


  ١    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

 الدرس االول

  كلمة التوحيد فى القلب والسلوك

  اذكر االسباب الىت تقوى التوحيد ىف القلب ؟ : س
  :هناك عدة اسباب تعيد العبد على تقوية التحيد ىف قلبه منها

  جمالسة العلماء واهل اخلري والصالح – ١
  سالمة القلب من الغل للمؤمنني – ٢
  املداومه على ذكرهللا تعاىل – ٣

  ماهى االشياء الىت تضاد التوحيد وتنقصه ؟ :س
  هناك اشياء تضاد التوحيد وتنقصه من االقوال واالفعال

  احللف بغري هللا – ٢الرقى          -  ١أوال: ما يضاد التوحيد من االقوال وهي:   -
  :الرقى هى مجع رقيه وهى الكلمات الىت تقرأ لدفع البالء او رفعه وهى نوعان -

 شركيه  - ٢شريعه       – ١  
لسان العرىب  حكمها جائزة شرعا -   الرقيه الشرعيه هى وهى ما كانت من الكتاب والسنه 
لفاظ غري   - الرقيه الشركيه هى الىت يستعان فيها بغري هللا  من امساء اجلن او املالئكه وتكون 

 مفهومه حكمها حرام شرعا
تعظيم للمحلوف والتعظيم حق من حقوق هللا فال جيوز احللف احللف بعري هللا تعاىل ألن احللف فيه 

 بغريه. 
  الذبح لغري هللا.  - ٢    التمائم   - ١نيا ما يضاد التوحيد من االفعال:   -

ذا ألن العرب   عناق الصبيان من خرزات أو عظام أو خيوط وحنوها ومسيت  التمائم هي: ما يعلق 
 كانو يتفائلون من امسها ان يتم هللا هلم مقصودهم 

:  الذبح  تعاىل قربة وعبادة عظيمة وال جيوز صرف العبادة لغري هللا.   الذبح لغري 
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  الدرس الثانى

  هب والفضهحرمة الشرب فى انية الذ 

عن حذيفة رضى هللا عنه قال مسعت رسول هللا يصلى هللا عليه وسلم يقول ال تلبسو احلريروال الديباج 
  ).........وال تشربو ىف انية الذهب والفضه 

 الكلمه معناها
 الديباج نوع من الثياب كله من احلرير

 انية وعاء لالكل والشرب
 صحافها وعاء كبري لالكل

ا ىف الدنيااملقصود   هلم ىف الدنيا تنعيم الكفار 
ا ىف االخره  لنا ىف االخرة حنن املؤمنني نتنعم 

  

  هو خذيفه بن اليمان
  صاحب السر   :شهرته

  هو جماوزة حد االعتدال والتوسع ىف الرفاهيه الرتف: 
  إعمار االرض -٢عبادة هللا      -١: مها   نااهلدفني االساسني من وجود االنس

ى عنها احلديث؟ : س   ما هى االمور الىت 
  النهى عن لبس احلرير والديباج للرجل دون املراة – ١
  سبب التحرمي على الرجال هو ابقاء الرجل على رجولته 

ملراة    عدم تشبه الرجل 
  ترك االسراف والتبذير

  جزاء من يلبس احلرير ىف الدنيا حيرم منه ىف االخره
  ىف انية الذهب والفضة وذلك بسب النهى عن االكل والشرب  – ٢

تمع    حىت ال يشيع االسراف والرتف ىف ا
  الن االسراف فيه كسر لقلوب الفقراء 

  االسراف يؤدى اىل الفقر
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  الدرس الثالث

  الغسل وانواعه

  ؟موجباتهواذكر أنواعه عرف الغسل  :س
ملاء ويعترب من وسائل الطهاره ىف االسالم   الغسل هو تعميم اجلسد 

  مستحب   -  أنواعه: واجب
  موجبات الغسل:

  الدخول ىف االسالم. – ١
  .اجلنابه وهى حاله تطرا عى االنسان عدما يصل اىل سن البلوغ – ٢
نقطاع الدم – ٣   .عندما تنتهى قرتة احليض والنفاس ويكون 
  .املوت فمن مات من املسلمني وجب غسله – ٤

