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المحتويات
الدرس ال�أول

ِ
طيني
�أنا ف َل ْس ّ

الدرس الثاني

ف بي َئتي
�أ ْك َت ِش ُ

الدرس الثالث

واء نَظيفاً
َس َه ً
�أ َت َنف ُ

الدرس الرابع

في َب ْي ِتنا بِئْر ماء

٢
٨
١٤
١٨
٢١

الدرس الخامس تُ ْر َب ُة بِلادي خصبة

ِ
َ
طيني
س
ل
رس ال�أول� :أنا ف
ْ
ال َّد ُ
ّ
النّ ُ
ِف
شاط ال َّت ْمهي ِد ُّيَ :ع َلمي ُي َر ْفر ُ
�أل ِّو ُن َعل َم بِلادي

�أل ِّو ُن الْ ُج ْز َء ال�أخْ َضر

�أل ِّو ُن الْ ُج ْز َء ال� أ ْح َمر

�أل ِّو ُن الْ ُج ْز َء ال� أ ْس َود
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ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :الجري ال�أمامي.السرعة ،التّوافق العصبي والعضلي.
 -القدرة البدن ّيةّ :

ن ُ
َشاط  :١ال َّنشي ُد ال َو َط ِن ُّي الْ ِف َل ْسطي ِن ُّي

�أر ِّد ُد َم َع ُز َملائي ال َّنشي َد ال َو َط ِن َّي الْ ِف َل ْسطي ِن َّي:
ِفدائي ِفدائي ِفدائي
ِفدائي ِفدائي ِفدائي

الجدود
ض ُ
يا �أ ْر َ

الخلود
يا شَ ْع َب ُ

بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َو�أ ْش ِ
واق َد ّمي لِ� أ ْرضي َوداري

َص ِع ْد ُت ِ
الجبا َل َو ُخضْ ُت ال ِّنضا َل
َق َه ْر ُت ال ُمحا َل َح َّط ْم ُت القُيو َد

ِفدائي ِفدائي ِفدائي
لاح
الس ِ
بِ َع ْص ِف ال ِّر ِ
ياح َونا ِر ِّ
ض ِ
فاح
َو�إِ ْصرا ِر شَ ْع ِبي لِخ ْو ِ
الك ِ

الجدود
ض ُ
يا �أ ْر َ

ِف َل ْسطي ُن داري و َد ْر ُب انتصاري
الصمود
ِف َل ْسطي ُن ثاري َو�أ ْرض ُّ
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ن ُ
َشاط ُ :٢م ُد ٌن ِف َل ْسطي ِن َّية

بِ ُمسا َعد ِة �أ ْس َرتي� ،ألصق ُص َوراً لِ ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َّية في الْ ُم ْس َتطيلات.

ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :التّح ّرك بمستويات واتّجاهات مختلفة. -القدرة البدن ّية :ال ّرشاقة ،التّوافق ،التّوازن ،المرونة.

ن ُ
َشاط َ :٣معالِ ُم ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َّية

ناقشها َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي:
الص َو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ
�أ� -أت�أ َّم ُل ّ

الحر ُم إِال� ْبراهيمي
َ
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َم ْس ِج ُد
الصخْ ر ِة
قُ َّب ِة َّ

ال َم ْس ِج ُد ال ُعمري

ميناء َعكّا
ُ

والصو َر ِة الْ ُم ِ
ناس َب ِة:
ين ْاس ِم ال َمدي َن ِة ّ
ب� -أ ِص ُل َب َ

ال ُق ْدس

الْ َخليل

َعكّا

َغ َّزة

ن ُ
َشاط � :٤أ ِح ُّب و َطني نَظيفاً

الصحيحَ ،و�إِشا َر َة ✘
�أ� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
السلو َك َّ
الصور ِة الَّتي تُ َمثِّ ُل ُّ
ِ
الخاط ْئ.
السلو َك
بِجانِ ِب ّ
الصور ِة الَّتي ُت َمثِّ ُل ُّ

ب� -أ َع ِّب ُر شَ َف ِويّاً عن ا ْل� أ ْع ِ
مال الَّتي �أقو ُم بِها ل ْل ُمحا َف َظ ِة على نَظاف ِة َو َطني.
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ن ُ
الاس ِت ْقلال
َشاط � :٥إ ْعلا ُن ْ

