشكلـة : هناك طريقتان لصياغـة املشكلة ومهـا :
أ ــ صياغتها بعبارة لفظية تقديرية مثل : 

           "عالقة الصحبة السيئة بالتدخني بني طالب الصف الثاين الثانوي".
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ب- صيـاغتها عن طريـق السـؤال وهـذه طريقة يفضلها معظم العاملني يف ميدان البحث العلمي 
مثـال :

"ما أثر الصحبة السيئة يف وجود التدخني بني طالب الصف الثاين الثانوي"؟

1ــ  ناقش مع معلمك كيفية توظيف اخلربة العملية للحصول عىل مشكلة تستحق الدراسة.
ــ
ــ
ــ

2ــ  اجعل املوضوعات التالية عىل صيغة مشكالت بحثية وفق ما مر بك يف صياغة املشكلة:
املوضوع األول : الذكاء وتأثريه يف التحصيل الدرايس.

املوضوع الثاين : التعصب األعمى والروح الرياضية.

مـثـال : األمراض املعدية واالنحراف.
ــ الحظ صياغة املثال ثم رس عىل هنجه:

أ ــ صياغته بعبارة لفظية تقديرية:
"عالقة االنحراف باألمراض املعدية".

ب ــ صياغته عىل هيئة سؤال :
"ما أثر االنحراف يف اإلصابة باألمراض املعدية؟"

نـ�صــــاط
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املـوضـوع األول :

أ  ــ الصياغة اللفظية التقديريـة :

ب ــ صياغته عىل هيئة سؤال :

ــ املـوضـوع الثاين :

أ  ــ الصياغة اللفظية التقديـريــة :

ب ــ صياغته عىل هيئـة سؤال :
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ثـانـًيا ــ وضـع الفـروض :
والدراسة  للبحث  قابلة  تكون  البحث،  ألسئلة  محتملة  وإجابات  ممكنة  حلول  هي  الفروض 

والقبول والرفض.

ثـالـًثا ــ جمع المعلومات الختيار الفـروض:
بعد أن تتوفر لدى الباحث حلول ممكنة ينطلق منها ليجمع المعلومات حولها ويفحصها بموضوعية 

)أي بدون تحيز مع أي فرض( ثم يحدد نتيجة االختبار.

رابـًعا ــ النتـائـج والتوصيـات :
هي خالصة البحث حيث يحدد الباحُث الفروَض التي َقبَِلها نتيجًة للبحث، والتي ظلت قائمة 
تأييد ما جمعه من معلومات  لعدم  التي رفضها  الفروض  للمشكلة، ويحدد  اعتبارها حلواًل  على 

وبيانات لها.

بت. أخذ يفحص الحديقة فوجد السور مكسوًرا،  1ــ  عاد رجل من إجازته فوجد حديقته قد ُخرِّ
والزهور قد سقطت على األرض، والقوائم قد اقتلعت. وبينما هو يبحث عن تفسير لهذه الوقائع، خطر 
بفكره أن أطفال الجيران ربما يكونون قد خربوا الحديقة عامدين. أو أن حديقته ربما دمرتها عاصفة 
عنيفة. سأل الرجل عن األطفال عندما كان في إجازتـه : هل هم يف البيت أم ال؟. وبالتحري تبني أهنم 

نـ�صــــاط

الـدر�س اخلام�س

يتبع الأ�صلـوب العلمـي في حــل الم�صكالت
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بعض  خربت  عاصفة  عن  تقريًرا  هناك  أن  فوجد  الصحف  راجع  إجازته.  أثناء  بعيد  معسكر  يف  كانوا 
احلدائق يف احلي الذي يسكنه. ثم شاهد جاًرا له فأخربه بأنه شاهد الربد ورياًحا شديدة يقتلعان نباتات 

احلديقة."

ــ ناقش مع معلمك القصة السابقة، ثم استخرج منها ما ييل:
أ  ــ مشكلة الدراسة :

ب ــ فروض الدراسة :
)1
)2

جـ ــ مجع املعلومات الختيار الفروض :
ــ
ــ

د ــ الفرضية غري الصحيحة :

هـ ــ الفرضية الصحيحة :

و ــ نتيجة الدراسة :

واألمراض  االنحراف  بني  "العالقة  موضوع  عىل  السابقة  اخلطوات  معلمك  بإرشاف  2ــ طبق 
املعدية".
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قال اهلل تعاىل : }             { ٭
للعلم مكانة مرموقة يف اإلسالم بدليل أن أول آية نزلت عىل رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كانت حتث عىل القراءة 
وهي بوابة العلم الفسيحة. كام أقسم سبحانه وتعاىل بالقلم، وهو الشك أداة من أدوات حتصيل العلم، 
وال يقسم اهلل تعاىل بيشء إال لعظمته وعلو شأنه. كذلك فألهل العلم رفعة عىل غريهم كام نصت اآلية 

السابقة. لذا خصصت اجلوائز العاملية واإلقليمية واملحلية لتكريمهم وتقدير إنتاجهم.

