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 أكتوبر

 يوم المعلم العالمي 

 السبت، األحد، االثنين ،الثالثاء،األربعاء،الخميس ،الجمعة 



 كرة القدم

 في أوقات الفراغ ، في الملعب 

 ال





 سبع سنوات

 اللعب والبحث عن أشياء جديدة

 حمد

ملئ أوقات الفراغ والتسلية  يقوي العضالت،و  

 العاب مفيدة ،القصص العلمية

 القراءة 

 

 



شارك         سمك             سكان         كرة                        

أكتب          شكر             ملوك              كتب                 

رسم أشكااًل ال هندسية . مسك عبد الكريم األقالم وكراسة التلوين ،ثم  

 كتف                  كلب                  ديك                            



 أحب علم الكويت 



  عمر

 يلوح :يشير 

 الملحقة:الطائرة ، المرفرفة 

 يلوح الطفل إلى أمه 

  كانت الطائرة محلقة في السماء 



  البهجة             ممتع           موهوب

 مبدع               السرور         مسلي 

 هذه لعبة مسلية

 أضرار           التدريبات       األوالد

التدريب          الولدضرر              

 ال أتسبب بضرر لصديقي 

 هواية              وقت          مسرح              نادي 

 هوايات        أوقات            مسارح          نوادي 

 يجب أن نستفيد من أوقات الفراغ 





 كرة القدم

العباً محترفاً  يصبح  

 بالتدريب والممارسة 

 تعرف زميله فيصالً 

لكرة القدم  مجتهدان وحبهما    



 لعبة الجري 

 ثالثة متعلمين 

 كرة القدم 

 تناول الفاكهة ،وشرب الحليب يعطيان القوة والنشاط 



الشاطئ          الواجهة       البحرية                                   الجلوس السرور                السعادة   

 قمرية                     شمسية 



 الغالي الكويت 

 المسجد 

 المكتبة 

 الصباح  

 الترفيهة    

 الصالة  



 الطعام ، الماء ، الخيام ، الكرة  ، الطاولة ، الفحم ، الصحون ،الكراسي

 الماء                                         الطعام 

الكراسي                               الطاولة –الخيام   

الكرة                                      الصحون -الفحم   



 يبدأ عرض المسرح 

 يقع مسرح العرائس 

 يتم حجز التذاكر 

 المدعو للمشاهدة 

 سينعرض على المسرح 



 دعوة للعرض المسرحي 

 دعوة لحضور مسرحية)األمير الصغير( 

 لألطفال 

  ؟                           األطفال من المدعو للحضور

  أين سيتم عرض المسرحية؟             على مسرح الدسمة         



بسرعة  ذكي ، سريع ، يقفذ  



العامة إلى الحديقة   

  من االبتعاد 

 ضاعت في الحديقة 

 ال 

 عدم سماع نصيحة أمها

 ابتعدت عن أمها وضاعت بعد ذلك في الحديقة فساعدها الناس للعودة إلى أمها 

النصيحة في المرة القادمة  ييا ابنتي اسمع  

 اعتذر يا أمي ، لن يتكرر ذلك .



 كرسي                                                  طاولة                  

 قلم                                                   سبورة 

كتاب                                                  كرة م                               

                    

 طالب                                              مدرسة                     

حاسوب                                            طالبة          فتاة                    

                                



 هذا

  
 هذا

 هذه  

 هذه  

 هذه  

 هذه  

  

 هذه وردة جميلة 

  
 هذا بيت جميل  

  

لوحة  الهذا الطفل يرسم   

  

الرياضة   هذه فتاة تمارس  

  





           الليجو             طاق طاق طاقية         السباحة               الشطرنج               كرة القدم 



 كرة السلة                           كرة القدم                        الشطرنج

 أحب أن العب كرة القدم مع أصدقائي 



إلى القرآن واالنصات  االستماع  

 القرآن الكريم 

   الفاتحة

  األولى

٧ 
 إلى هللا تعالى 

 ألن افتتح بها المصحف ،وألنها تفتتح بها الصالة 

 ألنها  ال تصح الصالة بدونها 



 الثواب واألجر  ،وحماية  المؤمن من السوء،ومعرفة أحكام الدين  

الفلق                              الناس                            األخالص   







 اذهب إلى مستوصف آخر 

  اذهب إلى الجوار 

 اتدرب بشكل أفضل للمشاركة في سباق آخر 

له بالفوزأبارك  أضع لها الطعام  أساعدها في إيجاد أهلها 







مصعد   صفارة                مقص           غاص             

 أصوات          صور               مصر                لصوص 

الحصان صهيالً. يسمي صوت الضفدع نقيقاً   ،وصوت  

 صنبور                           رصاص                    عصفور  

 يتكأ العجوز على العصا  



 مها 

 صحوت :استيقظت 

 صحوت باكراً لكي اذهب إلى المدرسة 





 



