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 مؤسسات وطني توفر لي الحماية :لوحدة الثالثة ا                    ا
 سالمتي من واجبي : الدرس األول 

 : غير الصحيحةأمام العبارة  (×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√): ضع عالمة  السؤال األول

 )      ( يجب عمينا استخدام المنديل عند اإلصابة بالرشح. -1

 )      ( شاب يقود الدراجة النارية وال يمبس الخوذة عمى رأسو. -2

 )      ( أحمد يسبح في البركة مستخدمًا طوق النجاة. -3

 يرتدي المباس الخاص عندما يقترب من الخاليا. )      ( مربي النحل -4

 )      ( حداد يمحم الحديد دون أن يتخذ طرق الحيطة والحذر. -5

 ) ..................... ( ىي إجراءات نتبعيا لنحافظ عمى أنفسنا من الخطر واألذى.أكمل: -ب

 تأمل الرسومات التالية ثم عبر كتابيًا كما هو مطموب.: السؤال الثاني

 

 ................................ رأينا في السموك

 ................................ األثر الناجم عنو

 

 ................................ رأينا في السموك

 ................................ األثر الناجم عنو

 

 ................................ رأينا في السموك

 ................................ األثر الناجم عنو

 ................................ رأينا في السموك 

 ................................ األثر الناجم عنو
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 حاكم التصرفات التالية مع ذكر السبب: -أ: السؤال الثالث
 أطفال يمعبون بالمفرقعات واأللعاب النارية. -1

 الرأي/ ..............................................................................
 السبب/ ..............................................................................

 أوالد يسبحون بعيدًا عن األماكن المخصصة لمسباحة. -2
 ..............................................................................الرأي/ 

 السبب/ ..............................................................................
 كيف تتصرف في المواقف التالية؟ -ب
 رأيت أسالك كيرباء ممقاة عمى األرض. -1

....................................................................................... 
 أطفال يتسمقون األشجار المرتفعة. -2

....................................................................................... 
 ماذا يحدث لو؟ -أ: السؤال الرابع

 االلتزام بقوانين السير.قطع األطفال الشارع دون  -1
....................................................................................... 

 وضع أخيك الصغير المسمار بمفتاح الكيرباء. -2
....................................................................................... 

 أتي:ما ي لعم   -ب
 يجب عمينا عدم شرب المشروبات المثمجة في فصل الشتاء. -1

....................................................................................... 
 إطفاء المدفئة قبل النوم. -2

........................................................................................ 
 طرق الحيطة والحذر عند: اكتب: السؤال الخامس

 ............................................................اإلصابة باألنفمونزا والرشح -1
 ...............................استخدام األدوية............................. -2
 .................................الكيربائية...........................استخدام األدوات  -3
 انقطاع التيار الكيربي............................................................. -4
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 الشرطة الفمسطينية:  الدرس الثاني

 العبارة الخطأ :أمام (×  )أمام العبارة الصحيحة وعالمة( √): ضع عالمة السؤال األول

 )     ( تحافظ الشرطة الفمسطينية عمى األمن والنظام وتطبيق القانون. -1
 )     ( تشارك الشرطة الفمسطينية المواطنين في أعمال وأنشطة كثيرة. -2
 )     ( ال تعمل الشرطة عمى تنظيم المرور. -3
 )     ( يجب احترام الشرطة وتنفيذ تعميماتيم. -4
 عالج الجرحى من أعمال الشرطة.)     (  -5
 )     ( إصالح الطرق وتعبيدىا من أعمال المجمس البمدي. -6
 ". 111)     ( رقم ىاتف الشرطة "  -7

 أكمل الفراغ بالكممة المناسبة::  السؤال الثاني

 ...................... جياز يقوم عمى المحافظة عمى األمن والنظام وتطبيق القانون. -1

 األعمال التي تقوم بيا الشرطة تنظيم حركة .......................من  -2

 تساعد الشرطة الفمسطينية المواطنين في موسم قطف .............. وتشاركيم في المناسبات ............. -3

 تدرب الشرطة الطالب عمى القيام بدور .................... الصغير. -4

 تتصرف في المواقف التالية؟كيف  -أ:  السؤال الثالث

 * رأيت لصًا يتسمل بيت الجيران.
................................................................................ 

 * رأيت أوالد يسخرون من رجال الشرطة.
................................................................................ 

