
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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المرافق العامة

( فيها متاع لكم )

استحضار مراقبة ا� في األماكن
العامة





الشعور بمراقبة ا� له
عدم إيذاء اآلخرين



ال يجوز ذلك
ألنه يسبب الضرر للبائع.

عدم غض البصر عن الحرام
تصوير األخرين دون علمهم.



تصرف خاطئ يسبب يعرض الشباب للفتنة

يساعد على منع المعاكسات

الغش في
النظر إلى الحرامالبيع



توفير خدمة الدفع السريع
زيادة عدد صناديق الدفع

زيادة الرقابة
فرض الغرامات الرادعة



المساجد - المصليات
العيادات الصحية - المستشفيات

المدارس – المعاهد - الجامعات

المالعب – النوادي - المسابح

األسواق – مراكز التسوق

شاطئ – الصحراء





يشوه المنظر العام

عدم التجسس على اآلخرين

االعتدال في المشي – عدم رفع
الصوت

يحافظ على الماء

يسبب المشاكل
يحافظ على البيئة

يحافظ على النظافة أوافق
أوافق
ال أوافق
أوافق

ال أوافق



إماطة األذى عن طريق
الناس

زيادة عدد صناديق القمامة.
وضع قوانين تمنع الممارسات

الخاطئة
توفير مساجد في الحدائق

فرض غرامات على المخالفين.



بناؤها وإصالحها.

المشافي

كف األذى

غض الصر

ذكر ا� تعالى

السماحة في البيع
والشراء

المدارس

المالعب

المطارات

الحدائق
حمايتها مما

يفسدها
إماطة األذى

عدم التجسس

غض البصر

عدم اإلسراف



غض البصر

عدم التسبب
باألذى

ذكر ا� تعالى

عدم رفع الصوت

√

√

×

×



مصدر رزق اإلنسان

مكان لتلبية حاجات
الناس

وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي ال يموت،
بيده الخير وهو على كل شيء قدير



قيم نفسك