مراكز املعلومات واملكتبات يف اململكة العربية السعوديـة :
يوجد يف اململكة العديد من مراكز املعلومات واملكتبات املتعددة ومنها :

   أ ــ مكتبة احلرم املكي.
ب ــ مكتبة احلرم النبوي الرشيف.

جـ ــ مكتبات اجلامعات مثل :
)1
)2
)3

د ــ مكتبة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
هـ ــ مكتبة امللك فهد الوطنية.

و  ــ
ز  ــ

الـدر�س ال�صاد�س

تقدير العمل الفكري والإبداعي

٭ سورة املجادلـة ـ اآليـة : 11.
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ـم الـذاتــي : التعلُّ
مستواه  وحتديد  االختبار،  وتصحيح  املصادر،  ومجع  بنفسه،  العلمية  املادة  بتحصيل  الفرد  قيام  هو 

بنفسه.

توظيف  تستطيع  كيف  واملكتبات.  املعلومات  مراكز  بعض  وعرفت  الذايت  التعلم  مفهوم  عرفت  ــ 
ذلك يف تعليم نفسك؟

أ  ــ اكتب يف ذلك بحدود ثالثة أسطر:
ــ
ــ
ــ

ب ــ هل يمكن للحاسب اآليل أن يشارك يف تعليمك الذايت؟ اكتب عن ذلك.
ــ
ــ
ــ
ــ



6�

1 ــ  أنشأت مؤسسة امللك فيصل اخلريية جائزة عاملية باسم "جائزة امللك فيصل العاملية" يف الفروع 
الطب،   : مها  فرعان  إليها  أضيف  ثم  العريب(  األدب  اإلسالمية،  الدراسات  اإلسالم،  )خدمة   : التالية 

والعلوم سجل ما ييل :
أ  ــ عالم يدل إنشاء هذه اجلائزة؟

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

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

ب ــ سجل أسامء الفائزين هبا هلذا العام يف الفروع املختلفة :
)1
)2
)3
)4
)5

اهلل،  كتاب  الطالب يف حفظ  لتشجيع  املناطق  بعض  أمراء  يقدمها  التي  اجلوائز  هناك عدد من  2ــ  
ولتكريم الطالب املتفوقني.

- اكتب أسامء اجلوائز، والغرض الذي ختدمه، ثم بني عالم تدل هذه اجلوائز :
  أ  ــ 
ب ــ 
جـ ــ
 د  ــ

نـ�صــــاط
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س1 : ما معنى األسلوب العلمي؟

س2 : عدد خطوات البحث العلمي.

س3 : ما املصادر املناسبة الختيار املشكلة؟

س4 : ضع عالمة ][ أمام العبارات الصحيحة وعالمة ][ أمام العبارات اخلاطئة فيام ييل :

   يفضل أن تصاغ مشكلة البحث يف عبارة لفظية تقديريـة.

    يقدم الباحث حلواًل ممكنة ملشكلة البحث يطلق عليها تساؤالت البحث.

   متنح جائزة امللك فيصل العاملية سنوًيا يف أربعـة فروع.

س5 : ما املقصود بالتعليم الذايت؟

س6 : اذكر صوًرا من تقدير العمل الفكري واإلبداعي يف اململكة.

س� : اذكر أهم املكتبات يف املنطقة التي تقيم فيها.

س� : اذكر ثالث وسائل يمكن اعتبارها من وسائل التعلم الذايت.

التقـــــــومي
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الوحدة ال�صاد�صة
مهارات الحوار واإبـداء الراأي

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

1ــ  يتعرف بعض املفاهيم )احلريـة- الرأي- احلوار- حريـة الرأي(.
2ــ  يتعرف أسس احلوار.
3ــ  يتعرف آداب احلوار.

4ــ  يظهر وعًيا بأسس احلوار وآدابـه.
5ــ  يتعرف عىل بعض النامذج التارخيية للحوار.

6ــ  حيدد مدى قدرتـه عىل احلوار واالستامع.
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تمـهـيـد :
التحاور والمحاورة من األمور الفطرية التي ُفطر عليها اإلنسان منذ األزل. قال الله تعالى : 

وإبداء الرأي بحرية من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على مر العصور، 
على أن تلتزم بالقواعد الشرعية والنظم االجتماعية السائدة قال الله تعالى :

}              {)2( وقال الله تعالى : }                       {)3(

مفـاهيـم مهمـة :
1ــ  الحـريـة : هي ممارسة اإلنسان حقه في العبادة، والحركة، والنشاط، والتعبير، والتفكير، بما 

ال يخل بحقوق اآلخرين ومتطلباتهم.

