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الدرس الخامس

�أ ٌ
وراق ُمت ََساقِ َطة

١٩

بالح َيوان
رس ال�أول :ال ِّر ُ
فق َ
ال َّد ُ

الحاجات ال� أ ِ
نشاط : ١
لح َيوانات
ُ
ساس َّي ُة لِ َ

أ�َ .نت�أ َّم ُل الصُّ ور َة ال�آتِي َة ،ثُ َّم نُناقِ ُشها َم َع ًا:

الح َيوانات:
حتاج إ�ِلي ِه َ
تب ما َت ُ
ب� .أ ْك ُ
2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َيوانَ ونُط ِع ُمه
نشاط َ : 2ن ْسقي َ

َنت�أ َّم ُل الصُّ ور َة ال�آتِي َة ،و َنس َت ِم ُع إ�ِلى قِصّ ة ال ّرفقِ بالحيوان ،ثُ َّم نُناقِ ُشها َم َع ًا:

الح َيوانات
نشاط َ : ٣مسا ِك ُن َ

أ�� .أت�أ َّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َة ،ثُ َّم �أناقِ ُشها َم َع ُم َع ِّلمي َو ُز َملائي:

ُش ع ُْصفور
ع ُّ

ُج ْح ُر �أ ْرنب

َخل َّي ُة َن ْحل

قِ ُّن َدجاج

َمس َك ُن َنمل

َحظير ُة �أ ْغنام
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الح ِ
يوان و َم ْس َك ِنه:
ب� .أ ِص ُل َب ْي َن ُصو َرة َ
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ع ُْصفور

َخل َّية

�أ ْرنب

َحظي َرة

�أ ْغنام

عُش

َن ْحل

ُج ْحر

الح َيوا َنات
نشاط َ : ٤سلام ُة َ

ش الصُّ و َر ال�آتِي َة َمع ًا:
نُناقِ ُ

َيض ِر ُب ال ِّطف ُل
ال ِق َّط ب ِ
ِالحجا َرة

بيب
ُي ُ
عالج ال َّط ُ
ال َب ْي َط ِر ُّي ال� أ ْغنام

َيح ِم ُل ِ
الحما ُر
�أ ْح َمالاً َثقي َلة

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
ِ
الح َيوانات.
َ .1ت ْط ُل ُب وِزار ُة ال ِّزراع ِة ال ِف َل ْسطين َّي ِة ِم َن
عيم َ
المواطنين َت ْط َ
والح ِ
وانات ِ
الح َي ِ
فاظ
الم ْح ِم ّي ُ
ات ال َّطبي ِع َّي ُة ِمن ُط ِر ِق ِحماي ِة َ
 .2تُعت َب ُر َ
عَلى َسلا َم ِتها.
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رس الثانيَ :حولَ ال ِمد َف�أة
ال َّد ُ
النَّ ُ
الس َن ِة و ُفصو ُلها
شاط التَّمهيدي ُ :شهو ُر َّ
راغات بِما ُي ِ
ِ
ناس ُبها:
�أ َت أ� َّم ُل الصُّ ور َة ال�آتِي َة ،ثُ َّم �أمل� أ ال َف

السن ِة ـــــــــــــــــــــــــــ شهر ًا.
 .1عَدَ ُد ُشهورِ ّ
 .2را ِب ُع ُشهورِ السن ِة هو َش ْه ُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .3
الش ْه ُر الذي َيسب ُِق َش ْه َر تشرين ال�أول هو َش ْه ُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .4ي أ�تي شه ُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعدَ شه ِر أ� ّيار.
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نشاط  : ١أ�هلاً ِب َف ْص ِل ّ
الشتاء

�أ َت أ� ّم ُل الصُّ ور َة ال�آتي َة ،ثُ َّم أ�ختا ُر الكلم َة ال ُمناسب َة ،و�أ ْكتُبها في ال َفراغ:

ال ِم ْع َط َف

ال� أ ْمطا ُر

ال ُق ّب َعة

سقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفص ِل ِّ
َ .1ت ُ
الشتاء.
س في َفص ِل ِّ
الشتا ِء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .2ن ْل َب ُ

