






















نعم ، أعجبني جدا

تساعد والدتها في أعمال المنزل وتعامل جدتها وأمها بلين ولطف

أسرتي متحابة وسعيدة



النها تنام أمام والدها 

بطريقة غير مهذبة وتقرأ 

بطريقة غير صحيحه

النها تضع قدم فوق 

االخرى امام والدها وهذا 

تصرف غير اخالقي



وقبلت رأس جدتها ووالدتها

التلفاز -الحمام 

المياةبرادة 

غرفة الطعام -الشاي غالية -

االنترنتشبكة 

المنزلهاتف 

الغسالة

.



يضاف االسم في بطاقة العائلة وهي بطاقة تستخرج للمتزوجين فقط يضاف 

بها اسم الزوجة وأسماء االبناء

في المنزل                                  عن االقارب

في المتنزهات                             في الرحالت















وعليكم السالم

كيف حالك

بخير الحمد هلل

هل الوالد موجود؟ أود ان اخبره شيئا مهم

تقريب الجهاز: الخطأ 

ابعاد الجهاز قليال عن العين : الصح 

االستماع الى الموسيقى وفت العمل: الخطأ 

الصح االلتزام بالعمل
السهر في الليل: الخطأ 

النوم مبكر : الصح 



قد اعرض المنزل للسرقة( ١

قد اعرض نفسي للخطف او االذى( ٢

او االبتزاز في حال حدث اي مكروه لي لالذىتعريض اهلي ( ٣

او للمنزل





استخدم االجهزة الذكية عند الضرورة فقط

اتجنب االتصال باالجهزة الذكية في االوقات

غير الالئقة

استخدم نغمات التنبيه الهادئة

احدد وقت للعب في االجهزة الذكية للحفاظ 

على صحتي

امسك االجهزة االلكترونية في يدي معظم 

الوقت

اجلس بالطريقة التي تعجبني عندما امسك 

االجهزة الذكية

اجلس ساعات طويلة العب بااللعاب 

االلكترونية

اتواصل مع االصدقاء في اي وقت من اليوم
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يوفر الوقت في التواصل مع االخرين

ييسر بقضاء الحاجات المهمه

يساعدنا في تقديم المساعدة عندما توجد مشكلة

يساعدنا في حاالت الطواريء

يتيح لنا التواصل السريع مع االصدقاء

يساعدنا في صلة أرحامنا





الثقيلة

الخفيفه

تنورة               غطاء الرأس                بلوزة                 وشاح



االصابة باالنفلونزا والزكام



الشعور بالحر وكثرة العرق

هذه عادة خاطئة الن في هذا اسراف وتبذير



حقيبة مالبس–أكياس التخزين –خزانة المالبس 













تصبح غير نظيفه وتملؤها الحشرات والجراثيم



١ 5

٢ ٣4



فتح الستائر والنوافذ: ندا

تنظيف أرضية الغرفة: رشا

تغغير مفارش األسرة : رنا

بأخرى نظيفه

تهوية الغرفة أمر هام العادة 

الهواء النقي اليها مرة اخرى 

وخروج الروائح الكريهه 

وكذلك دخول اشعة الشمس 

لتنقيتها من الجراثيم





حتى استطيع النوم بعمق

حتى استطيع االستيقاظ مبكرا

حتى يستريح جسمي جيدا

حتى تستريح عيناي جيدا







نستخرج عليها قطع الطعام التي تم : االولى

تحميرها حتى تمتص الزيوت الزائدة

تجفيف أيدينا بعد غسيل االطباق : الثانية

وبعد استخدام المياه



يؤدي الى احتراقها







تقطيع الخضروات واللحوم عليها

عمل البيض

صنع الكيك

(الكبسة)طبخ اللحوم واألرز 









حتى ال تتسخ وتنقل لنا 

االمراض

لكي نقي أنفسنا من االمراض

ال أفصح بذلك وأكل القليل منه

اقوم بإزالته



هذا ليس من اداب الطعام فلتذهبي الى اقرب سلة مهمالت وتفرغي ما بداخل فمك

في منديل وتغلقيه جيدا وتلقيه بالسلة







لطعامه

لنفسهلشرابه







نحن

ح

ح ح

ح

ننح

ن

ن



الطعام المطبوخ في المنزل أفضل

النه شهي وليس به مواد ضارة 

ويتمتع بالنظافة الموثوق فيها



شراء االطعمه من الباعة الجائلين

تناول الطعام المعد منزليا: الحل

ترك االطعمه مكشوفه عرضة للحشرات

.تغطية األطعمة: الحل

تناول الحلويات بكثرة

االقالل من تناول الحلويات: الحل

.تناول االطعمة المعلبة وترك الفواكه

.االكثارمن تناول الفواكه: الحل



حتى ال نصاب باالمراض وفي ذلك التزام بما أوصانا به الرسول 

فثلث البطن للماء والثلث للطعام والثلث للنفس







النه طبيعي 

يصنع في 

المنزل وليس به 

مواد صناعيه











خلط مكونات

مفيدة للجسم

تتكون من 

قطع فواكه 

مثل التفاح 

والموز 

.والفراولة

تتكون من 

قطع 

خضراوات 

مثل الطماطم 

والخيار 

.والبصل
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4١

نمأل اناء بالماء ونغسل الخضروات والفاكهه فيه







الحتوائه على نسبه عاليه من الحديد








