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المقدمة
ا  ا كثيرً € وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً ه  ه والصالة والسالم على رسول اللّ الحمد للّ

إلى يوم الدين، أما بعد :
أخانا المبارك - ولي أمر الطالب :  

هذا كتاب النشاط لمادة الفقه والسلوك للصف الثاني االبتدائي -الفصل الدراسي األول- 
ُ له ، ستجد فيه أنشطة وتطبيقات لجميع الدروس التي في  لُ ُ لكتاب الطالب ومكمِّ مُ وهومتمِّ

كتاب الطالب، وقد روعي فيه ما يلي : 
ا، فال خير في علم بال عمل .  ـ ربط ما درسه وتعلمه بواقع حياته؛ ليتمثل ما تعلمه عمليًّ

ا بالمهارات البسيطة؛ كالمالحظة والتصنيف  ـ بناء مهارات التفكير لديه بشكل متوازن بدءً
وانتهاءً  والتقويم،  والتركيب  كالتحليل  المركبة،  بالمهارات  ا  ومرورً األفكار،  وتوليد 

بإستراتيجيات التفكير، كالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت . 
ـ بناء األنشطة على أساس الفروق الفردية بين الطالب، ففي كل درس تجد أنشطة تناسب 
والعقلية  المهارية   : منها  متنوعة،  فاألنشطة  وميولهم،  قدراتهم  باختالف  الطالب  مختلف 

والبصرية والحركية .
فهو يحوي معارف  الطالب،  كتاب  عنه  يغني  تعلمها وال  في  ا  أساسً النشاط  كتاب  ويُعدُّ 
خالل  من  التعاون  مبدأ  ويحقق  الطالب،  بين  التنافس  يذكي  وبأسلوب  جديدة،  وخبرات 

حلقات التعلم التعاوني، واستثمار الطاقات والمواهب .
ومواقف  خبرات  إضافة  في  مواهبه  يستثمر  ا  نَشيطً ا  متعلمً ابنكم  يكون  أن  نأمل  ونحن 
جديدة يستطيع استثمارها في حياته، وإننا نسأل الله البنكم التوفيق لكل خير وأن يبارك في 

ه الخطا وبارك في الجهود. د اللّ عمله ووقته ونشاطه، سدَّ
           



الفهرس
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الوحدة اُألوَلى

p¢SÉ sædG n™ ne oπ oeÉ n© sàdG

٦

اِنَية الوحدة الثَّ

oá n« pY rOnC’G nh oQÉ nc rPnC’G

٨

اِلَثة الوحدة الثَّ

pá naÉ n¶sædG oÜG nOBG

١٢

اِبَعة الوحدة الرَّ

pÜ rô t°ûdG nh pπ rcnC’G oÜG nOBGpÜ rô t°ûdG nh pπ rcnC’G oÜG nOBG

١٤

الوحدة اَخلاِمَسة

päÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdG

١٨
päÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdGpäÉ nµ∏ nà rª oªrdG ≈n∏ nY oá n¶ naÉ në oªrdG
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اِس َعاُمُل َمَع النَّ الِوْحَدُة  اُ�وَلى/ التَّ

1 نشاط

2 نشاط

3 نشاط

قِ  دْ صِ ن  عَ ائِي  االبْتِدَ لِ  وَّ األَ فِّ  الصَّ فِي  ا  هَ تُ مْ لَّ تَعَ ةً  قِصَّ رُ  كُ قِأَذْ دْ صِ ن  عَ ائِي  االبْتِدَ لِ  وَّ األَ فِّ  الصَّ فِي  ا  هَ تُ مْ لَّ تَعَ ةً  قِصَّ رُ  كُ قِأَذْ دْ صِ ن  عَ ائِي  االبْتِدَ لِ  وَّ األَ فِّ  الصَّ فِي  ا  هَ تُ مْ لَّ تَعَ ةً  قِصَّ رُ  كُ أَذْ
ولِ ملسو هيلع هللا ىلص . سُ الرَّ

