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 واجبي من سالمتي األول: الدرس
 -امام العبارة الخاطئة :× ( مام العبارة الصحيحة وعالمة ) أ( √)ضع عالمة  -السؤال األول: 

 أغسل يدي قبل األكل وبعده .( √)    -1
 أشعل النيران في المتنزهات العامة (  ×)   -2
 ألعب في أسالك الكهرباء .( × )   -3
 اإلسالم يدعونا إلى المحافظة على أنفسنا .ديننا ( √)    -4
 أنظف أسناني بالفرشاة والمعجون .( √)    -5
 عند عبور الطريق ننظر يمينًا فقط .(  ×)   -6
 يسمح بإخراج الرأس من نافذة السيارة .(  ×)   -7
 أرفع صوت المسجل عاليًا .( ×)    -8
 نشعل النار بالقرب من األشجار  .(  ×)   -9
 السائق أثناء السفر.ال نتكلم مع ( √  )  -10
 أذهب إلى المدرسة دون تناول وجبة اإلفطار .(  ×)   -11
 أقطع الطريق من أي مكان أريده .(  ×)   -12
 تجنب األلعاب العنيفة والخطرة .( √)    -13
 اتباع تعليمات المعلم التي تهتم بسالمتي . (√)    -14
 أتناول الدواء دون استشارة الطبيب . ( ×)   -15
 المكشوفة من الباعة المتجولين .أشتري الحلوى  ( × )  -16
 ننزل من الحافلة قبل توقفها .(  ×)   -17
 ألعب الكرة وسط الشارع . ( ×)   -18
 التحقق من صالحية المواد الغذائية قبل تناولها . ( √)   -19
 أعبث في أسالك الكهرباء . ( ×)   -20
 نسبح في المكان المخصص للسباحة . (√  )  -21
 أجلس قريبًا من التلفاز .(  ×)   -22
 أتسلق جدران المدرسة حين عودتي منها .(  ×)   -23
 أطفئ المدفأة قبل النوم .( √)    -24
 أعبث بالزجاج المكسور .( ×)    -25
 نلبس المالبس الخفيفة في فصل الشتاء .(  ×)   -26
 ألعب مع أصدقائي بالمفرقعات واأللعاب النارية .(  ×)   -27
 أعبر الطريق من ممر المشاة .(  √)   -28
 ليس ضروريًا وضع حزام األمان عند السفر .  ( ×)   -29
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 أنا أضع األسالك في مفتاح الكهرباء . ( ×)   -30
 أجلس أمام الحاسوب طوياًل . ( ×)   -31
 أحمد يركض حول المدفأة . ( ×)   -32
 االلتزام بالقوانين يحمي االنسان من المخاطر.( √)    -33
 الحيطة والحذر توفر لنا األمن والسالمة .( √)    -34
 ليس من الضروري وضع حزام األمان عند ركوب السيارة .(  ×)   -35
 يجب غسل الفواكه والخضروات قبل أكلها .( √ )   -36
 يجب علينا استخدام المنديل عند اإلصابة بالرشح .(  √)   -37
 شاب يقود الدراجة النارية وال يلبس الخودة علي رأسه .(   ×)   -38
 تيسير يسبح في البركة مستخدما طوق النجاة .(  √)   -39
 مربي النحل يرتدي اللباس الخاص عندما يقترب من الخاليا .(  √)   -40
 حداد يلحم الحديد دون أن يتخذ طرق الحيطة والحذر .(  ×)   -41

 -ما رأيك في المواقف التالية مع ذكر السبب:  -السؤال الثاني: 
 طفل يتسلق الجدران. -1

  ألنه يعرض نفسه للخطر واألذى-السبب:    يعجبني الالرأي: 
 إشعال النار بجانب األشجار في الحديقة. -2

  ألنه قد يتسبب في احداث الحرائق-السبب:    يعجبني الي: الرأ
 اللعب بمسدسات الخرز. -3

  ألنه يعرض نفسه لخطر الموت-السبب:    يعجبني الالرأي: 
 اللعب بالمفرقعات واأللعاب النارية. -4

  ألنها قد تسبب الحروق      :بالسب   يعجبني الالرأي:  
 رفع الزجاج المكسور عن الطريق. -5
  ألنه يرفع األذى عن الطريق-السبب:    يعجبني الرأي:   
  زميلك ال يحترم إشارات المرور عند قطع الشارع.  -6
 . ألنه يعرض نفسه لخطر حوادث السير:  السبب   يعجبني ال الرأي:   
 عقوبات على السائقين المخالفين إلشارات المرور.وضع  -7

 . يساعد علي االلتزام بقوانين المرورالسبب:      يعجبني الرأي: 
 مرام تنام وتترك المدفأة مشتعلة. -8

 ألنه قد يحدث حرائق ويؤدي الي االختناق والموت.السبب:      يعجبني الالرأي: 
 رأيت أخاك الصغير يعبث بمفاتيح الكهرباء. -9

  ألنه تسبب له صعقة كهربية قد يموت نتيجتهاالسبب:     يعجبني ال الرأي: 
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 أوالد يسبحون بعيدًا عن األماكن المخصصة للسباحة.-10
 النهم قد يتعرضوا للغرق.السبب:     يعجبني الالرأي: 

  -أكمل الفراغ:  -السؤال الثالث:  
  األمن والسالمة الحيطة والحذر يوفر لنا  -1
 إجراءات نتبعها لنحافظ على أنفسنا من الخطر واألذى  هي العامةالسالمة   -2
  الملعبنلعب الكرة في  -3
 منقذين نسبح في األماكن المخصصة للسباحة وبوجود  -4
 مشتعلة في الغرفة أثناء النوم. المدفأةال تترك  -5
 مناسبةمسافة علينا أن نستخدم األجهزة اللوحية من  -6
 اآلبــار  ال أقترب من األماكن الخطرة مثل  -7
 المحيطة.........................أحافظ على سالمتي في  -8
 النارية. واأللعاب المفرقعاتأتجنب استخدام  -9

 ونظام. هدوءـعلينا الصعود والنزول على الدرج بـــــــــ -10
 الضرر  ال أعبث باألدوات التي تسبب -11
 بـــــــــــسالمتي.على الطالب اتباع تعليمات المعلم التي تهتم  -12
 صحيحة  والجلوس بطريقةجسمي بنظافة من طرق السالمة العامة االهتمام  -13

 -أكتب ما تدل عليه العبارة اآلتية: -السؤال الرابع: 
 هي إجراءات نتبعها للحفاظ على أنفسنا من الخطر واألذى.            (السالمة العامة)

  -بم تفسر:  -السؤال الخامس: 
 أهمية اتباع إجراءات الوقاية والسالمة؟  -1

  تحمينا من الخطر واألذى  السبب:
 يجب علينا عدم شرب المشروبات المثلجة في فصل الشتاء؟  -2

  حتي ال نصاب بالنزالت المعوية واألمراض في الجهاز التنفسي السبب:
  -صحح ما تحته خط:   -السؤال السادس: 

 ( بعد )        غسلها                قبلأتناول الفاكهة  -1
 (فئطن)          الشمعة قبل النوم                  نشعل -2
 ( بعيدة )                  قريبة أشاهد التلفاز من مسافة  -3

  -حاكم التصرفات اآلتية )يعجبني، ال يعجبني(:   -السؤال السابع:   
 (ال يعجبني)                      الشارع.اللعب بالكرة في  -1
 (ال يعجبني)                             .واألشجارتسلق األسوار  -2
 (ال يعجبني)     النوم.في الغرفة أثناء  ترك موقد الفحم -3
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  (ال يعجبني)                     .الناريةاللعب بالمفرقعات واأللعاب  -4
  (ال يعجبني)                                صحي.تناول الطعام الغير  -5

 
 أكتب طرق الحيطة والحذر عن  -السؤال الثامن: 

  في المناطق المخصصة ممارسة السباحة -1
  واالشارة الضوئية خضراء " من ممر المشاة " .الشارعقطع  -2
  لباس المالبس الخفيفة / عدم الخروج أثناء فترة الظهيرة .الجوارتفاع حرارة  -3
 استخدام الفوط الصحية عند الرشح. .والرشحاإلصابة باإلنفلونزا  -4
 االدوية في مكان بعيد عن متناول األطفال. وضع. األدويةاستخدام  -5
 استخدام أدوات االنارة اآلمنة والتأكد من اطفائها.  .انقطاع التيار الكهربائي -6
 عدم استخدامها لفترات طويلة جدا.الكهربائية. استخدام األدوات  -7