 اللعب 

 تنشيط الجسم وتقوية العضالت 

 للتسلية 

 





الّترفيهة                                                         الحديقة   

الّساحة                                                            المدينة   

الّصدق                                                                       األبراج     

                                                         اللعبة   

 األطفال              

 األزهار              

 الليمون               

 اللحوم                

 الموز               

 التفاح               

 النحلة               

 الغزال                

   ألوان /الخضراء /الجزيرة                                                            

   ألعاب /ألقاب /ألحان                                                           



 المسطرة                                       السبورة                 

 الكتاب                                              الطاولة          

 القلم                                                الدفتر         

 الكرسي                                              النافذة           





 عبد الوهاب 

 العام الماضي في اإلجازة الصيفية 

 لكي يحافظ على صحته 

 النادي 

 أين تدرب عمر على ركوب الخيل؟

 عمر  من المتحدث في النص السابق؟

 في نادي الصيد والفروسية



 لمعرفة الوقت



 مبكراً 

 عندما ترن  الساعة مبكراً 

 االستيقاظ  في الوقت المحدد

 بقي نائماً وتأخر عن المدرسة،ولم يستطيع الذهاب  

 ترك الساعة ترن حتى تفرغ قوتها  وتسكت وحدها 

 االستيقاظ باكراًعندما يرن المنبه 

 ألنه يترك الساعة ترن ثم تسكت وحدها 



 هؤالء هذا

 هذه هؤالء

 هذا مقعد/ هذه سبورة /هذا كرسي



 هذه

 هذا هذا

 هؤالء 

 هذا

 هؤالء

 هذه

 هؤالء

 هذه 



 هؤالء أطباء ماهرون 

  هؤالء معلمون  محبوبون 

  هؤالء ضباط شجاعان  

 هؤالء رجال يجلسون على مائدة الطعام  

 هذه قصص لألطفال  

 هذا رجل نشيط     

 هذا كتاب الحروف    

 هذه فتاة جميلة    هذه فتاة جميلة   



 هؤالء بنات نشيطات 

 هؤالء شرطيات مخلصات 

 هؤالء أمهات عطوفات 

 هذا فالح  نشيط  

 هذه فتاة جميلة  

 هؤالء طالب مجتهدون  





 يلعب لعبة على الحاسب اآللي 

 أن يتوقف عن اللعب ،ألنه يؤذي نفسه 

 أصبحت عيناه تؤلمه



 ليلى والذئب 

 ليلى 

 علينا االستماع لنصيحة الوالدين 

 طفلة صغيرة 





بالدي خريطة   

 األزرق :الماء

 األبيض:اليابسة 



 تساعد الناس على تحديد المكان المراد الذهاب إليه بسهولة .

 معرفة المحافظات الموجودة في بلدي 













 في فصل الشتاء 

  سقاية المزروعات 

  مفيدة وتحمل الخير  نعم ،ألنها

  ، الصيف ،الربيع ،الخريف الشتاء

 الربيع 

 الربيع:تزهراألشجاروتتفتح األزهار،الصيف تنضج الثمار

الخريف:تصفر أوراق األشجاروتتساقط ،الشتاء:تتساقط 

 األمطار والثلوج   





 شبه األطفال بالزهر 

 يجري األطفال على الرمل 

 عندما أشاهد موج البحر 





باب             ربح                  رحب            حبر               بحار      

 بيوت                 كتاب                     جبل                     ركب 

 أكل أحمد التفاحة ،ثم ذهب إلى النادي 

 بلح                        براد                    برق 



تناول البرتقال في فصل الشتاءأ  



 بحر

 المعطاء :الكريم 

 أحب وطني المعطاء  





٥ ٤ ٣ ٢ ١ 



  البرعم                  زهرة                     بذرةال

درجة الحرارة                              الضوء              الماء واالمالح المعدنية   





الالم شمسية الشمس :  

الالم قمرية  القمر:  



