


















هة سوف تنتشر منا رائحة العرق الكري

.وسيظل شكلنا قبيحاً متسخاً 

بة يجعل مطهرنا نظيفا فنكسب مح

حثنا هللا والناس ، فديننا الحنيف ي
على النظافة 
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.انتشار رائحة طيبة منبعثة من الجسم

.يمنع وجود الجراثيم والفطريات

.يمنع وجود القشرة في الشعر

.وجود حشرات في الرأس.وجود روائح كريهة

.وجود الجراثيم والفطريات

.وجود القشرة

لجراثيم قضم األظافر باألسنان يضر بالصحة؛ ألنه ينقل ا

.من األظافر للفم مما يصيب اإلنسان باألمراض



.وجود الماء المخلوط بالصابون على أرضية الحمام–ارتداء حذاء أملس 



ف قد يسبب حروق جلدية في حال كان الماء شديد السخونة كما يسبب إتال
.طبقات البشرة وجفاف الشعر وتساقطه كما قد يؤدي لهبوط ضغط الدم

نتيجة انتفاخ البشرة الناجم عن امتصاصها الماء 



االنزالق ، الكسور ، الحروق ، االختناق





نظافة

ـقطنال

نلـيدي

منشفة



الجزر

النوم

طبيب

الحاسوب

اإلضاءة

الدخان



مس العينين بأيدي متسخة، النوم الكافي، عدم ل

واجد ،الجلوس في الضوء الجيد أثناء المذاكرة، التبشكل دوريمراجعة الطبيب

.أتربة وغبارنظيفة منفي أماكن 

هبالبعد عننضرر بالعي

نضرر بالعي

نضرر بالعي

نضرر بالعي

نضرر بالعي

نضرر بالعي

نضرر بالعي

هبالبعد عن

هبالبعد عن

هبالبعد عن

هبالبعد عن

هبالبعد عن

هبالبعد عن



.لن أرى شيئاً، ويمكن أن أتعرض للسقوط





نظافة

مناديل



.من ظله تحت الباب





اصفرار األسنان وتسوسها 





.تساعد على انتقال األمراض والجراثيم التي تعلق بفرشاة اآلخرين عند تنظيفهم أسنانهم إلي  

".السواك مطهرة للفم مرضاة للرب: "قالعن عائشة رضي هللا عنها عن الرسول 

المحيطة يفضل استخدام السواك قبل جفافه، كما يفضل تعرية األجزاء الصلبة

ف اللثة ، ثم يتم تليين األلياف عن طريق اللعاب، وبعدها نبدأ بتنظييافلباأل

،واكواألسنان بشكل دائري مع الحذر من التعامل مع األسنان بشكل أفقي بالس

ل ألعلى، يتم تنظيف الفك العلوي من األعلى إلى األسفل والفك السفلي من أسف

رات كما يجب تنظيف كل األسطح األمامية والخلفية، ويستخدم السواك خمس م

.يومياً، ويفضل تجديد األلياف يومياً 



:أوجه الشبه

كالهما يساهم 

في تنظيف 

األسنان 
وصحتها

:أوجه االختالف

يستخدم السواك في 

نتنظيف اللثة مع األسنا

أما المعجون والفرشاة 

نان تسهم في تنظيف األس
فقط   





التقليل من الحلويات 
والسكريات

تنظيف األسنان 

بمعجون يحتوي 
على الفلورايد

ية الحرص على تناول األغذية الغن
بالكالسيوم

angel
Typewriter
تسبب تاكل الاسنان 

angel
Typewriter
تفاعلت مكونات المشروبات الغازية مع قشرة 

البيضة مما أدى إلى تغير لونها



رأي صحيح





.الحليب يقوي األسنان الحتوائه على الكالسيومعليِك بزيارة الطبيب

.يجب تنظيف األسنان بانتظام

.لترطيب الجسم، وحماية البشرة من التشقق

كي ال نتعرض لمخاطر الماء الساخن

وركي ال تسبب االنزالق مما قد يسبب رضوض أو كس



.اءعدد مرات االستحمام في الصيف أكثر من الشت

.نستخدم أعواد األذن لتنظيفها من الخارج

.سنانالفلور عامالً مساعداً على مقاومة تسوس األعتبري



حافظي على نظافة عينيك
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إن التجديد المستمر لهواء غرفة النوم وتنظيفها بإزالة الغبار عن األثاث 

