
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/6                   

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

                  https://almanahj.com/ae/6islamic                   

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

       

                  https://almanahj.com/ae/6islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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وسلم      –  عليه الله صلى الرسول نصرة
الثواب      وتحصيل تعالى الله رضا  نيل

وتوفير     لقدومهم والسرور البتهاج
لهم    العيشالكريم   أسباب





الوس 
النصار  والخزرج
والمهاجري
اليهود  ن

والمشركي
ن





الوحدة 
 الجتماعية

السلم   قيمة
الشعوب   بين

المن 
 والستقرار

الدين   حرية
 والعقيدة



موطنه   لنها
نشأ   الذي

فيه   وترعرع

آوته    التي هي
   ، دعوته ونصرت

قضى   وفيها
حياته   من  جزءا

النشأة – 
التعليم 

الستقرار – 
المن -   الحكام

الحياة– جودة



التفوق    –     في الرغبة العلم الحرصعلىطلب
 والتميز

عدوان  –      –  كل من الوطن حماية الوطنية الخدمة
التطوعية الحملت في المشاركة

وعلى   –      لغتي أحافظعلى الديني النتماء أدعم
الثقافية    خصوصيتي





بالمثل   والمعاملة  الشكر

والمكافأة   التكريم

وأقدره   أحترمه

والحسان   البر
رموزه    وأحترم أحبه

خدمته    وأتفانىفي





السري    والترابط المحبة
لفراد    النفسي والستقرار

 السرة
ارتفاع   –   الطلبة بين التعاون

التحصيلي   المستوى
وتقديم    والمحبة الترابط

للمحتاج   العون

النتاج    وزيادة العمل  اتقان





المن  –   المحبة إشاعة
 الستقرار

العلقات   وتمتين  التقدم
وتصدع    والحقد الكره

الحضاري   المجتمع التخلف
الجرائم  المن   –   وانتشار المجتمع تقدم

الستقرار







المسلمين   تقوية
صفهم   ووحدة

النبيصلى    نصرة
وسلم   عليه  الله

المسلمو
الوس  ن

 والخزرج
اليهود 
والنصار



اختللف –  –  انقسام
مصالح –   ضياع  تقاتل

الناسمن    تمكين
الممارسة   حرية

الدينية
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