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َقـْيـَقب

َتنوُّع الِغطاء النَّباتي في َوَطنيالنَّشاُط التَّمهيدي :

وَر ال�آتيَة َواأعبِّر َعنها َشفويًا: اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

ُدفَلة

تين

َورد جوري

رُس ال�أوَّل: َنباتاُت ِبلادي الدَّ

المحتويات
الصفحة المحتوى

2 نباتات بلادي الدرس ال�أول

7 تُِعدُّ اأمي َفطائَِر الزَّعتر الدرس الثاني

13 الُمحافَظُة َعلى الِغَطاِء النَّباتي الدرس الثالث

15 َخصائُِص الَحَيوانات الدرس ال�أول

24 الَحيواناُت ُمفيَدة الدرس الثاني
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اأْحجاُم النَّباتاِت ُمْخَتِلَفةنشاط 1 :

وَر ال�آتيَة َواأعبِّر َعنها َشفويًا: اأَتاأّمُل الصُّ

َنخيل

َزْيتون

اإْكليُل اْلَجَبل

ياَسمين

ُخّبيزة 

َقْمح

اأْعشابُشجْيراتاأْشجار
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وَرتْين ال�آتَِيتين، ونُناقُِشُهما معًا: نتاأمَُّل الصُّ

يَّة َمْزروعاتَنباتاٌت َبرِّ

يٌَّة وَمْزروعاتنشاط ٢ : َنباتاٌت َبرِّ

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
1. المهارة الحركية: الحركات الانتقالية:جري،وثب،حجل،والحركة بمستويات واتجاهات مختلفة.

2. القدرة البدنية: التوازن، المرونة، التوافق العصبي العضلي.

ْحراوي اأ. اأتاأمَُّل الّصوَر ال�آتيِة واأسَتِمُع اإِلى قِّصة الّطريُق اإِلى سْجن النََّقب الصَّ

ْحراوينشاط ٣ : الطَّريق اإِلى ِسْجِن النَّقِب الصَّ

ِجباُل الَخليلِجباُل نابلسُسهوُل ِجنْين

ْحراوي َتْنَتِظُر ُصُمود لِقاَء والِِدهاِسْجُن النََّقب الصَّ
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طح: ب. اأِصُل َبْين ُصوَرِة الَمْزروعاِت َوما ُيناِسُبها ِمْن َمظاِهر السَّ

َجَبل  َنخيل

َسْهل تين

َصْحراء  ِبّطيخ

وَرة: اِهِر في الصُّ جـ. اأْكُتُب اْلُحروَف النّاقَِصَة ل�أْحُصَل على اْسِم النََّباِت الظَّ

ـــــــتـ         ن  ـَـ         د        َر    ة ــــــــــــــب
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َسْوَسُن فّقوَعة "النَّبَتُة الَوَطِنّيُة لِِفَلْسطين"نشاط 4 :

وعة  اأ. َبعَد اسِتماعي لِِقّصة انِتخاب َنبَتُة فَِلسطين الَوَطنّية، األوُّن َسْوَسن َفقُّ
وَرِة الُمجاوَِرة: »النَّبَتُة الَوَطِنيَُّة لِِفَلْسطين« َكما في الصُّ

ُم ل�فتًة للُمحاَفَظِة َعلى َنْبَتِة َسْوَسن َفّقوعة: ب. ِبُمساَعَدِة ُمَعلِّمي اأَصمِّ
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َنباتاٌت فَِلْسطينّيةالنَّشاط التَّمهيدي :

اأ. اأِصُل ُصورَة النَّباِت باْسمه:

َزْيتون

زَْعَتر

قُْطن

ميرمّية

ب. اأكتُب اأسماَء نباتاٍت فلسطينّيٍة اأخرى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُس الثَّاني:تُِعدُّ اأّمي َفطائَر الزَّعتر الدَّ
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اأ. نتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، ونُناقُِشها َمعًا:

َنباتاٌت نُِعدُّ ِمنها َطعامًانشاط ١ :

َمْحشي

ُمَربَّى

شوربة

أَكوّن ُجْمَلًة ُمفيدًة، واأْكُتبها: جـ. اأعيُد َترتيَب الَكِلماِت ال�آتـيِة لِ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمَتَنوِّعة      َنباتات      ِبلادي

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
1. المهارَة الحركية: الحركات غير الانتقالية )التوازن(.

