
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   9/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا *

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

https://almanahj.com/ae/9islamic                   

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

https://almanahj.com/ae/9islamic2     

                   grade9/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا *

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/9
https://almanahj.com/ae/9islamic
https://almanahj.com/ae/9islamic
https://almanahj.com/ae/9islamic2
https://almanahj.com/ae/9islamic2
https://almanahj.com/ae/grade9
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org




ال یمكن.
فقد المریض بصره.

یقوم كل فرد بوظیفتھ المناسبة لھ.







االختالف عن اآلخر بصفات وأفعال
ذاتیة

استقالل الشخصیة وتطورھا

التفریق بین األشیاء والحكم علیھا بصورة صائبة

معرفة منافع األشیاء ومضاّرھا واختیار
األفضل





انتشار الفساد في المجتمع..1
تخلي الرجال عن المھام التي خلقھم هللا تعالى لھا كالقوامة على النساء واألطفال وكسب.2

الرزق.
تخلي المرأة عن وظیفتھا الطبیعیة كالعنایة باألطفال والقیام بشؤون البیت..3
اتصاف النساء بالقوة والخشونة والرجال بالرقة و النعومة..4

حث اإلسالم على الزواج حتى تستمر الحیاة ببقاء الذكر واألنثى ،وتشبھ الرجال بالنساء والنساء
بالرجال یفسد المجتمع ویقلل فرص الزواج.

(فكر، اكتب، ناقش زميلك ، شارك استراتيجية
الجميع)

Think, write, pair ,share

(فكر، .زاوج، شارك الجميع) استراتيجية
Think, pair ,square, share



ال یجوز
ال یجوز









. نقص اإلیمان وقلة الخوف من هللا.1
. االضطرابات النفسیة لألبناء بسبب المشاكل العائلیة أو انشغال الوالدین.2
. التقلید االعمى لكل ما یبثھ اإلعالم من أفكار منحرفة تدعو إلى الفساد األخالقي.3
. ضعف اإلرشاد والتوجیھ الدیني في المدارس والجامعات.4



المالبس والثیاب..1
المشي والكالم..2

عدم الرضا بالقدر..1
عصیان أمر هللا ورسولھ..2
ضعف المجتمع..3
ضیاع حقوق األوالد..4
فقدان تقدیر الذات واالحترام..5

ضعف التربیة..1
الصحبة السیئة..2

التربیة السلیمة..1
الصحبة الحسنة..2



عدم الرضا بالقدر..1
عصیان أمر هللا ورسولھ..2
ضعف المجتمع..3
ضیاع حقوق األوالد..4
فقدان تقدیر الذات واالحترام..5

النھي عن محاولة الخروج عن خلقة هللا بتحریم تشبھ أي من الجنسین باآلخر ،
ألن ذلك من المعاصي التي تستوجب اللعنة والطرد من رحمة هللا تعالى.



ضعف التربیة..1
الصحبة السیئة..2

التربیة السلیمة..1
الصحبة الحسنة..2

لتبقي أسرتھا متماسكة مما ینعكس على تالحم المجتمع وزیادة قوتھ.