 وضح رأيك في السلوك اآلتي:  -السؤال الثامن: 

                                         
 يعجبني() الرأي:              

 -امام السلوك الخطأ: )×( امام السلوك الصحيح وعالمة ( √)السؤال التاسع: ضع عالمة 

 
               (×                  )    (    √                    )           (×           ) 

 
 الفلسطينية الشرطة الثاني: الدرس

 -امام العبارة الخاطئة: )×( امام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة   -السؤال األول:  
 يقوم شرطي المرور بتنظيم حركة السير  في الشارع .(  √)    -1
 الجهة المسئولة عن الشرطة الفلسطينية وزارة العمل .(  ×)    -2
 تطبق الشرطة القانون على من يخالف قوانين السير  .      (  √)    -3
 أقطع الطريق واإلشارة حمراء .(   ×)   -4
 أستمع لتعليمات الشرطي حفاظًا على حياتي .(  √)    -5
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 وزارة الداخلية هي المسؤولة عن جهاز الشرطة الفلسطينية . (  √)    -6
 أبلغ الشرطة بوجود حادث بهدف الُمزاح معهم .(  ×)    -7
 تعمل الشرطة على توفير النظام واألمن .(  √)    -8
 أعبر الطريق من ممر المشاة .(  √)    -9
 ال أشعر باألمان في وجود الشرطة .(  ×  )  -10
 يقوم الشرطي بمعالجة المرضى .(  ×)    -11
 فقد شيء أبلغ المستشفى .أعندما (    ×)  -12
 تساعد الشرطة المزارعين في قطف الزيتون .(     ×)  -13
 أرفض مساعدة الشرطة بدور الشرطي الصغير .(  ×)    -14
 إذا فقد شخص ابنه يقوم بتبليغ مركز الشرطة للبحث عنه .(  √)    -15
 تشارك الشرطة أبناء شعبها في المناسبات الوطنية .(  √)    -16
 تحافظ الشرطة الفلسطينية علي األمن والنظام وتطبيق القانون .(  √)    -17
 يجب احترام الشرطة وتنفيذ تعليماتهم .(  √)    -18
 من أعمال الشرطة. ىعالج الجرح(  ×)    -19
 إصالح الطريق وتعبيدها من أعمال المجلس البلدي .(    √)    -20
 . (100رقم هاتف الشرطة ) (  √ )   -21

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -السؤال الثاني: 
 عندما ُيساعد الشرطي المزارعين في قطف الزيتون فإن هذا العمل من        -1

 واجبات الشرطي( – أنشطة الشرطي –)أعمال الشرطي                                                  
 االثنين( – لجرائما –)الحشرات مكافحة                      يعمل جهاز الشرطة على  -2
 الشرطة(  -القامة  – الزي  )............ الرسمي   نتعرف على الشرطي من خالل  -3
 ( الشرطي –المعلم  –)الطبيب مهام                  حماية المواطنين وممتلكاتهم من -4
 ( خضراء  –صفراء    –) حمراء   يسمح بمرور السيارات واإلشارات الضوئية             -5
 جميع ما سبق صحيح( – تنفيذ تعاليمهمو احترامهم  –)ازعاجهم                 من واجبنا تجاه الشرطة      -6
 المحامي(  –المهندس  – الشرطي)نظيم السير والحفاظ على األمان الشخص الذي يقوم بت -7
 (  أزرق    -أحمر     –) أصفر                                 زي الشرطي لونه        -8
 ( الشرطة –التربية  –) الهندسة                               يدرس الشرطي في كلية  -9

 (  20 – 24  - 12يتواجد أفراد الشرطة في مركز الشرطة على مدار ال ......... ساعة   )  -10
 استعد ( -سر    – قف)                          الضوء األحمر في إشارة المرور يعني         -11

 -اكتب المصطلح العلمي:  -السؤال الثالث: 
 ُيحافظ على األمن واالستقرار في الوطن. جهاز جهاز الشرطة() -1
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 تشرف على جهاز الشرطة. ( وزارةالداخلية وزارة) -2
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  -)أ( كيف تتصرف في المواقف التالية:  -السؤال الرابع: 
 أنصحه بعدم السرعة ألنه يعرض حياته وحياة اآلخرين للخطر.. سائق يسير بسرعة داخل شوارع المدينة -1
 ال يعيقوا عمل الشرطة. أنصحهم بعدم التجمع حتى يتجمع الناس بكثرة عند حدوث حادث سير. -2
  أبلغ الشرطة المدرسة.شاهدت جسم غريب في طريقك إلى  -3
  أنصحهم بأن يسيروا على الرصيف. الطريقشاهدت أطفال يعبرون من منتصف  -4
 أتصل بالشرطة وأخبرهم.. الجيرانرأيت لصًا يتسلل بين  -5
 بأن يحترموا رجال الشرطة. أنصحهم. الشرطةرأيت أوالد يسخرون من رجال  -6

 )ب( ما رأيك مع ذكر السبب؟
 بعض الطالب يزعجون الشرطة بالبالغات الكاذبة. -1   
  ألنه يعطل عمل الشرطةالسبب:      ال يعجبنيالرأي:     

 تدريب الطالب على القيام بدور الشرطي الصغير.-2
 ألنه يخلق قيادات.السبب:      يعجبنيالرأي:    

  )ج( اذكر السبب:
 يحافظون على حرياتنا وممتلكاتنا. ألنهم. الشرطةيجب علينا احترام رجال  -1
 للحفاظ علي حياتنا. يجب االلتزام باستخدام حزام األمان عند ركوب السيارة -2

 -ضع الرقم الذي تقوم به الشرطة حسب ما هو مطلوب فيما بين القوسين:  -السؤال الخامس: 
 ( التدخل عند وقوع حادث .   4)    (  تنظيم حركة المرور والسيارات .                                 1)   
 ( حماية المواطنين .  2(  حماية المؤسسات الحكومية .                                 )      3)   

 السؤال السادس: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:
 جهاز يقوم على المحافظة علي األمن والنظام والتطبيق والقانون. الشرطة -1
 .والسياراتالمرور من األعمال التي تقوم بها الشرطة تنظيم حركة  -2
 الوطنية.وتشاركهم في المناسبات  الزيتون تساعد الشرطة الفلسطينية المواطنين في موسم قطف  -3
 الصغير. الشرطي تدرب الشرطة الطالب على القيام بدور -4
 .جهاز الشرطةحماية المواطنين وممتلكاتهم من مهام  -5
 تسمح بمرور السيارات. الخضراءاإلشارة  -6
 تشرف على الشرطة الفلسطينية. الداخليةوزارة  -7
 يحافظ على األمن واالستقرار في الوطن. الشرطةجهاز  -8

  السؤال السابع: أجب عما يلي
 جهاز يحافظ علي حياة المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم.ما المقصود بالشرطة؟  -1
  حماية المواطنينب.         تنظيم حركة المرورمن مهام الشرطة: أ.  -2
 أن نحترمهم ونتعاون معهم.ما واجبنا تجاه الشرطة؟  -3
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 -امام السلوك الخطأ: )×( امام السلوك الصحيح وعالمة ( √)السؤال الثامن: ضع عالمة 

 
               (×       )                                 (√                          )             (√        ) 

 السؤال التاسع: فرق بين الصورتين بجمل مفيدة:

 
                    (√          )                                    (×            ) 

 المدني الدفاع الثالث: الدرس
  -( أمام العبارة الخطأ: (  أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع إشارة ) -السؤال األول:   

1-    (  . أتصل بشرطة المرور في حالة وجود حريق في منطقتنا ) 
2-    (  . من صفات أفراد الدفاع المدني الجرأة والشجاعة ) 
3-    (  . يهدف الدفاع المدني لحماية المواطنين وإنقاذهم من األخطار ) 
4-    (  . إطفاء الحرائق من مهام رجل االسعاف ) 
5-   (   . يتصف أفراد الدفاع المدني بالجبن والخوف ) 
6-     (  الرقم المخصص للدفاع المدني )100 . 
7-    (  . لون سيارة الدفاع المدني أخضر ) 
8-    (  . ال يستطيع أفراد الدفاع المدني مساعدة المواطنين عندما يسوء الجو ) 
9-   (    يعمل أفراد الدفاع المدني على إنقاذ المواطنين ).المحاصرين في المباني والمصاعد الكهربائية 

