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 م5202 /4202 ثالثللصف ال الفصل األولالتربية اإلسالمية 
 

 الفتره األولى

 (22)ص أنبياء هللا ورسله الكرام عليهم السالم  :الدرس األول  ـالعقيدة : المجال األول 
 

 :أجب عما يأتي ـ 2
 

 .رجال أمناء صادقين  ؟رهم هللا تعالى لحمل رسالته إلى الناسـ من الذين يختا2

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

ليهدوا ويعلموا الناس أوامر هللا  ؟لماذا يرسل هللا تعالى إلى الناس أنبياءه ورسله الكرام عليهم السالمـ 2

 .واهيه وال يكون للناس حجة على هللا ون

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

 .اإليمان بهم وطاعتهم واحترامهم؟ـ  ماذا يجب علينا نحو أنبياء هللا ورسله عليهم السالم3

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

 :ـ امأل الفراغ في الجمل اآلتيه بما يناسبه 2
 
 

 .  فرض اإليمان باألنبياء والرسل الكرام  ـ2

   .نارالوينجي من   الجنهـ اإليمان بالرسل الكرام عليهم السالم يدخل 2

 . الناس منهم ينفرأنبياءه ورسله الكرام عليهم السالم وعصمهم من كل ـ حفظ هللا 3

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

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

 :ـ اكتب بين القوسين فيما يأتي الكلمه التي تحمل المعاني اآلتيه 3
 
 

 .ه رجل صادق أمين يختاره هللا تعالى لحمل رسالت(  النبي) ـ 2

 .حفظ هللا تعالى أنبياءه ورسله من كل قبيح ينفر الناس منهم ويبعدهم عنهم (  العصمه) ـ 2

 أشياء تحدث بأمر هللا تعالى على يد نبيه ورسوله ال يقدر عليها أحٌد من الناس مهما كانت (  المعجزات) ـ 3

 .الى براعته لتكون دليالً على أنه مرسٌل من هللا تع                      

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

 (52)ص نوح عليه السالم  : ثانيالدرس ال ـالعقيدة : المجال األول 
 :ـ أجب عما يأتي 2

 

 .يعبدون األصنام  ؟كان يعبد قوم نوح عليه السالم ـ ماذا 2

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

 .بالمكر والعناد والشر ؟بم اتصف قوم نوح عليه السالم ـ 2

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

  :مقابل العباره غير الصحيحه فيما يأتي ( X)مقابل العباره الصحيحه وعالمة )/( ـ ضع عالمة 2
 

 (X ) . عاماً  050تمر نوح عليه السالم يدعو قومه ـ اس2

 (/  ) .       ـ آمن بنوح عليه السالم عدد قليل من قومه 2

 (X ) . ـ أهلك هللا تعالى قوم نوح عليه السالم بالزالزل 3

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

  :يأتي  إمأل الفراغ بما يناسبه فيما ـ3
 

 .وحده  تعالىهلل دعا نوح عليه السالم قومه لعبادة ـ 2

 . سراً عالنية و  نهاراً نوح عليه السالم كان يصر على دعوة قومه فدعاهم ليالً وـ 2



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

 www.kwsfna.com                           ء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعهاالرجا

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

4 

 (25)ص  آخر الكتب السماويه رآن الكريمالق : ثالثالدرس العلوم القرآن الكريم ـ :  ثانيالمجال ال
 

 :ـ صل بين النبي والكتاب الذي أنزل عليه 2
 

 

 .القرآن الكريم = ـ محمد صلى هللا عليه وسلم 
 

 .اإلنجيل = ـ عيسى عليه السالم 
 

 .التوراة = ـ موسى عليه السالم 

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

 :ـ صل بين القرآن الكريم وما تميز به عن باقي الكتب السماويه 3
 

أُنزل على محمد صلى + شامل لجميع الكتب السماويه السابقه + يصلح لكل زمان ومكان ) ـ القرآن الكريم 

 ( .آخر الكتب السماويه + لم يتعرض للتبديل والتحريف + هللا عليه وسلم 

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

 . علمهالقرآن و  تعلمخير الناس من  ـ         :أكمل العباره اآلتيه  ـ3

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

 .ر الوالدين األمانه ـ الصدق ـ ب ؟التي يحث القرآن الكريم على التمسك بها ـ اذكر ثالثة من األخالق 4

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

 (20)صباللغه العربيه القرآن الكريم نزول : رابع الدرس ال علوم القرآن الكريم ـ:  ثانيال الالمج
 :ـ أكمل الجمل اآلتيه 22

 

 . العربيهـ اللغه التي نزل بها القرآن الكريم هي اللغه 2

 . إنا أنزلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلونيه تدل على إجابتك ـ آيه قرآن2

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

 .الوحده وحدة األمه العربيه في ظل اإلسالم ـ ما القيمه المستفاده من هذا الدرس ؟2

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

 (35)صأثر الصحبه في إيمان المرء : خامس الدرس ال الحديث الشريف ـ : ثالثال الالمج
 :ـ أكتب الحديث الشريف 2

 

المرء على اتق هللا حيثما كنت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ـ عن أبي هريره رضي هللا عنه أنه قال 

 .دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل 

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

 :الجمل اآلتيه  ـ أكمل
 

 .اختيار صاحبه في الدنيا  يُحسنعلى اإلنسان أن ـ 2

 . لإلنسان اآلخرهو   الدنياللصحبه الصالحه أثٌر كبيٌر في   ـ2

 .ثلهم بأصحابنا حفظة كتاب هللا تعالى فنحفظ القرآن الكريم م نقتديـ نحن 3

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

 يتفحص ويتأكد: فلينظر ـ     صاحبه: خليله  ؟أكتب معنى كل كلمه كم كلمات الحديث الشريف اآلتيه ـ 4

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

  ـ بم وصف الخليفه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الصاحب في حياتنا وما رأيك في هذا الوصف؟5

 .بالمرآة التي تظهر حسناتي وسيئاتي ـ وصف صحيح فالصديق هو الناصح لي إذا أخطأت 

  ========================================================= 
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 (83)صأهمية المداومه على العمل الصالح : سادس الدرس ال لشريف ـالحديث ا : ثالثال الالمج
 :ـ أكمل الحديث الشريف 2

 

 .قل وأن أدومها  أحب األعمال إلى هللا: ـ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

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

 :ه مما يلي كل عباره ضع دائره حول اإلجابه الصحيح ـ2
 

   .قليالً ودائماً : ـ يحب هللا تعالى العمل إذا كان           .كل وقت: ـ يؤدي المسلم الخير في  

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

ى المسلم أن يداوم على فعل عل؟ عبر بإيجاز عن القيمه المستفاده من هذا الحديث وكيف تحققها في حياتك ـ 4

 .الطاعات ولو كانت قليله 

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

 (44)صلى هللا عليه وسلم صبدء رسالة محمد : سابع الدرس ال السيره ـ : رابعال الالمج
 :يح بين القوسين أرتب اآليات الكريمه اآلتيه حسب أولوية نزولها بكتابة الرقم الصح ـ2

 

 ( 2 ) ( يا أيها المدثر) ـ              ( 2 ) ( اقرأ باسم ربك) ـ            ( 3 ) (والضحى ) ـ 

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

 :اللفظ القرآني وبين ما يدل عليه بوضع الرقم المناسب  صل بينأـ 2
 

 ما يدل عليه الرقم المناسب اللفظ القرآني

ما ودعك ربك وما ـ 2

 قلى

.نزول جبريل عليه السالم في غار حراء   

.تثبيت الرسول صلى هللا عليه وسلم وطمأنته  (  2 ) قم فأنذرـ 2  

  لرسول صلى هللا عليه وسلم ببدء الرساله اإلسالميهاتكليف   ( 2)  

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

 (50)ص فضل صالة الجماعه  : ثامنالدرس ال ـ فقهال:  خامسالمجال ال
 :أكمل ما يأتي  ـ2

 

 .الفرد  صالة الجماعه أفضل من صالةـ 2

 .درجه  خمس وعشرين صالة الجماعه تفضل صالة  الفرد بـ ـ 2

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

 .ه سن ـ صالة الجماعه             :صل بين العباره والحكم الصحيح  ـ2

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

 :أمام العباره الصحيحه )/( ـ ضع عالمة 3
 

 ) / (. اإلسراع إلدراك الصالة دون هروله من آداب صالة الجماعه  ـ2

 ) / (. البصق في المسجد من األدب عدم  ـ2

 ) / ( .  على المسلم أن يخشع في الصالة وال يلتفت لسواها  ـ3

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

 (48)ص الصدق  : تاسعالدرس ال ـالتهذيب :  سادسال الالمج
 

 :ـ أجب عما يأتي 2
 

 .الصادقين ـ ألن الصدق من صفات المؤمن  ؟لماذا أتحب مصاحبة الصادقين أم الكاذبين ؟ وـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .أن الكاذب منافق؟    بم تنصح من يكذب على الناس ـ 2

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

 :أمام العباره الصحيحه )/( ـ ضع عالمة 2
 

 ) / (. ـ هللا تعالى أمرنا بالصدق وحثنا عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم 2

 ) / (. ـ الكاذب فيه صفه من صفات النفاق 2

 ) / ( .  ـ الناس يثقون في الصادق ويحبونه 3

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

 الفتره الثانيه
 

 (28)إبراهيم عليه السالم  ص  :ول الدرس األ العقيده ـ:  ولال األالمج
 

 :ـ امأل الفراغ اآلتي 2
 
 

 .  العراق من بالد  بابل ـ ولد سيدنا إبراهيم عليه السالم بأرض 2

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

 .األصنام  السالم وقومه؟ ـ ماذا كان يعبد أبو إبراهيم عليه2

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

 :ـ اختر المكمل الصحيح لما يأتي من الخيارات التي بعده 3

إسماعيل عليه  ـ االبن البكر إلبراهيم عليه السالم الذي بنى معه الكعبه وجعل هللا من نسله خير البريه هو

 .السالم 

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

 :بين قوسي العباره غير الصحيحه فيما يأتي ( X)بين قوسي العباره الصحيحه وعالمة )/( ـ ضع عالمة 4
 

 ) / (. ـ إبراهيم عليه السالم هو خليل الرحمن 2

 (  X). ـ كان إبراهيم عليه السالم يبكي خائفاً من النار 2

 (   X).  ـ كسر إبراهيم عليه السالم األصنام انتقاماً من قومه ألنهم أحرقوه3

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

 .حسبي هللا ونعم الوكيل عندما قيده قومه ليلقوه في النار ؟ إبراهيم عليه السالم ـ ماذا قال5

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

 .ساره ـ هاجر  ؟ إبراهيم عليه السالم ـ ما اسم زوجة سيدنا4

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

 .التوكل على هللا ـ اإلخالص بالعمل  ؟ إبراهيم عليه السالم ـ اكتب صفتين تعتز بهما لسيدنا0

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

 :ـ اختر المكمل الصحيح للعباره اآلتيه مما يليها 8

 .الرفض   :ـ اتخذ إبراهيم عليه السالم من عبادة قومه موقفاً يتضح فيه 

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

 .جعلها هللا برداً وسالماً عليه  النار إبراهيم عليه السالم  ـ كانت معجزة :الفرغ التالي ـ امأل 9

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

 (51)ص في ليلة القدر القرآن الكريم نزول :  ثانيالدرس العلوم القرآن الكريم ـ :  ثانيالمجال ال
 

      :اآلتيه بما يناسبها  ـ أكمل العبارات2
 

 :  ـ  فضائل ليلة القدر التي تدل على مكانتها كثيره منها 
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 . شهر مبارك ـ أنها ليله مباركه في 2

 . ألف شهر ـ أنها خير من 2

 . مطلع الفجر ـ أنها ليله سالم حتى 3

 . الدعاء فيها ـ أنها ليله يستجاب 4

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

      :ـ أجب عما يأتي 3
 

جمله واحده في اللوح المحفوظ إلى بيت العزه في السماء   ـ نزل القرآن الكريم على مرحلتين اذكرهما ؟2

 .سنه 23نزول القرآن على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم واستمر  ـالدنيا 

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

نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزه  ؟في ليلة القدر لقرآن الكريم ول المقصود لـ ما النز2

 .في السماء الدنيا 

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

 (42)صمنزلة حسن الخلق في اإلسالم :  ثالثالدرس ال لحديث الشريف ـا : ثالثال الالمج
 :الحديث الشريف  ـ أكمل2