 ما رأيك مع ذكر السبب؟ -ب
 * بعض الناس يزعجون الشرطة بالبالغات الكاذبة.

 الرأي .................................................. السبب .....................................................
 * تدريب الطالب عمى القيام بدور الشرطي الصغير.

 ................................. السبب .....................................................الرأي .................
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 ماذا يحدث لو؟ -أ:  السؤال الرابع
 لم يكن جياز شرطة في الوطن؟ -1

..................................................................................... 
 ام بقوانين السير؟عدم االلتز  -2

...................................................................................... 
 اذكر السبب. -ب
 يجب عمينا احترام رجال الشرطة. -1

..................................................................................... 
 باستخدام حزام األمان عند ركوب السيارة.يجب االلتزام  -2

..................................................................................... 
 فاع المدنيالد   : الدرس الثالث

  : غير الصحيحةأمام العبارة  (×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√): ضع عالمة  السؤال األول

نقاذىم في حاالت الخطر.)     (  -1  يقدم الدفاع المدني المساعدة لممواطنين وا 
 )     ( يستخدم الدفاع المدني سيارات يغمب عمييا المون األحمر. -2
 )     ( يتصف أفراد الدفاع المدني بالجبن والخوف. -3
 ". 112)     ( رقم ىاتف الدفاع المدني "  -4
 تنظيم السير.)     ( من أعمال الدفاع المدني  -5
 )     ( إطفاء الحريق وفتح الشوارع عند تراكم الثموج من أعمال الدفاع المدني. -6
 )     ( احترام أفراد الدفاع المدني واجب وطني. -7

 أكمل الفراغ بالكممة المناسبة. : السؤال الثاني

 عند وقوع الخطر. ..................... مؤسسة وطنية تيدف إلى حماية المواطنين وانقاذىم -1

 .....................الرقمسيارة اإلطفاء حمراء المون مكتوب عمييا  -2

 من اآلالت والمعدات التي يستخدميا أفراد الدفاع المدني .................،..................،............... -3

 منازل بمياه ..................... وانقاذيقوم الدفاع المدني بمساعدة المواطنين عندما تفيض الشوارع وال -4

 المحاصرين في المباني أو ..................... الكيربائية.   
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 كيف تتصرف في المواقف التالية: -أ: السؤال الثالث

 * رأيت حريق مشتعل في بيت الجيران.
................................................................................. 

 * أطفال يمعبون حول المدافئ.
................................................................................. 

 ما رأيك مع ذكر السبب؟ -ب

 يي بوجود األطفال.* أسرة تستخدم المدفأة لتسخين الماء والط

 الرأي ................................................ السبب .......................................................

 * إبعاد المواد القابمة لالشتعال عن المدافئ والمواقد.

 ................................................الرأي ................................................ السبب .......

 : لعم   -أ:  السؤال الرابع

 * توفير طفاية حريق في كل مؤسسة.

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

 * أىمية فتح الطريق لسيارة الدفاع المدني.

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

 ماذا يحدث لو؟ -ب

 * تجمع الناس حول الدفاع المدني عند القيام بعممو.

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

 أثناء النوم.* تركت المدفأة مشتعمة 

.................................................................................. 
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 الهالل األحمر الفمسطيني:  الدرس الرابع

 : غير الصحيحةأمام العبارة  (×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√): ضع عالمة  السؤال األول

 األحمر الفمسطيني المساعدة لمفمسطينيين في جوانب كثيرة.)     ( تقدم جمعية اليالل  -1
 )     ( تيدف جمعية اليالل األحمر الفمسطيني إلى تخفيف معاناة المواطنين في أوقات السمم والحرب. -2
 )     ( تقدم جمعية اليالل األحمر الفمسطيني لممواطنين الخدمات االجتماعية فقط. -3
 لفمسطيني اإلسعافات األولية لممصابين ونقميم لممستشفيات.ال األحمر )     ( تقدم جمعية اليال -4
 )     ( تسيم جمعية اليالل األحمر الفمسطيني في بناء المستشفيات. -5
 )     ( ال تستطيع جمعية اليالل األحمر تقديم الخدمات أثناء المواجيات مع االحتالل اإلسرائيمي. -6

 المناسبة مما بين األقواس:أكمل بالكممة :  السؤال الثاني
 ) خارج ، حوادث ، اإلعاقة ، الصحية ، محافظات ، اإلسعافات األولية (