 كتاب

 سيارة 

 نبات  

 ممتعة ٌ

 مجتهدٌ 

 أشجارٌ 





✓ 

✓ 

✓ 

✓ 







 ماء ماء ماء ماء  ماذا تنادي الشاه ؟

 كيف تبدو الشمس؟ مشرقة  



 علم الكويت  

 أبناء الكويت  

 مسلمون 



 أنا 

 نمشي 

 نحن  

 نحن  أنا 



 أنا أرسم على دفتر الرسم    أنا أفرشي أسناني  

 نحن نعزف على اآلالت الموسيقية    نحن نلعب في الحديقة   



 شاطئ المسلية   

يلعبون بالرمال ،ويجمعون األصداف 

 المتناثرة    

   هذا البحر فيه مخلوقات متنوعة سبحان الخالق

 بارك سلطان لنورة عندما زاد عدد األصداف 



 في فصل الصيف 

 نلعب على شاطئ البحر ،ونسبح 

 بالسعادة والراحة 

نظافة شاطئ البحر وعدم رمي األوساخ علينا المحافظة على  



 المستوصف  المكتبة
غرفة الحاسب 

 اآللي  



 شارع الخليج العربي واسع ونظيف 



.مكتبة المدرسة عامرة بالتالميذ  

 تبعث الحدائق الجميلة البهجة والسعادة في النفس .

 هذه حديقة الشهيد الجميلة  

 أذهب إلى سوق المباركية مع أسرتي 

 أذهب إلى سوق المباركية مع أسرتي 



، . 

. ، 

 ولعبت كرة القدم  ذهبت إلى الحديقة  ، .





 أخضر 

  أحمر 

    أصفر



 تنظيم السير 

 ثالثة ألوان 

  أمشي، أخضر :استعد، أصفر :قفأحمر :

  أمشي، أخضر :استعد، أصفر :قفأحمر :

الحرص على عدم سرعة السيارات وتنبيه 

 المخالفين  



 ركبوا القطار ،وسيارات التصادم ،وتجولوا على ظهر السفينة 

 اللعب بهدوء ،عدم تخريب األلعاب 





   لحوم    رحيم       جرح                 بلح                حبال

 حرف            نحل       أفراح               ريح 

 حرف 

نحل       أفراح               ريح              

          بحر      حلزون                    حوت

            



  البحر           أحب  شاطئ             

            



 ظهر 

تحرك  يرفرف :  

 يرفرف الطائر بجناحيه





والصالة الوسطى  المحافظة على الصالة   



  يحب اللعب كثيراً 

 على أداء الصالة في وقتها 

ألن سبحانه هللا يحبنا ويحب أن نستجيب 

 لندائه  

٢  
٤ 
٤ 
٣ ٤ 

 الوضوء ،استقبال القبلة ،ستر العورة ،طهارة الثوب والبدن والمكان 
  سيالن الدم الغزير 

 الخارج من السبيلين 

 النوم 



 كبير  

  نزهة  

 جميل  



 ملعب  

 كرة  

 مدرج

 سلة  

 صندوق  

 عملة  

 غزال  

 نمر  

 أسد  



✓ ✓ 

٢ 

٤ 
١ 

٣ 



بحر لشاطئ ا  

✓ ✓ 

 الطعام ، مالبس للسباحة ،كرة ،فحم لشواء اللحوم 

✓ 

 مكان النزهة على شاطئ البحر 





 إلى قرية الشيخ صباح األحمد  أين ذهب عمر مع جده ؟

 في الصباح الباكر  متى استيقظ عمر ؟



 أنت

 أنت   أنت  

 أنت   أنت   أنت  

 أنت  



 أنت  

 أنت   أنت  

 أنت   أنت  

 أنت  

تشكر هللا. أنت    

مجتهد. أنت    

تحرص على الصالة. أنت    

تطيع والديك. أنت    

تجتهد لتنفع الوطن . أنت    

تحب وطنك. أنت    

 أنت  تزور األماكن الجميلة مع األصحاب.

 أنت  تحبين وطنك

 أنت  تزرعين الورد في المدرسة

 أنت  تحافظين على أثاث الفصل

 أنت  تحرصين على نظافة الشاطئ



أنت  تقرأ القرآن في 

 المسجد 

تسافرين إلى مكة  أنت  

  صيفاً 

ت  تلعب كرة القدم كرة أن

  القدم مع أصحابك





 ألداء صالة الجمعة 

 ألن المسجد بعيد والشوراع مزدحمة 

على نظافة المسجد الجلوس بهدوء ،والمحافظة  



أعبر الشارع من المكان 

  للعبورالمخصص 

تلكات الحفاظ على الم

علينا واجب العامة  

إماطة األذى عن 

 الطريق صدقة  

الرياضة أساس 

 الحياة



 العلم نور 

كتاباً موقوتاً  إن الصالة كانت على المؤمين  





. 