 

 .يؤلفونالذين يألفون و  أكنافاً  الموطؤون أخالقاً أحسنكم  إن أحبكم إلى:  عليه وسلم ـ قال رسول هللا صلى هللا

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

   . التخلق بالخلق الحسن ما القيمه المستفاده من الحديث الشريف ؟ـ 2

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

نصلح بين الناس ونحب بعض وتكون كيف نكون أحباب هللا ورسوله كما فهمت من الحديث الشريف ؟ ـ 3

 .خالقنا حسنه أ

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

 (94)صالسريه صلى هللا عليه وسلم دعوة الرسول :  رابعالدرس ال السيره ـ : رابعال الالمج
 

 :ـ أكمل الجمل اآلتيه بالكمله الصحيحه من بين الكلمات التي بين القوسين 2
 

 (الصديق ـ األرقم ـ أيام ـ عثمان بن عفان ـ خديجه بنت خويلد أعوام ـ سريه ـ أبو بكر ) 
 

 .سريه ـ كانت الدعوه إلى اإلسالم في بدايتها دعوه 2

 .أعوام ـ استمرت هذه الفتره ثالثة 2

 . خديجه بنت خويلدو  أبو بكر الصديقـ من السابقين األولين إلى اإلسالم 3

 . األرقموسلم لالجتماع بأصحابه عند الصفا دار  ـ الدار التي اتخذها الرسول صلى هللا عليه4

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

 : بكتابة الرقم الصحيحهؤالء السعداء حسب أولوية دخولهم اإلسالم ـ أرتب 3
 

           ( 3 ) عمر بن الخطاب رضي هللا عنهـ 

             ( 2 ) نهأبو بكر الصديق رضي هللا عـ  

 ( 2 ) سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنهـ  

 ****************************************************************  
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 ( :ب)وبين ما يدل على أولوية إسالمه في المجموعه( أ)كل اسم كريم في المجموعهـ أصل بين 4
 

 (ب )  (أ ) 

.أول من أسلمت من الفتيات )  (  عنه ـ علي بن أبي طالب رضي هللا2  

.أول من أسلم من الفتيان (  2)  ـ السيده خديجه رضي هللا عنها2  

.أول من أسلمت من النساء (  2)  ـ زيد بن حارثه رضي هللا عنه 3  

.أول من أسلم من الموالي (  3)   

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

 (52)الجهر بالدعوة ص: خامس الدرس ال السيره ـ : رابعال المجال
 

 :ضع خطاً تحت التكمله الصحيحه لكل مما يأتي ـ 2
 

 .فاطمه بنت الخطاب رضي هللا عنها : ـ من المسلمات األوليات 2

 .الدعوه الجهريه : يشير إلى بداية ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) ـ قوله تعالى 2

 .الكعبه المشرفه : جبل الصفا بجوار  ـ يقع3

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

 :بادئاً باألقدم الرقم الصحيح ما يأتي بكتابة رتب  ـ2
 

 .الدعوه إلى اإلسالم سراً   ( 2 )ـ 

 (.وأنذر عشيرتك األقربين ) نزول قوله تعالى  ( 2 )ـ  

 .لرسول صلى هللا عليه وسلم قريشاً عند الصفا جمع ا ( 3 )ـ  

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

 :من كلمات بين القوسين مما  الجمل اآلتيه إكماالً صحيحاً  ـ أكمل4
 

 (شجاعته ـ خباب بن األرت ـ سعد بن أبي وقاص ـ حسن ـ طاعته ـ الخير ـ أبو لهب  )
 

 .رضي هللا عنهما   سعد بن أبي وقاصو   خباب بن األرتمن أوائل المسلمين ـ 2

 .  شجاعتههلل عز وجل و  طاعتهجهر الرسول صلى هللا عليه وسلم بالدعوه يدل على ـ 2

 .  حسنبأسلوب  الخيرالمسلم يقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم فيدعو إلى  ـ3

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

 (40)صالة الجماعه ص  : سادسالدرس ال ـ فقهال:  خامسالمجال ال
 :  العباره الصحيحه  أمام)/( ـ ضع عالمة 2

 

 ) / (. ـ تنعقد صالة الجماعه باثنين فأكثر 2
 

 ( X) . ـ صالة الجماعه أقل أجراً من صالة الفرد 2

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

 :ـ ضع  دائره حول حكم الصالة الصحيح فيما يلي 2
 

 ( صحيحه ). ـ صلى خالد مع أخيه في المنزل وصالته 2

 ( باطله ). ركع خالد قبل اإلمام أثناء صالة الجماعه وصالته  ـ2

 ( واجبه ). متابعة اإلمام في الصالة  ـ3

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

 :عدد أصحاب األعذار الذين يباح لهم التخلف عن صالة الجماعه ـ 3
 

             المطر الشديد ـ 2        الخوف ـ 2      الدكتور إذا عنده حاله طارئه ـ 2       المريض الذي ال يستطيعـ 2

===============================================  ========== 
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 (43)عه ص صالة الجم : سابعالدرس ال ـ فقهال:  خامسالمجال ال
 

  .االغتسال ـ اإلنصات للخطبه : أمام اآلداب المتعلقه بصالة الجمعه )/( ـ ضع عالمة 3
 

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

 .خطبتان وركعتان  :مقدار صالة الجمعه  ـ     : أمام اإلجابه الصحيحه)/( ـ ضع عالمة 4

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

 .قبل الصالة  :الخطبه في صالة الجمعه تكون  ـ   :اإلجابه الصحيحه  حول دائرهـ ضع عالمة 5

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

 (02)ص  األمانه : ثامنالدرس ال التهذيب ـ:  سادسال الالمج
 

 :عما يأتي شفهياً ـ أجب 2
 

 .علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ؟من الذي ترك الرسول صلى هللا عليه وسلم األمانات عنده ليلة الهجرهـ 2

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

  .ردها ألصحابها ؟    ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه باألماناتـ 2

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

فة الرسول صلى هللا عليه أن األمانه من صـ عالم يدل هذا التصرف من الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ 3

 .وسلم 

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

 :بما يناسب كل عباره (   X)أو )/( ـ ضع عالمة 2
 

 ) / (. المسلم األمين محبوب من هللا تعالى ومن الناس  ـ2

 ) / (  .المسلم األمين يصون أسرار زمالئه وأصدقائه ـ 2

   (  X)           .  ألمانه من األخالق المؤذيه للمجتمع ـ ا3

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

 :ـ أكمل ما يأتي بما يناسب 3
 

 

 .الجنه ـ جعل هللا تعالى جزاء األمانه 2

 .األمانه ـ من صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم الصدق و 2

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

 (04)ص  الكرم :تاسع الدرس ال التهذيب ـ:  سادسال الالمج
 

 :عما يأتي شفهياً ـ أجب 2
 

 .إكراك الضيف ـ قول الخير ـ اإلحسان للجار  ؟عدد ثالثة من مظاهر الكرمـ 2

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

  . الكريم ـ ألن هللا أمرنا بالكرم ونهانا عن البخل  ؟أي الرجلين تحب أن تكون ؟ ولماذا ؟ الكريم أم البخيلـ 2

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

هذا سيء الخلق وبخيل ومخالف لكالم هللا وسنة رسولنا يعبس في وجه ضيوفه وجيرانه؟     ـ ما رأيك فيمن3

 .الكريم عليه الصالة والسالم 

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

 :بما يناسب كل عباره (   X)أو )/(ـ ضع عالمة 4
 

 ) / (.    ـ المسلم الكريم تدعو له المالئكه 2

 ) / (. ـ المسلم البخيل تدعو عليه المالئكه 2
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   (  X).  ـ الناس يكرهونه المسلم الكريم ألنه مبذر 3

  ========================================================= 
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  م 5202 /4202االبتدائي الفصل الدراسي األول  ثالثللصف ال لغة العربيةمذكرة ال

 الفتره األولى
 

 

 ( 52) ص الزهره الصفراء : التدريب األول : مراجعه عامه لما سبقت دراسته 
 

 .التاء المربوطه والمفتوحه /    أ ـ ب ـ ت ـ ث   : حرف   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .التذكير والتأنيث + أسلوب التعجب   :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .في حديقة المنزل     ؟أين زرعت هيفاء الزهره ـ 2

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

  .كانت ترعاها وتهتم بها وتسقيها الماء     ؟ كيف اهتمت هيفاء الزهرهـ 2

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

  .الهواء ونستمتع بألوانها ورائحتها الذكيه تنقي     ؟فوائد زراعة النباتات واألزهارما  ـ3

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

 .فصل الربيع   ؟في أي فصل من فصول السنه تتفتح األزهار ـ4

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

 :نا أكمل كل جمله فيما يأتي بالكلمات المناسبه ـ أ2
 

 .لكي ينمو   الماءو  الضوءـ يحتاج النبات إلى 2

 . هللا أمرنا باإلحسان لهما وطاعتهماـ نحن نتحدث مع والدينا بأدب وذوق ألن 2

 . زراعة األزهار والعنايه بها ـ شجعت األم ابنتها على  3

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

 .الذوق واألدب عند الحديث مع األم : هذا القول يدل على ( اسمحي لي يا أمي أن أقدمها لك هديه ) ـ 3

 .جميلة المنظر(  : نحن نقم األزهار هدايا ألنها ) ـ 

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

 :صل بين كل جمله والكلمه التي تناسبها نا أـ أ4
 

 .صدقه: ـ الكلمه الطيبه                  .الربيع: ـ تتفتح األزهار في فصل 

 .وألوانها : ـ تختلف األزهار في أشكالها      .المناسبات : ـ نقدم األزهار هديه في بعض 

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

 :نا أصل كل كلمه بما يناسبها ألتمم المعنى ـ أ2
 

      .صوت الرياح : ـ أنا أسمع           .عطر األزهار : ـ أنا أشم           .جمال األزهار : ـ أنا أشاهد 

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

 :ا المناسب من الفراغات نا أضع كل كلمه مما يأتي في مكانهـ أ3
 

 

 (لنستمتع ـ المنزل ـ الغصن ـ عطر ـ نرويها ) 
 

 

      .أجمل  الغصنـ منظر الزهره على 

 . المنزلفي حديقة ـ نحن نزرع األزهاره 

 .بالماء  نرويهاتنمو النباتات عندما ـ 

 .طيب الرائحه  عطرٌ ـ يفوح من األزهار 
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 .الجميل بمنظرها  لنستمتعـ نحن نزرع األزهار 

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

 :نا أكمل كل جمله بكلمه احتوت حرفاً ممدوداً بالواو كما في المثال ـ أ2
 

 . العيونـ منظر األزهار جميل في 

 .الغصون ـ تتفتح األزهار فوق 

      . العطوراألزهار  نصنع من رحيق ـ

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

 :نا أكتب جمع كل كلمه من الكلمات اآلتيه كما في المثال ـ أ4
 

    اتزيار=  ـ زياره        اتمسابق=  ـ مسابقه         اتطيار=  ـ طياره         فراشات=  ـ فراشه 

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

 ( :هذا ـ هذه ـ هؤالء ) ـ أنا أمأل الفراغ باسم من أسماء اإلشاره 2
 

 .عامٌل نشيطٌ  هذاـ .              أطفال مهذبون  هؤالءـ .            زهرة جميله  هذهـ 

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

 ( :الذي ـ التي )  مكانه المناسب فيما يأتي نا أضع االسم الموصول فيـ أ2
 

 .زرعتها هيفاء لونها أصفر  التيـ الزهره 

 .نروي به النباتات غزيٌر  الذيـ الماء 

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

 :نا أستخدم أسلوب التعجب كما في المثال األول ـ أ4
 

 !ما أجمل الزهره : فنقول ,  الزهرهجمال ـ نحن نتعجب من 

 ! طول النخلهما أ: فنقول ,  طول النخلهـ نحن نتعجب من 

 ! صغر النملهما أ : فنقول ,  صغر النملهـ نحن نتعجب من 

 ! بعد الشمسما : فنقول ,  بعد الشمسـ نحن نتعجب من 

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

 :نا أرتب كلمات كل سطر فيما يأتي ألكون جمله مفيده ـ أ2
 

 .تطير الفراشات بين أزهار الحديقه : ـ بين ـ الفراشات ـ أزهار ـ تطيُر ـ الحديقه 
 

 .نحن نستمتع عندما نشم عطر األزهار :  ـ عطر ـ نستمتع ـ عندما ـ نشم ـ نحُن ـ األزهار 

