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مقدمة
أجمعني، وصحبه آله وعلى محمد نبينا املرسلني، أشرف على والسالم العاملني، والصالة هللا رب  احلمد

وبعد.
املادة، منهج ومفردات أهداف وْفَق  تأليفه مت االبتدائي، اخلامس للصف الوطنية التربية كتاب  فهذا
كالصدق، األخالق، مكارم بعض من تبدأ االبتدائي، اخلامس الصف أهمية لطالب دروسًا ذات  يتضمن
الدروس وغيرها من العقيدة، عن الدفاع في ودور القادة بوطنه ُتعرفه كما وآداب السالم.  واألمانة،
املجتمع فاعًال في عضوًا ليكون حياته، مهم في ومهارات وسلوك تزويده مبعلومات إلى  التي تهدف

رقي بالده. يشارك في
بأسئلة الدروس وأتبعنا ومداركه، الطالب قدرات مع تتالءم بطريقة الكتاب موضوعات عرضنا  وقد
مجموعة أو الدرس أهداف لديه تتحقق التقومي ذلك مبمارسة الطالب قيام خالل ومن منوعة  تطبيقية

الدروس.
مع تفاعل الطالب زيادة األسئلة تلك وضع من وقصدنا العرض، أثناء الدروس بأسئلة بعض زودنا  وقد
معلوماته توظيف على تفكيره، وتدريبه وشحذ الطالب قدرات إلى تنشيط  املوضوع نفسه، باإلضافة

البحث والتفكير. خالل من املعلومات بعض اكتشاف على العملية. وتدريبه احلياة في
األسلوب بل يتبع بنفس الكيفية، الكتاب هذا في املتوفرة املعلومات حد عرض عند يقف املعلم أال  وعلى
أجل احلال، من يقتضيه ما ومعددًا األساليب حسب الطريقة لطالبه، منوعًا مناسبًا يراه وفق ما  األمثل
بطريقة تعتمد تنفيذه ميكن محتوى ذات الدروس بعض أن كما الوطنية، التربية طالبه لدروس  تشويق
املدرسة، خارج الزيارة طريق عن وبعضها مجموعات،  في  العمل طريق عن وبعضها احلوار،  على

املدرسة. بناء داخل عمليًا تطبيقها وبعضها ميكن
على ُيقبل الطالب يجعل تنويعًا تلك األساليب والطرق بني ينّوع الذي هو الناجح املعلم أن  والشك

ورغبة. بشوق التعليم
من عددًا اختارت فقد الوطنية للتربية كتب تأليف الوزارة اعتزام عند أنه إلى نشير أن نود اخلتام  وفي
ومعلمني مشرفني من  امليدان في اإلخوة مالحظات ومراعاة املنهج إلعداد واخلبرة االختصاص  ذوي
من املستمدة ألهدافه ُمحققًا املنهج ليجيء امليدان، هذا جتارب غيرنا في ومن الطالب، أمور  وأولياء

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

بها الطالب. أن ينتفع وتأمل أو باجلهد والعمل بالفكر
وبركاته. اهللا ورحمة عليكم والسالم والنجاح، للجميع التوفيق اهللا نسأل



٥

االبتدائي اخلامس للصف الوطنية التربية مادة تدريس أهداف
أن: هذا الصف من الطالب في يتوقع

اآلخرين احترام األمانة، اإلخالص، آداب السالم، الصدق، مثل: إيجابية قيم ١- يتعرف
التعاون، اإليثار. الكرم، والشجاعة، احلسنة مثل: العادات بعض يقدر -٢

احلياتية املختلفة. في املواقف آنفًا املذكورة اإليجابية والعادات القيم ميارس -٣
الوطن. بكلمة املقصود املعنى يعرف -٤

الرسالة. ومنطلق الوحي مهبط بلده يعرف -٥
وتطبيقها. اإلسالمية العقيدة عن الدفاع في والعلماء سعود آل من وامللوك األئمة دور يدرك -٦

بالده. احلضارية في املنجزات يتعرف -٧
بالده. في السياحية على األماكن اإلسالم ويتعرف في بالسياحة املقصود يعرف -٨

السياحية. للمرافق األمثل مهارات االستخدام يكتسب -٩
امللكية اخلاصة والعامة. مفهوم يعرف -١٠

اخلاصة والعامة. امللكية بني مييز -١١
والعامة. اخلاصة املمتلكات احملافظة على بأهمية التوعية في يشارك -١٢

الرشيد. املقصود باالستهالك يعرف -١٣
اإلسراف. وينبذ اإلنفاق في يعتدل -١٤

والكهرباء. املاء في الترشيد بأهمية توعية املجتمع يشارك في -١٥





٧



٨

األولى الوحدة

وعادات قيم

 ٭  الصدق.

األمانة. ٭

اإلخالص.  ٭ 

السالم. آداب ٭ 

احترام اآلخرين. ٭

واإليثار.  الكرم ٭

الشجاعة. ٭

التعاون. ٭ 



٩

إلى يهدي البر وإن البر إلى يهدي الصدق (إن قال: النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن › ابن مسعود عن
وإن الفجور إلى يهدي وإن الكذب يقًا، صدِّ اهللا عند يكتب حتى ليصدق الرجل وإن اجلنة،

عليه. متفق كذابا). اهللا عند يكتب حتى ليكذب الرجل وإن النار، إلى يهدي الفجور
واحرص الكذب فتجنب تعالى. اهللا بإذن ينجيك الذي وهو احلق، تقول أن هو الصدق

معهم. تتعامل وكل َمْن ومعلمك الصدق لوالديك تقول أن على
من وكل أسرتك وحتبك ويحبك وجل تعالىعز اهللا عنك يرضى الصدق  تقول  عندما

ذميمة قبيحة. والكذب صفة واملؤمنني، أنبيائه وصفة اهللا صفات من والصدق يعرفك.
عزيزاً بينهم، ومن وأصبح وثقوا فيه الناس ومع زمالئه مع حديثه وتعامله في صدق وَمن

يثقون به. ال وأصبحوا له الناس احترام فقد كذب
يكون عندما والعكس ربحه، ويزداد بضاعته على الناس يقبل بيعه في الصادق فالتاجر

في جتارته. عنه ويخسر الناس ينصرف في بضاعته التاجر غاشًا
كذب، إذا حدث فاملنافق عن النفاق، وبعد للنفس واملعاملة راحة احلديث في الصدق وفي

اؤمتن خان. وإذا أخلف وعد وإذا
تكون: الطالب أن أخي يجب عليك إذاً

اهللا. يحبهم الذين الصادقني من -
الناس. يحبهم الذين من -

وصدقهم. تعاملهم من املطمئنني حلسن -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.› مالك بن كعب التي أجنت الصدق ويركز على قيمة فضيلة ،€ مع رسول اهللا اجلهاد عن الذين تخّلفوا الثالثة قصة املعلم لتالميذه يذكر (١)

األول الدرس

الصـــدق



١٠

سبب تأخره،ذكر عن املدير سأله النوم، بسبب الصباح في املدرسة عن طالب (١) : تأخر
ومرة  السيارة، ُعطًال في  يذكر فمرة ثقة؛ بدون يرددها األعذار من مجموعة الطالب

قدمه. في ألم من يشتكي أخرى ومرة كتبه، بعض نسيان يذكر
عذره. املدير يقبل لم

تأخر في املدير بأنه فأجاب النوم أيضًا بسبب عن الطابور متأخر طالب جاء ذلك أثناء وفي
عذره. املدير قبل ذلك. يعيد ال أن ووعد املدير املبكر النوم عدم بسبب االستيقاظ

الطالب األول؟ ارتكبه الذي اخلطأ ما أ)
................................................

األول؟ الطالب املدير عذر لم يقبل ملاذا ب)
.................................................

الثاني؟ الطالب عذر املدير قبل ملاذا ج)
.................................................

الفراغات: من يناسبها فيما التالية الكلمات ضع :(٢)
، اجلنة    ، محبوب  ،   املنافقني  ،   النار  ،   يتعامل

معه. من ..................... فيه ويثق عنداهللا، .............. الصادق -
................................... صفات من الكذب -
................................... إلى  يهدي - الصدق
................................... إلى يهدي الكذب -
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˚ تعالى: اهللا قال
.٧٢ آية            ˝ األحزاب

األمانة. علينا اإلسالم أوجب لقد
األمانة حفظ في قدوتنا وهو (ملاذا) (باألمني) قومه بني ُيلَّقب ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا الكرمي وكان

بها. والتخلق
تعالى. اهللا ُيحبُّك أمني فأنت أصحابها إلى األشياء تّرد فعندما الناس، حقوق هي: حفظ واألمانة

املكتبة. أمني إلى استعيره الذي الكتاب أعيد أنا -
وأصدقائي. منزلي أسرار على وأحافظ -

أصحابها. إلى احلاجات وأرد -
ملاذا أقوم بهذه األعمال؟ -

األمانة. علينا اإلسالمي أوجب ديننا ألن
منها: كثيرة معان ولألمانة

ما فرضه اهللا علينا. أداء -
احلرام. نا من نصون حواّسً أن -

اآلخرين. حقوق على نعتدي أال -
إلى نردها ثم عندنا  تودع التي املدرسية واألدوات كاألموال واألمانات الودائع حفظ -

أصحابها.
يأتي وملن لنا فهي وأدوات؛ وكتب من أثاث وأجهزة مدرستنا في ما على ومنها احملافظة -

بعدنا.
لسانك تدع فيها، فال تشارك التي املجالس وحقوق أسرتك حقوق حتفظ أن األمانة ومن -

