










األكل والزينة والظل والوقود والخشب والدواء

ألهميتها وكثرة الحاجة إليها فلو نضب أحد المصادر يوجد
بديل عنه

تكريم ا� تعالى وتفضيله لإلنسان على
مخلوقاته

على عظمة ا� تعالى
وقدرته

الغذاء والظل والمأوى





االرتقاء بسلوك اإلنسان نحو األفضل
فيتحلى بحسن الخلق في تعامله مع

الناس

الستمرار الحياة على كوكب األرض إلى يوم
القيامة

يدل على بديع خلق ا� تعالى وإتقانه وقدرته على
كل شيء

تقوية الوازع الديني ،وقرب اإلنسان من ا�
تعالى





االلتزام بقواعد السير ، عدم السرعة الزائدة ، إعطاء المشاة حقهم في
العبور

تحذير الطالب من خطورة عدم االلتزام بقوانين المرور ومنها :
الحوادث المرورية واإلصابات وكثرة الوفيات وتعريض النفس

واآلخرين للخطر

يهدف النشاط إلى توعية الطالب بأهمية االلتزام بقواعد
استخدام وسائل النقل للمحافظة على األرواح ومنعًا لوقوع

الحوادث

علم ا� تعالى بتغيير وسائل النقل في
المستقبل







القم
ر

القم
ر

البركة في
ماله

تفكك المجتمع وضعفه حسد الناس وكراهيته

انتشار العداوة والحقد عدم البركة في ماله

ترابط المجتمع وقوته

قلة الجرائم في المجتمع سبب لقوة
اإليمان

انتشار الجرائم في المجتمع سبب في ضعف
اإليمان

تقوية العالقات بين الناس إفساد العالقات بين الناسينال األجر والثواب الحرمان من األجر

انتشار المحبة بين الناس حب الناس له

السخرية من المؤمنين واستبعاد وإنكار البعث بعد
الموت

هؤالء الذين أمرتمونا باإلنفاق عليهم لو شاء ا� ألغناهم
وألطعمهم



نشر اإلشاعات الكاذبة التي تضر المجتمع فتوقع اإلنسان في ظلم اآلخرين

تعريض الغير للظلم وتعريض نفسه للعقوبة وهذا التصرف يفكك
وحدة المجتمع

تعريض نفسه للعقوبة الدنيوية واألخروية وكره الزمالء له

النجاح والتفوق والتميز

االنتظام وسرعة اإلنجاز



العناد والجحود
والتكذيب

فاليوم التظلم نفس شيئًا
وال تجزون إالماكنتم

تعملون

إن كانت إال صيحة
واحدة فإذا هم جميع

لدينا محضرون

الهالك والعقاب الشديد



القم
ر

القم
ر

القم
ر

القم
ر

القم
ر

القم
ر

القم
َفَال َيْشكُُروَن (ر ْيِديِهْم �� كُُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِملَْتُه �� (35ِلَي��

ْن كُْنُتْم َصاِدِقيَن ( (48َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ا�

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن ( (52َقاُلوا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الر�

ال� كَاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن ( ِهْم ا� ِتيِهْم ِمْن َآَيٍة ِمْن َآَياِت َرب� (46َوَما َت��

النفخة الثانية وهي نفخة البعث
والنشور

النفخة األولى وهي نفخة الموت
والصعق

بالسلخ أي كسلخ الجلد عن اللحم من ظهر الشاة بعد
ذبحها




