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الّدرُس الاأّول: اأَغنّي لِِفَلْسطين

النَّشاط التمهيدّي: نَُغنّي لَِفَلْسطين

َبْعَد َتْنفيِذ النَّشاِط التَّْمهيِديِّ َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي
أْغنَية. اأ. اأْكُتُب اأْسماَء الُْمُدِن الِْفَلْسطينيَِّة الَّتي وَرَدت في ال�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيح: ب- اأْختاُر الَْكِلمَة الَّتي تُناِسُب الّصورَة، واأْكُتُبها في الَْمكاِن الصَّ

مَهلَِّبيَّةُخْبُز طابونَزْيُت َزْيتونُجْبَنةلَْوزَزْيتونميَرِمّيةَزْعَتْر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحتويات

الصفحة المحتوى

٢ اأَغنّي لِِفَلْسطين ل أوَّ رُس ال� الدَّ

٤ اأْرُسُم بِلادي الّدرُس الثّاني

٨ ْعِبيَّة ألْعاُب الشَّ اْل� ْرُس الثّالِث الدَّ

١١ تُراٌث ِفَلْسطيني الّدرُس الّرابع

١٦ َخْيراُت بِلادي الّدرُس الخامس
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عِبيَُّة ْبَكُة الشَّ  نَشاط )١( : الدَّ

آتَِية، واأْكُتُبَها: اأْختاُر الُْجْمَلَة الُْمناِسَبَة الَّتي تَُعبُِّر َعِن الّصوَرِة ال�

نَْزَرُع اأْرَضناَدْبَكٌة َشْعبيٌَّة ِفَلْسطينيٌَّةِرْحَلٌة في ُربوِع الَْوَطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط )٢(: َمْوِطني

َل ِمْن نَشيِد َمْوِطني: أوَّ ُد  الَْمْقَطَع اْل� اأَردِّ

َموِطني، َموِطني 

َموِطني، َموِطني 

في ُرباْك في ُرباْك

في َهواْك في َهواْك

الَْجلاُل َوالَْجماُل

َوالَْحياُة َوالنَّجاُة

هْل اأراك هْل اأراك
َهْل اأراك

ناُء َوالَبهاُء َوالسَّ

َوالَهناُء َوالرَّجاُء

ماً سالِماً ُمَنعَّ
في ُعــلاْك

َوغانِماً ُمَكرَّمـاً

ماْك ماْكَتْبلُــُغ السِّ َتْبلُــُغ السِّ
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الّدرُس الثّاني: اأْرُسُم ِبلادي

ُم بِطاَقًة َجميَلًة َواأْكُتُب ِفيها:) اأِحبَُّك يا َوَطني( َواألِْصُقها: اأَصمِّ

نَشاط )١( : َخريَطُة َوَطني

نُها. أْحُصَل َعَلى َخريَطِة ِفَلْسطيَن َواألوِّ اأِصُل َبيَن النِّقاِط؛ لِ�

النَّشاط التَّمهيدّي:َشْكُل ِبلادي
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ُن َمظاِهَر َسْطِح َوَطني نَشاط )٢(: األَوِّ

ْطِح َواللَّْوِن الّدالِّ َعَلْيِه ِفي الَْخريطِة: اأ. اأِصُل َبْيَن َمظَهِر السَّ

َجَبل

َسْهل

َصْحراء

َبْحر

أْخَضُر بُِوضوٍح ِفي الُْمْرَتَفعاِت الَْجَبِليَِّة  ُر واأناقُِش: َيْظَهُر اللّْوُن ال� اأَفكِّ
ِفي ِفَلْسطيَن في َفْصِل الْرَّبِيع. 
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ص: طِح، واأْكُتُبها في الَْمكاِن الُْمَخصَّ ب. اأَسّمي اأْشياَء تُْشِبُه األْوانُها األْواَن َمظاِهِر السَّ

طح  اأْشياء ُمشابِهٌة في اللَّْون اللَّون اْسُم َمْظهر السَّ
َبْحر
َسْهل
َجَبل

َصْحراء

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الجري في عدة اتجاهات، تمرير الكرة.

- القدرة البدنّية: الرشاقة، التوافق العصبي، العضلي

ُد بُِمساَعدِة  أْحُصَل َعَلى اأْسماِء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة، ثُمَّ اأَحدِّ اأ. اأكِمُل الَحْرَف النّاِقَص؛ لِ�
ُمَعلِّمي َمْوِقَع ِمْنَطَقِة َسَكني:

   ـزَّةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعـ   ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ   ـليل ال

َبْيَت َلْحـ

اْلُقد  

اأ  يحا  

نَشاط )٣( : ُمُدٌن ِفَلْسطينّية



7

ب. اأِصُل َبيَن اْسِم الَْمديَنِة الِْفَلْسطيِنيَِّة َوالَْمْعَلم الَّذي ُيوَجُد ِفيها:

