
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/8islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/ae/8islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد الحماد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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التربية االسالمية





ألن األمن من أعظم النعم التي امتن هللا بها على عباده  
ففي ظله تستثمر خيرات الوطن وثرواته 



وسائل اإلعالمنشر المجالت والصحف وجميع  

نفاذ الماء وانتشار األمراض 

اختيار القضاة وإنشاء المحاكم 

زيادة اإلنتاج واألرباح يوفر للشعب سبل الحياة الكريمة والسعادة 

انتشار البطالة والفقر والجرائم 

بناء المدارس والجامعات  
بناء المستشفيات والعيادات 

تدريب وتأمين الشرطة في كل مكان 



االستمرار في اإلرشاد والتوعية -1 
وضع عقوبات على كل مسرف -2 



العقوبات  
والسجن 
والتوعية 
واإلرشاد

نشر الرعب 
التعرض للقتل   

والسجن

مصاحبة األخيار 
التوبة الصادقة

  

انتشار األمراض      
الفقر واإلفالس 

ألن تعاليم اإلسالم تحرم علينا القتل واالعتداء وإراقة الدماء 

قوة الدولة وازدهارها وتقدمها وتسابق الناس للعمل فيها 





اإلتحاد قوة وأمان وتقدم وازدهار للوطن 



أشكر جميع الحكام على جهودهم المبذولة في تحقيق األمن واألمان واالستقرار 

تحقيق األمن والسعادة واالستقرار للجميع 



كل الشكر والتقدير لكل من يساهم في نشر األمن ويحقق األمن  
واألمان لوطنه

التأكد والتثبت من صحة األخبار من أولي األمر علينا 

األسرة نواة المجتمع فإن صلحت صلح سائر المجتمع 



االتصال بهم وقت الحاجة والضرورة 

األمن  
من أعظم 

الغايات
وأجلّ  

النعم

العدل 
والمساواة 
والتسامح 
وتقوى هللا 
والمسؤولية

األمن  
أساس 
التقدم 

والحضارة 
واالستقرار

األمن ضد  
الخوف وهو 

توفر الطمأنينة 
واالستقرار 
وسبل الحياة 

الكريمة 

أساهم 
وأشارك 
من أجل 
تحقيق 
األمن 
لوطني

أتأكد من صحة األخبار قبل نشرها 



لو كان اإلسالم دين عنف وإرهاب لما انتشر في كل مكان  
ودخل الناس فيه أفواجا  

انتشار الفساد والجرائم والفقر والحروب في المجتمع 

الغيبة والنميمة

  

السب والشتم 
الخيانة

الكذب 

السرقةالقتل 