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

 :نا أرتب الجمل اآلتيه ألكون كالماً ُمترابطاً ـ أ3
 

 .ـ فوجدت والدها يزرع األزهار في الحديقه 2

 .ـ عادت هيفاء من المدرسه ظهراً 2

 !ما أجمل األزهار يا أبي : ـ فرحت هيفاء وقالت 3

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

 ( 23) ص حق الجار : التدريب الثاني 
 

 

 .الشده/    ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص : حرف   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 (.هل ـ لماذا ـ كيف ) أدوات االستفهام   :ـ المهاره اللغويه 

 ************************************************************** 
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 .السكون/    ـ ظ ـ ع ض ـ ط :  حرف   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 (. من ـ ماذا ـ أين ـ متى ) دوات االستفهام أ  :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  . ألن أصبح له جاٌر جديد    ؟لماذا دخل عبد الرحمن المنزل وهو سعيٌد ـ 2

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

  .يجب أن أعد لهم طعاماً وأرسله لهم     ؟ماذا قالت األم عندما علمت بوصول الجيران ـ 2

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

  .أحسنت فهذا حق الجار علينا : قال لها     ؟بم رد األب على حسن تصرف األم  ـ3

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

 :بالكلمات المناسبه  كمل الجمل اآلتيهنا أـ أ2
 

 . فرحه على  أبي أمي دليلٌ : دخول عبد الرحمن البيت وهو يهتف  ـ2

 .نشاركه أفراحه وأحزانه  من حق الجار علينا أن ـ2

 .نرحب به ونساعده إذا سكن بقربنا جاٌر جديٌد فإننا  ـ3

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

 :يحه أمام العباره غير الصح(  X) أمام العباره الصحيحه وعالمة ) / ( ضع عالمة نا أـ أ3
 

 ( X) .  ـ رفض األب أن تعد األم الطعام للجيران 

 ) / (. ـ فرح عبد الرحمن بجيرانه ألن عندهم صبياً في مثل سنه 

 ) / (.  ـ ُمراعاة حقوق الجار من أخالق المسلم 

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

 :يأتي قول رأيي في كل موقف مما نا أـ أ4
 

  .ال يجوز فاإلسالم نهانا عن إيذاء الجار ووصانا باإلحسان له .صبي يؤذي جيرانه ويزعجهم دائماً  ـ

  .هذا يتصف بأخالق اإلسالم الراقيه. ـ جار يراعي مشاعر جيرانه ويحرص على راحتهم 

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

 .حقوق الجيران مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم وتقديم العون والمساعده لهم  من ـ ثانياً 
 

 

 .العون ـ المساعده :    ـ كلمتين مترادفتين في المعنى 

 .أفراحهم ـ أحزانهم :  ـ كلمتين متضادتين  في المعنى 

 .زن ح: ـ أحزان       جار: ـ جيران             حق: ـ حقوق : ـ أنا أكتب مفرد كل من 

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

 (أمام ـ صباحاً ـ فوق ـ عصراً  ):على الزمان أو المكان فيما يأتي ـ أنا أكمل كل جمله بالكلمه الداله2: رابعاً 
 

 

      .  عصراً  يعود أبي من عملهـ 

 .الطاوله  فوق وضعت األم الطعام ـ

 .صباحاً  لى المدرسهأنا أذهب إ ـ

 .طيب الرائحه  عطرٌ ـ يفوح من األزهار 

 . بيتنا أمام بيت جارنا ـ

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

 (أنا ـ نحن  )    :ضع ضمير المتكلم المناسب في كل فراغ مما يأتي نا أـ أ3
 



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

 www.kwsfna.com                           ء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعهاالرجا

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

25 

 . نحسن إلى الجار ونحرص على راحته  نحنـ 

 .مع أبناء الجيران في حديقة المنزل ألعب  أناـ 

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

 :رتب كلمات كل سطر فيما يأتي ألكون جمله مفيده نا أـ أ2خامساً 
 

 .من حقوق الجار علينا أال نزعجه : ـ حقوق ـ نزعجه ـ من ـ الجار ـ أال ـ علينا 
 

 .يتمسك أبناء الكويت بالعادات والتقاليد : ويت ـ بالعادات ـ أبناء ـ يتمسك  ـ والتقاليد ـ الك

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

 :نا أرتب الجمل اآلتيه ألكون أحداث قصه ـ أ3
 

 .فرأى ُدخاناً كثيفاً يخرُج من بيت جاره (  2) ـ 

 .جاُر ما صنعهُ جاسٌم عرف ال(  4) ـ 

 .عاد جاسٌم من عمله ذات يوم (  2) ـ 

 .طلب جاسٌم رجال اإلطفاء (  3) ـ 

 .فشكرهُ على ُحسن صنيعه (  5) ـ 

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

 ( 30)ص يوم المعلم : التدريب الثالث 
 

 

 .تنوين بالضم وتنوين بالكسر /    ق ـ ك غ ـ ف ـ : حرف   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 (.أنا ـ نحن ـ هو ـ هي ـ أنِت ـ أنَت ) الضمائر   :ـ المهاره اللغويه 

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

 .تنوين بالفتح /    ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و : حرف   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .المفرد والجمع + المترادفات    :ه ـ المهاره اللغوي

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

 :عن األسئله شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .في سنوات عمره التي قضاها في التعليم    ؟فيم كان يُفكر المعلم ـ 2

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

  .تالميذه القدامى     ؟من جاء لزيارة المعلم ـ 2

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

  .باقة من الزهور    ماذا قدم الزائرون للمعلم ؟ ـ3

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

  .ألنه مربي ومعلم األجياللماذا يستحق المعلم الشكر والتكريم؟     ـ4

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

 :نا أكمل الجمل اآلتيه بالكلمات المناسبه ـ أ2
 

 . يوم المعلم كانت زيارة المعلم بمناسبة ـ2

 . التاجر و  الطبيب و  المهندس ـ كان في الزائرين2

 . سعاده غامرهـ شعر المعلم أثناء الزياره بـ3

 **************************************************************  
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 :ـ ماذا تتوقع من نتائج للمواقف اآلتيه 3
 

 .  ه من التالميذ زاروا معلمهم ألنه مريض مجموع :ـ الموقف 

 .فرح المعلم وشعر بأهميته : ـ النتيجه 

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

 .  تلميذ شكر المعلمين في إذاعة المدرسه في يوم المعلم  :ـ الموقف 

 .موقف تلميذهم يحترم المعلمين ويقدرون  :ـ النتيجه 

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

 .  تلميذ أخطأ في حق معلمه ثم ندم واعتذر :ـ الموقف 

 .سيقبل المعلم اعتذاره وينصحه بالطريقه الصحيحه ويقومه :ـ النتيجه 

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

 :نا أكتب جمع كل كلمه مما يأتيـ أ2: ثانياً 
 

                        .المعلمون= ـ المعلم                        .أيام =يوم  ـ
 

 :نا أكتب مفرد كل كلمه مما يأتيأـ 
 

                        .زهره = ـ األزهار                        .شاب = ـ الشباب 

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

 :نا أصل بين الكلمه وضدها فيما يأتيأـ ـ 2
 

                        .سأل= ـ أجاب                        .أغلق= ـ فتح                        .أخذ= ـ أعطى 

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

 (42)المعلمه الصغيره ص : الحكايه : مدرستي : المجال األول 
 

 .همزتا القطع والوصل   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 (.من ـ ما ـ ماذا ـ لماذا ـ أين ) أدوات االستفهام     :ـ المهاره اللغويه 

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

 : أوالً 
 

  .هدى ـ الطالبات ـ المعلمه    ؟حدد الشخصيات التي وردت في القصه التي استمعت إليها ـ 2

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

  .داخل الفصل     ؟أين وقعت أحداث القصه ـ 2

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

  .في وقت الفراغ بين الحصص في أي وقت حدثت القصه ؟     ـ3

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

  .تقليد إحدى الطالبات للمعلمه ؟     ما الحدث األساسي الذي دارت حوله القصه ـ4

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

  .تشجيع المعلمه لموهبة الطالبه بالتقليد    ؟اذكر موقفاً أعجبك من مواقف القصه ـ 5

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

  .أن يغادر الطالب مقاعدهم دون استئذان     ؟ما الذي يمكن أن ترفضه في هذه القصه ـ 4

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

  .بإعجاب المعلمه وتشجيعها لمواهب هدى وحب وتقدير هدى لمعلمتها قصه ؟    كيف انتهت أحداث ال ـ0

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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ع المعلم أن المعلم الناجح من ينمي ويشجع مواهب طالبه ـ حسن األدب مماذا نتعلم من هذه القصه ؟     ـ8

  .واحترامه 

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

 : ثانياً 
 

  .صاحبة حضور مميز ومرحه ومهذبه    ؟بم اتصفت التلميذه هُدى بين زميالتها ـ 2

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

  .التمثيل     ؟ما الهوايه التي تميل إليها التلميذه هُدى ـ 2

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

لى وقفت مع المعلمه وبدأت تقص الحكايات ع؟    ماذا فعلت هُدى في الوقت الفاصل بين الحصتين  ـ3

  .الطالبات 

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

  .ألنها تحب أن تمثل دور المعلمه ؟    لماذا أقبلت هُدى على هذا العمل  ـ4

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

ألن التلميذات كن ينصتن لها مسرورات واإلعجاب ظاهٌر على    ؟ما الدليل على تمكن هُدى من موهبتها ـ 5

  .الوجوه والعيون 

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

  .دخول المعلمه الفصل     ؟عل التلميذات ينصرفن عن متابعة هُدىاذكر الحدث الذي جـ 4

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

  .انعقد لسانها حيرةً واحمر وجهها خجالً وأطرقت رأسها ؟    كيف تصرفت هُدى عندما رأتها المعلمه  ـ0

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

 .كالشمس المشرقه أعادت لها شجاعتها وأضاءت نفسها ؟  بين أثر ابتسامة المعلمه على موقف هُدى ـ8

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

  .نعم ـ دليل على أنها طالبةٌ مهذبه     ؟هل اعتذرت هُدى للمعلمه ؟ وما رأيك في هذا التصرفـ 9

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

  .أن تنضم لنشاط المسرح المدرسي؟    ة الموقفبم نصحت المعلمه تلميذتها هُدى في نهاي ـ20

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

  .االحترام والتقدير والحب ؟    ما الشعور المتبادل بين التلميذه هُدى ومعلمتها  ـ22

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

 (45)ص  مدارس الكويت: الدرس األول 
 

 .همزتا القطع والوصل   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 ( .الهمزه)متى ـ كم ـ كيف ـ هل ـ أ) أدوات االستفهام     :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله مما يأتي إجابة تامه شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .ألنه يستعدون الستقبال العام الدراسي الجديد    ؟لماذا أحس األبناء بالفرح والسرورـ 2

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

 ما أهمية المدرسه يا أبي ؟    ؟لى والده ما السؤال الذي وجهه عبد هللا إـ 2

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

  .إن المدرسه تقوم بتعليم األبناء كل ما يساعدهم على النجاح في الحياةبم أجاب الوالد ابنه عبد هللا ؟     ـ3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------  

  .وتغرس في عقولهم ونفوسهم الصفات الحسنه واألخالق الكريمهماذا أضافت األم إلى إجابة الوالد ؟     ـ4

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

 :ل كل جمله فيما يأتي بالكلمه المناسبه نا أكمـ أ2
 

 وكانت هناك مدرسةٌ واحدةٌ  حمديهاألثم المدرسه  المباركيهـ أول مدرسه أُنشئت في الكويت هي المدرسه 2

 .لبنات ل

 .اهتمام الكويت بالتعليم ـ كثرت المدارس والمعاهد والجامعات في الكويت دليٌل على 2

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

 :أنا أصل بين كل جمله فيما يأتي والتكمله الصحيحه  ـ3
 

 .الحب والموده : ـ ينتج ُ عن الحوار بين اآلباء واألبناء 

 .رغبته في التعلم : ـ سؤال عبد هللا ألبيه يدل على 

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

 :نا أكتب الكلمه المناسبه في كل فراغ مما يأتيـ أ5
 

 .خالٌد جائزةً لتفوقه  ينال ـ أنا أتوقع أن
 

 .والُد خالٌد لتفوق ابنه   فرحي ـ أنا أتوقع أن

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

 :يناسبها من كلمات العمود الثاني  أصل كل كلمه من كلمات العمود األول بمانا ـ أ2: ثانياً 
 