10-     (  .يقوم رجال الدفاع المدني بإصدار النشرات التي تعمل على توعية المواطنين ) 
11-    (    . نتصل بالدفاع المدني في وقت الخطر ) 
12-    (   .نتجمع حول فريق الدفاع المدني وهم يقومون بعملهم ) 
13-     (  ألتزم بتعليمات الدفا ). ع المدني 
14-     (  .أساعد الدفاع المدني في الوصول إلى مكان الحادث ) 
15-     (  .عند سماع صافرة الدفاع المدني يجب على جميع السيارات فتح الطريق لها ) 
16-      ( . الدفاع المدني مؤسسة وطنية تهدف إلى حماية المواطنين ) 
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17-      ( . لون طفاية الحريق أحمر ) 
18-     (  . التصرف الغير سليم في حالة إسعاف أي شخص قد يضاعف من إصابته ) 
19-     ( . يستخدم الدفاع المدني سيارات يتغلب عليها اللون األحمر ) 
20-     ( . إطفاء الحريق وفتح الشوارع عند تراكم الثلوج من أعمال الدفاع المدني ) 
21-     ( . احترام أفراد الدفاع المدني واجب وطني ) 

   -أكمل الفراغ:  -ؤال الثاني: الس
 ومساعدة المواطنينإطفاء الحرائق وفتح الشوارع عند تراكم الثلوج يقدمها الدفاع المدني  من الخدمات التي -1

  عندما تفيض الشوارع وإنقاذ المحاصرين في المصاعد الكهربائية 
 سيارات مكتوب عليها الدفاع المدني من اآلالت والمعدات التي يستخدمها أفراد الدفاع المدني  -2
 هي المسؤولة عن شرطة الدفاع المدني. الداخليةوزارة  -3
  .بــــــــالقوة والشجاعةيتصف أفراد الدفاع المدني  -4
  األحمرسيارة الدفاع المدني يغلب عليها اللون  -5
 102الرقم الخاص بشرطة الدفاع المدني هو  -6
 عليها. الثلوج متراكعند  الشوارعالحرائق وفتح  إطفاء المدنيمن األعمال التي يقوم بها الدفاع  -7
 مؤسسة وطنية تهدف إلي حماية المواطنين وإنقاذهم عند وقوع الخطر. الدفاع المدني  -8

الكهربائية ويقوم بمساعدة المواطنين عندما  المصاعدو أيقوم الدفاع المدني بإنقاذ المحاصرين في المباني  - 9       
 بمياه األمطار الغزيرة.المنازل و الشوارع تفيض 

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -السؤال الثالث: 
  كل ما سبق() إطفاء الحرائق ، مساعدة المواطنين ، دني على                    يعمل الدفاع الم -1
 (  100،    102،      101الرقم الخاص بالدفاع المدني                 )   -2
 ،  اجتماعية  (   وطنية) أهلية    ،   سسة                       الدفاع المدني مؤ  -3
 ،   أخضر   ، أصفر  (      أحمر)                        لون طفاية الحريق     -4
 ،  األصفر   ،  األخضر (    األحمر)       يغلب على سيارة الدفاع المدني اللون    -5
 (  الشرطي ) الطبيب   ،  المحامي  ، دفاع المدني يشبه زي           زي رجال ال -6

  -أكمل الفراغ:  -السؤال الرابع:               
 (100* هاتف  102*   هاتف  101)هاتف

 102. رقم هاتف الدفاع المدني 3      101اإلسعاف . رقم هاتف 2     100   رقم هاتف الشرطة  -1
  -كيف تتصرف في المواقف التالية:  -السؤال الخامس: 

 أختبئ في المالجئ  /  االبتعاد عن المكان  سماع صفارة اإلنذار  -1
 أخبر الدفاع المدني   رأيت مواطنين محاصرين داخل المصعد الكهربائي.  -2
 اتصل بالدفاع المدني .رأيت حريق مشتعل في بيت الجيران . -3
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 انصحهم باالبتعاد عن المدفأة ..أطفال يلعبون حول المدافئ  -4
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 وضح الخدمة التي يقدمها الدفاع المدني من خالل الصور: -السؤال السادس: 

 
مساعدة المواطنين عند حدوث حريق  فتح الشوارع عند هبوب رياح شديدة  مساعدة المواطنين عندما تفيض الشوارع 

 بمياه األمطار الغزيرة 
  -خط:  صحح ما تحته -السؤال السابع: 

 ( األحمر)                    األزرق يستخدم الدفاع المدني سيارة يغلب عليها اللون  -1
 (                                  102)                                         101رقم سيارة الدفاع المدني هو  -2
 (  الدفاع المدني )  عند الشعور بالخطر                                  بوازرة األسرى نتصل  -3
 (حماية)      المواطنين             تجهيزالدفاع المدني مؤسسة وطنية تهدف إلى  -4
 (      القوة والشجاعة)                               بالضعف والخوفيتصف أفراد الدفاع المدني  -5
 (كثيرة )            قليلةيقدم الدفاع المدني المساعدة للمواطنين واالنقاذ في حاالت  -6
 (                                   إتباع)                        تعليمات الدفاع المدني             إهمالمن واجبنا  -7
 (                   تسهيل )                     عمل أفراد الدفاع المدني              عرقلةمن واجبنا  -8
 (                    بالدفاع المدنيعند وجود خطر يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم ) بالهالل األحمر الفلسطينياالتصال  -9
 (                   حريق )                 عرس فلسطينيسماع صفارة الدفاع المدني ينذر بوجود  -10     
 (                                                                      أتبع )       تعليمات الدفاع المدني                                       أهمل-11     

 -أكتب ما تدل عليه العبارات اآلتية:  -السؤال الثامن:  
المواطنين وتقديم المساعدة لهم وانقاذ حياتهم في حاالت مؤسسة وطنية تهدف إلى حماية  (لدفاع المدنيا) -1

 الخطر ويتصف أفرادها بالشجاعة والجرأة.
لالتصال بهم عند  102سيارة تستخدمها مؤسسة وطنية تغلب عليها اللون األحمر وتحمل رقم ( الدفاع المدني) -2

 طلب المساعدة.
  حاالت الخطر. صوت تصدره سيارة الدفاع المدني في (صفارة الدفاع المدني) -3

 أذكر السبب  -السؤال التاسع:  
 النهم يقومون بأعمال خطرة تتطلب الجرأة والشجاعة.يتصف رجال الدفاع المدني بالشجاعة والجرأة   -1
  لتوفير األمن والسالمة                مؤسسة.توفير طفاية حريق في كل  -2
 .لتسهيل مهمتهم وعملهم           المدني.أهمية فتح الطريق لسيارة الدفاع  -3
 حتى نحمي أنفسنا من الخطر.              المدني يجب االلتزام بتعليمات الدفاع  -4
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  حتى ال نعيق عمل افراد الدفاع المدني. بعملهمعدم التجمع حول فريق الدفاع المدني وهم يقومون  -5
   

  -ماذا يحدث لو:  -السؤال العاشر: 
  تعطيل عملهم                 كاذبًا. اتصل طفل بالدفاع المدني اتصاالً  -1
 سيعيق عمل أفراد الدفاع المدني. .تجمع الناس حول فريق الدفاع المدني وهم يقومون بعملهم -2
وعم انقاد حياة لن يقوم افراد الدفاع المدني باعمالهم .عرقلة طريق سيارة الدفاع المدني عند سماع صفارتها -3

 الناس 
 سنعرض حياتنا للخطر .  .الدفاع المدنيعدم االلتزام بتعليمات  -4
 سيموت الناس     .لم يقم الدفاع المدني بإطفاء الحرائق -5
  تكثر الكوارث في البيوت والمؤسسات    .لم يقم الدفاع المدني بتوعية المواطنين وتدريبهم على كيفية تجنب وقوع الحوادث -6
 تكثر الحوادث وحاالت الوفيات . الكهربائيةعدم إنقاذ الدفاع المدني للمحاصرين في المباني والمصعد  -7
 سيصعب االتصال بهم. بها.لم يكن للدفاع المدني سيارة ورقم خاص يختص  -8
 ستنتشر الحرائق / موت الكثير من الناس  المدني.لم يوجد مؤسسة الدفاع  -9

 يموت من في داخل الغرفة.  النوم.تركت المدفأة مشتعلة أثناء  -10
 حاكم التصرفات اآلتية بكتابة )يعجبني، ال يعجبني(    -السؤال الحادي عشر: 

