
 

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 التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

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

https://almanahj.com/ae/9                   

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

https://almanahj.com/ae/9     

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

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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السبُع
الُموِبقا
ت





َة َوَنْحُن ُنَسالََك ُمَنا اْلِجن� َتَنا اإلسالم ِمْن َغْيَر ان ُنَسالََك - َفَال ُتَحر� َعِطي� الل�ُهم� ِاْنِك ��

السبع
الُموِبقات

نواتج التعلم الٌمتوقعة بإذن
ا� تعالى



التهيــئ
ة



ضعف االيمان-                     عد استشعار مراقبة
ا�

رفقاء السوء                           اتباع الشيطان



رواه البخاري ومسلم





ألنه أعظم الذنوب وال ينفع معه طاعة





الكسب المادي – نشر الفساد

خداع الناس – سرقة أموالهم

غير صحيح ألن ذلك ينافي العقل والعلم والحل بكشف
خداعهم وتحذير الناس منهم



القتل – اللعن –دخول
النار

الدية ألهل القتيل





تراكم الديون
عدم القدرة
على السداد

سداد الديون
استئناف
التجارة من
جديد

سوء اإلدارة
السرقة
حريق

جدولة الديون
البحث عن
مصادر تمويل



قائم على الزيادة
بالباطل

قائم على المعاوضة

حاللحرام



وفرت لهم دور الرعاية – سنت لهم القوانين التي تحمي حقوقهم – نشرت
التوعية بحقهم



القوات المسلحة ورجال الشرطة





ألنه خرج عن أمر ا� بصيانة أعراض الناس

تصرف غير صحيح والحل في نصحه وتحذير الناس
منه واالبالغ عنه للجهات المتخصصة



السحر

قتل النفس التي حرم
ا�

أكل الربا

أكل مال اليتيم

التولي يوم الزحف

قذف المحصنات

من مات أبوه
دون البلوغ

المهلكات

بيان حرمة النفس
اإلنسانية

الحرص على أكل
الحالل الطيب

صون أراض الناس
واجب شرعي





يدل على خطورتها ووجوب االبتعاد عنها

يسبب ارتفاع األسعار – انعدام البركة من المال – كساد
التجارة

ألنه إنكار لوجود ا� وتسوية بين من يخلق ومن ال يخلق

اإلضرار باألسر – ضياع السمعة – انتشار الفاحشة



حتى ال يترك فريسة للضياع – وتعويضًا عن فقدان األب






