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 م5202 /4202 ولللصف األ الفصل األولالتربية اإلسالمية 
 

 الفتره األولى

 وجود هللا تعالى ووحدانيته :الدرس األول  ـالعقيدة : المجال األول 
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 هللا الخالق : ثانيالدرس ال ـالعقيدة : المجال األول 
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 القرآن الكريم كالم هللا تعالى : ثالثالدرس ال ـ علوم القرآن: ثانيالمجال ال
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 فضل ال إله إال هللا : خامسالدرس الالحديث الشريف ـ :  لثالمجال الثا
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 أركان اإلسالم : سادسالدرس الـ علوم القرآن : المجال الثاني 
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 محمد صلى هللا عليه وسلم هادي البشريه : سابعالدرس الالسيره ـ :  رابعالمجال ال
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 العباده شكر هللا تعالى : ثامنالدرس الالفقه ـ :  خامسالمجال ال
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 فضل بر الوالدين : تاسعالدرس الالتهذيب ـ :  سادسالمجال ال
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 الفتره الثانيه

 هللا مالك الملك: الدرس األول  عقيده ـال:  ولالمجال األ
 

 
========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال ية الكويتية للعمل الوطني     الجمع
 

  www.kwsfna.com                           الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)طعهأشبيليه ق

23 

 الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السالم:  ثانيالدرس ال علوم القرآن ـ:  ثانيالمجال ال
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 أركان اإليمان :  ثالثالدرس ال حديث الشريف ـال:  ثالثالمجال ال
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 النسب النبوي الشريف:  رابعالدرس ال سيره ـال:  رابعالمجال ال
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 والدة الصادق األمين صلى هللا عليه وسلم:  خامسالدرس ال سيره ـال:  رابعالمجال ال
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 العباده وصورها:  سادسالدرس ال الفقه ـ:  خامس المجال ال
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 الطهاره في البدن والملبس والمكان:  سابعالدرس ال الفقه ـ:  خامس المجال ال
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 حب الوالدين : لثامنالدرس ا تهذيب ـال:  سادسالمجال ال
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 طاعة الوالدين:  تاسعالدرس ال الفقه ـ:  خامس المجال ال
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 م 5202 /4202االبتدائي الفصل الدراسي األول  ولللصف األ لغة العربيةمذكرة ال

 ( الفصـل ): أوالا ـ    تعرف مرافق المدرسة:  أوالا ـ   ولالجزء األ

  :ـ الحروف 2
 

 ( .أ ـ ب ـ ت ) ـ 2
 

 .ثبت ـ بحث ـ حجب ( = ث ـ ج ـ ح ـ خ ) ـ 2
 

 . درس ـ خبز ـ صبر ـ جدب ـ شرح ( = د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ) ـ 3
 

 .عرض ـ كتب ـ غرس ـ فتح ـ طرق ( = ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ) ـ 4
 

 .نزل ـ ظهر ـ وقف ـ مأل ـ جلس ( = ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ي ) ـ 5

***************************************************************** 

ويسألهم عن  ( السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته) قي على المتعلمين تحية اإلسالم يدخل المعلم الفصل ويلـ 2

 . معلم اللغة العربية______ اسمي : فيقول أحوالهم ثم يسألهم عن أسمائهم ويعيد تعريفهم بنفسه 
 

 :  يجري المعلم مع المتعلمين حواراا من خالل األسئلة اآلتيةـ 2

 ما اسم اللغة التي نقرأ بها القرآن الكريم ؟ـ 2                    ما اسم اللغة التي نتحدث بها اآلن ؟ـ 2

 صلى هللا عليه وسلم ؟ما لغة رسولنا محمد ـ 3

  .  المعلم أهمية الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلمـ يبين 

 ما اللغة التي نتفاهم بها ونعبر بها عما نريد ؟ـ 5    ما اللغة التي نطلب بها ما نحتاجه من اآلخرين ؟ـ 4
 

  : ثم يقول متسائالا 

سولنا محمد صلى هللا عليه وسلم وهي اللغة التي نتحدث بها ونطلب ولغة رلغة العربية لغة القرآن الكريم ال

 ماذا تستحق منا هذه اللغة ؟فبها ما نحتاجه ونتفاهم بها 
 

 . "  العربية لغتنا" المقدم في كتاب "  ما عدت صغيراا " شيد يردد المتعلمون مع المعلم نـ 3
 

 :  يجري المعلم مع المتعلمين حواراا من خالل األسئلة اآلتيةـ 4

 ماذا أعجبكم في هذا اليوم ؟ وما الذي لم يعجبكم فيه ؟ـ 2      هل استمتعتم بيومكم في المدرسة أمس ؟ـ 2

 هل تحبون زيارة األهل لكم في المدرسة ؟ـ 4    ر في حقيبته ؟من منكم وجد صورة لصاحب السمو األميـ 3
 

 :  ثم يجيبون عن األسئلة بعدهاع التالميذ إلى الحكاية اآلتية يستمـ 5

و وعدت كل تلميذ يجد صورة لعلم الكويت أو لسمو صف األول وزعت المدرسة حقيبة الكتب على تالميذ ال) 

أخذ يوسف من مكتب أبيه  يجد شيئاا في حقيبته فحزن حزناا شديداا ن يوسف لم األمير في حقيبته بجائزة لك

أنا أحب علم الكويت : ) صورة تجمع بين علم الكويت وصاحب السمو األمير وطلب إلى أبيه أن يكتب عليها 

فأعجب وقدمها لمعلمه في اليوم التالي وأخذ الصورة ( األمير وهذه الصورة من عندي  وأحب صاحب السمو

 . (  فه وأعطاه جائزتينبحسن تصر

 ماذا فعل يوسف عندما لم يجد صورة لعلم الكويت وال صورة لصاحب السمو األمير في حقيبته ؟ـ 2

 ما رأيك فيما فعله يوسف ؟ وبم تصفه ؟ـ 3       لماذا أعطى المعلم يوسف جائزتين ؟ـ 2
 

 :  يجري المعلم مع المتعلمين حواراا من خالل األسئلة اآلتيةـ 6

 في أي صف أنت ؟ وما اسم المكان الذي تجلس فيه اآلن ؟ـ 2   ؟           ما اسم مدرستكـ 2
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 ما اسم اللوحة التي أكتب عليها بالقلم اآلن ؟ـ 4       ما ترتيب فصلك بين فصول الصف األول ؟ـ 3

 عالم تجلس ؟ وماذا يوجد أمامك ؟ـ 5
 

 : ثم يسأل المتعلمينوجودة في الفصل شياء األخرى المويستمر المعلم في السؤال عن األـ 

 ما المرافق التي شاهدتموها مع األهل أمس ؟ـ 2          ما واجبنا تجاه هذه األشياء ؟ـ 2

 هل تريدون أن أرافقكم في جولة نتعرف فيها أكثر على تلك المرافق وغيرها ؟ـ 3
 

يرافقهم في جولة لتعرف المرافق المهمة في يخبر المعلم تالميذه بأنه اعتباراا من اليوم واأليام القادمة س) 

 ( . المدرسة و يوصيهم بالمحافظة على الهدوء والنظام

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ( مشارب ودورات المياهال ): ثانياا 
 

ستماع إلى اآلية القرآنية الكريمة التي سيتلوها عليهم ويخبرهم بأنه يطلب المعلم إلى تالميذه حسن االـ 2

 :  سيطلب إليهم ذكر أسماء المرافق التي سيذهبون إليها لتعرفها بعد استماعهم لآلية

 ( .  وكلوا واشربوا وال تسرفوا إن هللا ال يحب المسرفين)  : قال تعالى
 

ويبين لهم أنها أماكن خاصة باألكل والشرب افق يساعدهم المعلم أسماء المر وإن لم يتمكن التالميذ من توقعـ 

 . (  المقصف المدرسي) و( المشارب ودورات المياه ) إلى أن يعرف التالميذ أن هذه المرافق هي 
 

يأخذ المعلم تالميذه إلى مكان المشارب ودورات المياه ويقف على مسافة قريبة منهما ثم يشير إلى دورات ـ 2

 :  سأل تالميذهالمياه وي

 ما أقرب طريق يوصلنا من الفصل إلى دورات المياه ؟ـ 2           ماذا يوجد في هذا المكان ؟ـ 2

