
  

 

 

 دليلها من سورة يوسف القيمة
 التوحيد

 و
 

 اإليمان
 و

 العبادة

                     : " قال تعالى

                                                " 83اآلية 

                    : " قال تعالى

                         

                " 93و 04اآلية  

 الصبر
 و 

 التقوى

 38 اآلية"                       : " قال تعالى " 

  83اآلية"                      " قال تعالى 

 09اآلية  "                        : "  قال تعالى

 38اآلية "                       : " قال تعالى  اليقين

 09اآلية "                      :" قال تعالى 

 الحوار
 

 النصح
 

 التوجيه

 5اآلية "                     : " تعالى قال 

                       : "  قال تعالى

                                " 76اآلية  

 العلم
 22اآلية "                 : "  قال تعالى

 55اآلية "               : "   قال تعالى

الوفاء 
باألمانة 
والمسؤول

 ية

 : "  قال تعالى                          " ( المبادرة)  ــ قيمة         " 55اآلية 

: " قال تعالى                                    55اآلية 

 الكفاءة 
 و

 االستحقاق

                      " قال تعالى 

                   " 55و 55اآلية  

 العفو
 و
 

 التسامح

    50اآلية                    : "   قال تعالى

   02اآلية                 : "   قال تعالى

 "                         : "  قال تعالى

العفة 
 والحياء

                    : "   قال تعالى

          "  (حسان ا هلل و النفس و للغير الخشية ــ اإل)   28اآلية . 

                      : "   قال تعالى

                                 " 55اآلية 

 بهيجة الغليط: األستاذة           م                       بسم هللا الرحمان الرحي ية                                      التربية اإلسالم: مادة  

 أولى باك: المستوى                      القيم المستف ادة من سورة يوسف                            ابن عباد التأهيلية: ثانوية 



 الكرم
 50اآلية "                    : "  قال تعالى 

 الشورى
 : "   قال تعالى                                    "  58اآلية 

: "  قال تعالى                                                     " 59اآلية 

 التفاوض
                       " : قال تعالى 

                          "  79واآلية  50اآلية 

 العدل
 60اآلية  "                  : " قال تعالى 

حسن 
الظن باهلل 

 ملو األ

                     " : قال تعالى 

 (الرجاء  ــ عدم القنوط )      "    36 اآلية 

 التوكل
 76ج اآلية "                 " : قال تعالى 

األخذ 
 باألسباب

 76ج اآلية  "                    "  : قال تعالى 

 69 اآلية"                    : "  قال تعالى

 الصدقة
                    : " قال تعالى 

       "  33اآلية 

االعتراف 
 بالخطأ

 55اآلية  "                   : " قال تعالى 

 35اآلية "              " : قال تعالى 

التوبة 
 واالستغفار

                       "  : قال تعالى 

الحلم 
وعفة 
 اللسان

                         : "  قال تعالى 

              "  (كظم الغيض )   قيمة          66اآلية 

بر 
 الوالدين

 99  ج اآلية"               :" قال تعالى 

 اإلحسان
 28اآلية "                  ": قال تعالى 

                      : " قال تعالى 

                                                         " 599اآلية 

الدعاء 
بحسن 
 الخاتمة

 : " قال تعالى                                                       

         "   (االعتراف بالنعم    )قيمة         595اآلية 

 التفكر
 

 االعتبار
 

 التأمل

 595اآلية "                : " قال تعالى 

: " قال تعالى                                                    

                       555اآلية 

                    ": قال تعالى 

        



 7اآلية             : " قال تعالى 

 االقتداء
اآلية  "                       : " قال تعالى 

593 

 النصر
                   : " قال تعالى 

        

الخوف 

والخشية 

 من هللا

 28اآلية "                  "" : قال تعالى 

اآلية "                     " : قال تعالى 

99 

التوسط 

 واالدخار
                      " : قال تعالى 

                          من 

 03 إلى اآلية 07اآلية 

 الصدق

 المودة
 الرحمة
 المحبة

 5اآلية "                    : " قال تعالى 

  39اآلية   "                  " : قال تعالى 

 30اآلية                 : "  قال تعالى 

القدير 

 واالحترام
                  ": قال تعالى 

                   "  04اآلية  

اإلكرام 

 واإليواء
    25ج آلية "                  : " قال تعالى 

 43اآلية                     : " قال تعالى 

الشهادة 

 بالحق
  55ج اآلية            "  : قال تعالى

 13اآلية                   " : قال تعالى 

التمكين 

 األرض في
"  :قال تعالى                                                   "57اآلية    

 