2ــ  الـرأي : ويقصد به هنا وجهة النظر الشخصية تجاه موقف ما دون دليل قطعي، أو فهم خاطئ 
لدليل صحيح.

{

)1(}

الـدر�س ال�صابع

مهـارات الحــوار واإبــداء الراأي

)1( سورة البقرة ـ اآليـة : 258.
)2( سورة اإلرساء ـ اآليـة : 53.
)3( سورة النحل ـ اآليـة : 125.
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3 ــ  الحـــوار : مــن المحـاورة، وهـي المراجعـة فـي الكالم. قـال اللـه تعـالـى : }
                                        {٭

والحوار "مناقشة بين طرفين أو أطراف، يقصد بها تصحيح كالم، وإظهار حجة، وإثبات حق، ورفع 
شبهة، ورد مفاسد من القول والرأي".

4 ــ  حـريــة الـرأي : أي العبارات التالية أصلح لتوضيح المقصود بحرية الرأي :

 ممارسة اإلنسان حقه في التعبير الشفوي والكتابي عن وجهة نظره الشخصية في المواقف  
ذات الدليل القطعي.

  ممارسة اإلنسان حقه في التعبير الشفوي والكتابي عن وجهة نظره الشخصية في موقف ما  
ليس له دليل قطعي.

  ممارسة اإلنسان حقه في التعبير الشفوي والكتابي عن وجهة نظره الشخصية في موقف ما  
ليس له دليل قطعي وبما ال يضر النظم السائدة وحقوق اآلخرين.

  جميع ما ورد.

 : اآليـة   - المجادلـة  سورة  ٭ 
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للحوار أركان البد من معرفتها قبل الدخول في الحوار وهي :
1 ــ موضوع الحوار.

2 ــ الهدف من الحوار، فالبد أن يكون هدًفا سامًيا يحقق مصلحة عامة. أو مصلحة خاصة ال تضر 
بالصالح العام ومصالح اآلخرين.

3ــ  معرفة الطرف اآلخر للحوار.
4ــ  الوسيلة المناسبة للحوار.

أصـول الحــوار :
للحوار أصول ينبغي أن يعيها ويراعيها كل راغب في المحاورة وإبداء الرأي من أهمها:

1ــ  سلوك الطرق العلمية والتزامها : سواء في تقديم األدلة المثبتة. وفي صحة النقل في األمور 
المنقولة.

2ــ  سالمة كالم المناظر )المحاور( وأدلته من التناقض.
3ــ  أال يكون الدليل هو عين الدعوى؛ ألنه حينئذ ال يكون دلياًل وإنما يكون إعادة للدعوى بألفاظ 

أخرى.
4ــ  االتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة.

5ــ  التجرد، وقصد الحق والبعد عن التعصب وااللتزام بآداب الحوار.
6ــ  أهلية المحاور، أي أن يكون راغب الحوار أهاًل له وقادًرا عليه.

7ــ  الرضا والقبول بالنتائج وااللتزام الجاد بها وبما يترتب عليها في حالة ثبوتها.

الـدر�س الثامـن

اأركـــــان الحــــــوار
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1ــ  ضع عالمة ]√[ أمام العبارات الصحيحة وعالمة ]*[ أمام العبارات الخاطئة فيما يلي :

  البد أن يكون الهدف من الحوار واضًحا يراد به الوصول إلى الحق وما فيه مصلحة الجماعة.
  باإلمكان تحديد الوسيلة المستخدمة للحوار سواء حدد الهدف أو لم يحدد.

  إذا كنت تحاور شخًصا من بيئة تختلف كثيًرا عن بيئتك فإنه يلزمك أن تعرف بيئته.
  تعد اإلذاعة وسيلة مهمة للحوار مع غير المتعلمين.

  عندما يبدأ الحوار يمكن طرح أي موضوع وليس هناك داٍع لتقديم الموضوعات المهمة.

2ــ  اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

أ ــ أي العبارات التالية توضح المقصود بالتناقض الوارد في أصول الحوار:
  يأتي الكالم يؤيد بعضه بعًضا.

  يأتي الكالم يعارض بعضه بعًضا
  يأتي الكالم وال عالقة بين أجزائه.

  جميع ما سبق.

