
 م(0202 -0202بطاقات التعلم الذاتي  لمادة اللغة العربية للصف الثاني االبتدائي  الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )

 

 

 

 

 

 

 

          ( 0ٓ،0ٔصفحة )؟  في كّل صهرة من ُصهر الّدرس تذاهدون ماذا 
           ُث ألحِد اْلهالديِن   عن كل ُصهرة بجممٍة صحيحة .نتحدَّ
           برهر الّدرس. نْدِرُد قرة الّدرس بمغتنا الخاصة باالستعانة 

 

    

 
 

 .نقرُأ الكممات اآلتية ِبمداعدة أحِد اْلهالدين      
   

 الذّئبُ   -عصاً  –ُمْقبِالً  –َصْوتَُك  –لّكنَهُ  –ِلتَأُْكلَني   -اْلقَطيعِ   –اْبتَعََد  –اْلبَّريَِّة  –َغنََمهُ       
 

  الكِممات اآْلِتية َصْهِتّيًا: ُنحّملُ  هّيا     
 ِبـ    اًل        ُمـْقـ    :ُمْقِبلً                      ُكـ   َلـ   ني  َتْأ      ِلـ   :ِلَتْأُكَمني     

  ( 0ٖصفحة )  فكر (في إجابة ) أسئمة نُ ُنَفّكُر هّيا نقرأ الّدْرس مرًة أخرى ثّم       
  مع األهل . اإلجابة صّحةَ  ُنناِقُش                           

 

 اْلَخروُف َو الّذئبُ : ّتاِسعُ الّدْرُس ال

 ، نْدتمع إلى قراءة الدرس أعزائي الطمبة

https://drive.google.com/file/d/1mlxYyfEp0geHmpAaW4JIZruqFP7v36vi/view?usp=sharing  

في  فهيًا عن األسئمة التي تميهشَ  جيبُ ، ثم نُ ( 0ٕصفحة ) بمداعدة األهلالّنص  قرُأ ن
 نناقُش صحة اإلجابة مع أألهل  :( 0ٖكتابنا المدرسي صفحة ) 

 

 

 

 تأمل صهر لهحة المحادثة  في الّدرس. 

 

 

 

 (25بطاقة رقم )

 بعد تنفيذ األنذطة :  ميتهقع منك أعزائي الطمبة،
 التعبير عن صهر الدرس تعبيرًا شفهيًا.-
 قراءة النص  قراءة  جهرية سميمة ومعبرة.-
 قراءة الكممات المعطاة قراءة صحيحة.-
 في البطاقة.التفاعل مع النص من خلل األنذطة الهاردة -

https://drive.google.com/file/d/1mlxYyfEp0geHmpAaW4JIZruqFP7v36vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mlxYyfEp0geHmpAaW4JIZruqFP7v36vi/view?usp=sharing


 م(0202 -0202بطاقات التعلم الذاتي  لمادة اللغة العربية للصف الثاني االبتدائي  الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )

 

 

 

 

     https://youtu.be/0lpi8Jc8RD8حرف الهمزة:الفيديه  ُنذاِهدُ    
 

 (1) رقمالكلمات الهاردة في التدريب   ( 44المدرسي صفحة) َنْفتُح الكتاَب 
                                                                           ؟  تالحظهن بعد ترنيف الكلمات .ماذا 

 تكتب الهمزة بعدة أشكال  أحدنتم          
            الكلمات مع األهل  هّيا نْدَتطيُع اآلن التمييز بينها           

  
 ( 44( صفحة )2) رقماآلن إلى التدريب  َنْنَتِقلُ 

  يختلف شكل حرف الهمزة حدب مهقعه في الكلمة   أحدنتم 
 الكلمات ثّم صّنف وفق شكل الهمزة مع األهل  هّيا   ترنيف الكلماتاآلن  نْدَتطيعُ           

     
(  مع األهل الكلمات                                     44( صفحة )3َنْنَتِقُل اآلن إلى التدريب رقم )

 ثّم  ُنحّلُل الكلمات إلى حروفها وُنالِحُظ شكل حرف الهمزة 

 (45( صفحة )4َنْنَتِقُل اآلن إلى التدريب رقم )         
 الكلمات ثّم  نكتذف الكلمة المخالفة . نفّدر إجابتنا ألحِد اْلهالدين   
 

