






















حماية الوطن لزيادة الرخاء





وجود عمال في الطريق

ممنوع دخول األطعمة لهذه األماكن

منطقة عبور معاقين

التعرض للحوادث والمساءلة



حافظوا على نظافتكم

طريق غيرهاتف
مستوي

محطة حافالت

أطفئوا الحرائق

أعيدوا تدوير النفايات 
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عندما يصفها لنا الطبيب المعالج
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جة مع ليصبح جاهزا للشرب ، ويجب حينها الحفظ في الثال
مالحظة أن مدة صالحيته ال تتعدى األسبوعين



ترك األدوية أمام : الخطأ
األطفال

ترك غطاء : الخطأ
األدوية مفتوحا 

تناول األطفال: الخطأ
للدواء بمفردهم



ي نقل العدوى ألشخاص آخرين ف
حال استخدام بعض أدويته





يحفظ بعيدا عن متناول األطفال







انحناء الرأس:طريقة خاطئة للوقوف  

ة والكتفين والظهر مما يؤثر في سالم
العمود الفقري 

طريقة صحيحة للوقوف 
رفع الرأس وشد الجسم :

طريقة خاطئة للوقوف 

انحناء الجسم إلى جهة :

واحدة مما يؤثر في سالمة 
العمود الفقري 





الطواف حول الكعبة
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م يتسبب ذلك باضطرابات هضمية واضطراب النو
والسمنة

النوم بوضعيات
خاطئة 

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ،إن أمسكت نفسي 
حينفارحمها ،وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصال
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الزرافة





لحجمه ووزنهاألشياء

ألن حمل األشياء 

ب بطريقة خاطئة يسب
آالم في الظهر

آالم في الظهر

الحمل الخاطئ لألشياء يؤثر على سالمة الظهر 



في األسواق ألعمال الحفر
التجارية

لحمل الحقائب
الثقيلة

في األسواق التجارية













مللم

لحممحل

لمحملح



مكواة ، مدفأة ، مجفف شعر ،التلفاز ، الحاسوب



ال أقترب منه ، وأخبر الكبار بأمره

استعمال سلك مكشوف 

ي ووضع أشياء معدنية ف

المقبس يؤدي للتعرض
للخطر

ى زيادة التحميل عل

المقبس يؤدي إلى
حدوث الحرائق

وضع السلك في 

المقبس مبلال أو 

األيدي يمكن أن يؤدي
إلى صدمة كهربائية

العبث بالتوصيالت 

الكهربائية يمكن أن 
يعرضنا لألذى



وضع األسالك تحت

السجادة تصرف 
خاطئ 

عبث األطفال باألسالك

تبلل األرض وبالتالي 
التعرض لألخطار

ضاءةأستعين بأمي كي تنير شمعة لإل



صدمة كهربائية









سورة الشمس( 1)والشمس وضحاها 



أربعة

الصيف

الغروبالصباح

الظهر

الكريم

المظلة

المظلة ، القبعات ، الحجاب



شمسبسبب اللعب لفترة طويلة تحت أشعة ال



رشرب كميات مناسبة من الماء والعصائ

ألنها تعكس الحرارة 









الصيف

عند السباحة 

بسبب ظروف الطقس المالئمة 

لة للسباحة كقلة التيارات المائية وق

احة ارتفاع الموج كما يتم اللجوء للسب
لجو في فصل الصيف لتخفيف حرارة ا



سم تنشيط الدورة الدموية وتحريك أعضاء الج
مرونهوإكسابها 

شطف الجسم بالماء
الدافئ

مالبسي

القمامة

المأكوالت

ابتالع

عدم

كبير

المتعلقة بالسالمة

أتجنب



التعرض للغرق

الرياح العاتية والتيارات

ل المائية الشديدة في فص
الشتاء

لتحديد مناطق عمق 

المياه وإلزام الصغار
بعدم القرب منها





يعالسباحة رياضة مفيدة للجم



أطلب له المساعدة



كالهما لالستحمام

حرالسمك يعيش في الب

حسبسحبحبس