ب ــ يقصد بأهلية المحاور:

  أحقية الفرد بالمحاورة لكفاءته وعلمه ومركزه.
  أن يكون الفرد المحاور على حق فال يكون على باطل ويرغب الدفاع عن الحق.

  أن يكون الفرد المحاور على معرفة بالحق وليس جاهاًل به.

نـ�صــــاط
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   أن يكون الفرد املحاور قادًرا عىل املحاورة والدفاع عن احلق.
   أن يكون املحاور عىل دراية بمسالك الباطل حتى ال يقع فيها.

   مجيع ما ذكر.

 3 ــ يطرح املعلم قضية ما مثل استخدام األطباق اهلوائية الالقطة أو استخدام شبكة اإلنرتنت أو تقليد 
الشباب للغرب أو أي موضوع آخر وجيعل فريًقا من الطالب يؤيدون املوضوع وفريًقا آخر يتبنون 

وجهة النظر املخالفة. ثم يدير حواًرا بينهام، مراعًيا أصول احلوار.
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للحـوار آداب كثيـرة في مجـاالت عـدة مـنـها :
أ ــ اآلداب النفسية للحوار والمتعلقة بنفسية المحاور ونفسية الخصم من حسن االستماع، واحترام 

للطرف اآلخر، وعدم سبه وشتمه، والهدوء، والثقة بالنفس.
ب ــ اآلداب العلمية وتتعلق بالكفاءة العلمية ونقطة البدء والتدرج في طرح الموضوع والبدء باألهم، 
والصدق واألمانة، وضرب األمثلة وإيراد األدلة والبراهين في الرجوع إلى الحق، والتسليم بالخطأ.
وعدم  والوعظ،  والتذكير  السؤال،  وأدب  المناسبة،  بالعبارات  وتتعلق  اللفظية  اآلداب  ــ  جـ 

االستعجال، ومباغتة الخصم، وثناء المحاور على نفسه أو خصمه بالحق.

من األمور التي فطر الله الناس عليها محاورة الناس بعضهم بعًضا، بل لقد تعدى األمر هذا حتى 
لبعض  نماذج  وهذه  وتعالى،  سبحانه  الله  مع  المالئكة  وحوار  ربه،  مع  العبد  حوار  الشرع  لنا  نقل 

المحاورات.
1ــ  حـوار إبـراهيم الخلـيـل عليـه الصـالة والسـالم مـع ربـه كـمـا ورد فــي القـرآن الكريم فـي 

قول الله تعالى : }

نمـاذج من الحـوار : "لالطالع فقط"

{٭

الـدر�س التـا�صـع

اآداب الحــــــوار

٭ سورة البقـرة - اآليـة : 260.
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2 ــ  حوار موسى عليه السالم مع الله فـي قـولـه تعالـى : }

3 ــ  حـوار النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مـع اليهـودي، والـذي تمثلت فيـه آداب وصـور فريـدة للحـوار، وهـذا 
جـزء مـن الحوار كما ورد في صحيح مسلم : فعن ثوبان مولى رسول الله  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  أنه قال : كنت قائًما 
ملسو هيلع هللا ىلص ـ  فجاء َحْبر من أحبار اليهود فقال : السالم عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد  عند رسول الله  ـ 
يصرع منها. فقال : لم تدفعني؟ فقلت : أال تقول : يا رسول الله! فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه 
الذي سماه بـه أهلـه. فقال رسول الله ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   : ]إن اسمي محمد الذي سماني بـه أهلي[ فقال اليهودي 
: جئت أسألـك. فقال لـه رسول الله ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   : ]أينفعك شيء إن حدثتك؟[ قـال : أسمع بـأذني. فنكت 
رسول الله  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  بعود معـه. فقـال : ]سل[ فقال اليهودي : أين يكون الناس يـوم تبدل األرض غير 
األرض والسمـاوات؟ فقـال رسول الله  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  : ]هم في الظلمة دون الجسر[. قال : فمن أول الناس 
إجازة؟ قال : ]فقراء المهاجرين[. قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال : ]زيادة كبد 
النون[. قال : فما غذاؤهم على إثرها؟ قال : ]ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها[ قال : 

فما شرابهم عليه؟ قال : ]من عين فيها تسمى سلسبياًل[ قال صدقت. )2(

)1(}

)1( سورة األعـراف - اآليـة : 143.
)2( رواه مسلم.
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1ــ  تصور أنك محاور داخل حجرة الدراسة. أي اآلداب التالية ترغب أن يتحلى بها زميلك؟

   حسن االستماع واإلنصات للمتحدث وإشعاره بذلك.
   النظر إلى المتحدث وعدم مقاطعته.

   البعد عن األحاديث الجانبية أثناء الحوار.
   الصدق واألمانة في الطرح.

