
 

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 لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8     

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

https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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تكوين صورة في العقل حول األشخاص باالعتماد على أشكالهم أو حتى 
. قبل رؤيتهم ، وتكون غير مطابقة للواقع غالبًا 

إدراك الشخص لنقاط القوة ونقاط الضعف عنده وبالتالي يعرف كيف 
.يتصرف في األمور 



يًا في أن يكون مسالًما في رأيه ووسطيًّا في تفكيره وقانعًا في عيشه وراض
.نصيبه وعقالنيًّا في طموحه 

معناه الرضى والقناعة بما أعطاه هللا لإلنسان وعدم التكلُّف والبساطة في
.التعامل 



.مفتاح االنسجام الداخلي هو الرضى والبساطة وعدم التكلُّف 



















ٌِّء ُمطلقًا أو خي ٌِّر مطلقًا و لكننا عليك أن تعرف  أنه ال يوجد شخص َسي 
.مزيج من هذا وذاك 

. أي عقبة في الطريق هي مجرد منعطف في طريقك إلى النجاح 

ا االختالفات التي ال شأن لنا فيها  عوامل توحيد ، ال أسباب ... أمَّ
.تفريق 



تتكلم جميعُها عن الصراعات ( أ ) األفكار الواردة في المقطع 
النفسية كاختالف اإلنسان مع روحه وتكوين الصورة الذهنية الخاطئة 

يتكلم عن حلول لتلك المشكالت ومنها ( ب ) والمقطع ... عن اآلخرين 
وتقديم بعض ...  حسن الظن واحترام وتقدير الناس وسالمة القلب 

.النصائح في نهاية المقطع 



وافُ ارَ عَ تَ لِّ » وقبائَل وبًاعُ ا شُ نَ لَ عَ وجَ أٍب واحٍد وأم ٍ واحدٍة ن  مِّ ا هللاُ نَ قَ لَ لقد خَ 
بيننا التقوى والعملُ لِّ التفاضفميزانُ « م  اكُ قَ ت  أَ هللاِّ دَ ن  عِّ م  كُ مَ رَ ك  أَ نَّ إِّ 

ه ال نَّ أنعرفُ هذا النص  خاللِّ ، ومن  لآلخرينَ المنفعةِّ وتقديمُ الصالحُ 
نِّ يجوز لشخص أن يُقَل َِّل من شأن شخٍص آخرَ  قِّهِّ أو للو  ر  هِّ بل عليه أن  لعِّ

ليه أن عن اآلخرين ، وعالخاطئةِّ الصورةِّ يتُرَك هواجَس النفسِّ وتكوينَ 
َل بإصالحِّ  ؛ فبذلك تتقدَُّم هِّ غيرِّ إلى عيوبِّ اًل قبل النظرِّ أو  هِّ يوبِّ عُ ينَشغِّ

ُر الحبُّ واإلخاُء بين الجميع البشريةُ  . وينتشِّ



نشاط ال صفي للطالب 



ن  صالِّحِّ ُدعائُِّكم في)  ُكم ال تَن ُسونَا مِّ (ُسُجودِّ

العناني علي فرج –أ 


