
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م
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             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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الصديق الصدوق

تقصي الصديق الصالح/ الحذر من الخيانة / الصديق اليكون لمصلحة 

االمانة العدل  / المحبة هلل تعالى / الصدق 

الظلم/ الخيانة / الكذب 
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الى الخيركصديق تقي ينصحك ويأمرك بالمعروف و ينهاك عن المنكر ويوجهك: الجليس الصالح المباشر 

كالكمبيوتر تالزمه للبحث والكتابة وتلقي العلوم: الجليس الصالحغير المباشر 
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يربقدم لك نصيحة او يعينك على الخ

تكتسب منه معرفة أو مهارة

تتأثر بحسن سلوكه وخلقه

الراحة والشعور باالمن واالمان

يتأثر بمجالسته للجليس الصالح باكتساب حسن خلقه
صالحة قد يساهم في تقوية عالقة الفرد باهلل تعالى ويدله على األعمال ال

يدل زميله على حسن التعامل مع أسرته وبر والديه

وتقدمهيرشده لطلب العلم النافع والمساهمة في األعمال التي ترفع المجتمع
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أن تجد منه ريحا منتنة 

اتكيتسبب لك في مشاكل تربك حي

يوجهك لكل شر وكل خلق سيء
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لعلمال انصت اليه لقناعتي أن كالمه غير صحيح فالمدرسة منبر ل

استنكر عليه ذلك و أنصحه بأن ذلك ينافي االخالق والدين

هاال أرد عليها بل أبلغ الجهات االمنية المختصة لمعالجتها والتصدي ل

تجعلك منعزال عن اسرتك ومجتمعك

تجعلك سيء الخلق عدواني الطبع

تبعدك عن طاعة هللا تعالى ورسوله وتفقدك محبة الناس
تجعلك عاقا لوالديك خاسرا ألسرتك واخوانك

تجعلك منبوذا من المجتمع منعزال غير محترم
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صحيح لمالزمة الطالب الهاتف 

اد والحاسب اآللي هذه االيام أكثر من افر

اسرته وهي مفتوحة ال رقيب عليها

به لم يعد يفارق الطالب هاتفه أو حاسو

إال وقت النوم وقل من يراقب من االهل

ه في هو جليس نافع لجليس

كل أحواله ومتصف بكل

صفات الخير والوفاء

ر جليس صالح مباش

جليس صالح غير

مباشر

يقدم لك نصيحة

ةتكسب منه معرف

لوكهتتأثر بحسن س

هو الجليس الذي 

ر يسبب لك الضر

كفي حياتك واخالق

ل يسبب لك المشاك

يوجك لكل شر وكل

خلق سيء
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ان يكون ممن عرف بالتقوى وحسن الخلق :-

الصدق واالمانة والوفاء: -

سوء الخلق والكالم البذيء والنميمة :-

التشدد في الدين المؤدي للتنفير: -

مواقع تحمل علما نافعا لجهات رسمية معروفة وموثوقة وموسوعات وأخبار علمية وتمثل مرجع ال حكام 

االسالم كالهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف 

عالقة وطيدة فهدفهما واحد عن الصديق واخالقه

الدعوةالختيار الجليس الصالح
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