
 

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 العاشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

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

https://almanahj.com/ae/10islamic                   

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

https://almanahj.com/ae/10islamic3     

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

https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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القلوب      )  ( ، الفئدة ، البصار ، السمع

اليات            خلل من عليها يستدل التي والعقلية ، المشاهدة الحسية المور
مخلوقاته         في التأمل خلل من الله وجود على كالستدلل



بالغيب   المقصود





وذكرى            وموعظة ، وسلم عليه الله النبيصلى لفؤاد تثبيتا
العصور     مر على للمؤمنين

وأشرف        العمال بأحسن القيامة ليوم المؤمن ليستعد
والخلق   الخصال





فالغيب             غيبية كلها الستة الركان لن الستة بالركان اليمان يسبق بالغيب اليمان
الستة     الركان يسبق

الكهف  ‘        في الفتية مكثها التي المدة الفتية عدد



















الشدائد-     1 على النعم-    2الصبر على العمل-    3الشكر على القبال
الحضاري   الراقي



الله-   1 خشية
سرا   تعالى

وعلنية 
الخلصفي-   2

الععمل 
الجنة-   3 دخول
السعادة-  4

والطمأنينة 

قيام-   1 وقت
الساعة 

نزول-   2 علم
المطر 

في-    3 ما علم
الرحام 

تكسب-    4 ما يعلم
غدا 

زمان-   5 يعلم
الموت   ومكان

التصديق   في
الجازم 

بالمغيبات  
حيث    شك دون

السلم   ان
من    بكثير امرنا

الغيبة   المور

الله-    1 استأثر غيب
للنسان     يمكن ول بعلمه

إدراكه 
به-     2 الله أعلم غيب

عن     ببعضه او الناس
الوحي  طريق

غاب     ما كل هو
حواس   عن
ول   النسان

عن    إل يعرف
الوحي   طريق



الساعة    قيام الرحام    وقت في ما يعلم المطر    نزول علم

له                 الله علمه ما إل الغيب من يعلم ل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
الوحي طريق عن



تخطأ            وقد تصبح قد تنبؤات انها العتبار في الخذ مع يجوز

الله          ال الغيب يعلم ل أنه حيث يجوز ل
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