 جمعية اليالل األحمر الفمسطيني ليا مراكز في جميع ................... فمسطين. -1
 ................. الوطن.توجد مراكز لميالل األحمر الفمسطيني في المخيمات الفمسطينية الموجودة  -2
 تقدم جمعية اليالل األحمر الفمسطيني الخدمات الطبية و ..................... واالجتماعية. -3
 تسيم جمعية اليالل األحمر الفمسطيني في فتح المدارس لذوي ................. السمعية والبصرية. -4
 عند وقوع ................. السير والحرائق.تقدم جمعية اليالل األحمر الفمسطيني المساعدة  -5
 تنفذ جمعية اليالل األحمر دورات تدريب عمى ....................... -6

 بين األثر الجيد لمتصرفات التالية: -أ :لثالثالسؤال ا
 قيام فرق اليالل األحمر التطوعية بتنظيف الشوارع. -1

 ...............................................األثر الجيد .............................
 وضع األدوية في مكان مخصص بعيدًا عن األطفال. -2

 األثر الجيد .............................................................................
 إفساح الشارع لسيارة اإلسعاف. -3

 .............................................................................األثر الجيد 
 ما األثر الناجم عن التصرفات السمبية التالية وما هو التصرف الصحيح المقابل له. -ب
 االتصال الكاذب باليالل األحمر. -1

 ...............................األثر الناجم: ..................................................
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 التصرف الصحيح: .........................................................................
عاقة حركتيم. -2  إعاقة عمل فرق اليالل األحمر وا 

 ..........................األثر الناجم: .....................................................
 التصرف الصحيح: .........................................................................

 : لعم  :  السؤال الخامس
 أىمية عمل جمعية اليالل األحمر الفمسطيني. -1

 السبب: ......................................................................................
 تتعرض الطواقم وسيارات اإلسعاف في فمسطين إلى صعوبات ومخاطر. -2

 السبب: ........................................................................................

 هيئة شؤون األسرى والمحررين: الدرس الخامس

 أكمل الفراغ بالكممة المناسبة::  السؤال األول

 شؤون األسرى والمحررين مؤسسة فمسطينية تقوم بالدفاع عن ..........................ىيئة  -1
 يجب عمينا أن نشارك في يوم األسير الفمسطيني الذي يصادف ...................... من كل عام. -2
 ...........األسرى ىم مناضمون من أبناء شعبنا الفمسطيني الذين يقاومون االحتالل وأصبحوا أسرى في  -3
 نطالب بـ ........................ ألسرانا البواسل. -4
 األسرى ............واجبنا تجاه  -5
 ........ و............. و...............من الفعاليات واألنشطة التضامنية إلحياء يوم األسير -6

  : غير الصحيحةأمام العبارة  (×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√): ضع عالمة  لثانيالسؤال ا

 األسرى.(أشارك في فعاليات التضامن مع   )  -1
 ( تيتم ىيئة األسرى والمحررين بفئة المعاقين .  )  -2
 الفمسطيني فقط. األسير( نزور األسرى في يوم   )  -3
 ( يقبع األسرى الفمسطينيون في سجون االحتالل الصييوني .  )  -4
 ( أشارك جيراني بفرحتيم بتحرير ابنيم األسير .  )  -5
 يوم األسير الفمسطيني . 4/ 17( يصادف يوم   )  -6
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 اذكر السبب.:  السؤال الثالث
 يقوم االحتالل باعتقال الفمسطينيين. -1

....................................................................................... 
 يستطيع أىالي األسرى زيارة أبنائيم في سجون االحتالل.ال  -2

........................................................................................ 
 قيام األسرى باإلضراب عن الطعام. -3

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

 مجتمعي الصغير: الوحدة الرابعة   
 أسرتي سعادتي: الدرس األول 

 أمام العبارة الخطأ :× أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √: ضع عالمة  السؤال األول

 .األسرة مجموعة من األفراد تربطيم صمة القرابة  (  )  -1
 تتكون األسرة الممتدة من األب واألم واألبناء فقط .     (   ) -2
 .جدتي ىي أخت أمي  (   ) -3
 أعبث باألدوات الكيربائية .                            (  )  -4
 أحترم جميع أفراد أسرتي وأقاربي .                   (  )  -5
 أترك غرفتي مضاءة عندما أخرج منيا .               (  )  -6
 جميع اآلباء يعممون بمين مختمفة .                    (   ) -7

