
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

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             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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 كلهما يبين قيمة الصحة وأنها نعمة

 كلهما يبين قيمة الصحة وأنها نعمة

 العناية بصحتي - استثمارها في نفع 

 العناية بصحتي - استثمارها في نفع الخرين

الخرين

 العتدال في الطعام والشراب - 

 العتدال في الطعام والشراب - ممارسة الرياضة.

ممارسة الرياضة.
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 صحته الجسم صحته الجسم

 انجاز أعماله  - عدم 
الحاتياج للخرين.

 انجاز أعماله  - عدم 
الحاتياج للخرين.

 تقديم المساعدة لهم 
وبرهم .

 تقديم المساعدة لهم 
وبرهم .

 الدفاع عنه والعمل 
والنتاج.

 الدفاع عنه والعمل 
والنتاج.

www.almanahj.com



يحبه الناسيحبه الناس يرضى الله عنه يرضى الله عنه

ينتشر المنينتشر المنيتلحام المجتمعيتلحام المجتمع
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الطهارة جزء من دين المسلم.الطهارة جزء من دين المسلم.

 تصرف غير صحيح لنأ السلم أمر بالنظافة. تصرف غير صحيح لنأ السلم أمر بالنظافة.

 تصرف غير صحيح لنه يضر بالبيئة وصحة 
النسانأ.

 تصرف غير صحيح لنه يضر بالبيئة وصحة 
النسانأ.

تصرف صحيح لنه يحافظ على نظافة المكانأ 
والوقاية من المراض.

تصرف صحيح لنه يحافظ على نظافة المكانأ 
والوقاية من المراض.
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 تغطية الناء
وغلق الباب
 تغطية الناء
وغلق الباب

للحماية من  
الجراثيم

 و لمنع دخول 
ما يضر

للحماية من  
الجراثيم

 و لمنع دخول 
ما يضر  عدم التنفس 

او النفخ في 
الناء

 عدم التنفس 
او النفخ في 

الناء

 لمنع الجراثيم 
من الوصول 
لجسم النسانأ

 لمنع الجراثيم 
من الوصول 
لجسم النسانأ

تطهير الناء 
الذي ولغ فيه 

الكلب

تطهير الناء 
الذي ولغ فيه 

الكلب

لنأ لعاب الكلب 
يصيب النسانأ 

بالمراض

لنأ لعاب الكلب 
يصيب النسانأ 

بالمراض
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 ذكر الله و قراءة 
القرانأ

 ذكر الله و قراءة 
القرانأ

المل وعدم اليأس 
واليمانأ بالقدر

المل وعدم اليأس 
واليمانأ بالقدر

التسامح والعفوالتسامح والعفو

الصبر عند الشدائد 
وشكر الله

الصبر عند الشدائد 
وشكر الله
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 العمل النافع الذي ينفع صاحابه 
والخرين

 العمل النافع الذي ينفع صاحابه 
والخرين
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تصرف غير صحيح لنأ السهر مرهق 
للبدنأ ويفقد التركيز

تصرف غير صحيح لنأ السهر مرهق 
للبدنأ ويفقد التركيز
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تقوية الجسد وامداده بالطاقة التي يحتاجها  
للعمل والحياة.

تقوية الجسد وامداده بالطاقة التي يحتاجها  
للعمل والحياة.
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تسوس السنانأ – 
زيادة الوزنأ

تسوس السنانأ – 
زيادة الوزنأ

هشاشة العظام –  
عسر الضم

هشاشة العظام –  
عسر الضم

الجفاف وعسر 
الهضم

الجفاف وعسر 
الهضم

 توفير الطاقة اللزمة 
للجسم

 توفير الطاقة اللزمة 
للجسم
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يفقده التركيزيفقده التركيز

 ينفر منه 
الناس

 ينفر منه 
 الفلس الناس

والقتراض
 الفلس 
 قلة العمل والقتراض

والنتاج
 قلة العمل 

والنتاج

 يدمر التفكير يدمر التفكير

 التوتر وسوء 
العلقات

 التوتر وسوء 
العلقات

 السرقة 
والفلس
 السرقة 
والفلس

 عدم القدرة على 
النتاج

 عدم القدرة على 
النتاج
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 تضر بصحة النسانأ وتتلف الرئة 
وتصلب الشرايين وضياع المال.

