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النَّشاُط التَّمهيدي: اأَتعرَُّف اإِلى اأْجزاِء ِجْسمي 

ُن الُْجزَء الَْمْطلوَب في كُلِّ صوَرة. اأ: األَوِّ

اأس ُن الرَّ األَوِّ

ُن الَيَدْيِن والَقَدَمْيِن األَوِّ

ْرُس ال�أوَّل: اْلَحواّس اْلَخْمس الدَّ

ُن الَيَد الُيْمنى والَقدَم األَوِّ

الُيْمنى للطَّفِل في الرَّْسم

ُن الَيَد الُيْسرى والَقَدَم  األَوِّ
الُيْسرى للطِّفِل في الرَّْسم

المحتويات

الصفحة المحتوى

٢ الَحواس الَخْمس الدرس ال�أول

١٢ اأنا واأْسَرتي الدرس الثاني

١٦ ِزياَرة اإِلى َبْيِت َجّدي الدرس الثالث

١٩ اأنا َوَمْدَرَستي الدرس الرابع

٢٣ اأنا َوُمْجَتَمعي          الدرس الخامس
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نَشاط ١: اأرى بَِعْيني

 اأْبَحُث عن َثلاَثِة فُروٍق َبيَن الّصوَرَتيِن:

ب- َهيَّا َنرُسُم اأعضاَء الَوجِه النّاقَِصَة

  في َمكانِها الُمناِسِب :

ُة الَْبَصر نَشاُط ٢: حاسَّ

آتَِية:  اأَعبُِّر َعِن الّصوَرِة ال�

تمَّ تنفيذ نشاط رِياضي ُيَحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّيَة: المشي في مسار اأمامي ومتعّرج.

- القدرة البدنّية: التّوافق، ُسْرعة َرّد الِفْعل.
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نَشاُط٣:الُْمحاَفظُة َعلى الَْعْين

ُل الّصوَرَة المجاورة  اأ- اأَتاأمَّ
واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزملائي: 

حيح، َواإشاَرَة ✘  لوَك الصَّ ب- اأَضُع اإِشاَرَة ✔ بِجانِِب الّصوَرِة الَّتي تَُمثُِّل السُّ
لوِك الْخاِطْئ. بِجانِِب صوَرِة السُّ
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أُذن: أْشياَء الَّتي اأسَمُع لها َصْوتاً بِصوَرِة ال�  اأِصُل ال�

نَشاط 4: اأْسَمُع بِاأُذني

نَشاط 5: ال�أْصواُت الُمريَحُة وال�أصواُت الُمزِعَجُة 

ْوِت  ْوِت الُْمريِح َمَع الَْوْجِه الُْمبَتِسِم، َوَمْصَدَر الصَّ  اأِصُل َمْصَدَر الصَّ

الُْمْزِعِج َمَع الَْوْجِه العابس.
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آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: وَر ال�  اأناِقُش الصُّ

نَشاُط ٦: اأحاِفُظ على َسلاَمِة اأُذني

نَشاُط ٧:اأُشمُّ الرَّوائَح بِاأنْفي   

ْيِء الَّذي اأْسَتطيُع َتْمييَزُه بِاْستخداِم  اأ- اأَضُع اإِشاَرَة ✔ بِجانِِبَ الشَّ
أنِْف: مِّ َمع صوَرِة ال� ِة الشَّ حاسَّ

ب- اأرسم      بِجانِِب صوَرِة ال�أشياِء ذاِت الّرائَِحِة الَْجيَِّدِة :
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نَشاُط ٨: اأحاِفُظ على َسلاَمِة اأنْفي

حيح، َواإِشاَرَة ✘  لوَك الصَّ  اأَضُع اإَِشاَرة ✔ بِجانِِب الّصورِة الَّتي تَُمثُِّل السُّ
لوَك الخاِطْئ. بِجانِِب الّصورِة الَّتي تُمثُل السُّ

أْشياِء بِِلساني نَشاُط ٩: اأَميُِّز َطعَم ال�

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: َوَر ال� ُل واأناقُش الصُّ اأ- اأَتاأمَّ

أْطِعَمَة الُمْخَتِلفَة بــ : ُق ال� ب-  اأَتَذوَّ

أُذن  الَعْين  أنْف اللِّسان ال� اْل�
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نَشاُط ١٠: ُحلٌو َو ُمرٌّ 

آتَِيَة بَِوْضع اإشاَرِة ✔ في الَْمكاِن الُمناِسب : أْطِعَمَة ال� اأَصنُِّف اْل�

ُحْلٌوحاِمٌضمالٌِحُمرٌّال�أْطِعَمُة
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نَشاُط ١١: األِْمُس ال�أشياَء بَِيدي