٢.  القدرة البدنّيُة : التوافُق العصبيُّ العضلي.
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اأ. َنَتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، َونُناقُِشها َمعًا:

َنباتاُت ِبلادي َصْيَدلّية َطبيعّيةنشاط ٢ :

ميَرمّية

شوَمر

ب. اأَضُع اإِشارَة       في الُمرّبِع تحَت ُصورة الّطعاِم الُمَعدِّ من نبات الزّْعتر:
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نشاٌط َتْطبيقي: َتْحضيُر َمْشروِب البابونِج

اأتعرُُّف اإِلى ُخطواِت تحضيِر َمشروِب البابونج: 

1.َنَضُع ِمْلَعقتين ِمَن البابونِج

4. نَُصّفيه، ثُّم َنشَرُبه

اِخن ٢.َنْسكُب َفوَقه الماَء السَّ

٣. نُغّطيه،وَنْتركه ِبضَع َدقائِق 

ب. اأَضُع اإشارَة       في الُمرّبِع َتحَت ُصورِ نباتاٍت ِطبِّيٍَّة اأعرُفها ِمن 
َبْيِن ُصور النَّباتاِت ال�آتيِة:

اإكليُل الَجَبل  قُّريص   ميَرمّية    

أَكوَِّن ُجْمَلًة ُمفيَدًة، َواأْكُتُبها: جـ. اأعيُد َتْرتيَب الَكِلماِت ال�آتِـيِة لِ�

ِبلادي      لِِجْسمي      ُمفيَدة      َنباتات
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اأ. َنَتاأّمُل الّصَوَر ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمعًاِ:

ِصناعاٌت ِمن اأْخشاِب ال�أْشجارنشاط ٣ :

اأثاٌث ِمن الَخشبتَُحٌف َخَشبّيةاأدواُت َمْطَبٍخ َخَشبّية

ف: ب. اأْكُتُب اأسماَء اأَدواٍت َخَشِبيٍَّة اأْسَتْخِدُمها في الصَّ

٢. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ. اأكُتُب اأسماَء زُهورٍ اأعِرُفها

ب. األِصُق ُصَوَر زُهورٍ اأِحبُّ رائَِحَتها:

زُهوٌر ُمفيَدةنشاط 4 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َملاِبٌس ِمن نباِت الُقطننشاط ٥ :

َنَتاأّمُل الّصوَر ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمعًا:

َنباُت الُقطن

َجمُع محصوِل الُقطن

َحصاُد محصوِل الُقطن

َتْجهيُز الُقطِن للتَّْصنيع

َملاِبُس قُطنّيةَتصنيُع الخيوط الُقطنّية
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ُر، وَنَتعلَّمالنََّشاُط التَّمهيِدي : َنَتذكَّ

وَرَتيِن ال�آتَِيَتين ثُمَّ اأشارُِك في الُمناَقَشة:  اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

أَكوَِّن ُجَملاً ُمفيدًة، َواأْكُتُبها: ـِيَة لِ� ب. اأعيُد ترتيَب الَكِلماِت ال�آت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمزروعات    اأعَتني    بلادياأحافِظ      النباتات      على

رُس الثّالث الدَّ
الُمحافظُة على الِغطاِء النَّباتي

َنَتاأّمُل الّصوَرتيِن ال�آتِيتين، ونُناقُِشهما َمعًا:

اأحافُِظ على النباتاتنشاط 1 :

اإطَفاُء النَّار بعد ال�ْنِتهاء

ــواء ِ ِمَن الشِّ

َتْجريُف ال�أراضي لِِبناِء 

ع الُعنصري مِّ والتَّوسُّ ِجدارِ الضَّ
الرَّْعُي الجائِر
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وَر ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمعًا:  اأ. َنَتاأّمُل الصُّ

نشاط ٢ :

 ورقة عمل بيتية

الِعنايُة بالمزروعات

اْسِتْخداُم الِمَقصُّ في َتْقليِم ال�أْشجار

ريُّ الَمْزروعاِت باْسِتخداِم اإِْبريِق الرّّي

اْسِتْخداُم الَفاأِْس في َتعشيِب ال�أْرض

لوكاِت ال�آتَِيِة َشَفوّيًا: اأَعبُِّر َعن السُّ

- َلعَب ماِجد بِمقصِّ الَشَجِر، َفَجرَح اإِْصَبَعه.    

- َتروي اأمُّ َخليٍل َمزروعاتِها ِباْسِتخداِم ُخرُطوِم الماِء.     