�أ� -أرت ُِّب ُص َو َر �أ ْح ِ
داث ال ِق َّص ِة ِم ْن ( )5 -1كَما َس ِم ْع ُتها ِم ْن ُمعلِّمي.
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الصو َر َة ال�آتِ َي َة ،و�أ َع ِّب ُر َع ْن َها شَ َف ِويّاً.
ب� -أ َت�أ َّم ُل ّ

ماء �أ ْسرى في ُس ِ
الاح ِتلال.
جون ْ
جِ -ب ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أذك ُُر �أ ْس َ
ن ُ
َشاط ِ :٦
الج ْن ِس َّية

الصو َر ِة ا ْل�آتِ َي ِة شَ َف ِو ًّيا.
�أ� -أ َع ِّب ُر َعنِ ّ

طين ،و�أ َض ُع
ب� -أ ُع ُّد ُح َ
روف َك ِل َم ِة ِف َل ْس َ

1

2

3

4

الصحيح.
َعلى ال َّر ْق ِم َّ

5

6

7
7

ف بيئَتي
رس الثاني� :أكت َِش ُ
ال َّد ُ

النّ ُ
رج َت في نُز َهة؟
شاط ال َّت ْمهي ِد ُّيَ :هل َخ ْ

�أ� -أض ُع �إِشار َة ✔ بِجانِب ال ُمك ِّو ِ
نات الَّتي شَ ا َه ْدتُها في ال ُّنز َه ِة.

�أ ْشجار

َحيوانات

ُصخور

َهواء

ُتر َبة

ب� -أع ِّد ُد شَ فويّاً ُمك ِّو ٍ
نات �أخْ رى شَ ا َهدتها في ال ُّنز َه ِة.
�أ َف ِّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
لَوني �أخْ َض ُرَ ،ي ِ
قطفو َن ثِ َماري َو َي ِ
عصرونَها ،و ُين ِتجو َن منها
يت ال ُمفيدََ .ف َم ْن �أكُون ؟
ال َّز َ
ن ُ
َشاط َ :١ج ْولَ ٌة في بِي َئتي

الجول ِة.
�أ� -أ َض ُع �إِشَ ار َة ✔ �أ ْس َف َل ما شَ ا َه ْد ُته ِخلا َل َ

َسلَّ ُة َقش
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ُد ْعسو َقة

ُع ْصفور

تُراب

ب -بِمسا َعد ِة ُمعلِّمي� ،أ َض ُع

َحو َل ال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ناس َبة:
الْ َهواء  ،الحيوانات
الْ َهواء  ،الحيوانات

نات َّحي ٌة.
باتات و.............كائِ ٌ
.1النّ ُ
نات َغ ُير َح َّي ٍة.
الماء وُ .........م َك ِّو ٌ
ُّ .2
الصخو ُر َو ُ
رس ُم ِمثالا ً ِ
نات َح َّية ،و� َآخ َر على ُم َك ِّو ٍ
واحداً على كَائِ ٍ
نات
ج -بِمسا َعد ِة �أ َسرتِي� ،أ ُ
َغي ِر َح َّي ٍة.

كائِن َح ّي
ن ُ
نات َغ ْي ُر َح َّي ٍة
نات َح َّي ٌة ،و ُمك ِّو ٌ
َشاط  :٢كَائِ ٌ
بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلِّمي� ،أل ِّو ُن صو َرة ال َكائِنِ الْ َح ِّي بِاللَّ ِ
ون ال� أ ْخ َض ِرَ ،وصو َر َة ال ُمك ِّو ِن
َغي ِر الْ َح ّي بِاللَّ ِ
ون ال�أص َف ِر.
ُم َك ِّون َغ ْير َح ّي

شَ َج َرة

ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :ال َّتصويب. -القدرة البدن ّية :ال َتوافق العصبي الحركي.