   احترام المتحدث وعدم اإلساءة إليه.
   جميع ما ذكر.

2ــ  اشرح العبارة التالية :
       ــ االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية.

3ــ  هل أنت محاور جيد؟ هل أنت مستمع جيد؟
       ــ اكتشف نفسك من خالل االستبانة التالية :

نـ�صــــاط
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العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارةم
درجــة املمـارســة 

نــادًراأحيـاًنـادائاًم

حسن االستامع.1

احرتام الطرف اآلخر وعدم اإلساءة إليه.2

مقاطعة حديث الطرف اآلخر.3

ترتيب األفكار.4

االنشغال باألحاديث اجلانبية أثناء حديث اآلخرين معك.5

التعصب للرأي بغض النظر عن صوابه.6

كثرة االستطراد أثناء احلديث.7

االعرتاف باخلطأ.8

اختيار الوسيلة املناسبة للحوار.9

التحاور طلًبا للحق.10

اهلدوء والثقة بالنفس.11

رسعة الغضب.12

اختيار الوقت املناسب للحوار.13

اختيار العبارات املناسبة.14

التحدث بصوت مقبول.15

املعارضة ألجل املعارضة فقط.16
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س1 : عرف املفاهيم التالية )احلرية- احلوار- حرية الرأي( :

س2 : عدد أركان احلوار :

س3 : اذكر أربعة من أصول احلوار:

س 4: علل ملا يأيت :

   أ ــ التعرف عىل بيئة الطرف اآلخر إذا اختلفت البيئات عند احلوار.
ب ــ أال يكون الدليل هو عني الدعوي.

جـ ــ سالمة كالم املحاور ودليله من التناقض.
س5 : ما املقصود بأهلية املحاور؟

س 6: عدد آداب احلوار النفسية.

س� : أورد صورة حلوار املالئكة مع رهبم.

س� : حرضت حواًرا بني شخصني فصدرت عن أحدمها الترصفات التالية :

   أ ــ االرتباك لدرجة يصعب معها فهم ما يقول.
ب ــ اجلهل بجوانب من موضوع احلوار.

جـ ــ التعدي عىل الطرف اآلخر بالسب والشتم.
سجل انطباعك عن ترصفات املحاور. مبيًنا ما ستفعله لو كنت الطرف الثاين.

التقـــــــومي
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الوحدة ال�صابعة
الــوقــت

الأهــداف :
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن :

1ــ يتعرف أمهية الوقت.

2ــ حيدد خصائص الوقت.

3ــ يكتسب القدرة عىل تنظيم الوقت.

4ــ يدرك أثر االستثامر األمثل للوقت يف تطور الشعوب.

5ــ يستثمر وقت الفراغ فيام يعود عليه بالفائدة.
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واحلرص  إضاعته  وعدم  استغالله،  عىل  املسلمني  وحث  فائقة،  عناية  بالوقت  اإلسالم  اعتنى  لقد 
الشديد عىل االنتفاع به، فالوقت رأس مال مهم يف هذه احلياة، بل إنه احلياة ذاهتا.

ونـالحظ أن اللـه سبحـانـه وتعـاىل قـد أقسـم يف كتابـة احلكيـم بمفـردات الوقـت، فقـد قـال جـال 

وعـال : }            {)1( وقال تعـالـى : }                         {)2(، وقــال تـعـالـــى :  

اآليات  من  كثري  وغريها   )4(} {)3(، وقال تعاىل : }                           {

الكريمة األخرى.

دليل عىل  فهو  أقسم بيشء  إذا  اهلل  أن  ـ  اهلل  ـ رمحه  كثري  ابن  ذكر  وقد  الوقت،  أمهية  دليل عىل  وهذا 
عظمته.

وقال عليه الصالة والسالم : ]ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيام أفناه 
وعن علمه فيام فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه وعن شبابه فيام أباله[ )5(.

)1( سورة العرص ــ اآليـة : 1.
)2( سورة الليل ــ اآليـة : 1.
)3( سورة الفجر ــ اآليـة: 1.

)4( سورة الضحى ــ اآليـة: 1.
)5( رواه الرتمذي.

الـدر�س العا�صـر

اأهمــيـــة الــوقــت
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خصـائـص الـوقـت :
للوقت خصائص يتميز بها، ويجب علينا أن ندركها حق إدراكها، ومنها :

1ــ سرعة انقضائه : فالوقت يمر بسرعة كالسحاب أو الريح، ومهما طال عمر اإلنسان في هذه الدنيا 
فهو قصير.