أخبارها. ويسرد أسرارها، يفشي

الثاني الدرس
األمـــانة
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ونحمداهللا جليلة خدمات من الرشيدة لنا حكومتنا تقدمه ما على احملافظة ومن األمانة -
ذلك. على

له. إميان ال له أمانة ال من أنَّ ولنعلم
إميان ال قال: إال وسلم عليه اهللا اهللا صلى رسول (ما خطبنا اهللا عنه قال: رضي أنس عن

أحمد. رواه له) ال عهد ملن وال دين له ال أمانة ملن
الدرس؟ هذا تعلمت في الطالب: ماذا عزيزي

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

باألمانة. نتحلى أن يجب ٭
االنتهاء منها. بعد وأدوات كتب من نستعيره ما نعيد ٭

واألصدقاء. األسرة أسرار على نحافظ ٭
اخلدمات العامة. على نحافظ ٭

األمانة: على تدل صفة كل أمام (✓) عالمة ضع :(١)
الودائع. نحفظ ( ) نفشي األسرار.    ( )

حقوق اآلخرين. على نعتدي الكتب.    (    ) على ) نحافظ )
الودائع. نّرد (  ) احلرام.  من ) نصون حواسنا )

اآلتية: العبارات أكمل :(٢)
له. عهد ال ملن ............ وال .............. له، ال ملن ال إميان -

................. حقوق حتفظ أن األمانة من -
أسرتك. ................ يفشي لسانك تدع ال -

....... و ...... ...... و من مدارسنا في ما على احملافظة األمانة من معاني -
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البخاري. رواه نوى) ما لكل امرىء وإمنا بالنيات (إمنا األعمال ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهللا
يأمرك أن دون املهمالت سلة في وتضعها صفك غرفة من والنفايات ترفع األوراق عندما

عملك. فأنت مخلص في غير اهللا أحد من شكراً أو أن ترجو نفعًا ودون أحد بذلك
نظافتها على وحترص  مدرستك في واملرافق واألثاث املقاعد سالمة على حتافظ وعندما 

عملك. في مخلص فأنت
هللا. مخلص فأنت غيره أحد من ترجو منفعة وال وحده وتطلب رضاه هللا تصلي وعندما
إلى ينظر ولكن صوركم، إلى وال أجسامكم إلى ينظر اهللا ال ((إن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال

مسلم. رواه وأعمالكم)) قلوبكم
القلب. محله فاإلخالص

اهللا وجه إال يبغي بذلك ال فاملسلم يصلي، -
أن يراه اآلخرون وال يقصد له، شريك ال وحده

األعمال. كل في وهكذا فيمتدحوه
تكون اإلخالص يصاحبها التي إن األعمال

ومفيدة. ونافعة ومتقنة تامة
ويثاب منه ينتفع عمله في املخلص فاملعلم
في سببًا إخالصه ويكون  وجل،  عز اهللا من
واملجد املخلص والطالب ونشاطه، تفوقه 
من االحترام ويلقى النجاح ينال في دراسته

اجلميع.
في والطبيب وظيفته، في املوظف وكذلك
في والعامل املزرعة، في املستشفى، واملزارع
انتفع الناس في أعمالهم أخلصوا املصنع إذا

الثالث الدرس
اإلخـــالص



١٤

جيداً. إنتاجًا يكون ألنه بإنتاجهم
في اإلخالص  يلزمنا  لذا شاملة؛ نهضة السعودية العربية اململكة تعيش هذا وقتنا وفي

بالد العالم املتقدمة. من لتصبح البالد، ملصلحة وسعيًا وجل، عز هللا شكراً أعمالنا

البرامج تشغيل كيفية لطالبه يشرح معلم

املناسبة: الفراغات في التالية الكلمات ضع :(١)
إخالصه   ،   عمله زاد   ، اهللا   ، متام  ، 
.................... لوجه خالصًا عملي أجعل -
له ........................ العمل اإلخالص في -

إنتاجه ................ عمله أخلص في العامل إذا -
في .............. ................ ضعيف في الكسول قليل -

الصحيحة: اختر اإلجابة :(٢)
(القلب) (العني)  .............. اإلخالص محل -

(مخلصًا) (كسوًال) .............. طالبًا كن -
(مكروه) (محبوب) مجتمعه. في .......... عمله املخلص في -
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وال تؤمنوا حتى ملسو هيلع هللا ىلص: (ال تدخلون اجلنة اهللا رسول قال: قال اهللا عنه رضي أبي هريرة عن
رواه مسلم. بينكم) السالم افشوا حتاببتم؟ فعلتموه إذا شيء على أدلكم أال حتابوا، حتى تؤمنوا
على كلما دخل الوالد فكان لشراء أدوات مدرسية، السوق إلى والده أحمد مع ذهب
السالم ورحمة البائع: (وعليكم عليه وبركاته) فيرد اهللا ورحمة عليكم (السالم قال: مكتبة

وبركاته). اهللا
تعرفه؟! هل محبة.. أرى بينكما أنني كما كذلك، لك وأنت يبتسم البائع أرى إني ألبيه: أحمد قال

ويجعلنا متآلفني. احملبة القلوب في يبعث ولكن السالم أعرفه، ال إني الوالد: قال
هل قائًال:  الوالد فابتسم األسرة على  أحمد  سلم  املنزل  إلى رجعا وعندما

السالم بهذه السرعة؟ آداب تعلمت
الناس. تسلم على اليوم رأيتك املدرسة، آداب السالم في بعض لقد تعلمت أحمد: قال

تعلمتها. التي السالم أخبرنا بآداب إذاً الوالد: قال
السالم: ومن آداب اهللا. أسماء من اسم السالم أحمد: قال

وبركاته. اهللا ورحمة عليكم تقول: (السالم أن -
وبركاته). اهللا ورحمة السالم (عليكم والرد على ذلك:

تعرف. لم ومن عرفت من على تسلم أن -
القيام منه. وحني الدخول حني على املجلس تسلم - أن

بالسالم. التلفظ يسمعك فباإلشارة مع كان ال فإن بالسالم، بالتلفظ أن تسلم -
بالسالم. ا سّنً منك أكبر هو ومن والديك تبدأ أن -

املاشي. على الراكب يسلم أن -
القاعد. على املاشي يسلم أن -

املجموعة. على الواحد يسلم أن -
الكبير. على الصغير يسلم أن -

تعلمه٭. ويطبق ما ما ينفعه يتعلم ألنه أحمد؛ على األسرة أثنت ذلك وبعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

طالبه. مع ا عملّيً ذلك يطبق أن املعلم  ٭ على

الرابع الدرس
اإلســالم آداب
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اخلاطئة: العبارة أمام وعالمة (✕) الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(١) 
( ) - يبدأني والدي بالسالم.       
(  ) - أبدأ والدّي بالسالم.       
( ) - السالم اسم من أسماء اهللا.   
(  ) - يسلم الكبير على الصغير.    
(  ) - يسلم القليل على الكثير.    
(  ) - ال أسلم إال على من أعرفه.    
(  ) -السالم يبعث احملبة في النفوس.   

السوق؟ إلى ووالده ذهب أحمد ملاذا :(٢)
.............................................................................

السوق؟ في والده على الحظ أحمد ماذا :(٣)
.............................................................................

لم يعرف؟ ومن عرف على من يسلم والد أحمد كان ملاذا :(٤)
.............................................................................

السالم التي تعلمها أحمد في املدرسة. آداب من ثالثًا اذكر :(٥)
....................    ....................    ....................
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قال بأدب معهم. والتعامل اآلخرين حقوق وتقدير اخللق، حسن املسلم صفات من إن
الترمذي. رواه البذيء). وال الفاحش وال اللعان بالطعان وال املؤمن (ليس اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: رسول

الوالدين واإلخوان حق وتقدير اخللق حسن الشخصية وكمال اإلميان والتربية دليل ومن
واألقارب.

(سل حضاري إنسان اآلخرين مع وتصرفاته وحديثه تعامله في اإلنسان املهذب أن كما
الطباع على يحثنا واإلسالم معه، يتعامل من محبة يكسب حضاري) كلمة معلمك عن

˚ ملسو هيلع هللا ىلص: رسوله مخاطبًا تعالى قال الِغْلَظة وعدم احلسنة
.١٥٩ عمران ˝ آل     

واستمال القلوب. احملبة القلب فكسب وال غليظ فظًا لم يكن ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول
مهذبني يجعلنا والسوق في الشارع ا يومّيً معهم نتعامل ومعلمينا وَمْن لزمالئنا فاحترامنا

تعاملنا. في سلوكنا، حضاريني في

ما يلي: الدرس هذا أفادك لقد الطالب: تذكر عزيزي
املسلم. صفة حسن اخللق -

اخللق. حسن من ليست الغلظة -
اآلخرون. احترمك خلقك َحّسنَت إذا -

املسلم. خلق من التواضع -
ويحبوني. فأحبهم بيتي أهل أحترم -

اخلامس الدرس
إحتــرام اآلخــرين
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اآلتي: الفراغ العبارة الصحيحة في انقل :(١)
اآلخرون. ليحبني غليظًا أكون -

خلقي. وأحّسن اآلخرين أحترم -
. ........................................