                        .ابن( = أبناء ) ـ مفرد كلمة         .قديم= ( جديد ) ضد كلمة ـ        .أيام= ( يوم ) جمع كلمة ـ 

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

 :ال مما يأتي نا أكمل كل فراغ وفق كل مثـ أ2: رابعاً 
 

     .مهذبٌ وخالٌد تلميٌذ = ـ راشٌد معلٌم نشيطٌ 
   

    .مهذبان وهذان تلميذان = ـ هذان معلمان نشيطان  
    

       .مهذبونوهؤالء تالميذ = ـ هؤالء معلمون نشيطون 

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

 :ما يأتي بما يصف الكلمه األخيره فيها نا أكمل كل جمله مـ أ3
 

 

 .ماهرون ـ هؤالء أطباء          .ماهران ـ هذان طبيبان        .ماهٌر ـ أحمُد طبيٌب 

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

 :نا أرتب كلمات كل سطر فيما يأتي ألكون جملةٌ مفيدةٌ ـ أ2: خامساً 
 

     .تهتم الكويت بإنشاء المدارس الحديثه = نشاء ـ الكويت ـ المدارس ـ دولةُ ـ تهتم ـ الحديثه ـ بإ
   

     .يذهب التالميذ إلى المدرسه في نشاٍط = ـ التالميذ ـ يذهُب ـ في ـ المدرسه ـ إلى ـ نشاٍط   
    

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

 ه الثانيهالفتر

 (99)ص احترام الكبير : الدرس الثالث 
 

 .أل القمريه ـ أل الشمسيه ـ إدخال أل على كلمات منونه   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .اإلفراد والتثنيه والجمع ـ المترادفات واألضداد     :ـ المهاره اللغويه 
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**************************************************************   

 .التفريق بين الياء واأللف اللينه   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 (.هو ـ هي ـ هما ـ هم ـ هن ) ضمائر الغائب     :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله مما يأتي إجابة تامه شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .قدما المقاعد لهما ليجلسان   ؟ه محمٌد ومنيره عند رؤية جديهما ما الذي فعلـ 2

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

 .باألدب واالحترام     ؟بم تصف ُسلوك ُمحمٍد ومنيره ـ 2

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

 .أسلم عليهما وأقدم لهما المقاعد ليجلسان وأنصت لهما بأدب ماذا تفعُل عندما تُشاهد جدك وجدتك ؟     ـ3

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

 .ألنهما رمز للمحبة والعطف والحنان والمعرفه والحكمه اذا يُحب اإلنساُن جدهُ وجدتهُ ؟    لم ـ4

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

  .مع الكبير ـ طاعتهم  عدم التحدث بصوت مرتفعاذكر سلوكين يُدالن على احترام الصغير للكبير؟     ـ5

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

 :أمام المكمل الصحيح لكل مما يأتي ) / ( أضع عالمة  ناـ أ2
 

 .من خلق المسلم : العنوان اآلخر المناسب للموضوع السابق هو ـ 
 

 .منزلة األم الكبيره عند هللا : سلم دليٌل على ذكر األم ثالث مرات في حديث النبي صلى هللا عليه و ـ

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

 :كلمه المناسبه تنا أكمل كل جمله فيما يأتي بالـ أ3
 

 . والدينال ى الناس باالحترام هماـ أول

 . ة حاجاتهمرعايتهم وتلبيـ  افساح المكان لهم من مظاهر احترام الكبارـ 

 .الجده ـ   جدال ـ يجب علينا أن نحترم ُكال من

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

 :أمام التصرف غير الصحيح (  X) أمام التصرف الصحيح وعالمة ) / ( نا أضع عالمة ـ أ4
 

 (  X) .    ـ اعتذر أخوك عن توصيل جدك إلى المسجد ألنه ينتظر صديقاً 

 ( /  )             .    ـ صديٌق يضبطُ ساعته لينبه أباه إلى موعد دواء جده 

 (  X) .            ـ صديٌق أبدى ضيقه بسبب تأجيل رحلتهم لمرض جدته 

 ( /  ).          ـ صديٌق يذهُب ُكل يوٍم لالطمئنان على أحوال جده وجدته 

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

 (أنِت ـ أنَت ـ أنتما ـ أنتم أ أنتن )   :نا أضع الضمير المناسب مما يأتي مكان النقط ـ أ2: رابعاً 
 

 .تحرصون على احترام الكبير  أنتمـ               .تُحب جدك وجدتك   أنتَ ـ 
 

 .أحق الناس بحسن صحابتي   أنتِ ـ يا أمي            .تعملن على راحة األبوين  أنتنـ 
 

 .تُطيعان والديكما  أنتماـ 

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

 (هذا ـ هذه ـ هاتان ـ هؤالء )    :نا أضع اسم اإلشاره المناسب في المكان الخالي ـ أ3
 

 .جدي الحبيب هذاـ               .أطفال مهذبون  هؤالءـ 
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 . مدرستي التي أحبها هذهـ             . زهرتان جميلتان هاتانـ 
 

               . معلماتي الالتي أحترمهن هؤالءـ 

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

 :أعيد ترتيب الجمل اآلتيه ألكون قصه مرتبه  ـ أنا2: خامساً 
 

 .وكنت سعيداً بذهابي معهُ حضر جدي في موعده (  2) 
 

  .استمتعت كثيراً برحلتي وما شاهدته فيها  (  4) 
 

    .وعدني جدي بأن يأخذني لرؤية حديقة الحيوان (  2) 

 

   .شاهدت العديد من الحيوانات األليفه وغير األليفه  (  3) 

 

    .أنا أُحب جدي ألنه يجعلني أُشاهُد أماكن عديدةً (  5) 

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

 ( 220)ص ( أغلى القطرات ) الحكايه : وطني  : المجال الثالث 
 

 .األلف الفارقه   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 (الذي ـ التي ـ اللذان ـ اللتان ـ الذين ـ الالتي ) األسماء الموصوله     :ـ المهاره اللغويه 

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

 : أوالً 
 

 .قمر الزمان        ما اسم الملك الهمام ؟ـ 2

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

 .ملك ويجيبوا عليه ليسمعوا سؤال ال      لماذا يجتمع الرجال والنساء واألطفال في ساحة القصر ؟ـ 2

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

 .ما أغلى قطره عند األنام ما السؤال الذي طرحه الملك ؟           ـ3

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

 .أقبلت على المطالعه ومصاحبة الكتاب كيف تصرفت فاطمه حتى تظفر باإلجابه ؟         ـ4

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

 .اإلراده القويه تصرف ذكي يدل على التصميم وما رأيك بتصرف فاطمه ؟     ـ 5

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

 :ـ أنا أتحدث عن كل قضيه دراسيه مما يأـي 2
 

 .تنمي العقل والقراءه غذاء العقل وثقافه : ـ القراءه ومصاحبة الكتاب 
 

 .يدفعه للنجاع والتفوق : ـ تشجيع المفكر الصغير 

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

 :ـ أنا أصل بين كل جمله فيما يأتي والتكمله الصحيحه لها 3
 

 .جرداء : ـ كان شمالن يمشي في أرض 
 

 .يكثر مطرها : ـ نظر إلى السماء فإذا بغيمة سوداء الغيمة السوداء  
 

 .الترشيد في صرفها : يجب علينا ( ى القطرات قطرة الماء أغل) ـ 
 

 .األوطان : ـ ردد فارٌس في حديثه لنفسه هذه القطرات تُعمُر 
 

 .قيمةً : ـ وصُف قطرات العرق باآللي يُعطيها 
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 .المقاومة الكويتية : ـ شاهد جاسٌم بواسطة شريط الذكريات 

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

         (222)ص  (2) بين جيلين: الدرس األول 
 

 .أل الشمسيه ـ الكلمات المبدوءه بأل والمسبوقه ببعض الحروف   :ـ المهاره الهجائيه 
 

 ( .أنِت ـ أنَت ـ أنتما ـ أنتم ـ أنتن  )ضمائر المخاطب     :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله مما يأتي إجابة تامه شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .في عطلة الربيع    ؟متى تخرُج األُسر الكويتيه إلى البرـ 2

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

 ؟هل لديكم يا جدتي مدارس جميله كمدارسنا اليوم     ؟على جدتها  ما السؤال الذي طرحته سارةُ ـ 2

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

  .عند المطوعه ؟    أين تعلمت الجده مبادئ القراءه والكتابه  ـ3

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

  .عندما يحفظ أحدهم القرآن الكريم ؟    لماذا تُقام حفلةُ ختمِة القرآن الكريم ـ4

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

  .على أهمية هذه المناسبه كةُ األهل واألقرباء والجيران في الختمه ؟    عالم تُدل ُمشار ـ5

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

 :فيما يأتي بالكلمه المناسبه مأل كل فراغ نا أـ أ2
 

من المتعلمين  المتفوقاتو   وقينالمتف لتكريم  تخرجال في يوم  سنوياً  ـ مثل هذا االحتفال يحدث في مدارسنا2

 .والمتعلمات 

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

   :التكمله الصحيحه لكل جمله فيما يأتي  نا أضللـ أ3
 

  .مساًء  تبادل األحاديث والتسامر يتمـ                   .التعاون  نصب الخيام يحتاج إلى ـ

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

 :كتب الكلمه المناسبه في كل فراغ مما يأتي ـ أنا أ5
 

 .ألداء صالة الفجر  فجراً ـ أنا أتوقع أن أستيقظ          .عند الساعه العاشره مساًء   أنام أنا أتوقع ـ

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

 :أقرأ الجمله السابقه ُمحافظاً على صحة الضبط  ناـ أ2: ثانياً 
 

     .العلم  مفرد كلمة الُعلوم ـ 

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

 :كتب نظائر لكامات تنتهيي بتاء مربوطه نا أـ أ4 ثالثاً 

 النظير الكلمه

 حديقةٌ  مدرسةٌ 

 نظارةٌ  طائرةٌ 

 ساحةٌ  مكتبةٌ 

 وردةٌ  لُعبةٌ 

 ************************************************************** 
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 ( الذي ـ التي ـ اللتان ـ الذين ـ الالتي )   :مما يأتي باسم موصول ُمناسب نا أكمل كل فراغ ـ أ2: رابعاً 
 

 

 .حفظتا القرآن الكريم   اللتانـ المتعلمتان هما              .     حفظ القرآن الكريم   الذي المتعلم هو ـ
    

 .حفظت القرآن الكريم   التيـ المتعلمةُ هي .           ن  حفظوا القرآن الكريم الذيـ المتعلمون هم 
    

 .حفظن القرآن الكريم   الالتيـ المتعلمات هن 

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

 :فراغ فيما يأتي باسم موصول مناسب نا أكمل كل ـ أ2
 

 

 .                  يشارك فيها األهُل والجيراُن   التيـ إنها حفلةُ ختمة القُرآن الكريم 
 

      .         ذهبت إلى المطوعه   التيـ الجده هي .                     نصبوا الخيام   الذينـ األقرباء هُم 
 

 .يشاركان في الحوار   اللذانـ ساره وفارس هما .           سيجيب عن سؤال فارس   الذيـ الجد هو 
    

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

 :كلمات ألكون جملةٌ مفيدةٌ النا أرتب ـ أ2: خامساً 
 

     .إلى البر في عطلة الربيع  راشدٍ  خرجت أسرةُ  =لى البر ـ راشٍد خرجت ـ في عطلة ـ أُسرةُ ـ الربيع ـ إـ 
   

     .هذا يا جدتي شيٌء جميٌل  =شيٌء ـ حقاً ـ هذا ـ يا جدتي ـ جميٌل ـ 
    

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

 (        302)ص ( 2)بين جيلين: الدرس الثاني 
 

 .الحرف الذي ينطق وال يكتب   :لهجائيه ـ المهاره ا
 

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

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

 .الحرف الذي يكتب وال ينطق  :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .ب األمر ـ التذكير والتأنيث أسلو    :ـ المهاره اللغويه 

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

 :عن األسئله مما يأتي إجابة تامه شفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .بعد قضاء يوم جميل في البر    ؟متى اجتمع أفراد عائلة راشٍد ـ 2