صِ : صَّ خَ انِ الْمُ كَ ا فِي المَ تَهَ ابَ تَ يدُ كِ عِ أُ ةَ ، وَ الِيَ ةَ التَّ بَارَ أُ العِ رَ قْ صِ :أَ صَّ خَ انِ الْمُ كَ ا فِي المَ تَهَ ابَ تَ يدُ كِ عِ أُ ةَ ، وَ الِيَ ةَ التَّ بَارَ أُ العِ رَ قْ صِ :أَ صَّ خَ انِ الْمُ كَ ا فِي المَ تَهَ ابَ تَ يدُ كِ عِ أُ ةَ ، وَ الِيَ ةَ التَّ بَارَ أُ العِ رَ قْ أَ
لِهِ. امُ نِ تَعَ سْ ي بِهِ فِي حُ تَدِ قْ أَ ا ملسو هيلع هللا ىلص وَ دً مَّ حَ بِيِّي مُ بُّ نَ -أُحِ  

. يَّ الِدَ ا لِوَ هَ مَ دِّ قَ ؛ ألُ يدِ ةٍ بِالْعِ نِئَ ةَ تَهْ اقَ مُ بِطَ مِّ .أُصَ يَّ الِدَ ا لِوَ هَ مَ دِّ قَ ؛ ألُ يدِ ةٍ بِالْعِ نِئَ ةَ تَهْ اقَ مُ بِطَ مِّ .أُصَ يَّ الِدَ ا لِوَ هَ مَ دِّ قَ ؛ ألُ يدِ ةٍ بِالْعِ نِئَ ةَ تَهْ اقَ مُ بِطَ مِّ أُصَ

................................................................................................................
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5 نشاط

6 نشاط

4 نشاط

ي: نِي فِي أَخِ بُ جِ عْ تِي تُ ةِ الَّ فَ امَ الصِّ ةَ (  ) أَمَ المَ عُ عَ ةَ أَضَ المَ عُ عَ ةَ أَضَ المَ عُ عَ أَضَ
(          ) ابَهُ    حَ قِي أَصْ ا يُالَ مَ نْدَ مُ عِ بَسَّ تَ CG يَ  
(          ) يذِ     مِ عَ التَّالَ رُ مَ اجَ تَشَ Ü يَ  
(          ) رِضَ     ا مَ بهِ إِذَ احِ نْ صَ أَلُ عَ ê يَسْ  
(          ) ةِ    سَ رَ دْ ارِسِ المَ لَى حَ تَهُ عَ وْ عُ صَ فَ O يَرْ  

عَ مجموعتي  نِ مَ اوُ عَ مجموعتي بِالتَّعَ نِ مَ اوُ عَ مجموعتي بِالتَّعَ نِ مَ اوُ عَ مجموعتي بِالتَّعَ نِ مَ اوُ بِالتَّعَ

عِ  افُ ةِ التَّدَ لَ كِ شْ الًّ لِمُ حُ حَ تَرِ نَقْ

فِ . صَ قْ اء مِنْ الْمَ رَ نْدَ الشِّ عِ

. ابٍ هُ مِنْ آدَ تُ مْ لَّ ا تَعَ بِيقَ مَ ي تَطْ مُ أَخِ لِّ عَ .أُ ابٍ هُ مِنْ آدَ تُ مْ لَّ ا تَعَ بِيقَ مَ ي تَطْ مُ أَخِ لِّ عَ .أُ ابٍ هُ مِنْ آدَ تُ مْ لَّ ا تَعَ بِيقَ مَ ي تَطْ مُ أَخِ لِّ عَ أُ
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2 نشاط

1 نشاط

اِنَيُة / اَ�ْذَكاُر َواَ�ْدِعَيُة الِوْحَدُة  الثَّ

ا  هَ تُ مْ لَّ تِي تَعَ ارِ الَّ كَ ا مِنَ األذْ دً احِ تَارُ وَ ا أَخْ هَ تُ مْ لَّ تِي تَعَ ارِ الَّ كَ ا مِنَ األذْ دً احِ تَارُ وَ ا أَخْ هَ تُ مْ لَّ تِي تَعَ ارِ الَّ كَ ا مِنَ األذْ دً احِ تَارُ وَ أَخْ
ةِ .  يَّ سِ رَ دْ ةِ المَ اعَ يهِ فِي اإلِذَ لقِ أُ        وَ

 : اءَ  عَ الدُّ نُ  لَوِّ : أُ اءَ  عَ الدُّ نُ  لَوِّ : أُ اءَ  عَ الدُّ نُ  لَوِّ أُ

 »`fEG º`¡`∏`dG
∂`∏`°†`a ø`e ∂`dCÉ`°SCG
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4 نشاط