 : أكمل الفراغ بالكممة المناسبة مما بين القوسين : السؤال الثاني

 النووية (  -الزائد  –المحبة و   –مناسباتيم –التعاون ) 

 األب واألم واألبناء تسمى األسرة ...................... . األسرة الصغيرة التي تتكون من -1

 أشارك أقاربي في ....................... . -2

 قيام كل فرد في األسرة بمسؤولياتو يؤدي إلى .................. , ..................... . -3

 أحفظ الطعام .............. في الثالجة . -4
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 : حاكم التصرفات التالية :  السؤال الثالث

 ) ........................... (    طفل يساعد أمو في أعمال البيت .       -1

 طفل يستمر في المعب وال يسمع كالم أمو .  ) ........................... ( -2
 كيف تتصرف في المواقف التالية : -: أ السؤال الرابع

 .......................................................................وجدت صنبور الماء مفتوحًا .    -1
طمب منك أحد أقاربك مساعدتو في االعتداء عمى زميمو .  -2

........................................................................ 
 ما واجبك نحو كل من : -ب
 ...................................................................والديك :...................... -1
 أقاربك :.......................................................................................... -2

 مدرستي تعممني: الدرس الثاني 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : السؤال األول

 حديقتي ( –مدرستي  –بيتي الثاني وسر سعادتي ............ ) منزلي  -1

 جميع ما سبق ( –األخالق الحميدة  –ينمي المعمم ...........عند الطالب ) العمم والمعرفة  -2

 المعمم ( –المرشد  –يساعد .......... الطالب عمى حل مشاكميم . ) المدير  -3

 الرياضية ( –االجتماعية  –) الصحية  القدم في المدرسة ىي ....... المجنة التي تنظم دوري كرة  -4

 التمميذ ( –المدير  –المسئول عن إدارة المدرسة ىو ............. ) المعمم  -5

 أمام العبارة الخطأ :× أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √: ضع عالمة  السؤال الثاني

 نذىب إلى المدرسة لنتعمم             (  ) -1     
     ور الصباح .                   أتناول فطوري في طاب(  )  -2
 أذىب إلى المدرسة مبكرًا .   (  )  -3
      حمة المدرسية .                 ال ألتزم بتعميمات الر (  )  -4
 البرامج اإلذاعية في المدرسةالمجنة الثقافية تنظم (   ) -5
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 : وفق بين المجموعة ) أ ( وما يناسبها من المجموعة ) ب ( : ثالسؤال الثال

 ) أ (                                            ) ب (              

 يعقد اجتماعًا لبحث أوضاع المدرسة .          )     (  آذن المدرسة -1

 االجتماعيةيحرص عمى بيئة مدرسية نظيفة وجميمة .     )     (  المجنة  -2

 تقوم بأعمال تطوعية داخل المدرسة  .         )     (  مدير المدرسة  -3

 السموكات التالية حسب الجدول :: صنف  السؤال الرابع

إتالف ممتمكات  –حسن االستماع  –اتباع النظام  –ممارسة العنف  –إىدار المياه  –) المحافظة عمى النظام 
 المدرسة (

 السموكات السمبية اإليجابية السموكات
  
  
  
 

 عالقتي مع جيراني : الدرس الثالث

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : السؤال األول

 كل ما سبق ( –جاره   –المسمم يحسن إلى  ............ )  أخيو  -1

 أشتمو ( –أزوره  –إذا مرض جاري ...........    )  أضربو  -2

 سخرية ( –عنف  –مع جاري ب .............. )  أدب أتحدث  -3

 يؤذي ( –يحترم  –المسمم ......... جاره .          )  يشتم  -4

 كل ما سبق ( –مساعدتو  –من حقوق الجار عمى جاره .........    ) زيارتو  -5
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 : أمام العبارة الخطأ× أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √: ضع عالمة  السؤال الثاني

 أوصى الرسول صمى اهلل عميو وسمم  خيرًا بالجار .         (  ) - 1
 أشارك جيراني في األفراح واألحزان  .                   (  )  -2   

 ألقي القاذورات أمام منزل جيراني  .                      (  ) -3
 من واجبي نحو جاري إزعاجو واالعتداء عميو .         (  ) -4
 تحل المشاكل بين الجيران بالتفاىم والتسامح .      (  ) -5
 ي أساعد أقاربي وال أساعد جار  (  ) -6

 : أكمل الفراغ بالكممة المناسبة : السؤال الثالث

 من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ .................... . -1

السوق , أو عمى مقاعد ............ , أو في مكان الجيران ىم القريبون مني في مكان ............. أو في  -2
. .............. 