باإلمكان  ليس  تنقضي،  ساعة  وكل  يمضي،  يوم  فكل   : يعوض  وال  يعود  ال  منه  ذهب  ما  أن  2ــ 
استعادتها، وبالتالي ال يمكن تعويضها، وهذا ما عبر عنه الحسن البصري بقوله البليغ : "ما من 
د مني فإني إذا  يوم ينشق فجُره، إال وينادي : يا بن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزوَّ

مضيت ال أعود إلى يوم القيامة".

3ــ أن الوقت أنفس ما يملك اإلنسان :
فعاًل إن الوقت أثمن ما يملك اإلنسان، وهناك مثل شائع يقول : "الوقت من ذهب" والصحيح 

أن الوقت أغلى من الذهب؛ ألنه ال يمكن تعويضه مطلًقا.

الذي يقضيه في  الوقت  إال  الحياة، فما حياة اإلنسان  البنا هو  الشهيد حسن  قال  والوقت كما 
ساعة الميالد إلى ساعة الوفاة.

يكلف المعلم الطالب البحث عن قصص أو أقوال مأثورة تبين أهمية الوقت وتلقى بعد ذلك الكلمة 
األفضل في الطابور الصباحي )اإلذاعة المدرسية(.

نـ�صــــاط
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أخـي الطـالـب : ينبغي لإلنسان المؤمن أن ينظم وقته بين الواجبات واألعمال المختلفة دينية أو 
نظًرا  وإدارته؛  الوقت  لتنظيم  ملحة  الحاجة  أصبحت  وقد  بعض،  على  بعضها  يطغى  ال  حتى  دنيوية، 
النشغال الناس وتعدد مسؤولياتهم، وتعقد أمور الحياة وتشابكها، ومن هنا ظهر الكثير من الدراسات 

واألبحاث التي تنادي بتنظيم الوقت واستغالله.

العمل  المهم أن يعمل  المهم أن يعمل اإلنسان أي شيء في أي زمن، بل  الطـالـب : ليس  أخـي 
المناسب في الوقت المناسب، وخاصة العبادات التي تتطلب وقًتا محدًدا ال يجوز تجاوزه.

مـثـال ذلـك : هل يمكن أن يتم تأجيل صيام شهر رمضان إلى شوال أو تقديمه إلى شعبان؟ هل 
أن هذا غير جائز،  الوقت؟ ال شك  قبل دخول  مباشرة  العصر  بعد صالة  المغرب  إقامة صالة  تجوز 
واإلنسان مسؤول يوم القيامة أمام الله عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أباله؟، وهناك مواسم وأوقات 
البد لإلنسان المسلم من استغاللها باإلكثار من العبادات من دعاء وصالة وصدقة وصلة رحم وغيرها: 

إنها قد ال تتكرر لك أخي الطالب مرة أخرى.

كما يحثنا ديننا اإلسالمي الحنيف على استغالل الوقت في العبادات فإنه كذلك يحث على استغالل 
الوقت في األعمال الدنيوية النافعة.

واستغالل الوقت أمر مطلوب ليرقى الوطن ويسعد أبناؤه، وتستغل ثرواته، وقد ركزت خطط التنمية 
في بالدنا على استغالل الوقت فيما يعود على الوطن والمواطن بالرقي والسعادة.

الـدر�س احلادي ع�صـر

تنظيــم الــوقــت وا�صتغــاللـــه
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من  الهائل  الكم  ومعرفة  الوقت،  استغالل  عدم  في  التهاون  نتيجة  تتصور  أن   : الطالب  أخي  فلك 
الساعات المهدرة، فلو كان لديك مليون عامل في مراكز اإلنتاج من مصانع ومزارع وغيرها، تأخروا 
عن العمل لمدة ساعة، فكم ساعة سيتم هدرها في العام الواحد؟ وبالتالي كم الخسائر التي تترتب على 

ذلك؟

إن الوقت كما يقول اإلمام الشافعي : "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، ومع ذلك فإنه البد 
النشاط  الرتابة والملل، ويجدد روح  يبعد  والترويح، لكي  الراحة  لنفسه حقها من  أن يعطي  لإلنسان 
عن  بالترويح  أي  حًقا[  عليك  ]ولنفسك   : ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول  قال  وكما  النفس،  في  والحيوية  والجدية 
النفس في أوقات الفراغ في األمور المباحة، وبشيء من التنظيم ال يفرط اإلنسان في إضاعة الوقت في 

الترفيه واللهو.