حتتها: خطًا وضع األقواس، بني من الصحيحة (٢): اختر اإلجابة
على: مبنية زمالئنا مع -عالقتنا

االحترام) - التفرق - (املشاجرة
وتصرفاته. وحديثه تعامله في الطالب املهذب -

مكروه) محبوب  - (متخلف  -

أكمل العبارات التالية: :(٣)
.................................. دليل اخللق ُحسن -
......................... الطباع على يحث اإلسالم -
............................. يحترم املهذب الطالب -
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أحدهما: فيقول ينزالن ملكان إال فيه العباد يصبح يوم ِمْن €: (ما قال رسول اهللا
البخاري. رواه ممسكًا تلفًا) أعط اللهم اآلخر: ويقول خلفًا، منفقًا أعط اللهم

تعرف معنى منفقًا؟ هل
.................................................

ممسكًا؟ معنى تعرف هل
.................................................

املسلم، صفات وهو من حسنًا، ذكراً له وجتعل مجتمعه، في اإلنسان ترفع التي الصفات الكرم من
البخل. ويبتعد عن باملال، ويجود الضيف، ويكرم اآلخرين، ويساعد لإلحسان، فهو يبادر

من اجلنة. قريب اهللا من قريب الكرمي واملسلم وأكرمهم، الناس أجود € رسول اهللا وقد كان
عليه يعود به البخل وعدم واحملتاجني وأهله اإلنسان حاجات على املال اإلنفاق من أن كما

الكثير. بالنفع
أَصاَبني  اِهللا َرُسوَل َيا َفَقاَل € َرُسوَل اِهللا أَتى َرُجٌل َقاَل َعْنُه اهللاُ َرِضَي ُهَرْيَرَة أبي َعْن
ُفُه ُيَضيِّ َرُجٌل أال € اِهللا َرُسوُل َفَقاَل َشْيًئا  ِعْنَدُهنَّ َيِجْد َفَلْم ِنَساِئِه إلَى فَأْرَسَل اْلـَجْهُد
َفَقاَل ِلِه أهَّ إلَى َفَذَهَب َيا َرُسوَل اِهللا أنا فَقاَل اَألْنصار َرُجٌل ِمَن َفَقاَم اهللا َيْرَحُمُه ْيَلَة اللَّ َهِذِه
َقاَل  ْيِة ُقوُت الصبِّ إال ِعْنِدي ما واِهللا َقاَلْت َشْيئًا ِخريِه َتدَّ € ملا اِهللا الْمَرَأتِه َضْيُف رُسوِل
َفَفَعَلْت ْيَلَة اللَّ ُبُطوَنَنا وَنْطوي َراَج السِّ َفَأْطِفِئي وتَعاَلي ِميِهْم َفَنوِّ اْلَعَشاَء ْبَيُة الصِّ َأَراَد َفإَذا
وفالنَة  فالٍن ِمْن َضِحَك َعزَّ وَجلَّ أْو اِهللا َعِجَب َفَقاَل َلَقْد € اهللا َعَلى َرُسوِل ُجُل الرَّ َغَدا ُثمَّ

البخاري. َخَصاَصٌة˝ رواه بِهْم َكاَن َوَلْو أْنُفِسِهْم َعَلى ˚وُيْؤثُروَن وجلَّ عزَّ ُ اهللا فَأْنَزل
يصرف  لم طعامًا بيته يجد في فعندما لم الضيف إكرام ملسو هيلع هللا ىلص على الرسول حرص إلى انظر

يكرموه. أن أصحابه من طلب بل منه يعتذر أو الرجل
طعام حتى يأكل بدون وأوالده وزوجته نفسه ترك لقد األنصاري، الصحابي فعل إلى وانظر

اإليثار. هو فهذا ويشبع، الضيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإليثار معنى للطالب يوضح املعلم أن ٭ على

السادس الدرس
واإليثـــار٭ الكـــرم
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فأنت لديك إيثار. نصيبك فتعطيه زمالئك أو إخوانك من أحداً تفضل وعندما
تذكر:

وأجودهم. الناس ملسو هيلع هللا ىلص أكرم الرسول كان -
املسلم. صفات من واإليثار الكرم -

الكرم. منتهى اإليثار -

اخلاطئة: العبارة أمام وعالمة ( ✕) الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(١)
(  ) كرمي.  فأنت أعطيت أخاك - إذا
(  ) بخيل.  فأنت - إذا لم تعطه
(  ) تؤثره.  - إذا أحببته فإنك
( ) املسلم.   - اإليثار من خلق
( ) حاجته.  في وأنت شيئًا تعطيه - اإليثار أن

اآلتي: الفراغ العبارة صحيحة في اكتب :(٢)
يحبون. شيئًا مما إلخواني ال أترك -

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

التالية: العبارات أكمل :(٣)
ملسو هيلع هللا ىلص أجود ........................... اهللا رسول كان -

.................... قريب .................... من الكرمي قريب - املسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها: احلفظ دون احلديث في واإليثار الواردة الكرم معاني التالميذ مع - يناقش املعلم

إكرام ضيفه. على حرص النبيملسو هيلع هللا ىلص -
اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول إكرام ضيف على األنصاري الصحابي حرص -

وعياله وزوجته. اهللا ملسو هيلع هللا ىلصعلى نفسه رسول ضيف الصحابي إيثار -
اخلير. وحرصها على زوجها لطلب الصحابي استجابة امرأة -
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اإلسالمية، الدولة وأقاموا  الكفر،  وجه  في وإميان  بشجاعة األوائل املسلمون وقف لقد
حروبهم. في وانتصروا

الغزوات، في أصحابه يتقدم فكان  وأصبرهم؛ الناس أشجع  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان ولقد
بكل شجاعة. ويقابل العدو

أْقَرُبَنا ملسو هيلع هللا ىلص وُهَو بَرُسوِل اهللا نُلوُذ وَنْحُن َبْدر َيْوَم َرأيُتَنا َلَقْد َقاَل اهللا َعْنه َرضي َعِليِّ َعْن
اْلَقْوَم القْوُم ولقَي البأُس اْحَمرَّ إَذا ا ُكنَّ وَقاَل َبأًسا، َيْوَمِئٍذ اِس النَّ أَشدِّ َوَكاَن ِمْن العُدوِّ إلى

أحمد. رواه ِمْنُه. الَقْوِم أحٌد أْدَنى ِمَن ا ِمنَّ يُكوُن َفَما ملسو هيلع هللا ىلص اهللا بَرُسوِل اتََّقْيَنا
لطيفًا باملؤمنني رحيمًا والسالم  الصالة عليه  كان  احلق، في وقوته وصبره شجاعته ومع
ميلك أحدنا أن غضب إذا يوصينا أنه كما بالعفو يقابلها وإمنا السيئة، بالسيئة يجزي ال
تفسد التي األمور هو من شجاعة، بل ليس عنه ينتج عند الغضب، ألن الغضب وما نفسه

الناس. بني العالقات
تذكر:

زميلك مع تتشاجر أن  الشجاعة  من ليس -
وتؤذيه.

األلعاب في تتهور أن  الشجاعة  من ليس -
الرياضية.

ليس من الشجاعة أن تغضب. -
هي أن: الشجاعة أن أيضًا تعرف أن كما عليك

عند الغضب. متلك نفسك -
تصرفاتك. في تتحكم -

أدب وحكمة. في احلق تقول -

السابع الدرس
الشــجـــاعــة
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(ب): املجموعة من يناسبها ما (أ) من املجموعة (١): اختر
(ب) (أ)       

احلق - أملك نفسي.  -
الناس - أشجع عن وطني.    أدافع -
شجاعة بكل - شجاعًا وأقول.  أكون -
الغضب عند وسلم.  - عليه اهللا اهللا صلى - رسول

اخلاطئة:  العبارة وعالمة (✕) أمام الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(٢)
( ) األمور.  كل في ملسو هيلع هللا ىلص - أقتدي بالرسول
(  ) بالسيئة. السيئة أقابل أن - من الشجاعة
( ) الرياضية.  األلعاب في اإلسالمية - ألتزم باآلداب
(  ) نفسك. ومتلك تصرفاتك في تتحكم أن - من الشجاعة

التالية: العبارات أكمل :(٣)
.....................باملؤمنني. ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان

الناس. ..........................بني الغضب يفسد
. ............................ الشجاعة أن ليس من
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.٢ املائدة آية ﴿           ﴾ سورة تعالى: قال
ويتأكد املدرسي، ينظم اجلدول اإلدارية: يقوم باألعمال املدرسة مدير املدرسة نالحظ في

الطالبي. واملرشد املدرسة وكيل يعاونه الطالب وحضور األجهزة سالمة من
الدروس. شرح في بواجبهم املعلمون يقوم كما

وجماعة املكتبة  فجماعة  جماعات شكل  على  املدرسة  تتوزع  النشاط درس وفي
العلوم جماعات تتعاون وهكذا وعمل املجسمات؛ اخلرائط في رسم تعمل االجتماعيات
على واملشرفون الطالب يتعاون الكشافة وفي معسكر البدنية. والتربية اإلسالمية والتربية

وإعداد الطعام. النشاط، وتنظيم املخيم، إقامة في املعسكر
حيث البيت، في إنه كل مجال، بل هو في املدرسة، في العمل حد ال يقف عند إن التعاون

الضعيف. القوي يعاون حيث وفي املجتمع، اجلميع، يتعاون
منَّا. فرد كل استطاعة حسب بيننا فيما للتعاون يدعونا واإلسالم

الثامن الدرس
الــتعـــاون
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تذكر:
التعاون. إلى يدعونا اإلسالمي ديننا -

لنا ولبالدنا. النافعة األمور في جميع نتعاون -

اآلتي: الفراغ في الصحيحة العبارة انقل عبارتان، أمامك :(١)
تتفوق. مدرستنا جعل تعاوننا -

تفوقت مدرستنا. لم نتعاون إذا -
......................................................

