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المحتويات
الصفحة

المحتوى
َّرس ال� أ َّول
الد ُ

�أ َغنّي لِ ِف َل ْسطين

٢

ّرس الثّاني
الد ُ

�أ ْر ُس ُم بِلادي

٤

س الثّالِث
ال َّد ْر ُ

عاب الشَّ ْع ِب َّية
ا ْل�ألْ ُ

٨

ّرس ال ّرابع
الد ُ

تُ ٌ
راث ِف َل ْسطيني

١١

ّرس الخامس
الد ُ

رات بِلادي
َخ ْي ُ

١٦

ّرس ال� أ ّول� :أ َغنّي لِ ِف َل ْسطين
الد ُ

التمهيدي :نُ َغنّي لِ َف َل ْسطين
النَّشاط
ّ

َب ْع َد َت ْنفي ِذ ال َّن ِ
شاط ال َّت ْمهي ِد ِّي َم َع ُمعلِّمي و ُز َملائي
ماء الْ ُمد ُِن الْ ِف َل ْسطين َّي ِة الَّتي و َر َدت في ال� أ ْغ َنية.
�أ�	.أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب� -أخْ تا ُر الْ َك ِلم َة الَّتي تُ ِ
الصورةَ ،و�أ ْك ُت ُبها في الْ َم ِ
الصحيح:
ناس ُب ّ
كان َّ
مير ِم ّية َز ْيتون لَ ْوز
َز ْع َت ْر َ

مهلَّ ِب َّية
ُج ْب َنة َز ْي ُت َز ْيتون ُخ ْب ُز طابون َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط ( : )١ال َّد ْب َك ُة الشَّ ع ِب َّي ُة
�أخْ تا ُر ا ْل ُج ْم َل َة ا ْل ُم ِ
الصو َر ِة ال�آتِ َية ،و�أ ْك ُت ُب َها:
ناس َب َة الَّتي ُت َع ِّب ُر َعنِ ّ
ر ِْح َل ٌة في ُربو ِع الْ َو َطن َد ْب َك ٌة شَ ْعب َّي ٌة ِف َل ْسطين َّي ٌة نَ ْز َر ُع �أ ْر َضنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط (َ :)٢م ْو ِطني
�أ َر ِّد ُد الْ َم ْق َط َع ا ْل� أ َّو َل ِم ْن نَشي ِد َم ْو ِطني:
وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني
الْ َجلا ُل َوالْ َجما ُل
هاء
َو َّ
ناء َو َالب ُ
الس ُ
في ُربا ْك في ُربا ْك
َوالْ َحيا ُة َوال َّنجا ُة
جاء
َو َ
ناء َوال َّر ُ
اله ُ
في َهوا ْك في َهوا ْك
َوغانِماً ُم َك َّرمـاً
سالِماً ُم َن َّعماً
ه ْل �أراك ه ْل �أراك
َه ْل �أراك
في ُعــلا ْك
السما ْك
السما ْك
َت ْبلُــ ُغ ِّ
َت ْبلُــ ُغ ِّ
وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني
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ّرس الثّاني� :أ ْر ُس ُم بِلادي
الد ُ
َّمهيدي َ
:ش ْك ُل بِلادي
النَّشاط الت
ّ
�أ َص ِّم ُم بِطا َق ًة َجمي َل ًة َو�أ ْك ُت ُب ِفيها� (:أ ِح ُّبكَ يا َو َطني) َو�ألْ ِصقُها:

نَشاط (َ : )1خري َط ُة َو َطني

ين ال ِّن ِ
طين َو�أل ِّونُها.
قاط؛ لِ� أ ْح ُص َل َع َلى َخري َط ِة ِف َل ْس َ
�أ ِص ُل َب َ
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نَشاط (� :)2ألَ ِّو ُن َمظا ِه َر َس ْط ِح َو َطني
الس ْط ِح َواللَّ ْو ِن الدّا ِّل َع َل ْي ِه ِفي الْ َخريط ِة:
�أ� .أ ِص ُل َب ْي َن َم َ
ظه ِر َّ
َج َبل
َس ْهل
َص ْحراء
َب ْحر