 

 

 (26بطاقة رقم )

 بعد تنفيذ األنذطة :  ميتهقع منك أعزائي الطلبة،
 تمييز أشكال حرف الهمزة ) أ ، ئـ ، ء ، ؤ (-
 تمييز الكلمة المخالفة  بداللة شكل حرف الهمزة-
 تحليل كلمات إلى حروفها .-
 ترنيف كلمات وفق شكل حرف الهمزة .-

  

 أ ئـ ء ؤ 

https://youtu.be/0lpi8Jc8RD8


 م(0202 -0202الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )بطاقات التعلم الذاتي  لمادة اللغة العربية للصف الثاني االبتدائي  

                               

 

       
 

 (1( تدريب )58السدرسي صفحة )ْفتُح الكتاب  ن     
 يا بخط الشدخ الجسيل.نْكُتبُ الجسمة ثمَّ  نقرأُ       

 
 (  قراءة صحيحة ،58صفحة )الهاردة في الفقرة  نقرأ( 2) رقمإلى التدريب  ْشت ِقلُ ن    

 في الكتاب السدرسي.  بدقة و ترتيب ن ْشدخيا / في كراسة الّشدِخ ثمَّ   

 

    
 الكتاب السدرسيمع محاكاة الشسهذج في راء حرف ال نْكُتبُ ومهقعو من الدطر ،ثّم  الراءحرف  نتأملُ   

ْشت ِقُل إلى التدريب رقم )  (58( صفحة )3ن 
 
 

ْفتُح الكتاب     السشقهل قراءة صحيحة نقرُأ جسمة اإلمالء (  58السدرسي صفحة )ن 
 الكتاب السدرسيالجسمة إمالًء مشقهاًل بسداعدة األىل  في السكان السخرص في  نْكُتبُ        

مع الجسمة في الكتاب  .ُنقاِرُن ما كتبشاُه             

 (27بطاقة رقم )

 

 

 بعد تشفيذ األنذطة :  ميتهقع مشك أعزائي الطمبة،
 ندخ الجسمة السعطاة بدقة وترتيب وفق أصهل خط الشدخ.-
 ندخ الفقرة السعطاة  ندخًا سميسًا مرتباً -

 وفق أصهل خط الشدخ بأشكالو السختمفة.الراء كتابة حرف -
 . تحهي حرف الراء  مقاطع وكمساتكتابة -

 ي ر   ور   ار   ر

   



 م(0202 -0202الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )بطاقات التعلم الذاتي  لمادة اللغة العربية للصف الثاني االبتدائي  

 عن األسئمة التي تمييا. ُنجيبُ ثّم  ،نقرُأ الفقرة اآلتية   أعزائي  الطَّمبة،

 
 من الفقرة: فيسشاحدب ما  ُنْكسلُ 
 الحيهانات التي ذكرت في الفقرة............... و.................... -
 من .................... نجا الخروف -

 
 من الفقرة كمسة حدب السطمهب : ن ْدتْخرجُ 
 تنتهي بتاء مربهطة : .................. تنتهي بهاء: ..............         
 مد بالياء : ................... مد بالهاو : ...............        
 تنهين فتح : ................. تنهين ضم : ..............        

 
ْرف   ْحِذفُ ن الً  نزعُ ُثمَّ  ،)أ ْحالم ( ك ِمس ةِ  ِمنْ  ) الحاءِ  ( ح  ْرًفا ِمْشوُ  ب د   الُحروفِ  ِمن   ح 

ة   الك ِمس ة   نْكُتبُ و   اآلِتي ِة، ديد     :الج 
                              

 ف             ع                              ق                     
 

 
 

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

 أَْحالم



 

 ( 72)      0202 نً االبتدائً / الفصل الدراسً األول / الصف الثاً  فً مادة التربٌة اإلسالمٌة بطاقات التعلم الذات        

 

 االبتدائً  نًالصف : الثا       الفصل الدراسً األول        المادة : التربٌة اإلسالمٌة   

 (  12 رقم ) بطاقة       )التعاون(الدرس عنوان              الوحدة : الثالثة الدرس األول

                  

 

 

 

 

 