جملة مفيدة: التالية الكلمات كون من :(٢)
نحن. ، واملدرسة  ، نتعاون  ، البيت في

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

التالية: الفراغات امأل :(٣)
هو في ............ بل املدرسة في ال يقف عند حد ............ ............. إن
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الثانية الوحدة
الوطن

الوطن: رموز  ٭ من

النشيد - اململكة شعار  الَعَلم -

 الوطني.

الوحي. مهبط بالدي ٭

Æ…bOIF�« s� ŸU�b�«Ë WJKL*« ٭

WJKLLK� W�œUB��ô« W�UJ*«  ٭

ÆW�œuF��« WO�dF�«
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ونحن نعيش لنا، لتبقى عليها وحافظوا وآباؤنا، أجدادنا عليها عاش التي األرض هو الوطن
في اململكة نشعر ونحن بعدنا، من وأحفادنا وألبنائنا لنا لتبقى ونحافظ عليها عليها، اليوم

به. واالرتباط لوطننا باالنتماء
احلرم اإلسالمية، ففيها املقدسات وأرض الوحي، السعودية¢مهبط العربية وبالدنا¢اململكة

عليه وسلم. اهللا صلى رسول اهللا ومسجد املشرفة، والكعبة املكي الشريف
عليه اهللا رسوله صلى وسنة اهللا كتاب السعودية بتطبيق أحكام العربية اململكة وطننا ويلتزم

شؤونه. كل في وسلم
تذكر:

عليها ونعيش وآباؤنا أجدادنا عليها األرض التي عاش السعودية العربية اململكة وطننا -
عليها. ونحافظ اليوم

واالنتماء إليه. بوطننا نشعر باالرتباط السعوديني نحن -

التاسع الدرس
الــــوطن

العربية اململكة
السعودية
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الوطن؟ لك يعني ماذا :(١)
.........................................................................................

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

املناسبة: بالكلمات أكمل الفراغات اآلتية :(٢)
الوطن) الوحي -   - االنتماء - املقدسات - (بأحكام  

إليه. و ............. ............. نشعر بحب -نحن السعوديني
وأرض ............. مهبط ........... بالدنا -

ملسو هيلع هللا ىلص. رسوله اهللا وسنة كتاب .......... وطننا يلتزم -

للوطن؟ االنتماء يعني ماذا :(٣)
.........................................................................................
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التوحيد كلمة تتوسطه أخضر، الشكل، لونه مستطيل العربية السعودية اململكة َعَلم الَعَلم:
س٭  وال ُيَنكَّ سيف مسلول اهللا) مكتوبة باللون األبيض وحتتها رسول اهللا محمد إال (ال إله

أبًدا. السعودية العربية اململكة علم

اململكة: شعار
تعلوهما متقاطعني منحنيني عربيني سيفني من رسم السعودية العربية اململكة شعار يتألف
واملنعة. والقوة العدل إلى فيرمزان السيفان أما والنماء، واحليوية للرخاء النخلة وترمز نخلة،

هو: الوطني النشيد
الســـمــــــاء دي خلــــالق مجِّ والعليــاء  للمجد سارعي
املـــســطــر النــــــــور يحمـل أخضـــــر اخلفاق وارفعي
املسلمني فخر موطني عشت موطني أكبر يا رددي اهللا

والوطن للعلم املليك عاش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س). (ُيَنكَّ كلمة معنى لطالبه املعلم يوضح ٭

العاشر الدرس
الـوطني). الـنشيد - - شعـار اململكة (الَعَلم رمـوز الـوطن من



٢٩

اهللا إال إله (ال التوحيد كلمة يحمل الذي وعَلمها بالدنا راية عن النشيد الوطني ويعبر
محمد رسول اهللا).

وأن اإلسالمي حكومة وشعبًا للدين حاِميًا وكونه العالم في وطننا مكانة عن يعبر كما
اخلالق سبحانه وتعالى. هذا الدين، ومتجيد نصرة في واملجد املعالي

تذكر:
أبًدا. س ُيَنكَّ وال اهللا) رسول اهللا محمد إال إله الَتوحيد (ال كلمة يحمل عَلمنا -

نخلة. متقاطعان تعلوهما بالدنا سيفان شعار -
وشعبًا. حكومًة مكانة بالدنا عن ويعبر وتعالى، سبحانه اخلالق ميجد الوطني نشيدنا -

بكلمات مناسبة: أكمل العبارات :(١)
لونه .............. ................ الشكل السعودية العربية اململكة وطني َعَلم -

التوحيد (...................................) كلمة َعَلم اململكة تتوسط -
والنماء. الرخاء و.................................. إلى النخلة - ترمز

. و.................. والقوة ...................... إلى السيفان يرمز -

كتابة النشيدالوطني: أكمل :(٢)
..................... دي مجِّ والعليـــــــــاء للمجد ســـارعي

املسـطـــــــر النــــور يحـمــل أخضر ................. وارفـعي
............املسلمني موطني مــوطنــــــــي يا أكبر اهللا رددي

للعلم والوطن املليك   عاش
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٣٠

الثالثة الوحدة
خصائص الوطن

   ٭ بالدي مهبط الوحي.

اإلسالمية. العقيدة عن والدفاع اململكة  ٭

للمملكة. االقتصادية املكانة  ٭



٣١

املكرمة. مكة في اهللا احلرام بيت إلى احلجاج يفد عام كل في
املكرمة؟ مكة زرت هل -

تقع مكة املكرمة؟ من بالدنا جهة أي في -
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، مكة املكرمة ولد رسول السعودية، وفي اململكة العربية غرب في تقع مكة املكرمة

النور. إلى الظلمات من الناس بها اهللا التي أخرج اإلسالم برسالة وُبعث

مختلف إلى نور اإلسالم انطلق املنورة، املدينة املكرمة إلى مكة من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هجرة وبعد
العربية. اجلزيرة خارج اجلهاد لواء املسلمون حمل أن بعد أنحاء العالم

يتوجه إليها األرض، أنحاء جميع في قبلة املسلمني الكعبة املشرفة توجد املكرمة مكة في
مكانة في قلوبهم. وحتمل صالتهم، في املصلون

املنورة املدينة إلى منهم البعض يتوجه العمرة أو للحج عام كل املسلمون يفد وعندما
ملسو هيلع هللا ىلص. اهللا رسول مسجد في للصالة

عشر احلادي الدرس
الــوحـــي مهبـط بــالدي

احلرام املسجد



٣٢

تذكر:
املنورة املدينة احلرام. وفي واملسجد القبلة املكرمة ففي مكة املسلمني مقدسات بالدنا في -

وسلم. عليه اهللا صلى الرسول مسجد
واملسلمني. بالدنا بخدمة اإلسالم تتشرف -

واملدينة املنورة؟ مكة املكرمة اململكة توجد من جهة في أي -
مشكالته. وحل اإلسالمي العالم في اليوم دوراً قياديًا السعودية العربية اململكة تتولى

ومساعدة اإلسالمي العالم مع الترابط  في اململكة جهود علينا تعرض اإلعالم  ووسائل
دوله.

منها. بعضًا اذكر اليوم؟ اململكة تساعدها التي الدول بعض هل تعرف -
........................................................................................

املسجد النبوي الشريف



٣٣

الفراغ املناسب: في واكتبها األقواس، بني اإلجابة الصحيحة من اختر :(١)
................. املدن التالية: إحدى في ملسو هيلع هللا ىلص محمد ولد -

املنورة). -  مكة املكرمة - املدينة (القدس
.................. وهي: وطني مقدسات من املشرفة الكعبة -

احلرمني). ثالث - رسول اهللا    مسجد  - (قبلة املسلمني 

يلي: مفيدة مما كّون جملة :(٢)
بالدي  -  ألنها  - - مهبط  الوحي   - أحب  

املناسبة. بالكلمات التالية الفراغات اكمل :(٣)
............... إلى ............... من ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول - هاجر

............... لـ عام كل في اململكة إلى - يفد املسلمون
اإلسالمي. العالم في .............. اليوم اململكة العربية السعودية تتولى -
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٣٤

كان يعم الذي الوقت في بالدي، مدن إحدى الدرعية من الدولة السعودية األولى بدأت
والبدع. الضالالت واخلرافات من كثير العرب جزيرة

قدم الذي عبدالوهاب بن محمد  الشيخ  هو مصلح عالم  هناك  كان الوقت ذلك وفي
اإلسالم واإلصالح على نصرة األمير معه فاتفق سعود، بن محمد أميرها على وافداً للدرعية

١١٥٧هـ. عام اللقاء ذلك وكان والبدع. اخلرافات ومحاربة
حتى اآلن؟ من سنة ذلك على كم مضى هل تعرف -

...............................................................................-
والعمل على اإلسالم نصرة في بواجبهم يقومون السعودية الدولة وحكام احلني ذلك ومنذ

تأييده ونشره.
امللك يد على  توحيدها وبعد التاريخ  لذلك امتداد وهي السعودية  العربية واململكة 
العالم في القيادية مكانتها تأخذ جعلها مما  اإلسالم، خدمة  في  بدورها تقوم عبدالعزيز

كله. اإلسالمي
الدرعية؟ تقع أين تعرف هل الطالب عزيزي -

وسائل اإلعالم. في تشاهده ما خالل املسلمني من في نصرة بالدنا دور مالحظة - حاول

تذكر:
ونصرة الدين. العقيدة عن بالدفاع بالدنا حكام وعلماء يقوم -

املسلمني. قلوب مكانة خاصة في لبالدنا -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسائل اإلعالم. خالل من الطالب على تتبع هذا الدور وحث اإلسالم نصرة في الدولة السعودية جهود املعلم توضيح *على

عشر الثاني الدرس
اإلســالمية العقيـدة عن والدفــاع اململكة



٣٥

حتتها: خطًا وضع األقواس بني فيما الصحيحة (١): اختر اإلجابة
(الدرعية) (الرياض) إلى عبدالوهاب بن محمد الشيخ قدم -

سعود: بن محمد بن عبدالوهاب واألمير الشيخ محمد حارب -
والبدع) (اخلرافات (اإلصالح)

نشأتها؟ منذ السعودية الدولة حكام بها قام التي األعمال أهم ما :(٢)
........................................................................................
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٣٦

حتتوي حيث للنفط واملصدرة املنتجة البلدان أهم  من السعودية العربية  اململكة بالدنا 
كلمة النفط، عن معنى معلمك (سل وهللا احلمد. النفط من كميات ضخمة على أراضيها

واملنتجة، واملصدرة).
في اململكة. النفط آبار فيها تكثر التي األماكن بعض حدد

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

املدارس في بناء فوظفت في اململكة عمومًا التنمية على دعم أثرها النفط لعائدات وكان
ازدهرت كما والعمران.  والبناء  والصناعة الزراعة وتنشيط الطرق  ومد واملستشفيات 

التجارة.