ضوح ِفي الْ ُم ْر َتف ِ
َعات الْ َج َب ِل َّي ِة
�أ َف ِّك ُر و�أناقِ ُ
شَ :ي ْظ َه ُر اللّ ْو ُن ال�أخْ َض ُر بِ ُو ٍ
طين في َف ْصلِ الْ َّرب ِيع.
ِفي ِف َل ْس َ
5

طح ،و�أ ْك ُت ُبها في الْ َم ِ
كان الْ ُم َخ َّصص:
الس ِ
ياء تُ ْش ِب ُه �ألْوانُها �ألْوا َن َمظا ِه ِر َّ
ب� .أ َس ّمي �أ ْش َ
السطح
ْاس ُم َم ْظهر َّ
َب ْحر
َس ْهل
َج َبل
َص ْحراء

اللَّون

�أ ْشياء ُمشابِه ٌة في اللَّ ْون

ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :الجري في عدة اتجاهات ،تمرير الكرة. -القدرة البدن ّية :الرشاقة ،التوافق العصبي ،العضلي

نَشاط (ُ : )٣م ُد ٌن ِف َل ْسطين ّية

ص؛ لِ� أ ْح ُص َل َع َلى �أ ْسما ِء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َّية ،ثُ َّم �أ َح ِّد ُد بِ ُمسا َعد ِة
�أ� .أك ِم ُل َ
الح ْر َف النّ ِاق َ
ُم َعلِّمي َم ْو ِق َع ِم ْن َط َق ِة َس َكني:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَـ ـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أ يحا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ْل ُقد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َب ْي َت َل ْحـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ْـ ـليل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ َّزة

وج ُد ِفيها:
ين ْاس ِم الْ َمدي َن ِة الْ ِف َل ْسطي ِن َّي ِة َوالْ َم ْع َلم الَّذي ُي َ
ب� .أ ِص ُل َب َ
النّ ِ
اص َرة
راهيمي
الْ َم ْس ِج ُد إِال� ْب
ّ

س
ا ْل ُق ْد ُ

ِ
الج ّزا ِر
جام ُع َ

ريحا
�أ َ
الْ ِ
بير
جام ُع الْ َك ُ

َجب ُل ج ْرزي َم

ا ْل َخليل

صر ِهشا ٍم
َق ُ

َغ َّزة
َع ّكا

َم ْس ِج ُد قُ َّب ِة الْ َّصخْ َرة

نا ُبلس

َنيس ُة الْ ِبشارة
ك َ
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عاب َّ
الش ْع ِب َّية
س الثّالِ ُث :ا ْل� أ ْل ُ
ال َّد ْر ُ

نَشاط (� :)١أ ْد َف ُع ا ْل� أ ْجسام
�أ� .أ ِ
الص َو َر ا ْل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِّمي و ُز َملائي:
ش ُّ
ناق ُ

ِ
عام ٌل َي ْد َف ُع ُص ْندوقاً

امر�أ ٌة َت ْد َف ُع اب َنها في َع َر َبة
َ

َس ّيا َر ٌة ُم َع َّط َل ٌة َي ْد َف ُعها شَ خصان

ب� .أكُ ُت ُب� أ ْم ِث َل ًة َعلى �أ ْجسا ٍم� أ َح ِّركُها بِال َّد ْف ِع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط ( :)٢ا ْل� أ ْر َج َح ُة والد َّْح َر َجة

�أ ِ
الص َو َر ال�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِّمي َو ُز َملائي:
ش ُّ
ناق ُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط (� :)٣أ ْس َح ُب ال� أ ْجسا َم
�أ� .أ ِ
الص َو َر ا ْل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِّمي َو ُز َملائي:
ش ُّ
ناق ُ

الس ْح ِب.
ب� .أكُ ُت ُب� أ ْم ِث َل ًة َع َلى �أ ْجسا ٍم �أ َح ِّركُها بِ َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْناطيس،
ُمقابِ َل الْ َموا ِّد الَّ ِتي َي ْج ِذ ُبها الْ ِمغ
ُ

