
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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وتعليمها      الطريقة هذه لنشر أسارع
للخرين

العظيم         الجر يأخذ كفاعله الخير على الدال

الصدقات –   –   المساجد بناء العبادات
بناء  –   -    البار حفر اليتام رعاية

المدارس









  

أهمية    على للتأكيد
وللقناع   الحق اتباع

تعليم    هو الهدف
وتقديم   الناس
والعبرة   العظة

السماء   لمعرفة
والشخاص



مساعدة     –  –   الشجاعة فيه الخير لنشر الوطن خدمة
الخير  –    لفعل المبادرة الستقامة الخرين



وتقريع    وتوبيخ إنكار استفهام



مهتدون)       ( وهم ً ليسألكمأجرا من  اتبعوا



 

قومه     يعلم أن تمنى
فيؤمنوا    مآله بحسن

تعالى   بالله

قتلوه    :     ثم وأهانوه كذبوه منه القرية أهل  موقف

ودعوتهم    والرشاد النصح
المرسلين   إتباع  إلى



   

والنجاز   الععطاء  كعثرة

واللفة    المحبة انتشار

للشجاع    المجتمع احترام

واليجابية  التفاؤل

زملئه   لتميز يفرح

حقه     في يخطئ من يسامح

المتبادل  الحترام

بشجاعة   بخطئه يعترف



قوم 
فرعون

ثمود  قوم
بالبحر  الغرق
بالصيحة  أهلكوا

صرصر   بريح أهلكوا عاد  قوم
الرض    بهم الله خسف قوم 

لوط



الفقراء –  –    –   -    مساعدة الوالدين بر الكريم القرآن تلوة الصيام الصلة
الجيران   إلى الحسان

تعالى       الله إلى سيحضرون الناس جميع
للحساب



بحسن     قومه يععلم أن
مآله

للخير   وحبه إخلصه

   ً جميعا الله أهلكهم
واحدة  بصيحة

وقتلوه   وأهانوه كذبوه





ترجعون)         (  وإليه فطرني الذي أعبد ل ومالي

والصرار  الععزيمة

للخرين     ونشره الخير حب

التسامح

المرسلين)           ( اتبععوا ياقوم قال يسععى رجل المدينة أقصى من وجاء

السابقة      للمم المبين والخسران الليم العذاب

بحسن           قومه يعلم أن تمنى الجنة أهل نعيم رأى حين
الرسل       ويتبععوا بالله فيؤمنوا مآله
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