
 

  األول/ الفصل الدراسي  تربية أسرية  /  المادة  االبتدائي ف الثاني الص
 
  

   



  األول/ الفصل الدراسي

  

  االبتدائي

  المدرسة قائدة

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

  تربية أسرية  /  المادة

  
  ...........إدارة تعليم منطقة 

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

    األول :الدراسي 

  
  
  
  
  
  
  

  

االبتدائي الثانيللصف 
  

  ةالتربوي ةالمشرف  المادة ة

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

 

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  

 

 

  

إدارة تعليم منطقة 
..............................مدرسة 

الدراسي الفصل 

ةمعلم

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

 
  
  
 
 
  
  



  األول/ الفصل الدراسي

  



   ألون ما يلي ألون ما يلي ألون ما يلي 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

  
    

  تقيلم األظافر  الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن
  



ألون ما يلي ألون ما يلي ألون ما يلي : : : ،،،مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي



  أمأل الجدول بالمناسبأمأل الجدول بالمناسب

 

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

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

  
  



  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



أمأل الجدول بالمناسبأمأل الجدول بالمناسب::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

من آداب 
تقيلم 
األظافر

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

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

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

  تقيلم األظافر   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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



  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

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

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

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

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



أكمل ما يلي 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  :من أدوات العناية بالشعر ليكون جميال  
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

  :نصيحة لجمال شعرك 
.........................................................................

.................................................................................
  :تحذير هام 

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

  

  
    

  ترتيب الشعر   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



أكمل ما يلي  ::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
: 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

من أدوات العناية بالشعر ليكون جميال  
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

نصيحة لجمال شعرك 
.........................................................................

.................................................................................
تحذير هام 

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

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي


  
  

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



  أجيبأجيب::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  آداب قضاء الحاجة    الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن





  ::محظورات  عند قضاء الحاجة محظورات  عند قضاء الحاجة 

١١--......................................................................................  

٢٢--.................................................................................... 

  ::من آداب قضاء الحاجة  من آداب قضاء الحاجة  

١١--......................................................................................  

٢٢--.................................................................................... 

 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

...........

  



   :::   مجموعتي
 أجمع آداب ركوب السيارة والنزول منهاأجمع آداب ركوب السيارة والنزول منهاأجمع آداب ركوب السيارة والنزول منها

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

  

  
    

آداب ركوب 
السيارة 

والنزول منها

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

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

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

ربط حزام األمان

  آداب ركوب السيارة والنزول منها   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



  مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
أجمع آداب ركوب السيارة والنزول منهاأجمع آداب ركوب السيارة والنزول منهاأجمع آداب ركوب السيارة والنزول منها

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

...........



:::  
  

  
  



  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    

آداب وتعليمات 
عبور الشارع

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

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

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

...........



:::   مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
  أكمل الخريطة بالمناسب   أكمل الخريطة بالمناسب   

  عبور الشارع   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

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

 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

 .اللعب وال تسيئي إليهم

 .ليبقى منارة حضارية جميلة 

 .باللعب مصدرا إلزعاج

 .ا خطر في أي مكان ألنه

 .قبل تشغيله 

  



 أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

..........................اللعب عند مصادر 

اللعب وال تسيئي إليهم............. تحترمي اآلخرين أثناء  

ليبقى منارة حضارية جميلة ............تحافظي على ممتلكات 

باللعب مصدرا إلزعاج.....................  

في أي مكان ألنه..........تبتعدي عن األسالك 

قبل تشغيله ............تأكدي من قوة الفولت المناسب 

  .وإن كانت أليفة.................ال تلعبي مع 

  

  
    

  األخطار أثناء اللعب األخطار أثناء اللعب   الدرسالدرس
  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



  :::   مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

اللعب عند مصادر  تجنبي - ١

تحترمي اآلخرين أثناء   - ٢

تحافظي على ممتلكات  - ٣

.....................  ال يكون  - ٤

تبتعدي عن األسالك  - ٥

تأكدي من قوة الفولت المناسب  - ٦

ال تلعبي مع  - ٧

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي



 ألون ما يليألون ما يليألون ما يلي

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

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

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

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

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

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

  
  



  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



ألون ما يليألون ما يليألون ما يلي   :::   مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  :اسباب الجروح 

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

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

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

  :الوقاية  من الجروح

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

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

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

  الجروح   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

اسباب الجروح 

١ -..............................................................................................