َص
ِمق ّ
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ن ُ
َشاط � :٣ألْبو ُم ُص َور

�أ� -أ َت�أ َّم ُل ،و�أ ِ
الصورتَينِ ال�آتِي َتينِ َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي:
ش ّ
ناق ُ

الصو َرة �أَ :ولي ٌد في َب ْي ِت َج ِّد ِه
ّ
َج َبل
َص ْحراء

وادي
َس ْهل

طح
ّ
الس ِ
الصورة بَ :مظا ِه ُر َّ
10

َب ْحر

قص ِة َ(ولي ٌد في َب ِ
يت َج ِّد ِه) ،أ� ِص ُل َب ْي َن صو َر ِة
بَ -بع َد اس ِتماعي لِ َّ
طح واس ِمه.
الس ِ
َم َ
ظه ِر َّ

وادي
َج َبل
َس ْهل
َب ْحر
َص ْحراء

�أ َف ِّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
فراءَ ،ج ّوي َحا ٌّر  ،و َي ْنمو َعلى َسطحي
تُغطّي �أ ْرضي رِما ٌل َص ُ
الص ّبا ِر َ ،ف َم ْن �أكون ؟
ن ُ
َبات َّ
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ن ُ
السطح
ظاهر َّ
َشاط َ :٤م ُ

طح.
الس ِ
ظاهر َّ
�أل ِّو ُن َم َ

الج َبل
َ

الس ْهل
َّ

راء
َّ
الص ْح ُ

الوادي

َالب ْح ُر

ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :رمي ولقف الكرة. -القدرة البدن ّية :ال َتوافق العصبي العضلي ،التوازن ،سرعة رد الفعل.

ن ُ
الات الما َّد ِة
َشاط َ :٥ح ُ
َب ْع َد َتنفي ِذ ال َّن ِ
ِ
شاط الْ ُم َت َعلِّقِ بِ
حالات الْما َّد ِة َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي� ،أ َض ُع �إِشار َة ✔
كان ال ُم ِ
في ال َم ِ
ناسب.
الحالة
ِ
الغا ِز َّي ُة
ال ّسائل ُة
الصلب ُة
الصفة
َّ
ّ
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أ�س َتطي ُع أ� ْن أ� ْل َم َس ُه
أ� ْستطي ُع أ� ْن � ِ
أمس َك ُه

ن ُ
َشاط � :٦أ َج ِّر ُب و�أ ْس َتم ِت ُع
�أ ِ
ين ُص َو ِر ال َموا ِّد
ش ُّ
الص َو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُمعلِّمي ،ثُ َّم �أ ِص ُل َب َ
ناق ُ
ال ُم َتشابِهة في حالاتِها:

َح َجر

َعصير

لوء بِغاز
ِمنطا ٌد َم ْم ٌ

َج َبل

ُبخا ُر الما ِء

َب ْحر
نَشاط َ :٧ت ْذ ِك َر ٌة لِلد ِ
ُّخول
الح ْر ِف ال ُم ِ
الص ْن ِ
�أ ْكم ُل ال َك ِل ِ
دوق:
ناس ِب ِم َن ُّ
مات ال�آتِ َي َة بِاخْ ِتيا ِر َ
ف النّ ِاق َص ُة ا  ،ب َـ ِ ،ز
ا ْل� أ ْح ُر ُ
حالات الما َّدة:
ُ
َ -١صل ْــــــــــــــــة -٢ ،ســـــــــــئـِ َلة،

 -٣غاــــــــــ َّية.
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س هوا ًء َنظيف ًا.
رس الثّالث� :أ َتن َّف ُ
ال َّد ُ
ال َّن ُ
شاط ال َّت ْمهي ِد ُّيِ :م َرو َحتي َو َر ِق َّي ٌة
بِمسا َعد ِة ُمعلِّمي� ،أ ْصن ُع ِم َرو َحتي ال َو َرق َّية :

الموا ُّد وال� أ َدوات:
َ

وات ِصناع ِة ِم َرو َح ٍة و َر ِق َّية
ُخ ُط ُ

�أورا ٌق بِقياس ُ A4مل َّونة  ،عيدا ٌن َخ َش ِب َّية ُمل ّونة  ،ما َّد ٌة ِ
لاصقَة.