ُب خالٌِد اأْرَضُه بالَفاأس. - ُيَعشِّ

ب-    بمساعدِة معلمي اأعبُر شفويًا عن المفاهيِم التي تعلمُتها خلاَل

 دراستي لهذا الجزء من الفترة.
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ب-    بمساعدِة معلمي اأعبُر شفويًا عن المفاهيِم التي تعلمُتها خلاَل

 دراستي لهذا الجزء من الفترة.

رُس الراِبع: َخَصائُص الَحَيواَنات الدَّ

اأَرى، واأْستمُع، واأَتذكرالنَّشاُط التَّمهيدي :

ورَتيِن ال�آتِيتيِن، واأعبِّر َعْنهَما َشفوّيًا:  اأَتاأّمُل الصُّ

َحَيواناٌت َبّرية وَحَيواناٌت َداِجنةنشاط 1 :

اأ.اأصنُِّف الَحَيواناِت ال�آتِيَة اإِلى َبّريٍة، وَداِجنٍة ِبكتابة ) َداِجن، َبرّي ( 
في الَمكان الُمناِسب: 

َدجاَجةاأَسد فيلماِعز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لوِك  ورِ ال�آتيِة َشَفوّيًا، واأضُع اإِشارَة       َتْحَت السُّ ب. اأعبُِّر َعن الصُّ
لوك الخاطئ:  اإشارة      َتْحَت السُّ حيح، و الصَّ

اأْيَن َتِعيُش الَحيوانات؟نشاط ٢ :

ب. اأْختاُر َكِلَمًة ِمن الَكِلماِت ال�آتَِيِة، َواأَضُعها في الَفراِغ الُمناِسب:

اأ. اأَعبُِّر َعْن الّصورَتيِن ال�آتَِيَتين:

1.َتعيُش الَحَيواناُت على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأو في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. ِمن الَحَيواناِت التي َتعيُش َعلى اليابسِة ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــ.

٣. ِمن الَحَيواناِت التي َتعيُش في الماء ـــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــ.

   الَغزال      ال�أْرَنب      الياِبَسة    ال�أْسماك     الماء      الحيتان
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اأِصُل َبْيَن اْسِم الَحَيواِن َوُصوَرِة الَمكاِن الذي َيعيُش غالبًا فِيه:

َبْحر 

َزرافة

اأَسد

َجَمل

َسَمك

َغَزال

َخروف

غاَبة

َجَبلَصْحراء

َسْهلَمْزرََعة

اأماكُن عيِش الَحيواناتنشاط ٣ :
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اأْغِطَيُة اأْجساِم الَحَيواناِت ُمْخَتِلَفةنشاط 4 :

وَر ال�آتَِيَة، ثمَّ اأْخَتاُر ِغَطاَء الِجْسم الُمَناِسب لِلَحَيوان، َواأْكُتبُه في  اأ. اأَتاأمَُّل الصُّ
الَمَكاِن الُمَناِسب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحَراِشف    ِدرْع      ِجْلد     َشْعر       َوَبر      َفْرو      صوف    ريش      قُشور

اأْغِطَيُة اأْجساِم الَحَيواناِت ُمْخَتِلَفةنشاط 4 :

وَر ال�آتَِيَة، ثمَّ اأْخَتاُر ِغَطاَء الِجْسم الُمَناِسب لِلَحَيوان، َواأْكُتبُه في  اأَتاأمَُّل الصُّ
الَمَكاِن الُمَناِسب:

َحَراِشف    ِدرْع      ِجْلد     َشْعر       َوَبر      َفْرو      صوف    ريش      قُشور

اأْغِطَيُة اأْجساِم الَحَيواناِت ُمْخَتِلَفةنشاط 4 :

وَر ال�آتَِيَة، ثمَّ اأْخَتاُر ِغَطاَء الِجْسم الُمَناِسب لِلَحَيوان، َواأْكُتبُه في  اأ. اأَتاأمَُّل الصُّ
الَمَكاِن الُمَناِسب:

َحَراِشف    ِدرْع      ِجْلد     َشْعر       َوَبر      َفْرو      صوف    ريش      قُشور
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َحَيواَناٌت َتَتَحرّكنشاط ٥ :

اأْخَتاُر الَكلمَة الُمعبِّرَة َعْن َشكِل الَحَرَكِة لُِكلِّ َحيواٍن، واأكُتبها في الَمكاِن 
الُمناِسب: 

     َقْفز          َمْشي        َزْحف        ِسَباحة       َطَيران

َكْنغر

فيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َسْحليَّة

ُخّفاش

َسَمَكة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اأْطراُف الَحَيواناِت )ال�أْرُجل( نشاط ٦ :