3 نشاط

ا يَلِي: ظِ مَ فْ كُ مجموعتي فِي حِ ارِ ا يَلِي:أُشَ ظِ مَ فْ كُ مجموعتي فِي حِ ارِ ا يَلِي:أُشَ ظِ مَ فْ كُ مجموعتي فِي حِ ارِ أُشَ
نْهُ . وجِ مِ رُ اءُ الْخُ عَ دُ لِ وَ نْزِ ولِ الْمَ خُ اءُ دُ عَ - دُ  

. نْهُ وجِ مِ رُ اءُ الْخُ عَ دِ وَ دُ جِ سْ ولِ الْمَ خُ اءُ دُ عَ - دُ  
اظِ . تِيقَ اءُ االسْ عَ دُ مِ وَ اءُ النَّوْ عَ - دُ  

يرَ : غِ ي الصَّ مُ أَخِ لِّ عَ يرَ :أُ غِ ي الصَّ مُ أَخِ لِّ عَ يرَ :أُ غِ ي الصَّ مُ أَخِ لِّ عَ يرَ :أُ غِ ي الصَّ مُ أَخِ لِّ عَ أُ
 . مِ اظِ مِنَ النَّوْ تِيقَ اءَ االسْ عَ دُ مِ ، وَ اءَ النَّوْ عَ -دُ  
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5 نشاط
. (ب)  ودِ  مُ الْعَ فِي  ا  هَ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ  ( أ   ) ودِ  مُ الْعَ فِي  ةَ  بَارَ الْعِ بِطُ  .أَرْ (ب)  ودِ  مُ الْعَ فِي  ا  هَ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ  ( أ   ) ودِ  مُ الْعَ فِي  ةَ  بَارَ الْعِ بِطُ  .أَرْ (ب)  ودِ  مُ الْعَ فِي  ا  هَ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ  ( أ   ) ودِ  مُ الْعَ فِي  ةَ  بَارَ الْعِ بِطُ  .أَرْ (ب)  ودِ  مُ الْعَ فِي  ا  هَ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ  ( أ   ) ودِ  مُ الْعَ فِي  ةَ  بَارَ الْعِ بِطُ  أَرْ

مِ اللهِ  بِسْ نَا، وَ لَجْ مِ اللهِ وَ بِسْ
نَا. لْ كَّ ا تَوَ نَ بِّ ى اللهِ رَ لَ عَ نا، وَ جْ رَ خَ

وذُ بِكَ مَّ إِنِّي أَعُ مِ اللهِ ، الَّلهُ بِسْ
. بَائِثِ الخَ بْثِ وَ  مِنَ الخُ

أَحيَا وتُ وَ مَّ أَمُ كَ الَّلهُ بِاسمِ

ب أ
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6 نشاط

 ، النِ جُ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رَ نْدَ النَّ سَ عِ طَ الَ : عَ نهُ قَ يَ اللهُ عَ ضِ نَسٍ رَ نْ أَ عَ
تْهُ :  مِّ ي لَمْ يُشَ الَ الَّذِ قَ ، فَ رَ تْ اآلخَ مِّ لَمْ يُشَ ا وَ مَ هُ دَ تَ (١) أَحَ مَّ شَ فَ
الَ ملسو هيلع هللا ىلص :«إنَّ  تْنِي، قَ مِّ مْ تُشَ لَ نَا فَ تُ أَ سْ طَ عَ هُ ، وَ تَّ مَّ شَ النُ فَ سَ فُ طَ عَ

هَ » (٢). دِ اللّ مَ أَنْتَ لَمْ تَحْ هَ ، وَ ـدَ اللّ مِ ا حَ ذَ هَ
؟ رِ ونَ اآلخَ يْنِ دُ لَ جُ دَ الرَّ ولُ ملسو هيلع هللا ىلص أَحَ سُ تَ الرَّ مَّ ا شَ اذَ ولُ لِمَ سُ تَ الرَّ مَّ ا شَ اذَ لِمَ

(١)  فشمت : قال: يرحمك الله.
(٢)  أخرجه البخاري كتاب األدب، باب الحمد للعاطس رقم ١٢٢٦ ، ومسلم كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة 

التثاؤب رقم ١١٩٢، واللفظ له.