 ما الدعاء الذي نقوله قبل دخول دورات المياه ؟ـ 4    من منكم ال يستطيع الوصول من الفصل إلى هنا ؟ـ 3

 ماذا يجب علينا عندما نستعمل دورات المياه ؟ـ 5
 

زمالئهم مساعدتهم  وجد المعلم بعض التالميذ ال يعرفون الطريق من الفصل إلى دورات المياه يطلب إلىإذا ـ 

 ( . بالذهاب معهم إلى الفصل والعودة بسرعة مع المحافظة على الهدوء والنظامفي ذلك اآلن 
 

 :  يشير المعلم إلى المشارب ويسأل التالميذـ 3

 بم تنصح زميالا لك يضع الصنبور في فمه ليشرب ؟ـ 2           كيف نستخدم هذه المشارب ؟ـ 2

 ماذا تفعل إذا وجدت الصنبور يتسرب منه الماء ولم تستطع إغالقه ؟ـ 3

 وماذا يجب علينا حتى ال يحدث ذلك ؟ـ 5             ماذا يحدث لو جاء يوم لم نجد فيه الماء ؟ـ 4
 

 :  يسأل تالميذهينتقل المعلم مع تالميذه إلى مقصف المدرسة وـ 4

 لماذا نأتي إليه؟ـ 2                      ما اسم هذا المكان ؟ـ 2

 ماذا نشتري منه ؟ـ 4                متى نأتي إلى المقصف ؟ـ 3

 ماذا نفعل في األكياس و العلب واألوراق المتبقية بعد األكل ؟ـ 6    أين نتناول طعامنا في المدرسة ؟ـ 5

شتري من المقصف طعاماا وشراباا وحلوى تزيد عن حاجته ثم يرميها فهل توافق على ذلك بعض التالميذ يـ 7

 ؟ ولماذا ؟
 

أكرم هللا أهلها بالمال د كانت هناك بلدة صغيرة وجميلة في مكان بعي: )  يستمع التالميذ إلى الحكاية اآلتية ـ5

لكنهم كانوا ينفقون سعادة سنوات وسنوات ش أهلها في وعاوالخيل واإلبل وكل ألوان النعم واألنهار والثمار 

وكل منهم يريد أن يكون أفضل من اآلخر وكانوا إذا أكلوا فيما يحتاجون وفيما ال يحتاجون األموال الكثيرة 

نهار وفجأة جفت األماء تركوه يسيل ويضيع بال حساب وإذا استعملوا الرموا من الطعام أكثر مما أكلوه 
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تعد هناك ثمار وال خيل وال إبل ولم يتبق من المال شيء فتغيرت األحوال لم ووجفت األرض وانقطع المطر 

 (  وراح الناس يتذكرون أيام الخير والغنى والسعادة والندم ال يفارقهمدة جميلة وأصبح أهلها فقراء ولم تعد البل

 ؟ما سبب ما أصاب البلدة الصغيرة ـ 2      كيف كانت البلدة الصغيرة ؟ وكيف أصبحت ؟ـ 2

 ماذا نتعلم مما أصاب البلدة وأهلها ؟ـ 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 (المسجد  ): ثالثاا 
 

ه يطلب المعلم إلى تالميذه حسن االستماع إلى اآلية القرآنية الكريمة التي سيتلوها عليهم ويخبرهم بأنـ 2

إنما يعمر مساجد هللا من آمن ) :  سيطلب إليهم ذكر اسم المرفق الذي سيذهبون إليه لتعرفه بعد استماعهم لآلية

 ( . باهلل واليوم اآلخر
 

يأخذ المعلم تالميذه إلى المسجد ويقف معهم في ساحته الخارجية أو في مدخله وال يدخلهم مكان الصالة إال ـ 2

 :  يجري معهم حواراا من خالل األسئلة اآلتية إذا كان الجميع على وضوء ثم

 ما آداب دخول المسجد أو التواجد فيه ؟ـ 2                     لماذا لم ندخل إلى مكان الصالة ؟ـ 2

 لماذا نصلي ؟ـ 4        ما الصالة التي نصليها في مسجد المدرسة ؟ـ 3

 ماذا أعد هللا للذين يحافظون على الصالة ؟ ـ6             لماذا نحرص على الصالة في المسجد ؟ـ 5

 ماذا أعد هللا للذين ال يحافظون على الصالة ؟ـ 7

  : ماذا تفعل في المواقف اآلتيةـ 8

   استمعت إلى آذان الظهر وأنت في الحصة ؟ـ 2

 استمعت إلى آذان العصر وأنت تشاهد مباراة لمنتخب الكويت ؟ـ 2

 كن في البيت أحد لتذهب معه ؟استمعت إلى آذان العشاء ولم يـ 3
 

  : يردد المعلم مع التالميذ نشيد المسجدـ 3

 بالفرحة ألقي إخـــواني في المسجد بيت الرحمن

 زمـان ومكــان في خير والجمعة عيـد يجمعـنا

 درساا من هـدي القـرآن نتعلم بيــن جوانبـه

 وأحب الخيـر لجـيراني علمني المسجد أن أعفو

 وأصون حقوق اإلنسان كـريماا أن أحـيا حراا و

 يشكو أوجاع الحـرمـان وأواسـي بالعون فقيراا 

 وـبذلك يكمــل إيمــاني  أن أزرع بالخير طريقي

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 (ساحة العلم  ): رابعاا 
 

ل ويسلم على تالميذه ويسألهم عن أحوالهم ثم يرفع علم الكويت ويجري حواراا مع يدخل المعلم الفصـ 2

 :  تالميذه من خالل األسئلة اآلتية

 كم لوناا في علم الكويت ؟ـ 2                                 ماذا أحمل في يدي ؟ـ 2

 وقعون أن نذهب لتعرفه اآلن ؟ما المكان الذي تتـ 4        ما األلوان الموجودة في علم الكويت ؟ـ 3
 

  يردد المعلم مع تالميذه نشيد العلمـ 2

 حيّو العلم حيّوا العلم

 حيوه رمزاا للهمم

 علم الكويت المفتدى
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 إنّا له دوماا فدى

 سيظل ُ يخفُق سيّداا 

 ومرفرفاا فوق القمم

 يحيا العلم ، يحيا العلم
 

م تحت المظلة في مواجهة العلم ويجري معهم حواراا من يأخذ المعلم تالميذه إلى ساحة العلم ثم يقف معهـ 3

 :  خالل األسئلة اآلتية

 لماذا سمي بهذا االسم ؟ـ 2                  ما اسم هذا المكان ؟ـ 2

 لماذا نحيي العلم كل يوم ؟ـ 4          ماذا نفعل فيه كل صباح ؟ـ 3

 بم تشعر عندما يرتفع أمامك علم الكويت ؟ـ 5
 

في يوم لن ينساه أهل )  : لمعلم لتالميذه القصة اآلتية ثم يجري حواراا من خالل األسئلة التاليةيحكي اـ 4

سعد  وكان العم أبو ود العدو يخربون ويقتلون ويسرقونتعرض وطنهم لعدوان ظالم كريه ودخل جنالكويت 

لكنه  نانه من الدفاع عنهومرضه ال يمكألن كبر سنه عمره حزيناا على ما أصاب وطنه  وقد تعدى السبعين من

ها في أعلى مكان تصل إليه يداه يأخذها ليالا مع سلم صغير ليضعلوطنه  لم ييأس فهداه تفكيره إلى صنع أعالم

 واختبئوا ي إحدى الليالي انتشر جنود العدوواستمر العم على ذلك شهرين وفوكان ذلك يغضب جنود العدو 

وانتظروا حتى شاهد أحدهم رجالا كبيراا في السن يصعد ه األعالم رفوا مْن الذي يضع هذليعفي أماكن كثيرة 

 ( . فأطلقوا النار عليه ليسقط شهيداا علماا للكويت فوق شاحنة متوقفة السلم بصعوبة ويضع 

 لماذا كان العم أبوسعد حزيناا ؟ـ 2                 ماذا فعل جنود العدو في الكويت ؟ـ 2

 أن يعبر عن حبه لوطنه ؟كيف استطاع العم أبو سعد ـ 3

 هل تفعل مثله ؟ ولماذا ؟( أبو سعد ) لو كنت مكان العم ـ 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 (المكتبه  ): خامساا 
 

 :  ثم يتلو عليهم قول هللا تعالىيدخل المعلم الفصل ويسلم على تالميذه ويسألهم عن أحوالهم ـ 2