تعرف أثر ذلك على املجتمع؟ هل
........................................................

حياة املواطن. على ذلك وظهر في اململكة، املعيشة حتسنت لقد نعم
(عائدات) و(التنمية). كلمتي معنى لطالبه املعلم ٭يوضح

عشر الثالث الدرس
السعودية العربية للمملكة املكانة االقتصادية



٣٧

حيث العاملية، االقتصادية مكانتها للمملكة فإن خارجها في أما داخل اململكة. في هذا
اقتصادية العالم حركة فبني اململكة ومعظم دول النفط، أسواق في األسعار قرارات في تؤثر

اقتصادية. ومكانة جتاريًا أشهر الدول اململكة من جعل واضح وتبادل جتاري
(١) واستطاعت ومتانة، جودة أكثر وهي العاملي، األسواق دخلت السعودية أن الصناعة كما

واملنافسة. الثقة تكسب أن
تعرف صناعات سعودية؟ هل

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

تذكر:
للنفط. املنتجة أهم الدول من أن اململكة -

التنمية. خطط تنفيذ في أثرها النفط لعائدات كان -
العالم. دول بني اقتصادية مكانة للمملكة -

التالية: الفراغات أكمل :(١)
. من .............. على .............. ضخمة اململكة ................ حتتوي -

. .............. أثرها على النفط إن لعائدات -
وغيرها. .............. و .............. بناء في النفط عائدات وظفت -

الصحيحة: اختر اإلجابة :(٢)
(اجلبال) (املعيشة) اململكة. في .............. حتسنت -

(األسواق).  العاملية. (املدارس)  .............. السعودية الصناعة دخلت -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ذلك. (سابك) ودور األخرى واملواد القائمة على النفط األساسية الصناعات املعلم: يوضح (١)

∫.uI��«





٣٩



٤٠

الرابعة الوحدة
اململكة في السياحة

السياحة. مفهوم   ٭

والتاريخية. السياحية األماكن     ٭

اململكة. في السياحة فوائد  ٭

السياحية. املرافق استخدام  ٭



٤١

اململكة. في السياحة فوائد  ٭

السياحية. املرافق استخدام  ٭

واالكتشاف. االستطالع أو ه التنزُّ بغرض بلد؛ إلى بلد من التنقل هي: السياحة
لم يكن أشياء ويكشف له يزورها، التي عن األماكن معلومات السائح يعطي التنقل وهذا

يعرفها.

اإلجازة؟ وقت وقت الدراسة أم نتنقل هل -
أماكن سياحية كثيرة. على تشتمل فإنها مساحتها وكبر اململكة التساع ونظراً

ما ومنها بالشواطئ، ميتاز ما فمنها وتنوعها، باختالفها جغرافيًا اململكة مناطق وتتميز 
بالسهول. ومنها ميتاز اجلميلة، واملناظر الشاهقة باجلبال ميتاز

املعتدل اجلو في عليهم. رغبة جديدة أماكن أخرى إلى من أماكنهم الناس ينتقل ولذا
البحرية. والشواطئ اجلميلة باملناظر التمتع أو األثرية األماكن لرؤية أو مثًال،

اذكرها. اململكة؟ في جديدة أماكن زرت هل -
وضح ذلك. األماكن؟ بني االختالف هل رأيت -

تذكر:
كثيرة. سياحية أماكن على تشتمل مساحتها فإنها وكبر اململكة التساع نظراً -

والشواطئ اجلميلة. املنبسطة والسهول الشاهقة بالدنا باجلبال تتميز -

األول الدرس
السيـــاحة



٤٢

الصحيحة: اختر اإلجابة :(١)
(السائق) املسافر)  ) ........................ هو السائح -
(كثيرة) (قليلة)    ........... فوائد الداخلية السياحة في -

التالية: العبارة أكمل :(٢)
........................................................................... هي السياحة
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

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

(شفويًا). اململكة في املختلفة اجلغرافية للمناطق أمثلة اضرب :(٣)

∫.uI��«
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عسير:
الشامخة بجبالها تتميز فهي لالصطياف، مكانًا وتعتبر جميلة سياحية أماكن وفيها

صيفًا. املعتدل وجوها الدائمة، وخضرتها
عسير؟ منطقة تقع أين تعرف هل -

....................................................................
املنتزهات؟ تلك نستخدم عندما واجبنا ما -

....................................................................
احلبلة. ومنتزه السودة، الوطني، ومنتزه عسير عسير منتزه في السياحية األماكن ومن

قالع من والتاريخية املناطق األثرية من الكثير تشاهد عسير، إلى بزيارة تقوم عندما إنك
الشعبية. األسواق تشاهد كما وحصون،

املتنوعة. اخلدمات فيها ووفرت املنتزهات بهذه الدولة اهتمت لقد
هذه املنتزهات؟ لك زيارة سبق هل

..............................................
الطائف:

جوها، باعتدال تتميز ولذا مرتفعة؛ جبال على املكرمة مكة منطقة  في  الطائف تقع
الطائف بقربها وتتميز باململكة، املصايف أقدم من فهي الصيف، فصل في الناس فيقصدها

املكرمة. مكة من
كحديقة عامة وحدائق والهدا، الشفا في جميلة طبيعية سياحية أماكن الطائف في ويوجد

فهد. امللك
قدمية. وأثرية تاريخية أماكن الطائف في أن كما

البحرية: الشواطئ
العربي. واخلليج األحمر البحر على طويلة بشواطئ بالدنا تتميز

بجمالها لنتمتع للشواطئ نذهب فنحن جيدة، سياحية خدمات الشواطئ هذه في وتتوفر

الثاني الدرس
والتــــاريـخيــة السيـــاحــة األمـــاكــن



٤٤

وإقامة احلدائق جتميلها الدولة على عملت وقد الصافية، الناعمة ومياهها رمالها في املتمثل
وغيرها. وجازان واخلبر والدمام جدة في الشواطئ تلك على واملالعب

(ب) املجموعة يناسبها من مبا (أ) املجموعة في العبارات صل :(١)
(ب) (أ)    

املكرمة. من مكة بقربها - منطقة عسير. تعد -
عسير. في - الطائف. تتميز -

السياحية. اململكة باملعالم مناطق أغنى - تتمتع شواطئنا.  -
الناعمة. برمالها - واحلبلة. السودة منتزهات تقع -

املناسبة: بالكلمات التالية الفراغات أكمل :(٢)
................................... الطائف تقع -

.......................... باملنتزهات ووفرت فيها الدولة اهتمت لقد -
 ................ واخلليج ............. البحر على بشواطئ ببالدنا تتميز -

اخلاطئة: العبارة أمام وعالمة (✕) الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(٣)
( ) باململكة.    - الطائف من أقدم املصايف
( ) أماكن عسير السياحية.  من - الشفا والهدا
( ) املعتدل.  وجوها الدائمة وخضرتها الشامخة بجبالها - تتميز عسير
(  ) واحلصون.  القالع عسير في من األماكن األثرية -

(موقع سياحي جميل)(مناظر طبيعية جميلة)
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اململكة العربية السعودية، بالدنا في األخرى وأيام اإلجازات الصيفية اإلجازة عندما نقضي
اجلبال ذات عسير إلى نذهب وتارة تارة، املكرمة واملدينة املنورة مكة بني برفقة أسرتنا نتنقل

منطقة من مناطقنا اجلميلة. أي أو الباحة أو الطائف اجلميلة أو إلى الشاهقة
أو الشرقية، أو املنطقة جدة على الشواطئ البحرية في بعض الوقت نقضي أخرى وتارة

احلضارية. ومعاملها الكبيرة حدائقها بني نتنقل الرياض عاصمتنا في بجولة نقوم
كثيرة فوائد لها ربوع بالدنا في واجلوالت الزيارات هذه أن الطالب: عزيزي تذكر

منها:
اإلسالمية. إال املظاهر فيها ليس التي السعودية العربية بالدنا اململكة نتنقل في أننا -

حدود وقيود. بالدنا دون في نتنقل أننا -
األطراف. املترامية بالدنا نعرف أننا -
وتقاليدنا. عاداتنا على نتعرف أننا -