 ( ال يعجبني )            رجل من رجال الدفاع المدني تخاذل عن إطفاء الحريق لخوفه وضعفه             -1
                          ( ال يعجبني)      رفض الدفاع المدني تقديم المساعدة للمواطنين وانقاذهم في حاالت الخطر                -2
 (ييعجبنال  )        لم يتصل المواطن بالدفاع المدني عن تعرض أسرته للحريق                           -3
 ( ال يعجبني )   تخاذل الدفاع المدني عن مساعدة المواطنين عندما تفيض الشوارع والمنازل بمياه األمطار  -4
 ( ال يعجبني )                الدفاع المدني عن تدريب المواطنين وتوعيهم                          امتناع  -5
 ( ال يعجبني )        مجموعة من األفراد يقومون بعرقلة عمل أفراد طواقم الدفاع المدني                     -6
 ( ال يعجبني )                                         عدم االلتزام بتعليمات الدفاع المدني                  -7
 ( ال يعجبني )                                          كاذبًا             رجل يتصل بالدفاع المدني اتصاالً  -8
                                                                                                                                                        ( ال يعجبني )رجال الحي يؤخرون وصول أفراد طواقم الدفاع المدني إلى مكان الحادث في الوقت المناسب.  -9

  ( ال يعجبني )                            إغالق الطريق عند سماع صافرة سارة الدفاع المدني       -10
 

 الفلسطيني األحمر الهالل الرابع: الدرس
  -( أمام العبارة الخطأ: ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )  -السؤال األول:  
1-     ( . ال نهتم بتعليمات الهالل األحمر ) 
2-    (  . من األنشطة التي يقوم بها الهالل األحمر إقامة المخيمات الصيفية ) 
3-    (  . ال أشارك في األعمال التطوعية التي تدعو لها جمعية الهالل األحمر ) 
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4-   (   . ُيدرب الهالل األحمر المواطنين على اإلسعافات االولية ) 
5-    (  . ُيشكل الهالل األحمر فريق متطوعين لمساعدة الناس ) 
6-    (  .تهدف جمعية الهالل األحمر إلى تخفيف معاناة المواطنين في أوقات السلم والحرب ) 
7-    ( .نشارك في التبرع الهالل األحمر من أجل مساعدة المتضررين ) 
8-     ( . يجب وضع الدواء بعيدًا عن متناول األطفال ) 
9-     (  تتعرض الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف في فلسطين إلى صعو ).بات ومخاطر بسبب االحتالل الصهيوني 

10-   (  .ال يتعرض الُمسعفين إلى أية أخطار بسبب حماية حقوق اإلنسان ) 
11-    ( . تعمل جمعية الهالل األحمر حمالت تطوعية لتوعية المواطنين ) 
12-   (  .ُتهمل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني المعاقين في المجتمع الفلسطيني ) 
13-   (   .جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تقدم خدمات صحية ) 
14-   (  .جمعية الهالل الفلسطيني ليس لها مراكز في جميع محافظات فلسطين والمخيمات الفلسطينية ) 
15-   (  . تعمل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني على إنشاء العيادات والمستشفيات ) 
16-   (  أتصل على ا ). لهالل األحمر عند الضرورة 
17-   (  . نتجمع عند وقوع حادث سير ) 
18-    (  .جمعية الهالل األحمر مؤسسة فلسطين مركزها مدينة غزة فقط ) 
19-   (   . تقوم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بعمل دورات تدريبية لإلسعافات األولية ) 
20-   (  تقدم جمعية الهالل األحم  ). ر الفلسطيني المساعدة للفلسطينيين في جوانب كثيرة 
21- (    .تقدم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني للمواطنين الخدمات االجتماعية فقط ) 
22- (     . تقدم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني اإلسعافات األولية للمصابين ونقلهم للمستشفيات ) 
23- (     . تسهم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في بناء المستشفيات ) 
24-     ( . ال تستطيع جمعية الهالل األحمر تقديم الخدمات أثناء المواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي ) 

  -اختر اإلجابة الصحيحة: -السؤال الثاني: 
 ( 102،     101،       100)       رقم هاتف اإلسعاف                        -1
 ، لكافة الناس (اإلعاقات السمعية والبصرية ي و لذ) للمتفوقين  ،  في إنشاء مدارس           جمعية الهالل ُتسهم -2
   (ما سبق جميع الحرب،واطنين في أوقات )السلم، تهدف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلى تخفيف معاناة الم -3
  جميع محافظات فلسطين()  قطاع غزة  ،  الضفة الغربية ، حمر الفلسطيني في محافظات   توجد مراكز الهالل األ -4
الخدمات التالية ما عدا                     تقدم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني المساعدة للفلسطينيين في جوانب كثيرة من  -5

 ( .التعليمية)الطبية، الصحية، االجتماعية، 
 ، األصفر (  األبيض) األحمر  ،  اللون                اإلسعاف يغلب عليهالون سيارة  -6
  أبيض، أصفر( ،)أحمر فطة الهالل األحمر الفلسطينيلون شعار المرسوم على سيارة اإلسعاف على يا -7
  -السؤال الثالث:  
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 أكتب ما تدل عليه العبارة: (أ)
 مؤسسة فلسطينية لها مراكز في جميع محافظات فلسطين، والمخيمات الموجودة خارج الوطن. (الهالل األحمر) -1

 
 أكتب ثالثة أعمال يقوم بها الهالل األحمر. -2
  التوعية والدعم لطلبة المدارس ولذوي اإلعاقةب.       تدريب المواطنين على اإلنقاذ عند حدوث الكوارث.أ. 

 .وصحية واجتماعيةتقدم المواطنين خدمات طبية ج. 
 األحمر.أذكر معيقات ومخاطر يسببها االحتالل اإلسرائيلي لفرق الهالل   -3
 منع سيارات اإلسعاف من الوصول إلى األشخاص المصابين.أ. 

 تعرض بعض المسعفين الي االعتداء أو اإلصابة أو االستشهاد.ب. 
 قصف سيارات اإلسعاف.ج. 

  -المواقف التالية: كيف تتصرف في  -السؤال الرابع: 
 مجموعة من العمال ُأصيب زميلهم إصابة بالغة أثناء العمل. -1

 يتم نقله الي المستشفى 
 رأي أحد المارة طفاًل وحده داخل سيارة مغلقة األبواب والنوافذ. -2

 االتصال بالجهات المختصة 
 سيارة إسعاف ُتطلق صافرة اإلنذار وأمامها سيارة ُركاب. -3

 أفسح الطريق لسيارة اإلسعاف 
 متطوعون من الهالل األحمر الفلسطيني يقومون بحملة نظافة في الحي . -4

 أشكرهم علي جهودهم في تنظيف الحي 
 نقله الي المستشفى  /  أتصل باإلسعاف .أصيب شخص أمامك إصابة بالغة  -5

  -السؤال الخامس:    
 لون الشكل  -1
   اإلسعافسيارة هذا الشكل يرمز إلى  -2

 السؤال السادس: أكمل بالكلمة المناسبة مما بين األقواس: 
 [اإلسعافات األولية  -محافظة   -ة يالصح  -اإلعاقة   -حوادث   -خارج ]

 فلسطين. محافظةجمعية الهالل األحمر الفلسطيني لها مراكز في جميع  -1
 الوطن. خارجتوجد مراكز للهالل األحمر الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية الموجودة في  -2
 واالجتماعية. الصحيةتقدم جمعية الهالل األحمر الفلسطينية الخدمات الطبية و  -3
 السمعية والبصرية. اإلعاقةتسهم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في فتح المدارس لذوي  -4
 السير والحرائق. حوادثحمر الفلسطيني المساعدة عند وقوع تقدم جمعية الهالل األ -5
 . اإلسعافات األوليةتدريب على  دوراتتنفذ جمعية الهالل األحمر  -6
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  السؤال السابع: بين األثر الجيد للتصرفات التالية:
 قيام فريق الهالل األحمر التطوعية بتنظيف الشوارع. -1

 يجمل الشارع ) يعطى منظرًا جمياًل(   /   الحماية من خطر االمراض والحشرات الضارة األثر الجيد 
 وضع األدوية في مكان مخصص بعيدًا عن األطفال. -2

 حماية األطفال من خطر الموت والتسمم.األثر الجيد 
 إفساح الشارع لسيارة اإلسعاف. -3

 قيام المسعفين بالدور المطلوب منهم . األثر الجيد .
 السؤال الثامن: ما األثر الناجم عن التصرفات السلبية التالية، وما هو التصرف الصحيح المقابل له.   