٢ -..............................................................................................

٣ --..............................................................................................

  

الوقاية  من الجروح

١ -......................................

٢ -..............................................................................................

٣ --..............................................................................................

  

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

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



   أمأل الخريطة بالمناسب أمأل الخريطة بالمناسب أمأل الخريطة بالمناسب 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

  
    

من األعمال 
التي نحيي بها 
شهر رمضان

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

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

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

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

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

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

  شهر رمضان   الدرسالدرس

  دقائقست   الزمـنالزمـن



أمأل الخريطة بالمناسب أمأل الخريطة بالمناسب أمأل الخريطة بالمناسب    :::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي



نتعلم عالمات المرور نتعلم عالمات المرور نتعلم عالمات المرور 

  
  



  

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

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

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



نتعلم عالمات المرور نتعلم عالمات المرور نتعلم عالمات المرور    في أسبوع المرورفي أسبوع المرورفي أسبوع المرور:::   مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
   ...بالطريق ومعناها بالطريق ومعناها بالطريق ومعناها 

  أسبوع المرور  الدرسالدرس
  دقائقست   الزمـنالزمـن



من عالمات 
بالطريق 
ومعناها

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

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

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

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

 

 

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

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

. 

بني آدم  كم يذهب 



   :::أكمل ما يلي أكمل ما يلي أكمل ما يلي 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

........................يوافق يوم الصحة العالمي يكون في يوم  

 .........................نشكر هللا تعالى على نعمة  

 ...........................الصحة تاج على رؤوس  

.أخرى ..........إهمال العالج من الزكام قد يسبب مشكالت 

 .من العالج ...............

بني آدم  كم يذهب ...............قال ملسو هيلع هللا ىلص ال تسبي الحمى فإنها تذهب 

 .خبث الحديد.................

  .................عية  يوم الصحة العالمي يهتم بـالتو

  

  
    

  يوم الصحة العالمي   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن

  



أكمل ما يلي أكمل ما يلي أكمل ما يلي : : : اقرئي اقرئي اقرئي    ،،،مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

يوافق يوم الصحة العالمي يكون في يوم   - ١

نشكر هللا تعالى على نعمة   - ٢

الصحة تاج على رؤوس   - ٣

إهمال العالج من الزكام قد يسبب مشكالت  - ٤

...............الوقاية  - ٥

قال ملسو هيلع هللا ىلص ال تسبي الحمى فإنها تذهب  - ٦

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

يوم الصحة العالمي يهتم بـالتو - ٧

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
 

  

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

المجموعةاسم 



  األول/ الفصل الدراسي



   أكمل الفراغت التالية أكمل الفراغت التالية أكمل الفراغت التالية 

  
  



ما من مسلم 

 

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

((.....................................................................  

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

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

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

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



أكمل الفراغت التالية أكمل الفراغت التالية أكمل الفراغت التالية : : : اقرئي اقرئي اقرئي    ،،،مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  أسبوع الشجرة   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



ما من مسلم : ((ملسو هيلع هللا ىلص  أكمل الحديث قال رسول هللا -١

 ........................يغرس غرسا 

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

((.....................................................................

 :من فوائد الشجرة 

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

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

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

 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

 

 

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

((.....................................................................

من فوائد الشجرة 

١-................................................................

٢-..................................................................

٣-..............................................................

