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المحتويات

٢ اأنا ِفَلْسطينّي الدرس ال�أول

٨ اأْكَتِشُف بيَئتي الدرس الثاني

١٤ اأَتَنَفُس َهواًء نَظيفاً الدرس الثالث

١٨ في َبْيِتنا بِْئر ماء الدرس الرابع

٢١ تُْرَبُة بِلادي خصبة الدرس الخامس

: َعَلمي ُيَرْفِرُف النّشاُط التَّْمهيِديُّ

ُن َعلَم بِلادي األوِّ

أْحَمر ُن الُْجْزَء ال� األوِّ

أْسَود ُن الُْجْزَء ال� األوِّ

أْخَضر ُن الُْجْزَء ال� األوِّ

رُس ال�أول: اأنا فَِلْسطينّي الدَّ
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نَشاُط ١: النَّشيُد الَوَطِنيُّ الِْفَلْسطيِنيُّ

: ُد َمَع ُزَملائي النَّشيَد الَوَطِنيَّ الِْفَلْسطيِنيَّ اأردِّ

ِفدائي ِفدائي  ِفدائي              يا اأْرَض الُجدود

ِفدائي ِفدائي  ِفدائي              يا َشْعَب الُخلود

بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري

أْرضي َوداري َواأْشواِق َدّمي لِ�

َصِعْدُت الِجباَل َوُخْضُت النِّضاَل

َقَهْرُت الُمحاَل َحطَّْمُت الُقيوَد

ِفدائي ِفدائي  ِفدائي            يا اأْرَض الُجدود

لاِح ياِح َوناِر السِّ بَِعْصِف الرِّ

َواإِْصراِر َشْعِبي لِخْوِض الِكفاِح

ِفَلْسطيُن داري وَدْرُب انتصاري

مود ِفَلْسطيُن ثاري َواأْرض الصُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الجري ال�أمامي.

- القدرة البدنّية: الّسرعة، التّوافق العصبي والعضلي.



4

نَشاُط ٢: ُمُدٌن ِفَلْسطيِنيَّة

 بُِمساَعدِة اأْسَرتي، األصق ُصَوراً لُِمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة في الُْمْسَتطيلات.

نَشاُط ٣: َمعالُِم ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة

آتيَة، واأناقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُل الّصَوَر ال� اأ- اأتاأمَّ

َمْسِجُد
ْخرِة قُبَِّة الصَّ

ْبراهيمي ميناُء َعكّاالَمْسِجُد الُعمري الَحرُم ال�إِ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: التّحّرك بمستويات واتّجاهات مختلفة.

- القدرة البدنّية: الّرشاقة، التّوافق، التّوازن، المرونة.
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ب- اأِصُل َبيَن اْسمِ الَمديَنِة  والّصوَرِة الُْمناِسَبِة:

ةَعكّاالَْخليلالُقْدس َغزَّ

نَشاُط ٤: اأِحبُّ وَطني نَظيفاً

  ✘ َواإِشاَرَة  حيح،  الصَّ لوَك  السُّ تَُمثُِّل  الَّتي  الّصورِة  بِجانِِب   ✔ اإِشاَرَة  اأَضُع  اأ- 
لوَك الخاِطْئ. بِجانِِب الّصورِة الَّتي تَُمثُِّل السُّ

أْعماِل الَّتي اأقوُم بِها لْلُمحاَفَظِة على نَظافِة َوَطني. ب- اأَعبُِّر َشَفِويّاً عن اْل�
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نَشاُط ٥: اإْعلاُن ال�ْسِتْقلال

ِة ِمْن )١- ٥( َكما َسِمْعُتها ِمْن ُمعلِّمي.  اأ- اأرتُِّب ُصَوَر اأْحداِث الِقصَّ
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نَشاُط ٦: الِجْنِسيَّة

آتَِيِة َشَفِويًّا. اأ- اأَعبُِّر َعِن الّصوَرِة اْل�

حيح. ْقِم الصَّ ب- اأُعدُّ ُحروَف َكِلَمِة ِفَلْسطيَن، واأَضُع       َعلى الرَّ

7     ٣      ٤       ٥      ٦      2      ١

ج- ِبُمساَعَدِة اأْسَرتي، اأذكُُر اأْسماَء اأْسرى في ُسجوِن ال�ْحِتلال.