علم اإلنسان ما لم ـ الذي علم بالقلم ـ اقرأ وربك األكرم ـ خلق اإلنسان من علق  ـ اقرأ باسم ربك الذي خلق) 

 . يسأل المعلم تالميذه عن المكان الذي يتوقعون الذهاب إليه(  يعلم
 

 : حواراا من خالل األسئلة اآلتيةيأخذ المعلم تالميذه إلى المكتبة ويجلسهم ، ويجري معهم ـ 2

 عن هذا المكان ؟ المسئولما اسم ـ 2                       ما اسم هذا المكان ؟ـ 2

 ماذا يوجد في المكتبة من حولكم ؟ـ 3

 لماذا نأتي إلى المكتبة ؟ ما اآلداب التي نلتزم بها عند زيارة المكتبة ؟ـ 4

 من منكم سيأتي إلى هنا مرة أخرى ؟ـ 6                 ماذا نستفيد من القراءة ؟ـ 5

 متى ستأتي ؟ـ 7

 هل أنتم جميعاا متشوقون إلى تعلم القراءة ؟ وماذا ستفعلون من أجل تحقيق ذلك ؟ـ 8
 

يان معظم أوقاتهما معاا يلعبان ويشاهدان يقضوليد وحمود شقيقان  ):  يستمع التالميذ إلى الحكاية اآلتيةـ 3

 أمام الحاسب للعب أوقاتاا طويلة لكن وليد كان يحب أن يجلس ( الحاسب اآللي) في ألعاب فسان ويتناالبرامج 

 .  كان حمود يحب قراءة الكتب والقصص

األمور ومنهم  وفي يوم احتفال المدرسة بعيد العلم نظمت مسابقة في المعلومات حضرها المدير وبعض أولياء

وصفق له الحاضرون كثيراا  ( القارئ الصغير ) وجائزة  ألولوحصل حمود على المركز اأسرة وليد وحمود 

وأعلن أحد أولياء األمور عن إهدائه مكتبة تحتوي على الكتب التي وفرحوا به واندفعوا نحوه ليصافحوه 
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 . " يحبها وأهداه المدير حاسباا آلياا جديداا 
 

 تفال المدرسة بعيد العلم ؟من الذي حضر احـ 2      كيف كان كل من وليد وحمود يقضيان وقتهما ؟ـ 2

 لماذا فاز حمود بالمركز األول في المسابقة ؟ـ 4                      ماذا نظمت المدرسة أثناء الحفل ؟ـ 3

 . اذكر الشخصيات التي ورد ذكرها في القصةـ 6                  ما الجوائز التي حصل عليها حمود ؟ـ 5

 ؟  ب أن تكون مثلها واذكر سبب اختيارك لهااختر شخصية من هذه الشخصيات تحـ 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 (المالعب  ): سادساا 
 

يدخل المعلم الفصل ويسلم على تالميذه ويسألهم عن أحوالهم ويعرض عليهم مشهداا عن طريق التلفاز أو ـ 2

الحاسب من إحدى مباريات منتخب الكويت الوطني عندما يحرز هدفاا ويعلو صوت المعلق فرحاا بالهدف أو 

يكتفي بالصوت في حال عدم توافر ما يمكنه من عرض المشهد ثم يطلب المعلم إلى تالميذه توقع المكان الذي 

 . سيذهبون إليه لتعرفه
  

ارس فيها األلعاب المختلفة ويسألهم عن اللعبة التي تمارس في كل يأخذ المعلم تالميذه إلى المالعب التي تمـ 2

 :  ملعب منها ثم يدير حواراا من خالل األسئلة اآلتية

 بم تشعر عندما يحرز منتخب الكويت هدفاا في الفريق المنافس ؟ـ 2

 لماذا تمارس الرياضة ؟ وما نوع الرياضة التي تمارسها ؟ـ 2

 نسان ؟ ما هذه العالقة ؟هل للرياضة عالقة بصحة اإلـ 3

 ما آخر المباريات التي شاهدتها ؟ ومن فاز فيها ؟ـ 4

 فهل توافقه على ذلك ؟ ولماذا ؟تالميذ يضيع وقته كله في اللعب أحد الـ 5
 

يتيح المعلم للتالميذ في الوقت المتبقي من الحصة فرصة للتحرك وممارسة األلعاب الخفيفة في صالة ـ 

 . األلعاب المغطاة

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 (عيادة الطبيب ): سابعاا 
 

الـذي خلقـني ) :  يدخل المعلم الفصل ويسلم على تالميذه ويسألهم عن أحوالهم ثم يتلو عليهم قول هللا تعالىـ 2

ويسأل المعلم تالميذه عن المكان الذي (  نوإذا مـرضت فهو يشفـي نييسقـدين والذي هو يطعمـني وفهو يه

 .  يتوقعون الذهاب إليه اآلن
 

مع  كانت دالل تلعب) :  يحكي المعلم لتالميذه القصة اآلتية ثم يجري حواراا من خالل األسئلة التاليةـ 2

في هذا يا هند األرض : فقالت دالل بقها في الجري طلبت هند من دالل أن تسازميلتها هند في ساحة العلم 

(  لن يصير إال الخير : )أصرت وقالت  المكان صلبة وليست للعب وقد يصيبك أو يصيبني أذى لكن هندا 

أة اصطدمت هند بإحدى التلميذات فسقطت على وفجدالل حتى ال تُغضب زميلتها هند وبدأ التسابق  فوافقت

يادة المدرسة فعالجتها بسرعة حملتها إحدى المعلمات إلى عويبت بجرح وأخذ الدم يسيل منها وأصاألرض 

وراحت تنظر إلى زميلتها دالل نظرة الطبيبة وأوقفت نزول الدم فشكرتها هند وشكرت معلمتها وزميالتها 

  ( .  أسف وخجل
 

 ما الخطأ الذي وقعت فيه هند ؟ وما الخطأ الذي وقعت فيه دالل ؟ـ 2

 وقعت على األرض ؟ لماذا أصيبت هند بجرح عندماـ 2

 ماذا فعلت الطبيبة لهند ؟ـ 4                من الذي حمل هنداا إلى غرفة الطبيبة ؟ـ 3

 لماذا شكرت هند كالا من الطبيبة و المعلمة وزميالتها ؟ـ 5
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 لماذا نظرت هند إلى دالل نظرة تدل على األسف والخجل ؟ـ 6

 من الشخصية التي أعجبتك في هذه القصة ؟ ولماذا؟ـ 8     ما الموقف الذي أعجبك في هذه القصة ؟ـ 7
 

ى شرح من الطبيب يأخذ المعلم تالميذه للتعرف إلى الطبيب ومكان العيادة ومحتوياتها ويستمع التالميذ إلـ 3

 .ويطلب المعلم إلى تالميذه طرح أي سؤال يريدونه على الطبيبعن طبيعة عمله 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

مكتب مدير المدرسه ـ مكتب األخصائي االجتماعي ـ غرفة الحاسوب ـ باب الخروج  ): ثامناا 

 (واالنتظار 
 

يدخل المعلم الفصل ويسلم على تالميذه ويسألهم عن أحوالهم ويخبرهم بأن األماكن التي سيذهبون إليها ـ 2

 :  يوم كثيرة ويذكرها لهم وهيال

 . مكتب مدير المدرسةـ 2

 . مكتب االختصاصي االجتماعيـ 2

 . غرفة الحاسوبـ 3

 . باب الخروج ومكان االنتظارـ 4
 

 :  يأخذ المعلم تالميذه لزيارة األماكن التي أشرنا إليها على النحو اآلتيـ 2

  : مكتب مدير المدرسة: أوالا 

هدوء وإلقاء السالم عند الدخول اللى النظام وذه قبل دخول مكتب المدير المحافظة عيطلب المعلم إلى تالمي

نحن نشكر لك ) :  ويسألهم عن وجود بطل بينهم يستطيع قبل الخروج من مكتب المدير أن يقول له ما يأتي

تين يتحدث التعرف إليه يعطي المعلم للمدير دقيقوبعد دخول مكتب المدير و(  جهدك وجزاك هللا عنا خيرا

ويستأذنون في االنصراف كما ه ثم يسلم التالميذ على المدير فيهما مع التالميذ ويخبرهم عن الدور الذي يقوم ب