 االتصال الكاذب بالهالل األحمر. -1
 يعطل عملهم ويزعجهم األثر الناجم 

 عدم تقديم بالغات كاذبة . التصرف الصحيح 
 إعاقة عمل فريق الهالل األحمر وإعاقة حركتهم. -2

 دم قيامهم بالدور المطلوب منهم .ع األثر الناجم 
 افساح المجال لهم للقيام بعملهم  /  وعدم إعاقة حركتهم .التصرف الصحيح 

  السؤال التاسع: علل   
 أهمية عمل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. -1

 أوقات السلمتخفيف معاناة المواطنين في  / تقديم الخدمات الصحية والطبية واالجتماعية للمواطنين: السبب 
 والحرب 

 تتعرض الطواقم وسيارات اإلسعاف في فلسطين إلى صعوبات ومخاطر. -2
                                                                                 . بسبب االحتالل اإلسرائيلي: السبب 

 والمحررين األسرى  شئون  هيئة الخامس: الدرس
  -( امام العبارة الخاطئة: ( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال األول: 

1-      (  . هيئة شئون األسرى والمحررين هي مؤسسة يهودية ) 
2-     (   . تهتم هيئة األسرى والمحررين بشؤون األسرى والمحررين منهم ) 
3-      (  . أشارك جيراني بفرحهم بتحرير ابنهم األسير ) 
4-      (  . يقبع األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل الصهيوني ) 
5-     (   . تهتم هيئة األسرى والمحررين بفئة المعاقين ) 
6-     (   ( يصادف يوم )يوم األسير الفلسطيني 4 -17) 
7-    (    ال تستطيع هيئة شئون األسرى الحصو ). ل على معلومات 
8-     (   . نزور أهالي األسرى في يوم األسير الفلسطيني فقط ) 
9-      (   أشارك في فعاليات التضامن مع األسرى ) 
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10- (     . األسرى الفلسطينيون هم جميع الفلسطينيون الذين سجنهم االحتالل ) 
11-    (  . يجب علينا أسر األسرى في األعياد والمناسبات للتخفيف عنهم ) 
12-    (  . تعتبر هيئة األسرى المحررين مؤسسة دولية ) 
13-(      . من واجبنا تقديم الدعم والمساندة واألسرى وأسرهم بكافة األشكال ) 
14-    (  األسرى الفلسطينيون هم مناضلون من أبناء شعبنا الفلسط ). يني 
15-   (     . وجود آالف األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي ) 

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -السؤال الثاني: 
 ( 4 /17   -  18/7  -  15/4يصادف يوم األسير الفلسطيني بتاريخ                    )  -1
 المرضى  (  –المعاقين    -  األسرى ) ررين تهتم بـــــ               هيئة شئون األسرى في والمح -2
 األمريكي (    -  الصهيوني –) البريطاني      يقبع األسير الفلسطيني في سجون االحتالل           -3
  من الخدمات التي تقدمها هيئة األسرى والمحررين   -4

 ( جميع ما سبق صحيح -تقدم المساعدة  ألسر األسرى  -تهتم بشؤون المحررين  -) الدفاع عنهم    
 أردنية (   -يهودية     - فلسطينية)  هيئة شئون األسرى والمحررين مؤسسة                   -5
 هم جميع الفلسطينيون الذين يسجنهم االحتالل لسبب مقاومتهم له    -6

 جميع الفلسطينيين(  - األسرى    -)األحرار                                                          
  -أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة:  -السؤال الثالث. 

 17/4     يصادف يوم األسير الفلسطيني بتاريخ -1
  بشئون األسري هيئة شئون األسرى والمحررين تهتم  -2
 مناضلون من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يقاومون االحتالل الفلسطيني  األسري   -3
  الصهيونييقبع األسير الفلسطيني في سجون االحتالل  -4
  ألسر األسري  ةوتقديم المساعد وتهتم بشؤون األسري  الدفاع عنهماألسرى والمحررين من الخدمات التي تقدمها هيئة  -5
 من كل عام.17/4يجب علينا ان نشارك في يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف  -6
 . سجون االحتاللاألسري هم مناضلون من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يقاومون االحتالل وأصبحوا أسري في  -7
 اسل.و البأسرانا عن  اإلفراجبنطالب  -8
  تقديم الدعم والمساندةمن واجبنا تجاه األسري  -9

التضامنية لالفراج عنهم و المشاركة في الدعوات ياء يوم األسير الفعاليات واألنشطة التضامنية إلحمن  -10
   المشاركة في يوم األسير والحديث عن قضيتهم .

 ال أوافق(  –حاكم التصرفات اآلتية )أوافق  -السؤال الرابع:   
 ( أوافق)       مناسبات واألعياد             نقوم بزيارة األهالي األسرى والمحررين في ال -1
 (أوافق)        ( من كل عام     17/4أشارك في إحياء يوم األسير الفلسطيني بتاريخ ) -2
 ( قال أواف)       ن مع األسرى                 رفض صديقي المشاركة في فعاليات التضام -3
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 ( أوافق)                               أشارك في الدعوات التي تقام باإلفراج من األسرى  -4
 -صحح ما تحته خط:  -السؤال الخامس: 

 ( 17/4)                                    15/4يصادف يوم األسير الفلسطيني بتاريخ  -1
 ( لألسري )             لألحرارمن خدمات التي يقوم بها األسرى والمحررين تقديم المساعدة  -2
 (الصهيوني )  االحتالل البريطانياألسرى الفلسطينيون، هم جميع الفلسطينيون الذين يسجنهم  -3
 

  السؤال السادس: اذكر السبب
 النهم يدافعون عن وطنهم .يقوم االحتالل باعتقال الفلسطينيين  -1
 بسبب منع االحتالل اإلسرائيلي لهم ال يستطيع أهالي األسري زيارة أبنائهم في سجون االحتالل . -2
  بسبب المعاملة السيئة لهم  قيام األسري باإلضراب عن الطعام  -3

 الوحدة الرابعة / مجتمعي الصغير    الدرس األول: أسرتي سعادتي
 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال األول: 

1-    (  . األسرة مجموعة من األفراد تربطهم صلة قرابة ) 
2-    (  .األسرة الصغيرة تتكون من الجد والجدة واألب  واألم واألبناء والعَّمات ) 
3-    (  . األسرة الكبيرة تتكون من األب واألم واألبناء فقط ) 
4-     ( . من واجبي احترام أفراد أسرتي ) 
5-    (  .أتعاون مع أفراد أسرتي في أعمال البيت ) 
6-    (  . ال أشارك أسرتي في مناسباتهم ألني مشغول في دراستي ) 
7-    (  .من يطيع والديه له أجر كبير ) 
8-    (  . حثنا الدين اإلسالمي على طاعة الوالدين ) 
9-    (  . أطلب من أبي كل شيء مهما كان ثمينًا ) 

10-   (   قيامي بمسؤ ). ولياتي في األسرة يزيد المحبة بيني وبينهم 
11-   (  . ال نقدر وال نحترم عمل اآلباء واألمهات ألن واجبهم ذلك ) 
12-   (  .عمل اآلباء واألمهات يتعب األبناء ) 
13-   (  . يعمل اآلباء واألمهات بمهن مختلفة ) 
14-    ( .  أرمي الطعام الزائد في سلة المهمالت ) 
15-  (   .ال أرتب غرفتي فأمي ترتبها ) 
16-  (   . أبي يعمل ليوفر لي ما أحتاجه ) 
17-  (  . أتعاون مع أفراد أسرتي في أعمال البيت ) 
18-   ( . أعبث باألدوات الكهربائية ) 
19-  (  . نقدر عمل اآلباء واألمهات ) 
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20-    (  . أترك غرفتي مضاءة عندما أخرج منها ) 
21-   (  . أساعد أقاربي علي الخير والشر ) 
22-   (   . األسرة الممتدة تتكون من األب واألم والجد والجدة ) 
23-   (  . أحفظ الطعام الزائد عن الحاجة داخل الثالجة ) 
24-    (  . جميع اآلباء يعملون بمهن مختلفة ) 
25-    (  . جدتي هي أخت أمي ) 

