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الدرس الثاني

�أنا و�أ ْس َرتي

الدرس الثالث

زِيا َرة �إِلى َب ْي ِت َجدّي

الدرس الرابع

�أنا َو َم ْد َر َستي
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�أنا َو ُم ْج َت َمعي
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واس ا ْل َخ ْمس
س ال� أ َّول :ا ْل َح ّ
ال َّد ْر ُ

ال َّن ُ
ف �إِلى �أ ْجزا ِء ِج ْسمي
شاط ال َّتمهيدي� :أ َتع َّر ُ

لوب في كُ ِّل صو َرة.
�أ� :ألَ ِّو ُن الْ ُج َزء الْ َم ْط َ
�ألَ ِّو ُن َالي َد ْينِ وال َق َد َم ْينِ

�ألَ ِّو ُن َالي َد ُالي ْمنى والقَد َم
ُالي ْمنى لل َّطفلِ في ال َّر ْسم
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�ألَ ِّو ُن َالي َد ُالي ْسرى وال َق َد َم
ُالي ْسرى لل ِّطفلِ في ال َّر ْسم

�ألَ ِّو ُن ال َّر�أس

الصفحة

رس ُم �أعضا َء ال َوج ِه النّاقِ َص َة
ب -هَ َّيا َن ُ
في َمكانِها ال ُم ِ
ب:
ناس ِ

نَشاط � :1أرى بِ َع ْيني
�أ ْب َح ُث عن ثَلا َث ِة فُ ٍ
الصو َرتَينِ :
ين ّ
روق َب َ

ن ُ
حاس ُة الْ َب َصر
َشاط َّ :2
الصو َر ِة ال�آتِ َية:
�أ َع ِّب ُر َعنِ ّ
ت َّم تنفيذ نشاط رِياضي ُي َح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّي َة :المشي في مسار �أمامي ومتع ّرج. -القدرة البدن ّية :التّوافقُ ،س ْرعة َر ّد ال ِف ْعل.
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ن ُ
َشاط:3الْ ُمحا َفظ ُة َعلى الْ َع ْين
الصو َر َة المجاورة
�أ� -أ َت�أ َّم ُل ّ
و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِّمي و ُزملائي:

الصحيحَ ،و�إشا َر َة ✘
ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
السلو َك َّ
الصو َر ِة الَّتي تُ َمثِّ ُل ُّ
لوك الْ ِ
الس ِ
خاط ْئ.
بِجانِ ِب صو َر ِة ُّ
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نَشاط � :4أ ْس َم ُع بِ�أ ُذني
ياء الَّتي �أس َم ُع لها َص ْوتاً بِصو َر ِة ال� أ ُذن:
�أ ِص ُل ال� أ ْش َ

صوات ال ُم ِ
زع َج ُة
ريح ُة وال� أ ُ
نَشاط  :5ال� أ ْص ُ
وات ال ُم َ
الص ْو ِت
ريح َم َع الْ َو ْج ِه الْ ُمب َت ِس ِمَ ،و َم ْص َد َر َّ
�أ ِص ُل َم ْص َد َر َّ
الص ْو ِت الْ ُم ِ
الْ ُم ْز ِع ِج َم َع الْ َو ْج ِه العابس.
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َشاط � :٦أ ِ
ن ُ
حاف ُظ على َسلا َم ِة �أ ُذني
�أ ِ
الصو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِّمي و ُز َملائي:
ش ُّ
ناق ُ

ن ُ
وائح بِ�أنْفي
َشاط �:٧أشُ ُّم ال َّر َ
�أ� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ َ ِب الشَّ ْي ِء الَّذي �أ ْس َتطي ُع َت ْميي َز ُه بِ ْاستخدا ِم
حاس ِة الشَّ ِّم َمع صو َر ِة ال�أنْ ِف:
َّ

ب� -أرسم
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بِجانِ ِب صو َر ِة ال�أشيا ِء ِ
ذات ال ّرائِ َح ِة الْ َج ِّي َد ِة :

َشاط � :٨أ ِ
ن ُ
حاف ُظ على َسلا َم ِة �أنْفي
الصحيحَ ،و�إِشا َر َة ✘
�أ َض ُع �إِشَ ا َرة ✔ بِجانِ ِب ّ
السلو َك َّ
الصور ِة الَّتي تُ َمثِّ ُل ُّ
ِ
الخاط ْئ.
السلو َك
بِجانِ ِب ّ
الصور ِة الَّتي ُتمث ُل ُّ