 .  علمهم معلمهم
 

الخطوات التي تمت في زيارة مدير المدرسة عند زيارة االختصاصي كرر المعلم وتالميذه اإلجراءات ويـ 3

 .  االجتماعي
 

 :   ويجري معهم حواراا من خالل األسئلة اآلتية( الحاسب اآللي ) ميذه إلى غرفة ينتقل المعلم وتالـ 4

 ما هذه األجهزة التي نراها ؟ـ 2                          ما اسم هذا المكان ؟ـ 2

 ماذا نستفيد من الحاسب اآللي ؟ـ 4       ماذا يجب علينا نحو هذه األجهزة ؟ـ 3

 الحاسب اآللي ؟ من منكم يستطيع استخدامـ 5

 بم تنصح زمالءك الذين لم يتدربوا على استخدام الحاسب اآللي ؟ـ 6
 

ينتقل المعلم مع تالميذه إلى باب المدرسة الذي يخرجون منه بعد انتهاء اليوم الدراسي ثم يجري معهم ـ 5

 :  حواراا من خالل األسئلة اآلتية

 كيف تصل إلى البيت بعد أن تخرج من المدرسة ؟ـ 2

 ماذا تفعل إذا خرجت ولم تجد من يوصلك إلى المنزل ؟ـ 2

 .[ يعرفهم المعلم المكان] ما المكان الذي تنتظر فيه حتى يأتي من يوصلك إلى المنزل ؟ ـ 3

 فماذا تفعل ؟. إذا خرجت ولم تجد حافلة المدرسة التي توصلك إلى البيت ـ 4

 تفعل ؟إذا تأخر عليك من يوصلك إلى المنزل كل يوم فماذا ـ 5
 

 .يعود المعلم مع تالميذه إلى الفصل بعد أن اطمأن إلى أنهم قد تعرفوا أهم مرافق المدرسةـ 6
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ويعطي يذ أمامه في حصص اللغة العربية يضعها التلمل تلميذ بطاقة تحمل اسمه األول يوزع المعلم على كـ 7

مكنه تعرف اسمه من بين عدة وم عمن يالمعلم تالميذه فرصة لمدة أسبوع يتعرفون فيه أسماءهم ويسألهم كل ي

 . ًا  يراه مناسبا وكلما تعرف تلميذ اسمه أعطاه مكافأة من حلوى أو ما أسماء

****************************************************************** 

 التهيئه المعرفيه العمليه:  اا ثاني
 

ى وعلماا في يده اليسرى وبعد أن يحيي تالميذه يدخل المعلم الفصل وهو يحمل مصحفاا في يده اليمنـ 2

 :  ويسألهم عن أحوالهم يرفع اليد اليمنى التي تحمل المصحف ويسأل تالميذه

 ماذا يوجد في هذا المصحف ؟ـ 2                  ماذا أحمل في يدي المرفوعة ؟ـ 2

 اه كالم هللا ؟ماذا يجب علينا تجـ 4            من الذي يكلمنا في هذا المصحف ؟ـ 3

 ( . بعض اآليات يتلو الطالب)  من فيكم يحفظ سورة أو آيات من كالم هللا ؟ـ 5

 ما جزاء الذين يحفظون القرآن أو يقرؤونه عند ربهم ؟ـ 6
 

 :  ثم يضع المعلم المصحف على الطاولة ويرفع العلم ويسأل تالميذهـ 

 لماذا نحب علم الكويت ؟ـ 2                 ماذا أحمل في يدي المرفوعة ؟ـ 2

 ماذا قدمت لنا الكويت ؟ وما واجبنا نحوها ؟ـ 4                    ما واجبنا تجاه علم الكويت ؟ـ 3
 

 :  يردد التالميذ مع معلمهم مطلع النشيد الوطنيـ 2

  وعلى جبينك طالع السعد وطني الكويت سلمت للمجد
 

 :  اهدة صور المرافق التي شاهدوها على الطبيعة وهييطلب المعلم إلى تالميذه فتح الكتاب لمشـ 3

غرفة  ـالمشارب ودورات المياه  -ساحة العلم  -المالعب  -المقصف  -المكتبة  -العيادة  -المسجد  -الفصل 

 . باب الخروج ومكان االنتظار -مكتب االختصاصي االجتماعي  -مكتب المدير  -الحاسوب 

خالل الصورة سألهم المعلم عن أهم ما عرفوه أو استفادوه عند مشاهدة وكلما تعرف التالميذ مرفقاا من 

 . المرفق على الطبيعة ويستغل ذلك في تذكيرهم بقيمته أو سلوك أو أدب أو معلومة تتعلق بالمرفق

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

الوارد في كتابهم (  3) أ المعلم في تدريب تالميذه على التمييز بين األحجام من خالل التدريب رقم يبدـ 4

 :  مستعينا بالنماذج المجسمة التي أحضرها معه على أن يلتزم بما يأتي

 .  يقرأ المطلوب بلغة سليمة ويوضحه للتالميذـ 2

 .  يتأكد أن تالميذه جميعهم قد عرفوا المطلوبـ 2

 .  دم االنتقال إلى نقطة جديدة إال بعد إعطاء الوقت المناسب للتالميذعـ 3

 .  المرور بين التالميذ إلرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم على اإلجابةـ 4
 

 .الذي يحدد فيه التلميذ الشكل المختلف في كل مجموعة(  4) ينتقل المعلم إلى التدريب رقم ـ 5

 .الذي يراه في الصورة يحدد المكان الذي يوجد فيه الشكلـ 2

 .  يلون الشكل الذي يراه في الصورة بلونه الحقيقيـ 2

 طبيب -سكين في المطبخ  -أسماك في الماء ) مثل   يذكر المكان الذي يتم فيه العمل الذي يراه في الصورةـ 3

 . (  سرير في غرفة نوم -جمل في الصحراء  -أسد في الغابة  -يحمل سماعته 

 –الملفوف  -الفلفل  -الطماطم  -الباذنجان  -الجزر : ى ثمار طبيعية أو صناعية لما يأتي سلة تحتوي عل) 

 . (  التفاح
 

ويجري حواراا من  يدخل المعلم الفصل ويحيّي تالميذه ويسألهم عن أحوالهم ثم يحكي لهم الحكاية اآلتيةـ 6
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ر طويالا حتى اصطاد سمكة صغيرة فحمد وانتظمى الصياد خيط صنارته في الماء ر) :  خالل األسئلة التالية

الصياد اتركني أعود إلى  أرجوك أيها: فوجدها تبكي وتقول ه ليخلص السمكة ويضعها في سلته هللا ومد يد

 .  اتركني  أرجوك فارق إخواني أرجوك فأنا صغيرة وال أستطيع أن أالماء 

لكنه تأثر كثيراا لى طعام ألطفاله الصغار حاجة إ وهو فياف إن هو تركها ال يصطاد غيرها وخاحتار الصياد 

 .  من كالم السمكة الصغيرة

عوضه عنها ودعا هللا أن ينظر إلى السمكة نظرة عطف وحنان وفجأة ألقى بالسمكة في الماء أخذ الصياد ي

فجذب الخيط وقفز من تى تحرك الخيط واهتزت يده بقوة وما هي إال ثوان قليلة حخيراا  ورمى خيط صنارته 

فحمد هللا حمداا زن السمكة التي تركها عشر مرات دة الفرح عندما شاهد في نهايته سمكة كبيرة تعادل وش

 (.  كثيراا 

 ماذا اصطاد الصياد ؟ـ 2                            أين رمى الصياد صنارته ؟ـ 2

 السمكة الصغيرة ؟ هل استجاب الصياد لطلبـ 4           ماذا طلبت السمكة الصغيرة من الصياد ؟ـ 3

 بم تصف السمكة الصغيرة ؟ ولماذا ؟ـ 6                                    بم أكرم هللا الصياد ؟ـ 5

 هل تفعل ما فعله ؟ ولماذا ؟... لو كنت مكان الصياد ـ 7
 

يتعرف وبعد أن (  5) يدرب المعلم تالميذه على تعرف أماكن وجود األشياء المصورة في التدريب رقم ـ 7

 . التالميذ مكان الشيء يعرض المعلم مشهداا أو صورة لهذا الشيء في مكانه
 

ثم يعرض المعلم على تالميذه هذه (  6) يلون التالميذ األشياء المصورة الموجودة في التدريب رقم ـ 8