ويتضح مما سبق أن تنظيم الوقت من أساسيات ديننا اإلسالمي، ولكن ما نراه اليوم أن أعداء اإلسالم 
أصبحوا حريصين على استثمار الوقت أكثر من أبناء اإلسالم، مما أدى إلى تقدم هذه الشعوب وتطورها، 
وتأخر المسلمين عن ركب الحضارة، فهذه األمم ما كانت لتتقدم لوال حرصها على استغالل الوقت 

في الجد والعمل والمثابرة، حتى استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الدرجة من التقدم التكنولوجي.
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هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي نلمسها في بعض أفراد مجتمعنا، ويهدر بسببها كثير من 
أوقاتنا، ومنها :

عدم احترام المواعيد.   
التأخر في أداء األعمال، وتأجيلها باستمرار.   

غياب بعض الطالب من المدرسة بدون عذر مقبول.   
التلفزيون  برامج  ومشاهدة  والكرة،  الورق،  لعب  في  الطوال  الساعات  وإضاعة  لياًل  السهر   

وغيرها.
عدم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، وخاصة صالة الفجر.  

1 ــ اذكر مزيًدا من الممارسات الخاطئة :
 ــ
 ــ
 ــ

الـدر�س الثاين ع�صـر

�صور من الـممار�صات الخاطئة في ا�صتغالل الوقت

نـ�صــــاط
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فام  البعض،  يامرسها  التي  اخلاطئة  املامرسات  بعض  السابق  النشاط  يف  عرفت   : الطالب  أخي  2 ــ 
املامرسات اإلجيابية يف استغالل أوقات الفراغ؟

  زيارة املكتبات والقراءة املفيدة.

 صلة الرحم، وزيارة األقارب.

ما  الصيف،  إجازة  أثناء  العمل  الراغبني يف  الشباب  باستقبال  اململكة،  العمل يف  تقوم مكاتب  3 ــ 
الفوائد التي حيصل عليها  الشاب من هذه التجربة؟

1 ــ
2 ــ 
3 ــ
4 ــ

أداء  واللعب، غري حريص عىل  اللهو  بني  وقته  رأيته هيدر  لزميل لك  توجه نصيحة  أن  4 ــ حاول 
صالة، أو مذاكرة دروس، أو صلة رحم، فيام ال يتجاوز أربعة أسطر:

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

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

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

........................................................................................................................................
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6 ــ أخي الطالب راجع اخلطة التي وضعتها لنفسك، ثم استعرض برناجمك اليومي واحسب ساعات 
العمل وساعات  الفراغ.

نــوع العـمـــــلالــوقــتالــيـــوم
التنـفـيــذ

النعــم 

السبت 
األحد
االثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

5 ــ ضع خطة يومية أو أسبوعية لتنظيم وقتك  :
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س1 : ما هي خصائص الوقت؟

س2 : اذكر بعض املامرسات اخلاطئة التي يامرسها بعض الناس يف إضاعة الوقت.

س3 : ضع عالمة ][ أمام العبارات الصحيحة، وعالمة ][ أمام العبارات اخلاطئة فيام ييل :

  يقال بأن الوقت كالسيف.

  ليس صحيًحا أن الوقت يذهب وال يعود، بل هو يتكرر بصفة يومية.

  ال أرى أن هناك رضورة لتنظيم الوقت.

  إعطاء النفس وقًتا للراحة والرتويح عن النفس فيه جتديد للحيوية والنشاط.

  الوقت كرأس املال مهم يف هذه احلياة وجيب استثامره.

س4 : علـل ملا يـأتـي :

أ ــ أقسم اهلل سبحانه وتعاىل يف آيات كثرية بالوقت.

ب ــ أصبحت احلاجة يف عرصنا احلايل ملحة لعملية تنظيم الوقت.

التقـــــــومي
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1 ــ القـرآن الكريـم.

2 ــ السنـة النبويـة.

3 ــ د. أبو بكر إسامعيل حممد ميقا، معاجلة اإلسالم لوقت الفراغ، مكتبة التوبة، الطبعة األوىل 1411هـ 

1990م، الرياض.

1403هـ  األوىل  الطبعة  القلم،  دار  والواجبات،  احلقوق  التكوين،   : األرسة  أمحد،  أمحد  أمحد  د.  4 ــ  

- 1983م.

5 ــ احلافظ ابن كثري، البداية والنهايـة، مكتبة املعارف، بريوت الطبعة 2، 1394هـ.

6 ــ ذوقـان، عبيدات وآخـرون، البحث العلمي، مفهومـه أدواتـه، أساليبـه , دار الفكر , عامن , 1987م.

7 ــ سفر بن عبداهلل البرش، أسس احلوار وأركانه، جملة الفيصل، عدد 188 صفر 1413هـ.

