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 م5202 /4202 ثانيللصف ال الفصل األولالتربية اإلسالمية 
 

 الفتره األولى

 (22)هللا معنا وهو خير حافظ لنا ص  :الدرس األول  ـالعقيدة : المجال األول 
 

 :أجب عما يأتي ـ 2
 

 .أن هللا رقيب علينا شاه على أعمالنا  ؟( هللا معنا ) ـ ما معنى 2

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

 .العلم واإلحاطه بنا ـ أي نوع من معية هللا لنا مذكور في هذه اآليه؟2

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

 .أن ال أعصيه وأطيعه ـ  ما واجبك بعد ما أيقنت أن هللا معك يسمعك ويراك؟3

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

 :بين قوسي المعنى الخطأ فيما يأتي ( X)بين قوسي المعنى الصحيح وعالمة )/( ـ ضع عالمة 2
 
 

 (X ) .  ـ الكسول الذي ال يتقن دراسته يكون هللا معه بالنجاح 2

 ) / (. ـ حفظنا هللا ورعانا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا 2

 ) / (.  ـ حفظ هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم عندما حاول الكفار قتله 3

 ( X) .  ـ مات سيدنا يوسف عليه السالم عندما رماه إخوته في البئر 4

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

 .الكالم الخفي أو الحديث بالسر  ـ ما معنى النجوى ؟2

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

 .علم هللا سبحانه وتعالى  ـ ما نوع المعية ؟2

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

 (23)هللا يحبنا إن أطعناه ص  : ثانيالدرس ال ـالعقيدة : المجال األول 
 :ـ أجب عما يأتي 2

 

 .السمع والطاعه وتلبية النداء ـ ماذا يجب عليك عندما تسمع نداء هللا للمؤمنين ؟2

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

 .حب هللا ورضاه عنا ؟ماذا يترتب على طاعتنا هلل تعالى ـ 2

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

 .الحفظ ـ الرعايه ـ السعاده ـ الجنه  ؟ومظهراً لها في اآلخرهعدد ثالثة مظاهر لهذه السعاده في الدنيا ـ 3

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

 :إمأل الفراغات التاليه  ـ2
 

 .هللا تعالى   يكرههوالعاصي هلل تعالى  يحبه الطائع هلل تعالى ـ 2

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

 :بين قوسي المعنى الخطأ فيما يأتي ( X)بين قوسي المعنى الصحيح وعالمة )/( ـ ضع عالمة 3
 

 ) / (. ـ طاعة هللا توصل إلى حبه ورضاه 2

 (X ) .  ـ تأخير الصالة عن وقتها صفة الطائع هلل تعالى 2

 (X ) .  ـ المسلم يزن الناس بمناصبهم وأموالهم3

=========================================================    
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 (25)أسماء القرآن الكريم ص  : ثالثالدرس ال علوم القرآن الكريم ـ:  ثانيال الالمج
 

 .الذكر ـ الكتاب ـ الفرقا ن   :ـ ضع دائره حول كل اسم من أسماء القرآن الكريم 2

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

 :ـ صل كل اسم من أسماء القرآن الكريم بمعناه بوضع الحرف المناسب 2
 

 المعنى الحرف االسم م

(  ج)  الفرقان ـ 2 .الشرف لمن آمن به    

( ب)  الكتاب ـ 2 .جمع السور واآليات والعلوم والقصص واألخبار    

(  أ)   الذكر ـ3 .ل الذي يفرق بين الحق والباط   

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

 :بين قوسي المعنى الخطأ فيما يأتي ( X)بين قوسي المعنى الصحيح وعالمة )/( ـ ضع عالمة 3
 

 ) / (. ـ أسماء القرآن الكريم كثيره 2

 ) / ( .ـ القرآن الكريم يفرق بين الحق والباطل 2

 (X ) .  ليس لها عالقه بمعانيها ـ أسماء القرآن 3

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

 (22)القرآن الكريم نور وهدايه وبشرى ص: رابع الدرس ال علوم القرآن الكريم ـ:  ثانيال الالمج
 :ـ إمأل الفراغات التاليه 2

 

 .  للناسللقلوب وهدايه  نور  الكريم القرآن ـ2

 .  الجنهبـ  الطائعين  يبشر القرآن الكريم الصابرين و ـ2

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

 :ـ ضع دائره حول التكمله المناسبه مما يأتي 3
 

 . القرآن الكريم  ـ أخرج هللا عز وجل الناس من الظلمات إلى النور بــ2

 . المؤمنين   لجنهالقرآن الكريم يبشر باـ 2

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

 (33)تقوى هللا وحسن الخلق ص: خامس الدرس ال الحديث الشريف ـ : ثالثال الالمج
 :ـ أكمل الحديث الشريف 2

 

حها وخالق الناس بخلق واتبع السيئه الحسنه تماتق هللا حيثما كنت : ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . حسن

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

 .حسن الخلق ـ تقوى هللا: ـ من القيم المستفاده من الحديث الشريف 2

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

 .سنات عمل الحـ ما وسيلة محو السيئات ؟ 3

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

 (42)اإلسالم دين السالم ص: س سادالدرس ال الحديث الشريف ـ : ثالثال الالمج
 :ـ أكمل الحديث الشريف 2

 

 .يده و  لسانهالمسلمون من  سلمالمسلم من : ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

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

 .صون اللسان عن الكالم الفاحش  ـ استخدام اليد في عمل الخير: ـ من القيم المستفاده من الحديث الشريف 2
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 :ث الشريف ـ أكمل التعبير اآلتي من خالل فهمك للحدي3

في عمل الخير حتى يحبني هللا يدي عن الكالم الفاحش وأستخدم لساني ـ أنا مسلم أطيع ربي وأصون 2

 .المسلمين و  رسولهو

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

 (53)فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم ص: سابع الدرس ال السيره ـ : رابعال الالمج
 :أمام ما يدل على مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم عند ربه عز وجل )/( ـ ضع عالمة 2

 

 ) / (.  مره صلى هللا عليه عشراً ـ من صلى على الرسول صلى هللا عليه وسلم 2

 ) / ( .أرسله هللا للناس كلهم  ـ2

 ) / ( .  منحه هللا الكوثر  ـ3

 ) / ( .  منحه هللا رجاحة العقل  ـ4

 (X )  . اختاره هللا من المالئكه ـ5

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

 :فيما يأتي ( ب)وما يناسبها من المجموعه ( أ)ـ صل بين كل عباره من المجموعه 2
 

 (ب ) المجموعه  (أ ) المجموعه 

 أـ من فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم علينا أنه

 كرم هللا محمداً صلى هللا عليه وسلم فجمع بينب ـ أ

 ج ـ من حق الرسول صلى هللا عليه وسلم علينا أن

نقتدي به(  ج )  

اسمه عز وجل واسم الرسول في الشهادتين(  ب)   

عرفنا طريق الخير(  أ )  

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

 :ـ أكمل ما يأتي 3
 

 .هم صحبته رضي هللا عنهم من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ 2

  .هم أهله رضي هللا عنهم من آل الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ 2

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

 الفتره الثانيه

 (25)حسن التوكل على هللا تعالى ص  : ولالدرس األ ـالعقيدة : المجال األول 
 :أكمل ما يأتي  ـ2

 

 .بذل المجهود واالعتماد على هللا في النتائج التوكل على هللا تعالى هو ـ 2

 .االعتماد على هللا دون بذل مجهود التوكل هو ـ 2

 .مذموم ـ التوكل محمود والتواكل3

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

 :ـ أجب عما يأتي 2
 

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم ن الذي تقتدي به في توكلك على هللا تعالى؟ـ م2

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

 .بسم هللا توكلت على هللاـ ماذا تقول عند الخروج من البيت ؟    2

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

أقول حسبي هللا ونعم الوكيل وأتوكل على   ـ ماذا تفعل عندما يقع عليك ظلم ال تستطيع أن تدفعه عن نفسك؟3

 .هللا  

 ****************************************************************  
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 :بين قوسي المعنى الخطأ فيما يأتي ( X)قوسي المعنى الصحيح وعالمة بين )/( ـ ضع عالمة 3
 

 ) / (. التوكل على هللا تعالى يحقق أفضل النتائج  ـ2

 ) / (. ـ التواكل على هللا تعالى ال يوصلنا إلى ما نريد 2

 (X ) .  المتواكل على هللا تعالى يحل له الوصول إلى ما يريد بالغش والواسطه ـ 3

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

 (23)القرآن الكريم دستور للناس ص  : ثانيالدرس ال علوم القرآن الكريم ـ:  ثانيال الالمج
 

 .التعاسه في الدنيا واآلخره  ـ ماذا يحدث لإلنسان إذا أهمل تطبيق القرآن الكريم في حياته؟2

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

 .ـ الجسم وصحته3     ـ العقل2    ـ الروح2ـ عدد ثالثة جوانب في حياة اإلنسان يهتم بها القرآن؟    2