ن ُ
َشاط � :٩أ َم ِّي ُز َطع َم ال� أ ْشيا ِء بِ ِلساني
الص َو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُمعلِّمي َو ُز َملائي:
ناقش ُّ
�أ� -أ َت�أ َّم ُل و�أ ُ

ب� -أ َت َذ َّو ُق ال� أ ْط ِع َم َة ال ُمخْ َت ِلف َة بــ :

ال َع ْين

ال� أ ُذن

اللِّسان

ا ْل�أنْف
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ن ُ
َشاط ُ :١٠حل ٌو َو ُم ٌّر
كان ال ُم ِ
ف ا ْل� أ ْط ِع َم َة ال�آتِ َي َة بِ َوضْ ع �إشا َر ِة ✔ في الْ َم ِ
ناسب :
�أ َص ِّن ُ

ال� أ ْط ِع َم ُة
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ُم ٌّر

ض ُح ْل ٌو
مالِ ٌح حا ِم ٌ

ن ُ
شياء بِ َيدي
س ال� أ َ
َشاط � :١١ألْ ِم ُ
حاس ِة التي اس َتخْ َد ْم ُتها لِذلك:
س ال ُف ْرشاةَ ،ثُ َّم �أ َض ُع دائِر ًة َح ْو َل الْ َّ
�ألْ ِم ُ

اللَّ ْمس

الْ َب َصر

الس ْمع
َّ

ال َّتذ ُّوق

الشَّ ّم

ن ُ
س بِ ِجلدي
َشاط � :١٢أ ِح ُّ
الصو َر َت ْين ال�آتِ َيتين ،و�أ ِ
ناق ُشهما َم َع ُم َعلِّمي و ُز َملائي:
�أ َت�أ َّم ُل ّ

الس ْي ُر على
َّ
َر ْملٍ ِ
ساخن

ساس بِ َحرا َر ِة
ا ْل�إ ْح ُ
الْما ِء بِالْ ِم ْر َفق
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ن ُ
شياء بِ َيدي
س ال� أ َ
َشاط � :١٣ألْ ِم ُ
س� ،أ ِص ُل بين ال�أشيا ِء ِ
س النّ ِاع ِم
ذات ال َم ْلم ِ
اس ِة اللَّم ِ
بِ ْاس ِتخدا ِم َح َّ
وص ِ
ندوق ال�أشيا ِء النّ ِاع َم ِة ،و َب ْي َن ال�أشيا ِء ِ
الخ ِشنِ
ذات ال َم ْل َم ِ
س َ
ُ
وص ِ
ندوق ال�أشيا ِء الْ َخ ِش َن ِة.
ُ

َح َجر

صندوق ال�أشياء الناعمة

ُد ْم َية

شا ُل َحرير

صندوق ال�أشياء الخشنة

فُ ْرشاة

َشاط ِ :١٤
ن ُ
ساخ ٌن وبا ِر ٌد
راء
�أرس ُم دائر ًة َح ْم َ
ال� أ ْشيا ِء البارد ِة
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الس ِ
اخ َن ِة ،ودائِ َر ًة َز ْرقاء
َحو َل ال� أ ْشيا ِء ّ

َح ْو َل

ن ُ
س َو َط ِر ّي
َشاط  :١٥قا ٍ
س و َطر ٍّي ،بِوضْ ِع �إِشا َر ِة
ياء ال�آتِ َي َة �إِلى قا ٍ
حاس َة اللَّ ْم ِ
س ل� أ َص ِّن َ
�أ ْس َتخ ِد ُم َّ
ف ال� أ ْش َ
كان ال ُم ِ
✔ في ال َم ِ
ناس ِب :

َّ
الشيء

س
قا ٍ

طري
ٌّ

َق َلم
قُ ْطن
َح َجر
عجون
َم ُ
َشاط � :١٦أ ِ
ن ُ
حاف ُظ على ِج ْسمي َسليماً
الصو َر ال�آتِ َية ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي:
�أ َت�أ َّم ُل ُّ
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رس الثّاني� :أنا و�أ ْس َرتي
ال َّد ُ

نَشاط َ :١ولَدٌ /بِ ْن ٌت
َب ْع َد َت ْنفي ِذ ال َّن ِ
شاط َم َع ُم َعلِّمي و ُز َملائي
الصو َر ِة الَّتي تُ َمثِّلُني:
�أ َض ُع دائِ َر ًة
َح ْو َل َر ْم ِز ّ

�أ� -أنا َولَ ٌد

نت
ب� -أنا بِ ٌ

ف �إِلى �أ ْس َرتي
نَشاط � :٢أ َت َع َّر ُ
الصو َر ِة وال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة:
�أ ِص ُل َب ْي َن ّ