. 

، 



وملك الغابة . ،األسد ملك قوي  













٣ ١ ٢ 





٢ ١ 

٤ ٣ 

  بسواعدنا نبني الوطن ونحميه





 النادي الصيفي في منطقته

 ليتعلم المزيد من مهارات الرسم

 علم الكويت وأبراج الكويت العالية





  مشعل                   قرش                   نقش                      شموع

 شرع                خشب             أشعل                   فرش              رشف

.  هند تقرأ القصة بنشاط 

شاي                            مشمش                       شمس           

 يسقي األشجار بالماء.



 في فصل الربيع  .

 لإلستمتاع بالطبيعة واستنشاق الهواء النقي .



في بيت جدي                               أين اجتمعت العائلة ؟  

 من تحدث عن ذكرياته في البر؟                           جدي 



  أحد

 هطل:نزل / ارتوت:سقيت ماء حتى الكفاية

هطل المطر في فصل 

 الشتاءبغزارة 

 ارتوت األرض بماء المطر 







قلماً                                                               قلم  

 مجهر                                 مجهراً 

 كتاب                               كتاباً 

 سبورة                             سبورةً 

 كرة                                     كرةً 



 طبيباً 

 مساءً 

 كتاباً 

 أنشودةً 

ًً  لمسليةً  ًً  لعبةً   

 منظراً جميالً 

 خروفاً 

 مستشًفى







  أنا سأفعل ذلك  أنا سأفعل ذلك

 ال، بل أنا من  سيفعل ذلك فقط 

  في المزرعة 

  كمية كبيرة من حبوب القمح  

 رفضت البطة ،ورفض الفأر مساعدة الدجاجة 

 فرحت كثيراً 

 أن يحملوا الحبوب إلى الطاحونة 

ها التي قامت بصنعهاحضرت الدجاجة كعك لذيذ وأكلته، و لم تطعم أحد ألن وحد  

 حزنت كثيراً  ألنهم رفضوا مساعدتها .

 أنت على حق أيتها الدجاحة نحن لم نساعدك فيجب علينا عدم األكل من الكعك  .

 أنت على حق أيتها الدجاحة نحن لم نساعدك  فال يحق لنا األكل من الكعك .







  للتنزه

 الذهاب إلى شاطئ البحر 

 الذهاب إلى الحديقة القريبة

 ألنه ملل منها 

 داس على قشرة موز

 المستشفى 

اللعب على شاطئ البحر وعدم االقتراب من 

 الماء إال بوجود األهل   

 اللعب بهدوء والمحافظة على نظافة الحديقة 



 تحبين 

 أنت   أنت  



 أنت  ترسم لوحة رائعة 

 أنت  ترفع علم الكويت عالياً  أنتم ترفعون علم الكويت عالياً 

 أنتم تكتبون كلمة الكويت    أنت  تكتب كلمة الكويت 



    نأنت     أنت  

ترفعن العلم عالياً    نأنت     أنت  ترفعين العلم عالياً            

  أنتن تكتبن  الكويت   أنت  تكتبين الكويت 



  فالح نشيط  

    رجال شجعان 

 صديقة مخلصة 

 صديقات مخلصات 







    المناظر الطبيعة تصوير أحمد    يرسم و
  و أصدقائه  ، ،

 . في المدرسة 



، ، 

. 

 قراءة القصص القصيرة  مازن أحب الرسم و

 لعبة كرة القدم 



 والدة مولد جديد 

 ذكر 

 من العبارات المكتوبة والصورة  



 صندوق جميل تزينه أشكال هندسية  

مواعيد  ورسوماته وروقةصور ،وورقة تسجيله في الروضة ،

من المشي  هتمكن بمناسبةتطعيمه ،بطاقة دعوة   

سعيدة مرت معناألنها تذكرنا بأشياء ولحظات   

يسرني دعوتكم لحضور حفل نجاحي في 

 الصف الثاني 

الساعة الرابعة عصراً  ١/٣وذلك يوم األثنين   

 في منزلنا الكائن في مدينة جابر األحمد. 



