








استعمال كريم الترطيب في المنزل-1

استعمال كريم مضاد ألشعة الشمس قبل التعرض للشمس-2

المواظبة على تنظيفها بالماء والغسول المناسب-3





ك يجب عليك تنظيف بشرت

بالغسول المناسب على أقل

م تقدير ثالث مرات في اليو

واستخدام الكريم المناسب 
.لبشرتك 

ير يجب عليك شرب الكث

من الماء واستعمال 
كريمات الترطيب

كريمات الترطيباستعمال  الغسول المناسباستعمال 







البروتينات ، الفيتامينات ،األمالح المعدنية



..

      

angel
Typewriter
تناول الاطعمة المفيدة يجعل الشعر قويا وجميلا





قص الشعر بشكل دوري  كل شهرينرتقصف الشع

استعمال مشط ذو أسنان متباعدة

غذيته استعمال حمام الزيت المناسب لشعرك لت

والمحافظة على لمعانه وحيويته
صفيفتجنب األدوات الحرارية للتجفيف والت



حتى ال تتجمع األوساخ تحتها

كي ال تضايقني أثناء ارتداء الحذاء
ةكي ال تسبب خدوش أثناء الحركات العشوائي





سهولة التواصل

األخبار والمعلومات

التجارة والتسوق

األلعاب
م التدريب والتعلي



اط عدم اللجوء إلى التقنية اال وقت الحاجة لالستفادة من النق

. اإليجابية لها واالبتعاد عن النقاط السلبية 

سائل أن يكون التواصل االجتماعي بشكل مباشر وعدم حصره بو
.التواصل االجتماعي 



اضرار سلوكيه واجتماعية

أوصني : مأنَّ رجال قال للنبي صلى هللا عليه وسل

ا، قال)):قال ((ال تغضب: ال تغضب، فردد مرارا

angel
Typewriter
كان عليها ان تتوضأ وتصلي 
لان الوضوء يطفي الغضب 





ن واستعمال استطعت التغلب عليها بتطريف شعري كل شهري.... مشكلة تقصف الشعر 
ريةحمام الزيت المناسب لطبيعة شعري ،وقللت من تعريض شعري لألدوات الحرا

ول تكمن أهمية ذلك في معرفة نوع الغس

المناسب للبشرة والكريمات المغذية
والواقية المناسبة 

للحفاظ على اليدين من الجفاف  واألمراض الجلدية

ات الجلديةالحفاظ على قوة البشرة وليونتها  وحمايتها من الجفاف والتخّرش وااللتهاب

ام الحفاظ على الترطيب الدائم للبشرة وإعطاء النشاط لجسم بشكل ع

تحمي البشرة من الجفاف وااللتهابات الجلدية وتقوي الشعر



لبنه-1

أرز-2

خضراءفاصولياء -3

سبانخ-4

زبدة-5

ملفوف-6

جوز-7

ملوخية-8

حليب-9

فستق-10

برتقال-11

زبدة-أرز -1

بسبوسة-2

جوز-3

تسالي-4

فستق-5

شوكوالتة-6

بقالوة-7

ابية لها عدم اللجوء إلى التقنية اال وقت الحاجة لالستفادة من النقاط اإليج

واالبتعاد عن النقاط السلبية 



طلب المساعدة من الطبيب المختص. 1.

استعمال الغسول المناسب لهذه الحالة. 2.

عدم التعرض ألشعة الشمس المباشرة مدة ال تقل عن ثالثة أيام حتى تهدأ البش. .رة3

غسل البشرة بالماء البارد كلما شعرت بالحرارة حتى ال تبطئ الحرارة من اختف. اء 4

.الحروق

وضع كريم واقي للشمس قبل التعرض لها مرة أخرى. 5.