آتَِيَة، واأَعبُِّر َعْنَها َشَفِويّاً.  ُل الّصوَرَة ال� ب- اأَتاأمَّ
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:َهل َخرْجَت في نُزَهة؟  النّشاُط التَّْمهيِديُّ

ناِت الَّتي َشاَهْدتُها في النُّزَهِة. اأ- اأضُع اإِشارَة ✔ بِجانِب الُمكوِّ

ناٍت اأْخرى َشاَهدتها في النُّزَهِة. ُد َشفويّاً ُمكوِّ ب- اأعدِّ

ُصخوراأْشجار َهواءتُرَبةَحيوانات

رُس الثاني: اأكَتِشُف بيَئتي الدَّ

اأَفكُِّر واأناِقُش: 

لَوني اأْخَضُر، َيقِطفوَن ثَِماري َوَيعِصرونَها، وُينِتجوَن منها 
يَت الُمفيَد. َفَمْن اأكُون ؟ الزَّ

نَشاُط ١: َجْولٌَة في بِيَئتي

اأ- اأَضُع اإَِشارَة ✔ اأْسَفَل ما َشاَهْدتُه ِخلاَل الَجولِة.

تُراب ُعْصفورَسلَُّة َقش  ُدْعسوَقة 
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ب- بِمساَعدِة ُمعلِّمي، اأَضُع  َحوَل الَكِلَمِة الُمناِسَبة: 

يٌة. ١.النّباتاُت و.............كائِناٌت حَّ

ناٌت َغيُر َحيٍَّة. خوُر َوالماُء و.........ُمَكوِّ الَْهواء ، الحيوانات٢. الصُّ

الَْهواء ، الحيوانات

ن َغْير َحّي كائِن َحّي  ُمَكوِّ

ناٍت  ج- بِمساَعدِة اأَسرتِي، اأرُسُم ِمثال�ً واِحداً على َكائِناٍت َحيَّة، واآَخَر على ُمَكوِّ
َغيِر َحيٍَّة.

ناٌت َغْيُر َحيٍَّة  نَشاُط ٢: َكائِناٌت َحيٌَّة، وُمكوِّ

ِن  ُن صوَرة الَكائِِن الَْحيِّ بِاللَّوِن ال�أْخَضِر، َوصوَرَة الُمكوِّ بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، األوِّ
َغيِر الَْحّي بِاللَّوِن ال�أصَفِر.

ِمَقّصَشَجَرة
تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:

- المهارة الحركّية: التَّصويب.
- القدرة البدنّية: الَتوافق العصبي الحركي.
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نَشاُط ٣: األْبوُم ُصَور

آتِيَتيِن َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُل، واأناِقُش الّصورَتيِن ال� اأ- اأَتاأمَّ

ِه الّصوَرة اأ: َوليٌد في َبْيِت َجدِّ

طِح الّصورة ب: َمظاِهُر السَّ

َبْحرَسْهل

َصْحراء

َجَبل

وادي



١١

َبْيَن صوَرِة  اأِصُل  ِه(،  َجدِّ َبيِت  )َوليٌد في  ِة  لِقصَّ اسِتماعي  َبعَد  ب- 
طِح واسِمه. َمظَهِر السَّ

وادي

َجَبل

َسْهل

َبْحر

َصْحراء

اأَفكُِّر واأناِقُش: 

تُغطّي اأْرضي ِرماٌل َصفراُء، َجّوي َحارٌّ ، وَيْنمو َعلى َسطحي 
ّباِر ، َفَمْن اأكون ؟  نَباُت الصَّ
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الغاِزيَُّة الّسائِلُة لبُة الصَّ

طح نَشاُط ٤: َمظاهُر السَّ

طِح. ُن َمظاهَر السَّ       األوِّ

ْهلالَجَبل الواديالسَّ

الَبْحُر ْحراُء الصَّ

ِة نَشاُط ٥: َحال�ُت المادَّ

ةِ َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي، اأَضُع اإِشارَة  ✔   َبْعَد َتنفيِذ النَّشاِط الُْمَتَعلِِّق بِحال�ِت الْمادَّ
في الَمكاِن الُمناِسب.

الحالة

اأسَتطيُع اأْن اأْلَمَسُه

اأْستطيُع اأْن اأمِسَكُه

الّصفة

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: رمي ولقف الكرة.