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

 :ـ أكمل ما يأتي 2
 

 .في الدنيا واآلخره  السعادهمل بالقرآن الكريم يعيش الذي يعـ 2

 .في الدنيا واآلخره  التعاسهالذي يبتعد عن القرآن الكريم يعيش ـ 2

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

 (43)شكر الناس من شكر هللا ص :  ثالثال الدرس الحديث الشريف ـ:  ثالثال الالمج
 :مل الحديث الشريف ـ أك2

 

 .ال يشكر هللا من ال يشكر الناس : ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

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

 (55)عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم بالرعي ص:  رابعالدرس ال السيره ـ : رابعال الالمج
 

 :وما يناسبها من الكلمات التي تحتها خط ( الرعي ) ـ صل بين كلمة 2

 .صبر :  ـ الرعي

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

 (عباده ـ العمل ـ صغيره ـ الرحمه )    :ي بالكلمه المناسبه مما بين القوسين ـ أكمل ما يأت2
 
 

 . صغرهعمل الرسول صلى هللا عليه وسلم بالرعي في ـ 2

 .  عبادهالعمل الشريف ـ 2

 . الرحمهـ الرعي يعلم خلق 3

 .  العملمن أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم حب ـ 4

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

 ) (عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم بالتجاره ص: خامس الدرس ال السيره ـ : رابعال الالمج
 

 :وما يناسبها من الكلمات التي تحتها خط ( الرعي ) صل بين كلمة  ـ2

 .صبر :  ـ الرعي

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

 (عباده ـ العمل ـ صغيره ـ الرحمه )    :ـ أكمل ما يأتي بالكلمه المناسبه مما بين القوسين 2
 
 

 . صغرهعليه وسلم بالرعي في  عمل الرسول صلى هللاـ 2

 .  عبادهالعمل الشريف ـ 2

 . الرحمهـ الرعي يعلم خلق 3

 .  العملمن أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم حب ـ 4
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 م 5202 /4202دراسي األول االبتدائي الفصل ال ثانيللصف ال لغة العربيةمذكرة ال
 

 :مراجعه عامه لما سبقت دراسته 
 

 .أمل فراشة جميله  ـ  نحمد هللا خالقنا : ـ أمي تقول    :ى قراءة التدريب علـ 2
 

   :الكلمات المركبه 
  

 .أخي ـ أختي ـ إلهام ـ قرآن ـ إيمان   ( : أ )الحرف ـ 2

 . رباب ـ بوق ـ عبير بحر ـ جبن ـ برتقال ـ رابح ـ  ( :ب  )الحرف ـ 2

 .تمر ـ كتاب ـ تين ـ تمساح ـ توت   ( :ت  )الحرف ـ 3

 .ثوب ـ ثمار ـ ثقوب ـ ثامر ـ ثوم ـ كثير   ( :ث  )الحرف ـ 4

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

 . ن نحب الرياضهألعب كرة القدم مع صديقي مازن ـ  نحـ    :ـ التدريب عبى قراءة 2
 

   :الكلمات المركبه 
  

 .جواهر ـ جمهور ـ جنان ـ جاسم ـ جرجير ـ معجون   ( :ج ) الحرف ـ 5

 .حمام ـ ضحك ـ حمود ـ حامد ـ رحيق ـ حوت    ( :ح ) الحرف ـ 6

 .خرج ـ خيار ـ خلود ـ خالد ـ رخيص ـ صخور   ( :خ ) الحرف ـ 2

 .ندس ـ جدار ـ دينار ـ صدور دجاج ـ دروس ـ مه   ( :د ) الحرف ـ 8

 .ذهب ـ ذراع ـ ذباب ـ ذاب ـ جذور ـ لذيذ    ( :ذ ) الحرف ـ 3

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

 .أخي حمود يصلي مع أبي   ـ  المسجد قريب من بيتنا  ـ  نحن نعبد هللا خالقنا  ـ   :ـ التدريب عبى قراءة 3
 

   :لمات المركبه الك
  

 . رأس ـ رياح ـ أبراج ـ حروف ـ ريش ـ رفوف   ( :ر ) الحرف ـ 20

 .زأر  ـ زحام  ـ زهور ـ حزام ـ مزمار ـ عزيز    ( :ز ) الحرف ـ 22

 .سمير ـ سباق ـ سندس ـ سامح ـ رسول ـ نسيم    ( :س ) الحرف ـ 22

 .ر شوك ـ شموع ـ شامخ ـ خشوع ـ بشي   ( :ش ) الحرف ـ 23

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

 .أرفع علم بالدي   ـ  أضع شعار الكويت على صدري وأهتف تحيى الكويت  ـ   :ـ التدريب عبى قراءة 4
 

   :الكلمات المركبه 
  

 . فصل ـ صيام ـ قصور ـ عصفور ـ حصان  صباح  ـ  ( :ص ) الحرف ـ 24

 .ضباب ـ ضروس ـ رمضان ـ خضروات ـ حضور   ( :ض ) الحرف ـ 25

 .عطور ـ طابع ـ مطيع ـ طماطم ـ طفل ـ طيور     ( :ط ) الحرف ـ 26

 .ظهر ـ ظفر ـ عظيم ـ عظام    ( :ظ ) الحرف ـ 22

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

 .ماء وذره   ـ  أكل العصفور وشرب ثم طار سعيداً  أحضر كريم ـ   :ـ التدريب عبى قراءة 5
 

   :الكلمات المركبه 
  

 .عشب ـ عصام ـ سعد ـ عيد ـ سعود ـ عادل   ( :ع ) الحرف ـ 28

 .غزالن ـ غراب ـ أغراض ـ غدير ـ غاز ـ صغير ـ ثغور    ( :غ ) الحرف ـ 23

 .فلفل ـ قفل ـ فهد ـ رفوف ـ مفيد ـ فاز    ( :ف ) الحرف ـ 20
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 .قنفذ ـ قفص ـ وقت ـ فقير ـ قاسم ـ وقود    ( :ق ) الحرف ـ 22

 .كتاب ـ كويت ـ حكيم ـ كعك ـ كاتب    ( :ك ) الحرف ـ 22

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

 خراف : رعه في المزرعه عصافير تغرد في سرور ـ في المز: يقول أمير ـ :ـ التدريب عبى قراءة 6
 .وغزالن                                                                                                                    

   :الكلمات المركبه 
  

 .بلبل ـ بلح ـ بالل ـ صالح ـ جليل ـ خلود   ( : ل) الحرف ـ 23

 .س ـ حمام ـ تلميذ ـ حمود ـ مسجد موز ـ مفتاح ـ مهند   ( : م) الحرف ـ 24

 .أرنب ـ نفط ـ نادي ـ منير ـ نور   ( : ن) الحرف ـ 25

 .هديل ـ هدهد ـ شهر ـ زهور ـ أنهار ـ صهيل ـ ماهر    ( : هـ) الحرف ـ 26

 .واجب ـ موز ـ ورق ـ طاووس ـ وداد    ( : و) الحرف ـ 22

 .عيون  مريم ـ بيت ـ بنت ـ ياسمين ـ   ( :ي ) الحرف ـ 28

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

 (50)ص  جد ولعب: الحكايه األولى 
 .الشده  ـ   :ـ المهاره الهجائيه 

 

 .( أنا ـ نحن ) الضمائر المتكلم  ـ   :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله  شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .نعم ـ ألنها أسره متحابه سعيده     ؟هل أعجبك عنوان هذه الحكايه ؟ لماذا  ـ2

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

  .األب واألم والجده وخلود وعبد هللا     ؟ ـ اذكر أفراد أسرة محمد2

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

  .في حديقة منزله     ؟ ـ أين كان يلعب محمد3

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

  .كرة القدم     ؟حب أن تلعبهاما األلعاب التي ت ـ4

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

  . في حديقة منزلنا    ؟ ـ أين تمارس األلعاب التي تحبها5

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

  .الشجره     ؟ محمدأيهما أقدم الشجره أم منزل أسرة ـ 6

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

ن آلخر لتطمأن على كانت تطل عليه من حي ؟قدم أدله من الحكايه على أن أم محمد تحب ابنها حباً شديداً  ـ2

  . أنه لم يبتعد عن المنزل

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

كان يصطحب ابنه معه للصالة في  ؟قدم أدله من الحكايه ما يدل على أن والد محمد يحسن تربية أبنائه ـ8

 .المسجد 

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

  .رأى صديقه طارق مع جده     ؟ وهو في طريقه إلى المسجد مع والده محمدمن الذي رآه ـ 3

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

  .وجد جدته قد جاءت لزيارتهم واستقبلته بدعائها له    ؟اً بعد عودته من الصالة محمد ما الذي أسعدـ 20
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  . م بأداء واجباته ويريها والدهنعم ـ ألنه يقو    ؟محمد تلميذ مجتهد؟ ولماذاهل  ـ22