 . األشياء حقيقية أو مجسمه
 

يرونه في الصورة عن طريق التوصيل بين  يطلب المعلم إلى تالميذه تحديد المكان الذي يتم فيه كل عملـ 9

 ( . 7 )العمل ومكانه من خالل التدريب رقم 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

صيل بين كل شكلين والتو(  8) يطلب المعلم إلى تالميذه النظر إلى األشكال الموجودة في التدريب رقم ـ 20

متماثلين ثم يعرض مجسمات حقيقية لألشكال الموجودة في الصورة ويطلب إلى بعض التالميذ تحديد كل 

 . شكلين متماثلين من بينها
 

(  9) ريب رقم يطلب المعلم إلى تالميذه معرفة الجزء الناقص من كل شكل يرونه في صور التدـ 22

لى استكمال الناقص من خالل اللعبة المعدة على جهاز الحاسب بعد ويمكن أن يدربهم ع واستكماله بالرسم

 . تدريبهم على استخدامه
 

كما هو مطلوب ( ب ) بما يناسبها من القائمة ( أ ) يطلب المعلم إلى تالميذه توصيل الصورة في القائمة ـ 22

 ( . 20 )في التدريب رقم 
 

ورة من خالل مالمحه أو الموقف الذي يوجد فيه يطلب المعلم إلى تالميذه تعرف شعور صاحب كل صـ 23

 . ثم يعرض على التالميذ(  22) كما هو مطلوب في التدريب رقم 
 

 : لوحات مصورة ألشخاص أو كائنات أخرى في مواقف مختلفة ليتعرفوا مشاعرهم من مثل

 . العب يقفز فرحاا بعد إحراز هدف أو فوز فريقه -

 . د هزيمة فريقهالعب تظهر عليه مالمح الحزن بع -

 . أسد غاضب في قفصه و األوالد حول القفص وهكذا -
 

ويمكن أن يطلب المعلم إلى تلميذ القيام بحركات معينة بوجهه أو بجسده إلظهار مشاعر معينة كالفرح ـ 24
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وإن لم يجد من التالميذ من يفعل ذلك يقوم هو والقلق وغير ذلك مما يمكن عمله والحزن والضيق والخوف 

  . مل تلك الحركات ثم يقلده التالميذبع

&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 (44)ص الفراشة الجميلة أمل:  الحكاية األولى: الدرس األول                      
 

 .أمر ـ أُمر ـ آمال ـ إيمان   :ـ تجريد حرف األلف  2
***************************************************************** 

 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2
  

 .أمل  ؟ اسم الفراشة البيضاءـ ما 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .إسراء  ؟ ملونهاسم الفراشة الـ ما 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ألن أختها ملونه بألوان جميله  ؟لماذا كانت الفراشه البيضاء غير راضيه عن لونهاـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ألوان الطيف الجميله  ؟ ما األلوان التي أعجبت الفراشه البيضاءـ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .لون األزهار وأين رأت اللون األحمر ؟       .لون األشجار أين رأت اللون األخضر ؟ ـ 5

 .ألوان الطيف في السماء  ؟وأين رأت األلوان مجتمعه معاا          .لون الشمس ن رأت اللون األصفر ؟  وأي

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .نعم  ؟هل رضيت الفراشه البيضاء بلونها في نهاية الحكايهـ 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اللون األبيض جميل  ماذا قالت األخت لها ؟ـ 7

 .كل مخلوقات هللا جميله  ؟وماذا قالت األم 

 *****************************************************************  

 :أمام اإلجابه الصحيحه )/( ضع عالمة ـ 2
  

 (  الرضا) ـ مخلوقات هللا كلها جميله ـ هذا القول من األم يدل على 

 ***************************************************************** 

  .الرضا بما قسمه هللا وشكره  ماذا تعلمت من هذه الحكايه ؟ـ 3

======================== ================================== 

 (63)إسراء فراشة ملونه ص:  ثانيالدرس ال                     
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .ألن أمل فراشة بيضاء وإسراء فراشة ملونه  ؟ولماذا      .ال هل تشبه الفراشه أمل أختها أسراء ؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أحمر أ أصفر ـ أخضر  ؟إسراءالفراشة اذكر بعض ألوان ـ 2

 ***************************************************************** 

 :أنا أختار التكمله الصحيحه ـ 2
  

 .  ملونهـ إسراء فراشة              .  أختانـ إسراء وأمل        .  فراشة ملونهـ إسراء 

 ***************************************************************** 
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 :أنا أقرأ الكلمات اآلتيه ثم أمأل كل فراغ بالكلمه المناسبه ـ 28

 (ملونه ـ فراشه ـ إسراء ) 

 .  ملونه إسراء فراشةـ             .فراشة ملونه  إسراءـ            .بيضاء  فراشة ـ أمل

 ========================================================== 

 (73)أمل أشارت إلى إسراء  ص: ثالث الدرس ال                     
 

 .لبس ـ أمل ـ سالم ـ سالم ـ علوم ـ حليب   :  تجريد حرف الالمـ 2
***************************************************************** 

 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2
  

 .ألوان أسراء جميله ماذا قالت أمل؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أخت الفراشه أمل  ؟من إسراءـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أمل فراشه بيضاء وإسراء فراشة ملونه  ؟فيم تختلف إسراء عن أمل ـ 3

 ***************************************************************** 

 :آلتي بالكلمه المناسبه مما يأتي أنا أمأل الفراغ اـ 4
 

 . إلى إسراء  أشارت ـ أمل        ( ألوان ـ أشارت ـ قالت ) 
 

 ***************************************************************** 

 :أنا أمأل الفراغ اآلتي بالكلمه المناسبه مما يأتي ـ 6
 

 . إسراء  إلى ارتأش ـ أمل     (إلى ـ أمل ـ أشارت ـ إسراء ) 

 ========================================================== 

 (82)أنا أحب ألوان أختي إسراء  ص: أمل قالت : رابع الدرس ال                     
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .إسراء  ما اسم أخت أمل؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أنا أحب ألوان أختي إسراء  ؟ماذا قالت أملـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .الجميله  ألوانها ؟ما الذي أعجب أمل في أختها ـ 3

 ***************************************************************** 

 :أنا أكمل ـ 6
 

 . أحب ألوان أختي إسراء  أنا قالت ـ أمل

 ========================================================== 

 (93)نحن نحب لون أمل ص: أمي تقول : خامس الدرس ال
 

 .نزل ـ نُزل ـ نبال ـ أنا ـ منال ـ رنين   : نونتجريد حرف الـ 2
*****************************************************************   

 
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال ية الكويتية للعمل الوطني     الجمع
 

  www.kwsfna.com                           الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)طعهأشبيليه ق

32 

  

 .نعم  هل تحب اللون األبيض ؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .الحليب  ؟اذكر شيئاا لونه أبيض ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .نحن نحب لون أمل  ذا تقول الفراشه األم ؟ماـ 3

************************************** *************************** 

 .مي أ ـ أنا أحب              :الجمله بالكلمه المناسبه أنا أكمل ـ 26

 ========================================================== 

 (205)أمي وإسراء تحبان لوني ص: أمل فرحت وقالت : سادس الدرس ال                     
 :عن األسئله اآلتيه  ـ أنا أجيب شفهياا 2

  

 .فراشتان ملونتان وفراشة بيضاء   ماذا ترى في الصوره التي أمامك ؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أمي وإسراء تحبان لوني   ؟ماذا قالت الفراشه أملـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .نعم  ـ هل شعرت الفراشه أمل بجمالها ؟3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ألن أمها وأختها تحبان لونها  ل ؟ـ لماذا فرحت الفراشه أم4

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .اللون األبيض  ـ ما اللون الذي تحبه الفراشه إسراء والفراشه األم ؟5

***************************************************** ************ 

 :أنا أرتب كلمات الجمل وأكتبها في الفراغ ـ 5
 

 .أمل فرحت وقالت ( وقالت ـ أمل ـ فرحت )ـ 

 .أمي وإسراء تحبان لوني ( أمي ـ وإسراء ـ لوني ـ تحبان  ) ـ 

 ========================================================== 

 (225)حمد هللا خالقنا ونشكر هلل نعمه صن: سابع الدرس ال                     
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .هللا تعالى  من الذي خلق اإلنسان وحدد شكله ولونه ؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .البصر والسمع والعقل والصحه  ؟اذكر نعماا أخرى أنعم هللا بها علينا ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ي مرضاة هللا  نحمد هللا ونشكره ونحافظ على النعم ونستخدمها ف ـ ما واجبنا نحو هللا عز وجل ونحو النعم ؟3