  :مثلة الغسل املستحبأ
  من أراد دخول مكة والوقوف بعرفة. -لعمرة و اإلحرام حلج أ - غسل ميتاً غسل من  -  غسل اجلمعة

  ؟س: اذكر فرائض الغسل وسننه
  :فرائضه

ملاء – ٢النيه             – ١   تعميم اجلسد 
  :سننه

  غسل الشعر مع ختليله  – ٢        التسمية  – ١
لشق األمين مث األ – ٣    اجلسدك يدلتصابع و يسر مع ختليل األالبدء 

  :خطوات الغسل وكيفيته
  .غسل الفرج – ٤غسل الكفني.  –٣التسمية.  – ٢النية.  – ١

  غسل مجيع البدن – ٨  .يسرغسل الشق األمين مث األ – ٧. غسل الشعر – ٦الوضوء.   – ٥
  :مكروهات الغسل

  االغتسال بال ساتر   - ٢  .االسراف ىف املاء - ١
  .ولكن الوضوء اليغىن عن الغسلالغسل يغىن عن الوضوء     ملحوظة:
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  الدرس الرابع 

  املسح على اخلفني

  ؟ ومشروعيتهماة معىن اخلفني واجلبري عرف س: 

  .هو اللباس الذى يغطى القدمني وعادة ما يكون من اجللد :اخلفني

  .مثل اجلبس الذى يكون على الكسر ةوضع على جزء من اجلسم ويلبس حلاجهى ماي ة:اجلبري 

  :عيتهماو مشر 

ذ نزل فقضى إ ةذات ليل(صلى هللا عليه وسلم)  مع رسول هللا أبينا  :قال ةعن املغريه بن شعب
  )..... حاجته

  اذكر شوط املسح على اخلفني وما هى مدته ؟ :س

  ة.لبسهما على طهار  – ١

  .اال يشفّ أ – ٢

  ة.لى ظهر اخلفني واجلوربني واجلبري ع ن يكون املسحأ – ٣

م بلياهلنمدة املسح على اخلفني    .للمقيم يوم بليله وللمسافر ثالثة ا

 واللفاف ةما املسح على اجلبري أ، مت فيها املسحة ول مر أدة املسح على اخلفني من م أتبد ة: ملحوظ
نقضاء حاجه املريض فم ا تنتهى    .ليهاإد

  اذكر مبطالت املسح على اخلفني ؟ :س

  .انقضاء مدة املسح – ١

  ة.اجلناب – ٢

  ة.اخلف قبل انقضاء املدخلع  – ٣
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  الدرس اخلامس

  عمل الرسول 

) إذا كانت العبارة  ×( ) إذا كانت العبارة صحيحة أو عالمة خطأ √( س: ضع عالمة صح 

  خطأ: 

          القعود عن العمل فيه راحة للنفس وسعادة هلا            )×(  
   اشتغل رسولنا حممد صلى هللا عليه وسم ىف صغره برعى الغنم          )√(  
 حتمل رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم اعباء املعيشه مع عمه اىب طالب        )√(  
  ىف مكه عندما سافر اىل الشامترك اىب طالب ابن اخيه حممد صلى هللا عليه وسلم )× ( 

تى مبا يناسبه:أ   كمل ما 

  ا االنبياء مجيعا هى   رعى الغنم  :املهنه الىت عمل 
  اعادة بناء الكعبه رسولنا صلى هللا عليه وسلم مشركته قومه ىف:من مظاهر كفاح  
 : رافق رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم عمه اىب طالب ىف رحلة الشام عندما كان عمره 

  الثانيه عشرة
 : السائب بن اىب السائب  الرجل الذى شاركة الىن صلى هللا عليه وسلم ىف التجاره هو

  املخزومى

يت:س     : علل ملا 

  ؟رجوع اىب طالب مسرعا من الشام بعد االنتهاء من جتارتهس: 

  من ان يقتله اليهود اذا علمو انه النىب املنتظرخوفا على النىب صلى هللا عليه وسلم  ـ:ج

  ؟ما هى احلكمه من رعى االنبياء للغنم :س

ا مهنه حتتاج اىل صرب ولني ورمحه وهذه الصفات جتعل االنبياء يصربون جـ:    على اقوامهما