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

تمنى والده أن يكون محمد مهندساً بينما تمنت والدته أن     ؟ محمدماذا تمنى كل من الوالدين البنهما ـ 22

  .يكون طبيباً 

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

  .ألنهم متشوقون لسماع قصصها وغطاويها     ؟ بزيارة جدته محمدلم سعد ـ 23

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

 :مقابل العباره غير الصحيحه ( X)ره الصحيحه وعالمة مقابل العبا) / ( نا أضع عالمة ـ أ2
 

 ) / ( .  ـ لعب محمد أمام منزله 

 ) / ( .  ـ عمل محمد الواجب قبل أن يلعب 

 (  X ).  ـ ذهب محمد إلى المسجد مع جده 

 (  X ).  ـ الشجره عمرها قصير 

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

 .نشيط ومهذب أتمنى أن أكون مثل محمد ألنه   :كمل ـ أ3

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

 (45)ص  أمل وعمل: الدرس األول 
 .الشده  ـ   :ـ المهاره الهجائيه 

 

 .( ـ نحن أنا ) الضمائر المتكلم  ـ   :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

ألن كل شي ( إن شاء هللا ) أن يكون ضابطاً أو معلماً ـ قال     ؟(إن شاء هللا)ماذا يود محمد ؟ ولماذا قال  ـ2

   .بيد هللا تعالى 

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

  .أن أكون معلماً     ؟ماذا تتمنى أن تصير ـ 2

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

 .يحارب الجريمه ويحد منها ك المجرمين ـ حماية المواطنين ـ يمس    ؟ما األعمال التي يقوم بها الضابطـ 3

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

  .تربية وتعليم األبناء    ؟المهمه التي يتحملها المعلم ما  ـ4

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

 

 :أمام الجمله التي تعبر عن أمل محمد ) / ( نا أضع عالمة ـ أ2
 

   ) / ( .   أنا أود أن أصير ضابطاً أو معلماً ـ 

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

   :شفهياً على مثال الجمله األولى كمل أأنا ـ 3

 . أحقق أمليد كي أج   أنا ـ

 . كون رياضياً أأمارس الرياضه كي  أنا ـ

 . تفوقأأدرس كي  أنا ـ

  **************************************************************** 
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   :كمل بذكر من أحب أأنا ـ 4

 .  أخوتيو  أميو   أبيـ أدعو هللا أن يوفق 

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

 :قرأ وأوصل بالتكمله الصحيحه أأنا ـ 5
 

 .يجد ويجتهد ـ كي يحقق محمد أمله فهو 

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

 :عيد ترتيب الكلمات ألكون جمله وأكتبها في الفراغ أأنا ـ 6
 

 .أنا أود أن أصير معلماً          .أود ـ أصير ـ أنا ـ معلماً ـ أن 
 

د ـ أملي ـ  كي ـ  أنا ـ أحقق  د كي أحقق أملي .       أج   .أنا أج 

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

   :أصل بين المفرد والجمع  أناـ 8
 

 معلمات=  ـ معلمه           آمال= ل ـ أم         معلمون =ـ معلم              ضباط = ـ ضابط 

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

   : ستخرج من العباره ما يأتيأأنا ـ 3
3 

          .وضوء :  واومد بالـ كلمه بها          .قاضي :  لياءمد باـ كلمه بها          .قائد :  مد باأللفـ كلمه بها 

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

 طبيب  ـ  عالم  ـ  صديق  ـ  غصون  ـ  جار  ـ  جذور  :صف الكلمات اآلتيه بحسب نوع المد فيها أأنا ـ 20

 كلمه بها مد بالياء كلمه بها مد بالواو كلمه بها مد باأللف

 عالم

 جار

 جذور

 غصون

 طبيب

 صديق

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

   :شفهياً على مثال الجمله األولى كل جمله كمل أأنا ـ 24
 

 .أحب أن أكون معلماً  أناأود أن أصير معلماً                ـ  أنا ـ

 .تحب أن تصير معلماً  أنتـ             . تود أن تصير معلماً  تأن ـ

 .يحب أن يصير معلماً  هوـ              .يود أن يصير معلماً  هو ـ

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

 :ختار الكلمه المناسبه من بين الكلمات التي بين القوسين ألكمل بها الفراغات فيما يأتي أأنا ـ 25
 

 

 . النشيد يحفظ هو ـ.           اجب الو تعمل تأن ـ   .الحق  أقول أنا ـ

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

 (64)ص  حب ورعايه: الدرس الثاني 
 .السكون + الشده  ـ   :ـ المهاره الهجائيه 

 

 .المفرد والجمع( هو ـ هي ) ضمائر الغائب  ـ   :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

   .حتى تطمئن على محمد    ؟لماذا كانت أم محمد تطل على الحديقه ـ2

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

   .أن يتوضأ ويغير ثيابه    ؟من ابنهماذا طلب أبو محمد تطل  ـ2
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-------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .ألنها ترعاني وتسهر على راحتي وتذاكر معي دروسي وتدعو لي    ؟أمك تحبك اذكر أدله على ذلك  ـ3

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

 .يعمل ليوفر لهم ما يحتاجونه     ؟ماذا يفعل األب ليرعى أوالده  ـ4

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

   .احترامهما والدعاء لهما    ؟و الوالدين ما واجب األبناء نح ـ5

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

 .ـ أم محمد تطل على الحديقه    :نا أضع خطاً تحت الجمله التي تعبر عن الصوره ـ أ2
 

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

 :عيد ترتيب الكلمات ألكون جمله ثم أكتبها في الفراغ أأنا ـ 3
 

 .حان وقت الصالة هيا توضأ وغير ثيابك .         ثيابك ـ الصالة ـ هيا ـ وغير ـ وقت ـ حان ـ توضأ 
 

 .من حين آلخر أمي تطل على الحديقه .       من ـ حين ـ  تطل ـ  الحديقه ـ أمي  ـ  على  ـ  آلخر 

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

 :أمامها  ) / ( نا أختار التكمله الصحيحه بوضع عالمة ـ أ4
 

 . مرات كثيره :   أطلت على الحديقه ( أم محمد ) تدل على أن ( من حين آلخر ) ـ 

 . تطمئن على ولدها:   ـ  كانت أم محمد تطل على الحديقه كي 

 . يستعد للصالة :   والد محمد ابنه كي ـ  نادى 

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

       وقت = ـ حين       تنظر= ـ تطل          أبصر= ـ ألمح        :نا أصل بين الكلمه ومعناها ـ أ5

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

 مستعدات=  ـ مستعده    الحدائق= ـ الحديقه    آباء =ـ أب    أمهات= ـ أم   :أنا أصل بين المفرد وجمعه ـ 6

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

   :كمل كل جمله بكلمه تتضمن المد المطلوب أمامها أأنا ـ 8
 

 ( كلمه بها مد باأللف )           .أشجاٌر كثيره في الحديقه  ـ

 ( كلمه بها مد بالواو ).            الحديقه  د محموصديقي  ـ

 ( كلمه بها مد بالياء )       .سعيد ـ أذهب إلى المدرسه وأنا

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

 :ن كلمات كل سطر مما يأتي كون جمله تامه مأأنا ـ 3
 

 .يزور أبي الجار المريض  أبي  ـ  المريض  ـ  يزور  ـ  الجار  
 

 .صاحبي منصور تلميذ ناجح    ناجحصاحبي ـ تلميذ ـ  منصور  ـ  

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

 :مشدد من بين الكلمات اآلتيه  أنا أختار للمكان الفارغ كلمه فيها مقطع ـ22
 

 .ابنه القرآن  يحفظـ األب 
 

   .  ابنه الطعام  تعدـ األم 

 .يذهبون  إلى المسجد  المصلونـ 

****************************************************************  
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 :أنا أكمل  ـ22

 منظم أنا                             مستعدأنا              

 منظم أنت                           همستعد هي            

 اتمنظم أنتن                         اتمستعدهن             

 ونمنظم أنتم                        ونمستعد نحن            

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

 (أنا  ـ  أنَت  ـ  أنت   ـ  هو  ـ  هي  ـ  هم )       :ضع الضمير في مكانه المناسب أنا أ ـ2
             