 ***************************************************************** 

 :أنا أعيد ترتيب كلمات الدرس ـ 5
 

 .نحمد هللا خالقنا ( هللا ـ خالقنا ـ نحمد ) ـ                     .ونشكر هلل نعمه ( هلل ـ نعمه ـ ونشكر ) ـ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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 ( الفصـل ): ـ  أوالا شكراا جدتي : الحكايه الثانيه ـ   الجزء الثاني
                     

 .ـ عمر ـ رمال ـ رامي ـ سرور ـ ريم  (الراء )   : (الراء ـ الذال ) تجريد حرفي ـ 2
 

 .ـ جدب ـ ذباب ـ ذاب ـ يذوب ـ لذيذ ( الذال ) 
***************************************************************** 

 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2
  

 .لعب بالكره فكسر زجاج النافذه ما الخطأ الذي وقع فيه عمر؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ألن الجده طلبت منه ذلك لماذا سامح األب ابنه عمر؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .حضن جدته وعانقها ماذا فعل عمر بعد أن سامحه أبوه ؟ ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

ال ـ ألن الجده ال تقف  هل ترى أن حب الجده الزائد قد يشجع عمر على ارتكاب الخطأ ؟ وضح ما تقول ؟ـ 4

 .مع عمر إذا كان مخطئاا 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .نعم ـ ولن يكرر الخطأ مره أخرى هل ترى أن عمر استفاد مما حدث له ؟ ـ 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .األثنان معاا  بيك ؟إذا أخطأت وعاقبك أبوك هل يضايقك خطؤك أو يضايقك عقاب أـ 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أعتذر من والدي وال أكرر الخطأ مره أخرى  ماذا تفعل لو كنت مكان عمر؟ـ 7

 ========================================================== 

 (26)ص:  ولدرس األال

 .لبس ـ أمل ـ سالم ـ سالم ـ علوم ـ حليب   :  تجريد حرف الالمـ 
***************************************************************** 

 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2
  

 .كرة القدم  ؟ما اللعبه التي يحبها عمرـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ال  هل اختار عمر المكان المناسب للعب الكره ؟ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .الملعب  أي األماكن أفضل للعب الكره؟ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .كسر زجاج النافذه  ماذا حدث حين لعب عمر بالكره ؟ـ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .كرة القدم ـ كرة الطائره ـ كرة السله ـ الرمايه ـ السباحه  اذكر بعض األلعاب الرياضيه ؟ـ 5

 ***************************************************************** 

 :أنا أختار التكمله الصحيحه وأضع خطاا تحتها ثم أكتبها بخط واضح ـ 6
 

            .القدم أنا ألعب بكرة ـ            .عمر ـ قال 

 ***************************************************************** 
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 :أنا أرتب الكلمات اآلتيه ثم أعيد كتابتها صحيحه وأقرأ كلماتها ـ 7
 

 .أنا ألعب بكرة القدم (  بكرة ـ أنا ـ ألعب ـ القدم ) ـ 

 .كرتي كسرت زجاج نافذتي ( زجاج ـ ُكرتي ـ نافذتي ـ كسرت ) ـ 

 ***************************************************************** 

 :أنا أصل بين الجمله والتكمله الصحيحه لها ثم أعيد قرائتها وكتابتها ـ 8
 

 .أنا أحب لعبة كرة القدم  ـ قال عمر

*********************************************************** ****** 

 :أنا أرتب الكلمات اآلتيه ثم أعيد كتابتها صحيحه وأقرأ كلماتها ـ 9
 

 .كنت ألعب بكرة القدم ( القدم ـ بكرة ـ ألعب ـ كنت ) ـ 

 ========================================================== 

 (64)ص: ثاني الدرس ال

 .عود ـ نعيم علم ـ عمر ـ عنب ـ عائم ـ   :  تجريد حرف العينـ 
***************************************************************** 

 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2
  

 .بكرة القدم ؟ بأي لعبه كان عمر يلعب ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .داخل المنزل أين كان عمر يلعب ؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ألنه كسر زجاج النافذهلماذا حرم األب ابنه عمر من رحلة المدرسه ؟ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .اعتذر  ماذا فعل عمر عندما كسر زجاج النافذه ؟ـ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أعتذر ؟ تخطيءماذا تفعل أنت عندما ـ 5

********** ******************************************************* 

 :أنا أرتب الكلمات اآلتيه ألكون جمله مفيده ـ 9
 

 .حرمني أبي من رحلة مدرستنا (  مدرستنا ـ رحله ـ من أ أبي ـ حرمني ) ـ 

 ========================================================== 

 (60)ص: ثالث الدرس ال
 :أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه  ـ2

  

 . بأنه ولد؟ بم وصفت الجده عمر ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 .يسامحه والديه إذا أخطأ ويحبانه  ما جزاء من يطيع والديه ؟ ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 .أن يسامح عمر  ماذا طلبت الجده إلى والد ُعمر ؟ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 . مهذب ولدعمر  ألنه إلى جانب عمر ؟ لماذا وقفت الجدـ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 . يدل على أن الجده تحب عمرما رأيك في موقف الجده من عمر ؟ ـ 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 .أشكره ماذا تقول لصديقك إذا ساعدك ؟ ـ 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 .أعتذر ماذا تقول إذا أخطأت ؟ ـ 7

********************************* ******************************** 

 :ضع خطاا تحت اإلجابه الصحيحه ـ 2
 

 .شجاع ـ اإلنسان الذي يعترف بخطئه ويعتذر عنه 

 ***************************************************************** 

 :أنا أقرأ الكلمات اآلتيه ثم أرتبها ألكون منها جمله مفيده وأكتبها ـ 4
 

 .عمر ولٌد مجٌد : قالت جدتي   (ٌد ـ جدتي ـ مجٌد ـ قالت ـ ُعمر ول) ـ 

 ***************************************************************** 

 :أنا أختار الكلمه المناسبه وأكتبها في الفراغ  ـ7
 

 .ولٌد مهذٌب  عمرـ        .من أجلي  سامحهـ            . جدتيـ أنا أحب  

****** *********************************************************** 

 (جدتي ـ مجٌد ـ ولٌد )          :التالي في الفراغ  الكلمه المناسبهأنا أضع  ـ8
 

 . مجٌد  ولدٌ ُعمُر  جدتي ـ قالت               . مجد ُعمُر ولٌد مهذٌب و ـ

============================================= ============= 

 (74)ص: رابع الدرس ال

 .زرع ـ ُزرع ـ مازن ـ يزور ـ عزيز :ـ الزاي   : (الزاي ـ التاء ) تجريد حرفي ـ 
 

 .كتب ـ ُكتب ـ تاجر ـ توت ـ تين   :التاء ـ 
***************************************************************** 

 :تيه ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآل2
  

 .أنت عزيزه  ؟ماذا قال األب للجدهـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .لطيبتها وحكمتها وحنانها  لماذا تحب جدتك؟ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 :ماذ تفعل في المواقف التاليه ـ 4
 

 .أشكرها وأعانقها  :ـ قدمت لك جدتك هديه بمناسبة نجاحك 
 

 .أساعدها قدر المستطاع  :ـ احتاجت جدتك إلى مساعدتك 
 

 .أزورها وأدعو هللا أن يشفيها  :ـ مرضت جدتك وأدخلت المستشفى 

****************** *********************************************** 

 :أنا أرتب الكلمات اآلتيه ألكون جمله مفيده ـ 2
 

 .أنت عزيزةٌ عندنا يا أمي (  أمي ـ عندنا ـ أنت ـ يا ـ عزيزةٌ ) ـ 
 

 .سامحته من أجلك  (  أجلك ـ سامحته ـ من ) ـ 

************************************************** *************** 
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 (أجلك ـ نافذتي ـ سامحه ـ غلطتي )   :أنا أختار الكلمه المناسبه مما يأتي وأكتبها ألكمل الجمله ـ 5
 