في بالدنا. أموالنا أننا نصرف -
وأمان ورخاء. أمن من بالدنا به اهللا على ما تنعم نحمد -

املجموعة (ب): من يناسبها مبا (أ) املجموعة من (١):صل
(ب) (أ)         

كثيرة. فوائد لها - بالدنا.      في نتنقل -
حدود وقيود. دون - في.    نصرف أموالنا -

بالدنا. - بالدنا.  السياحة في -
وتقاليدها. عاداتها - في. مناطقها تتشابه اململكة -

أسرتك. (شفويًا). برفقة زرتها التي السياحية املناطق بعض صف :(٢)

الثالث الدرس
اململكـة فــي السيــاحــة فـــوائد
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ومن الزائرون، منها يستفيد وخدمات تزويدها مبرافق مت جميلة سياحية أماكن بالدنا في
جيدة خدمات وهي واحلدائق. املياه ودورات والهاتف، واملطعم، املسكن، املرافق: هذه

جميًعا. أجلنا من الكثيرة األموال الدولة ونظيفة أنفقت عليها

السياحية: املرافق واخلدمات هذه نحو علينا ما يجب تذكر
اخلاص. ملكنا وكأنها نستخدمها أن -

بكيفية استخدامها. واإلرشادات للتعليمات منتثل أن -
استخدامها. يسيء من ننصح أن -

ونعطيه شعوره على نحافظ أن وعلينا غيرنا، يستخدمها واخلدمات املرافق هذه أن كما
املسلم. أخالق من ليس قبلنا، ألن اإليذاء من املضايقة أو لألذى يتعرض منها، فال حقه

الرابع الدرس
السيـــاحيـــة املـــرافق استخـــدام

عام) (مرفق
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السياحية: األماكن ألحد زيارتك أثناء منها تستفيد التي واخلدمات املرافق اذكر :(١)
........................................................................ -
........................................................................ -
........................................................................ -
........................................................................ -

التالية: العبارات أكمل :(٢)
.................... ومنتثل السياحية األماكن نستخدم -

األماكن السياحية. استخدام ............... من ننصح -
................................... ونتركها عليها نحافظ -

......................................... وكأنها نستخدمها -

الصحيحة: اختر اإلجابة :(٣)
(نساعد اآلخرين) اآلخرين) (نؤذي .............. سياحة في نكون عندما -

(متسخة) (نظيفة) ............... أماكننا نترك السياحية األماكن في -
(استفدنا) (لم نستفد) منها ............... اخلدمات على حافظنا إذا -
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اخلامسة الوحدة

والعامة اخلاصة املمتلكات

اخلاصة.  ٭ املمتلكات

العامة.  ٭ املمتلكات
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منازلنا في وما مدرسية وألعاب، وأدوات مالبس من منلكه ما كل هي: اخلاصة املمتلكات
وأثاث. وأجهزة أدوات من

الرزق في طلب اآلباء الذين يسعون شكر ثم النعمة هذه على تعالى اهللا ومن واجبنا شكر
هذه املمتلكات. على واحملافظة نحتاجه ما وتوفير

تتسخ؟ عندما نعمل باملالبس ماذا
.....................................................

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

ولكن مالبسنا نظيفة، تكون أن فمن الضروري
تكون جديدة. من الضروري أن ليس

عام؟ كل دراسية حقيبة شراء الضرورة من هل
....................................................

فصل كل  بداية مع توفرها الضروري من ليس املدرسية واألدوات الدراسة فحقائب  إذاً
لنا في الغد. يتوفر ال قد اليوم منلكه وما التلف. من عليها إذا حافظنا عام كل أو دراسي

مدة تخدمنا أن ميكن وغيرها واألفران والثالجة كالتلفاز من أجهزة منازلنا في يتوفر وما
بها، العبث  عدم على وحرصنا املختص، عند بصيانتها وقمنا عليها، حافظنا إذا طويلة

الصحيحة. بالطريقة واستخدامها بها العناية وراعينا
لألسرة. وخسارة للمال إهدار أسرتنا متلكه أو ما منلكه إهمال إن

تذكر:
أسرتنا. متلكه ما املمتلكات اخلاصة هي كل -

طويلة. مدة ونستفيد منه ينفعنا حتى منلكه ما على نحافظ -

اخلامس الدرس
اخلـــاصة املـمتلـكـــات

خاصة) (ممتلكات
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التالية: الكلمات من مفيدة جملة كون :(١)
اخلاصة نحافظ، على، ممتلكاتنا،

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

اخلاطئة:  العبارة وعالمة (✕) أمام الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(٢)
(  ) جديدة.    الضروري أن تكون مالبسنا - من
لعدة سنوات. ( ) املدرسية من احلقيبة ميكن االستفادة -
( ) بأنفسنا.   - نحاول إصالح األجهزة
( ) لألسرة.    وخسارة للمال - إتالف ما منلكه إهدار

اآلتية: العبارات أكمل :(٣)
وأجهزة. أدوات من ...................... كل اخلاصة - املمتلكات

....................... مالبسنا تكون أن الضروري من ليس -
............................ عند األجهزة بصيانة نقوم -
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منه. ويستفيدوا اجلميع، ميلكه هي: ما العامة املمتلكات
واملدارس املساجد،  ومنها، وخدمات، مرافق شكل على املمتلكات هذه وتتنوع 

والهاتف¨  والبريد، والطرق، واملنتزهات، واحلدائق، واملكتبات العامة، واملستشفيات،
فرد واحد فقط. وال يستأثر بنفعها اجلميع تنفع فهذه

املدرسة:
واألحياء احلي أوالد فيها يجتمع والعلم التربية لتلقي مكانًا لتكون املدارس ُأنشئت
منها، االستفادة قَلّت تشويه، أو لتلف تعرضت فإذا جميعًا. لهم نفع مصدر فهي املجاورة،

من ذلك. اجلميع وخسر
الضرر أحلق فقد الدراسة مقاعد على أو عليها بالكتابة جدرانها بتشويه يقوم من إن -

باجلميع.
الضرر. يحرم فاإلسالم أخطأ فقد منها شيء إلى يسيء إن من -

أمام اآلخرين. سلوكنا تظهر مدرستنا نظيفة فهي على نحافظ علينا أن -

السادس الدرس
العامة املمتلكات

(مدرسة)
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املكتبة العامة:
على نحافظ أن علينا وفائدة نفع ذات تبقى  ولكي  اجلميع، منها يستفيد مكتبة  وهي 
شيئًا منزق نكتب عليها، أو أو الكتب وال نتلف داخلها، بالتعليمات ونتقيد وأثاثها كتبها
استثناء. دون تسيء للجميع تصرفات إنها خاطئة. التصرفات مثل هذه صفحاتها، ألن من

تذكر:
اآلخرون. ويستفيد منه منه نستفيد ما كل املمتلكات العامة -

بها. العبث وعدم املمتلكات على احملافظة إلى اإلسالمي ديننا يدعونا -
الرشيدة. حكومتنا جهود لوطننا ونقدر حبنا عن نعبر املمتلكات فإننا على عندما نحافظ -

التالية: الكلمات من مفيدة جملة كون :(١)
العامة  ،  بشكل استخدم  ، املمتلكات  ،  ، صحيح 

.............................................................................. 
اخلاطئة:  العبارة وعالمة (✕) أمام الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(٢)

املمتلكات العامة. على أحافظ -
املدرسة. أعبث مبقاعد -
اجلدران. على أكتب ال -

عليها. نحافظ لذا جميعًا لنا املدرسة -
التالية: الفراغات أكمل :(٣)

.................. منها يستفيد العامة املكتبات -
منزق .................. أو الكتب نتلف ال -

املكتبات العامة. في .................. بـ نتقيد -

(مكتبة)
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احلديقة:
حدائق عامة السياحة ومناطق املصائف الشواطئ وفي وعلى املدن من الكثير في أقيمت
منها كمتنفس االستفادة أجل ومن فيها الفراغ أوقات قضاء أجل من وذلك الناس، يرتادها

واخلضرة. املناسب واجلو الراحة فيه ومكان تتوفر
وعلينا اجلميع. تنفع التي العامة املمتلكات من فهي جميعًا لنا أقيمت  احلدائق وهذه 
أو أطفال، مالعب سواء كانت فيها، تتوفر التي  واخلدمات  املرافق على احملافظة مسؤولية
إذا بها إال ننتفع أن ميكن وال غيرها. أو للمياه دورات أو هاتفًا أو مطعمًا أو وزهوراً، أشجاراً

جيدة. بحالة كانت

لنا، ألنها ملك والتلف العبث من عليها نحافظ نحن
جميعًا. علينا خسارة منها بشيء الضرر وإحلاق

باحلديقة؟ فردًا يعبث إذا رأيت تفعل ماذا
...................................................

تنصحه، سوف لكنك  معه، تتشاجر لن  بالتأكيد
القائمني على تبلغ سوف  فإنك لك،  يستجب لم وإذا

باألمر. احلديقة
ما يلي: تتعلم أن عليك الطالب: تذكر عزيزي

يقدر ال العامة  اخلدمات من بشيء يعبث من أن -
املسؤولية.