جـ� .أ َض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل
ْناطيس:
ُمقابِ َل الْ َموا ِّد الَّتي َلاَ  ي ْج ِذ ُبها الْ ِمغ
َودائِ َر ًة َح ْو َل
ُ
لا َيج ِذ ُبها
َيج ِذ ُبها
ْ
ة
د
ما
ال
ُ
َّ
ِ
ِ
الْمغناطيس
الْمغناطيس
َدبابيس
َق َل ُم َرصاص
ِكتاب
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الص ْح ُن الطّائِ ُر
نَشاط (َّ :)٤
�أ� .أ ِ
الصو َر َة ال�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِّمي َو ُز َملائي:
ش ّ
ناق ُ

ِ
سقطت التفاحة
لماذا
ض
باتِّجا ِه ال� أ ْر ِ

ب .قُ َّو ُة الْجا ِذبِ َّي ِة ا ْل� أ ْر ِض َّي ِة ِه َي ِمثا ٌل َعلى قُ َّو ِة
الص ْن ِ
دوق قُ َّوتا َد ْف ٍع َو َس ْح ٍب� ،أ َح ِّد ُد ُهما.
ج .تُ َؤثِّ ُر َعلى هذا ُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيب الْ َك ِل ِ
مات؛ لِ� أ َك ِّو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َد ًة َو�أك ُت ُبها:
د� .أعي ُد َت ْر َ
َعنّي
َبعيداً
�أ ْد َفع
لِ� أ َح ِّركَه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الْ ِج ْس َم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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س ال َّرابع :تُ ٌ
راث فِ َل ْسطيني
ال ّد ْر ُ
النَّ ُ
َّمهيدي :تُراثُنا
شاط الت
ّ
الاس َم الْ ُم ِ
الـص ْن ِ
دوات ال ُّت ِ
ناس َب لِ ُك ِّل �أدا ٍة ِم ْن �أ ِ
راث
�أخـتـا ُر ِم َن ُّ
دوق ْ
الصو َرة.
الْ ِف َل ْسطينيَ ،و�أ ْك ُت ُب ُه في الْفَرا ِغ َت ْح َت ّ
ِغ ْربال
طاحونَة
بابور
هاون
ش
صي ِن َّية َق ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش :تُ َعلِّق �أ ّمي َعلى �أح ِد ُج ْد ِ
ران الْ َم ْن ِ
ش.
�أ َف ِّك ُر و�أناقِ ُ
زل صي ِن َّي َة َق ّ
11

نَشاط (� :)١أ َدواتُنا ال ُّتراث َّية
َراغات ال�آتِ َي َة بِاخْ تيا ِر ْاس ِم ا ْل�أدا ِة الْ ُم ِ
�أ ْك ِم ُل الْف ِ
الص ْندوقَ ،و�أ ْك ُت ُبها:
ناس َبة ِم َن ُّ
طاحونَة
�إِ ْبريق فخّار
ِسراج
صال ،و�أ ْس َتخْ َد ُم لِ ِ
الص ْل ِ
حفظ الْما ِء :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
� .١أ ْصن ُع ِم َن َّ
� .٢أنا ِم َن الْ َح َجرِ ،و�أ ْس َتخْ َد ُم في َط ْحنِ الْ ُحبوب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ضـاء ِةَ ،و َوقودي الْكـا ُز �أو ال َّزيـت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
� .٣أ ْس َتخْ ـ َد ُم لِ ْل إِ� َ
نشاط (َ :)٢ث ْو ٌب وقُ ْمبا ٌز
�أختا ُر الْ َك ِلم َة الْ ُم ِ
لصور ِة ،و�أ ْك ُت ُبها:
ناسب َة لِ ّ
َث ْو ٌب ِف َل ْسطي ِن ّي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُ ْمباز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس ِّي ِ
داء ال� أ ْث ِ
واب
شُ :تف ِّ
�أ َف ِّك ُر و�أناقِ ُ
َضل كَثي ٌر َ
من َّ
دات ارتِ َ
بات في الو ْق ِت الْ ِ
ناس ِ
حاضر.
الْ ِف َل ْسطين َّي ِة في الْ ُم َ
نَشاط (ِ :)٣م ْن �أغاني ال ُّت ِ
راث الْ ِف َل ْسطي ِن ّي
�أ َر ِّد ُد َم َع ُز َملائي �أ ْغني َة ( َظريف الطّول).
نَشاط (ِ :)٤م ْن ال�أمثال الشّ عب ّية
�أ ِ
الص َو َر وال� أ ْمثا َل الشَّ ْعب َّي َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ ِص ُل َب ْي َن الْ َمثلِ
ش َم َع ُمعلِّمي و ُزملائي ُّ
ناق ُ
والصو َر ِة الْ ُم ِ
ناس َب ِة ل ُه:
الشَّ ْع ِب ِّي الْ ِف َل ْس ِطي ِن ِّي ّ
ما �أ َعز من ال َولَد �إِلّا َولَد الْ َولَد