   !شاهدت غمامه تظله من حر الشمس ورايت خامت النبوه بني كتفيه : من قائل هذه العباره؟ س
   (الراهب حبريى)
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 سدالدرس السا

  رضى اهللا عنها زواج النىب من السيده خدجية

  .الزواج غريزه بشريه وسنه من سنن االنبياء واملرسلني

  اج من النىب صاىل هللا عليه وسلم؟ما هى االسباب الىت رغبت السيده خدجيه ىف الزو  :س

  وامانته ومشاركته ىف حلف الفضول. ملا راته ىف النىب من عفه وطهارة نسبة وصدقه ــــ:ج

  ؟اذكر قصة زواج رسولنا من السيده خدجيه : س

ــ:  اليه صديقتها (نفيسه بنت منيه ) تفاحته ىف ملا ارادت السيده خدجيه الزواج من النىب ارسلت جــ
بن عم اىن قد رغبت فيك كدت من موافقته ارسلت وقالت له  لقرابتك  االمر فرضى النىب وملا 

ذكر ذلك العمامه فخرج معه عمه محزه وعمه اىب وشرفك ىف قومك  فلما قالت ذلك للنىب 
ها خويطالب ومتت خطبتها من عمها  عمر    لد قد مات.و بن اسد الن ا

  ه وسلم من زوجته خدجيه بنت خويلد؟عدد اوالد النىب صلى هللا علي :س

  أوال :الذكور 

  هللا وقد مات طفلني آخرين قبل االسالم. القاسم وعبد

ثنيا :   اال

  زينب  ورقيه وام كلثوم وفاطمه.

  .للنىب فساعدته مباهلا وحتملت معه اعباء الدعوه االسالميه كانت السيده خدجيه زوجة وفية

خلري دائما. كان النىب صلى هللا عليه وسلم  وفيا لزوجته   خدجيه فكان يذكرها 
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  الدرس السابع

  احرتام االخرين جمال التهذيب:

  ذكر صور االحرتام ىف دين االسالم؟ ا :س

  الصوره االوىل :عدم السخريه واالستهزاء 

  ى هللا تعاىل عن السخريه واالستهزاء من االخرين الذين قد يكونون عند هللا افضل من الساخرين     

  الصوره الثانيه : التأدب ىف احلديث مع االخرين

  ينبغى على املسلم اال خيوض فيما ال يعنيه وال يكثر من الكالم املباح غري اهلادف     

  رين احرتام ملكيات االخ :الصورة الثالثه

  ينبغى ان تتعود ايها املتعلم على النظام ومعرفة احلقوق والواجبات واحرتام ملكيه االخرين

  .من اداب احلوار حسن االستماع وعدم املقاطعه 

لفعل :اللمز لقول او    .هو السخريه من الناس 

لنىب صلى هللا عليه وسلم ىف احرتام االخرين وجت الساءة اليهم ىف السر ب انينبغى على املسلم االقتداء 
  والعلن 

  من القائل  :س

  انك البنة نىب وان عمك وانك لتحت نىب ففيم تفخر عليك ؟ 

  القائل هو :النىب صلى هللا عليه وسلم 

 : السيده صفيه ــقاهلا ل
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  الدرس الثامن 

  ةاجلسمي ةبالصح اإلسالمعناية : اإلسالمية ةلثقافجمال ا

  املسلم؟ أثر العبادات ىف صحة بدناذكر  :س
  ت الىت فرضها هللا تعاىل على املسلم هلا امهية كربى ىف احملافظه على صحة االنسان ومنها:داالعباجــ: 

ضه بدنيه سهله للصغري والكبري موزعه على اليوم ىف مخس اوقات وفيها تتحرك    – ١ الصاله : هى ر
  واجهزته ومن ذلك الركوع والسجود. كل اعضاء اجلسم

ت االمعاءالصوم :  – ٢   .وفيه يتخلص املسلم من كثري من االمراض فهو يفيد ىف عالج اضطرا
املسلم من بلدة اىل مكه  احلج : وفيه حركه مستمرة جلميع مفاصل اجلسم بداية من انتقال – ٣