�أب
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�أخْ ت

�أخ

�أمّ

ن ُ
َشاط � :٣أ ْب َح ُث َعنِ اللُّ ْغ ِز
بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلِّمي ،أ� ِص ُل َب ْي َن َو ِاج ِب كُ ِّل َف ْر ٍد ِم ْن �أ ْفرا ِد ال� أ ْس َر ِة في
الصو َر ِة الَّتي تُ َمثِّ ُل َهذا الْ ِ
واج َب في ال َعمو ِد الثّاني:
ال َعمو ِد ا ْل� أ َّو ِلَ ،م َع ّ
�أبي ُي ِ
ساع ُد �أ ّمي في َت ْر ِ
تيب َالب ْي ِت.
الصغيرِ.
�أ ِّمي َت ْع َتني بِ�أخي َّ
ف ُغ ْر َف َت ُه.
�أخي ُي َن ِّظ ُ
�أخْ تي تُ ِ
ساع ُد �أ ّمي في َت ْن ِ
ظيف الْ َب ْي ِت
ن ُ
َشاط � :4أ ْح َت ِر ُم َوال َد َّي
حيحَ ،و �إِشا َر َة ✘ بِجانِ ِب
�أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
السلو َك َّ
الص َ
الصور ِة الَّتي تُ َمثِّ ُل ُّ
السلو َك الْ ِ
خاطئ.
ّ
الصور ِة الَّتي ُت َم ِّث ُل ُّ
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عاو ُن َمعاً
نَشاط  :5نَ َت َ
ف� ،أ َرت ُِّب �أ َ
حداث
َبع َد ْاس ِتماعي لِ ِق َّص ِة (زيا َر ِة َصديقَتي) و ُمنا َق َشتها في َّ
الص ِّ
الْ ِق َّص ِة بِ ْاس ِتخْ دا ِم ا ْل�أرقا ِم ( .)4 - 1

ُي ِ
الص ِ
حون
ساع ُد �أبي في َت ْحضي ِر ُّ

تُ ِ
ساع ُد ريما �أ ّمي في َت ْحضي ِر الْ ُم َع َّج ِ
نات

تُ َق ِّد ُم �أ ّمي الْ ُم َع َّج ِ
والحلوى
نات َ

َي ْش َتري ِ
راض
ماج ُد ال� أ ْغ َ

ن ُ
َشاط ِ :6م ْن َح ّقي
الص َو َر َو�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي :
�أ َت�أ َّم ُل ُّ

َح ّقي في اللَّ ِعب
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َح ّقي في ال ِعلاج َح ّقي في الْ ِغذاء َح ّقيفيال َّتعبي ِر َع ْن َر�أْيي

ن ُ
َشاط � :7أ ْي َن �أ ْس ُك ُن؟
الص َو َر ا ْل�آتِ َي َةَ ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُم َعلِّمي و ُزملائي:
�أ� -أ َت�أ َّم ُل ُّ

َمدي َنة
َق ْر َية
ُم َخ َّيم
ب -بِمسا َع َد ِة ُم َعلِّمي� ،أ َض ُع دائِر ًة َح ْول َم ِ
كان َس َكني:
�أنا �أ ْس ُك ُن في ( َمدي َنةَ ،ق ْر َيةُ ،مخ َّيم ،با ِد َية)

با ِد َية

ج� -أختا ُر َر ْق َم الْ َح ِّق ِم َن الشَّ َج َر ِة ،و�أ َضع ُه في الْفَرا ِغ الْ ُم ِ
ناس ِب لَه :
٢

ِم ْن َح ّقي �أ ْن :
•�ألْ َع َب َم َع �أخي َو�أخْ تي.
ذاء ِص ِّح ّياً.
•�أ َت َ
ناو َل ِغ ً

بيب ِع ْندَما �أ ْم َرض.
•�أزو َر ال َّط َ
•�أ َع ِّب َر َع ْن َر�أْيي.
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س الثّالِ ُث :زيار ٌة إ�ِلى َب ْي ِت َجدّي
ال َّد ْر ُ
مهيدي:جدّي َو َجدَّتي
ال َّنشاط ال َّت
َ
الص َو َر ال�آتِ َي َةَ ،و�أع ِّب ُر َعنها :
�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلِّمي� ،أ َت�أ َّم ُل ُّ

