




















هذا تصرف خاطيء فعندما تبدأ 

: المعلمة في الشرح البد من أن 

نصمت جميعا وننتبه لشرحها 

.ال نتحدث مع بعضنا البعض

ال نلعب أثناء الحصص 

الدراسية

ألتابع دروسي وواجباتي المدرسية



–نجلس باحترام أمام المعلمه –حينما نكون متعاونات داخل الفصل 

ال نأكل أثناء –نستأذن عند الرغبة في الحديث –نستمع اليها جيدا 

نتعاون لالجابة على أسئلة الدرس في نظام دون ضوضاء–الشرح 



زميالتي 

أسيء

أدوات

العب

الن التدافع يؤدي التدافع

الى اضطرابات 

واصابات بين 

التلميذات
اتعاون



ال انتبه اليها 

وانتبه لشرح 

المعلمه وبعد 

الصف انصحها 

أال تعيد فعلتها

اطلب منها في احترام

أنصحها بما حثنا به 

الرسول بأن نحترم 

كبيرنا ونعطف على 

صغيرنا



توجد العامالت في المدرسة لمساعدتنا على 

نظافتها ونظامها لذا يجب ان نعاملهم باحترام





الصدق

التعاوناالحترام

الشكر

االمانه



يا هال فيك–مرحبا بك –أهال وسهال 



استأذنه ألجيب على الهاتف وال أطيل الحديث بل ألهيه بسرعة وبأدب

استقبله وأكرمه وحينها أتصل بمن كنت سوف اذهب اليهم من مكان 

بعيد عنه العتذر لهم بسبب حضور  ضيوف على غير موعد مسبق

(مجلس النساء–مجلس الرجال )في غرفة الضيوف المخصصة لهم 





المرض-الوالدة –الزواج –الخطبة 

يستأذن الزائر قبل الدخول بالطرق ثالثا 

وانتظار رد أهل البيت

ال يجوز ذلك اال في أضيق الحدود وبطلب صاحب البيت

يجب أن يبقى الزائر فترة معقولة من الوقت ال توصف بالطويلة



–في أمان هللا –تفضلي –بعد اذنك -استأذن في -هل ممكن؟ -حضرتك  

هللا معكم –حياكم هللا 







المتنزهات-التخييم بالبر –المالهي –كورنيش جدة 

أيام عطلة نهاية االسبوع وعطلة عيد الربيع وعطلة االعياد ، الن افراد األسرة يكونون في اجازة



لكي ال تضيع

أشكرك على رعايتك لنا وبذل المجهود من أجل توفير حياة كريمه لنا........ والدي الغالي 

وسوف نبذل أقصى مجهود لرضائك عنا فأنت قدوتنا وطريق االمل لنا ونعاهدك عل االستمرار

شكرا أبي.                        في مسيرتك واحترام أوامرك والعمل على طاعتك





االماكن العامة ملك للجميع فحافظي عليها



منظر حضاري لبيئة مكانية نظيفه

ماء وحيوان وجبال وغيرها

.االسراف في استخدام المبيدات الحشرية ) ناتجة عن : ملوثات كيميائية

ناتجة عن عوادم السيارات ودخان المصانع : ملوثات غازية

ناتجة عن القمامه التي بها مخلفات االطعمه المنزلية والطيور: ملوثات عضوية

تشغيل مكبرات الصوت مما يؤدي الى ضوضاء تصيب األذن بالصم: ملوثات سمعيه



تلوث غازي                                                     تلوث كيميائي

تلوث غازي                                                     تلوث بصري

تلوث عضوي وبصري



االصابة باالمراض الخطيرة والمزمنه

رمي النفايات في مكانها المخصص 











ال ليس الطعام كله صنف واحد بل يختلف الطعام  كل 

نوع عن االخر في الشكل والطعم واللون والرائحة 

وطريقة الطهي

اليقطين–العدس –البصل –الرمان –التين –الزيتون –القثاء –الرطب 

(الموز)الطلح –العنب –( السمك)الحوت –الطير –لحم االنعام –السلوى –المن 

العسل-اللبن 









(البشاميل)قطعة مكرونه بالصلصة البيضاء –سلطة خضار –سلطة زبادي –قطعة دجاج 

اقترح عليها أن توازن في وجباتها بين أنواع مختلفه من االطعمه ، الن 

التنوع في الغذاء يفيد الجسم ويقلل من االصابة باألمراض
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** *

*







صامولي                                    مربى                                     شطيرة



الزيتون+ الجبن 

خبز                           سعتر                            لبنة



لرفع قيمتها الغذائية

نحضر الخبز وندهن فوقه الجبن ثم نضع قطع الزيتون المقطعه: شطيرة الجبن بالخس والزيتون

سابقا ثم نقطع الخس المغسول جيدا



نحضر الخبز وندهن فوقه الجبن ثم نضع قطع : شطيرة الجبن بالخبز اللبناني

الطماطم المقطعه مسبقا الى قطع صغيرة ونقوم بلفه حول بعضه جيدا ونقدمه في 

صحن أو نغلفه



خبز               زبدة الفول

شطيرة البيض



تمر باللوز–بسكوت محشو بالتمر –المعمول 



(االنيميا)خطأ كبير يؤدي الى االصابة بفقر الدم 

(كالسيوم)يفضل علميا تناول التمر مع الحليب الرتفاع القيمة الغذائية بالـ 



الن التربة مناسبة والجو

الى مجموعة الخضروات والفاكهه



الفستق المنقوع بالعسل



الفستق المطحون



بإضافة الدقيق والزبد مع بعض المقادير السابقه يمكن

عمل المعمول بالتمر





عجوة المدينة

كعك التمر

جرام من الزبد أو المارجرين200–كوب من الطحين 3

بيكنج بودر( كيس)عبوة 2–فانيليا ( كيس)عبوة صغيرة 2

(المبستر( )الشمنت)علبة من اللبن الحلو –صفار بيضة 5