حيا واألرضية وتغيير مفرش السرير كلما اتسخ من شأنه جعل جو الغرفة ص
وبعيدا عن الجراثيم واألمراض 

تتراكم األوساخ والغبار على

رفة أثاث الغرفة ويصبح هواء الغ
غير صحي ومحمل بالغبار 



.ال تؤجِل عمل اليوم إلى الغد



.الجلوس بطريقة خاطئة ومسك القلم أيضاً :الخطأ

يجب على الفتاة الجلوس على الكرسي مع :الحلول

.استقامة الظهر، ومسك القلم بالطريقة الصحيحة













   





      



     

  

نقطة ، 36

فأنا مرتبة 
ونظيفة







.أرتبها قبل ذهابي للمدرسة أو ليالً حتى أسعد عند رؤيتها نظيفة

أفتح النوافذ ليتجدد الهواء وأرفع منها المالبس المتسخة ثم  

أعطرها













سرير ، سبورة

لوحة ،لعبة

كتب ، كرسي

مكتب ، منبه







كي تكون جاهزة في اليوم التالي ، وال يسبب لي
تحضيرها تأخير عن المدرسة



زهكذد

قم









ح ألنها تلبس في الحذاء وتمتص العرق وقد يسبب ذلك روائ
كريهة لذلك من الضروري يوميا





بالماء الدافئ اتستختنقع األكثر 

والصابون وتغسل الجوارب الفاتحة 

م اللون في البداية  ، وتشطف بالماء ث
اخل تنشر في الظل ويكون الوحه إلى الد

ئ تنقع األكثر اتساخ بالماء الداف

والصابون لمدة ال تقل عن ساعة

لب وتغسل الجوارب األقل اتساخ تق

على الظهر وتغسل  ثم تشطف 
ف في الشمس لتجبالماء،وتنشر





النمر ، الفهد ، الغزال ، الثعلب ، التمساح 



منظف وملمع الزجاج-معجون االسنان –مبيض المالبس 



النوم

المالبس

الدبابيس

الغسل
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ي من غير حول منورزقنيهالحمد هلل الذي كساني هذا الثوب 
وال قوة



ميستتسخ المالبس وأشعر بالضيق من تعرق جس

ومتعرقةستتسخ وتصبح رائحتها كريهة 

حذائي حتى أحافظ على قدميي من الجراثيم ، وحتى ال تعلق الرائحة الكريهة ب

اخ حتى ال تضايقني أثناء ارتداء الحذاء ، وحتى ال تتجمع تحتها األوس

ق حتى أرتاح عند الحركة به، وال أتألم من صغر حجمه ، وكي ال يعو
الدورة الدموية بقدمي



ياب هذه الصورة األفضل ألن كل تفاصيلها نظيفة ومرتبة ابتداء من ث

المدرسة للحقيبة وانتهاء بالحذاء األمر الذي يضمن الجاهزية للذهاب

للمدرسة وعدم التأخير والحفاظ على األدوات المدرسية من الضياع 

تب وسهولة الوصول إليها في الحقيبة باإلضافة للمظهر النظيف والمر
للطفلة 

ي منها ال نحبذ تفاصيل هذه الصورة فكافة التفاصيل ينتف

دم النظافة والترتيب مما يؤدي إلى التأخير عن المدرسة لع

شكل الجاهزية وضياع األدوات المدرسية نتيجة عدم ترتيبها ب
رتب صحيح في الحقيبة وظهور الطفلة بمظهر غير نظيف وم



التيامن