الْجا ُر َق ْب َل الدّار
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دوات زِراع َّي ٌة ِم َن ال ُّت ِ
راث الْ ِف َل ْسطي ِن ّي
نَشاط (� :)٥أ ٌ
�أخْ تار الْ َك ِلم َة ال ُم ِ
الصو َر ِة الدّال ّ ِة َع َليها.
ناسب َةَ ،و�أ ْك ُت ُبها �أ ْسف َل ّ
شاعوب
ِم ْن َجل
ِم ْحراث
ِم ْذراة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط (ِ :)٦م َن ال�ألْ ِ
عاب الشَّ ع ِب َّية( /طاق طاق طاق َّية)
ماء �ألْ ٍ
عاب شَ ْع ِب َّي ٍة �أخْ رى:
�أ .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب� .أ ِ
السلوكات ال�آتِ َية:
ش م َع ُم َعلِّمي ُّ
ناق ُ
ناء اللَّ ِعب.
 َد َف َع َع ِل ٌّي َزمي َل ُه �أ ْث َهي ِ
واجباتِ َها.
 َت ْل َع ُب َم ُرح َم َع َصديقاتِ َها َب ْع َد �أ ْن تُ ْن َ
ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :الجري في عدّة اتّجاهات. -القدرة البدن ّية :ال َّرشاقة ،ال ّسرعة.
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لات شَ ْعب َّي ٌة
نَشاط (� :)٧أ ْك ٌ
الص َو ِر الَّتي تُمثِّ ُل �أ ْك ٍ
لات شَ ْع ِب َّية ِف َل ْسطي ِن َّية:
�أ َض ُع �إِشار َة
بِ َجانِ ِب ُّ

طيني
نَشاط ( :)٨ال ُع ْر ُ
س الْ ِف َل ْس ّ
طيني.
الصو َر َة ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أ ْك ُت ُب َب ْع َضاً ِم ْن َمظا ِهر الْ ُع ْر ِ
�أ َت�أ َّم ُل ّ
س الْ ِف َل ْس ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رات بِلادي
رس الخامسَ :خ ْي ُ
ال َّد ُ
النَّ ُ
َّمهيديَ :خ ْيراتُنا ُمتَن ِّو َع ٌة
شاط الت
ّ
ض الثِّما ِر الَّتي �أ ِح ُّبها:
ماء َب ْع ِ
�أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط(� :)1أ ْب َح ُث َع ْن َم ِدي َنتي
الص َو َر ال�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُم َعلِّمي َو ُز َملائي:
�أ� .أ َت�أ َّم ُل ُّ

ِع َن ٌب من الخليلِ

ُب ْرتُقال من يافا

َم ْو ٌز من �أريحا

َز ْيتو ٌن من نابلس

َفراولَ ٌة من َغ َّزة

َق ْم ٌح من َصفَد

ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
مرير والاستلام.
 المهارة الحرك ّية :التّ ُ -القدرة البدن ّية :ال َّرشاقة ،ال ّسرعة ،التّوافق العصبي والعضلي.
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بَ .مدي َنتي َم ْن َتكو ُن ؟