سيدنا زكريا و يحيى وموسى ويعقوب 

وإبراهيم وعيسى ومحمد صل هللا عليه 

 وسلم 

صادق  –أخالقه عالية  –أمين   







 في الملعب 

  يوم الجمعة  -  في العطلة الصيفية

 ُكرة 

 تحتاج اللعبة إلى فريقين متنافسين 

 تنشط الجسم وتقوي العضالت 

 كرة القدم

 يوم الجمعة ،والعطلة الصيفية 

 بالنشاط والحيوية 









 هالل                               هال                           هجرة

 مازن سعيد بمالبسه الجديدة

 هدايا                       فهد                      وجه               مياه

مهارة               زهرةسهول          هبة                فواكه                



 أعطت المعلمة هدية للمتفوق



حديقة المنزل؟                   من يساعد أفراح في الحديقة فراح فيماذا زرعت  أ  

لعائلتها؟                       ماذا قالت األم ألفراح        ماذا جهزت أفراح   



بعض الخضروات      حديقة المنزل؟              فراح فيماذا زرعت  أ  

 ماذا جهزت أفراح لعائلتها؟                               مفاجأة جميلة 



  خال

تغطي تغمر :  

     البحار والمحيطات الماء تغمر 





أرنباً                    أرنب                        أرنٌب                        األرنب        

 

 النحلة                       نحلة ٌ                       نحلة                           نحلًة ً 

 

 الحوت                       حوت ٌ                        حوت                        حوتاً 

جمل                     جمالً           الجمل                          جمل ٌ                  

 العصفور                    عصفوٌر                   عصفور                  عصفوراً 



 مائدةً 

 ورودٌ 

 قلم  

 األوراق               الملونة              العود                  الخيوط 

 الصوفية             الملونة             الفكرة                   الجيدة 



الزاهية  األلوانالقريبة من منزلنا ،فيها األشجار واألزهار ذات في الصباح الباكر ذهبت إلى الحديقة 

 ،شاهدت فيها األرنب يجري ،ورأيت الطيور المغردة تطير في السماء الصافية.

األشجار      -المغردة –الباكر               الحديقة         القريبة        األلوان   

      الصباح          الزاهية           الطيور        السماء             الصافية







  في الغابة  كان يقفز بسرور

 تعثر وسقط في الحفرة 

 لم يسمع تحذير العصفورة

   ،وإلى الزرافة والفيل لكنهم لم يستطيعوا انقاذ الغزال  إلى القرد لكنه لم يستطع

   على الحفرةالتي غظاهاالصياد بأوراق األشجاروالحشائش



وتعاون الحيوانات على سحبه إحضار قطعة خشب لكي يتعلق بها الغزال   

 ألن في التعاون نستطيع تجاوز الصعوبات  

 التعاون 



 الجدول األسبوعي 

 لمعرفة المواد التي سيدرسها والتحضير لها 

✓ ✓ 





 مختلف أنواع الجدوال لتنظيم أعمالهم 

لديها جدول في المطبخ ، في المكتب،في هاتفها ،جدول 

للزيارات وجدول للنزهات والمناسبات والقراءات    للواجبات،جدول  

لتناول الدواء ،ومراجعة الطبيب ،وجدول بأسماء 

وأرقام الهواتف والعناوين األهل واألصدقاء   

 لديه جدول لتنظيم يومياته وأعماله 

 في المستوصف وفي السوق وفي مدرستي وأماكن أخرى.





 أنت نشيط 

  أنت مهذب 

 أنت شكورة 

 صادقة 

  أنت مجتهدة  



  هو طبيب ناجح

  ي طالبة مجتهدة في دروسهاه

ي تحب قراءة القصصه  

 هو فالح نشيط 

 هو يحب اللعب    ي ممرضة مخلصة لعملهاه

 هو يساعد المحتاجين ، وهي تعطف على الفقراء . 

،وهو ينظم السير هي تعالج المرضى   

نسق األزهار ،وهو يغرس األشجار تهي   

 تمرح                                          يلعب  

تضحك                          
                                

يركض                          
                                

يزور                            
                               

ترسم                            
                                 



 القيام بأعمال تطوعية 

تقرأ الفتاة  الكتاب    

ةاألطفال التمارين الرياضيمارس    

يلون الطفل بألوان مائية    

األطفال أكياس صفراءيحمل   





يسير   شاهد طفل كان عمر يركب على الدراجة  . ، ، ونزل عمر لمساعدته   وقع الطفل  بيده ويحمل سلة  



قررت بالنهاية وتشتري به لكنها    وفكرت أن تأخذ المال     وجدت هند مبلغ من المال 

 إعطاءه للشرطي  
، ، . 
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 صورة تذكارية لحفل النجاح







 