ِة التي اسَتْخَدْمُتها لِذلك:  األِْمُس الُفْرشاَة، ثُمَّ اأَضُع دائِرًة َحْوَل الْحاسَّ

ْمع الَْبَصراللَّْمس ق السَّ ّمالتَّذوُّ الشَّ

نَشاُط ١٢: اأِحسُّ بِِجلدي

آتَِيتين، واأناِقُشهما َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: ُل الّصوَرَتْين ال�  اأَتاأمَّ

ْحساُس بَِحراَرِة اْل�إ
الْماِء بِالِْمْرَفق

ْيُر على السَّ
َرْمٍل ساِخن
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نَشاُط ١٣: األِْمُس ال�أشياَء بَِيدي

النّاِعِم  الَمْلمِس  ذاِت  ال�أشياِء  بين  اأِصُل  اللَّمِس،  ِة  َحاسَّ بِاْسِتخداِم 
الَخِشِن  الَمْلَمِس  ذاِت  ال�أشياِء  وَبْيَن  النّاِعَمِة،  ال�أشياِء  وُصندوِق 

وُصندوِق ال�أشياِء الَْخِشَنِة.

ُدْمَية

   فُْرشاةشاُل َحرير

صندوق ال�أشياء الناعمة  َحَجر

صندوق ال�أشياء الخشنة

أْشياِء الّساِخَنِة، ودائَِرًة َزْرقاء  َحْوَل  اأرسُم دائرًة َحْمراَء  َحوَل ال�
أْشياِء الباردِة ال�

نَشاُط ١4: ساِخٌن وباِرٌد
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نَشاُط ١5: قاٍس َوَطِرّي

، بِوْضِع اإِشاَرِة  آتَِيَة اإِلى قاٍس وَطريٍّ أْشياَء ال� أَصنَِّف ال� َة اللَّْمِس ل�  اأْسَتخِدُم حاسَّ
✔ في الَمكاِن الُمناِسِب :

يء طريٌّقاٍسالشَّ

َقَلم

قُْطن

َحَجر

َمعُجون

نَشاُط ١٦: اأحاِفُظ على ِجْسمي َسليماً

آتَِية، واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَر ال� ُل الصُّ اأَتاأمَّ
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رُس الثّاني: اأنا واأْسَرتي الدَّ

ب- اأنا بِنٌتاأ- اأنا َولٌَد

َبْعَد َتْنفيِذ النَّشاِط َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي

   اأَضُع دائَِرًة  َحْوَل َرْمِز الّصوَرِة الَّتي تَُمثِّلُني:

نَشاط ١:  َولٌَد/ بِْنٌت

نَشاط ٢:  اأَتَعرَُّف اإِلى اأْسَرتي

 اأِصُل َبْيَن الّصوَرِة والَكِلَمِة الُمناِسَبِة:

اأمّ اأخاأب اأْخت
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 نَشاُط ٣: اأْبَحُث َعِن اللُّْغِز

في  أْسَرِة  ال� اأْفراِد  ِمْن  َفْرٍد  كُلِّ  َواِجِب  َبْيَن  اأِصُل  ُمَعلِّمي،  بُِمساَعَدِة   
ِل، َمَع الّصوَرِة الَّتي تَُمثُِّل َهذا الْواِجَب في الَعموِد الثّاني: أوَّ الَعموِد اْل�

 اأبي ُيساِعُد اأّمي في  َتْرتيِب الَبْيِت.

غيِر.  اأمِّي َتْعَتني بِاأخي الصَّ

 اأخي ُيَنظُِّف ُغْرَفَتُه.

 اأْختي تُساِعُد اأّمي في َتْنظيِف الَْبْيِت 

نَشاُط 4: اأْحَتِرُم َوالَديَّ

حيَح، َو اإِشاَرَة ✘ بِجانِِب  لوَك الصَّ  اأَضُع اإِشاَرَة ✔ بِجانِِب الّصورِة الَّتي تَُمثُِّل السُّ
لوَك الْخاِطئ. الّصورِة الَّتي تَُمثُِّل السُّ
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نَشاط 5: نََتعاَوُن َمعاً

، اأَرتُِّب اأحداَث فِّ ِة )زياَرِة َصديَقتي( وُمناَقَشتها في الصَّ    َبعَد اْسِتماعي لِِقصَّ