 ور ثم أجب عن األسئلة التالٌةوتأمل الص 11/ افتح الكتاب ص عزٌزي الطالب 

 الصورة األولى ؟. ماذا ٌفعل األشخاص فً 1

 . ماذا ٌفعل األوالد فً الصورة الثانٌة ؟0

 حسنت أتٌن ؟ . عالم ٌدل تصرف األوالد فً الصور3

 ********  على التعاون*******           

 من سورة المائدةالثانٌة الطالب استمع لتالوة اآلٌة الكرٌمة هٌا عزٌزي 

 ثم أقرأ اآلٌة قراءة صحٌحة بمساعدة أحد والدٌك

 

 أجب عن األسئلة التالٌة:اآلن 

 اآلٌة السابقة ؟ ث عم تتحد  . 1

 ******عدة اآلخرٌن على فعل الخٌرث عن أهمٌة مساإنها تتحد  *****.

 

          

 

من الوحدة الثالثة من دروس وسهال  بك فً الدرس األول أهال  

: ٌتوقع منك عزٌزي الطالب بعد تنفٌذ  كتاب التربٌة اإلسالمٌة

 األنشطة أن تكون قادرا  على :

طوعٌة.المشاركة فً أعمال تعاونٌة ت 



 

 ( 72)      0202 نً االبتدائً / الفصل الدراسً األول / الصف الثاً  فً مادة التربٌة اإلسالمٌة بطاقات التعلم الذات        

 

 رسةالمساعدة فً أعمال البٌت               التعاون فً تنظٌف المد

 مساعدة المحتاجٌن                  مساعدة الفقراء

 التعاون فً طلب العلم               بناء الوطن والدفاع عنه

 التً تبٌن مظاهر التعاونور الة على الصأقرأ الجمل الد  

 

 

 

 

 

 ة التالٌة بـ ) أوافق / ال أوافقواآلن أٌها البطل أجب عن األسئل

 (              . ساعد أحمد رجال  عجوزا  فً حمل سلة ثقٌلة )1 

 (  )                       كتبون على جدران المدرسة . طالب 0ٌ

 (         ن الشوارع وتنظٌفها )   . ٌتعاون أهل الحً فً تز3ٌٌ

 . طالب الصف ٌجمعون التبرعات لمساعدة الطالب الفقراء )             (1

 :واآلن عزٌزي الطالب 

 فكر كٌف ٌكون التعاون

 كون بـ ..................  ، ............. ، .................، ...............التعاون ٌ

 أحسنت أٌها البطل أتعلم أن 

 

 

 

 اآلن عزٌزي الطالب ردد معً ) بالوحدة والتعاون نبنً فلسطٌن (

 بارك هللا فٌك                                                                                  

 

 بحل المشكالت // بالمال) التعاون ٌكون بالعلم / 

 (بقضاء الحاجة



 االبتدائي  نيالصف : الثا       الفصل الدراسي األول        المادة : التربیة اإلسالمیة   

  (المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده) الدرس الوحدة : الثالثة الدرس الثاني         

  

  

  

  

  

  

  وقضاء الحاجة قاً من مظاھر التعاون حل المشكالت عزیزي الطالب تعلمت ساب

  )١جیداً نشاط رقم (  وتأمل صور الكتاب ٤٤واآلن أیھا البطل افتح الكتاب ص 

  ثم أجب عن األسئلة التالیة:

  . ماذا یفعل األوالد في الصورة األولى ؟١

  ؟. ھل ھذا سلوك إیجابي ؟ بماذا تنصحھما٢

  انظر إلى الصورة الثانیة ثم أجب 

  ضھما بھدوء.. ماذا یفعل األوالد ؟ أحسنت إنھما یلعبان مع بع١

  . ھل ھذا سلوك إیجابي ؟٢

  من خالل مناقشة الصورة السابقة كیف یكون المسلم ألخیھ المسلم

  ) بصورة صحیحة بمساعدة أحد والدیك٢الحدیث الشریف الوارد في نشاط (اقرأ ھیا 

  اختر اإلجابة الصحیحة :

  الخیر )قول  –شتم األخرین  –( إیذاء اآلخرین      یدعونا الحدیث الشریف إلى

  

  

