






صحيحخطـأ



.أبتسم في وجه من أالقي من الناس

.أصافح أخي عند مالقاته وأحييه بتحية اإلسالم





خطأ

صواب

صواب

خطأ



.أعاده هللا عليكم باليمن والبركات, كل عام وأنتم بخير

.كل عام وأنتم بخير, رمضان مبارك





نظافة

أحترم

المناسبات السعيدة



.المحافظة على النظام واآلداب الشرعية

.أحترم الخدم وأحسن إليهم



اإلحسان إلى الجار من أخالق 

.  المسلم

إن المسلم إذا عاد أخاه ”: قال صلى هللا عليه وسلم

“المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع



.أساعده في نقلها











َنا, ْسِم هللاِ َخَرجْ بِْسِم هللاِ َولَْجَنا, َوبِ 

َنا َتوَ  ْلَناَوَعلَى هللاِ َربَّ .كَّ

.اللَُّهمَّ افَتْح لِْي أْبَواَب َرْحَمتِكَ 

بَِك  إِنِّي أَُعوذُ بِْسِم هللاِ, اللَُّهمَّ 

.اِِثِ ِمَن الُخْبِث َوالَخبَ 





.قراءة األذكار على أخيه وتكرارها

.تعليم أخيه الصغير أهمية قراءة األذكار واألدعية

.جعل أخيه يردد األحاديث ويكررها حتى يحفظها



1

لَى آَداِب أََنا أَُحافُِظ عَ 

.الُعَطاسِ 



.أخبر أمي أو أحد أخوتي أن يذكرني بأذكار النوم ونقولها مًعا



الَحْمُد هلل

َيْرَحُمَك هللا

َيْهِديُكُم هللاُ َوُيْصلُِح َبالَُكم



.يزيل الهم والغم

.رورَ والس  طَ سْ البَ بُ جلِ يَ 







تؤلمني

الفرشاة والمعجون والسواك



األوساخالجراثيم و



.المشط, الفرشاة, الكريم, الشامبو, البلسم





َواكِ  بِالسِّ

اْلِمْنِديلَ 

اْلَيَدينِ 

أَْظَفاِري



ينتقل إلي الجراثيم واألمراضحتى ال

.يجب علي غسلها.يفيجب استخدام المنشفة الخاصة ب



.الدفاتر أو األوراق الفارغة أو السبورة.بالمداومة على تنظيفها







جيد                                             سيئ

جيد                                              سيئ

سيئ                                           جيد





.التسمية قبل األكل وحمد الخالق عز وجل بعد األكل





ي هللاَ ا أنْ نَ ليْ عَ بُ جِ يَ ذلك فَ رَ كرِّ يُ أنْ اهُ هَ أنْ  .األكللَ بْ قَ ُنَسمِّ

.اينَ لِ ا يَ مَّ مِ لَ نأكُ نْ صلى هللا عليه وسلم أهللاولَ رسُ رَ أمَ دْ قَ لَ فَ كَ لِ ذَ نْ عَ اهُ هَ نْ أَ 
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رفتي وأضع أََنا أَُحافُِظ َعلَى نظافة غ

.كل شيء في مكانه الصحيح





يناً أَُكوَن أَمِ أََنا أُِحب  أَنْ 

صلى هللا اقتداًءا بالنبِيِّ 

.عليه وسلم

األمانة



.ال أُْلقِي اْلُمْهَمالِت أََماَم َمْنِزِل َجاِري





.تكبر وتنمو لتعطينا ثمراً لذيذاً أو ظالً نستظل به

.سوف تذبل وتموت





.أٌَحافُِظ َعلَى األَْشَجاِر َفِهَي ِظلٌّ َوِغَذاءٌ 

.تمتلئ بالملوثات المسببة لألمراض وتصبح غير صالحة للحياة







علينا

إيذاء

نسقى







خاصة

عامة



.الحفاظ على الممتلكات العامة

.عدم العبث بالممتلكات العامة





فعل سيئ                                 فعل جيد

فعل سيئ                               فعل جيد



أنا

أنا ال

أنا

أنا ال

.ال ُيْمِكُن أَْن َنِعْيَش بُِدوِن َماء  