                              .أطيع والدي  أناـ  

       .تلميذةٌ مجتهدةٌ  ت  أنـ  

                              .آباٌء كرام  همـ  

                              .تحترم أمها  هي ـ  

                              .صديق وفي أنَت ـ  

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

 (على  ـ  في  ـ  إلى )       :أنا أكمل بالكلمه المناسبه  ـ24
             

                              .المسجد  في صلى محمد ـ

                              .المسجد  إلى ذهب محمد مع والده ـ

                              .راحة ابنها  على تسهر األم ـ

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

    :أنا أقرأ وأغير كالمثال األول   ـ25
 

 للصالة              ستعدامحمد         ة             للصال يستعدمحمد              
 

           إلى المسجد ذهبمحمد                 إلى المسجد ذهبيمحمد              

          إلى المسجد ابنه صحب األب         إلى المسجد ابنه صحبي األب             

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

 ( 222 )ص   مرافق وخدمات: الدرس الثالث 
 

 .أل قمريه  ـ   :ـ المهاره الهجائيه 2
 

 .المفرد والجمع( أنت  ـ أنَت ) ضمائر المخاطب  ـ   :ـ المهاره اللغويه 

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

 .أل شمسيه  ـ   :ـ المهاره الهجائيه 2
 

 للمفرد المؤنث =  ـ هذه للمفرد الذكر=  هذا) ـ (  هذا ـ هذه ـ هؤالء  ) ضمائر الغائب  ـ   :ـ المهاره اللغويه 
 

 ( .للجمع المذكر والمؤنث=  ؤالءهـ                          

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

   .تقدم الخدمات    ؟تقدم فروع الجمعيه ألبناء المنطقهماذا  ـ2

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

   .في عالج المرضى     ؟بماذا يسهم المستوصف  ـ2

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

   .رجال الشرطه     ؟من يسهر على راحة المواطنين  ـ3
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 .نحترمهم ونقدرهم     ؟ا تجاه رجال الشرطه ما واجبن ـ4

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

   .هللا أكبر ـ هللا أكبر     ؟ماذا يقول المؤذن عندما ينادي للصالة ـ5

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

   .نعم ألبي     ؟هل تلبي نداء المؤذن  ـ6

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

   .ند هللا ألن أجرها كبير ع    ؟لماذا يحرص المسلم على الصالة في المسجد  ـ2

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

 :أكتب الكلمات اآلتيه في مكانها المناسب  أناـ 2
 

 

 .يسهم في عالج المرضى  مستوصفـ هذا 2

 .على راحتنا  يسهرونـ هؤالء رجال الشرطه 2

 .زوارها يومياً  تستقبلـ المكتبه العامه 3

 .ينادي للصالة  ؤذنالم ـ صوت4

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

 :رتب الكلمات اآلتيه في كل مجموعه ألكون منها جمال مفيده ثم أكتبها أأنا ـ 3
 

 

 .ثيره ـ هذه جمعيتنا التعاونيه تقدم الخدمات الك    (الخدمات ـ التعاونيه ـ جمعيتنا ـ تقدم ـ الكثيره ) 

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

 .أسمع الصوت الذي يُنادي هللا أكبر  ـ     (يُنادي ـ الذي ـ هللا أكبر ـ الصوت ـ أسمع ) 

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

 :ضع في الفراغ كلمه مما بين القوسين فيها الم قمريه أأنا ـ 5
 

 

 . للعالج مستوصفال لمريض يذهب إلىاـ 2

 .من المكتبه العامه  المعلمون ـ يستفيد2

 . يسهرون على راحتنا األمن ـ رجال3

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

ألكتبها ( الشمسيه ) من الالم غير المنطوقه ( القمريه ) حتى أميز الالم المنطوقه  أنا أقرأ الكلمات اآلتيهـ 6

 :في الجدول 

 (الصغير ـ السعاده ـ المخفر ـ الشرطه ـ النافذه ـ الكويت ـ البهجه ـ الجمعيه ) 
 

 

 (يه الشمس) غير منطوقه الم  (القمريه ) الم منطوقه 
 

ـ السعاده ـ الشرطه ـ النافذه ـ البهجه الصغير .المخفر ـ الكويت ـ الجمعيه   

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

 :ثم أكتبها في الجدول المناسب ( أل ) أنا أدخل على الكلمات اآلتيه ـ 2

 (نشيد ـ فرع ـ عالج ـ واجب ـ لون ـ مجتهد ـ ضابط ـ صالة ) 
 

 

 ه يالم الشمس القمريه الم 
 

.النشيد ـ الضابط ـ الصالة  .الفرع ـ العالج ـ الواجب ـ اللون ـ المجتهد  

 ****************************************************************  
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 :أنا أضع دائره حول اسم اإلشاره ـ 22
  

 .المدرسه تستقبل طالبها يومياً  هذهـ 

 .الطالب على التفوق  هذاـ حصل 

 .األشجار البيئه  هذهـ تحسن 

 .الطالب لصديقهم  هؤالءـ فرح 

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

 ( 822 )ص مراجعه :  رابعالدرس ال
 

 .القمريه ـ الشمسيه  ـ   :ـ المهاره الهجائيه 2
 

 .(هؤالء  )أسماء اإلشاره  ـ   :ـ المهاره اللغويه 2

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

 .تنوين بالضم  ـ   :ـ المهاره الهجائيه  2
 

 .(هذا ـ هذه ـ هؤالء ) أسماء اإلشاره  ـ   :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

   .السعاده والراحه     ؟بعث الحدائق في النفس ماذا ت ـ2

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

   .السعاده ب    ؟بم ينعم زوار الحدائق  ـ2

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

   .للتمتع بالهواء النقي وصيد السمك    ؟يقصد الناس البحرماذا ل ـ3

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

   .ـ المخفر ـ المستوصف محالت تجاريه     ؟اذكر ما يجاور الجمعيه التعاونيه من مرافق  ـ4

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

   .أحترمهم وأقدرهم     ؟ما واجبك تجاه العاملين في الجمعي التعاونيه  ـ5

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

   .نحمد هللا ونشكره     ؟نفعل حتى توم هذه النعم ماذا  ـ6

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

 .ـ مرافق الكويت        :نا أختار العنوان المناسب للفقره السابقه ـ أ2

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

        :نا أرتب الجمل اآلتيه وفق ورودها في الدرس ـ أ3
 

 ( 2.     ) ـ مرافق الكويت  كثيره 

 ( 3.    ) ـ هذا بحر يقصده الناس 

 ( 2.     ) ـ الحدائق الجميله تبعث في النفس البهجه والسعاده 

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

 :قرأ الكلمات اآلتيه ثم أكتبها في الفراغ المناسب أأنا ـ 4
 

 

 (ينعمون ـ جميل ـ الناس ـ الخدمات ـ كثيره ) 

 . كثيره مرافق الكويت ـ

 .بجمال الحدائق  ينعمونـ هؤالء زوار كثيرون 
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 .  جميل ـ هذا بحر

 .البحر لصيد السمك  الناسـ يقصد 

 .للناس  الخدماتدم ـ المرافق تق

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

 : رتب الكلمات اآلتيه في كل مجموعه ألكون منها جمال مفيدهأأنا ـ 5
 

 

 .تبعث األزهار الراحه في النفس  ـ (    راحه ـ في ـ األزهار ـ تبعث ـ النفس ال) 

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

 .يقصد الناس البر في الربيع  ـ      (في ـ الناس ـ الربيع ـ يقصد ـ البر  ) 

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

 : قرأ الكلمات اآلتيه ثم أكتبها في الفراغ المناسبأأنا ـ 6
 

 

 . في المسجد المسلم يصلي ـ

 . المعلمينالشرطه و  رجالـ أنا أحترم 

 .  المعلمينمن قبل  محبوبون ـ التالميذ المهذبون

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

 :صل بين المرفق والخدمه التي يقدمها أأنا ـ 2
 

 

  .تُعلم التالميذ : ـ المدرسه 

 . يُعالج المرضى :  ـ المستوصف

 . تُوفر الكتب :  ـ المكتبه

 . تُقدم الدواء :  ـ الصيدليه

 . للتنزه والمتعه :  ـ الحديقه

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

 :أنا أضع دائره حول اسم اإلشاره ـ 22
 

 .الطالب يدرسون  هؤالءـ 

 .القصه  هذه ـ أنا قرأت

 .األشجار مثمره  هذهـ 

 .الطالب يرفع علم بالدي  هذاـ 

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

 :أنا أكمل باسم إشاره مناسب ـ 22
 

 .الجمعيه تقدم خدماتها للناس  هذهـ 

   . الحدائق البيئه جماالً  هذهـ أكسبت 

 . لج المرضىا المستوصف يعاهذـ 

 .رجال األمن المخلصون  هؤالءـ 

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

        :نا أرتب األحداث اآلتيه لتشكل قصه مفيده ـ أ25
 

 ( 2.     ) ـ في الصيف نضجت ثمارها 

 ( 2.    ) ـ في بيت أحمد شجره 

 ( 5.     ) قسماً منها  ـ ولما انتهى أهدى إلى جيرانه

 ( 3.     ) ـ شاهد أحمد الثمار تحت الشجره صباحاً 
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 ( 4.    ) ـ قطف أحمد الثمار الناضجه 

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

 ( 226 )ص  فضل الدعاء : الحكايه الثانيه 
 

 . تنوين بالكسر ـ   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .المفرد والجمع  ـ   :ـ المهاره اللغويه 