جاِمُع الَجّزاِر ْبراهيمّي الَْمْسِجُد ال�إِ

َقصُر ِهشاٍم

  الْجاِمُع الَْكبيُر

َجبُل جْرزيَم

َكنيَسُة الِْبشارة ْخَرة َمْسِجُد قُبَِّة الْصَّ

النّاِصَرة

اْلَخليل

اْلُقْدُس

َغزَّة

اأريَحا

َعّكا

ناُبلس
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ْعِبيَّة ْرُس الثّالُِث: اْلاأْلعاُب الشَّ الدَّ

 نَشاط )١(: اأْدَفُع اْل�أْجسام

ْحَرَجة أْرَجَحُة والدَّ نَشاط )٢(: اْل�

آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: َوَر اْل� اأ. اأناِقُش الصُّ

آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: َوَر ال� اأناِقُش الصُّ

َسّياَرٌة ُمَعطََّلٌة َيْدَفُعها َشخصانامَراأٌة َتْدَفُع ابَنها في َعَرَبةعاِمٌل َيْدَفُع ُصْندوقاً

ْفِع: ب. اأكُُتُب اأْمِثَلًة َعلى اأْجساٍم اأَحرِّكُها بِالدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نَشاط )٣(: اأْسَحُب ال�أْجساَم
آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: َوَر اْل� اأ. اأناِقُش الصُّ

ْحِب. ب. اأكُُتُب اأْمِثَلًة َعَلى اأْجساٍم اأَحرِّكُها بِالسَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ. اأَضُع دائَِرًة َحْوَل  ُمقابَِل الَْموادِّ الَِّتي َيْجِذُبها الِْمْغناطيُس،

 َودائَِرًة َحْوَل  ُمقابَِل الَْموادِّ الَّتي َل� َيْجِذُبها الِْمْغناطيُس:

ُة َيجِذُبهاالْمادَّ
الِْمغناطيس

ل� َيجِذُبها
الِْمغناطيس

َدبابيس

َقَلُم َرصاص

ِكتاب
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ْحُن الطّائُِر نَشاط )٤(: الصَّ

آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: اأ. اأناِقُش الّصوَرَة ال�

ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أْرِضيَِّة ِهَي ِمثاٌل َعلى قُوَّ ُة الْجاِذبِيَِّة اْل� ب. قُوَّ

لماذا سقطِت التفاحة
أْرِض باتِّجاِه ال�

ُدُهما. تا َدْفٍع َوَسْحٍب، اأَحدِّ ْندوِق قُوَّ ج. تَُؤثُِّر َعلى هذا الصُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة َواأكُتُبها: أَكوِّ د. اأعيُد َتْرتيَب الَْكِلماِت؛ لِ�

َعنّياأْدَفع َكه أَحرِّ الِْجْسَمَبعيداًلِ�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ابع: تُراٌث فَِلْسطيني الّدْرُس الرَّ

النَّشاُط التَّمهيدّي: تُراثُنا

التُّراِث  اأدواِت  ِمْن  اأداٍة  لُِكلِّ  الُْمناِسَب  ال�ْسَم  ْندوِق  الـصُّ ِمَن  اأخـتـاُر 
الِْفَلْسطيني، َواأْكُتُبُه في الَْفراِغ َتْحَت الّصوَرة.

طاحونَةهاون ِغْربالصيِنيَّة َقّشبابور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر واأناقُِش: تَُعلِّق اأّمي َعلى اأحِد ُجْدراِن الَْمْنزِل صيِنيََّة َقّش. اأَفكِّ
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ْندوق، َواأْكُتُبها: أداِة الُْمناِسَبة ِمَن الصُّ آتَِيَة بِاْختياِر اْسِم اْل� اأْكِمُل الَْفراغاِت ال�

ْلصاِل، واأْسَتْخَدُم لِحفِظ الْماِء: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ١. اأْصنُع ِمَن الصَّ

٢. اأنا ِمَن الَْحَجِر، واأْسَتْخَدُم في َطْحِن الُْحبوب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يـت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ضـاَءِة، َو َوقودي الْكـاُز اأو الزَّ ٣. اأْسَتْخـَدُم لِْلاإِ

طاحونَةاإِْبريق فّخارِسراج

نشاط )٢(: َثْوٌب وقُْمباٌز

اأختاُر الَْكِلمَة الُْمناِسبَة لِلّصورِة، واأْكُتُبها:

قُْمبازَثْوٌب  ِفَلْسطيِنّي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط )١(: اأَدواتُنا التُّراثيَّة
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 نَشاط )٣(: ِمْن اأغاني التُّراِث الِْفَلْسطيِنّي

أمثال الّشعبّية  نَشاط )٤(: ِمْن ال�

ُد َمَع ُزَملائي اأْغنيَة )َظريف الطّول(. اأَردِّ

أْثواِب  يِّداِت ارتِداَء ال� ل َكثيٌر مَن السَّ ُر واأناقُِش: تَُفضِّ اأَفكِّ
الِْفَلْسطينيَِّة في الُْمناَسباِت في الوْقِت الْحاِضر.