أقرأ و أستنتج
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َظاَفِة اِلَثُة / آَداُب النَّ الِوْحَدُة  الثَّ

1 نشاط

2 نشاط

3 نشاط

ةٍ  يقَ رِ هُ بِطَ هَ جْ وَ يْهِ وَ لُ يَدَ سِ يْفَ يَغْ ي كَ مُ أَخِ لِّ عَ ةٍ أُ يقَ رِ هُ بِطَ هَ جْ وَ يْهِ وَ لُ يَدَ سِ يْفَ يَغْ ي كَ مُ أَخِ لِّ عَ ةٍ أُ يقَ رِ هُ بِطَ هَ جْ وَ يْهِ وَ لُ يَدَ سِ يْفَ يَغْ ي كَ مُ أَخِ لِّ عَ أُ
اءِ .  افٍ فِي الْمَ رَ يْرِ إِسْ ةٍ مِنْ غَ يحَ حِ صَ

يفِ  نْظِ ى تَ لَ عَ مجموعتي عَ نُ مَ اوَ تَعَ يفِ أَ نْظِ ى تَ لَ عَ مجموعتي عَ نُ مَ اوَ تَعَ يفِ أَ نْظِ ى تَ لَ عَ مجموعتي عَ نُ مَ اوَ تَعَ أَ
تِيبِهِ .  تَرْ لِ وَ صْ الْفَ

عِ  مْ جَ فِي  مجموعتي  ــعَ  مَ نُ  وَ ــا ــعَ تَ نُأَ وَ ــا ــعَ تَ نُأَ وَ ــا ــعَ تَ أَ
ةِ  افَ لِنَظَ انُ  اإلِنْسَ ا  هَ تَاجُ يَحْ تِي  الَّ يَاءِ  شْ األَ
 . لِ صْ الْفَ فِي  ةٍ  حَ لَوْ ى  لَ عَ ا  هَ عُ نَضَ وَ نِهِ،  بَدَ
ةِ  افَ لِنَظَ انُ  اإلِنْسَ ا  هَ تَاجُ يَحْ تِي  الَّ يَاءِ  شْ األَ
عِ  مْ جَ فِي   
ةِ  افَ لِنَظَ انُ  اإلِنْسَ ا  هَ تَاجُ يَحْ تِي  الَّ يَاءِ  شْ األَ
عِ  مْ جَ فِي   
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4 نشاط

5 نشاط

ةِ  اآلتِيَ ةِ  يَّ ادِ شَ اإلِرْ اتِ  بَارَ العِ ابَةِ  تَ كِ ى  لَ عَ مجموعتي  عَ  مَ نُ  اوَ تَعَ أَ  
اهِ.  يَ اتِ المِ رَ وْ انِبِ دَ ا بِجَ هَ عُ نَضَ وَ

تِ اآلتِيَةِ: االَ يحَ فِي الحَ حِ فَ الصَّ رُّ يِّنُ التَّصَ ـَ ب بأُ بأُ بأُ أُ
ةِ. سَ رَ دْ ةِ المَ احَ ايَات فِي سَ قِي النِّفَ لْ نْ يُ أيتُ مَ • رَ

نَانِي. اة أَسْ رشَ مُ فُ دِ تَخْ غيرَ يَسْ ي الصَّ أيتُ أَخِ • رَ
. نْزلِ ارِ المَ دَ لَى جِ تبُ عَ مالءِ يَكْ أيتُ أَحدَ الزُّ • رَ

ة. ويلَ ي طَ ارَ أَخِ فَ أيتُ أَظْ • رَ

اءِ  بُورَ الْمَ نْ لِقُ صُ غْ أُ
هِ امِ دَ تِخْ دَ اسْ بَعْ

ةِ  افَ ى نَظَ لَ افِظُ عَ أُحَ
اهِ يَ اتِ المِ رَ وْ دَ

اءِ  ضَ دَ قَ يَّ بَعْ لُ يَدَ سِ أَغْ
ابُونِ الصَّ اءِ وَ ةِ بِالْمَ اجَ ابُونِالحَ الصَّ اءِ وَ ةِ بِالْمَ اجَ الحَ
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1 نشاط