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

 .أنه متشوق لسماع جواب سؤاله باألمس     ؟ماذا قال فارٌس لجده ـ 2

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

 .ت الرزق محدودة في الماضيأن مجاال؟    بم أجاب الجد حفيدهُ فارساً  ـ3

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

 .الغوص ـ صيد السمك ـ التجاره ؟    ما موارُد الرزق في الماضي  ـ4

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

  .تحمل المصاعب ؟    ماذا تتطلب مهنةُ الغوص على اللؤلؤ  ـ5

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

 :كلمه المناسبه نا أكمل كل جمله فيما يأتي بالـ أ2
 

 . نفطال ـ أنعم هللا علينا بعد استخراج

 .  الوافدينو   المواطنين الحكوميه قد كثرت ويعمل فيها عدٌد كبيٌر من المؤسساتو  راتالوزا نحن نجد أن ـ
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 :نا أصل بين كل جمله فيما يأتي والتكمله الصحيحه لها ـ أ3
 

 .قليله    (دودةٌ مح) المقصود بكلمة :  مجاالت الرزق في الماضي محدودةٌ  ـ

  .القدره على تحمل المخاطر  :الغوص على اللؤلؤ يتطلب  ـ

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

 :نا أكتب التوقع المناسب في الفراغ اآلتي ـ أ4
 

 .فارٌس بالجواب عن سؤال يوم أمس  يعجبـ أنا أتوقع أن 

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

  :نا أضع كل اسم موصول مما يأتي في مكتنه المناسب من الجمل اآلتيه ـ أ2: رابعاً 

 (الذي ـ التي ـ اللذين ـ الالتي )
 

 .كان كتشوقاً لسماع جواب ُسؤاله   الذي فارس هو ـ
 

          . قالت كثُرت المؤسسات الخاصه والتجاريه التي األم هي ـ
 

 .يحبون الحوار والتسامر  الذين أُشرة راشد هم ـ

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

 :صل كل كلمة من كلمات العمود األول بما يناسبها من كلمات العمود الثاني ـ أنا أ2
 

                .هما اللذان ينظفان حديقة المنزل : الولدان ـ            .اللتان تساعدان أمهما محبوبتان : ـ البنتان 
 

 .الذي يعالج المرضى صبور : ـ الطبيب         .الذين يعلمون األبناء محترمون : ـ المعلمون 
 

 .هو الذي يؤم المصلين: ـ اإلمام             .هن الالتي يعلمن المتعلمات : ـ المعلمات 

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

 (        302)ص ( 3)بين جيلين: الدرس الثالث 
 

 .األلف اللينه  :ـ المهاره الهجائيه 
 

 .أسلوب النهي ـ التذكير والتأنيث    :ـ المهاره اللغويه 

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

 :ن األسئله مما يأتي إجابة تامه عشفهياً يب جنا أـ أ2
 

  .عن كفاح أجدادهم في البحر    ؟ن سلما( النوخذا)عن أي شيء تحدث ـ 2

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

 .ه لتأمين لقمة العيش يعتمدون علي ما أهمية السفر ألهل الكويت قبل اكتشاف النفط ؟ـ 2

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

 .النقل ؟    ماذا يعني السفر عند أهل الكويت قديماً  ـ3

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

كان أهل الكويت يخرجون إلى الشاطىء الستقبال البحاره ؟    كيف كان يستقبل أهل الكويت سفن الغوص  ـ4

 .باألغاني

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

 :نا أكمل كل جمله فيما يأتي بالتكلمه المناسبه ـ أ2
 

 .البالد و الموانىء في سماء تلك  يرفرف كويت ال علم ـ هذا يعني أن 

 .فوق سفنهم خفاقاً بعلم وطننا الحبيب ويهتفون لرؤيته  يعتزونـ أصحاب السفن الكويتيه 

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



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

 www.kwsfna.com                           ء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعهاالرجا

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

24 

 :لل التكمله الصحيحه لكل جمله فيما يأتي نا أضـ أ3
 

 . كفاح أجدادهم: تحدث عن ( النوخذا)ترتسم على وجوه أفراد األسره ألن مظاهر السعاده  ـ
 

 .السفر  : يطلق أهل الكويت على النقل والتجاره ـ
 

 .علمها:يميز ُسفن الكويت عن غيرها  ـ

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

 :نا أكتب التوقع المناسب في الفراغ اآلتي ـ أ5
 

 .األبناء بكفاح األجداد  يفتخرـ أنا أتوقع أن .           المتعلمين بعلم الكويت  يعتزـ أنا أتوقع أن 

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

 :نا أكمل كل جمله فيما يأتي بالتكلمه المناسبه ـ أ3
 

 . الوالدينـ أولى الناس باالحترام هما 

 . رعايتهم وتلبية حاجاتهمـ  افساح المكان لهمـ من مظاهر احترام الكبار 

 .الجده ـ   جدالـ يجب علينا أن نحترم ُكال من 

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

 (كيف ـ ما ـ متى ـ أين ـ كم  )   : ها المناسبمكانيأتي في  مافيكل أداة استفهام نا أضع ـ أ2: رابعاً 
 

 وصلت سفن التجاره والنقل ؟ أينـ                   يبدأ موسم السفر في البحر ؟  متىـ 
 

 .بلداً زار البحاره في سفرهم ؟ كمـ             المقصود بالسفر عند أهل الكويت ؟  ماـ 
 

               ن العائده من الغوص ؟يستقبل أهل الكويت السف كيفـ 

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

 :نا أضع سؤاالً مناسباً لكل إجابه مما يأتي ـ أ3
 

 من هو الذي تحدث عن كفاح األجداد ؟: السؤال .        سلمان هو الذي تحدث عن كفاح األجداد ( النوخذا)ـ 
 

 

 أين كان علم الكويت يرفرف ؟: السؤال  .كويت كان يرفرف في سماء كثير من الموانىء والبالدـ علم ال

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

 :ـ أنا أرتب الكلمات في كل سطر ألكون جملة مفيده 2: خامساً 
 

 

 .تعود السفن الكويتيه إلى أرض الوطن  :ـ تعود ـ إلى ـ الوطن ـ السفن ـ الكويتيه ـ أرض 
 

 . ترتسم مظاهر السعاده على وجوه العائدين : ـ السعاده ـ مظاهر ـ ترتسم ـ على ـ العائدين ـ وجوه 

 ========================================================= 
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2015 –A 2014 3Grade   

racters:aCh 

     Ali      Salma      Salem      Dana         Polly      Jassim      Haya 

                                                          

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

Unit ( 1 ) Say hello, say goodbye 
 

 Okay حسناً 

 pleased مسرور

 meet يقابل

 very جداً 

 Brazil البرازيل

 jungle غابه

 nuts مكسرات

 Kuwait City مدينة الكويت

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

)4: p (Ask and answer questions  -3   
 

From Kuwait .     Where do you come from? -1 
 

In Kuwait City .                ?Where do you live -2 
 

I eat fish .                   What do you eat? -3 
 

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

)5: p (Read and discuss  -4   
 

.She's Jassim's sister   ?Who is Salma -1 

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

He's nine years old .  ?How old is Jassim -2 

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

They live in Kuwait City .  ?Where do they live -3 

 This morning هذا الصباح

 beach شاطىء

 beautiful جميل

 home بيت ـ منزل

 tree هشجر

 fruit فاكهه

 went ذهب
 



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

 www.kwsfna.com                           ء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعهاالرجا

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

20 

e's in the tree .Sh  ?Where is Polly now -4 

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

)5: p (Read and match  -4   
 

Kuwait .       Jassim and Salma come from -a 

nine .Jassim is     -b 

eight .       Salma is -c 

the beach .       This morning, they went to -d 

a beautiful parrot .      They saw -e 

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

  Present Simpleالزمن المضارع  ـ 
 

  . They eat :مثل ( s)بدون حرف ـ الفعل نوعان فعل 

  . He eats: مثل ( s)آخره حرف  ـ إذا كان الضمير الذي حل محل االسم أو إذا كان الفاعل اسم مفرد يكون

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

  Present continuous  المضارع  المستمرـ 
 

  . Now They eating ( :ing)ـ يكون آخر الفعل المضارع 

 Now They eating  ـ Now They  eating  

 Listenـ    Lookـ   Now :في حالة وجود  ( ing)ـ يكون آخر الفعل المضارع 

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

  t SimplePas  المستمر ـ الزمن
 

  . They eaten :يكون في الماضي ـ الفعل 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  
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book Work 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Unit (2) All about Kuwait 
 building عماره

 buy يشتري

 find يجد

 necklace قالده

 sell يبيع

 shop سوق 

 tower برج

 try on يجرب

 beautiful جميل
 

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

 harbour ميناء

 more أكثر

 Tell يخبر

 All جميع ـ كل

 Dear عزيزي

 So لذلك

 email إيميل ـ بريد إلكتروني

 from من

 say يقول
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)8: p (estions Ask and answer qu -3   
 

Yes, it is .            Is the Grand Mosque in Kuwait City? -1 
 

No, it isn't .     Is the Entertainment City in Kuwait City? -2 

It's in Doha.                  Where is the Entertainment City? -3 
 

No, it isn't .        Is there a shopping centre in Doha? -4 

. Kuwait Cityn It's i                Where is the Dhow Harbour ? -5 

Yes, there is .                            Is the a sea in Kuwait ? -6 

. It's in Salmiyah              Where is the Scientific Center ? -7 

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

)9: p (Read and discuss  -4  
 

Yes, She does .      Does the parrot live with Salma and Jassim ? –a 

Yes, She does .                                    Does polly like shopping? –b 

.  They went to Salmiya          Ali and Haya go this morning? Where did –c 

A necklace .                                             What did polly buy? –d 

It is pink .                               ? the necklaceWhat colour is  –e 

Yes, they did .    the beach? Did Salma and Jassim see Polly on –f 

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

Work book 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

) What do you usually do ?3Unit ( 
 get dressed يرتدي مالبسه

 get up ينهض من الفراش

 wake up يستيقظ

 wear يرتدي

 always دائماً 

 grandmother الجده

 weekend عطلة نهاية االسبوع

 dinner ءالعشا

 sunrise شروق الشمس
 

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

 sunset غروب الشمس

 also أيضاً 

 same نفس الشيء

 different مختلف

 know يعلم

 think يفكر

 met قابل

 had كان
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  جميع األفعال عندما تعبر عن العاده والحقيقه تكتب في الزمن المضارع

     - usually – today -(every يأتي بعدها اسم يوم  )  

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

Work book 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 l be at schoolUnit (4) I'l 
 afternoon الظهر

 ask يسأل

 Arabic عربي

 Religion تربيه إسالميه

 homework واجب منزلي

 interesting ممتع

 start يبدأ
 

 tomorrow غداً 

 with مع

 subject ماده

 at work في العمل

  long - tall طويل

 short قصير
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)15: p (Read and match -2 
 

.           English and Science At school, Jassim learns  -a 
 

.           half past seven in the morning Jassim's school start at  -b 
 

.           half past twelve Jassim goes home at  -c 
 

.           his teacher, Mr Waleed Jassim will talk to  -d 

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

)16: p (Ask and answer questions  - 
 

.Yes, of course?         Can you come to my birthday party - 
 

I'm sorry I can't .Can you come to visit me tomorrow ?       - 

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

)17: p (Listen and read  - 
 

thirteen .          = 31 - twelve .            = 21 -eleven .         = 11 - ten .            = 10 - 
 

seventeen .         = 71 - sixteen .            = 61 -.        fifteen  = 51 - fourteen .    = 41 -
  

one .-twenty = 21 - twenty .            = 20 -nineteen .       = 19 - eighteen .    = 81 - 

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

)17: p ( sad and discusRe - 
 

In the zoo .Where is Polly today?      a)  
 

. meet the parrots ToWhy does Polly want to go to the zoo?     ) b 
 

.Yes, she does?     have a short tail oes Polly ) Dc 
 

.Yes, there isthe zoo?     Is there an elephant at ) d 
 

.No, they have very long legs?     affes have short legs Do gir) e 

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

)17: p (Read and match -2 
 

            ( 1 )      The computer is big  -a 
 

           ( 4 )      The bird's tail is long -b 
 

           ( 2 ) The bird's tail is short     -c 
 

           ( 3 ) The computer is small    -d 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  
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( 1 ) Revision 
) 19p(ead and choose : R-2 

 

.monkeysChimp and Champ are  -a 
 

.ea treThey live in   -b 
 

.Haya and AliThey meet  -c 

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

) 19p( ad and matchRe-3 
 

.Yes, there are    ? Is the Grand Mosque in Kuwait City -a 
 

.Yes, it's    Where is the Scientific Center ? -b 
 

.It's in Salmiya     Are there shops in Salmiya ? -c 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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p(20) What's the time ? -5  
 

a) It's half past one .           b) It's five o'clock .           c) It's quarter past ten . 
             

d) It's quarter to four .        e) It's half past eight .       f) It's quarter eleven .              
             

g) It's quarter to two .         h) It's six o'clock  .            i) It's quarter past seven .          