َبي اللّه� إِبراهي َم الْ َخليل ،و َت ْش َت ِه ُر بِزِرا َع ِة الْ ِع َن ِب.
ُ 1.1س ِّم َي ْت بِهذا ْ
الاس ِم نِ ْس َب ًة �إِلى ن ِّ
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
�2.2أ ْج َم ُل ُمد ُِن ِ
وس ِط ،و َت ْش َت ِه ُر بِزرا َع ِة الْفَراول َِة(.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
ساح ِل َالب ْح ِر الْ ُم َت ِّ
اريخ ،و َت ْش َت ِه ُر بِزِرا َع ِة الْ َموزِ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
�3.3أق َد ُم َمدين ٍة في التّ ِ
طين ،و َتق ُع على شاطى ِء الْ َب ْح ِر الْ ُم َت َو ِّس ِطَ ،و َت ْش َت ِه ُر بِزِرا َع ِة الْ ِح ْم ِض ّي ِ
ات.
روس ِف ْ
لس َ
َ 4.4ع ُ
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
سطينَ ،و َت ْش َت ِه ُر بِزرا َع ِة الْ ُح ِ
بوب و�أ َه ُّم َها الْ َق ْمح(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
َ 5.5سلَّ ُة ُخضا ِر ِف َل َ
ِ
الص ِ
الزيتون( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
ابون ِم ْن َز ْي ِت
َ 6.6جب ُل النّارَِ ،و َت ْش َت ِه ُر بِ ِصنا َع ِة ّ

جـ� .أ َض ُع �إِشارةَ
اس ُم ال ُمن َت ِج
َز ْيتو ٌن
ِع َن ٌب
ُب ْر ُتقال
راولَة
َف ْ
َق ْم ٌح

ُمقابِ َل الْ ُم ْن َت ِج الَّذي ن َْحص ُل َع َلي ِه ِم َن ال َّن ِ
باتات في الْ َج ْد َو ِل ال�آتي:
َعصير

ُم َربّى

َز ْيت

َطحين

ت َّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِّقق ما ي أ�تي:
 المهارة الحرك ّية :الوثب. -القدرة البدن ّية :ال َّرشاقة ،الق ّوة.
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ن ٌ
تطبيقي� :أ ْص َن ُع َعصيراً لذيذاً.
َشاط
ٌ
�أ َتت َّب ُع ُخ ُط ِ
وات َتحضي ِر َعصير الْ ُبرتُ ِ
قال ال�آتِ َية:
تاج؟ َح ّب ٍ
قالِ ،سكّين� ،آلَ ُة َع ْص ِر ُالب ْرتُ ِ
ات ِم َن الْ ُب ْرتُ ِ
قال (الْ َع ّصا َرة).
ماذا �أ ْح ُ

� .1أ َغ ِس ُل َح ّب ِ
ات الْ ُب ْرتُ ِ
قال َج ِّيداً� .2 .أ ْق َط ُع َح َّب َة ُالب ْرتُ ِ
قال �إِلى نِ ْص َف ْينِ بِ ُمسا َعدَة �أ ّمي.

� .3أ ْع ِص ُر ُالب ْر ُتقا َل بِال َع ّصا َرة.

ناو ِل َو ْج َب ِة إِال� ْفطار.
ثناء َت ُ
� -4أ ْش َر ُب الْ َع َ
صير اللَّذي َذ �أ َ

رات ِبلادي لا تُ َق َّد ُر ب َِث َمنٍ .
نَشاط (َ :)٢خ ْي ُ
�أ َك ِّو ُن ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِة ُج َملا ً ُمفيدَة:
َخ ْي ِ
رات
َعلى
َي ِج ُب
�أ ِ
حاف َظ

�أ ْن

بِلادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

بِلادي

َثير ٌة
ك َ

ات
َخي ْر ُ

الْ ِع َن ُب

ِم ْنها

َوال َّز ْيتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ورقة عمل ختام ّية

