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 21مدرسة صـالى ال: 2النَّص
 باسم في الصف االول الجواب:                          في أي صٍف هو باسم ؟: ١س

   فاتن في الصف الثالث  الجواب:                         في أي صٍف هي فاتن ؟:  ۲س

  31عائلتي ص  :3النَّص
   جةـصالح وخدي الجواب:                              خوة حنان ؟إَمن هم : ١ س
 جة  ـتالعب حنان اخويها صالح وخدي الجواب:                               َمن تالعُب حنان ؟: ۲ س

 43: ُأِحبُّ الحيوانات ص4النَّص
     الزرافة   الجواب:                               َمن ُتطعُم بشرى ؟: ١س

              الى قفص العصافير   الجواب:                           الى ماذا ينظُر فائز ؟ : ۲س 

 54: آكل وأشرب ص5النَّص
 الكعك  الجواب:                                ماذا تأكُل أسماء ؟ :١س
     الحليب  الجواب:                                ماذا يشرب باسم ؟ :۲س

 63ص: ُأساعُد ُأمِ ي  6صالنَّ 
                    هو ينظِ ُف الغرفةَ  الجواب:                                  ماذا يفعل باسم ؟ :١س
                   هي ُتِعدُّ المائدة الجواب:                                ماذا تفعل أسماء ؟ : ۲س

 63: ُأساعُد ُأمِ ي ص6النَّص
 الجواب: تغسل االم االطباق                                   ؟ ماذا تفعل االمُّ  : ١س
 الجواب: بالمكنسة                          بماذا ينظف باسم الغرفة ؟:  ۲س

 89: عيُد ميالد ص8النَّص
     بعيد ميالدها التاسع الجواب:                                 بماذا تحتفل هدى ؟ : ١س
 الجواب: علبة الواٍن جميلةٍ                            أهدت علياء هدى ؟ ذا ما : ۲س

يف ص 9النَّص  99: الصَّ
    بالكرةِ  الجواب:                                  بماذا يلعب حافٌظ ؟ : ١س
  الجواب: بالرَّملِ                                  : بماذا تلعُب ظافرٌة ؟  ۲س
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 132: الن ظافة ص11النَّص
    بالماء والصابون  الجواب:                             بماذا تغسل ندى وجهها ؟ : ١س
    الجواب: بالفرشاة والمعجون                             بماذا تنظ ف ندى اسنانها ؟:  ۲س

 : جد ي وجد تي واقاربي 13النَّص
                الجريدة الجواب:ٍح؟                             ماذا يقرأ العم  كل صبا  : ١س
 في المساء الجواب:                             متى يشاهد الخال التلفاز ؟:  ۲س

وق  14النَّص  : أذهب الى الس 
       الجواب: لشراء لوازم البيت                          السوق ؟ لماذا ذهبت حنان الى  :١س
 رز , سمن , سكر, الخيار , التفاح ...  الجواب:       ن تشتري من السوق ؟أ م من حنان ماذا طلبت األ:  ۲س

 185: رمضان والعيد ص  15النَّص
 بعيد الفطر  الجواب:                         بماذا نحتفل بعد شهر رمضان ؟ : ١س
 الجواب: عيٌد مبارك                         خر؟: ماذا نقول بالعيد لبعضنا اآل۲س

 199: ألبس ثيابي ص16النَّص
 الى بيت وداد  الجواب:                                 ين تذهب بشرى ؟أالى  : ١س
    الجواب: هو في الخزانة                                       أين ثوب بشرى ؟:  ۲س

 211: الخريف ص17النَّص
  في الخريف لجواب:ا         وراق االشجار ؟أساقط متى تت : ١س
    تجمع الحيوانات الطعام يتساقط المطر/  الجواب: تتجمع الغيوم/               ريف؟خ: ماذا يحدث في ال۲س

 212الربيع وعيد االم  ص :17النَّص 
    الربيعفي  الجواب:             زهار والورود الحدائق والغابات ؟متى تغطي األ :  ١س
   الجواب: في الربيع               م ؟                      : متى يكون عيد األ ۲س

 