  املكرمه.
   :تعلمت من الدرس

   كامليته وحلم اخلنزير.من االطعمه  احل هللا تعاىل للمسلم كثريا من الطيبات وحرم عليه قليال  – ١
   .حث االسالم على التداوى وعالج االمراض الىت تصيب اجلسم – ٢
   .العبادات البدنيه هلا امهيه كبريه ىف صحة بدن املسلم – ٣
   .املسلم حيافظ على جسمه حىت يستطيع ان يعبد ربه – ٤
  : اكمل اجلمل االتيه:س
   .وحلم اخلنزيرمن االطعمه الىت حرمها هللا تعاىل امليته  – ١
  ت الىت حرمها هللا تعاىل اخلمر.من املشرو  – ٢
  .الركوع والسجود مفيدان ىف عالج فقرات الظهر وعضالت الكتف – ٣
  .االسراف ىف تناول الطعام يؤدى اىل السمنه وقلة احلركه – ٤
  

  ىف سبيل هللا هو سعد بن اىب وقاص.اول من رمى بسهم 
    .وكان عمره مخس عشر سنه هو الزبري بن العواماول من سل سيفه ىف االسالم 
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  الدرس التاسع

  االميان بامساء اهللا تعاىل وصفاته 

  عرف معىن توحيد االمساء والصفات ؟ :س
 توحيد االمساء والصفات هو اثبات ما اثبته هللا تعاىل لنفسه او اثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم  ـ:ج

  رسوله من صفات النقص من صفات الكمال ونفى ما نفاه هللا تعاىل عن نفسه او نفاه عنه
 ثله شى وهو السميع البصري"ليس كمقال تعاىل "

 هللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن قال تعاىل : مساء هللا تعاىل كلها حسىنأ)( 
 صفات هللا تعاىل الىت اثبتها لنفسه صفات كمال. 
  هناك صفات نفاها هللا عن نفسه ىف كتابه او ىف سنة رسوله مثل صفة املوت فهى صفة تقص

  ال تليق  تعاىل النه حى ال ميوت 
مساء هللا تعاىل وصفاته؟ :س   اذكر امهية االميان 

مساء  هللا تعاىل وصفاته امهية عظيمه منهاجــ:    لالميان 
مساء هللا تعاىل وصفاته داخل ىف االميان  تعاىل – ١   االميان 
ا تضمنت بعض امساء هللا تعاىل وصفاته – ٢   صورة االخالص تعدل ثلث القران ال
ا اشتملت على توحيد االمساء والصفات – ٣   اية الكرسى اعظم ايه ىف القران ال
مسائة و  :س   صفاته ؟اذكر بعض فوائد االميان  تعاىل و

  ج فوائد االميان  تعاىل متعدده منها 
  دخول اجلنه – ٤اخالص العمل  تعاىل   – ٣االبتعاد عن املعاصى   – ٢حمبة هللا تعاىل        – ١

 تعاىل احلسىن تسعة وتسعون امسا.عدد امساء هللا   
   تعاىل صفه احلياة والعلم والقدرة.من صفات الكمال  
 مسائة وصفاته.ااالميان  تع   ىل يتضمن االميان 
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  الدرس العاشر

  علم اهللا تعاىل وقدرته

  اذكر معىن اسم هللا تعاىل العليم؟ :س
ا ـ:ج وكل علم جاءت به الرسل ، العليم هو العامل بكل شى الذى مشل علمه كل املعلومات واحاط 
  .شى علما )قال تعاىل (وان هللا قد احاط بكل ا هو من قبيل علمه سبحانه. امن
سم هللا تعاىل العليم ؟ :س   ما هى مثرات االميان 

  اخلوف من هللا تعاىل  – ١
  طلب العلم من هللا تعاىل – ٢

  اذكر الفرق بني علم هللا تعاىل وعلم املخلوقني؟ :س
 علم هللا تعالى علم المخلوقين

 واسع وحميط بكل شى  قاصر وحمدود
 اليعرتيه نسيان يصيبه النسيان

 يعلم املاضى واحلاضر واملستقبل يعلمون شيئا من املاضى واحلاضر وجيهلون املستقبل 

  س مامعىن اسم هللا تعاىل القدير ؟
  .القدير هو القادر على كل شىء ملا تقتضيه حكمتهجـ: 

يبعث العباد للحساب   ومن مظاهر قدرته تعاىل ان خلق الكون مبا فيه وانه حيىي ومييت وا
سم هللا تعاللى القدير:مثرات    االميان 