       

j) It's half past three .          k) It's quarter to twelve .   l) It's quarter past twelve . 

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

Read and match p(20) -6 
 

           ) c  ( to six o'clock .   Jassim gets up -1 
 

                      ( e )      He prays . -2 
 

( a )     He has breakfast . -3 
 

                      ( f )    He goes to school . -4 
 

         ( b ) He comes home        -5 
 

           ) d  ( He has dinner .         -6 

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

)21: p (Read and discuss  -7 
 

At half past seven .What time does Salma get up at the weekend?      a)  
 

.s to her grandmotherShe goeWhat does she do in the morning?     ) b 
 

.She goes to shops in Salmiyac) What does she do in the afternoon?      
 

.She usually buys a bag or a dress?     SalmiyaWhat does she usually buy in ) d 
 

.I playing football?     What do you usually do at the weekend )e 

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

p(20)  the questions and answer :  atchM-8 
 

.           ( 2 ) Yes, of course    Can you come to the zoo with me tomorrow?  -a 
 

           unch at one o'clock . ( 3 ) H have l   What do you do every day?  -b 
 

           ( 1 ) I live in Kuwait City .    Where do you live in Kuwait?  -c 
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Unit (5) Polly goes to the beach 
 hobby هوايه

 belong يخص

 sports club نادي رياضي

 collect stamps يجمع طوابع

 love يحب

 sailing اإلبحار

 match مباراة

 hot حار

 cold بارد
 

 shells محار

 prefer يفضل

 message رساله

 last الماضي

 Argentina األرجنتين

 exciting ممتع

 cross زعالن

 in the end في النهايه

 score يسجل هدف
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----------------------------------------------------------------------------------------------  

)23: p ( Right or wrong-2 
 

right    a) Polly's new hobby is painting . 
 

right              .rt clubAli goes to a spo) b 
 

right .hobby is collecting stamps 'sAli) c 
 

wrong    .Haya likes playing basketball )d 
 

right   .Ali wants to go swimming in the sea ) e 
 

right   .doesn't want to have an ice cream ) Pollyf 

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

.)24: p (Listen, read and match  -4 
 

           ( b )    ?your hobby, Polly What's -1 
 

                       ( d )What do you like doing, Salma?    -2 
 

( a )    What's your hobby, Jassim? -3 
 

                      ( c )   Do you like playing tennis, Salma? -4 

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

)25: p (Read and discuss  -7 
 

Playing football .hobby?       'sWhat is Jassima)  
 

.dolls Thirtyny dolls does Salma have?    How ma )b 
 

Playing basketball .c) What is Jassim good at?      
 

Drawing . is Salma good at?    What ) d 
 

imming .Sw   ?    are you good atWhat  )e 

Running .What aren't you good at?    )e 
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Unit (6) Polly and the fire 
 smoke ُدخان

 policeman رجل الشرطه

Firemenرجال اإلطفاء Firemanرجل اإلطفاء 

 road طريق

 fire حريق

 people ناس

 happen ما يحدث

 help المساعده
 

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

)27: p (Listen and read  -1 
 

It was in the building next to the sports club.   a) Where was the fire? 
 

                      She saw a girl and her mum.?   o did Polly see in the buildingWhb)  
 

e firemen saved them.Th    c) Who saved the girl and her mum? 
 

                    The policemen called the ambulance.   d) Who called the ambulances?                                                                                                               

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

)72: p (Listen, read and match  -2 
 

( 2 )   a) Who did Polly see in the building? 
 

                       )3  (?   o did Polly tellWhb)  
 

)1  (    c) What did the firemen do? 
 

                      )5  (   l do?d) What did the gir 
 

                      )4  (   ) What did the policeman do?e 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 helped ساعد

 closed مغلق

 next to بجوار

 save ينقذ

 ambulance سيارة إسعاف

 hospital مستشفى

 ?What happened ماذا حدث؟

 police station مخفر الشرطه
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Unit (7) What do you want to be? 
 Greengrocer's بائع الفواكه والخضار

 grocer's بقال

 peaches خوخ

 bread rolls رغيف شامي

 drink مشروبات

 bottles of juice زجاجة عصير

 ticket تذكره

 adult بالغ

 entrance مدخل

 zookeeper حارس حديقة الحيوان
 

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

   

 Lion house بيت األسد

 toilets حمام ـ مرحاض

 signs عالمه ـ إشاره

 grow up يكبر

 doctor طبيب

 artist طبيب أسنان

 footballer قدمالعب كرة 

 fire-fighter شخص يقاوم الحريق

 to work إلى العمل

 planes طائرات
 



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

 www.kwsfna.com                           ء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعهاالرجا

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

52 

)30: p (Listen and read  -1 
 

Four bread rolls and four cakes.   s Mum buy in the bakery?a) What doe 

                      .very early in the morning?   en does the baker start workWhb)  
 

.parrots The    ?does Polly want to see at the zoo c) Who 
 

                  A zookeeper.   ?at does Polly want to be when she grows upd) Wh                                                                                                               

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

)33: p (s Read and discus -4 
 

.Saves people?      does a fireman do Whata)  
 

.A doctor    What does Haya want to be? )b 
 

.He flies planes?     does a pilot do c) What 
 

.A footballer?     does Salem want to be What) d 
 

.A teacher ?      do you want to be What )e 

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

)33: p (ead and match R -5 
 

)6  ( a policeman a) 
 

                      ) 5  ( a doctor b) 
 

)7  (    c) a fireman 
 

                      )2  (   a zookeeper d) 
 

                      ( 4 )   tan artis e) 
 

                      )3  (   a pilot f) 
 

                      )1  (   a footballer g) 
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( 2 ) Revision 
) 35: p( ead and matchR-2 

 

)3  ( Chimp has got a) 
 

                      ) 1  (   Chimp climbs tall trees    b) 
 

)2  (    c) Polly and Haya have got 

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

) 35: p( and match Listen -2 
 

)2  ( Ali is swimming   a) 
 

                      ) 3  ( Polly is flying      b) 
 

)1  (    c) Haya is playing tennis 
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----------------------------------------------------------------------------------------------  

) 36: p( ead and matchR-5 
 

)3  (It is hot today.         a) 
 

                      ) 1  ( It is cold today.      b) 
 

)4  (     c) He has got short hair. 
 

)2  (    d) She has got long hair. 

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

) 39: p(and speak  Match -6 
 

)5  (a pilot.              a) 
 

                      ) 4  (        an artist.   b) 
 

)3  (     c) a footballer. 
 

)1  (        d) a fireman. 
 

)2  (          d) a doctor. 
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 م 5202 /4202االبتدائي الفصل الدراسي األول  ثالثمذكرة العلوم للصف ال
 

 :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
 

 في  لنباتشمس والهواء والماء لتصنع مواد سكريه يحتاج إليها اجزء من النبات تستخدم ضوء ال :ـ ورقه 3

 . نموه             
 

 .تنتج البذور ومن البذور تنمو نباتات جديده  :ـ األزهار 4
 

 .جزء من النباتات يمكن أن ينمو إلى نبات  : ـ بذره5
 

 .جزء من النبته تحتوي على البذور  : ـ ثمره4
 

 .ذاءه من الضوء والهواء والماء كائن حي يصنع غ :ـ نبات 0
 

 .الغالف الخارجي الذي يحمي البذره  : ـ غالف البذره8
 

 .الحيوانات التي لها فرو أو شعر  : ـ اللبونات9
 

 .الحيوانات التي لها ريش  : ـ الطيور20
 

 .الحيوانات التي لمعظمها جلد حرشفي جاف :ـ الزواحف 22
 

 .قشور الحيوانات التي لها  :ـ األسماك 22
 

 .الحيوانات التي لها جلد رطب أملس  :ـ البرمائيات 23
 

 .نمو بعض الحيوانات  مراحل :ـ دورة حياة 24
 

 .صغير الضفدع وللشراغيف أذناب وتعيش تحت الماء  :ـ شرغوف 25
 

 .الغالف التي تصنعه اليرقه :ـ الشرنقه 24
 

 . المكان الذي يعيش فيه نبات أو حيوان :ـ موطن طبيعي 20
 

 .عندما ال يبقى نبات أو حيوان إال أعداد قليله  :ـ خطر االنقراض 28
 

 تستخدم النباتات الطاقه من الشمس لتصنع غذائها فتأكل الحيوانات النباتات ثم تأكل  :ـ سلسله غذائيه 29

 .حيوانات أخرى تلك الحيوانات                         
 

 .أصعب رؤيه في بيئته لون أو شكل يجعل الحيوان  :ـ تمويه 20
 

 .طبعات أو بقايا نباتات وحيوانات عاشت في زمن قديم جداً  :ـ األحافير 22
 

 .نوع الحيوان الذي لم يعد له وجود  :ـ منقرض 22
 

 .علم متخصص في دراسة األحافير  :ـ عالم األحافير 23
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 .العلماء المتخصصون في دراسة األحافير  :ـ علماء األحافير 42
 

 جزء من الجسم يكون داخل الرأس يتحكم بما يفعله الجسم ويساعده على الحركه والتفكير  :دماغ ـ ال52

 .والشعور والتذكر                  
 

 .مسالك في الجسم تنقل الرسائل من الدماغ وإليه  :ـ األعصاب 42
 

 .جزء من الجسم الذي يستخلص األكسجين من الهواء الداخل إليها  :ـ الرئتان 02
 

 .ضخ الدم إلى أجزاء الجسم األخرى جزء من الجسم الذي ي :ـ القلب 82
 

 .يحمل الدم من القلب الجسم  أنبوب في :ـ الشريان 92
 

 .أنبوب في الجسم يحمل الدم إلى القلب  :ـ الوريد 30
 

 .ظ على صحتنايبين مجموعات الغذاء وأنواع الطعام في الترتيب الذي بإتباعه نحاف :ـ هرم الدليل الغذائي 23
 

 .عملية تحليل الطعام ليتمكن الجسم من االستفاده منه  :ـ الهضم 23
 

 .جزء أنبوبي من الجسم يضغط الطعام نزوالً إلى المعده  :ـ المريء 33
 

 .جزء من الجسم يخلط الطعام في المعده إلى أن يصبح سائالً  :ـ المعده 43
 

 .معظم عملية هضم الطعام وامتصاصه  جزء من الجسم تتم فيه :ـ األمعاء الدقيقه 53
 

 .مواد في الطعام يحتاج إليها اإلنسان لينمو ويحافظ على صحته  :ـ المغذيات 43
 

 جزء من الجسم الطعام الذي ال يهضم يصل إليها ويمرر إلى خارج الجسم على شكل  :ـ األمعاء الغليظه 03

 .فضالت جامده                             
 

  .شاط يتطلب مجهوداً وحركه كالمشي والقفز والركض عندما تقوم بن :ن رياضي ـ تمري83
 

 . كائنات حيه دقيقه بعضها يسبب األمراض  :ـ الجراثيم 93

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

 النباتات : علوم الحياة ـ الفصل األول : الوحده األولى 
 

 

 لبعض النباتات أزهار زاهية األلوان  ـ وللبعض ثمار تؤكل ض النباتات مختلفه عن غيرها ؟ ـ كيف تبدو بع2

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

 .الهواء ـ الماء ـ ضوء الشمس ؟ ماذا تحتاج النباتات في نموهاـ 2

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

 .ضوء الشمس يوفرون للنبات الهواء والماء وـ كيف يساعد الناس النباتات على النمو؟ 3

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

 .ألنها حصلت على ضوء الشمس والماء والهواءـ اذكر لم نمت نبتتك في العلبه ؟ 4

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

 .الجذور ـ الساق ـ األوراق ـ األزهار ـ ما هي أجزاء النبات؟ 5

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

 .لتصنع مواد سكريه يحتاج إليها النبات لينموـ لماذا تستخدم األوراق الضوء والهواء والماء؟ 4
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 :ـ اذكر وظيفة كل من 0

