
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/2islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://almanahj.com/om/2islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رضوى محمود اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أ. رضوى محمود اسالمي – صف ثاني مدرسة زهور العامرات الخاصة

 

 

 

 
 
 

...........حينما ألعب مع أصدقائي  -1  

 ال أتقبل الخسارة أتقبل الخسارة

....أحمد يلعب مع دمحم فـ  -2  

 يحترم الدور ال يحترم الدور

......بعد اللعب أقوم بـ -3  

.ترك المكان متسًخا  ترتيب المكان وتنظيفه 
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 أ. رضوى محمود اسالمي – صف ثاني مدرسة زهور العامرات الخاصة

قم بقص هذه اآلداب الخاصة باللعب،واجمع أو أرسم 
في لوحة عن كل أدب منهما ،ثم لصقهم  صوًرا تعبر

 -:في غرفتك وعلقهم  ،
 

 جات في الحديقة.ألعب بالزال
 

 أترك المكان نظيفًا بعد اإلنتهاء من اللعب.
 

 أتقبل الخسارة في اللعب.
 

 أحترم الدور في اللعب.
 

 أشارك زمالئي في اللعب.

 
 أتجنب اللعب باأللعاب الخطرة.

 
 عاب.ال ألعب طوال اليوم باألل
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 أ. رضوى محمود اسالمي – صف ثاني مدرسة زهور العامرات الخاصة

( أمام العبارة ×وعالمة)أمام العبارة الصحيحة،(√ضع عالمة)
    -:الخاطئة

 . ) (كان يلعب أحمد معي ولكنه لم يحترم دوري-1
 . ) (بعدما أنهيت لعبي مع فاطمة نظفنا الغرفة جيدًا-2
 . ) (استمع إلى أبي وال ألعب باأللعاب الخطرة-3
 . ) (ال أحب أن أشارك أحد بألعابي-4
    . ) (ال أتقبل أبدًا أن أخسر في اللعبة-5

 

 
 62إلى  58*قم بحل التدريبات من صفحة 
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