
 ايآلشثة
 والتعليم الرتبية وزارة
 والتوجيه املناهج قطاع

للمناهج العامة اإلدارة

الثانوي الثالث للصف

 والتعليم الرتبية لوزارة حمفوظة الطبع حقوق
م٢٠١٧د-١٤٣٨



خظثئع

 والتعليم الرتبية ة—وزا
 والتوجيه املناهج قطاع

للمناهج العامة االدرة

كني
اإلميان

الثانوي الثالث للصف

املؤلفون
حمسن حيىي أمحد . د

 جابر حممد حسن ًا.
 احلاج حامد طاهر د.
 مقبل عيل ميما ا ًامحل-. د.
 احلبوبي الرمحن عبد حممد د.
هادي علي حممد ًامحد ًا.

املوتى صاحل ناجى امحد ًا.

رسا 0العوامي
 — صبا لطف حممد ًا.
 الصلوي داود ملممان مجيل د.
 قطران صاحل ًامحد د.
 عزان سامل حيىي حممئ-. ًا.
ردمان حمسن محد ًا على ًا.

منسقًا 0

الفيت اإلخراج

 — املنصو حسني حممد : وتعمميم صاف
ي—الذما حسني مسمد : والرسوم —الصو

الشيباني عبدالعامل حامد : التصميو تدقيق
م٢٠هـ-¥±١٤٣٨
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املحتويات
اهلفحه ع٠ هد *1

¥±—٧ ------------------------------------ الدين : األول الدرس
اإلسالم ،الدين اىل اإلنان حاجة ، الدين معىن

التقو.

١٩ —١٥ ------------------------------ بالغيب اإلميان : الثاني الدرس
 ،املغلق الغيب ،النيب الغيب ،بالغيب اإلاان معىن
 ،واحلقيقة الغيب ،الغيب عامل على التعرف طرى
 بالغيب اإلميان فضل

التقو.

٢٥ —٢. ---------------------------------- األلوهية الثالث: الدرس
 االلوهية لوازم ،االلوهية معىن

 با_لوهية اإلميان مقتضى
التقو.

٣٢ —٢٦ _______________________________ والرسالة النبوة الرابل: الدرس
واملرسلني االنبياء خصائص ،والرسالة النبوة معىن

 املعجزات
 اخلامت النيب

التقو.
٣٧ —٣٣----------------------------------- الوحي خامس: ا الدرس

 بالعقل الوحي عالقة ،الوحي معىن
التقو.

¥٢ —٣٨ _____________________ النبوية السنة يف العلمي اإلعجاز السادس: الدرس
 النبوية التة يف العلمي اإلعجاز مفهوم
 التة يف العلمي اإلعجاز داسة أمهية
التقو.

¥٨ —¥٣------------------------------- واإلميان العلم االبا: الدرس
 اإلميان بوابة العلم ،العلم معىن

 اململين عند العلم قممة
 املادي والتقوى اإلميان
التقو.
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¥ه — ¥٩ __________________________ الغرد حياة يف اإلميان أثر : الثامن الدرس
 مكرم خملو, اإلنسان

 الله من اإلنسان قرب
 واإلحساس —الشعو مسو

 للمؤمن الدائمة السعادة
 واآلمل اإلميان
التقو.

٥٩ —٥٥ ------------------------- اجنمتا حياة يف اإلاان أثر : التاسع الدرس
 العامة ا_خالق شيوع

 —اإليثا ،التعاون
 االمجاعى واآلمن اإلميان
 اجلرمية من احلد

التقو.
٦٣ —٦. _____________________________ الله على التوكل العاشر: الدرس

)خلو من —التحر ،التوكل معىن
 باألسباب واألخذ التوكل
 بالله بالئقة التوكل عالقة
التقو.

٦٦ —٦¥ ---------------------- )±( اآلخر باليوم اإلاان عشر: ا(ادي الدرس
 باآلخرة الدنيا عالقة
 املوت عند الناس أحوال
 ونعمه القرب عذاب
 الئالئة املرحلة هو الربزخ
التقو.

٧٢ —٦٧---------------------- (٢) اآلخر باليوم اإلميان عشر: الثاني الدرس
 —الصو يف النقخ

 وا*يزان واحلاب العرض
 السرال على —العبو

 وعذاهبا —النا
ونعممها اجلنة

التقو.
٧٧ —٧٣______________________ الدعاء عشر: الثالث الدرس

الدعاء اجابة ،الدعاء أسية ،الدعاء معىن
التقو.
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