الشبل،  دار  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الوطنية  الرتبية  آفاق  يف  احلقيل،  عبدالرمحن  بن  سليامن  8 ــ 

الرياض، الطبعة الثانية 1414هـ.

9 ــ د. سليامن عبدالرمحن احلقيل، الوطنية ومتطلباهتا يف ضوء تعاليم اإلسالم، الطبعة الثالثة 1417هـ 

1996-م.

10 ــ سمري حممد حسني، اإلعالم واالتصال باجلامهري والرأي العام، 1984م.

11 ــ سهيله زين العابدين، بناء األرسة املسلمة، الدار السعودية للنرش، 1404هـ.

12 ــ سيد حممد سادايت الشنقيطي، الرأي العام يف ضوء اإلسالم، دار عامل الكتب، الرياض الطبعة األوىل 

1410هـ.

الــمــراجــع
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الطبعة  الرياض,   , العبيكان   , السلوكية  العلوم  البحث يف  إىل  املدخل  العساف،  بن محد  13 ــ صالح 
األوىل 1409هـ.

الطبعة  املناره، جدة، مكة،  14 ــ صالح بن عبداهلل بن محيد، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم، دار 
األوىل 1415هـ.

15 ــ طارق عيل احلبيب، كيف حتاور، دار السلم، الرياض، الطبعة الثانية 1416هـ.
16 ــ د. عبداحلكيم عبداللطيف الصعيدي، األرسة املسلمة، أسس ومبادئ، الدار املرصية 1993م، 

الطبعة األوىل، 1413هـ.
17 ــ عبدالرازق السامرائي، التفسري اإلسالمي للتاريخ، مكتبة املنار، الزرقاء، ط1، 1406هـ.

العامة  الرئاسة  الشباب،  شخصية  وتكوين  األرسي  الرتابط  أثر  احلازمي،  سليامن  عبدالعزيز  18 ــ 
لرعاية الشباب.

الرياض،  العبيكان،  الشباب، مكتبة  انحراف  وأثره يف  الفراغ  السدحان، وقت  نارص  19 ــ عبداهلل 
الطبعة األوىل، 1415هـ- 1995م.

الثانية  الطبعة  اإلسالم,  يف  الدولية  والعالقات  والواجبات  احلقوق  رأفت,  حممد  عثامن  20 ــ 
1395هـ.

21 ــ عيل جريشة، أدب احلوار واملناظرة, الوفاء للطباعة والنرش.
22 ــ عمر حممد زيان، البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، دار الرشوق، جدة.

23 ــ فان دالني، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس, مكتبة األنجلو, القاهرة 1985م.
24 ــ حممد عدامة، صفحات يف أدب الرأي، دار القبلة, جدة، الطبعة األوىل، 1412هـ.
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25 ــ حممد إبراهيم احلسان، املواطنة وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية، دار الشبل، الرياض، 
الطبعة األوىل 1416هـ.

اآلخر  مجادى  السادس،  العدد  مقالـة،  اإلسالم،  منار  جملة  املستكاوي،  الدين  صالح  حممد  26 ــ 
1417هـ.

27 ــ د. حممد عقلة، نظام اإلسالم يف األرسة : اجلزء األول. مكتبة الرسالة احلديثة، الطبعة الثانية 
1409هـ.

الثانية  الطبعة  احلديثة،  الرسالة  مكتبة  الثاين  اجلزء  األرسة،  يف  اإلسالم  نظام  عقلة،  حممد  د.  28 ــ 
1410هـ.

29 ــ حممد قربان نيازمال، الرتبية الوطنية، دار املنارة 1411هـ، مكة املكرمة.
30 ــ موسى األسود، الطريق إىل بناء األرسة املسلمة، الكتاب األول، دار البيان، الكويت، الطبعة 

األوىل، 1992م- 1412هـ.
31 ــ نارص حممد العوييل، إدارة الوقت، الطبعة األوىل 1994م- 1415هـ.

الرتبية  دار  والسنة،  الكتاب  ضوء  يف  وضوابطه  آدابه  احلوار  زمزمي،  حسن  حممد  بن  حييى  32 ــ 
والرتاث، مكة، الطبعة األوىل، 1414هـ.

33 ــ د. يوسف القرضاوي، الوقت يف حياة املسلم، دار الصحوة، الطبعة الثانية.
34 ــ مؤسسة النقد العريب السعودي، التقرير السنوي الثاين والثالثون، 1417هـ.

35 ــ جمموعة من املختصني، الرتبية الوطنية، التعليم الثانوي املطور، وزارة املعارف.
36 ــ وزارة التخطيط، خطة التنمية السادسة، 1415هـ.

37 ــ وزارة التخطيط، منجزات خطط التنمية، 1416هـ.