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

 :ـ المناقشه 2
 

   .أبو ناصر ـ زوجته ـ ناصر ـ أنوار ـ الرجل الحكيم     ؟ عدد شخصيات القصه ـ2

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

   .أبو ناصر ـ زوجته ـ ناصر ـ أنوار     ؟مم تتكون أسرة أبي ناصر ـ3

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

شجار المثمره وتغرد في قريه صغيره تحيط بها األ    ؟ صف القريه التي عاش بها أبو ناصر مع أسرته ـ4

   .سمائها البالبل ويجري فيها نهر صغير عذب الماء 

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

   .ألن ماء النهر جف    ؟ لماذا مات الزرع وذبل الشجر ـ5

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

   .ألن المطر انقطع     ؟ لماذا قل ماء النهر ـ6

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

   .صر ترك قريته رفض نا    ؟كيف عبر ناصر عن حبه لقريته  ـ2

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

   .دعا أهل القريه هللا ليالً نهاراً     ؟ماذا فعل أهل القريه ليوفروا الماء لقريتهم   ـ8

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

   .هلل تعالى     ؟لمن توجه أهل القريه في دعائهم  ـ3

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

   .نعم     ؟هل استجاب هللا لدعائهم  ـ20

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

   .حمدوا هللا وشكروه     ؟ماذا فعل أهل القريه بعد نزول المطر بفضل هللا  ـ22

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

اتجهوا هلل خالق المطر فدعوه ليالً نهاراً ثم     ؟ما الخطوات التي اتبعها أهل القريه لحل مشكلة الماء  ـ22

   .حمدوه وشكروه عندما استجاب لهم 

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

 :يأتي في أحداث الحكايه  ـ أين تجد كالً مما25
 

         .رفض ناصر ترك قريته : ـ حب الوطن 2
 

         .تعاون أهل القريه في حفر آبار توفر لهم الماء : ـ التعاون 2
 

         .دعائهم هللا ليالً نهاراً : ـ قوة اإليمان 3
 

         .تشاور أهل القريه بعد جفاف النهر ثم حفرهم اآلبار  :ـ التشاور 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :حكايه رتب األحداث التاليه مكوناً منها ـ 26
 

 ( 2.  ) ـ ثم ذهب إلى الطبيب الذي وصف له الدواء 

 ( 3.               ) ـ تناول سالم الدواء حتى شفاه هللا 

 ( 2.       ) أحس سالم بالمرض فدعا هللا أن يشفيه ـ 

 ( 4.             ) ـ شكر سالم ربه على نعمة الصحه 

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

   ( 422 )ص   الرجل الحكيم: الدرس الثاني 
 

 . لفتحتنوين با ـ   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .الضد  ـ   :يه ـ المهاره اللغو

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

 :ـ المناقشه 2
 

   .من الذي خلق المطر ؟ ومن الذي ينزله ؟    ؟ما السؤال الذي سأله الحكيم ألهل القريه  ـ2

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

   .إنه هللا     ؟بم أجاب أهل القريه  ـ2

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

   .أهل القريه     ؟من حفر اآلبار لتوفير الماء  ـ3

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

   .أنتم الذين حفرتم اآلبار بجد     ؟ماذا قال الحكيم ألهل القريه  ـ4

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

   .جزاكم هللا خيراً     ؟ريه بم دعا الرجل الحكيم ألهل الق ـ5

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

   .إلى هللا تعالى     ؟لمن نتوجه بالدعاء  ـ6

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

 :ـ أنا أختار الكلمه المناسبه ألكمل فراغ الجمل التاليه 2
 

 (هللا ـ الذين ـ الحكيم )                           

 .أهل القريه  الحكيمـ شكر 

 .حفروا اآلبار  ذينالـ أهل القريه هم 

 .  هللاـ ينزل المطر بأمر 

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

 :ـ أنا أصل بين الكلمه وجمعها 3
 

            مطاراأل=  ـ المطر           حكماءال=  ـ الحكيم           الرجال= ـ الرجل 

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

 :أقرأ الكلمات التاليه ثم أعيد ترتيبها مكوناً جمله مفيده  ـ أنا4
 

 .ـ إن هللا قريب يجيب الدعاء (     قريب ـ إن ـ هللا ـ الدعاء ـ يجيب )  

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

 .ـ أجاب الناس بصوت واحد (   بصوت ـ أجاب ـ واحد ـ الناس ـ هللا ـ إنه )  

*************** ***********************************************   
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 :ـ أنا أقرأ الجمله األولى ثم أكمل الجمله الثانيه بما يناسبها 22
 

 .بجد  هو الذي يعملـ هذا .               يعملون بجد  هم الذينـ هؤالء 

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

 :في المكان المناسب ( الذي ـ الذين ) ا أستخدم ـ أن23
 

 .     يخلصون في عملهم  الذين مـ أنا أحتر

 .               قدمه له معلمه  الذيـ قرأ خالد الكتاب 

 .                         أعدته والدتها  الذيـ ريم تناولت الطعام 

 .مدرسه يحافظون على نظافة ال الذينـ كرم المدير التالميذ 

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

   ( 824 )ص  ثمرة الدعاء : الثالثالدرس 
 

 . تنوين بأنواعهال ـ   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 ـ مراجعة الحروف العربيه ـ تركيب كلمات جديده من مقاطع وحروف  التذكير والتأنيث ـ  :ـ المهاره اللغويه 

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

 : أنا أجيب شفهياً عما يأتيـ 2
 

 .لينزل عليهم المطر     ؟لم توجه أهل القريه إلى هللا بالدعاء  ـ2

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

   .دعوه بإخالص ليالً ونهاراً     ؟كيف دعا أهل القريه هللا  ـ2

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

   . استجاب لهم هللا فأنزل المطر عليهم    ؟ما ثمرة دعاء أهل القريه  ـ3

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

   .حمدوا هللا وشكروه     ؟ماذا فعل أهل القريه بعد استجابة هللا دعائهم ـ4

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

 :مقابل العباره غير الصحيحه  (  x) عالمة مقابل العباره الصحيحه و) / ( ـ أنا أضع عالمة 3
 

 ( x)  .ـ دعا أهل القريه هللا عند الصباح فقط 

 ( x)  .ـ نزل المطر على القريه وقت الظهر 
 (/  ) .ـ عادت الحياة إلى القريه بعد نزول المطر 

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

 :كل من الكلمات التاليه ـ أنا أكتب ضد 5
 

           قصير=  ـ طويل          قبيح=  ـ جميل          قبل= ـ بعد           نهار= ـ ليل 

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

 :كمل الجدول كما في المثال األول ثم أذكر نوع التنوين ـ أنا أ6

 عاء  د دعاءٌ  الدعاءُ 

 نهار   نهارٌ  النهارُ 

 صالة   صالةٌ  الصالةُ 

 فجر   فجرٌ  الفجرُ 

 بالكسره بالضم التنوين

 **************************************************************  
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 :ـ أنا أقرأ الكلمات التاليه ثم أذكر نوع التنوين فيها 2
 

 ( تنوين بالفتح) ـ معلماً (   تنوين بالفتح) ـ ضابطأً (      ن بالفتحتنوي) ـ نهاراً (        تنوين بالفتح) ـ مساًء 

 ( تنوين بالفتح) ـ قريةً (       تنوين بالفتح) ـ شجرةً 

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

 :ـ أنا أمأل الفراغ بكلمة مناسبه منونة  بتنوين الفتح 3
4 

 .في الحديقه  اراً أزهـ زرع أخي 

 . عندما أكبر طبيباً ـ أحب أن أكون 

 .جميلةً عن وطني الكويت  قصيدةً  قرأتـ 

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

 : مناسبهالكلمة الـ أنا أمأل الفراغ ب24
 

 (الذي ـ الذين ـ التي )            

 .     نعيش فيها  يتالـ نحن نحافظ على البيئه 

 .               علمني  الذيـ هذا هو المعلم 

 .                         يدافعون عن الوطن  نالذيـ هؤالء هم الجنود 

 .ساعدني  الذيـ شكرت صديقي 

 .     ينظمون السير  الذينـ نحترم رجال الشرطه 

 .               أعجبتني  تيالـ قرأت القصه 

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

   ( 256 )ص مراجعه : الدرس الرابع 
 

 :ـ أنا أجيب شفهياً عما يأتي 2
 

 . الدعاء عباده: أنا أختار عنواناً آخر للدرس  ـ2

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

 :به مما بين القوسين ـ أنا أختار التكمله المناس2
 

 .  الشده والرخاءـ يدعو المسلم ربه وقت 

 .  عذبـ ماء النهر 

 . االستسقاء ـ عند انقطاع المطر يُصلي المسلمون صالة 

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

 :ـ أنا أصل بين الكلمه وضدها 3
 

          الرخاءُ = ـ الشدةُ          نهاراً = يالً ـ ل          كثيرٌ = ـ قليٌل 

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

 :ـ أنا أقرأ الكلمات التاليه ثم أكتب ضدها 4
 

           قصيرٌ = ـ طويٌل           كبارٌ = ـ صغاٌر           موتٌ = ـ حياةٌ 

********************** ****************************************   
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 :ـ أنا أكمل الجدول التالي كما في المثال األول 6