 
  -اختر اإلجابة الصحيحة:  -السؤال الثاني:  •

 )التعاون، صغيرة    ،  أعمال ، القرابة  ، المحبة ، الثالجة ، الكبيرة ، أجر(                     
 . القرابةصلة األسرة مجموعة من األفراد تربطهم  -1
 . صغيرة األسرة التي تتكون من األب واألم واألبناء نسميها أسرة -2
 .الكبيرةاألسرة الممتدة هي األسرة  -3
 . البيت أعمالفي أشارك أسرتي  -4
 عظيم. جرأله من يطيع والديه  -5
 .الثالجةأضع الطعام الزائد في  -6
 .المحبةو  التعاون قيام كل فرد في األسرة بمسؤولياته يؤدي إلى  -7

 أكمل الفراغات التالية بالكلمة المناسبة:  -السؤال الثالث: 
  شريفةأبي يعمل بمهنة  -1
 .المحبةالتعاون بين أفراد األسرة يؤدي إلى  -2
 مجموعة من األفراد تربطهم صلة القرابة. األسرة  -3
 مختلفة. مهنيعمل اآلباء واألمهات ب -4
 .صغيراوقل رب ارحمهما كما ربياني  -5
 عز وجل.  –عظيم من هللا  أجرلها طاعة الوالدين  -6

 -ماذا تقول لكل من:  -السؤال الرابع: 
 ال يعجبني / ألنه يجب عليه ان يتعاون ويتشارك في أعمال البيت.     يشارك أسرته في أعمال البيت.شخص ال  -1
 ال يعجبني / الن العمل عبادة / يجب علينا احترام مهنة والده.    نظافة.طفل يخجل من مهنة والده ألنه عامل  -2
 يعجبني / ألنه ال يسرف في استخدام الكهرباء       تيسير يطفئ أنوار الغرفة قبل الخروج منها. -3
 يعجبني / ألنه يحمى نفسه من األمراض            شخص يضع الطعام الزائد في الثالجة. -4
 ال تحافظ على نظافة يديها  ال يعجبني / ألنها هدى ال تغسل يديها بالماء والصابون بعد تناول الطعام. -5



 

19 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –التنشئة االجتماعية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 ألنه يتعاون مع اخته في ترتيب الغرفة وهذا يؤدي الي المحبة  يعجبني /  خليل يساعد أخته في ترتيب الغرفة. -6
 .ألنه يعصي والدته وال يطيعها  ال يعجبني /   ولد ينفر في وجه أمه وال يطيعها. -7

  -اكتب المصطلح العلمي:  -السؤال الخامس: 
 مجموعة من األفراد تربطهم صلة القرابة. (األسرة) -1
 أسرة تتكون من األب واألم واألبناء. (األسرة النووية) -2
 ( أسرة تتكون من الجد والجدة واألب واألم واألبناء واألعمام والعمات غير المتزوجات.األسرة الممتدة) -3
 

 -ما رأيك في التصرفات التالية مع ذكر السبب:  -السؤال السادس: 
 شخص يترك باب الثالجة مفتوحًا بعد االستعمال. -1

 ألن ترك باب الثالجة يؤدي الي دخول الحشرات الضارة اليها.: السبب         ال يعجبني: الرأي
 شخص يطيع والديه ويحترمهم. -2

 .ألن ذلك من أعمال اإلحسان والبر بالوالدين: السبب           يعجبني الرأي:
 شخص ال يغلق صنبور الماء جيدًا بعد فتحه. -3

 هدرًا. حتى ال يضيع الماء: السبب     ال يعجبني: الرأي
 غرفتها كل يوم وتهتم بنظافتها. صبا ترتب -4

 ألنها تحافظ على ترتيب وتنظيم غرفتها. السبب:     يعجبنيالرأي: 
 شخص يترك غرفته مضاءة عند الخروج منها. -5

  ألنه يسرف في استخدام الكهرباء السبب:    ال يعجبنيالرأي: 
  السؤال السابع: حاكم التصرفات التالية

  يعجبني( وأقول له بارك هللا فيك)        البيت.طفل يساعد أمه في أعمال  -1
  )ال يعجبني(طفل يستمر في اللعب وال يسمع كالم أمه  -2

  السؤال الثامن: )أ( كيف تتصرف في المواقف التالية
 أغلقه حتى ال يضيع الماء هدرًا.                            وجدت صنبور الماء مفتوحًا. -1
  ال أساعده زميله. علىطلب منك أحد أقاربك مساعدته في االعتداء  -2

 )ب(ما واجبك نحو كل من:  
 .أحترمهما وأطيعهما وأسمع كالمهماوالديك:  -1 
 .أحترمهم وأساعدهم في أي عمل خيرأقاربك: -2

 الدرس الثاني: مدرستي تعلمني
 ( امام العبارة الخاطئة:وعالمة )( امام العبارة الصحيحة ضع عالمة)   -السؤال األول: 

1-   (   . نذهب إلي المدرسة لنتعلم  ) 
2-   (   . أتناول فطوري في طابور الصباح ) 
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3-    (    .أذهب إلي المدرسة مبكرًا ) 
4-    (  . ال ألتزم بتعليمات الرحلة المدرسية ) 
5-    (  . اللجنة الثقافية تنظم البرامج اإلذاعية في المدرسة ) 
6-   (   .  المدرسة هي بيتي الثاني ) 
7-    (  . يحرص اآلذن علي بيئة مدرسية نظيفة وجميلة ) 
8-    (  . أرفع يدي بأدب عندما يسأل المعلم ) 
9-    (  . أحافظ علي نظافة كتبي ومالبسي  ) 

10-   (  نجل )في الصف علي األرض . س 
11-  (   .أذهب إلي مدرستي كل يوم مبكرًا ) 
12-  (   . اللجنة الثقافية والصحية من اللجان التي تشكلها المدرسة ) 

 13-   (  . اآلذن من العاملين في المدرسة ) 
 14-   (  . أحافظ علي نظافة الحدائق العامة وأماكن الرحالت ) 
 15-  (   . أصطف بنظام عند سماع جرس المدرسة ) 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  -السؤال الثاني: 
 [    مدرستي    -حديقتي         -] منزلي                                    بيتي الثاني وسر سعادتي     -1
 [ سبقجميع ما   -األخالق الحميدة    -] العلم والمعرفة  الطالب            ينمي المعلم ...............عند -2
 المعلم   [  -  المرشد  -] المدير  طالب علي حل مشاكلهم    يساعد ..............ال -3
 [   الرياضية  -االجتماعية     -]الصحية دوري كرة القدم في المدرسة هي  اللجنة التي تنظم  -4
 التلميذ[   - المدير   -]المعلم   ة هو ...................المسؤول عن إدارة المدرس -5

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:  -سؤال الثالث: ال
 تير(السكر  لم،عالم المدير،المرشد،  ،اآلذن)

 يعقد اجتماعًا مع الهيئة التدريسية لبحث أوضاع المدرسة. [المدير] -1
 ينمي العلم والمعرفة واألخالق الحميدة عن الطلبة. [المعلم] -2
 المدرسة.ينظم ملفات ر[ السكرتي] -3
 يوجه الطلبة ويساعدهم على حل مشاكلهم.د[ لمرش]ا -4
 على بيئة مدرسية نظيفة وجميلة.  [ يحرصآلذن]ا -5

 -اختر اللجنة المدرسية في المجموعة )أ( وما يناسبها من المهام في المجموعة )ب(: -السؤال الرابع: 
 ب ( )                                       )   أ   (              

 ( القيام بأنشطة اإلذاعة المدرسية المختلفة وتوعية الطالب    2)      لجنة النظام             -1
 ( الحفاظ على هدوء  الطالب وسالمتهم .   1)         اللجنة الثقافية       -2
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 (  تنمية  البدنية للطالب .  4)         اللجنة الصحية       -3
 ( االهتمام والعناية بالطالب ومتابعة نظافتهم وسالمتهم .  3)         اللجنة الرياضية      -4
 (   زيارات الطالب .  5)           اللجنة االجتماعية  -5
 ( إحياء السالم الوطني الفلسطيني والمشاركة في األنشطة الرياضية المختلفة   6)           اللجنة الكشفية     -6

 -ب الجدول التالي: صنف السلوكيات بحس -السؤال الخامس: 
االنتباه لشرح المعلم، المحافظة على النظام، ممارسة العنف، ُحسن االستماع، النظافة، إتالف ممتلكات المدرسة، 
القيام بواجباتنا، الكتابة على المقاعد، إهدار المياه، الجلوس بشكل سليم، االستئذان عند الدخول والخروج من 

 ر. الصف، المشاركة في اللجان المدرسية، كسر أغصان الشج
 السلوكيات السلبية السلوكيات اإليجابية

 ممارسة العنف، إتالف ممتلكات المدرسة المحافظة على النظام المعلم،االنتباه لشرح 
 الكتابة على المقاعد، إهدار المياه، ُحسن االستماع، النظافة، القيام بواجباتنا

عند الدخول والخروج  سليم، االستئذانالجلوس بشكل 
 المشاركة في اللجان المدرسيةالصف،  من

 كسر أغصان الشجر.