َهذا َجدّي لِ� أ ّمي

َهذا َجدّي لِ�أبي

ه ِذ ِه َجدَّتي لِ� أ ّمي

ه ِذ ِه َجدَّتي لِ�أبي

ب� -أ ُع ُّد ا ْل� أ ْجدا َدَ ،و�أ ْك ُت ُب ال َع َد َد في
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 ،و�أ ُع ُّد الْ َجد ِ
ّات َو�أ ْك ُت ُب ال َع َد َد في

نَشاط :1شَ َج َر ُة �أقارِبي
�أ�-أ ِ
الصو َرت ْينِ ال�آتِ َي َت ْين:
ش َم َع ُم َعلِّمي ّ
ناق ُ
َع ّم
َج ّد

�أب

َع َّمة
َجدَّة

�أقارِبي ِم ْن ِج َه ِة �أبي

َخال
َج ّد

�أمّ

َخالَة
َجدَّة

�أقارِبي ِم ْن ِج َه ِة �أ ّمي

بَ -ب ْع َد ْاس ِتماعي لِ ِق َّص ِة (زِيا َر ٌة �إلى َب ِ
يت َجدّي)� ،أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في
الج َّد ُة بِ إِ� ْعدا ِد ِه :
ال ُم ْس َتطيل بِجانِ ِب صو َر ِة ال َّط َبقِ الَّذي قا َم ِت َ
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ن ُ
َشاط ُ :٢سلوكي َصحيح
الصو َر ِة وال ِعبا َر ِة ال ُم ِ
ناس َبة:
ين ّ
بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلِّمي� ،أ ِص ُل َب َ

�أس َت�أْ ِذ ُن َق ْب َل الد ِ
ُّخول

�أ ْس َت ِم ُع لِ َكلا ِم �أ ْجدادي

�أ َسلِّ ُم على �أ ْجدادي

ن ُ
وات في َب ْي ِت َجدّي
َشاط � :٣أ َد ٌ
بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلِّمي� ،أ َت�أ َّم ُل ال� أ َدوات ا ْل�آتِ َي َةَ ،و�أ ِ
ش َم َع ُز َملائي ْاس ِتخداماتِها:
ناق ُ
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ِم ْحراث

َص
ِمق ّ

ِم ْج َر َفة

ِم ْشط

َف�أس

ِغ ْربال

س الرابع� :أنا َو َم ْد َر َستي
ال َّد ْر ُ
ال َّن ُ
شاط ال َّت ْمهي ِد ُّيَ :مد َر َستي َب ْيتي الثّاني
�أر ِّد ُد ال َّنشي َد ال�آتي َم َع ُمعلِّمي َو ُز َملائي:

يا َم ْد َرستي
يا َم ْد َر َستي يا َمــــ ْد َر َستي ما �أ ْح ِ
لاك يا َمـــــ ْد َر َستي
�أ ْقضي ِ
فيك كُـــــ َّل ال َو ْق ِ
َم َع �إِخْ واني َم َع �أ ْصحابي
ـت
س َو ال� ألْ
ِ
عـــــاب يا َم ْد َر َستي يا َم ْد َر َستي
َب ْي َن ال َّد ْر ِ

ن ُ
َشاط َ :1ج ْولَ ٌة في َم ْد َر َستي

الصو َر ِة َوال َكل َم ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة :
�أ� -أ ِص ُل َب ْي َن ّ

َم ْك َت َبة
َم ْق ِصف
َمرافِ ُق ِص ِّح َّية
ُم ْخ َت َبر
َم ْل َعب
َحدي َقة
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الصو َر ِة َوما ُي ِ
ناس ُبها.
ين ّ
ب -بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلِّمي� ،أ ِص ُل َب َ

َمسؤو ُل ال َم ْك َتبة
ن ُ
َشاط � :٢أ ْبطا ُل ال َّنظا َفة

دير ال َم ْد َر َسة
ُم ُ

ُم َعلِّم

الس ِ
حيح٠
لوك َّ
الص ِ
�أ�-أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في الدّائِ َر ِة الَّتي تُ َع ِّب ُر عن ُّ
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ص الَّذي َيس َتخْ ِد ُمها
ين ال�أدا ِة في ال َعمو ِد (�أ)َ ،والشَّ خْ ِ
ب� -أ ِص ُل َب َ
في ال َعمو ِد (ب).
ال َعمود (�أ)

ال َعمود (ب)
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ن ُ
ِف ُحقوقي
َشاط � :٣أ ْعر ُ

بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلِّمي� ،أ ِ
ف �إِلى ُحقوقي.
الص َو َر ا ْل�آتِ َي َة؛ لِ� أ َتع َّر َ
ش ّ
ناق ُ
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َح ّقي في الْ ُمساواة