بمساعدة �أسرتي:
�أ� .أ ْك ِم ُل الْفَرا َغ بِاخْ ِتيا ِر الْ َك ِل َم ِة الْ ُم ِ
ناس َب ِة ِم ّما َي�أْتي :
ُم َن ّعماً

ُرباك

�أراك

ُم َك َّرماً

ال ّسماك

ال َّرجاء

وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني

الْ َجلا ُل َوالْ َجما ُل
في ُربا ْ
ك في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاء
َو َّ
ناء َو َالب ُ
الس ُ

ناء
َوالْ َحيا ُة َوال َّنجا ُة
َو َ
اله ُ
في َهوا ْك في َهوا ْك

َوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوغانِماً
سالِماً ُم َن َّعماً
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ْل �أرا َك ه ْ
َه ْل �أراك
في ُعــلا ْك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َت ْبلُــ ُغ
السما ْك
َت ْبلُــ ُغ ِّ
وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب� .ألَ ِّو ُن الْ َم ِ
ظه ُر ِفي الْ َخري َط ِة بِ�ألْوانِها الْ ُم ِ
ناس َبة:
ناط َق الَّتي َت َ

1 ٢
3 1

َ .1ب ْحر
َ .3ج َبل

َ .2س ْهل
َ .4ص ْح َراء

4

جـ� .أ ْذ َه ُب في َج ْولَ ٍة َح ْول الْ َم ْنز ِِل؛ لِ ْل َب ْحث َعن �أ ْجسا ٍم ت َت َح َّر ُك بِال َّد ْف ِع،
الس ْحبَ ،و�أ َص ِّنفُها في الْ َج ْد َو ِل ا ْل�آتي:
َو�أ ْجسا ٍم َت َت َّحر ُك بِ َّ
جسام َتت ََح َّرك بال َّد ْفع
�أ َ
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بالس ْحب
جسام َتت ََح َّرك َّ
�أ َ

د� .أ ْس َتخْ ِد ُم ال ُّرمو َز ا ْل�آتِ َي َة َح َّتى� أ َت َم َّك َن َم ْن� إِ ْك ِ
مال الْ ُج َملِ:
ا =

ح=

ة =

ط =

ش=

ن =

ر =

س=

ب=

ف=

ع=

ذ =

ل =

ج =

غ =

ك=

و =

ض=

م =

ي =

َ .1ت َت َح َّر ُك ا ْل� أ ْجسا ُم بِ ُق َّو ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �أ ْو قُ َّو ِة ال َّد ْف ِع.
َص.
َ .2يقُو ُم الْ ِمغ
ْناطيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الْ ِمق ّ
ُ
ض بِ ِف ْعلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .3ي ْسق ُُط الْ َم َط ُر َع َلى ا ْل� أ ْر ِ
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ماء الْ ُمد ُِن الْ ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ال�آتِ َية( ،طوباس  -نابلس  -يافا َ -
الخليل
هـ� .أ ْش ُط ُب �أ ْس َ
 َغ َّزة � -أريحا) و�أك ِّو ُن ِم َن الْ ُح ِروف الْم َت َب ِّق َي ِة واحد ًة ِم ْن َخ ِ
يرات بِلادي.
ا

ل خ ل ي ل

ط

ا

ا

ي ل

ن

و

ر

ح

م

ا

ا

ا ْل ُح ُ
روف ا ْل ُم َت َب ِّقي ُة ِهي

ب ي ض ف ي ب
ا

ح

ا

ا

ت ل

س

ا

غ

ز

ة س

اس ُم ا ْل َم ْح ِ
صول ُه َو:
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و� .أ َص ِّم ُم بِطا َق َة ُه ِو َّي ٍة لِلثّ َمر ِة الَّتي �أ ِح ُّبها:
بِطا َق ُة ُه ِو َّية
ْاسمي:

صور ُة الثَّ َمرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َت ْكثُ ُر زِرا َعتي في َمدي َن ِة :
ُي ْص َن ُع ِمنّي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم ْو ِس ُم ِقطافي:
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