  تأمل الصور جیداً ثم أقرأ الحوارو ٤٥واآلن أیھا البطل افتح الكتاب ص 

أھالً وسھالً بك في الدرس الثاني  من الوحدة الثالثة من دروس كتاب 

التربیة اإلسالمیة : یتوقع منك عزیزي الطالب بعد تنفیذ األنشطة أن 

 تكون قادراً على : 

.قول الخیر وفعلھ 



  .أجب عن األسئلة التالیة

  . ما ھي الشخصیات الواردة في الحوار ؟١

  . ماذا رأي أحمد ؟٢

  . ماذا فعل بعد ذلك ؟٣

  اقرأ الحدیث الشریف في الحوار .. ٤

  . إالم یدعونا الحدیث الشریف ؟٥

  نتعلم أن :

  

  

  

  

  

  

  

                                          

  استمر أیھا البطل                                                                   

  

  

  

  

  

  

 المسلم یقول الخیر

 المسلم ال یضر الناس

 المسلم ال یشتم الناس

 المسلم ال یقول إال خیراً وال یؤذي أحداً بلسانھ أو یده



         23                 غزة    -دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية   – [  0201-0202 |1بطاقات التعلّم الّذاتي | التربية الوطنية والحياتية| الصف الثاني | ف  ] 

 

 

 

 

 ساعد طفلك على ملء بطاقة الهوية الخاصة به                

 

  أميري الصغير

 

 

 وأكمل بطاقات الهوية لمثمار الواردة في الصورنشاط: افتح يا بطل كتابك 

  "ب"دع المعب والمرح وسيمة تعمم من خالل إعداد بطاقات لمكممات الواردة بند                   

 ورتبها مع طفمنا ليكون منها جمل مفيدة. 33" صفحة 4من نشاط "           

 

قومي بإعداد عصير الميمون أو البرتقال بمساعدة طفمنا ليتعرف ت حبذا لو نواآل عزيزتي والدة الطفل:
  عمى خطوات إعداد العصير

 

 

 . وتأمل الصور واقرأ الجمل الواردة أسفل كل صورة "33"افتح الكتاب صفحة  :أميري الصغير

 دع المعب والمرح وسيمة تعمم من خالل إعداد بطاقات لمكممات                        

 بطاقة هوية

 الصق صورتك

 

 

 

 اسمي: ...............................................

 

 .....مكان سكني:.....................................

 

 (17بطاقة رقم )



         22                 غزة    -دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية   – [  0201-0202 |1بطاقات التعلّم الّذاتي | التربية الوطنية والحياتية| الصف الثاني | ف  ] 

 ورتبها مع طفمنا ليكون منها جمل مفيدة. "33:" صفحة 6من نشاط " "ب"الواردة بند          

  عزيزتي ناقشي طفمك باألسئمة التالية

 مناقشة شفوية :

 ما أول خطوة في تحضير عصير البرتقال ؟  -1
 الثمار قبل عصرها ؟  لماذا يجب غسل  -2
  صف طعم العصير بعدما تذوقته ؟  -3

  ( 4_  1نشاط رتب خطوات عصي البرتقال من خالل ترقيمها من )

 

 

 

  

 

 وكذلك قم بجمع بعض  "ب"واجب عمى بند  33افتح الكتاب صفحة                     

 . "41"صفحة   الصور لخيرات بالدي وألصقها في الكتاب                   

 

 

 

 

 



         23                 غزة    -دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية   – [  0201-0202 |1بطاقات التعلّم الّذاتي | التربية الوطنية والحياتية| الصف الثاني | ف  ] 

 

 

 

 

  أمام كل من العبارات التالية :( xإشارة ) وأ( √ إشارة ) ضع( 1نشاط )

  .(  نقطف ثمار العنب في فصل الصيف    _ ) 1

 .خيرات بالدي قميمة منها العنب والزيتون  (    _ ) 2

 .سمة خضار فمسطين وتشتهر بزراة الحبوب والقمح  ولكرمط (    _ ) 3

 .بزراعة الحمضيات  زةغتشتهر مدينة  (   _ )  4

 :اكتب الكممة الدالة عمى كل من العبارات التالية  (2نشاط )