َح ّقي في اللّعب

َح ّقي في الْ ِحما َية

َح ّقي في ال َّت ْعليم

رس الخامس� :أنا َو ُم ْجت ََمعي
ال َّد ُ
ال َّن ُ
الح ّي
شاط ال َّت ْمهي ِد ُّي َ :
�أ ِ
ماء ال َمباني الَّتي �أشا ِهدُها فيها.
ش ّ
الصو َر َة َم َع ُمعلِّمي ،و�أ ْذك ُُر �أ ْس َ
ناق ُ
َم ْشفى
َنيسة
ك َ

َم ْد َر َسة

َم ْس ِجد

ن ُ
نات الْ َح ّي
َشاط ُ :١م َك ِّو ُ
سرتي� ،أ ْج َم ُع ُص َوراً لِ ُم َك ِّو ِ
نات الْ َح ِّي ،و�أ ِ
لصقُها.
بِ ُمساعد ِة �أ َ
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ن ُ
َشاطَ :٢ج ْولَ ٌة في ُمحيط َم ْد َر َستي
الج ْولَة :
ثناء َ
�أض ُع �إِشار َة ✔ بِجانِ ِب ُصو ِر ال�أما ِكن ال ُمشابِ َه ِة لل�أما ِكن الَّتي شا َهدناها �أ َ

ن ُ
نات الشّ ارِع
َشاطُ :٣مك ِّو ُ

كان ال ُم ِ
لصقُها في ال َم ِ
بِ ُمسا َعدة �أ ْس َرتي� ،أ ْج َم ُع �أو �أ ْر ُس ُم ُص َوراً ،و�أ ِ
ناسب:
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شارِع

َس ّيا َرة

َم َم ُّر ُمشاة

�إشا َر ٌة َضوئِ َّية

ن ُ
َشاطُ :٤عبو ُر ال َّطريق

الصو َر ِة في ال َعمو ِد (�أ) ،وما ُي ِ
ناس ُبها في ال َعمو ِد (ب) .
ين ّ
�أ ِص ُل َب َ
ال َعمود (ب)
ال َعمود (�أ)

ن ُ
َشاطَ :٥م َم ُّر ال ُمشاة

�أرت ُِّب ُخ ِ
باس ِتخدا ِم ال� أ ْرقام .
طوات ُعبو ِر َم َم ِّر ال ُمشا ِة ْ
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ن ُ
لكات عا َّمة
خاصة ،و ُم ْم َت ٌ
َشاط ُ :٦م ْم َت َل ٌ
كات َّ
الصو َر ِة الَّتي َت ُد ُّل َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
الخاصة ،ورقم ٢
كات
�أك ُت ُب رقم  ١بِجانِ ِب ّ
َّ
الصو َر ِة الَّتي َت ُد ُّل َعلى ال ُم ْم َت َل ِ
كات العا َّمة.
بِجانِ ِب ّ

َور َق ُة َع َملٍ َتقويمية
سرتي:
بِ ُمساعد ِة �أ َ
الس ِ
لوك الَّذي َيد ُّل على الاه ِتما ِم بِال َّنظاف ِة الشَّ خص َّي ِة.
�أ� -أ َض ُع �إِشارة ✔ بِجانِ ِب صو َر ِة ُّ

كان الْ ُم ِ
ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في الْ َم ِ
ناس ِب في الْ َج ْد َو ِل ا ْل�آتي:

السلوكُ
ُّ

�إِذا �أ َر ْد ُت الدُّخو َل �إِلى ُغ ْر َف ِة والِ َد َّي َف إِ�نَّني �أ ْس َت�أْ ِذن.
�إِذا َت َحد ََّث َوالِد َّي َف إِ�نَّني لا �أ ْصغي لهما َو�أ َق ِاط ُع ُهما.
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دائِم ًا �أ ْحيان ًا �أ َبد ًا

الصو َر ِة الَّتي ُت ِ
ناس ُبها في ال َعمو ِد (ب).
ج� -أ ِص ُل َب ْي َن ال�أدا ِة في ال َعمو ِد (�أ)َ ،و ّ
ال َعمود (�أ)

ال َعمود (ب)

نماذج تقييم

قائمة الرصد/الشطب:

اسم الطالب _________ :الصف _____ :الشعبة __ :التاريخ_______ :
الرقم

١
٢
٣
٤
٥

الصفة  /السمة
يعي .....................................
يسهم في ................................
يتقن استخدام ............................
يراعي قواعد السلامة ...................
.........................................

نعم

لا
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