 مسلماً  مسلم   مسلمٌ 

 ذكياً  ذكي   ذكيٌ 

 تلميذةً  تلميذة   تلميذةٌ 

 أمً  أم   أمٌ 

 طبيبةً  طبيبة   طبيبةٌ 

 جزاءً  جزاء   جزاءٌ 

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

 :إليها ( أل)ـ أنا أقرأ الكلمات التاليه ثم أعيد كتابتها بعد إضافة 2
 

 غذاءً  ُمهندساً  ُجنود   جمعيةً  علمٌ 

 الغذاء المهندس الجنود الجمعية العلمُ 

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

 :بقه بعد تحويلها في مكانها المناسب ضع الكلمات الساأنا أ ـ (ب) ـ3
                          

 (المساعده ـ الطعام ـ المستوصف ـ األسد ـ الكتاب  )                                

 .حديثاً لمعالجة المرضى  مستوصفاً  أنشأت الدولهـ 

 .إلى جارنا المحتاج  مساعدةً ـ قدم أبي 

 .لذيذاً  طعاماً ـ أنا آكل 

 .جديداً عن وطني  كتاباً قرأت  ـ

 .في حديقة الحيوان  أسداً ـ رأيت 

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

 ( :ب)وما يناسبها من جمل المجموعه ( أ)ـ أنا أصل بخط بين جمل المجموعه 22
 

 .الذي قدم المساعده للفقراء = ـ هذا الرجل 

 .ن يرفعون علم الكويت الذي=  ـ هؤالء الشباب

 .التي تُخلص في عملها=  ـ أنت الطبيبه

 ========================================================= 
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2015 –A 2014 2Grade   

racters:aCh 

      Ali                Haya          Salem              Dana           Funni        

                      

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

Unit ( 1 ) Ali and Haya's day 
 breakfast فطور

 wash يغسل

 brush my teeth نظف أسنانك بالفرشه

 listen to music يستمع للموسيقى

 write يكتب

 read يقرأ

 count يعد

 O'clock الساعه

 days of the week أيام اإلسبوع

 star نجم

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

)3: p (2 Look and say . 21 .   
 

. I wash my face Haya washes her face at five o'clock .   -1 
 

 teeth .my  I brush o'clock .  Haya brushes her teeth at six  -2 
 

 I write notes . Haya writes notes at nine o'clock .   -3 
 

 I listen to music . o'clock .   Haya listens to music at three -4 

******************************************************************  
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)3: p ( Ask and answer3 . 21 .   
 

1- What do you do at five O'clock ? 

I pray at five O'clock . 

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

2- What do you do at six O'clock ? 

. I eat corn flakes 

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

3- What do you do at two O'clock ? 

.lay football I p 

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

4- What do you do at four O'clock ? 

.read a book  I 

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

   ـ ( للمذكر والمؤنث=   Youأنَت ـ أنت  ـ )  ـ (للمتكلم =   Iأنا ـ ) ـ الضمائر تحل محل االسم مثل 

  ـ   ( ضمير للمؤنث=   Sheـ  هي)  ـ   ( ضمير للجمع= You   أنتم ـ أنتن ) 

 ـ   ( ضمير للجمع= They   هم ـ هن )  ـ   ( ضمير لغير العاقل=   It )  ـ   ( ضمير للمذكر=   Heـ  هو) 

  .  ( ضمير للجمع= You   أنتم ـ أنتن )  ـ   ( المتكلم ضمير للجمع= We  نحن ) 

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

 ( .عادةً ) للتعبير عن زمن المضارع البسيط ومعناها  everyـ تستخدم كلمة 

 ( S)يضاف للفعل حرف (  He – She - It) ـ عندما يكون الفاعل اسم مفرد أو ضمير غائب مفرد 

                                                                                     day . everyfootball  play I - 

day .  everyfootball  playYou  - 

day . everyfootball  splayHe  - 

day . everyfootball  splayShe  - 

day . everyn in the garde srunIt  - 

day . everyfootball  playWe  - 

day . every football playThey  - 

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

                                     football .                                                 play I dayEvery  - 

.  football playou y dayEvery  - 

. football splaye h dayEvery  - 

. football splayhe s dayEvery  - 

. in the garden srunt i dayEvery  - 

. football playe w dayEvery  - 

 . football playhey t dayEvery  - 

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

6 O'clock .                                                                                     atup  sget Turkey -

                                                   6 O'clock .                                  atup  sget I - 

6 O'clock .                                                                                     atup  sgetHe  - 

 

 :في آخر الجمله   everyـ يمكن استخدام كلمة 

 :الجمله  في بداية  everyـ يمكن استخدام كلمة 

 :قبل ذكر الوقت    atستخدام كلمةتـ 



 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)أشبيليه قطعه

25 

.                                                                                   bus by school to sgoe Turkey - 

bus .                                                                                   by school to goI  - 

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

)6: p ( Ask and answer5 . 41 .   

 

1- On Sunday, Haya writes, Ali runs . 
 

2- On Monday, Haya counts, Ali jumps. 
 

3- On Tuesday, Haya paints, Ali plays  

   A game . 
 

4- On Wednesday, Haya hops, Ali hops  
 

5- On Thursday, Haya sings, Ali reads . 
 

6- On Friday, Haya plays a game, Ali  

    goes to the mosque . 
           

7- On Saturday, Haya listens to music,  

    Ali writes . 

 

 

  

 

 
 

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

)7: p (and number 7 Listen . 51 .   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

 :قبل ذكر وسيلة النقل   byستخدام كلمةتـ 
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Unit (2) The twins at home 
 twins توأم

 watch television (TV) يشاهد التلفزيون

 bathroom حمام

 living room غرفة المعيشه

 garage كراج

 hair شعر 

 tidy يرتب
 

 please  - (للطلب المؤدب ) من فضلك ـ لو سمحت 

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

   = This -(لإلشاره لالسم المفرد القريب ) هذا ـ هذه 

   = That -(لإلشاره لالسم المفرد البعيد ) ذلك ـ تلك 

   = These -(لإلشاره للجمع القريب ) أولئك ـ هذه 

   = Those -(لإلشاره للجمع البعيد ) هؤالء 

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

)10: p (Look and say  2 . 2. 2   
 

1- Haya, brush your hair, please .    Yes, Mother . 

2- Ali, wash your hands, please .     Yes, Mother . 

3- Dee, wash your face, please .      OK . 

4- Ali, tidy your bedroom, please .  Yes, Mother . 

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

) 11: p (number Listen and 3 . 3. 2  

 

 

 

 
 

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

)11Ask and answer: p (4 . 3. 2 
 

1- Can I play a computer game? 

Yes, you can . 

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

. can't, you No ?Can I watch television -2 

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

. Yes, you can ?have an apple Can I -3 

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

No, you can't  ?run Can I -4 

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

 

 doll's house بيت الدمى

 car سياره

Men رجال man   رجل 

 toys ألعاب

 put يضع

 can يستطيع

 today اليوم
 

 

 

 



 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)أشبيليه قطعه

22 

)13Ask and answer: p (6 . 5. 2 

They're cars .What are these ?      -1 
 

They're toy men .What are these ?      -2 
 

They're dolls .these ?     What are  -3 
 

They're boxes .What are these ?      -4 

 
 

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

)13 : p (7 Listen and match . 5. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

) Where are my shoes3Unit ( 
 clothes مالبس

 shirt قميص

 shoes حذاء

 dress ثوب

 trousers بنطلون

 gloves قفازات

 basket سله

 talk يتحدث

 fish سمك

 finger إصبع
 

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

         ? Where -(للسؤال عن المكان ) أين ؟ 

    ? Where is -(مكان االسم المفرد  للسؤال عن)  

the bathroom . inIt is Where is the basket?       - 

the bed . underThey are Where is my shoes?       - 

the table . onIt is Where is the book?         - 

****************************************  
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        = be -فعل يكون   

    a pupil . amI  - 

    a pupil . reaYou  - 

    . sa pupil isShe )  -( He  - 

    . sa pupil areWe  - 

    . sa pupil are They - 

 

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

)16 : p ( Ask and answer2 . 2.3  
 

he bed .tunder ? trousers 'siWhere are Al - 
  

on The chair .Where are Ali's shirt?  - 
 

under the desk .Where are Ale's shoes?  - 
 

on the table .Where are Ale's gloves?  - 

 
 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

)18 : p ( Ask and answer5 .4.3  
 

No, they can't .Can fish talk?       -1 
 

Yes, they can't . m?  Can fish swi -2 
 

No, they can't .Can fish run?        -3 
 

No, they can't .Can fish jump?     -4 

 
 