 {الزيتون  –} العصير 

 .................... {.}    ثمرة ورد ذكرها في القرآن الكريم ونحل منها عمى الزيت   -1
 } .................... {.   نصنعه من الفواكة ويكثر تناوله باردًا في فصل الصيف   -2

  (ال يعجبني  /يعجبني )  ـحاكم السموكات التالية ب (3نشاط )

 .تمميذ يرفض شرب العصير أثناء تناول وجبة اإلفطار  _ } .................... {1

 .تمميذ يأكل الفواكه والخضار دون غسمها  ........... {} ......... _ 2

 

 

 

 التربية الوطنية والحياتية ورقة عمل تقييمية في مادة 

 الفصل الدراسي األولللصف الثاني االبتدائي 

       الثانية  )مواسم الخير في وطني (                 الدرس األول ) خيرات بالدي (الوحدة 

 

                                                 ------------------------------------------------ اسم الطالب:
 

 التقييم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  :افسح المجال لطفلنا مشاهدة أغنية  الدلعونا                                

 "24صفحة "رّدد نشيد الدلعونا متتبعًا كمماتها من الكتاب  

 ناقش طفمنا فيما يمي:

 

 

 الصف: الثاني االبتدائياألول       الفصل الدراسي           التربية الوطنية والحياتيةالمادة: 

 معاً نقطف الزيتونعنوان الدرس:   مواسم الخير في وطني   الدرس: الثاني       الثانيةالوحدة: 

 

 في معًا نقطف الزيتونبك  أهـــاًل ومرحبــاً صديقي الصغير، 

 توّقع منك بعد تنفيذ األنشطة الواردة أن تحّقق األهداف التالية:ي  

 تذكر أسماء المناطق المناسبة لزارعة أشجار الزيتون.     -1
 تستنتج  فوائد شجرة الزيتون .  -4
 عمى طرق َعِصر ثمار الزيتون . تتعرف -3

 

 زيتون بالدي

 18بطاقة رقم 



 رائع 

 مناقشة شفوية :

 النبات الوارد في النشيد ؟  ما اسم  -1
  اسم طعام ورد في النشيد .....  -4

  "24فحة "ص الكتاب  صور مع أحد والديكاآلن ناقش 

 ما اسم النبات في الصور ؟ -1
 إذن ُيْزَرُع الزيتوُن في المناطِق الجبمّيِة .هل تالحظ المرتفعات في الصورة األولى ؟  -4

 الثانية :الحظ الصورة  -3
 ما نوع التربة ؟  -2
 ماذا نسمي  هذه المناطق؟ -5

 "24فحة "من النشاِط الّتمهيدي ص"ج" اآلن أصبحَت قاِدرًا عمى حل بند  أميري الصغير

 

 من أغصاِن الّزيتوِن وأوراِق الزيتوِن وحّباِت الزيتون ، قم بإحضار بعض                 

لَها        رًة وال تتساَقُط أوراَقها في َفْصلِ  دْع طفلَنا يَتأَمَّ  ُموّضحاً أنَّ شجرَة الّزْيتوِن ُمعمِّ

 الَخريِف.         

                   

  معاً لنناِقَش الصور  23اآلن افتح الكتاَب ص                 

 في أّي المناطِق نزَرُع شجرَة الّزيتوِن؟  -1
                           تعرف فائدًة ِلَوَرِق الّزيتوِن؟ هل  -4
 ما لوُن حباِت الّزيتوِن في الّصورِة الثّاِلَثِة والّراِبَعِة؟  -3

 

           عزيزي 

 الطالب

           عزيزي 

 الطالب



 

  :الّصحيَحةِ  الِعبارةِ  أمامَ (  √)  إشاَرةَ  َضعْ :   نشاط       

َرٌة .  -1  )    ( َشجرُة الّزْيتوِن َشَجَرٌة ُمَعمِّ
ْيتوِن في َفْصِل الَخريِف.  -4  )    ( َتسُقُط َأْوراُق َشَجَرِة الزَّ

 األول الغصن في خضراء تكون بحيث الّزيتونِ  َأغصانَ  لّونْ  الّصغيرة بأناِمِمكَ  الَفّنان أّيها :الُمدّلل َأميري
                                     : الثاني الغصن في وسوداء
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 : 435مثِّل العدد نمثال: 

              

 

 

 

 

