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 ية)دنمتبار الفصل الثّاني (النّشاط: تربية اخ
العالمة                      .. .......................................................ب واإلسم:اللّق
 
 ن)2(أُْكِمُل اْلفََراَغات بِاْلَكِلَمِة اْلُمنَاِسبِةِ ـ 1

  )أَْوقأتـ التِّْلفَاَز  ـ  يَُطاِلُع ـ النَِّجيبُ ( ـ                                             
 

مُ ...............................التِّْلِميذُ  َساِعدُ يُ ................................,يَُشاِهدُ ...............................َراَحتِِه :يَْلعَُب,...............................يُنَّظِ
ُل,يَُزوُر أَقَاِربَهُ.   َعائِلَتَهُ,يَتََجوَّ

 
 

ن)2(ةِ يحَ حِ الصَّ ةِ ابَ جَ اإلِْ تَ حْ تَ ارً طْ سَ عُ ضَ أَ ـ 2

 
 هزُّ نَلتَّ ا-ةاسَ رَ لدِّ ا-ةيَّ لِ سْ لتَّ ا-موْ لنَّ اـ : لـِ ةِ امَ عَ الْ ةِ يقَ دِ حَ الْ ىإلَ بُ هَ ذْ أَ  1-

 
تُُب َعلَى اْلِجَداِر ـ أَْرِمي اْألَْوَراَق فِي السRاَحِةـ الَأَكْ  :بِــ ـ أَُحافُِظ َعلَى نََظافَة اْلَمْدَرَسةِ 2 

 ـ أَُشاِرُك فِي تَْزيِين اْلِقْسِم                                                   
 

ن)3( أَْكتُُب تَْحَت ُكّلِ ِعبَاَرٍة (َحق)أَو (َواِجب)ـ 3

ُمَساَعدَةُ 
اْلَواِلدَْين

التَّْرفِيهُ 
والتَْسِليَةِ 

تَِحيَّة اْلعَلَم 
 ِ اْلَوَطنِّي

َعايَةُ  الّرِ
ِحيَّةُ  الّصِ

لَى أَذَْهُب إِ 
 اْلَمدَْرَسةِ 

   ُن ـــقِ ــأُتْ 
 ِليــمَ ــعَ 
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 ن)3(ةِ لَ مْ جُ الْ يْ رَ طْ شَ  بَْينَ لُ ِص أَ ـ  4
 
تِ الَ اوِ الطَّ ىلَ عَ ةِ ابَ تَ كِ الْ بِ نُّ جَ تَ بِ                            ةِ امَ عَ الْ قِ ائِ دَ حَ الْ ىلَ عَ ظُ افِ حَ نُ 
هِ الِ مَ عْ تِ اسْ يفِ ادِ صَ تِ ـقْ ْإلِ ابِ                                        اءِ مَ الْ ىلَ عَ ظُ افِ حَ نُ 
 قِ ائِ رَ حَ الْ ابِ بَ سْ أَ  بِ نُّ جَ تَ بِ                                  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ ىلَ عَ ظُ افِ حَ نُ 
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مُم.................... منَظنَّظِ ..........نننييُُ

هههببََههُ. ِاراِر اااققََ َََأ أََ روُر زيَُزُ حيحصِحَِّلصالصَّبببةِةَِجابابجَجَاإلmْل

لتا--ممنوْوَّلنَّاــ: لـِة

َأَْْكْكْ جى اى الِجـ الََ ىىىللَ للل ع َع بكككتتُُبُب
ِ ِقينين ال ِِِيييييِِ زززي تي تَزْزْ ِيف فِ ُُك
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