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

 

 

 

 

 

 االسم أو الضمير beفعل  تكملة الجمله

a pupil . am I 

a pupil . is He-She – It – اسم مفرد 

a pupils . are You - They – We – اسم جمع 
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)18 : p (4 .6 Listen and tick .3  

 

 

 

 

 
 

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

) 91: p (count  Look and7 . 5  .3  
 

 

There are 4 .How many gloves are there ?       - 
 

There are 20 .How many fingers are there ?       - 

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

)19 : p ( Ask and answer5.8  .3  
 

 

There are 18 books .How many books are there ?       -1 
 

There are 16 shoes .How many shoess are there ?       -2 
 

 

are 8 gloves . ThereHow many gloves are there ?       -3 
 

There are 20 pencils .How many pencils are there ?       -4 

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

 Listen and tick p(22) Revision 1.2.2  
 

 

 

 

 

 

 

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

 p(22)  Listen and tickn 1.3.3 Revisio 
 

1- toy .            2- shirt .             3- pray .          4- stop . 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  
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 skating -Unit (4) I like ice  
 skate يتزحلق على الثلج

 ice ثلج

 ice - skating التزحلق على الثلج

 hungry عانجو

 thirsty عطشان

 chicken دجاج

 cheese جبن

 biscuits بسكويت

 vegetables خضار

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

- Let's go playing .      - Let's go swimming .        - Let's go skating .         

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

    football now. m playingaI  - 

football playing isShe )  -( He  - 

    now.        

       football now. playing areWe  - 

        football now. playing are They - 

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

 Unit (5) At the restaurant 
 bread خبز

 tomato طماطم

 make يصنع

 coffee قهوه

 rice أرز

 chips (شبس ) بطاط 

 sorry أسف
 

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

)32: p (Listen and tick 2 . 2.5 
 

1- salad .             2- orange juice .            3- vegetables . 

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

)23: p (Look and say  3. 3. 5 
 

There are 20 apples .How many apples are there ?               - 

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

) 8p(3 Look and say 2.2Revision 2. 
 

- There are twenty beads . 

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

 orange برتقال

 juice عصير

 salad سلطه

 cola كوال

 meat لحم

 milk حليب

 lunch غداء
 

 juice عصير

 cheese جبن

 salad سلطه

 cornflakes كورن فلكس

 vegetables خضروات

 Pizza بيتزا

 cola كوال
 

 االسم أو الضمير beفعل  فعل الجمله

eating am I 

eating is He - She - It – اسم مفرد 

eating are You - They - We – اسم جمع 
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) 38p( 3 Listen and tick .3Revision 2. 

 

 

 

 

 
 
 

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

p(39) Listen and number   4Revision 2.4. 
 

 1- rice              2- chips            3- Zoo      4- meat  

 ========================================================== 
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 م 5202 /4202االبتدائي الفصل الدراسي األول  ثانيللصف ال رياضياتمذكرة ال

 
 

                                                (22) 
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 م 5202 /4202ئي الفصل الدراسي األول االبتدا ثانيللصف ال علوممذكرة ال
 

 النباتات : علوم الحياة ـ الفصل األول : الوحده األولى 
 

 :المصطلح العلمي 
 

 .جزء من النبات تمتص الماء وتثبت النبات في التربه : ـ جذور2
 

 .جزء من النبات ينقل الماء والسكر إلى أجزاء النبات األخرى  : ـ ساق2
 

 .لنبات تستخدم ضوء الشمس والهواء والماء لتصنع الغذاء للنبات جزء من ا :ـ ورقه 3
 

 .جزء من النباتات يمكن أن ينمو إلى نبات  : ـ بذره4
 

 .جزء من النبته تحتوي على البذور  : ـ ثمره5
 

 .كائن حي يصنع غذاءه من الضوء والهواء والماء  :ـ نبات 6
 

 .بذره الغالف الخارجي الذي يحمي ال : ـ غالف البذره2

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

 .يمتص الماء من التربه ـ يثبت النبات ـ ما هي وظيفة الجذور ؟ 2

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

 .ل الماء والسكر إلى أجزاء النبات األخرى ينقـ ما هي وظيفة الساق ؟ 2

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

تمتص الجذور الماء من التربه وتنقله إلى الساق وينقله بدوره إلى أجزاء  ؟كيف ينتقل الماء في النبات ـ 3

 .النبات األخرى 

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

 .تصنع الغذاء للنبات من ضوء الشمس والهواء والماء  ـ ما هي وظيفة األوراق ؟4

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

 .عن طريق الساق  ؟كيف يصل الماء إلى األوراق ـ 5

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

 .مسنن حاد ـ بيضاوي الشكل  ؟اذكر بعض أشكال األوراق ـ 6

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

 .إلى أسفل  ؟هل تنمو الجذور إلى أعلى أم أسفل ـ 2

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

 .للتربه وضوء الشمس والهواء والماء ؟ـ ماذا يحتاج النبات لينمو 8

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

 .ثمره  ؟التفاحهـ ما هي 3

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

 .بذور  ؟ـ ماذا يوجد في التفاحه20

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

 .تنمو النبته التي رويتها وتموت األخرى  ؟عندما تروي نبته وتترك األخرى ماذا يحدثـ 22

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

 .الجزر والفجل والبطاط والبصل  ؟أي جذور يمكن أن تأكلها ـ 22
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 .راثالجرجير والخس والبقدونس والكرفس والملوخيه والك ؟أي أوراق النبات يمكن أن تأكلها ـ 23

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

 . البقدونس والكرفس ؟أي سوق النبات يمكن أن تأكلها ـ 24

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

 .من النباتات واألشجار  ؟مم تصنع األوراق  ـ25

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

 .القطن ؟ما النبات الذي يستخدم في صنع األقمشه القطنيهـ 26

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

 .تزرع البذره في التربه وتروى بالماء فتكبر وتصبح نبات  ؟كيف تنمو البذره إلى نبات ـ 22

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

 حيوانات األرض: ثاني علوم الحياة ـ الفصل ال: الوحده األولى 
 

 :المصطلح العلمي 
 

 .الذي يغطي جسم بعض الحيوانات  : ـ شعر2
 

 .تراكيب صفائحيه صلبه تغطي جسم بعض الحيوانات مثل السمك واألفعى  : ـ قشور2
 

 .يكسو جسم الطائر  : ـ ريش3
 

 .تحمي جسم الحيه وتساعدها على التنقل  : ـ حراشف4
 

 .الصدفه التي تحمي جسم السلحفاة  : ـ الدرع5
 

 .ألف جسمها من ثالثة أجزاء رئيسيه وست قوائم حيوان يت : ـ حشره6
 

 .أحد األجزاء الثالثه الرئيسيه في جسم الحشره  : ـ رأس2
 

 .جزء من جسم الحشره  : ـ صدر8
 

 .من جسم الحشره الجزء الخلفي  :ـ البطن 3

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

حيوان صغير ـ حيوان كبير ـ حيوانات آكلة نبات ـ حيوانات آكلة لحوم  ـ  لحيوانات ؟ـ اذكر أنواع تصنيف ا2

 .حيوانات أليفه ـ حيوانات مفترسه 

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

   .ـ الطيران باألجنحه2   .الركض باألرجل ـ المشي ـ 2 ـ اذكر طرقاً أربع لتنقل الحيوانات ؟2
 

 .ـ الزحف على األرض 4    .ـ السباحه بالزعانف 3

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

 ـ البطن للزحف3  .ألجنحه ـ ا2   .ـ القوائم 2 ـ ما أجزاء الجسم التي تساعد الحيوانات على التنقل ؟3

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

 حراشفلـ ا5  لدرعـ ا4  قشورـ ال3  ريشـ ال2  شعرـ ال2 ـ ما أنواع األغطيه التي تغطي أجسام الحيوانات؟4

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

 .على دفء الحيوانات  ـ كيف يساعد الشعر الحيوانات ؟5

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .جسم الطائر ويمنع دخول الماء إلى جسمه يحبس الحراره داخل  ـ كيف يساعد الريش الطيور ؟6

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

   .ـ البطن 3     ـ الصدر2    ـ الرأس2ـ اذكر األجزاء الرئيسيه الثالثه في جسم الحشره؟   2

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

 .سته ـ ما عدد قوائم الحشره؟   8

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

  .ذبابه لـ ا5  نحلهلـ ا4  ـ الصرصور3  ـ الجراده2  ـ النمله2ـ اذكر أسماء بعض الحشرات ؟  3

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

   .ـ البطن 3     ـ الصدر2    ـ الرأس2ـ ما هي أجزاء جسم النمله ؟  20

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

   .ـ المكان 4    ـ الماء3     ـ الهواء2    ـ الطعام2ـ ما الذي تحتاج إليه الحيوانات ؟  22