- القدرة البدنّية: الَتوافق العصبي العضلي، التوازن، سرعة رد الفعل.
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نَشاُط ٦: اأَجرُِّب واأْسَتمِتُع

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي، ثُمَّ اأِصُل َبيَن ُصَوِر الَموادِّ  َوَر ال�  اأناِقُش الصُّ
الُمَتشابِهة في حال�تِها:

َحَجر

ِمنطاٌد َمْملوٌء بِغاز

َعصير

َجَبل

ُبخاُر الماِءَبْحر

نَشاط 7: َتْذِكَرٌة لِلدُّخوِل

ْندوِق: آتَِيَة بِاْخِتياِر الَحْرِف الُمناِسِب ِمَن الصُّ  اأْكمُل الَكِلماِت ال�

ـَ   ،   ِز      أْحُرُف النّاِقَصُة    ا  ،  ب اْل�

ة: حال�ُت المادَّ

ـْ   ـة،    ٢- سـ  ئـَِلة،    ٣- غا  يَّة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ١- َصل



١4

: ِمرَوَحتي َوَرِقيٌَّة  النَّشاُط التَّْمهيِديُّ

بِمساَعدِة ُمعلِّمي، اأْصنُع ِمرَوَحتي الَوَرقيَّة :

الَموادُّ وال�أَدوات:

نة ، عيداٌن َخَشِبيَّة ُملّونة ، مادَّةٌ ل�ِصَقة.  اأوراٌق بِقياس A4  ُملوَّ

الُخُطوات : 

َة َمّرات .	  اأْطوي الَوَرَقَة َعْرِضّياً بَِشْكٍل ُمَتعاِكس ِعدَّ

األِْصُق ِقطَعًة َخَشبيًَّة َعلى كُلِّ َطَرٍف ِمْن اأطراِف الَْوَرقِة، َمَع ال�أخِذ بَِعْيِن 	 

ال�ْعِتباِر َبَقاء ثُلِث الِقْطَعِة الَخشِبيَّة باِرزاً .

اأَثبُِّت َطَرفي ِقْطَعتي الَخَشِب الباِرَزتْين َمعاً بِوساَطِة الّلاِصق .	 

 ُخُطواُت ِصناعِة ِمرَوَحٍة وَرِقيَّة 

ُس هواًء َنظيفًا. رُس الثّالث: اأَتنفَّ الدَّ
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نَشاُط ١: َهواٌء ِمْن َحولِنا

آتي: ُد النَّشيَد ال� اأ- اأَردِّ

ُسُه لَْيَس نَراُه  في كُلِّ َمكاٍن نَْلقاُه                   نََتنفَّ

نْساِن                    لِْلَحيواِن َولِلنَّباِت َما اأنَفَعُه لِلاإِ

أْسماء  اْسٌم ِمْن اأْحلى ال�

وُيَسّميِه الُْكلُّ َهواء

ب- اأْختاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة، َواأَضُع دائَِرة  َحْولَها :

ُث النَّشيُد َعن          َيَتَحدَّ

الَهواُء ِمْن َحْولِنا
      

 نَراُه ، ل� نَراُه

 الَماء ، الَهواء

ُك ال�أْجساَم  نَشاُط ٢: َهواٌء ُيحرِّ

آتَِيِة، واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي: َوِر ال� ُن في الصُّ اأ - اأَتَمعَّ

اأَفكُِّر واأناِقُش: 

َوِر الّسابَِقِة ؟  َما الَّذي َسبََّب َحَرَكَة ال�أْجساِم في الصُّ
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ب- اأَسّمي َشَفِويّاً َثلاَثَة اأْجساٍم ُيحرِّكُها الَهواء .