 تضر بصحة النسانأ وتتلف الرئة 
وتصلب الشرايين وضياع المال.

 تؤذي من يحيط به ويصبح قدوة 
سيئة.

 تؤذي من يحيط به ويصبح قدوة 
سيئة.
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 الرماية الرماية

السباق ( الجري)السباق ( الجري)
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اا كلما   كلما كانأ جسم النسانأ سليم
كانأ لعقله قدرة على التفكير والبداع 

واتخاذ القرار السليم

اا كلما   كلما كانأ جسم النسانأ سليم
كانأ لعقله قدرة على التفكير والبداع 

واتخاذ القرار السليم
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 الفحص الدوري واجراء 
التحاليل.

التطعيم ضد المراض.

 الفحص الدوري واجراء 
التحاليل.

التطعيم ضد المراض.

تصرف غير صحيح لنه يضر بصحته.تصرف غير صحيح لنه يضر بصحته.

 تصرف صحيح لنأ ذلك يساهم في 
سرعة الشفاء بإذنأ الله.

 تصرف صحيح لنأ ذلك يساهم في 
سرعة الشفاء بإذنأ الله.
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 استخدام منديل عند العطاس        عدم 
السعال في وجه الخرين

عدم استخدام أدوات الخرين

 استخدام منديل عند العطاس        عدم 
السعال في وجه الخرين

عدم استخدام أدوات الخرين
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الصحة توفر للنسانأ الطاقة التي تمكنه من 
المشاركة الفاعلة في عملية التنمية القتصادية 

والجتماعية.

الصحة توفر للنسانأ الطاقة التي تمكنه من 
المشاركة الفاعلة في عملية التنمية القتصادية 

والجتماعية.
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 بناء المستشفيات والمراكز الطبية 
واستقدام الطأباء الماهرين وتوفير 

أحادث الجهزة الطبية.

 بناء المستشفيات والمراكز الطبية 
واستقدام الطأباء الماهرين وتوفير 

أحادث الجهزة الطبية.

 الدعاء للقادة والمحافظة على 
المرافق داخل المستشفيات 

والتفوق ودراسة الطب.

 الدعاء للقادة والمحافظة على 
المرافق داخل المستشفيات 

والتفوق ودراسة الطب.
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 تعينه على 
طأاعة ربه 
وتحقق له 
السعادة. 

 تعينه على 
طأاعة ربه 
وتحقق له 
السعادة. 

 الحث على 
النظافة

 الحث على 
النظافة

 ممارسة 
الرياضة

 ممارسة 
الرياضة

 المر 
بالتداوي
 المر 
بالتداوي

 العتدال 
في الطعام 

والشراب

 العتدال 
في الطعام 

والشراب

 تحريم كل ما 
يضر

 تحريم كل ما 
يضر

 الراحاة 
والنوم

 الراحاة 
والنوم

بناء 
المستشفيا

ت والمراكز 
الطبية 

واستقدام 
الطأباء 
.الماهرين

بناء 
المستشفيا

ت والمراكز 
الطبية 

واستقدام 
الطأباء 
.الماهرين
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 ابتعد عن كل ما يضر بصحتي وصحة 
الخرين

 ابتعد عن كل ما يضر بصحتي وصحة 
الخرين

أحاافظ على المرافق الصحية وأتفوق 
لدراسة الطب

أحاافظ على المرافق الصحية وأتفوق 
لدراسة الطب
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√ 

√ 

√ 

X 

X 
www.almanahj.com



اا  اا على سلمة البدنأ - وتجنب  حارص
للمخاطأر الصحية.

اا  اا على سلمة البدنأ - وتجنب  حارص
للمخاطأر الصحية.

لما يترتب على أكلها من أضرار 
صحية خطيرة.

لما يترتب على أكلها من أضرار 
صحية خطيرة.

 طأهارة النفس وسلمتها طأريق 
للجنة.

 طأهارة النفس وسلمتها طأريق 
 طأهارة النفس وسلمتها تحقق للجنة.

الستقرار النفسي
 طأهارة النفس وسلمتها تحقق 

طأهارة النفس وسلمتها تحقق الستقرار النفسي
الشعور بالسعادة

طأهارة النفس وسلمتها تحقق 
الشعور بالسعادة

 مرضاة للرب مرضاة للرب طأهارة للفم طأهارة للفم
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