ْرِب 
اِبَعُة / آَداُب اَ�ْكِل َوالش الِوْحَدُة  الرَّ

لِ : وَ دْ بِ فِي الجَ نَاسِ ا المُ انِهَ كَ ةٍ إِلَى مَ بَارَ لَّ عِ لُ كُ نْقُ لِ :أَ وَ دْ بِ فِي الجَ نَاسِ ا المُ انِهَ كَ ةٍ إِلَى مَ بَارَ لَّ عِ لُ كُ نْقُ أَ
لِينِي -  ا يَ مَّ لُ مِ لُ  - آكُ أْكُ نْ يَ رَ فِيمَ يلُ النَّظَ هِ -  ال أُطِ دُ للّ مْ ولُ : الحَ أَقُ

هِ.  مِ اللَّ : بِسْ لُ و قُ ةٍ  -   أَ عَ رْ لُ بِسُ ال آكُ

لِ كْ ألَ بْلَ ا لِآداب قَ كْ ألَ ا ءَ  نَا ثْ أَ لِآداب  كْ ألَ دَ ا آداب بَعْ
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3 نشاط

2 نشاط

بِ  رْ الشُّ لِ وَ كْ بِ األَ ا دَ نْ آ ةً عَ يَّ ادِ شَ اتٍ إِرْ اقَ وبِ بِطَ اسُ تُبُ بِالْحَ نْ أَكْ ةً عَ يَّ ادِ شَ اتٍ إِرْ اقَ وبِ بِطَ اسُ تُبُ بِالْحَ نْ أَكْ ةً عَ يَّ ادِ شَ اتٍ إِرْ اقَ وبِ بِطَ اسُ تُبُ بِالْحَ أَكْ
ةٍ.  يَّ ائِطِ ةٍ حَ حَ ى لَوْ لَ ا عَ هَ تُ بِّ ثَ أُ وَ

ظُ : فَ أَحْ نُ وَ لَوِّ نُأُ لَوِّ نُأُ لَوِّ نُأُ لَوِّ أُ

(١)  أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ، رقم (٨٥٤٣)، وقال حديث حسن غريب.

لُ : و قُ امِ أَ عَ لِ الطَّ نَاوُ دَ تَ بَعْ

 p¬« pæ nb nR nQ nh G nò ng » pæ nª n© rWnCG … pò qndG p¬ nq∏ pd oó rª në rdG )
(١) ( mI qnƒ ob ’ nh » qpæ pe m∫ rƒ nM pô r« nZ rø pe
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4 نشاط

ا  هَ عُ نَضَ ةِ وَ مَ عِ طْ ايَا األَ ظِ بَقَ فْ ةٍ لِحِ لَّ يمِ سَ مِ عَ مجموعتي بِتَصْ ومُ مَ ا أَقُ هَ عُ نَضَ ةِ وَ مَ عِ طْ ايَا األَ ظِ بَقَ فْ ةٍ لِحِ لَّ يمِ سَ مِ عَ مجموعتي بِتَصْ ومُ مَ ا أَقُ هَ عُ نَضَ ةِ وَ مَ عِ طْ ايَا األَ ظِ بَقَ فْ ةٍ لِحِ لَّ يمِ سَ مِ عَ مجموعتي بِتَصْ ومُ مَ أَقُ
ا : يْهَ لَ تُبُ عَ نَكْ ةِ، وَ سَ رَ دْ ةِ المَ احَ فِي سَ

ةِ).  مَ عِ طْ ايَا األَ ظِ بَقَ فْ (لِحِ  
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5 نشاط

نْهُ : ةِ عَ بِّرَ عَ ةِ المُ ورَ الصُّ بِ وَ دَ بِطُ بَيْنَ األَ نْهُ :أَرْ ةِ عَ بِّرَ عَ ةِ المُ ورَ الصُّ بِ وَ دَ بِطُ بَيْنَ األَ نْهُ :أَرْ ةِ عَ بِّرَ عَ ةِ المُ ورَ الصُّ بِ وَ دَ بِطُ بَيْنَ األَ أَرْ

نَى.  مْ ي اليُ بُ بِيَدِ رَ • أَشْ

ةِ. ادَ بُورِ البَرَّ نْ ي مِن صُ مِ بُ بِفَ رَ • ال أَشْ

تِي.  حَّ فِيدُ صِ ا يُ بُ مَ رَ أَشْ لُ وَ • آكُ

لِينِي.  ا يَ مَّ لُ مِ • آكُ
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1 نشاط