ُن ُصَوَر ال�أْجساِم الَّتي ُيَحرِّكُها الَهواء: ج- األَوِّ

نَشاُط ٣: َهوائي َحياتي  

وائِِر الُمجاِوَرِة لُِصَورِ الَكائِناِت الَّتي َتْحتاُج اإِلى الَهواء:  اأَضُع اإِشاَرَة ✔ في الدَّ
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نَشاُط ٤: َهيَّا نُصنُِّف

َقفصاأرنبُعصفور

آتَِية: وِر ال� اأَضُع اإِشاَرَة ✔ بجانب الّصوَرِة الُمْخَتِلَفِة في الصُّ

نَشاُط ٥: اأريُد َهواًء نَظيفاً 

ِث الَهواء:  اأَضُع اإِشاَرَة ✘ في الّدائَِرة الُمجاِوَرِة لِلّصوَرِة الَّتي تَُمثُِّل َمْصَدراً لَِتلوُّ
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: اأغنّي َواألّوُن النَّشاُط التَّْمهيِديُّ

 هيَّا نُغنّي َمعاً:
الماء

أنْهاِر َتراني في الِبحاِر           َتراني في ال�

آباِر أْمطاِر          َتراني في ال� َتراني في ال�

قيَقِة َتراني في الَحديقِة          في الَغْيَمِة الرَّ

أزهاَر اأْسقي لَك ال�أشجاَر        اأروِي لَك ال�

غير             ل� َتْهدْر الَكثير َفيا اأخي الصَّ

رُس الثّالِث: في َبْيِتنا ِبْئر ماء. الدَّ

نَشاُط ا: ِمْن اأْيَن نَحُصُل َعلى الماء؟

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: َوَر ال�  اأناِقُش الصُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الجري والمشي اأماماً.

- القدرة البدنّية: التّوازن والتوافق العصبي العضلي.
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نَشاُط ٢: الماُء َحياتي 

آتَِية: َوَر ال�  اأناِقُش َمَع ُمعلِّمي الصُّ

 اأِصُل َبْيَن الّصوَرِة والعبارِة الَّتي تَُعبُِّر َعْنها:

نَشاُط ٣: اأحتاُج اإليِه 

باَحة السِّ

ِريُّ الَمْزروعات

ال�ْسِتْحمام

ّياَرة َغْسُل السَّ
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نَشاُط ٤: اتُركوني نَظيفاً 

اأ- اأَعبُِّر عن الّصوَرِة المجاورِة َشَفِويّاً :

لوِك َغيِر الَمْقبوِل:  لوِك الَمْقبوِل، واإَِشاَرَة ✘ اأماَم السُّ ب- اأَضُع اإِشارَة ✔ اأماَم السُّ

١. )         (  ِطفٌل َيْشَرُب الَعصيَر، وَيرمي الزُّجاَجَة في َعْيِن َماء.    

٢. )         (  َرجٌل ُيلقي نُفاياِت الَمْصَنِع في النَّهر.
٣. )         (  اأبي ُينظُِّف بِْئَر الماِء في َمنِزلِنا بِاْسِتْمرار  .

ْكِل ال�آتي:   َورِ في الشَّ أْكِمَل الَْكِلماِت الُمعبِّرَة َعِن الصُّ  اأْختاُر الَْحْرَف الُمناسَب؛ ل�

ورقة عمل بيتية

 ر ، خ ،  ب ، ل  
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نَشاُط ١: الْيابَِسُة 

َرْملُصخوٌر وَحصىتُراب

آتَِيَة:  َوَر ال� بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، اأناِقُش الصُّ

رُس الّراِبع: تُْرَبُة ِبلادي خصَبة. الدَّ

نَشاُط ٢: َجْولٌَة في الَْحديقِة  
 َبعَد َتنفيذي لِنَشاِط )َجولٌَة في الَحديَقِة(، اأَضُع اإشاَرَة ✔ بِجانِِب الّصوَرِة الَّتي 

ناِت التُّربِة. تَُمثُِّل ُمَكوِّ
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غيُر   نَشاُط ٣: العالُِم الصَّ

غيِر َمَع ُزَملائي، وَتَعرُّفي اإِلى ِصفاِت التُّربِة الطّينيَِّة والتُّرَبِة  َبعَد َتنفيِذ نَشاِط العالِم الصَّ

آتي بَِوْضِع اإِشاَرَة ✔ في الَمكاِن الَّذي ُيناِسُب نَْوَع التُّرَبِة.  ْمِليَِّة، اأمَلاأ الَجْدَوَل ال� الرَّ

فاُت الصِّ

َخشنناعمُبنّياأْصَفر

الملمُس اللّون

َرْمِليَّة

طينيَّة

نَوُع التُّربِة

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الّرمي واللّقف والجري في عّدة اتّجاهات.

- القدرة البدنّية: التّوافق، الّرشاقة.