أرقاِم ) ١ - 4(. ِة بِاْسِتْخداِم اْل�    الِْقصَّ

حوِن ُيساِعُد اأبي في َتْحضيِر الصُّ

ناِت والَحلوى ُم اأّمي الُْمَعجَّ أْغراَضتَُقدِّ َيْشَتري ماِجُد ال�

ناِت تُساِعُد ريما اأّمي في َتْحضيِر الُْمَعجَّ

نَشاُط ٦: ِمْن َحّقي 

َوَر َواأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي : ُل الصُّ  اأَتاأمَّ

َحّقي في التَّعبيرِ َعْن  رَاأْيي َحّقي في الِْغذاءَحّقي في الِعلاجَحّقي في اللَِّعب
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آتَِيَة، َواأناِقُشها َمَع ُمَعلِّمي وُزملائي: َوَر اْل� ُل الصُّ اأ- اأَتاأمَّ

نَشاُط ٧: اأْيَن اأْسُكُن؟

ب- بِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، اأَضُع دائِرًة َحْول َمكاِن َسَكني:

اأنا اأْسُكُن في )َمديَنة، َقْرَية، ُمخيَّم، باِدَية(

ُمَخيَّم باِدَيةَقْرَيةَمديَنة

َجَرِة، واأَضعُه في الَْفراِغ الُْمناِسِب لَه :  ج- اأختاُر َرْقَم الَْحقِّ ِمَن الشَّ

2

ِمْن َحّقي اأْن : 

األَْعَب َمَع اأخي َواأْختي.	 

ّياً.	  اأَتناَوَل ِغذاًء ِصحِّ

اأزوَر الطَّبيَب ِعْنَدما اأْمَرض.	 

اأَعبَِّر َعْن َراأْيي.	 
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النَّشاط التَّمهيدي:َجّدي َوَجدَّتي

آتَِيَة، َواأعبُِّر َعنها : َوَر ال� ُل الصُّ اأ- بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، اأَتاأمَّ

أّمي أبيَهذا َجّدي لِ� َهذا َجّدي لِ�

أْجداَد، َواأْكُتُب الَعَدَد في     ، واأُعدُّ الَْجّداِت َواأْكُتُب الَعَدَد في ب- اأُعدُّ اْل�

أّمي تي لِ� أبيهِذِه َجدَّ تي لِ� هِذِه َجدَّ

ْرُس الثّالُِث: زيارٌة اإِلى َبْيِت َجّدي الدَّ
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نَشاط١: َشَجَرُة اأقاِربي

آتَِيَتْين:   اأ-اأناِقُش َمَع ُمَعلِّمي الّصوَرتْيِن ال�

اأقاِربي ِمْن ِجَهِة اأّمياأقاِربي ِمْن ِجَهِة اأبي

َعّم
اأب

ة َعمَّ

َجّدَجّد
ة ةَجدَّ َجدَّ

َخال
اأمّ

َخالَة

ِة )ِزياَرٌة اإلى َبيِت َجّدي(، اأَضُع اإِشاَرَة ✔ في  ب- َبْعَد اْسِتماعي لِِقصَّ
ُة بِاإِْعداِدِه : الُمْسَتطيل بِجانِِب صوَرِة الطََّبِق الَّذي قاَمِت الَجدَّ
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 نَشاُط ٢: ُسلوكي َصحيح

 بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، اأِصُل َبيَن الّصوَرِة والِعباَرِة الُمناِسَبة:

 اأَسلُِّم على اأْجدادي اأْسَتِمُع لَِكلاِم اأْجدادي اأسَتاأِْذُن َقْبَل الدُّخوِل

 نَشاُط ٣: اأَدواٌت في َبْيِت َجّدي

آتَِيَة، َواأناِقُش َمَع ُزَملائي اْسِتخداماتِها:  أَدوات اْل� ُل ال�  بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، اأَتاأمَّ

ِغْربال

ِمْحراث

ِمْشط

ِمْجَرَفةِمَقّص

َفاأس
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: َمدَرَستي َبْيتي الثّاني النَّشاُط التَّْمهيِديُّ

آتي َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: ُد النَّشيَد ال� اأردِّ

يا َمْدَرَستي يا َمــــْدَرَستي     ما اأْحلاِك يا َمـــــْدَرَستي
اأْقضي فيِك كُـــــلَّ الَوْقـِت     َمَع اإِْخواني َمَع اأْصحابي 
َمْدَرَستي يا  َمْدَرَستي  يا  ألْعـــــاِب     َوال� ْرِس  الدَّ َبْيَن 

يا َمْدَرستي

ْرُس الرابع: اأنا َوَمْدَرَستي الدَّ

 نَشاُط ١: َجْولٌَة في َمْدَرَستي

اأ- اأِصُل َبْيَن الّصوَرِة َوالَكلَمِة الُمناِسَبِة :

َمْكَتَبة

َمْقِصف

يَّة َمرافُِق ِصحِّ

ُمْخَتَبر

َمْلَعب

َحديَقة
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ب- بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، اأِصُل َبيَن الّصوَرِة َوما ُيناِسُبها.