أيضًا. جميلة ونتركها جميلة، وهي احلديقة ندخل أن -

السابع الدرس
العــــامة املمتلكــات / تــابع

(حديقة غير نظيفة)

(حديقة  نظيفة)
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في مكان جلوسنا. والشراب الطعام ال نترك بقايا أن -
مؤدب. إنسان العامة املرافق على يحافظ أن الذي -

جيدة. بحالٍة جميعًا لنا بقيت احلدائق على حافظنا إذا أننا -

بكلمات مناسبة: التالية أكمل الفراغات :(١)
. ............................ من احلدائق على نحافظ -

جميعًا. علينا ........................... باحلدائق الضرر إحلاق -
احلدائق. منظر تشوه ............................... نترك ال -

. ........................ احلدائق من املمتلكات -
يلي: مما مفيدة جملة كون :(٢)

أوقات ، الفراغ نقضي ، ، احلدائق في
العامة. احلديقة في تكون التي واخلدمات بعض املرافق د عدِّ :(٣)

.............................................. -

.............................................. -

.............................................. -

(حديقة جميلة)
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غيرها، وجدنا األسواق الكبيرة، أو الدمام جدة، أو أو الرياض، ملدينة كبيرة مثل نظرنا إذا
بها. وينتفعون الناس تخدم وأشجارها وإنارتها، بأرصفتها اجلميلة والشوارع

مدينتك وأسواقها؟ شوارع تذكر أهم هل -
.........................................................................................

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

عليها. نحافظ أن وفائدة، علينا جماًال والطرق أكثر هذه األسواق ولكي تكون
نظمت كما واملسافات، االجتاهات الطرق توضح لهم إرشادات ملستخدمي وضعت لقد

والسرعة. االجتاه حتدد وتعليمات ضوئية، بإشارات حركة املرور
ومحافظتنا أن تبقى، أجل من الضخمة واجلهود الطائلة املبالغ الطرق هذه صرفت على لقد

اإلسالمي. سلوكنا يعكس حضاري مظهر عليها

الثامن الدرس
والــطرق الشــوراع علــى احملـــافظة

عام) كبير)(شارع (سوق
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الطالب: عزيزي تذكر:
البعض: يرتكبها التي اخلاطئة التصرفات وبعض الصحيحة التصرفات بعض إليك

أوًال: تصرفات صحيحة:
الشارع؟ في النفايات برمي يقوم من عقوبة ما والسوق. في الشارع العلب الفارغة نرمي ال -

والسوق. الشارع وسط نلعب ال -
عمال النظافة. نتعاون مع -

الطريق. عن األذى ٭ منيط -
خاطئة: تصرفات ثانيًا:

في الشارع. البالستيكية أو األكياس املستعملة األوراق إلقاء -
العبث بإرشادات الطريق. -

الشارع. رصيف افتراش -
حاجة. دون األسواق التردد على -

املرور. إشارات عند البيع -

منيط. كلمة: املعلم يوضح ٭

✔✕
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جملة مفيدة: ن لتكوِّ التالية الكلمات رتب :(١)
،   والسوق. الفارغة  نرمي ،   الشارع  ،  ال في   ، العلب

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

 
اخلاطئة:  العبارة وعالمة (✕) أمام الصحيحة العبارة أمام (✓) عالمة  ضع :(٢)

( ) والسوق.   الشارع - أساهم في نظافة
- ألعب في وسط الشارع.   ( )
النظافة.  ( ) - أسخر من عامل

( ) احلاجة.   عند - أتردد على السوق
( ) - أحترم إرشادات الطريق.  
( ) - أفترش رصيف الشارع.  

املناسبة: بالكلمات التالية الفراغات امأل :(٣)
...................... نظمت حركة املرور -
...................... صرفت على الطرق -

.................... توضح الطرق إرشادات -
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السادسة الوحدة

االستهالك. ٭ ترشيد

 ٭ املاء ثروة.

الكهرباء.  ٭ فوائد

والكهرباء. املاء ٭ تكاليف

يها. ف اإلسراف وعدم الكهرباء  ٭ استخدام
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وعدم  وامللبس واملشرب  املأكل في اإلنفاق؛ في االعتدال هو االستهالك:  ترشيد
اإلسراف.

.٣١ آية األعراف ﴾          ﴿ تعالى: قال
فإنك املاء صنبور تفتح وعندما الكهرباء، تستهلك فإنك أنوار املنزل إنك عندما تضيء
سواء اجلهاز، ذلك تستهلك فإنك جهاز من األجهزة تستعمل أي وعندما املاء، تستهلك
بقدر كان استخدامك له إذا اجلهاز على حتافظ إنك دراجة، ثالجة أو تلفاز أو جهاز كان

حاجتك.
أجل من بإسراف املاء صنبور كان يفتح االبتدائي الصف اخلامس في طالب صالح أخوكم
لينظر إناء في الغسيل ماء بأن يجمع عليه أشار لكن والده طعام، وجبة كل بعد يديه غسل
املاء وأن هذا كثيًرا، يستهلك ماء وجده الغسيل ماء فلما جمع مرة، كل يستهلك في كم

لثالثة أيام. يكفيه
االستهالك؟ يقلل والده ماذا يعمل لكي صالح استشار

احلاجة. بقدر يفتحه بل كامًال فتحًا الصنبور يفتح ال أشار عليه والده بأن
املاء. كبيرة من كمية ووفَّر صحيحة فوجدها والده بنصيحة صالح عمل

باقتصاد واعتدال. األشياء واملمتلكات مع يتعامل أن وتعلم

التاسع الدرس
االستهالك ترشيد

✔

✕
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الرشيد؟ ....................... االستهالك معنى ما تعرف هل الطالب عزيزي
صالح. فعل ماذا لزمالئك فيه توضح سطرًا تكتب حاول هنا أن

...................................................................
تذكر:

واالستعمال. االستخدام هو االستهالك -
إليه. نحتاج ما وأخذ االعتدال هو االستهالك ترشيد -

عليهما. احملافظة واجبنا نعمتان واملاء الكهرباء -

اخلاطئة: العبارة أمام وإشارة (✕) الصحيحة العبارة (✓) أمام إشارة   (١): ضع
حاجتنا.  ( ) قدر - نأخذ من املاء  
نهار.  ( ) ليل املنزل - نضيء جميع أنوار
اليوم.  ( ) طوال مفتوحًا - جنعل باب الثالجة
( ) حاجتنا.   املدرسي قدر - نشتري من املقصف
( ) نرميه.   ثم الصفحات بعض - نستخدم في الدفتر
(  ) جديد.   - كل يوم نأتي بقلم
( ) - أشتري كل أسبوع لعبة.   

االستهالك. ترشيد عن نصائح اكتب ثالث :(٢)
-
-
-

املناسبة: بالكلمات التالية الفراغات امأل :(٣)
............... املاء صنبور أفتح ال -

............... بقدر املاء من استهلك -
............... واملمتلكات األشياء مع أتعامل -
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تلك بحل تقوم لكنها املنزل، عن  املاء توقف مشكلة من دائمًا أحمد عائلة  تشتكي
املياه. سيارات نقل إحدى طريق عن إضافية مياه جلب عن طريق املشكلة

كما أنها املشكلة، أسباب عن تدري ال وهي شهور احلال عدة على تلك الوضع استمر
من املاء. إضافية كمية شراء املالية بسبب اخلسارة من تعاني أصبحت

االستهالك من ويزيد يستنزف املاء من أحد اخلزانات تسرب املياه أن مدرسته في أحمد تعلم
املنزل في ال تكون مشكلتنا قال: ملاذا طويًال ثم املوضوع هذا في ففكر اخلسارة، في ويوقع

تالفة؟ أنابيب مكسورة أو املياه من تسرب بسبب
مهنة يجيدون الذين السباكني أحد بإحضار الوالد فأسرع والده على األمر عرض 

السباكة.
خسارة محدثًا األرض في ووجد املاء يتسرب عطًال، فيها فوجد شبكة املياه السباك فحص

كبيرة.
أسرة أن كما املنزل، من تنقطع ال املياه وأصبحت وانتهت املشكلة العطل، أصلح السباك

املال. من الكثير وفرت أحمد
خفية. من مشكلة ألنه خلصها بالفخر فشعر فطنته، على أحمد األسرة شكرت

املاء استعمال  من االنتهاء بعد الصنابير بإغالق املاء على حتافظ كلها األسرة  أصبحت
املاء. وإهدار اخلسارة في يتسبب تسرب كل ومراقبة

تذكر:
ولوطننا. لنا خسارة املياه تسرب -

حاجتنا. قدر املاء نأخذ من -
االستعمال. بعد جيًدا الصنبور نغلق -

العاشر الدرس
ثــروة املــاء
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املياه يوفر االستهالك وترشيد املياه يهدر اخلاطئ االستخدام

محوري) (ري

اخلاطئ االستخدام

بكامله وأنت تتوضأ مفتوحًا عندما يكون الصنبور

(البانيو) باملغطس تستحم عندما

(الدوش) باملروش تستحم عندما

مفتوحًا الصنبور وتبقي أسنانك تنظف عندما

السيارة تنظيف عند املياه تستخدم خرطوم عندما

املياه تهدره من ما

املاء من لترًا ٣٨

املاء من لترًا ١٣٦

املاء من لترًا ١٢٠

املاء من لترًا ٣٨

املاء من كثيرة لترات

االستهالك ترشيد

جزئيًا افتحه

العادي. (الدوش) استخدم املروش

االستحمام. وقت تطيل ال

للمضمضة. من املاء كوبًا امأل

مملوءًا باملاء وممسحة. سطًال استخدم

املياه) لتوفير (خزان
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اآلتي: عن وأجب اقرأ املوضوع :(١)
أحمد؟ أسرة كانت تشتكي منه الذي ما -
............................................

في املشكلة؟ الذي فكر من
............................................

املشكلة؟ انتهت كيف -
............................................

من احلاجة؟ الصنابير أكثر من فتح ماذا ينتج -
............................................