  تعظيم هللا تعاىل وتوقريه  – ١
  االستعانه  تعاىل وحسن التوكل عليه – ٢
  املدوامه على سؤال هللا تعاىل واالكثار من دعائه  – ٣

  س اذكر الفرق بني قدرة هللا تعاىل وقدرة املخلوقني ؟
م قدرته خلق السموات واالرض وما بينهللا سبحانه وتعاىل له كمال القدره ومن كمال  هما ىف ستة ا

لعجز والقصور.اما قدرة املخوما مسه من لغوب،  ا تتصف    لوقني فا
  



  ١١    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

  الدرس احلادى عشر

  حق الطريق

 الطرقات، كم واجللوس يف( إ عن اىب سعيد اخلدرى رضى هللا عنه عن النىب صلى هللا عليه وسلم قال
  ).........مالنا من بد ا:قالو 

  معاىن املفردات: 
 ةالكلم معناها

كم واجللوس  احذروا وابتعدو  ا
 مالنا بد  ال نستطع االستغناء عنها
 غض البصر  منع البصر عن احملرمات

  كف االذى   منع االذى

    
  راوى احلديث هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه وشهرته ابوسعيد اخلدرى

  .سنه ٨٤هجريه عاش  ٧٤سنة توىف ، و قبل اهلجرة  ١٠ولد سنة 
  اذكر فوائد اعطاء الطريق حقه ؟ :س

  من الفوائد الىت تعود على الفردجــ: 
         حتمل املسؤليه  
  املعامله احلسنه مع االخرين  

تمع         من الفوائد التلى تعود على ا
  حملبه والتالف   يستم 
 لسالم والطمانينه تمع    ينعم ا

  :اكمل ما يلى  :س
   يؤدى اىل كشف عورات الناساجللوس على الطرقات – ١
  الغيبه والنميمه والسخريه والتعليقات على املارهمن امثلة االذى القوىل – ٢
   سد الطريق و اتالف املرافق العامهمن امثلة االذى الفعلى – ٣



  ١٢    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

  :الدرس الثانى عشر

  التيمم

  االسالم دين السماحه واليسر

  عرف التيمم واذكر مشروعيته ؟ :س

  .التيمم هو استخدام الرتاب الطاهر ملسح الوجه واليدين بنية ايستباحة الصاله ــ: ج

  )...........قوله تعاىل (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحو بوجوهكم وايديكم منه  :دليله

  املاء عشر سنني )قوله صلى هللا عليه وسلم (الصعيد الطيب وضوء املسلم وان مل جيد       

  ما هى االسباب املبيحه للتيمم؟وما هى اركانه وسننه؟ :س

  اذا عجز عن استعمال املاء– ٣اذا كان املاء اليكفى للطهاره   – ٢عدم وجود املاء    – ١

  :اركانه

  ضرب اليدين على الرتاب الطاهر  – ٢               النية – ١

  رتتيبال – ٤    مسح الوجه مث الكفني مره واحدة    – ٣

  :سننه

  التسميه    – ١

  :مبطالت التيمم هى

  وجود املاء ملن فقده – ٢كل مايبطل الوضوء يبطل التيمم    – ١
  القدره على استعمال املاء ملن كان عاجز عن استعماله– ٣   

  ما احلكم اذا وجد املتيمم املاء؟ :س

  قطع صالته مث يتوضا ويعيد الصاله. اذا حضر املاء اثناء الصاله فعليه ان يجــ: 

   . اذا حضر املاء بعد االنتهاء من الصالة فصالته صحيحه وليس عليه اعاده
       



  ١٣    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

  الدرس الثالث عشر 

  تامل الرسول صاىل اهللا عليه وسلم فى غار حراء

نة قريش قبل البعثه احملمديه ؟الرجال الذين رفضو اذكر بعض  :س   ا د

  زيد بن عمرو بن نفيل -٢ورقه بن نوفل     – ١

  اذكر امهية التامل ىف الكون؟ :س

  اكتساب حمبته سبحانه -   ٢الشعور بعطمة هللا تعاىل وقدرته       – ١
دة االمين به جل شانه    – ٣   طاعته والبعد عن معصيته– ٤ز