ُ
الخ ُطوات :

• أ� ْطوي ال َو َر َق َة َع ْر ِض ّياً بِ َش ْكلٍ ُم َتعا ِكس ِع َّد َة َم ّرات .
•�ألْ ِص ُق ِقط َع ًة َخ َشب َّي ًة َعلى كُ ِّل َط َر ٍف ِم ْن �أ ِ
طراف الْ َو َرق ِةَ ،م َع ال�أخ ِذ بِ َع ْينِ
الا ْع ِتبا ِر َبقَاء ث ِ
الخش ِب َّية بارِزاً .
ُلث ال ِق ْط َع ِة َ
الخ َش ِب البا ِر َزت ْين َمعاً بِوسا َط ِة ال ّل ِ
اصق .
•�أ َث ِّب ُت َط َرفي ِق ْط َعتي َ
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ن ُ
واء ِم ْن َحولِنا
َشاط َ :١ه ٌ

�أ� -أ َر ِّد ُد ال َّنشي َد ال�آتي:

في كُ ِّل َم ٍ
كان نَ ْلقا ُه
َما �أن َف َع ُه لِ إِل�نْ ِ
سان

س نَرا ُه
نَ َتن َّف ُس ُه لَ ْي َ
لِ ْل َح ِ
يوان َولِل َّن ِ
بات

ْاس ٌم ِم ْن �أ ْحلى ال� أ ْسماء
و ُي َس ّمي ِه الْ ُك ُّل َهواء

ب� -أخْ تا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َةَ ،و�أ َض ُع دائِ َرة
َي َت َحد َُّث ال َّنشي ُد َعن

الهواء
ال َماء َ ،

واء ِم ْن َح ْولِنا
َ
اله ُ

نَرا ُه  ،لا نَرا ُه

َح ْولَها :

ن ُ
واء ُيح ِّر ُك ال� أ ْجسا َم
َشاط َ :٢ه ٌ
الص َو ِر ال�آتِ َي ِة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِّمي:
�أ � -أ َت َم َّع ُن في ُّ

�أ َف ِّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
السابِ َق ِة ؟
َما الَّذي َس َّب َب َح َر َك َة ال� أ ْجسا ِم في ُّ
الص َو ِر ّ
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الهواء .
ب� -أ َس ّمي شَ َف ِويّاً ثَلا َث َة �أ ْجسا ٍم ُيح ِّركُها َ
الهواء:
ج� -ألَ ِّو ُن ُص َو َر ال� أ ْجسا ِم الَّتي ُي َح ِّركُها َ

ن ُ
َشاط َ :3هوائي َحياتي
�أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في الدَّوائِ ِر ال ُمجا ِو َر ِة لِ ُص َو ِر ال َكائِ ِ
الهواء:
نات الَّتي َت ْح ُ
تاج �إِلى َ
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ن ُ
ف
َشاط َ :4ه َّيا نُص ِّن ُ
الصو ِر ال�آتِ َية:
�أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بجانب ّ
الصو َر ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة في ُّ

ُعصفور

�أرنب

َقفص

ن ُ
واء نَظيفاً
َشاط � :5أري ُد َه ً
الهواء:
�أ َض ُع �إِشا َر َة ✘ في الدّائِ َرة ال ُمجا ِو َر ِة لِ ّ
لصو َر ِة الَّتي تُ َمثِّ ُل َم ْصدَراً لِ َتل ُّو ِث َ
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رس الثّالِث :في َب ْي ِتنا ِب ْئر ماء.
ال َّد ُ
ال َّن ُ
شاط ال َّت ْمهي ِد ُّي� :أغنّي َو�أل ّو ُن
ه َّيا نُغنّي َمعاً:

الماء

َتراني في ال ِبحا ِر

َتراني في ال�أنْها ِر

َتراني في ال� أ ْمطا ِر
الحديق ِة
َتراني في َ

َتراني في ال�آبا ِر
في ال َغ ْي َم ِة ال َّرقي َق ِة

�أ ْسقي لكَ ال�أشجا َر
الصغير
َفيا �أخي َّ

�أرو ِي لكَ ال�أزها َر
لا َت ْهد ْر ال َكثير

ن ُ
َحص ُل َعلى الماء؟
َشاط اِ :م ْن �أ ْي َن ن ُ
�أ ِ
الص َو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُمعلِّمي َو ُز َملائي:
ش ُّ
ناق ُ
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ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :الجري والمشي �أماماً. -القدرة البدن ّية :التّوازن والتوافق العصبي العضلي.