املناسبة: بالكلمة الفراغ امأل :(٢)
بعد   ................. بإغالق  املاء على ................. كلها األسرة أصبحت -

. ................. كل االستعمال ومراقبة من االنتهاء
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من كبار أقاربك أحد تسأل أن عليك حياتنا اليومية، في الكهرباء فوائد معرفة عندما تريد
الكهرباء عنها تنقطع عندما حال البيوت أو الحظ املاضي؟ في يعيشون كانوا كيف السن:

اخلدمات. من متامًا وتخلو دامس ظالم في فجأة، إن البيوت تصبح
تذكر:

من ذلك: أمثلة احلياة، وإليك شوون كل في تتضح الكهرباء فائدة أن -
املنازل والشوارع واملساجد. في املصابيح تضاء الكهرباء بواسطة -

لتدفئته. أو لتبريد املكان التكييف نحصل على وبالكهرباء -
بالكهرباء. حياتنا املهمة في األشياء آالف تنتج التي تعمل املصانع، -

والتلفاز) - املذياع - الغسالة - (الثالجة مثل: املختلفة املنزلية األجهزة ندير -
بالكهرباء. وغيرها

املركزة والعناية العمليات غرف اخلصوص وجه وعلى املستشفيات تعمل -
بالكهرباء.

بالكهرباء. األجهزة التي تعمل بعض عدد
...........................................

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

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

منها وال يحدث دخان منها يصدر فال البيئة، تلوث أنها ال أيضًا الكهرباء فوائد من -
احلطب. أو مثًال عن الفحم تختلف فهي اختناق

عشر احلادي الدرس
الـكهــربــاء فـــوائد

الكهربائية) األجهزة (بعض
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الكهرباء لتوليد ضخمة محطات  السعودية، العربية  اململكة بالدنا في  اليوم وتوجد
على نحافظ وأن ذلك اهللا على نشكر أن وواجبنا الكهرباء بفوائد ننعم اهللا بفضل وأصبحنا
الغرفة من خروجنا املصابيح عند فنطفئ استهالكها. في نسرف أال الشكر ومن النعمة، هذه

الضرورة. عند إال نشعلها وال

اآلتية: العبارات في الفراغات أكمل :(١)
............. بواسطة ............. في املصابيح تضاء -

البيئة. ............. الكهرباء -
............. منها يحدث وال ............. يصدر من الكهرباء ال -

الكهرباء. لتوليد ضخمة ............. توجد في بالدنا -

اخلاطئة:  العبارة وإشارة (✕) أمام الصحيحة العبارة (✓) أمام إشارة ضع :(٢) 
( ) الكهرباء.   املنزلية بواسطة األجهزة - تدار معظم
( ) والفحم.  احلطب لرائحة مماثلة رائحة - حتدث الكهرباء
(  ) الكهرباء.  على تعتمد املستشفيات - ال
(  ) الكهرباء.  على نحافظ أن - من شكر النعمة
فقط.   ( ) - أشعل املصباح عند الضرورة
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حياتنا. في مهمان عنصران والكهرباء املاء
.٣٠ األنبياء، آية سورة ﴾     ﴿ تعالى: للماء قال حاجة ماسة في إننا

كبيرة للحصول جهوداً الدولة حيث تبذل وسهولة، والكهرباء بيسر املاء نحصل على ال إننا
والبحر العربي اخلليج على املياه محطات لتحلية اجلوفية، وإقامة طريق حفر اآلبار عن املاء على

والسيول. األمطار مياه حلفظ وإقامة السدود األحمر،
الطائلة األموال تصرف الدولة أن كما
الكهربائية الطاقة توليد محطات إقامة في

اململكة. مناطق مختلف في
املاء على احملافظة  علينا يتوجب لذا 

والكهرباء.

املاء مشاريع تكلفة في فكرت هل
والكهرباء؟

املاء مشاريع على الدولة صرفت لقد
طائلة. مبالغ والكهرباء

والكهرباء إلى منازلنا. املاء يصل من الوقت لكي طويلة املشاريع فترة هذه واستغرقت
تكلف الكثير صيانة أعمال إلى وأخرى بني فترة حتتاج الكهرباء وخطوط املياه شبكة إن

املال. من
وكهرباء؟ ماء من يستهلكه منزلكم تكلفة ما في يومًا فكرت هل

الطالب: عزيزي تذكر
فإننا: حاجتنا الكهرباء قدر من واستهلكنا املاء، من أخذنا إذا إننا

عشر الثاني الدرس

والكهــربـــاء املــاء تـكــاليف

فاتورة كهرباء

مياه فاتورة
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لآلخرين. النعمة هذه من جزءاً مننح -
الكهرباء. محطات على الضغط نخفف -

املاء. من قسطًا ونوفر التحلية محطات على الضغط نخفف -
املسؤولة. اجلهات جهود نقدر -

على أسرنا. من املال قسطًا ونوفر والكهرباء املاء تكلفة من نقلل -

اخلاطئة:  العبارة وإشارة (✕) أمام الصحيحة العبارة (✓) أمام إشارة   (١): ضع
التحلية.  ( ) محطات ومن من املياه اجلوفية املاء - نحصل على
طائلة.  ( ) مبالغ والكهرباء املاء على - صرفت الدولة
(  ) والكهرباء.   املاء نفكر في تكاليف - ال
وسهولة.  ( ) بيسر والكهرباء املاء على اهللا - نحصل بفضل
( ) والكهرباء.  املاء اآلخرين من حاجة أن نقدر - ليس من الضروري

اآلتية: العبارات في الفراغات أكمل :(٢)
طائلة. ........................ والكهرباء املاء مشاريع على الدولة صرفت -

........... على ............... من قسطًا ونوفر والكهرباء املاء من حاجتنا نأخذ -

لآلخرين. هذه ............ ......... من املاء والكهرباء فنمنح من حاجتنا نأخذ -
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أصدقائه على يفخر ونهاراً، كما ليًال باملصابيح يضاء منزله بأن أصدقائه على صالح يفخر
الكهرباء. تكاليف مبراقبة كثيراً يهتم ال بأنه

ظنًا التلفاز من يقترب صالح الكهرباء) كان استهالك (ترشيد عنوانه تلفزيوني حوار وفي
وهو يبتسم ليسمعهم ويرفع صوت اجلهاز ينظر ألصدقائه صار كما صحيحة، مواقفه أن منه

بالتكاليف. االهتمام الكرم، وعدم له الكهرباء يعني في اإلسراف ألن
والشراب الطعام في الكهرباء كاإلسراف اإلسراف في بأن أوضح التلفزيوني احلوار لكن

النعم. تقدير وعدم اجلهل وهو دليل على واملاء،
يأخذ بدأ حياته، أسلوب من يغير بدأ التلفاز، ثم صوت وخفض فجأة، صالح وجه تغير

حاجته. قدر الكهرباء من

عشر الثالث الدرس
فيها اإلســراف الكهربــاء وعدم استخدام

الصورة على كهرباءعّلق محطة
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تذكر:
والشراب. والطعام املاء كاإلسراف في الكهرباء في اإلسراف أن -

النعم. وعدم تقدير اجلهل دليل على الكهرباء في اإلسراف -

مباذا كان يفخر صالح على أصدقائه؟ :(١)
......................................... عليهم بـ كان يفخر

التلفزيوني؟ احلوار من صالح استفاد ماذا :(٢)
....................................................................................

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

الترشيد؟ بضرورة علم أن بعد صالح تصرف كيف :(٣)
....................................................................................

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

..................................................................................
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مقدمة
الوطنية التربية مادة تدريس أهداف

قيم وعادات األولى: الوحدة
األول: الصدق الدرس

التقومي
األمانة الثاني: الدرس

التقومي
الدرس الثالث: اإلخالص

التقومي
آداب السالم الدرس الرابع:

التقومي
اآلخرين الدرس اخلامس: احترام

التقومي
واإليثار السادس: الكرم الدرس

التقومي
الشجاعة السابع: الدرس

التقومي
التعاون الثامن: الدرس

التقومي
الوطن الثانية: الوحدة
الدرس التاسع: الوطن

التقومي
رموز الوطن الدرس العاشر: من

التقومي
الوطن خصائص الثالثة: الوحدة

مهبط الوحي بالدي عشر: احلادي الدرس
التقومي

اإلسالمية العقيدة عن والدفاع عشر: اململكة الثاني الدرس
التقومي

السعودية العربية للمملكة االقتصادية املكانة عشر: الثالث الدرس
التقومي

الصفحة رقم
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في اململكة السياحة الوحدة الرابعة:
السياحة األول: الدرس

التقومي
والتاريخية السياحية األماكن الثاني: الدرس

التقومي
اململكة في السياحة فوائد الثالث: الدرس

التقومي
السياحية املرافق استخدام الرابع: الدرس

التقومي
والعامة اخلاصة املمتلكات اخلامسة: الوحدة

املمتلكات اخلاصة اخلامس: الدرس
التقومي

العامة املمتلكات الدرس السادس:
التقومي

احلديقة السابع: الدرس
التقومي

والطرق الشوارع على احملافظة الثامن: الدرس
التقومي

االستهالك ترشيد السادسة: الوحدة
االستهالك التاسع: ترشيد الدرس

التقومي
ثروة املاء العاشر: الدرس

التقومي
الكهرباء فوائد عشر: احلادي الدرس

التقومي
والكهرباء املاء تكاليف عشر: الثاني الدرس

التقومي
االسراف وعدم الكهرباء استخدام عشر: الثالث الدرس

التقومي
الفهرس
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