ائَِرة: اأعدُّ اأرُجَل ُكلٍّ ِمَن الَحيواناِت ال�آتَِية، َواأْكُتب الَعَدد في الدَّ

َعْنَكبوتَبَقَرةَنْملَنعاَمة

ب. اأكِمُل الِعَبارات ال�آتية:

اآذاُن الَحْيواناِت ُمْخَتِلفةنشاط ٧ :

اأ. َنَتاأَمُل َشكَل ال�أُذِن لُِكلٍّ ِمَن الَحَيواَناِت ال�آتَِية، ونَُناقِش َمَعًا:

- لَِبْعِض الَحَيواَناِت اأُذَنان َكبيَرتان، ِمثل:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لَِبْعِض الَحَيواناِت اأذَنان َصغيرتان، مثل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لَِبْعِض الَحَيواناِت اأُذَنان َداِخِليَّتاِن، مثل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قِطاأْفعىِحمار
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َحَيواَناٌت في فَِلْسطيننشاط ٨ :

اأ. َنَتاأمَُّل ُصوَر الَحَيواناِت التي َتْمتاُز ِبها فَِلْسطين، ونُناقُِش َمعًا:

ب. اأشارُِك ُزَملائي في َتْقديِم َمعلوماٍت َعن اأَحِد الَحَيواناِت التي َتمتاُز ِبها 
باِحيَّة. ذاَعِة الصَّ فَِلْسطين في ال�إِ

ْمس الِفَلْسطيني ُعصفوُر الشَّ

امَّة اأْفعى فَلْسطين السَّ

َطائُِر الَحَجل )الشنَّار(

النّيص

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

 الُمَحاَفَظُة َعلى الَحَيواَناِت الَِّتي َتمتاُز بها فَِلْسطين واِجٌب َوَطني.
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بيَضٌة وكاأُس َحليبنشاط 1 :

اأ. اأْرُسُم في ال�أْطباِق ما اأَتناوُل
 في َوْجَبة الَفطور:

ب. اأضُع اإشارة ✔ َحسب ما اأْستفيُد ِمن الَحَيواِن في الَمَكاِن الُمناِسب:

َحليبَلحمَبْيضالَحَيوان

رُس الخامس: الَحَيواناُت ُمفيَدة الدَّ
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الَعَسُل اللَّذيذنشاط ٢ :

َوَر ال�آتية: نُناقُش َمعًا الصُّ

َعَسلقُْرُص َعَسل

َملاِبٌس َمْصدرُها َحَيوانينشاط ٣ :

اأِصُل َبين الَعموِد ال�أّوِل وما ُيناِسُبه في الَعموِد الثَّاني: 

وف ِمن َنْحُصُل َعلى الصُّ

َنْحُصُل َعلى الِجلِد ِمن

َحَيواناٌت تُساِعُدنا نشاط 4 :

وَر ال�آتِيَة، واأناقِشها َمع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: اأتاأمَُّل الصُّ

ُيسَتخَدُم الكلُب
 في الِحراَسة

ُيسَتخَدُم الِحماُر في 
ِحراَثِة ال�أرض

ُيسَتخَدُم الِحَصاُن 
في َجرِّ الَعَرَبة
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ورقة عمل تقويمية

ِل ِبالفائِدِة الَّتي َنحُصُل اأ. اأِصُل ُصورة النَّباِت في الَعّموِد ال�أوَّ
 َعليها ِمْنه في العموِد الثَّاني:

وَرِة والَمْجُموعة الَّتي َتْنَتِمي اإِليها: ب. اأِصُل َبْيَن الصُّ

َصَنوبر

َجَزر

َقْمح

َشقائُِق النُّْعمان

يَّة َنباتاٌت َبرِّ

َمْزُروعات
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د. اأَضُع دائِرًة َحوَل ُصوَرِة الَحَيوان الذي َنحصل منُه على الَعَسل:

ج. اأِصُل َبيَن الِعباَرِة والّصوَرِة الُمناِسَبِة َلها:

َزراَفة
 
َبَقَرة

َخروف 
 
َدجاَجة

َحَيواٌن ُيغّطي ِجْسَمه 

وف، َوله اأربُع  الصُّ

اأْرُجل

هـ. اأكِمُل الَفراغاِت في الَجْدَوِل ال�آتي ِبَما ُهَو ُمَناِسب:

َمَكاُن الَعْيشاْسُم الَحيوان

َمْزرََعة

اأَسد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َسَمُك الِقْرش

َجَبل
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