 . غلطتيـ أنا أعتذر عن .         نافذتيـ كرتي كسرت زجاج 
 

 . أجلكسامحته من : ـ قال أبي .      من أجلي  سامحه ـ قالت جدتي 

====================== ==================================== 

 (86)ص: خامس الدرس ال
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .الجده ـ األب ـ األم ـ عمر  اذكر أسماء أفراد األسره التي تراها في الصوره؟ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .فرح فرحاا عظيماا  صف شعور عمر بعدما سامحه أبوه ؟ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أطال هللا عمرك يا جدتي ـ عشت يا أبي  بما دعا عمر لجدته وأبوه ؟ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أن ال يلعب داخل المنزل  ماذا تعلم عمر مما حدث معه في هذه الحكايه ؟ـ 4

 ***************************************************************** 

 :جموعه ثم أكتبها مرتبه كما وردت في الدرس أنا أقرأ الكلمات في كل مـ 2
 

 .أطال هللا في عمرك يا جدتي  (  هللا ـ في ـ عمرك ـ قُلت ـ يا جدتي ـ أطال ) ـ 
 

 .أشكرك يا أبي  (  يا ـ أشكرك ـ أبي ) ـ 
 

 .عشت يا أمي (  يا ـ عشت ـ أُمي ) ـ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ 

 (208)المسجد ص : ه ـ الحكايه الثالث  الجزء الثاني
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .مع أبيهما  ؟مع من خرج جاسم وعمر ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .إلى المسجد  ب مع ولديه ؟إلى أين ذهب األـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ألنها لم تذهب مع أبيها وإخوتها إلى المسجد  لماذا حزنت جمانه ؟ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

ضحكا على أختهما وسخرا منها ألنها لم تذهب معهما إلى المسجد  ما الخطأ الذي وقع فيه جاسم وعمر ؟ـ 4

 .وقاال لها المرأه ال يجوز أن تصلي في المسجد وهذا خطأ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

أمها والصحيح أن المرأه يجوز لها  من الذي صحح هذا الخطأ لجمانه ؟ وما الصواب في هذا الموضوع ؟ـ 5

 .أن تصلي بالمسجد أو بيتها 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أنها سترافق أمها إلى المسجد في شهر رمضان  ما الذي جعل جمانه تشعر بالفرح السعاده ؟ـ 6

 ==========================================================  
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 (224)ص: ول الدرس األ
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .هللا تعالى  ؟من خالقنا ورازقنا ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 . نعبده وال نعصيه ونحمده ونشكره  ؟ما واجبنا نحو من خلقنا ورزقنا ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .بطاعته وإلتزام أوامره والبعد عن نواهيه   ؟كيف يعبد المسلم ربه  ـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .في المسجد  ؟أين يصلي المسلم ـ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ليحصل على الثواب واألجر في صالة الجماعه  ؟لماذا يحرص المسلم على الصالة في المسجد ـ 5

 ========================================================== 

 (238)ص: ثاني الدرس ال
                     

 .جزر ـ تاجر ـ زجاج ـ نجوم ـ مجيد  ـ (الجيم )   : (الجيم ـ الدال ) حرفي تجريد ـ 2
 

 .ـ مدح ـ عيد ـ ُمدح ـ وداد ـ حدود ـ جديد ( الدال ) 
 

 .هديل  ـ ماهر ـ هاني ـ سهول ـ لهيب  ـ (الهاء )   : (الهاء ـ الباء ) تجريد حرفي ـ 2
 

 .ـ بدأ ـ ربح ـ باب ـ حبوب ـ ربيع ( الباء ) 
***************************************************************** 
 :ـ أنا أجيب شفهياا عن األسئله اآلتيه 2

  

 .في المسجد  ؟أين تصلي جمانه صالة العيدـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ثوبها الجديد  ؟تلبس جمانه يوم العيد ماذاـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .عيد الفطر  ؟ما اسم العيد الذي يأتي بعد شهر رمضانـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .لتؤدي صالة العيد   ؟لماذا تخرج جمانه إلى المسجد يوم العيدـ 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .أمها  ؟من يذهب مع جمانه إلى المسجدـ 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .صالة العيد  ما الصالة التي يصليها المسلم في المسجد يوم العيد؟ـ 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ثياباا جديده  وماذا تلبس يوم العيد؟ـ 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 . أصلي صالة العيد في المسجد ؟ماذا تفعل صباح يوم العيد ـ 8

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .المسجد ـ بيت جدي ـ المدينه الترفيهيه  ؟ما األماكن التي تذهب إليها يوم العيدـ 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 .جداا  سعيد ؟ما شعورك يوم العيدـ 20

 ***************************************************************** 

 :أنا أرتب الكلمات اآلتيه ألكون جمله مفيده ـ 3
 

 .أُختي ُجمانه تُصلي العيد في المسجد (  تُصلي ـ ُجمانه ـ أُختي ـ المسجد ـ في ـ العيد  )ـ 

===========================================================  
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Unit ( 1 ) Hello 
 Hello مرحبا

 Hi أهال بك

 Good morning صباح الخير 

 Good afternoon تحية بعد الظهر

 Good evening مساء الخير

 Goodbye مع السالمه

 Yes نعم

 No ال

 :عبارات التحيه وطريقتها 
Hello ! Ali . 

Hello ! Salem . 
 

Hello ! Dana . 

Hello ! Haya . 
 

Hello ! I'm Ali . 

Hello ! I'm Salem . 
 

Good morning, Dana . 

Good morning, Haya . 
 

Good afternoon, Ali . 

Good afternoon, Haya . 

 -----------------------------------------------

 :طريقة تقديم نفسك 
 

Hello, I'm Ali . 

My name is Dana . 

 -----------------------------------------------

 :لالستفسار عن شخص نقول 
 

          ? Who's thisمن هذا ؟                      

This is Dana . 

-----------------------------------------------  
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1 . 2 . 3 Ask and answer : p ( 4 )   
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

)5: p ( Ask and answer 5. 31 .    

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1- Who is this ? 

- This is Ali . 

------------------------------  

2- Who is this ? 

- This is Haya . 

------------------------------  

3- Who is this ? 

- This is Dana . 

------------------------------  

4- Who is this ? 

- This is Salem . 

------------------------------  

5- Who is this ? 

- This is Funny . 

------------------------------  

 

1- Who's this ? 

- This is Ali . 

------------------------------  

2- Who's this ? 

- This is Haya . 

------------------------------  

3- Who's this ? 

- This is miss ( teacher ). 

------------------------------  

4- Who's this ? 

- This is Salem . 

------------------------------  

5- Who's this ? 

- This is Dana . 
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)6: p (6 Listen and point . 41 .   

 This is هو هذا

 go يذهب

 Sit down يجلس

 pray يصلي

 Point to يشير إلى
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- This is Haya . 

------------------------------  

2-Ali goes to school . 

------------------------------  

3-  Ali sit in the classroom . 

------------------------------  

4- They pray at the mosque . 

------------------------------  
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)7: p (7 Listen and tick . 51 .   

 
****************************************************************  

 التدريبات 
Match : 

 

1- Good afternoon, Ali .                          Good morning Funni . 

2- Goodbye .                                           Hello, I'm Salem . 

3- Hello, I'm Dana .                                 Good afternoon, Haya .     

4- Good morning, Miss.                          Goodbye .         

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Match : 
 

- One                                3 

- Three                             2 

- four                                1 

- two                                5 

- five                                4 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

1- This is Funni ( X ). 

------------------------------  

2- This is Salem ( X ). 

------------------------------  

3- This is Ali ( X ). 

------------------------------  

4- This is Dana ( X ). 

------------------------------  

5- This is Funni ( / ).  
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Unit (2) My body 
 ear أذن

 eye عين

 mouth فم

 nose أنف

 head رأس

 hand يد

 foot قدم
 

 This -(         لإلشاره للشيء القريب) ـ هذه  هذا

      That -(       لإلشاره للشيء البعيد) ذلك 

  . What's this?     - That’s a hand -   (   What )تستخدم للسؤال عن غير العاقل 

     .Who's this?     - That is my sister -(    Who) تستخدم للسؤال عن العاقل 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

)10: p (Ask and answer2 . 2. 2   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

)10 : p (Listen and tick 3 . 3. 2  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Touch head . 

----------------------------  

2- Touch foot .  

----------------------------  

3- Touch hand .  

 game لعبه

 face وجه

 Leg - legs أرجل –رجل 

 toes أصابع القدم

 arm ذراع
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)10Ask and answer: p (4 . 4. 2 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

)12( : p6 Listen and point . 5. 2   

 
****************************************************************  

- let's play . 

- Touch your nose . 