نَشاُط ٤: في ُمختبِر الُعلوِم  

 َبعَد َتنفيِذي نَشاطاً في ُمْخَتَبِر الُعلوِم، وبُِمَساَعَدِة ُمَعلِّمي، اأِصُل  َبيَن نَْوِع 
التُّرَبِة َوِصفاتِها. 

َرْمليَّة

طينيَّة

اأَقلُّ اْحِتفاظاً بِالماء 

اأكثُر اْحِتفاظاً بِالماِء 

لَْونُها ُبني

لَْونُها اأْصفر 

َملَمُسها نَاِعم 

َملَمُسها َخِشن 
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راَعُة   نَشاُط ٥: فوائُِد التُّرَبِة : الزِّ

آتَِية َمَع ُمعلِّمي و ُزَملائي. َوَر ال�  اأناِقُش الصُّ

راعِة ُز ال�أرَض لِلزِّ ُمزارٌع  ُيجهِّ

ِعنٌب من الَخليِلُبرتقاٌل من يافااأْزهاٌر ِمن َغزة

اأَفكُِّر واأناِقُش: 
راعِة. ْمليَِّة َمعاً ِعنَد الزِّ َيقوُم الُمزاِرعوَن بَِخلِط التُّربِة الطّيِنيَِّة والرَّ
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نَشاط ٦: فوائُد التُّربِة : ِصناَعُة الَْفّخاِر  

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر ال�  اأناِقُش الصُّ

راعِة ْلصاِلاأواني َفّخاريٌّة للزِّ َتْشكيُل الصَّ

نَشاُط 7: َفوائُد التُّربِة : ِصناعُة الزُّجاِج  

آتَِيَتيِن َمَع ُمعلِّمي و ُزملائي.  اأناِقُش الّصوَرتيِن ال�

نَستخدُم الرَّمَل في ِصناعِة الزُّجاِجاأدواٌت َجميلٌة ِمَن الزُّجاِج

خوِر في الِبناء نَشاُط ٨: فوائُِد التُّربِة و الصُّ

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي : َوَر ال�  اأناقُش الصُّ

َقْصُر ِهشاٍم / اأريحاَكنيَسُة الَمهِد / َبْيَت لحٍم الَمْسِجُد الِقبِليُّ ُجزٌء ِمَن 
الْمْسجِد ال�أْقصى/ الُقدس
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خوِر :َبيٌت واأدواٌت نَشاط ٩:فوائُد التُّربِة و الصُّ

آتَِية، واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي:  َوِر ال� ُن في الصُّ  اأتمعَّ

َبْيٌت قديٌم ِمَن الطّيِن

طابوٌنِمَدقٌّ َحَجِرّي طاحونٌَة

بيٌت حديٌث ِمَن الَحَجِر بيٌت قديٌم ِمَن الَحَجِر

ورقة عمل تقويمية 

آتَِية: ب- اأَضُع اإِشاَرَة ✔ اأو اإِشاَرَة ✘ اأماَم كُلِّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت ال�

١. )        ( نَْحِرق ُعبواٍت من الِبلاْستيِك في حاِوَيٍة َمْوجوَدة في الّشاِرع .

أْزهاَر في َحديَقِة الَبْيت . ٢. )        ( نَزَرُع اَل�أْشجاَر َوال�
نيَّة .  ِكَ ٣. )        ( نَْبني الَمصانَِع بِالُقرِب ِمن الُْبيوِت السَّ

ُن َعلَم بِلادي اأ - األوِّ
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أَدواِت الَحديَثِة  أَدواِت الَّتي ُصِنَعت ِمَن التُّراِب والِحجاَرِة، وال� ج - اأِصُل َبيَن ال�
الَّتي َتقوُم بَِنْفِس الَوظيَفة  :

اأَدواٌت َحديَثٌةاأَدواٌت ُصِنَعْت ِمَن التُّراِب والِحجاَرِة

نموذج تقويم

 سلم تقدير رقمي

ال�سم:................ المبحث: ................    الدرس:.................... 

أداء اأو السلوكالسمة مستوى ال�
١٢٣٤٥٦7٨٩١0 اأمل
١٢٣٤٥٦7٨٩١0 علا
١٢٣٤٥٦7٨٩١0اآل�ء
١٢٣٤٥٦7٨٩١0 مرح