 ما رأيك في التصرفات التالية : -أ :  السؤال الرابع

 ) ........................... ( خالد يشارك جاره في مناسباتو .                   -1

 ............... () ............    سعيد يرفع صوت التمفاز ويزعج جيرانو .       -2

 يحافظ محمد عمى ممتمكات جاره .                ) ........................... ( -3

 اذكر موقفًا ساعدت فيو صديقك أو جارك ؟  -ب

..................................................................... 
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 أنا وأصدقائي: الدرس الرابع 

 أمام العبارة الخطأ :× صحيحة وعالمة أمام العبارة ال √: ضع عالمة  السؤال األول

 من صفات صديقي الصدق واألمانة واإلخالص .         (  )  .1

 أتشاجر مع زميالتي .     (  )  .2

  رض                            أسأل عن صديقي إذا م(  )  .3

 أتحدث مع زمالئي بأدب واحترام .                       (  )  .4

 أصدقائي الجيدون ىم من يحبون عمل الخير .       (  )  .5

 أشارك صديقي في األفراح فقط .                      (  )  .6

 ف الصفات التالية حسب الجدول :: صن   السؤال الثاني

 الغش (  –الكذب    –األمانة    –الكرم   – البخل  –) الصدق 

 صفات الصديق السيئ صفات الصديق الجيد
  
  
  

 

 : أكمل الفراغ بالكممة المناسبة مما بين القوسين : السؤال الثالث

 اإلخالص ( –الخير  –الضيق   -عالقة    –)   التسامح 

 األصدقاء أشخاص تربطنا بيم .............. تقوم عمى االحترام والمحبة . -1

 الصديق وقت ..................... . -2

 ب............... , ....................... .يتصف صديقي  -3

 أصدقائي الجيدون ىم من يحبون عمل ...................... . -4
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 : كيف تتصرف في المواقف التالية :  الرابعالسؤال 

 طمب منك صديقك مساعدتو .  ........................................................... -1

 في حقك .        ............................................................أخطأ صديقك  -2

 غاب زميمك عن المدرسة .   ............................................................ -3

 الحي الذي أعيش فيه:  الدرس الخامس

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : السؤال األول

 جميع ما سبق ( –محالت  –شوارع  –يتكون الحي من ............          ) مساكن  -1

 المسجد  ( –الممعب  –المستشفى  –المكان الذي يعالج فيو المرضى ....... ) المدرسة  -2

 المنتزه  ( –الممعب  –السوق  –نشتري الخضار والفواكو من ............. ) المدرسة  -3

 المنتزه  ( –الممعب  –السوق  –أنا تمميذ أتعمم في .................     ) المدرسة  -4

 المسجد  ( –المستشفى  –المدرسة  –يصمي المسمم في ................  ) السوق  -5

 ارة الخطأ :أمام العب× أمام العبارة الصحيحة وعالمة  √: ضع عالمة  السؤال الثاني

 المحافظة عمى مكونات الحي مسؤولية الجميع .   ) (-1

 نتوجو لممجمس القروي أو البمدية لتوفير الخدمات في حينا . ) ( -2

 نشتري الدواء من البمدية .                   ) (-3

 نتطوع لتنظيف الحي وتجميمو .            ) ( -4

 أعارض توسعة الشارع في حينا .   ) (-5
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 : وفق بين المجموعة ) أ ( وما يناسبها من المجموعة ) ب ( :  السؤال الثالث

 ) أ (                                     ) ب (              

 تحافظ عمى األمن والنظام                )     (  المسجد -1

 يمعب التالميذ الكرة في                   )     (  المنتزىات  -2

 من أماكن الترفيو في حينا   .           )     (  الشرطة  -3

 )     (  الممعب ادة                           مكان لمعب -4

 اذكر السبب : -:  أ رابعالسؤال ال

 الحي . يتطوع ويتعاون سكان الحي في تنظيف شوارع -1

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

 اقترح حال لممشكالت التالية : -ب

أحد الشوارع الفرعية في الحي مظمم .   -1
............................................................................................ 

 تراكم النفايات في بعض شوارع الحي . -2

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