- Touch your arm . 

- Touch your head .   

- Touch your   toes . 

- Touch your   head . 

   



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال ية الكويتية للعمل الوطني     الجمع
 

  www.kwsfna.com                           الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)طعهأشبيليه ق

47 

 التدريبات 
Match : 

- nose . 

- mouth  

- eye 

- ear  

- head 

 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 Family Unit (2) My 
 family عائله

 camera كاميرا

 mother أم

 father أب

 brother أخ

 sister أخت

 The Quran القرآن

 mosque مسجد

 house منزل

 read يقرأ

 drink يشرب

 eat يأكل

 cook يطبخ ـ يطهو

 ball كره

----------------------------------------------------------------------------------------------  

)16 : p ( Ask and answer 3. 2  .3  

 

 

- This is Funni's father . 

- This is Funni's mother . 
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)18 : p ( answer Look and6 . 5  .3  
 

 
 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------  

)19 : p (7 Listen and tick . 5 .3  

1- Salem is drinking .  ( / ) 

2- Mother is going out .  (X) 

3- Funni is touching the ball.  ( / ) 

4- Dana is eating .  (X) 

5- Father is praying . ( / ) 

****************************************************************  

 التدريبات 
Match : 

 

- six                              10   

- ten                              7 

- eight                           6 

- nine                            8     

- seven                          9       

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

1- What's Salem doing?  

- He's praying. 
--------------------------------------- 

2- What's father doing?  

- He's reading the Quran. 
---------------------------------------  

3- What's Dana doing?  

- She's touching Funni's ear . 
---------------------------------------  

4- What's mother doing?  

- She's drinking.  
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 م 5202 /4202االبتدائي الفصل الدراسي األول  ولمذكرة العلوم للصف األ
 

  ئنات الحيه واألشياء غير الحيهالكا: علوم الحياة ـ الفصل األول : الوحده األولى 
 

 :المصطلح العلمي 
 

 .النباتات والحيوانات  :ـ كائنات حيه 2
 

 .ال تنتقل بنفسها وال تتغذى وال تنمو وال تتكاثر  :ـ األشياء غير الحيه 2

 *************************************************************** 

 .كائنات حيه لحيوانات ؟ ـ ماذا نسمي الناس والنباتات وا2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الطليه ـ الطيور ـ األشجار ـ النباتات ـ اذكر أربعة كائنات حيه تراها في ملعب مدرستك ؟ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تنمو وتكبر ـ ماذا تعرف عن الكائنات الحيه؟ 3

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .من الغذاء ـ من أين تحصل الكائنات الحيه على الطاقه؟4

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ال تنتقل بذاتها وال تتغذى وال تنمو وال تتكاثر  ـ ما هي األشياء غير الحيه؟5

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ال ينتقل بنفسه وال يتغذى وال يتكاثر  كيف تعرف أن شيئاا ما هو غير حي؟ـ 6

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تنمو وتتكاثر وتنتقل بنفسها وتتغذى ـ ماذا تستطيع الكائنات الحيه أن تقوم به ؟  7

++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 الكائنات الحيوانات: الفصل الثاني 
 

 .جرواا صغير الكلب ؟ ـ           .مهراا صغير الخيل ؟ ـ .     شبالا ـ ما اسم صغير األسد ؟ 8
 

ًا ـ صغير الطير ؟   .اا جحشصغير الحمار ؟ ـ        .حمالا صغير الخروف ؟ ـ             .فرخاا

----------------------------------------------------------------------------------------------  

      .األرانب تقفز ـ الكالب تجري ـ كيف تنتقل األرانب والكالب؟ 9

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .زغب ـ ما األخف وزناا ريشة جناح أو زغب ؟ 20

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ريش ـ فرو ـ شعر أ أصداف ـ قشور ـ ماذا يغطي جسم بعض الحيوانات ؟ 22

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .يحبس الحراره داخل جسم الطائر ويمنع دخول الماء إلى جسمه  ـ كيف يحمي الريش الطيور؟22

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .الوالدين  يوانات ؟ـ من يعتني بصغار الح23

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .تطعمها وتحميها وتنظفها وتعلمها  ـ كيف تعتني الحيوانات بصغارها ؟24

----------------------------------------------------------------------------------------------  



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال ية الكويتية للعمل الوطني     الجمع
 

  www.kwsfna.com                           الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)طعهأشبيليه ق

88 

  .ترضعها الحليب  ـ كيف تطعم الحيوانات اللبونه صغارها ؟25

----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ريش ـ فرو ـ شعر أ أصداف ـ قشور ـ ماذا يغطي جسم بعض الحيوانات ؟ 26

++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 النباتات: علوم الحياة ـ الفصل الثالث : الوحده األولى 
 

 

 .تزرع البذره في التربه وتسقى بالماء فتنبت وتنمو إلى نبته  ـ كيف تنمو البذره ؟2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تنبت وتنمو ويتغير لونها وحجمها وشكلها  ـ ماذا يحدث للبذره بعد أن تزرعها ؟2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . التربه ـ الماء ـ الهواء ـ ضوء الشمس ـ ماذا تحتاج النباتات ؟3

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تمتص الماء وتثبت النبات في التربه  :ـ الجذور 2ـ اذكر أجزاء النبات ودوره؟ 4
 

 .     تتلقى ضوء الشمس  :ـ األوراق 2
 

 .من الجذور إلى أجزاء النبات األخرى  ترفع النبات إلى أعلى وتنقل الماء :ـ السوق 3

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 الحواس: جسم اإلنسان ـ الفصل األول : الوحده الثانيه 

 :المصطلح العلمي 
 

 .نرى بهما ألوان األشياء واألشكال  :ـ العينين 2
 

 .نسمع بهما األصوات  :ـ األذنين 2
 

 .تتذوق به  :ـ اللسان 3
 

 .تشم األشياء به  :ـ األنف 4
 

 .يساعد على معرفة الملمس :ـ الجلد 5

 *************************************************************** 

 .األذنين  ـ ما جزء الجسم الذي تستخدمه لالستماع إلى المعلم ؟2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .األذنين  ـ ما جزء الجسم الذي تستخدمه لالستماع إلى المعلم ؟2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ( .األنف ) الشم  ـ أي حاسه تستخدم حين تالحظ الروائح ؟3

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .حلو  ـ اذكر طعم العسل؟4

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .بواسطة الجلد   ـ كيف تتعرف على ملمس األشياء؟5

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .صلب ـ خشن ـ أملس ـ طري  ـ كيف يكون ملمس الشيء؟6

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .السمع ـ البصر ـ الشم ـ التذوق ـ اللمس  ـ اذكر حواسك الخمس؟7

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اللمس والبصر والتذوق  ـ ما الحواس التي تستخدمها عندما تأكل ؟8

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 

 النمو والتغير: جسم اإلنسان ـ الفصل الثاني : الوحده الثانيه 
 .اليدين  ـ ماذا تستخدم لتمسك بالكره؟2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ال  فتره طويله؟ـ هل بإمكانك أن تحافظ على توازنك وأنت واقف على رجل واحده ل2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .صبي ثم راشد   ـ ماذا يصبح الطفل الصغير عندما ينمو ويكبر؟3

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الشكل يتغير دائماا  ـ ما الفرق بينك وبين الطلبه اآلخرين؟4

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الوزن ـ الطول ـ لون الشعر  ـ اذكر بم يختلف شكلك عن شكل أبيك ؟5

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تختلف  ـ هل تتشابه بصمات أصابعك وأصابع زمالئك أم تختلف؟6

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اليدين والساقين واألرجل عند القفز؟ ـ ما أجزاء الجسم التي تستخدمها7

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الولد  ـ من أكبر سناا الرضيع أم الولد؟8

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 المحافظه على الصحه: نسان ـ الفصل الثالث جسم اإل: انيه الوحده الث
 

 . النوم الصحيح ـ ممارسة الرياضه ؟ـ كيف تحافظ على لياقتك البدنيه2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . والحبوبمجموعة الخبز  ؟ما أنواع األغذيه التي تحتاج إليها ـ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ست مجموعات  ؟ما عدد مجموعات األغذيه ـ 3

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .للمحافظه على صحتي  ؟ظ على نظافتك لماذا تحافـ 4

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الماء والصابون  ؟ماذا نستخدم إلزالة الجراثيم عن أجسامنا ـ 5

==========================================================   

 