  -رتب خطوات الرحلة المدرسية فيها يأتي:  -السؤال السادس: 
 ( المحافظة على نظافة األماكن التي تزورها.  4)    -1
 ( تحضير ما يلزمنا للرحلة من مالبس وطعام وأقالم وأوراق لكتابة المالحظات .  2)    -2
 ( موافقة أولياء األمور.   1)    -3
 ( إتباع تعليمات المشرفين على الرحلة بعد اإلعالن عنها حتى نهايتها.  3)    -4
 ( إلقاء كلمة عن فائدة الرحلة في اإلذاعة المدرسية صباح اليوم التالي .  5)    -5

  -اكتب ما تدل عليه العبارات التالية:  -السؤال السابع: 
بعد األسرة فيها تنمو شخصية الفرد وتتسع معارفه وخبراته ويكتسب فيها األخالق  هي البيت الثاني المدرسة() -1

 والقيم الصالحة.
 السؤال الثامن: ما رأيك في المواقف التالية مع ذكر السبب  

 تلميذ ال يصغي لشرح المعلم. -1
 واالستيعاب أكثر.ألن االصغاء الجيد الى المعلم يساعد على الفهم  :السبب    ال يعجبني :الرأي

 تلميذ ال يجلس في الصف بأدب. -2
 ألنه ال يلتزم بتعليمات غرفة الصف. :السبب   ال يعجبني: الرأي

  السؤال التاسع: أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة  
  المديرالذي ينظم جميع أعمال المدرسة هو  -1
  العلم والمعرفة  المعلمون يكسبونا  -2
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 .الرياضية والكشفيةواللجنة  االجتماعيةواللجنة  الثقافية اللجنةو  النظاممن اللجان التي تشكلها المدرسة لجنة  -3
 المدرسة. ملفاتمن مهام السكرتير تنظيم  -4
 مبكرًا.المدرسة أحضر الي  -5
  اتالف ممتلكات المدرسة، اهدار المياه، اتالف المقاعدالمدرسة من السلوكيات الواجب تجنبها في  -6
 .المحافظة على النظام، االنتباه لشرح المعلممن السلوكيات اإليجابية الواجب اتباعها في المدرسة  -7
 في المدرسة. النافعةأتعلم العلوم  -8
 ليساعدنا في حل مشاكلنا. المرشدنتوجه إلى  -9

 
 
 
 السؤال العاشر: وفق بين المجموعتين )أ( وما يناسبها من المجموعة )ب(:  

 )ب(                                                  (أ)
 (     آذن المدرسة   2)           يعقد اجتماعًا لبحث أوضاع المدرسة          -1
 (     اللجنة االجتماعية   3)             يحرص علي بيئة مدرسية نظيفة وجميلة    -2
 (   مدير المدرسة   1  )        تقوم بأعمال تطوعية داخل المدرسة            -3

 ( امام السلوك الخطأ:( امام السلوك الصحيح وعالمة )ضع عالمة)   -السؤال الحادي عشر:

 
 الدرس الثالث: عالقتي مع جيراني

  -أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:  -السؤال األول:  •
 مكان العمل. هم القريبون مني في مكان السكن أو السوق أو على مقاعد الدراسية أو الجيران -1
 .مشاركتهو  مساعدتهو  زيارته هار على جار من حقوق الج -2
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  بـــــــــــــــــــــالتفاهم والهدوء والتسامح.تحل المشاكل بين الجيران  -3
  .أزوره إذا مرض جاري  -4
 .األفراح واألحزانأشارك جاري في  -5
 بين الجيران. جيدةأحرص على أن تبقى العالقات  -6
 جاره. يؤذمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال  -7
  -اختر اإلجابة الصحيحة:  -السؤال الثاني:  •

 (  أدب)عنف   ،   سخرية   ،                                أتحدث مع جاري بـــــــــــــــــــــ             -1
  كل ما سبق()أخيه    ،     جاره     ، ..                            المسلم يحسن إلى ................... -2
 (االثنان معاً )يحب     ،   يحترم   ،                 المسلم ................ جاره                          -3
 ه   ،  أشتمه (، أضرب     أزوره)                             إذا مرض جاري ...............         -4
 (  كل ما سبق)زيارته   ،  مساعدته   ،        من حقوق الجار علي جاره ..................                 -5
 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال الثالث:  •

1-     (   أراقب جاري و )عليه . صنتأت 
2-     (   . أنا مسلم أحترم جيراني ) 
3-     (  .الجيران هم القريبون مني في مكان السكن أو السوق) 
4-     ( .أزور جاري إذا مرض) 
5-     ( . أحافظ على ممتلكات جاري ) 
6-    (  ) .أشارك جاري في أفراحه وأحزانه 
7-    (  . أرد التحية على جاري كلما رأيته ) 
8-     ( . أحرص على العالقات الطيبة بيني وبين جاري ) 
9-    (  . أتسلق حائط جاري ) 

10-   (  . إذا احتاج زميلي قلم ال أعطيه ) 
11-   (  .من حقوق الجار على الجار مساعدته ) 
12-  (   . أستخدم العنف والكالم السيئ عن حل المشاكل مع جاري ) 
13-    ( .أرمي القاذورات أمام بيت جاري ) 
14-     ( . أساعد جاري على الخير وال أسا عده على الشر ) 
15-    (  . أساعد جيراني في قطف ثمار الزيتون ) 
16-   (   .أحمد يضرب أوالد الجيران وال يحترم جاره ) 
17-   (  .أساعد أقاربي وال أساعد جاري ) 
18-   (  أساعد جيراني ) .في تنظيف الحي 
19-   (  .)( أوصى الرسول "صلى هللا عليه وسلم")خيرًا بالجار 
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20-   (  . من واجبي نحو جاري إزعاجه واالعتداء عليه ) 
21-    (   تحل المشاكل بين الجيران بالتفاهم والتسامح ). 

 -حاكم التصرفات اآلتية مع ذكر السبب: -السؤال الرابع:  •
 زيارة المريض واجبة علي المسلم. الن يعجبني(ال ) المريض.على ال يزور جاره  -1
 نه ال يحترم ممتلكات جاره الخاصة .أل  ( ال يعجبني ) جاره.تلميذ يعتدي على ممتلكات  -2
 الن الرسول أوصى بالجيران ومعاملتهم معاملة حسنة. (يعجبني) حسنة.عبير تعامل الجيران معاملة  -3
 ألن النظافة من االيمان. يعجبني() الحي.ساعد أحمد جاره وهو ينظف شوارع  -4
 ألنها تساعد كبير السن. (يعجبني) البيت.امرأة تساعد جارتها العجوز في أعمال  -5
 ألنهم يزعج جيرانه ويؤذيهم  (ال يعجبني) جيرانه.رجل يرفع صوت المذياع عاليًا إلزعاج   -6
 الدين اإلسالمي أوصانا بالجار. ( ألنيعجبنيال ) الجيران.رجل يضع القمامة أمام بيت  -7

 
 
  -ماذا تفعل في الحاالت اآلتية:   -السؤال الخامس:  •

  أزوره            مريض:عرفت أن جارك  -1
  أنصحه أن يخفض صوت المذياع       جارك يرفع صوت المذياع:  -2
  أساعدهمعند جيرانك فرح ويطلبون مساعدتك:  -3
  أصلح بينهم         جيرانك: حدثت مشكلة بين  -4

  -السؤال السادس:  •
 ) أ ( "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " " من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره"

 إلى احترام الجار وعدم إيذاءه.إالم يدعونا الحديث الشريف؟ 
  فرحهمشاركته  جارك.)ب(أذكر موقفًا ساعدت فيه صديقك أو 

 
  ( امام السلوك الذي يعجبك:ضع عالمة)   -السؤال السابع: 

 
    ×     
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 الدرس الرابع: أنا وأصدقائي
  -أمام العبارة الخاطئة: )×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  -السؤال األول: 