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

   .ـ الماء 4    ـ الغابات3     ـ الحقول2    راءـ الصح2ـ أين تعيش بعض الحيوانات ؟  22

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

يصطاد الحشرات في بيته الذي ينسجه من الخيوط ـ اذكر كيف يحصل العنكبوت على طعامه ومائه ؟  23

   .والماء ويحصل منها على الطعام 

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

 أين تعيش النباتات والحيوانات ؟: ثالث علوم الحياة ـ الفصل ال: الوحده األولى 
 

 :المصطلح العلمي 
 

 .النباتات والحيوانات  : ـ الكائنات الحيه2
 

 .بذاتها أشياء ال تنمو وال تنتقل   :ـ األشياء الغير حيه 2
 

 .مكان تعيش فيه النباتات والحيوانات :ـ موطن طبيعي 3
 

 .موطن طبيعي تكسوه األشجار  : ـ غابه4
 

 .موطن طبيعي جاف  : ـ صحراء5
 

 .مياه مالحه تغطي ثلثي مساحة الكره األرضيه  :ـ محيط 6
 

 .سحب الهواء إلى الرئتين ثم إخراجه منهما : ـ تنفس2
 

 .م السمكه تستخدمها لتتنفس في الماء فتحه في جس :ـ خياشيم 8
 

 .حيوان ثدي يعيش في المحيط تستخدم فتحه في أعلى رأسها تتنفس عبرها الهواء :ـ دلفين 3
 

 .ثقب في أعلى رأس الدلفين يستخدمها ليتنفس الهواء : ـ فتحة تنفس20
 

 .سلحفاة تعيش في المحيط  : ـ سلحفاة بحريه22
 

 .عيش في المحيط وله أشواك تساعد على توفير الحمايه لهحيوان صغير ي :ـ قنفذ بحر 22
 

 .أجزاء أجسام عريضه ومسطحه تساعد بعض الحيوانات على السباحه  :ـ قوائم زعنفيه 32
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   .ـ اإلنسان 4    ورـ الطي3     ـ النباتات2    ـ الحيوانات2 ؟كائنات حيه ـ اذكر 2

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

 .ال تتحرك وال تنتقل بذاتها وال تنمو  ـ كيف تعرف أن الصخره شيء غير حي ؟  2

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

 .ان تعيش فيه النباتات والحيوانات ويتوفر فيه كل ما يحتاجه الكائن الحي ليعيشمك ـ ما الموطن الطبيعي؟  3

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

 .األزهار ـ النحله ـ الطيور ـ الفراشه ـ األشجار  يمكن أن تجدها في الحديقه؟   ـ ما الكائنات الحيه التي4

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

 .الطعام ـ الهواء ـ الماء  :الحيوانات ـ اذكر ما تحتاج إليه الكائنات الحيه؟  5
 

 .ضوء الشمس ـ الهواء ـ الماء  :اتات النب

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

    .ـ الحوت 4    ـ السالحف3    ـ أسماك القرش2    ـ الدالفين2ـ اذكر أسماء حيوانات تعيش في المحيط ؟  6

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

 شواك الحاده لقنفذ ـ األ2ـ ما أجزاء الجسم الخاصه التي تساعد بعض الحيوانات على العيش في المحيط ؟  2
 

    بحريهقوائم الزعنفيه للسلحفاة الـ ال3    فتحات التنفس في أعلى الرأس للدالفينـ 2    البحر
 

                   . ـ الخياشيم لتتنفس األسماك في الماء 4

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

 .تبني أعشاشها عليها ـ كيف تستخدم بعض الطيور األشجار؟  8

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

 الثعلب ـ العقرب ـ الثعبان ـ  :الحيوانات  ـ ما هي بعض الحيوانات والنباتات التي تعيش في الصحراء؟  3
 

 .الصبار ـ العرفج ـ الرمث  :النباتات .            البوم 

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

 .تنمو وتنتقل وتتغير  ـ ما الذي تستطيع الكائنات الحيه أن تفعله؟  20

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

 .ال ينمو وال ينتقل   ـ كيف تعرف أن الكتاب شيء غير حي؟ 22

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

 .كل ما يحتاجه الكائن الحي ليعيش ـ ماذا يمكن أن تجد في الموطن الطبيعي ؟ 22

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

  الحواس: اإلنسان ـ الفصل األول جسم :  الوحده الثانيه
 :المصطلح العلمي 

 

 .عندما يراقب اإلنسان يالحظ أشياء عديده  : ـ راقب ـ الحظ2
 

 .تستخدم في المالحظه وهي خمس البصر والسمع والشم واللمس والتذوق  : ـ حواس2
 

 ولى وتستبدل الحقاً األسنان تستخدم للقضم والمضغ وتنبت السن األولى قبل أن يبلغ الطفل سنته األ :ـ أسنان 3

 .األولى بأسنان دائمه             
 

 .الوقوف بدون أن يقع  : ـ توازن4
 

 .جزء من الجسم وتساعد على الحركه  : ـ عضالت5
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 .الجزء الصلب في الجسم التي تجعله متماسكاً وتتحرك عندما تشدها العضالت  : ـ عظام6
 

 .عات األغذيه ويبين األغذيه األكثر فائده للصحه يوضح مجمو :ـ هرم الدليل الغذائي 2
 

 .اللعب والحركه من وسائل التمرين  : ـ تمرين8
 

 .تشير إلى أسلم موضع للعبور حيث تكون الخطوط البيضاء التي  :ـ معبر المشاة 3

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

 . جسم السياره صلب المعاذا يمكن أن تالحظ ؟  ـ إذا كنت تغسل سياره فم2

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

 .طاوالت وكراسي وسبوره ـ اذكر شيئاً الحظته في غرفة الفصل ؟  2

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

 . باألذنين :ـ السمع 2.     بالعينين :ـ البصر 2ـ ما هي الحواس الخمس؟ وأي األعضاء تساعد؟  3
 

 .   باللسان  :ـ التذوق 5.   باليد  :ـ اللمس 4.    باألنف :ـ الشم 3

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

 .البكاء والنوم ـ اذكر بعض األشياء التي يقوم بها األطفال ؟  4

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

تغير الطول ـ أستطيع المشي باعتدال والركض ي ـ اذكر بعض النواحي التي يمكن أن تتغير بها إذا كبرت؟  5

 .والقفز والكالم واألكل والتعلم 

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

 .األسنان الدائمهـ ما الذي يدفع األسنان األولى ويخرجها ؟ 6

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

تنظيف األسنان بالفرشاة والمعجون ـ زيارة طبيب األسنان ـ ما الطرق التي تساعدك على العنايه بأسنانك؟  2

 .ـ تناول الطعام الصحي 

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

 .تساعد الجسم على الحركه  ـ ما وظيفة عضالتك ؟8

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

 .تجعل الجسم متماسكاً منتصباً  ـ ماذا تفعل عظامك ؟3

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

 .حمل األشياء  ـ بين طريقة تستخدم فيها عضالت ذراعك؟20

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

 .ستة مجموعات يوضح مجموعات األغذيه ـ  ؟ هه فيكم مجموعماذا يوضح الهرم الغذائي ؟ وـ 22

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

  ـ فواكه3  ـ خضار2  ـ خبز ـ حبوب ـ أرز ـ معجنات2 الهرم الغذائي؟اذكر ترتيب األغذيه من أسفل ـ 22
 

    ـ لحوم ـ دواجن ـ سمك ـ بيض ـ بقوليات ـ مكسرات5     ـ أجبان  ـ حليب ـ لبن رائب4
 

 .ـ دهون ـ زيوت ـ سكريات 6

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

 منها أكثر مما تأكل من أنواع  ـ أي جزء من هرم الدليل الغذائي يوضح أنواع األغذيه التي يجب أن تأكل23
 

 .الجزء السفلي أي أغذيه سواها؟   
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-----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ـ أي جزء من هرم الدليل الغذائي يوضح أنواع األغذيه التي يجب أن تأكل منها أقل مما تأكل من أنواع24
 

 .األجزاء العليا في قمة الهرم أي أغذيه سواها؟   

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

أن تأكل أكثر من األغذيه في أسفل الهرم وأن ـ اذكر كيف يمكنك أن تأكل أغذيه أكثر فائده للصحه ؟   25

 .األغذيه في أعلى الهرم تأكل أقل من 

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

 .التمرين ـ النظافه ـ النوم ـ كيف يمكنك الحفاظ على سالمة صحتك؟   26

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

 .بعد استخدام الحمام  ـ إذا كانت متسخهـ متى يجب أن تغسل يديك ؟   22

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

 من السيارات ـ أنظر يميناً وشماالً ـ أتأكد من خلو الشارعـ ماذا يجب أن تفعل قبل أن تعبر الشارع ؟   28

 .أنتبه لإلشارات الضوئيه 

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

 .معبر المشاة ـ ما هو الموضع اآلمن لعبور الشارع ؟   23

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