997عليها االتصال فورا برقم اإلسعاف 

أن تقوم بتنفيذ تعليمات أمها فيما بتعلق بمراعاة أمور إخوتها الصغار 



سرعة التركيب باتباع اإلرشادات والتأكد من إحكام التركيب قبل االستخدام





كل إنسان





ترك الطفل على الدرج دون مراقبة

مراقبة الطفل

أثناء اللعب

إبعاد األثاث

عن نافذة 

الغرفة

رض أتجفيف 

المطبخ والحمام 

.  اجيد  

angel
Typewriter
اسباب السقوط 

angel
Typewriter
ترك الاشياء مبعثرة في الغرقة

angel
Typewriter
بلاط المطبخ مبتل بالماء

angel
Arrow

angel
Arrow

angel
Arrow

angel
Typewriter
القيام بعمل  تنفس اصطناعي 
فسح مجال التهويه امامه 
الاتصال فورا بالاسعاف 





. ترك أسالك كهربائية مكشوفة

.تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها

يةائيحدث انصهار األسالك الكهرب

يحدث إتالف األجهزة بسرعة وارتفاع 

.األحمال

اء دخلت األم إلى الحمام لتحمم وليدها في فصل الشت)

ة فخافت عليه من أن يصاب بالزكام فأحضرت المدفا

ى الكهربائية إلى الحمام وأثناء التحميم وصل الماء إل

م شمعة المدفأة فأصيب الطفل بالصاعقة ولخوف األ

ائية مما احتضنت طفلها وأصيبت أيضاً  بالصدمة الكهرب

(.أدى إلى وفاتهما





998

.طفاية الحريق



ع ذلك عند ترك الغاز مفتوح دون غلق وتشبع المكان به ثم يتب

رائق إيقاد قابس الكهرباء بالمكان يحدث إنفجاراً يؤدي إلى ح

.هائلة لذا يجب توخي الحذر في ذلك



آمناً وسليماً 

الجهل واالهمال

نزيف داخلي

.صعق كهربائي

ة وقد تصل قد تصل شرارة كهربائية إلى المالبس المبتلة فتؤدي إلى صاعقة كهربائي

.إلى حريق

.تؤدي إلى اإلنفجار وحدوث حريق هائل





نافذة

سام

مضغ

أنبوبة

تهوية

متى تحدث الصدمة الكهربائية؟

لماذا يجب وضع األسالك والحبال بعيداً عن األطفال؟

.حتى ال تسبب السقوط

حتى ال تعرقل حركة المرور وقد ينتج عنها التعثر والسقوط













الجاكيت



البلوزة القطنية

حتى تعكس أشعة الشمس بعيدا عن الجسم•

.تمتص العرق•



.ألوان زاهية•

.موديالت متنوعة•

.أكثر من قطعة•

.مالبس عملية•

.قطع بسيطة•



.هو اللون المفضل لألذكياء، من يحبه إنسان عملي وموضوعي، يمتاز بالمرح واالنطالق

. لون يحبه الهادئون وهو يعني الصفاء والهدوء

.هو شخص جميل محب للطبيعة والسالم





غير صحيح

ألن الخطوط االفقية تعطي إيحاء بزيادة الحجم

.فضفاضة، مريحة، قطنية، متنوعة األلوان

.القميص القطني المنزلي

بساطة بسيطة، فضفاضة، ذات ألوان فاتحة وهادئة وتتسم بال: الصباحية

.والخطوط الطولية

ها بعض بسيطة، فضفاضة، تميل لأللوان الغامقة أحيانا يوضع ب: المسائية

.  الشك وتتميز بالخطوط العرضية واللمعان

.فستان سهرة لونه أسود محلي بابليك من الشك الفضي بتنورة واسعة



.حتى تكون مريحة أثناء النوم ولكي ال يتعرق الجسم فيها كثيراً 

ة حتى ال ال يجب عليِك ارتداء مالبس استقبال الضيوف أثناء األعمال المنزلي

.تتسخ وتتعرض للتلف كالحرق أو القطع

.حتى توحي بأنها أكثر طوالً وأقل حجماً 

يجب أن ترتدي مالبس محتشمة الن هذا من أوامر ديننا

نين يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يد} : قال هللا تعالى

59:األحزاب{     عليهن من جالبيبهن 



عليِك بارتداء المالبس ذات الخطوط الطولية والنقوش الصغيرة حتى تظهري أكثر طوالً ونحافة

.يجب أن ترتدي مالبس النوم حتى تشعري بالراحة

اإلسراف في شراء المالبس خطأ كبير ومحرم ألن هذا تبذير لمجرد 

فكل هذا من اإلسراف ، المباهاة ومسايرة معارض األقمشة ودعاياتها

.والتبذير المنهي عنه وفيه إضاعة للمال