 الوظيفه الجزء

 .تثبت النبات في التربه وتمتص منها الماء  الجذور

 .ينقل الماء ألجزاء النبات األخرى  الساق

 .تستخدم ضوء الشمس والماء والهواء لتصنع مواد سكريه لينمو النبات  األوراق

 .تنمو منها نباتات جديده تنتج البذور التي  األزهار

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

 .نبته صغيره ـ ماذا في داخل البذره ؟ 8

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

 .تمتد الجذور نزوالً من التربه ثم تبدأ من الساق واألوراق بالنمو ـ كيف ينمو نبات من البذره ؟ 9

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

 .الثمار  ـ من الذي يغطي البذرور ؟20

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

 .تنمو وتكبر وترتفع في الهواء الساق واألوراق وتنتج األزهار ؟  النباتات تغيرـ اذكر كيف ت22

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

تعلق في مالبس الناس أو فراء الحيوانات ـ تطفو البذور فوق  ـ اذكر ثالث طرق تنتشر بواسطتها البذور ؟22

 .الماء وتنتقل معه إلى أماكن جديده ـ تأكل الحيوانات الثمار وتخرج البذور مع روثها في موضع آخر 

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

 .الخبزـ ما الطعام الذي يأي من القمح؟ 23

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

 .الجوارب والمالبس ـ ماذا نصنع من القطن؟ 24

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

 .الطعام ـ الدواء ـ المالبس ـ اكتب بعض الطرق التي تستخدم فيها النباتات؟ 25

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

 الحيوانات :اني ثعلوم الحياة ـ الفصل ال: الوحده األولى 
 

 .الحيوان الذي له فرو أو شعر ويلد ويرضع أبنائه ـ ما هو اللبون ؟ 2

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

 .وترضع أبنائها لها فرو أو شعر وتلد ـ كيف تختلف اللبونات عن غيرها من أنواع الحيوانات ؟ 2

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

البر أو الهواء أو الماء أو على األشجار أو تحت ـ اذكر بعض المواضع التي تعيش فيها الحيوانات ؟ 3

 .األرض 

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

 .حرشفي جاف  ـ ما نوع جلد الزواحف ؟4

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

 .رطب أملس  ـ كيف هو جلد الحيوان البرمائي؟5

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

ينمو الشرغوف وتأخذ قوائمه بالتشكل فتظهر قوائمه الخلفيه ثم األماميه  ـ اذكر كيف يتغير الضفدع ؟4

 .ويتحول إلى ضفدع مكتمل النمو 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .الشرغوف له ذنب وليس له قوائم ويسبح ويتنفس في الماء ـ كيف يختلف الشرغوف عن الضفدع ؟ 0

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

 .اليرقه عندما تتغير داخل غالفها عذراء؟ ـ ما هي ال8

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

تفقس البيضه وتخرج منها اليرقه ثم تشكل اليرقه الشرنقه وتسمى اليرقه  ـ اذكر كيف تتحول الفراشه ؟9

 .تتحول إلى فراشه جميلهالمحاطه بشرنقه عذراء 

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

العنق الطويل يساعدها على الوصول ألوراق  ـ ما الذي يساعد الزرافه على العيش في موطنها الطبيعي؟20

 .األشجار العاليه 

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

 .بعضها يأكل نبات والبعض اآلخر يأكل حيوانات  ـ ماذا تأكل الحيوانات ؟22

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

الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقه التي تساعد النباتات في ما أهمية الشمس في السلسله الغذائيه ؟  ـ22

 .صنع غذائها الذي تتغذى عليها الحيوانات 

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

ألنها المصدر االساسي للسلسله الغذائيه وبدونها  جزًء مهماً من السلسله الغذائيه ؟ـ لم تعتبر النباتات 23

 .تتوقف السلسله 

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

لمفرط والجائر لها من قبل اإلنسان من لالستخدام ا ـ لم تصبح بعض أنواع الحيوانات معرضه لالنقراض؟24

 .صيد وتدمير للبيئه الطبيعيه ولموطنها

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

 .يساعدها على االختباء من أعدائها  ـ كيف يساعد التمويه بعض أنواع الحيوانات ؟25

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

التمويه ـ الركض بسرعه ـ أسنان حاده ومخالب ـ ما هي بعض الطرق التي تحمي بها الحيوانات نفسها؟ 24

 .جارحه ـ أصداف أو دروع تختبئ فيها أو تحتها 

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

 .تأخذ اللون أو الشكل لورقة النبات  ـ اذكر كيف يساعد التمويه الحيوان على االختباء على ورقة النبات؟20

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

 األحافير: ثالث علوم الحياة ـ الفصل ال :الوحده األولى 
 
 

تنطمر أجزاء من نباتات وحيوانات ماتت وبعد مرور السنوات يتحول الطين إلى  ـ كيف تتشكل األحافير؟2

 .صخر فتتحجر بقايا النباتات والحيوانات فتتشكل األحافير 

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

 .نتعرف على هيئة الديناصورات  ـ ماذا يمكن أن نتعلم عن الديناصورات بالنظر إلى أحافيرها ؟2

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

كان له منقار حاد يلتقط به النباتات وأوراقها  ورات على أكل النباتات ؟ـ كيف ساعد المنقار بعض الديناص3

 .وله أسنان قصيره يمضغها 

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

 .دراسة أحافير الحيوانات المنقرضه  ـ ما وظيفة علماء األحافير ؟4

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 .بدراسة األحافير التي تركتها خلفها  ـ كيف يتعلم علماء األحافير عن الديناصورات ؟5

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

ضرب الكره األرضيه فماتت النباتات  أن نيزك كبيرا ـ ماذا يعتقد بعض العلماء أنه حل بالديناصورات ؟4

 .التي يتغذى عليها فمات عندما لم يجد غذائه 

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

  كيف يعمل جسمك ؟: جسم اإلنسان ـ الفصل األول : الثانيه الوحده 
 

 

 .التحكم بما يفعله الجسم ويساعده على الحركه والتفكير والشعور والتذكر  ـ ما وظيفة الدماغ ؟ 2

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

ينقل المعلومات عبر األعصاب من الدماغ إلى  ط المسطره ؟ ـ اذكر ما على دماغك فعله ليساعدك على التقا2

 .اليد 

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

 .نقل الرسائل من الدماغ وإليه  ـ ما وظيفة األعصاب ؟ 3

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

 .ضخ الدم إلى أجزاء الجسم األخرى   ـ ما وظيفة القلب ؟ 4

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

 .من الهواء إليها  استخالص األكسجين  ـ ما وظيفة الرئتين ؟ 5

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

يأخذ الدم األكسجين من الرئتين ويحمله إلى أجزاء   ـ اذكر كيف يصل األكسجين إلى أجزاء جسمك كلها ؟ 4

 .الجسم كلها عندما يضخه القلب 

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

يأخذ الدم األكسجين من الرئتين ويحمله إلى جميع أجزاء الجسم عند  ـ كيف يعمل القلب والرئتان معاً ؟ 0

 .ضخ القلب للدم 

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

 .من خالل قياس نبضك  ـ كيف تقيس معدل نبضات قلبك ؟ 8

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

 .عند الشهيق  ـ متى يدخل األكسجين إلى الجسم ؟ 9

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

 .عندما أمارس الرياضه أو أبذل جهداً  ـ متى يكون معدل نبضات قلبك أعلى ؟ 20

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

 .تزداد ـ كيف تؤثر التمارين الرياضيه في معدل نبضات قلبك ؟  22

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

 التغذيه: ثاني  ـ الفصل الجسم اإلنسان :  الوحده الثانيه
 .ألنه يزودنا بالطاقه ويساعد على النمو ـ لم الطعام مهم ؟  2

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

مجموعات الغذاء وأنواع الطعام في الترتيب الذي بإتباعه نحافظ على ـ ما الذي يبينه دليل الهرم الغذائي ؟  2

 .صحتنا 

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

 .فواكهـ   حليب ـ لبن رائب ـ أجبان ـ   دهون ـ زيوت ـ سكرياتـ اذكر ثالثاُ من مجموعات األغذيه؟  3
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 .الدهون ك بقع دهنيه ؟  ـ أي طعام يتر4

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

 .في الفم ـ أين تبدأ عملية الهضم ؟  5

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

األسنان تقطعه إلى قطع صغيره ويبلله اللعاب ويقوم اللسان بخلطه ـ ماذا يحدث للطعام عندما تمضغه ؟  4

 .وتبدأ عملية تغيير الطعام 

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

يبلل اللعاب الطعام ويقوم اللسان بخلطه وتبدأ عملية اللعاب على الهضم ؟  ـ اذكر كيف يساعد المضغ و0

 .تغيير الطعام 

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

ر الفضالت الصلبه إلى خارج تخلص بقايا الطعام مما فيها من سائل وتمر ـ ما وظيفة األمعاء الغليظه؟  8

 .الجسم 

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

 .في النمو وتبقي الجسم سليم ـ كيف تساعدك المغذيات ؟  9

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

 محافظه على الصحهال:   الثثـ الفصل الجسم اإلنسان :  لثانيهالوحده ا
 

 .تساعد الجسم على البقاء سليماً ؟   لماذا التمارين الرياضيه مهمهـ 2

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

 .ركض ـ المشي ـ السباحه ـ أو أي نشاط يتطلب حركه ومجهود ال ـ  كيف يمكنك أن تتمرن ؟  2

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

 .للمحافظه على األسنان واللثه  ـ لماذا من المهم تنظيف أسنانك ؟  3

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

 .للمحافظه على صحتنا ومنع دخول الجراثيم إلى الجسم  ـ لماذا المحافظه على النظافه مهمه ؟  4

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

 .غسل موضع الجرح وتغطيته بضماد  ـ ماذا يمكنك أن تفعل إذا أصابك جرح ؟  5

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

 التغذيه الصحيحه  ـ هالنظافـ   التمارين الرياضيهـ   مراجعة الطبيب بانتظام ـ اذكر وسائل العنايه بنفسك ؟  4

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

 .عبر األنف أو الفم أو الجروح  ـ كيف يمكن أن تدخل الجراثيم الجسم؟  0

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

 .االستحمام بالماء والصابون  ـ ما هي الوسائل التي تحلفظ بها على نظافة جسمك ؟  8

==========================================================  
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 م 5202 /4202االبتدائي الفصل الدراسي األول  ثالثللصف ال تربيه الوطنيهمذكرة ال

 :التعاريف 
 

 .نعرف منها االسم والعنوان والجنسيه  :ـ البطاقه المدنيه 2
 

 .نعرف منها تاريخ ومكان الميالد  :ـ شهادة الميالد  2
 

 .األرض التي نعيش عليها وعاش عليها آباءنا وأجدادنا واحتمي بها  :ـ الوطن  3
 

 .الشخص الذي يستشهد دفاعاً عن وطنه :ـ الشهيد  4
 

 .اليوم الذي يغادر فيه الغواصون إلى البحر متجهين إلى الغوص على اللؤلؤ  :ـ يوم الدشه 5
 

 .قائد سفينة الغوص على اللؤلؤ  :ـ النوخذا 4
 

 .المكلف بمسك الحبل الذي يربط فيه الغواص  :ـ السيب 0
 

 .المكلف باستخراج اللؤلؤ من البحر  :ـ الغواص 8
 

 .مطرب السفينه  :ـ النهام 9
 

 .تاجر اللؤلؤ  :ـ الطواش 20

 

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

 األولىالفتره 

  األولالدرس 
 .الكويت ـ اسم الدوله التي أعيش فيها 2

 .العلم ـ شعار وهوية بالدي يمثلها 2

 .اللغه العربيه ـ لغة دولة الكويت الرسميه 3

 .فبراير  24عيد التحرير  و فبراير 25العيد الوطني يه التي تحتفل بها دولة الكويت ـ من المناسبات الوطن4

 و الطابوق و األجبان و تعبئة المياه الغازيه و تكرير النفطـ من الصناعات الوطنيه في دولة الكويت 5

 .المواد الغذائيه  و الصناعات البتروكيميائيه

ألقي القمامه في  و حافظ على النظافهزيارة األماكن العامه  ـ من بعض النصائح التي يجب اتباعها عند4

 .الحاويات 

تنفيذ ما نراه   ـ اختيار الحل المناسب  ـ التفكير بالحل  ـ تحديد المشكلهـ يمكن حل المشاكل التي تواجهنا بـ 0