آتَِيَة، ثُمَّ اأِصُل َبْيَن الَْمثِل  ْعبيََّة ال� أْمثاَل الشَّ َوَر وال�  اأناِقُش َمَع ُمعلِّمي وُزملائي الصُّ
ْعِبيِّ الِْفَلْسِطيِنيِّ والّصوَرِة الُْمناِسَبِة لُه: الشَّ

الْجاُر َقْبَل الّدار

ما اأَعز من الَولَد اإِلّ� َولَد الَْولَد
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 نَشاط )٥(: اأدواٌت ِزراعيٌَّة ِمَن التُّراِث الِْفَلْسطيِنّي

عِبيَّة/ )طاق طاق طاقيَّة( ألْعاِب الشَّ نشاط )٦(: ِمَن ال�

اأْختار الَْكِلمَة الُمناِسبَة، َواأْكُتُبها اأْسفَل الّصوَرِة الّدالِّة َعَليها.

اأ. بُِمساَعَدِة اأْسَرتي، اأْكُتُب اأْسماَء األْعاٍب َشْعِبيٍَّة اأْخرى:

ِمْنَجلِمْذراة شاعوبِمْحراث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتَِية: لوكات ال� ب. اأناِقُش مَع ُمَعلِّمي السُّ

- َدَفَع َعِليٌّ َزميَلُه اأْثناَء اللَِّعب.
- َتْلَعُب َمرُح َمَع َصديقاتَِها َبْعَد اأْن تُْنهَي واِجباتَِها.

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الجري في عّدة اتّجاهات.

- القدرة البدنّية: الرَّشاقة، الّسرعة.
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نَشاط )٧(: اأْكلاٌت َشْعبيٌَّة

َوِر الَّتي تُمثُِّل اأْكلاٍت َشْعِبيَّة ِفَلْسطيِنيَّة: اأَضُع اإِشارَة  بَِجانِِب الصُّ

نَشاط )٨(: الُعْرُس الِْفَلْسطينّي

آتَِيَة، ثُمَّ اأْكُتُب َبْعَضاً ِمْن َمظاِهر الُْعْرِس الِْفَلْسطينّي. ُل الّصوَرَة ال� اأَتاأمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُس الخامس: َخْيراُت ِبلادي الدَّ

النَّشاُط التَّمهيدّي: َخْيراتُنا ُمَتنوَِّعٌة

آتَِيَة، واأناِقُشها َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: َوَر ال� ُل الصُّ اأ. اأَتاأمَّ

ِعَنٌب من الخليِل

َزْيتوٌن من نابلس

ُبْرتُقال من يافا

ة َفراولٌَة من َغزَّ

َمْوٌز من اأريحا

َقْمٌح من َصَفد

نَشاط)١(: اأْبَحُث َعْن َمِديَنتي

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: التّمريُر وال�ستلام.

- القدرة البدنّية: الرَّشاقة، الّسرعة، التّوافق العصبي والعضلي.

اأْكُتُب اأْسماَء َبْعِض الثِّماِر الَّتي اأِحبُّها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب. َمديَنتي َمْن َتكوُن ؟

َيْت بِهذا ال�ْسِم نِْسَبًة اإِلى نَبيِّ اللّه اإِبراهيَم الَْخليل، وَتْشَتِهُر بِِزراَعِة الِْعَنِب.      . ١ ُسمِّ
)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.

ِط، وَتْشَتِهُر بِزراَعِة الَْفراولَةِ.)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٢ اأْجَمُل ُمُدِن ساِحِل الَبْحِر الُْمَتوسِّ

اأقَدُم َمدينٍة في التّاريِخ، وَتْشَتِهُر بِِزراَعِة الَْموِز. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٣

ِط، َوَتْشَتِهُر بِِزراَعِة الِْحْمِضّياِت.  . ٤ َعروُس ِفلْسطيَن، وَتقُع على شاطىِء الَْبْحِر الُْمَتَوسِّ
)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.

َها الَْقْمح.)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٥ َسلَُّة ُخضاِر ِفَلسطيَن، َوَتْشَتِهُر بِزراَعِة الُْحبوِب واأَهمُّ

َجبُل النّاِر، َوَتْشَتِهُر بِِصناَعِة الّصابوِن ِمْن َزْيِت الزيتوِن. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٦

جـ. اأَضُع اإِشارَةَ  ُمقابَِل الُْمْنَتِج الَّذي نَْحصُل َعَليِه ِمَن النَّباتاِت في الَْجْدَوِل ال�آتي:

َطحينَزْيتُمَربّىَعصيراسُم الُمنَتِج
َزْيتوٌن

ِعَنٌب

ُبْرتُقال

َفراْولَة

َقْمٌح

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الوثب.