1-    (    . األصدقاء تربطهم عالقة تقوم على المحبة والترابط ) 
2-      ( . الصديق وقت الضيق ) 
3-     (  . من صفات الصديق الجيد الغش والكذب ) 
4-     (  . أتجنب وقوع صديقي باألذى ) 
5-     (  . أعتدي على صديقي إذا اخطأ بحقي ) 
6-    (   . الصديق الجيد هو الذي يدعو صديقه إلى فعل الخير ) 
7-    (   من صفات الصديق الجيد األمانة والتسامح والص ) . دق 
8-     (  . أشارك صديقي في األفراح واألحزان ) 
9-    (   . أتعاون مع صديقي على إيذاء الجيران ) 

10-    (   إذا مرض صديقي أزوره ) 
11-   (   . أحب صديقي وأقف إلي جانبه وقت الضيق ) 
12-    (  . أتحدث مع صديقي بأدب واحترام ) 
13-    (  . أشجع صديقي علي تخصيص وقت للدراسة ) 
14-     ( . أتجنب مصاحبة من يشجعون علي إلحاق الضرر لآلخرين ) 
15-   (  . اتشاجر مع صديقي إذا خالفني في الرأي ) 
16-    (  . إذا أخطأ زميلي بحقي أسامحه ) 
17-   (   . أساعد صديقي عندما يحتاج المساعدة ) 

  -أكمل:  -السؤال الثاني: 
 . الضيقالصديق وقت  -1
 المحبة والترابط.األصدقاء هم أشخاص تربطهم عالقة تقوم على  -2
  األفراح واألحزان.أصدقائي في  أشارك -3
  األمانة والتسامح والصدق.حلى بها الصديق الجيد من الصفات التي يت -4
 .الخير ون هم من يحبون عملاألصدقاء الجيد -5

  -صنف الصفات التالية حسب الجدول:  -السؤال الثالث: 
 الصدق، البخل، اإلفساد، الكرم، التعاون، التسامح، الغش، الكذب، األمانة، المشاركة، الخيانة   

 صفات الصديق السيئ صفات الصديق الجيد
 الغش، الكذب، البخل، اإلفساد، الصدق، الكرم، التعاون، التسامح 

 الخيانة األمانة، المشاركة
  -ما رأيك في التصرفات التالية:  -السؤال الرابع: 
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 شخص يطلب من صديقه ترك المدرسة واللعب وقت االمتحانات. -1
 ألنه ال يشجع علي العلم  السبب ال يعجبني /الرأي 
 شخص صديقة مرض فذهب إلى زيارته. -2
 ألن الدين اإلسالمي يدعونا الي زيارة المريض. السبب/   يعجبني/  الرأي 
 يتعاون مع صديقه في إتالف أثاث المدرسة.شخص  -3
 ألنه يجب علينا المحافظة على الممتلكات العامة. /السبب ال يعجبني/  الرأي 
 شخص طلب منه صديقه المعاق أن يوصله للمدرسة.  -4

 ألن مساعدة المعاق تؤدي الي المحبة بين الناس.السبب/   ال يعجبني الرأي/
  -فسر:  -السؤال الخامس: 

 يساعد صديقه وقد حدوث مشكالت له . قالصدي الضيق.الصديق وقت 
 إخوتنا[   -معلمينا      -   أجدادنا]          المثل كالم .....................                 .أ

 األم[  -الجار   -   الصديق]يحثنا المثل السابق على مساعدة ....................     .ب
 [الخير  -الظلم      -   ]الشر.                    ..................أساعد صديقي في  .ت

 السؤال السادس: كيف تتصرف في المواقف التالية 
  أساعده  مساعدته.طلب منك صديقك  -1
  أسامحه      .حقك.أخطأ صديقك في  -2
  أسأل عنه   المدرسة.غاب زميلك عن  -3

 الدرس الخامس: الحي الذي أعيش فيه
  -أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتية:  -السؤال األول: 

 مكان يوجد فيه منتزه ومسجد ومدرسة ومركز صحي ونادي رياضي. (الحي) -1
 مكان نتعلم فيه العلوم النافعة. (لمدرسةا) -2
 مكان العبادة للمسلمين وهو من مكونات الحي. (المسجد) -3
 مكان لتقديم العالج للمرضى.  (المستشفى) -4
 عمل بدون أجر.  (التطوع) -5

 -أكمل العبارات اآلتية بالكلمة المناسبة مما بين القوسين:  -السؤال الثاني: 
 )يتطوعون، نظيفة، جميلة، البلدية، تجارية، مدارس، مراكز، شوارع(

 ومحالت تجارية. شوارعيتكون الحي من مساكن و  -1
 . ةصحي مراكزو وأماكن للعبارة ومنتزهات  مدارسبعض األحياء فيها  -2
 .جميلةو  نظيفةللمحافظة على بيئة حيهم  يتطوعون يتعاون سكان الحي و  -3
 لتوفير الخدمات فيه.  البلديةيتوجه سكان الحي إلى  -4

 ( امام العبارة الخاطئة:( امام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة)  -السؤال الثالث: 
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1-    ( .ال يحتاج سكان الحي إلى شبكات مياه وكهرباء ) 
2-    ( . المحافظة على مكونات الحي مسؤولية الجميع  ) 
3-    ( .يتعاون سكان الحي ويتطوعون للمحافظة على بيئة حيهم نظيفة ) 
4-   (  .أوافق على توسعة الشارع في حينا ) 
5-   (  . يتوجه سكان الحي إلى الشرطة لتوفير الخدمات في الحي ) 
6-   (  . نشتري الدواء من البلدية ) 
7-   (  . نتطوع لتنظيف الحي وتجميله ) 
8-   (  . أعارض توسعة الشارع في حينا ) 
9-    ( . نصلي في المسجد الموجود في حينا ) 
  -حاكم المواقف السلوكية اآلتية:  -السؤال الرابع:  •

ينا نظيفة وجميلة نت -1  ( يعجبني)              عاون جميعًا للمحافظة على بيئة حَّ
ينا                                    أعارض توسعة الشوارع  -2  ( ال يعجبني)في حَّ
ينا                     -3  ( يعجبني )             أطالب بإنشاء مركز صحي في حَّ
 السؤال الخامس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  •

 [  جميع ما سبق  -محالت    -شوارع    -]  مساكن                  يتكون الحي من               -1
 المسجد[ –الملعب  – المستشفى –المكان الذي يعالج فيه المرضي               ]المدرسة  -2
 المنتزه [ –الملعب  – السوق  –نشتري الخضار والفواكه من                  ] المدرسة  -3
 المنتزه [ –الملعب  –السوق  – المدرسة]                       أنا تلميذ أتعلم في        -4
 [  المسجد –المستشفى  –المدرسة  –] السوق                   يصلي المسلم في           -5

 السادس: وفق بين المجموعة )أ( وما يناسبها من المجموعة )ب(  السؤال •
 ) ب (                                  ) ا (                                

 (                    المسجد   4)        تحافظ علي األمن والنظام          -1
 المنتزهات  (                     3يلعب التالميذ الكرة في                )     -2
 الشرطة   (                    1 )    من أماكن الترفيه في حينا            -3
 الملعب   (                      2 )  عبادة                         مكان لل -4

  السؤال السابع: أذكر السبب
 يتطوع ويتعاون سكان الحي في تنظيف شوارع الحي  -1

 ألن التعاون يوفر الوقت والجهد السبب 
 اقترح حاًل للمشكالت التالية:)ب(     

 أحد الشوارع الفرعية في الحي المظلم.  -1
 وضع إنارة في هذه الشوارع .االقتراح: 
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 تراكم النفايات في بعض شوارع الحي. -2
 وضع حاويات في هذه الشوارع .االقتراح: .

  بالكلمة المناسبةالسؤال الثامن: أكمل الفراغات 
 الملعب.يلعب التالميذ الكرة في  -1
  المستشفىعندما أمرض أذهب إلى  -2
 .السوق  الفواكه والخضروات من أما المخبــــزنشتري الخبز من  -3
 جــــــــزار   أما الذي يبيع اللحوم فهو بقـــــــــــال  الشخص الذي يبيع في البقالة -4
 . المدرسةأنا تلميذ أتعلم في  -5
     .المستشفىمكان يقدم خدمات لعالج المرضي  -6

 السؤال التاسع: أكتب في الفراغات اآلتية مكونات الحي وأهميتها:
 المدرسة                     للتعليم  -1
 للعالج                   المستشفى -2
  للصالة            المسجد         -3

 موقع الميار التعليمي