 .نشاهد النتيجه   ـ مناسباً 

 .معلم ـ   تاجر  ـ رجل الشرطه  ـ  مهندس  ـ طبيبـ من أسماء المهن التي يعمل بها المواطن الكويتي 8

 .بأنهم جميعاً ينتمون إلى الكويت ـ يشترك سكان الكويت 9

  .حب الكويت ـ يجمع سكان الكويت 20
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 **************************************************************** 

 الدرس الثاني 
 

 .لكويت فرحين ومسرورين ألنهم يحتفلون باألعياد الوطنيه أبناء ا؟  20ـ ماذا تالحظ في الصور األربع ص2
 

علم الكويت وصور األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وولي ـ الصور واألعالم التي يحملها أبناء الكويت ؟ 2

 .عهده 
 

كل فبراير من  25المناسبه األولى العيد الوطني في ـ سم المناسبتين في الصور؟ واذكر متى نحتفل بهما ؟ 3

 .فبراير من كل عام  24عام والمناسبه الثانيه عيد التحرير في 
 

ألنهما مناسبتين وطنيتين واالحتفال بهما يعبر عن حب  ـ لماذا يحتفل أبناء الكويت بهاتين المناسبتين ؟4

 .الكويت 

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

 الثالثالدرس 
 .بريطانيا الكويت اتفاقية الحمايه مع  ـ عقدت2

 .عبد هللا السالم في عهد الشيخ  2942على استقاللها عام الكويت حصلت ـ 2

وكان رقمه بين حكام  2945 وانتهت فترة حكمه عام  2950ـ تولى الشيخ عبد هللا السالم الحكم عام 3

 22.الكويت 

 . 2942ـ رفع أول علم وطني في سماء الكويت عام 4

 .أبواب 5 وعدد أبوابه  283وعدد مواده  عبد هللا السالمـ صدر الدستور الكويتي في عهد الشيخ 5

 وتسمى حالياً  الروبيه الهنديهوكانت تسمى  عبد هللا السالمـ صدرت أول عمله كويتيه في عهد الشيخ 4

 .بالدينار 

 . 2943 معا عبد هللا السالمـ افتتح أول مجلس أمه في الكويت في عهد الشيخ 0

 . 2943ـ وضع شعار دولة الكويت الحالي عام 8

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

 الرابعالدرس 
 

 . 2902ـ تولى الشيخ الراحل جابر األحمد الصباح الحكم عام 2

 . 23ـ ترتيب الشيخ جابر األحمد بين حكام الكويت  2

 .صدام حسين واسم الطاغيه  العراق دولة  2990أغسطس  2بغزو الكويت في  ـ الدوله التي قامت3

 . 2992فبراير  24 في الراحل جابر األحمدـ تم تحرير الكويت في عهد الشيخ 4

 . 2004ـ تولى الشيخ صباح األحمد الصباح الحكم عام 5

 . 2004ـ تولى الشيخ صباح األحمد الصباح الحكم عام 4

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

 الخدمات التي يقدمها المكان

 .األدويه والعالج  المستوصف

 .الالزمه للمواطنين  السلع والمنتجات الجمعيه التعاونيه

 .تب التي تزيدنا ثقافه ومعرفه الك المكتبه العامه

 .الحمايه وتطبيق القانون  مركز الشرطه

 .االتصال على الجميع في دول العالم  مكتب البريد
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عارضوه وتعاونوا لمواجهة العدوان واستشهد ـ ما هو موقف الشعب الكويتي من الغزو العراقي لبالدهم ؟ 2

 .أبناء الكويت والبعض أسر دفاعاً عن الوطن 

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

تعرضت الكويت للسلب والنهب وسرقة ممتلكات  ـ وضح مظاهر الدمار في الكويت فترة الغزو العراقي؟2

 .الشعب والدوله 

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

استقبلوا نبأ التحرير بالفرح والسرور لعودة بالدهم  ـ ما هو موقف الشعب الكويتي  من تحرير بالدهم؟3

 .وحكومتهم الشرعيه 

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

لمساندتهم دولة الكويت  العربي ودول العالم بعد التحرير؟ ـ لماذا قدمت الكويت الشكر لبعض دول الوطن4

 .أثناء محنتها 

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

 .أدافع عنه ـ أحافظ على الممتلكات العامه ـ أتعاون مع الجميع  ـ ماذا تفعل لتحافظ على وطنك ؟5

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

 الخامسالدرس 
 

 .ألن الصقر يعبر عن القوه والشجاعه  ـ لماذا يعتبر رمزاً مناسباً لشعار دولة الكويت ؟2

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

 .البيوت الكويتيه القديمه ـ ألعاب شعبيه  ـ ما داللة الرموز على العمله من فئة النصف دينار ؟2

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

ألنها ترفعه ويعبر عنها في  ي األول للدوله ؟لماذا العلم هو الرمز الوطن ؟لماذا اخترت العلم كرمز لبالدك ـ 3

 .المحافل الدوليه 

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

 .ليعبر عنها ويميزها عن الدول األخرى  ؟لماذا لكل وطن رمزاً أو أكثر ـ 4

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

 الفتره الثانيه

 السادسالدرس 
 

الصفار ـ النداف ـ صانع البشوت ـ القالف ـ الكندري ـ    ـ اذكر بعض المهن والحرف الكويتيه القديمه ؟2

 .الحداد ـ الحلواجي  ـ  البناي 

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

 .التعاون ـ الترابط    ؟أهم صفات المجتمع الكويتي قديماً ـ اذكر 2

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

 .اً التي مارسوها قديمالصفات الحميده واألنشطه االقتصاديه     ؟ـ ماذا ورثنا من أجدادنا 3

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

التمسك والمحافظه على تراث الماضي وتطوير    ؟ـ كيف نحافظ على مجد الماضي وعظمة الحاضر4

 .مجتمعنا لألفضل 

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

 السابع الدرس 
 

 .شخص يحمل وعاء ماء كبير    ؟( 2)ماذا ترى في الصوره رقم ـ 2
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 .ال يستطيع حمله    ؟هل يستطيع حمل هذا الوعاء ـ 2

 .حمل الوعاء بصعوبه وال يستطيع الحركه    ؟ماذا حدث في الصوره الثانيه ـ 3

 .األرض سقط الوعاء على    ؟(3)ماذا حدث في الصوره رقم ـ 4

 .يتعاون العمال وحملوا الوعاء    ؟بم تخبرنا الصوره ـ 5

 .أن في التعاون قوه    ؟ماذا نستنتج من ذلك ـ 4

 .نعم  هل يؤثر العمل الجماعي على أدائنا ؟ ـ0

 .أن نتعاون    ؟ما الذي علينا أن نفعله لنجعل العمل مع الفريق عمالً ناجحاً ـ 8

نظافة المدرسه ـ حفظ النظام داخل المدرسه ـ المشاركه    ؟ن فيها فريق الكشافهما هي األعمال التي يتعاوـ 9

 .في تحية العلم 

 .يساعد على توفير الوقت وإنجاز العمل بدقه    ؟ما أهمية التعاون ـ 20

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

 الثامن الدرس 
 

في إزالة اللوحه التي رسموها على   ؟؟ ولماذا يعملون معاً (2)ذ المدرسه في الصوره رقم ماذا يفعل تالميـ 2

 .األرض ـ ويعملون معاً ألن التعاون يساعد على إنجاز العمل بسرعه ويوفر الوقت 

أفراد األسره يتعاونوا في زراعة حديقة المنزل ـ ويدل    ؟؟ وعالم يدل (2)صف ما تراه في الصوره رقم ـ 2

 .على أن التعاون موجود بين أفراد األسره 

 .في نظافة الشارع أمام المنزل نعم ـ يتعاونوا   ؟هل يعمل األوالد في الصوره؟ وماذا يعملون ـ 3

 .ألن كل شخص بحاجه لآلخرين    ؟لماذا ال يستطيع اإلنسان أن يحقق احتياجاته بمفرده ـ 4
 

 .تكافلها و األفراد ـ التعاون هو توحيد الجهود بين 2

 .اإلنسان المتعدده  حاجات ـ التعاون بين الناس ضروره لتوفير 2

 .التعاون ـ العمل ضمن مجموعة هو أحد أشكال 3

 .في المدرسه  رفاقي ـ أتعاون مع أفراد أسرتي في المنزل ومع 4

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

 تاسعالالدرس 
 

 .جماعة النشاط الرياضي    ؟التي تشارك فيها مريم( 2)ا اسم الجماعه رقم مـ 2

 .نشاط الرسم    ؟( 2)ماذا تفعل مريم في الصوره رقم ـ 2

جماعة الكشافه ـ جماعة النظافه ـ جماعة الرسم ـ جماعة    ؟عدد أسماء جماعات النشاط في مدرستك ـ 3

 .ي ـ جماعة النشاط الموسيقي المحافظه على البيئه ـ جماعة النشاط الرياض

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

 العاشرالدرس 
 

المدير ـ المدير المساعد ـ األخصائي االجتماعي ـ المعلمين ـ    ؟ممن يتألف فريق العمل المدرسيـ 2

 .السكرتاريه ـ عمال النظافه 

 .ال لكل منهم دور خاص فيه    ؟عمل نفسههل يقوم أفراد الفريق بالـ 2

 .المدير    ؟من الذي يوزع األدوار عليهمـ 3

= اللعب ـ    المعلمين = الدراسه    ؟سم ثالثة أعمال تقوم بها داخل المدرسه وأذكر المسئول عن كل منهاـ 4

 .معلم التربيه الموسيقيه = الموسيقى ـ    معلم التربه الرياضيه 
 

 :أمام العبارات الخاطئه ( X)أمام العبارات الصحيحه وعالمة  )/(ـ ضع عالمة



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

 www.kwsfna.com                           ء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعهاالرجا

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

223 

 ) / (. ـ من يشارك في الحديث في دوره 2

 ) / (. ـ من يقول شكراً عندما يتلقى مساعده 2

 ) / ( .ـ من يعتذر عندما يخطئ 3

 ) / ( .ـ من يعبر عن رأيه ويحترم رأي اآلخرين 4

 (X )  .ـ من يزاحم اآلخرين 5

 (X )  .غيره يقوم بعمله ـ من يترك 4

 ) / ( .ـ من يصغي إلى كالم اآلخرين بانتباه 0

 (X )  .ـ من يقاطع اآلخر إذا لم يعجبه رأيه 8
 

 .لتنظيم اللعبه وليكون النظام موجوداً    ؟لكل لعبه رياضيه قوانينها الخاصه لماذا برأيك توضع هذه القوانينـ 

 .نعم    ؟هل هناك قائد للفريق الرياضيـ 

 .الحكام     ؟من يدير المباريات واأللعاب ويعلن عن النتائجـ 

 .ال يمكن اللعب بدون وجود الحكم    ؟ماذا يحدث في حالة عدم وجودهـ 

 .فوضى وتنعدم الدراسه    ؟ماذا يحدث لو كانت غرفة الصف بدون معلمـ 

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

 الحادي عشرلدرس ا
 

الحديقه ـ المستوصف ـ الجمعيه ـ    ؟عدد ثالثة مرافق عامه تمر عليها يومياً من المنزل إلى المدرسهـ 2

 .المدرسه

 .المدينه الترفيهيه ـ المجمعات ـ المستوصف  ؟سم مرافق عامه تذهب إليها مع عائلتكـ 2

 .فة البيئه ـ المشاركه في األعمال التطوعيه نظا  ؟ما األعمال التطوعيه التي يمكن أن تشارك فيهاـ 3
 

 :ـ كيف تحافظ على المرافق العامه التاليه 4

 .عدم إلقاء النفايات ـ عدم الكتابه على الجدران : ـ مرافق المدرسه 

 . عدم إلقاء النفايات ـ عدم الكتابه على الجدران  عدم قطع النباتات ـ: ـ الحدائق العامه 
 

 :التاليه يئات اذكر اختصاص الهـ 5

 .جمع الزكاة والتبرعات وتقديمها إلى الفقراء والمحتاجين  :ـ الجمعيات الخيريه اإلسالميه 

 . تفيد المواطنين في مخاطر التدخين والمخدرات : ـ مؤسسة غراس 

 . تشجيع األفراد على العمل التطوعي: ـ اللجنه الكويتيه للعمل التطوعي 

 . المحافظه على نظافة البيئه البحريه : البيئه البحريه ـ المنظمه اإلقليميه لحماية 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