 مئات   4عشرات    و             3آحاد    و     5       

 5 في منزلة اآلحاد  وقيمته       5كمل :  الرقم    ن  

 33في منزلة العشرات وقيمته       3الرقم             

 433في منزلة المئات وقيمته          4الرقم             

 :الثالثالدرس  999األعداد ضمن : الثالثةالوحدة 

   999القيمة المنزلية لألعداد ضمن 

 األهداف

 11 بطاقة رقم: 

 تحقيق األهداف التالية بعد  االنتهاء من الدرس:أعزائي الطلبة،  ميتوقع منك

 999لرقم في عدد ضمن  التعرف إلى القيمة المنزلية  -

 999كتابة الصورة الموسعة لعدد ضمن -

 كتابة قيمة رقم في عدد من ثالث منازل-

 كتابة أعداد من ثالث منازل بداللة القيمة المنزلية لرقم محدد-

 999كتابة عدد العشرات الكاملة في عدد ضمن  -
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( 54المدرسي صفحة ) ( في الكتاب 1نقرأ ونحل تدريب رقم )  أعزائي الطلبة،

 الوالدينبمساعدة أحد 

ن باألحمر  في الجدول في تدريب  أعزائي الطلبة، نكتب القيمة المنزلية للرقم الملوَّ

 (  54( في الكتاب المدرسي صفحة ) 2رقم ) 

 (  55( في الكتاب المدرسي صفحة ) 3أعزائي الطلبة، نحل تدريب رقم ) 

 تذّكر انَّ ن أعزائي الطلبة،

م في منزلة اآلحاد نكتبه عند تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد محّدد , إذا كان الرق

 ,أمام الرقمإذا كان الرقم في منزلة العشرات نضع صفر العشرات كما هو,  

 إذا كان الرقم في منزلة المئات نضع صفر اآلحاد وصفر العشرت أمام الرقم.

 في االعداد التالية:  6كتب القيمة المنزلية للرقم نمثال : 

 6في منزلة اآلحاد وقيمته     6الرقم             624

 63في منزلة العشرات وقيمته      6الرقم            563

 633في منزلة المئات وقيمته        6رقم  ال         196

 

  :               كتب العدد المناسب في  نمثال : 

 =             آحاد  و            عشرات و           مئات  383

 =             آحاد  و            عشرات و           مئات  843

 =             آحاد  و            عشرات و           مئات  935

 

 

 

3       3       8      

3       8       4      

5       9       3      
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 مأل  الفراغ بما هو مناسب:نمثال : 

659     =9       +53     +633  

831    =1         +3       +833 

293     =3     +93      +233 

 سي كما تعلمت( في الكتاب المدر55( صفحة ) 4حل تدريب رقم ) أعزائي الطلبة، ن

 كتب أعدداً من ثالث منازل بحيث يكون :نمثال : 

 وهكذا  933, 331, 233, 133األعداد هي    33قيمة رقم العشرات = 

 وهكذا 383,  346,  343,  332األعداد  هي  333قيمة رقم المئات = 

 وهكذا 819,  639,  239,   129االعداد هي    9قيمة رقم اآلحاد =  

 الوالدينحد أبنفس الطريقة السابقة وبمساعدة الطلبة،  أعزائي

 ( في الكتاب المدرسي كما تعلمت55( صفحة ) 5حل تدريب رقم ) ن

 453جد عدد العشرات في العدد نمثال: 

 

 

 

453    =433    +53 

 عشرات 5عشرة +  43=   453

 عشرة 45=  453إذن العدد 

 أحد الوالدينبنفس الطريقة السابقة وبمساعدة أعزائي الطلبة، 

 ( في الكتاب المدرسي كما تعلمت56( , )55( صفحة ) 6حل تدريب رقم ) ن
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 ؟628مثال : كم عشرة في العدد  

 

 

 

 

  

  628  =633    +23  +8 

 عشرات 2عشرة +  63=   628

 عشرة 62=  628العدد  إذن

 الوالدينبنفس الطريقة السابقة وبمساعدة أحد أعزائي الطلبة، 

 ( في الكتاب المدرسي كما تعلمنا56)  صفحة ,( 8حل تدريب رقم ) ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة: ال نحسب رقم اآلحاد ألنه 

 أقل من عشرة
