ُمَعلِّمَمسؤوُل الَمْكتَبة ُمديُر الَمْدَرَسة

 نَشاُط ٢: اأْبطاُل النَّظاَفة

حيِح٠ لوِك الصَّ اأ-اأَضُع اإِشاَرَة ✔ في الّدائَِرِة الَّتي تَُعبُِّر عن السُّ
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حيِح٠ لوِك الصَّ اأ-اأَضُع اإِشاَرَة ✔ في الّدائَِرِة الَّتي تَُعبُِّر عن السُّ

ْخِص الَّذي َيسَتْخِدُمها  أداِة في الَعموِد )اأ(، َوالشَّ ب- اأِصُل َبيَن ال�
في الَعموِد )ب(.

الَعمود )ب(الَعمود )اأ(
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 نَشاُط ٣: اأْعِرُف ُحقوقي 

أَتعرََّف اإِلى ُحقوقي. آتَِيَة؛ لِ�  بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، اأناِقُش الّصَوَر اْل�

َحّقي في اللّعبَحّقي في الُْمساواة

َحّقي في التَّْعليمَحّقي في الِْحماَية
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النَّشاُط التَّْمهيِديُّ : الَحّي 

اأناِقُش الّصوَرَة َمَع ُمعلِّمي، واأْذكُُر اأْسماَء الَمباني الَّتي اأشاِهُدها فيها.

رُس الخامس: اأنا َوُمْجَتَمعي الدَّ

َمْشفى

َمْسِجدَمْدَرَسة َكنيَسة

ناُت الَْحّي نَشاُط ١: ُمَكوِّ

، واألِصُقها. ناِت الَْحيِّ بُِمساعدِة اأسَرتي، اأْجَمُع ُصَوراً لُِمَكوِّ
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نَشاُط٢: َجْولٌَة في ُمحيط َمْدَرَستي

أماِكن الُمشابَِهةِ للاأماِكن الَّتي شاَهدناها اأثناَء الَجْولَة : اأضُع اإِشارَة ✔ بِجانِِب ُصورِ ال�

ناُت الّشاِرع نَشاُط٣: ُمكوِّ

بُِمساَعدة اأْسَرتي، اأْجَمُع اأو اأْرُسُم ُصَوراً، واألِصُقها في الَمكاِن الُمناِسب:

شاِرع

َمَمرُّ ُمشاة

َسّياَرة

اإشاَرٌة َضوئِيَّة
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نَشاُط4: ُعبوُر الطَّريق

اأِصُل َبيَن الّصوَرِة في الَعموِد )اأ(، وما ُيناِسُبها في الَعموِد )ب( .

الَعمود )ب(الَعمود )اأ(

نَشاُط5: َمَمرُّ الُمشاة 

أْرقام .  اأرتُِّب ُخطواِت ُعبوِر َمَمرِّ الُمشاِة باْسِتخداِم ال�
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ة ة، وُمْمَتلكاٌت عامَّ نَشاُط ٦: ُمْمَتَلكاٌت خاصَّ

ة، ورقم 2  اأكُتُب رقم 1 بِجانِِب الّصوَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ
ة. بِجانِِب الّصوَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ

َورَقُة َعَمٍل َتقويمية 

خصيَّةِ.  لوِك الَّذي َيدلُّ على ال�هِتمامِ بِالنَّظافةِ الشَّ اأ- اأَضُع اإِشارة ✔ بِجانِِب صوَرةِ السُّ

آتي: ب- اأَضُع اإِشاَرَة ✔ في الَْمكاِن الُْمناِسِب في الَْجْدَوِل اْل�

لوُك اأَبدًااأْحيانًادائِمًاالسُّ
نَّني اأْسَتاأِْذن. اإِذا اأَرْدُت الدُّخوَل اإِلى ُغْرَفِة والَِديَّ َفاإِ

نَّني ل� اأْصغي لهما َواأَقاِطُعُهما. َث َوالِديَّ َفاإِ اإِذا َتَحدَّ

بُِمساعدِة اأسَرتي:
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أداِة في الَعموِد )اأ(، َوالّصوَرِة الَّتي تُناِسُبها في الَعموِد )ب(. ج- اأِصُل َبْيَن ال�

الَعمود )ب(الَعمود )اأ(
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