  اذكر بعض دالئل النبوه الىت حدثت للنىب صلى هللا عليه وسلم قبل البعثه ؟ :س

  حمبة اخلالء    – ٣الرؤ الصادقه     – ٢سالم احلجر والشجر عليه صلى هللا عليه وسلم       – ١

ى عنه وحمبته والصالة عليه    واجب املسلم جتاه النىب صلى هللا عليه وسلم هو طاعته والبعد عن ما 

 التفكري السليم يهدى اىل االميان  تعاىل.   
  الكون املاء والنبات والشمس والقمرمن مظاهر قدرة هللا تعاىل ىف.  
 اختذ النىب غار حراء مكا لعبادة هللا تعاىل والتامل ىف خملوقاته.  

  تيه؟اكمل اجلمل اآل :س

 ىل االميان  تعاىل.التفكري الصحيح يهدى االنسان إ  
 ن هللا تعاىل هو خاق الكون    .كان العرب قبل االسالم يعرتفون 
 بعثت النىب صلى هللا عليه وسلم. لظهرت بوادر النبوه قب  
 عليه وسلم وهو ىف سن األربعني.نزلت الرساله على النىب صلى هللا   

    



  ١٤    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

  الدرس الرابع عشر 

  اداب املتعلم

  ؟: اذكر بعض فوائد العلم لطالبهس

  فعه عند هللا تعاىل.العلم هو سبب للر               

 طلب العلم عباده.  

 طلب العلم طريق الوصول للجنه.  

 .بيقى اجره بعد موت صاحبه  

  ماهى اداب طلب العلم ؟ :س

  اخالص النيه  تعاىل-  ١

   : احرتام املعلم -  ٢

ذنه. الـــ  أ. االنصات اليه. ب.ويكون ب    تتحدث مع زميلك اال 

  سارع اىل مساعدة معلمك والدعاء له تضحك اثناء احلصه. د.الجـ.

   اجلد واالجتهاد ىف طلب العلم.– ٣

لعلم– ٤    .العمل 

لصحابه الكرام والعلماء ىف حرصهم على طلب العلم – ٥   .اقتدى 

  للمتعلم شرف كبري ومكانه عاليه يناهلا ىف الدنيا واالخره



  ١٥    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

  الدرس اخلامس عشر 

  الضيافةداب أ

  اذكر اداب الضيافه؟ :س

لضيف وفتح الباب له – ١    .الرتحيب 

  ديث الطيب.حلمالطفته  – ٢

  تقدمي الطعام له. – ٣

م. – ٤   اكرام الضيف ثالثة ا

  اخلروج معه اىل الباب. – ٥

  من كمال االميان  تعاىل اكرام الضيف  

  كان النىب اعظم الناس ىف اكرام الضيف  

  اول من ضيف الضيف هو سيد ابراهيم عليه السالم  

  

  

    



  ١٦    الثانيالفصل  –إسالمية تربية  –السادس الصف 

  الدرس السادس عشر 

  التفكري االجيابى فى حياة املسلم 

  عرف التفكري االجياىب؟ :س

  مل منه نتائج جيده ومرضيهجهد عقلى  التفكري االجياىب هوجــ: 

   : مثلتهأ

  التفكري ىف حل املشكالت          التفكري ىف حتقيق املستقبل      التفكري ىف مساعدة االخرين

   : االسالم يدعو اىل التفكري االجياىب

ته     :اىل التفكري االجياىب منهادعا القران الكرمي ىف كثري من ا

  الدعوه اىل التفكري ف الكون (اومل يتفكروا ىف ملكوت السموات واالرض )– ١

  الدعوه اىل الشورى  (وشاورهم ىف االمر )– ٢

  بعض مظاهر التفكري االجياىب ىف حياة النىب عندما قام حبل مشكلة احلجر االسود 

  ختطيطه اجليد للهجرة 

  بعض الصحابه الذين كان هلم تفكري اجياىب 

  السيده خدجيه             احلباب بن املنذر 

  االسباب الىت تنمى التفكري االجياىب

  توثيق الصله  تعاىل  
 قراءة قصص الناجحني ومصاحبة املتفوقني  
  احلرص على االفكار االجيابيه  
          االبتعاد عن االفكار السلبيه جتنب عبارات التشاؤم  

  


