






















الجمعة

سيئة



يم أظافر مقلمة ال تتراكم الجراث

تحتها وال تؤذي صاحبها 
صحيا وال بالمظهر السيء

أظافر طويلة متسخة 

تؤذي من يتناول الطعام 
هألنها تنقل الجراثيم إلي

أظافر طويلة مطلية بطريقة 

عشوائية، مظهرها يسيء 
الةلصاحبها وال تقبل بها الص

اخ قلمي أظافرك حتى ال تتراكم تحتها األوس
وتنقل لك األمراض، ويقطن الشيطان بها

ستتجمع تحتها األوساخ وتنقل له األمراض ، كما
وائيةتسبب له اإلصابة بخدوش نتيجة الحركات العش





شكل أظافري ومظهر يدي 
جميل



تناول الطعام 

د الصحي الذي يفي

الشعر وتنظيفه 

باستمرار كما أن 

وضع المرطبات 

والمغذيات المالئمة

يفيده ويجعله 
صحيا



لكي نتخلص من األطراف الميتة وغير 

الصحية ،لنحمي الشعر من التقصف، 
ويساعده ذلك على النمو بشكل صحي

ار يصبح شعري غير مرتب وعرضة للتلوث بالغب

والعدوى بالقمل والحشرات األخرى لذا من 
.الضروري تصفيفه وربطة بطريقة مرتبة 



ى ألن استعمال المجفف بكثرة يؤدي إل

التالي جفاف الشعر وتقصفه وتساقطه وب
ريفقد حيويته أي يضر بصحة الشع

بسبب الحر الشديد الذي يسبب 
رالتعرق، فيجلب األتربة إلى الشع

تضع شعرها على
عينها

تقص شعرها 

دون إشراف من 
الكبار

تضع 

شعرها في 
فمها



كي ال يصاب بحشرة القمل 

ألنها تحوي على مواد مضرة بصحة الشعر 



استخدام الثلج إلزالتها من شعرها









قضاء حاجتنا

الخبث



أقول دعاء الدخول 

ل إلى دورة المياه قب
الدخول إليها

أدخل دورة المياه 
بالقدم اليسرى

عند دخول دورة 

المياه أغلق الباب 
خلفي 

بعد االنتهاء أسحب 
جهاز الطرد

عند الخروج أقول
غفرانك: 

أغسل اليدين 
بالماء والصابون





الدخول إلى الحمام 
بدون حذاء

إلقاء المناديل على
األرض

هدر
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يتأذى الراكب  في حال 
االصطدام وقد يؤدي للوفاة



الطائرة

اربط حزام األمان من أجل سالمتك

ع حتى ال أتعرض للوقو
من السيارة

يسبب السقوط وقد 
يسبب التعرض لحادث



وذلك لالبتعاد عن طريق مرور السيارات مما 
يحافظ على حياتي من خطر الحوادث 

أعطر فمي بذكر هللا ، أقرأ في الكتب







مظهر سيء، يجب أن نضع القمامة في علبة تخصص

عن لذلك ، ثم نقوم بإلقائها في صندوق القمامة عوضا
إلقائها في الطريق





موجهة -1

للسيارات 

تحتوي -2
ألوان3على 

موجهة -1

للمشاة

تحتوي -2
على لونين

تنظم 

حركة 
السير

تعمل إلكترونيا بالكهرباء



األخضر

األحمر



عرض يرجى الحرص عند العبور، وااللتفات الى اليمين واليسار قبل عبور الشارع حتى ال نت-

للحوادث والصدمات

العبور من المكان المخصص لعبور المشاة -

االنتباه إلى إشارة المرور وعدم العبور اال إذا كانت إشارة مرور المشاة باللون األخضر-







رصيف

شارع

ا

ع

يص





المشاكسة أثناء

اللعب قد تؤدي 
لإلصابة

لعب الكرة على 

أرض يوجد فيها ماء

قد تسبب خطر 
االنزالق واالصابات

اللعب بالقرب من 

ب أرض المسبح يسب

االنزالق واالصابات
والكسور

اللعب بالنار يؤدي إلى حدوث الحرائق
وبالتالي أضرار للجسد والمكان 

.تجنب اللعب عند مصادر الخطر 

.احترام اآلخرين أثناء اللعب وعدم اإلساءة إليهم

.  أال يكون اللعب مصدر إزعاج لآلخرين أو إيذائهم

.المحافظة على الممتلكات العامة أثناء اللعب
.عدم اللعب مع الحيوانات



رذحأ

ملست

احذر تسلم







السالمة



المطبخ

التنظيف

الثقاب

الكهرباء

التدفئة