- القدرة البدنّية: الرَّشاقة، القّوة.
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آتَِية: اأَتتبَُّع ُخُطواِت َتحضيِر َعصير الُْبرتُقاِل ال�
ماذا اأْحتاُج؟ َحّباٍت ِمَن الُْبْرتُقاِل، ِسكّين، اآلَُة َعْصِر الُبْرتُقاِل )الَْعّصاَرة(.

نَشاٌط تطبيقٌي: اأْصَنُع َعصيراً لذيذاً.

ُر بِثََمٍن. نَشاط )٢(: َخْيراُت بِلادي ل� تَُقدَّ

آتَِيِة ُجَملاً ُمفيَدة: ُن ِمَن الَْكِلماِت ال� اأَكوِّ

اأحاِفَظ

بِلادي

َعلى

َخيْراُت

َخْيراِت

َكثيَرٌة

َيِجُب

الِْعَنُب

اأْن

ِمْنها

بِلادي

ْيتون َوالزَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. اأْقَطُع َحبََّة الُبْرتُقاِل اإِلى نِْصَفْيِن بُِمساَعَدة اأّمي.١. اأَغِسُل َحّباِت الُْبْرتُقاِل َجيِّداً.

ْفطار.٣. اأْعِصُر الُبْرتُقاَل بِالَعّصاَرة. ٤- اأْشَرُب الَْعصيَر اللَّذيَذ اأثناَء َتناُوِل َوْجَبِة ال�إِ
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ورقة عمل ختامّية

بمساعدة اأسرتي:

َموِطني، َموِطني 

َموِطني، َموِطني 

في ُرباْك في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في َهواْك في َهواْك

الَْجلاُل َوالَْجماُل

َوالَْحياُة َوالنَّجاُة

هْل اأراَك هْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهْل اأراك

ناُء َوالَبهاُء َوالسَّ

َوالَهناُء َوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماً سالِماً ُمَنعَّ

في ُعــلاْك

َوغانِماً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماْك َتْبلُــُغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتْبلُــُغ السِّ

اأ. اأْكِمُل الَْفراَغ بِاْخِتياِر الَْكِلَمِة الُْمناِسَبِة ِمّما َياأْتي : 

الرَّجاءالّسماكُمَكرَّماًاأراكُرباكُمَنّعماً
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ُن الَْمناِطَق الَّتي َتظَهُر ِفي الَْخريَطِة  بِاألْوانِها الُْمناِسَبة: ب. األَوِّ

١. َبْحر                 2. َسْهل  

٣. َجَبل              ٤. َصْحَراء  

١

١

2
٣

٤

ْفِع،  جـ. اأْذَهُب في َجْولٍَة َحْول الَْمْنِزِل؛ لِْلَبْحث َعن اأْجساٍم تَتَحرَُّك بِالدَّ
ْحب، َواأَصنُِّفها في الَْجْدَوِل اْل�آتي: رُك بِالسَّ َواأْجساٍم َتَتحَّ

ْفع ْحباأجَسام َتَتَحرَّك بالدَّ اأجَسام َتَتَحرَّك بالسَّ
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آتَِيَة َحتَّى اأَتَمكََّن َمْن اإِْكماِل الُْجَمِل: د. اأْسَتْخِدُم الرُّموَز اْل�
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ْفِع. ِة الدَّ ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأْو قُوَّ ١. َتَتَحرَُّك اْل�أْجساُم بُِقوَّ

٢. َيُقوُم الِْمْغناطيُس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الِْمَقّص.

أْرِض بِِفْعِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ٣. َيْسُقُط الَْمَطُر َعَلى اْل�
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آتَِية، )طوباس - نابلس - يافا - الَخليل  هـ. اأْشُطُب اأْسماَء الُْمُدِن الِْفَلْسطيِنيَِّة ال�
َيِة واحدًة ِمْن َخيراِت بِلادي. ُن ِمَن الُْحروِف الْمَتَبقِّ - َغزَّة - اأريحا( واأكوِّ

يُة ِهي اْلُحروُف اْلُمَتَبقِّ

اْسُم اْلَمْحصوِل ُهَو:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليلخلا

نليااط

اماحرو

بيفضيب

لتااحا

سةزغاس

ُم بِطاَقَة ُهِويٍَّة لِلثَّمرِة الَّتي اأِحبُّها: و. اأَصمِّ

بِطاَقُة ُهِويَّة

اْسمي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتْكثُُر ِزراَعتي في َمديَنِة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُيْصَنُع ِمنّي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمْوِسُم ِقطافي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورُة الثََّمرة
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