
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   12/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا *

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

https://almanahj.com/ae/12islamic                   

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

https://almanahj.com/ae/12islamic1     

          grade12/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر 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/12
https://almanahj.com/ae/12islamic
https://almanahj.com/ae/12islamic
https://almanahj.com/ae/12islamic1
https://almanahj.com/ae/12islamic1
https://almanahj.com/ae/grade12
https://almanahj.com/ae/grade12
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


حدوث            عند يتهاوى مزعزعا أيمانا ويكون قناعة، ل خوفا الناس يؤمن
مصيبة  أي



والتمكين          النصر وسنة التسخير وسنة التمحيص وسنة البتلء سنة
التلزم        ....... وسنة التدافع وسنة التداول وسنة التدرج وسنة

معينة      أمور في مخير النسان أن
. ذلكك        على محاسب وهو الشخص مسؤولية الختيار أن



مدرسة           الصدفة توجد لم الصدفة، تنفي الكون في والدقة النظام
 ......    ، مصنع أو كتاب، أو



النبات      يحتاجه الذي فقط الماء تبخر

وموت          الوكسجين، اختفاء وبالتالي الملح بسبب النبات، على القضاء
 . والحيوان  النسان

الفق        وانتشار مدمرة أزمات في والدخول البركة محق
و       والمودة المجتمع حاجات وسد والتكافل الطمأنينة



     :      .... خ    يجازى خيرا فعل من والجزاء النتيجة يحدد الفعل أن بحديدةك نفسه قتل من

  (. فهذا        الحرمات وانتهاك الحقوكق ضياع الخلق، انهيار المرض، انتشار
) شاملة    نتيجته فردي عمل

 ...... رتع   :     وبهائم رضع أطفال لول الله من الرحمة

.... والتعاون  -      والمحبة الرحمة من الحرمان الرفق عدم

     (    - الموت    معصية، على الموكت القتل، السيء الهلك تجنب الخير عمل من الكثار

والفناء   –     البيوكت خراب الزور على القسم

الله    –         يغضب وفيما قيمة أو هدف بل الهلك الدنيا حطام على الصراع



والجريمة   –    الفاحشة انتشار الكفء تزويج عدم

َواْلْوَجاُع  الطّاُعوكُن
َع      الّسلْطَاِن َوَجْوِر الَْمئُونَِة َوِشدِّة الّسنِيَن

أَْمَوالِِهْم   َزكَاةَ يَْمنَُعوا



والجل  –      الرزق في زيادة الرحم صلة
تعالى  –       الله سخط وتجتب المغفرة التطوع صدقة

والكثر      –      بالفضل ذلك الله يعوض يرضيه ل ما وترك لله الخلص

والجتهاد          والجد المذاكرة وهي النجاح بأسباب الخذ من بد ل



إيمانه  • لقوة اختبار
الذنوب • لتكفير
ولخرة    • الدنيا في الدرجات لرفع



ِعبَر         المخلوقاِت نظاَم تحكُم الّتي والمطّردةُ الثّابتُة القوانيُن
الخالق     إرادِة والمكاِنَوْفَق ُسنٌّة        الّزماِن فهَو كالموِتمثال، للنساِنفيها، اختياَر ل
كائٍن    كّل على حتميٌّة

حادثتيِن           شكِل على تَِردُ الّتي وهَي النساِنوإرادتِه، بفعِل ترتبُط
يكوكُن           فيها الجزاِء تحّققكُ و جزاءٌ، والُخرى شرٌط مترابطتيِّنإحداُهما

الّشرِط،    تحّققكِ حتميًّة نتيجًة

الحياِة    وازدهاُر الرِض عمارةُ
الخالِق     عظمِة لمعرفِة سبيٌل إنّها

النّاِس        بيَْن المنافِع وتبادُل الخريَن، مَع التّواصِل تحقيُق
بالطّمأنينِة  الّشعوُر

الثّباُت
الطّرادُ
العموُم

الكوِن     لحركِة المباشرةُ والملحظُة التبّصُر
والحاديِث         القرآنيِّة النّصوِص خلِل من الّسنِنالّربّانيِّة استقصاءُ

تاريِخالممِ    ودراسِة النبويِّة
للنّاِس         العقوبَة يُعّجَل أْنل اللِّه اقتضْتحكمُة

ِمنهْم   يكوُن َمْهما



ِعبَر          المخلوقاِت نظاَم تحكُم الّتي والمطّردةُ الثّابتُة القوانيُن هَي
الخالِق     إرادِة َوْفقكَ والمكاِن الّزماِن

ُسنٌّة         فهَو كالموِتمثال، للنساِنفيها، اختياَر ل
كائٍن    كّل على حتميٌّة

حادثتيِن           شكِل على تَِردُ الّتي وهَي النساِنوإرادتِه، بفعِل ترتبُط
فيها          الجزاِء تحّقُق و جزاءٌ، والُخرى شرٌط مترابطتيِّنإحداُهما

الّشرِط     لتحّقِق حتميًّة نتيجًة يكوُن

شرط
واليسر ية الستبشار

به         يقوكم من على بالسوء نتائجه ترجع السيء المكر



والستبدال     الهلك عنه ينتج الظلم

زوالها    يسبب النعمة كفر

يتأخر      ول يتقدم ل محتوم الجل
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