الِوْحَدُة الَخاِمَسُة / الُمَحاَفَظُة َعَلى الُمْمَتَلَكاِت

ى  لَ قُ عَ لَ طْ ي يُ مِ الَّذِ ى االسْ لَ لَ عَ صُ حْ وفَ اآلتِيَةَ ألَ رُ عُ الْحُ مَ أ- أَجْ
يَاءِ .  شْ هِ األَ ذِ هَ

ةً بِي : اصَّ اتٍ خَ كَ تَلَ مْ تُبُ مُ ب- أَكْ
.................................................... ١
....................................................  ٢
.................................................... ٣
....................................................  ٤
....................................................  ٥
.................................................... ٦

ـ ـمُ ـلَـتَـمْ ـتاكَ ـاعَ ةمَّ
............................................................................................................................................
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2 نشاط

3 نشاط

مْ :  تِكُ يْ فِي بَ امٍ وَ يَّ ةِ أَ عَ رِ لِبِضْ فَ ى السَّ لَ ةُ عَ رَ سْ تْ األُ مَ زَ  عَ

ـ

ـ

ـ
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4 نشاط
فِي  ارِ  نْوَ واألَ اتِ  يِّفَ كَ المُ اءِ  فَ نُ إلِطْ مَ أَضْ الِيَة  التَّ ق  رُ الطُّ أيّ  يِّنُ  ـَ ب أُ  

: يّ اسِ رَ مِ الدِّ ةِ اليَوْ ايَ نِهَ

ةِ. سَ رَ دْ ونَ فِي المَ لُ امِ ا العَ هَ فئُ طْ - يُ

ب. ـنَاوُ ا بِالتَّ نَ نَ يْ ةَ بَ مَّ هَ عُ المَ زِّ وَ - نُ

ة. مَّ هَ هِ المَ ذِ بَاءِ بِهَ رَ هْ اتِيحِ الكَ فَ ارِ مَ وَ نْ بِجِ - نُكلِّفُ مَ

5 نشاط

ا : يْهَ لَ ينِي عَ نِي دِ ثُّ تِي يَحُ ةِ الَّ بَارَ امَ العِ ةَ (  ) أَمَ المَ عُ عَ ةَ ( أَضَ المَ عُ عَ ةَ ( أَضَ المَ عُ عَ أَضَ

ةُ بَارَ الْعِ

م. ائِهِ مُ إِيذَ دَ عَ انِ وَ يرَ امُ الجِ تِرَ ١- احْ

يُورِ . الطُّ انَاتِ وَ يَوَ بُ بِالحَ عِ ٢- اللَّ

ا. ابِهَ حَ نْ أَصْ الِ عَ ؤَ ونَ السُّ ةِ دُ ودَ قُ فْ يَاءِ المَ شْ ذُ األَ ٣- أَخْ

. بَاءِ رَ هْ الكَ اءِ وَ امِ المَ دَ تِخْ ادُ فِي اسْ تِصَ ٤- االقْ
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6 نشاط

الِيَةِ:  ورِ التَّ أ فِي الصُّ طَ دُ الخَ دِّ  أُحَ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................



22

7 نشاط

نِي : بُ جِ عْ تِي تُ ورَ الَّ نُ الصُّ لوِّ نِي :أُ بُ جِ عْ تِي تُ ورَ الَّ نُ الصُّ لوِّ نِي :أُ بُ جِ عْ تِي تُ ورَ الَّ نُ الصُّ لوِّ نِي :أُ بُ جِ عْ تِي تُ ورَ الَّ نُ الصُّ لوِّ أُ
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8 نشاط

بأ

فِي  ةِ  ورَ الصُّ مِنَ  ا  هِ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ (أ)  ودِ  مُ العَ فِي  ة  ورَ الصُّ بَيْنَ  بِطُ  فِي أَرْ ةِ  ورَ الصُّ مِنَ  ا  هِ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ (أ)  ودِ  مُ العَ فِي  ة  ورَ الصُّ بَيْنَ  بِطُ  فِي أَرْ ةِ  ورَ الصُّ مِنَ  ا  هِ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ (أ)  ودِ  مُ العَ فِي  ة  ورَ الصُّ بَيْنَ  بِطُ  فِي أَرْ ةِ  ورَ الصُّ مِنَ  ا  هِ بُ نَاسِ يُ ا  بِمَ (أ)  ودِ  مُ العَ فِي  ة  ورَ الصُّ بَيْنَ  بِطُ  أَرْ
ودِ (ب): مُ العَ