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

  



   :::ألون ما يلي ألون ما يلي ألون ما يلي 

  تربية أسرية  /  المادة

  

  
    

  أسبوع الشجرة    الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



ألون ما يلي ألون ما يلي ألون ما يلي :::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

 



  األول/ الفصل الدراسي



لخادم الحرمين لخادم الحرمين أكتب رسالة شكر أكتب رسالة شكر 

  

  كيف أتصرف إذا خرجت أمي من المنزل    

 

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



أكتب رسالة شكر أكتب رسالة شكر :::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  ألمي ألمي 

كيف أتصرف إذا خرجت أمي من المنزل      الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن

 

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

 



  األول/ الفصل الدراسي

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

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

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

أكمل الحديث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سأله أحد الصحابة من أحق الناس 

بحسن صحبتي يا  رسول هللا 

((......................................................... 

  كيف أتصرف إذا خرجت أمي من المنزل 



   أجيبأجيبأجيب

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  :كيف أتصرف إذا خرجت أمي من المنزل 

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

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

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

أكمل الحديث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سأله أحد الصحابة من أحق الناس 

بحسن صحبتي يا  رسول هللا 

.....((.........................................................

  

    

كيف أتصرف إذا خرجت أمي من المنزل   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



أجيبأجيبأجيب:::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

كيف أتصرف إذا خرجت أمي من المنزل 

١-.......................................................................

٢-.......................................................................

٣-.......................................................................

  

أكمل الحديث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سأله أحد الصحابة من أحق الناس 

..)).....

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  
 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

((......................................................................  

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

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

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

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

  كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين 



   :::يلي يلي يلي أكمل ما أكمل ما أكمل ما 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  :قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

......................................................................))تبسمك في وجه

  كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين ؟

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

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

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

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

  

  
    

كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



أكمل ما أكمل ما أكمل ما : : : مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

تبسمك في وجه(( 

  

كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين ؟

١ -........................................................................................

٢ -..........................................................

٣ --........................................................................................

٤ --........................................................................................

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي



  أتعرف على عناية الرسول بالنظافةأتعرف على عناية الرسول بالنظافة

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

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

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

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

  كيف أتصرف عند مرض أحد في المنزل 



  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  

    



أتعرف على عناية الرسول بالنظافةأتعرف على عناية الرسول بالنظافة:::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  :كيف أتصرف إذا مرض أحد في المنزل 

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

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

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

  .......اس اللهم رب الن (( الدعاء للمريض

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

((........................ 

كيف أتصرف عند مرض أحد في المنزل   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن
  



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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

  

  

كيف أتصرف إذا مرض أحد في المنزل 

١-.......................................................................

٢-.......................................................................

٣-.......................................................................

الدعاء للمريضأكمل 

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

........................))ال بأس 
 

  

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

اسم المجموعة



  األول/ الفصل الدراسي

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

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

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

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

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

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

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

  إذا بقي معي نقود ؟



   أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  : بقي معي نقود كيف أتصرف إذا 

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

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

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

  :الصدقةحديث في فضل 

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

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

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

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

  

  
    

إذا بقي معي نقود ؟كيف أتصرف   الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة :::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

كيف أتصرف إذا 

١-  ......................................................................................................

٢-..........................................................................................................

٣- ..........................................................................................................

حديث في فضل  -

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

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

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

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
 

  

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

المجموعةاسم 



  األول/ الفصل الدراسي

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

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

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

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

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

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

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

  كيف أتصرف إذا  بقي معي نقود ؟   



   أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة 

  

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

 معلمة المادة

  تربية أسرية  /  المادة

  :كيف أتصرف إذا بقي معي نقودا  
......................................................................................................

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

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

  :حديث في فضل الصدقة  
................................................................................................................

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

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

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

  

  
  
  

كيف أتصرف إذا  بقي معي نقود ؟     الدرسالدرس

  ست دقائق  الزمـنالزمـن



أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة أجيب عن األسئلة :::مجموعتيمجموعتيمجموعتيبالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 

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

  

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

 المجموعة درجة اسم المجموعة

 

  االبتدائي ف الثاني الص
 

كيف أتصرف إذا بقي معي نقودا  
١-  ......................................................................................................

٢-..........................................................................................................

٣- .........................................

حديث في فضل الصدقة   -
................................................................................................................

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

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

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد بالتعاون مع أفراد 
 

  

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

اسم المجموعة