ن ُ
الماء َحياتي
َشاط ُ :٢
�أ ِ
الص َو َر ال�آتِ َية:
ش َم َع ُمعلِّمي ُّ
ناق ُ

ن ُ
حتاج �إلي ِه
َشاط � :٣أ ُ

الصو َر ِة والعبار ِة الَّتي تُ َع ِّب ُر َع ْنها:
�أ ِص ُل َب ْي َن ّ

باحة
الس َ
ِّ
ِر ُّي ال َم ْزروعات
الاس ِت ْحمام
ْ
الس ّيا َرة
َغ ْس ُل َّ
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ن ُ
اتركوني نَظيفاً
َشاط ُ :٤
الصو َر ِة المجاور ِة شَ َف ِويّاً :
�أ� -أ َع ِّب ُر عن ّ

الس ِ
الس ِ
لوك َغي ِر ال َم ْق ِ
لوك ال َم ْق ِ
بول:
بول ،و�إِشَ ا َر َة ✘ �أما َم ُّ
ب� -أ َض ُع �إِشار َة ✔ �أما َم ُّ
جاج َة في َع ْينِ َماء.
( .١
صير ،و َيرمي ال ُّز َ
) ِطف ٌل َي ْش َر ُب ال َع َ
) َرج ٌل ُيلقي ن ِ
ُفايات ال َم ْص َن ِع في ال َّنهر.
( .٢
ف بِئ َْر الما ِء في َمنزِلِنا بِ ْاس ِت ْمرار .
( .٣
) �أبي ُين ِّظ ُ
ورقة عمل بيتية

ناسب؛ ل� أ ْك ِم َل الْ َك ِل ِ
الص َو ِر في الشَّ ْكلِ ال�آتي:
�أخْ تا ُر الْ َح ْر َ
مات ال ُمع ِّبر َة َعنِ ُّ
ف ال ُم َ

ر،خ ،ب،ل
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رس ال ّرا ِبع :تُ ْر َب ُة بِلادي خص َبة.
ال َّد ُ
ن ُ
َشاط  :1الْيابِ َس ُة
بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلِّمي� ،أ ِ
الص َو َر ال�آتِ َي َة:
ش ُّ
ناق ُ

َر ْمل

وحصى
تُراب
ُصخو ٌر َ
ن ُ
َشاط َ :٢ج ْولَ ٌة في الْ َحديق ِة
نش ِ
الصو َر ِة الَّتي
َبع َد َتنفيذي لِ َ
الحدي َق ِة)� ،أ َض ُع �إشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
(جولَ ٌة في َ
اط َ
تُ َمثِّ ُل ُم َك ِّو ِ
نات ال ُّترب ِة.
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ن ُ
غير
َشاط  :٣العالِ ُم َّ
الص ُ
َبع َد َتنفي ِذ ن ِ
الصغي ِر َم َع ُز َملائي ،و َت َع ُّرفي �إِلى ِص ِ
فات ال ُّترب ِة الطّين َّي ِة وال ُّتر َب ِة
َشاط العالِم َّ
كان الَّذي ُي ِ
الج ْد َو َل ال�آتي بِ َوضْ ِع �إِشا َر َة ✔ في ال َم ِ
ناس ُب نَ ْو َع ال ُّتر َب ِة.
ال َّر ْم ِل َّي ِة� ،أم َل� أ َ
فات
الص ُ
ِّ
ّ
ون
ل
ال
الملمس
ُ

�أ ْصفَر

نَو ُع ال ُّترب ِة

ُبنّي

ناعم

َخشن

َر ْم ِل َّية
طين َّية
ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :ال ّرمي واللّقف والجري في عدّة اتّجاهات. -القدرة البدن ّية :التّوافق ،ال ّرشاقة.

ن ُ
َشاط  :٤في ُمختب ِر ال ُعلو ِم
ين نَ ْو ِع
َبع َد َتنفي ِذي نَشاطاً في ُمخْ َت َب ِر ال ُعلو ِم ،وبِ ُم َسا َع َد ِة ُم َعلِّمي� ،أ ِص ُل َب َ
ال ُّتر َب ِة َو ِصفاتِها.
لَ ْونُها �أ ْصفر
�أ َق ُّل ْاح ِتفاظاً بِالماء

لَ ْونُها ُبني
كثر ْاح ِتفاظاً بِالما ِء
�أ ُ
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َر ْمل َّية
طين َّية

َمل َم ُسها َخ ِشن
َمل َم ُسها ن َِاعم

�أ َف ِّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق
ُ
َيقو ُم ال ُمزارِعو َن بِ َخ ِ
لط ال ُّترب ِة الطّي ِن َّي ِة وال َّر ْمل َّي ِة َمعاً ِعن َد ال ِّزراع ِة.
ن ُ
َشاط  :٥فوائِ ُد ال ُّتر َب ِة  :ال ِّزرا َع ُة
�أ ِ
الص َو َر ال�آتِ َية َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي.
ش ُّ
ناق ُ

رض لِل ِّزراع ِة
ُمزار ٌع ُيج ِّه ُز ال� أ َ

�أ ْزها ٌر ِمن َغزة

ُبرتقا ٌل من يافا

الخليلِ
نب من َ
ِع ٌ
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نَشاط  :٦فوائ ُد ال ُّترب ِة ِ :صنا َع ُة الْفَخّا ِر
�أ ِ
الص َو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي:
ش ُّ
ناق ُ

�أواني َفخّاريّ ٌة لل ِّزراع ِة
ن ُ
جاج
َشاط َ :٧فوائ ُد ال ُّترب ِة ِ :صناع ُة ال ُّز ِ
�أ ِ
الصو َرتينِ ال�آتِ َي َتينِ َم َع ُمعلِّمي و ُزملائي.
ش ّ
ناق ُ

الص ْل ِ
صال
َت ْشكي ُل َّ

جاج
جاج
�أ ٌ
نَستخد ُم ال َّرم َل في ِصناع ِة ال ُّز ِ
دوات َجميل ٌة ِم َن ال ُّز ِ
ن ُ
الصخو ِر في ال ِبناء
َشاط  :٨فوائِ ُد ال ُّترب ِة و ُّ
الص َو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي :
ناقش ُّ
�أ ُ

َنيس ُة ال َمه ِد َ /ب ْي َت لح ٍم
ك َ
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ال َم ْس ِج ُد ال ِقب ِل ُّي ُج ٌزء ِم َن
مسج ِد ال� أ ْقصى /القُدس
الْ ْ

َق ْص ُر ِهشا ٍم � /أريحا

دوات
يت و�أ ٌ
الصخو ِر َ :ب ٌ
نَشاط :٩فوائ ُد ال ُّترب ِة و ُّ
الص َو ِر ال�آتِ َية ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِّمي:
�أتم َّع ُن في ُّ

َب ْي ٌت قدي ٌم ِم َن الطّينِ

ِم َد ٌّق َح َج ِر ّي
ورقة عمل تقويمية

الح َج ِر
بيت
الح َج ِر
ٌ
ٌ
ٌ
حديث ِم َن َ
بيت قدي ٌم ِم َن َ

طاحونَ ٌة

طابو ٌن

�أ � -أل ِّو ُن َعل َم بِلادي

ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ �أو �إِشا َر َة ✘ �أما َم كُ ِّل ِعبا َر ٍة ِم َن ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َية:
لاس ِ
) ن َْحرِق ُع ٍ
تيك في حا ِو َي ٍة َم ْوجو َدة في الشّ ارِع .
( .١
بوات من ال ِب ْ
) نَز َر ُع ا َل� أ ْشجا َر َوال� أ ْزها َر في َحدي َق ِة الَب ْيت .
( .٢
ُرب ِمن الْ ُب ِ
) نَ ْبني ال َمصانِ َع بِالق ِ
الس َِكن َّية .
( .٣
يوت َّ
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راب ِ
والحجا َر ِة ،وال� أ َد ِ
ين ال� أ َد ِ
وات الَّتي ُص ِن َعت ِم َن ال ُّت ِ
الحدي َث ِة
وات َ
ج � -أ ِص ُل َب َ
س ال َوظيفَة :
الَّتي َتقو ُم بِ َن ْف ِ
راب ِ
وات ُص ِن َع ْت ِم َن ال ُّت ِ
وات َحدي َث ٌة
والحجا َر ِة
�أ َد ٌ
�أ َد ٌ

نموذج تقويم
سلم تقدير رقمي
الاسم ................:المبحث................ :
�أمل
علا
�آلاء
مرح

26

السمة

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

الدرس....................:

مستوى ال�أداء �أو السلوك
7
6
5
4
7
6
5
4
7
6
5
4
7
6
5
4

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