نشاط َ : ٢بر ٌد في َ
المنزل
ارج و ِدفءٌ في َ
الخ ِ

أ�� .أ َت أ� ّم ُل الصُّ و َر َة ال�آتِي َة و�أ ْست ِم ُع مع ُز َملائي إ�ِلى ال ِقصَّ ة:
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الج َم ِل
الجم ِل َ
الصحيح ِة و إ�ِشارة ✘ �أما َم ُ
ب� .أضَ ُع إ�شار َة ✔ �أما َم ُ
ِ
الخاطئَة فيما َي أ�تي:
لوج في َفص ِل ِّ
َ .١ت ُ
)
الشتَاء( .
سقط ال�أمطا ُر ال َغزير ُة وال ُث ُ
)
الج ُّو َحا ّر ًا( .
حين َيكونُ َ
 .٢نُ ْش ِع ُل المد َف أ� َة َ
نسم ُع ال َّرعدَ في َفصل ِّ
َ .٣نرى ال َب َ
)
الشتَاء( .
رق َو َ
َ .٤يكونُ الليل �أط َول ِم َن النَّهار في َفصل ِ
)
الشتَاء( .
جـَ .ن َت أ� ّم ُل الصُّ و َر َة ال�آتِي َة ثُ َّم نُناقِ ُشها َشفوي ًا مع ًا:

ِس َف ْص ِل ِّ
الشتا ِء ُمخت ِل َفة
نشاط َ : ٣ملاب ُ

َ .١جـ
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الح ُر َ
وف النّاقِص َة ،ثُ َّم �أق َر أ�:
�أكت ُُب ُ
و

ـــــــــــــــــ

 .٣قُــ

رِ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ا

ز

ــــــــــــــــ

.٢
ت

ــــــــــــــــ

َظـ

ــــــــــــــــ

ـة

صل ِّ
الشتاء
نشاط  : ٤ال� أ ْشجا ُر والثِّما ُر في َف ِ

أ�َ .ن َت أ� ّم ُل الصُّ ور َة ال�آتِي َة ،ثُ َّم نُناقِ ُشها َش َفوي ًا مع ًا:

ب� .أختَا ُر ال َكلم َة ال ُم ِ
شجار
ناسب َة ،ثُ َّم �أك ُت ُبها في ال َفراغات  :ال� أ َ

�أو َراق

بعض ال�أشجارِ دونَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.في َف ْص ِل ِّ
الشتاء.
 .١تكونُ �أغصانُ
ِ
عض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِب�أ ْوراقِها في َف ْص ِل ِّ
الشتاء.
َ .٢ت ْحت ِف ُظ َب ُ

وانات في َف ْصل ِّ
الشتاء
الح َي ُ
نشاط َ : ٥

عض َمظاهر َفص ِل ّ
الشتاءَ ،ونُناقِ ُشها َش َفو ّي ًا َمع ًا:
أ�َ ٠ن َت أ� َّم ُل الصُّ و َر ال�آتِ َي َة ،ل َب ِ

َيب َقى النّم ُل في
َمس َك ِنه

ختبئ ال�أفاعي في
َت ُ
ُجحورها

َت ْن َش ُط الدِّيدانُ في
التُّر َبة
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روف ال�آتِ َي َة ِل� أ ْح ُص َل عَلى َك ِل ٍ
الح َ
مات ،ثُ َّم �أ ْكتُبها في
ب�.أ َرك ُِّب ُ
ال َفراغات:

ا

ا لـ نـ مـ ل
د
يـ
د
ا لـ أ� فـ ا عـ ي
ن

َ .1يبقى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َم ْس َك ِن ِه في َفص ِل ِّ
الشتاء.
ختبئ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ُجحورها.
َ .٢ت ُ
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صل ِّ
الشتاء.
َ .٣ت ْن َش ُط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في التُّرب ِة في َف ِ

صل ِّ
الشتاء؟
نشاط  : ٦ماذا َن ْف َع ُل في َف ِ

الصو َر ال�آتي َة ،ونُناقِ ُشها مع ًا:
أ�َ .ن َت أ� ّم ُل ُ

نت ََج ُمع َحول ال ِمدف أ�ة
ونطفؤها قبل النوم

َن ْح َت ِف ُل بِيو ِم َّ
الش َج َرة

ب� .أضَ ُع إ�ِشار َة

َن ْج َم ُع الما َء في
ال�آبار

لج
َنل َع ُب بالثّ ِ
َم َع ال�أص ِدقاء

حب �أن �أقو ُم بِها في َفص ِل ِّ
�أما َم �أ ٍ
الشتاء:
عمال �أ ُّ

ُمشا َهد ُة التِّ ْلفاز

ال َّر ْس ُم والتَّلوين

جل َثلجي
ِصنا َع ُة َر ٍ

قِرا َء ُة ال ِق َصص

الس ِ
ِ
اخنة
الم
شروبات َّ
َتناولُ َ
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رس الثّالث :رِح َل ٌة َمد َرس َّية
ال َّد ُ
نشاط  : ١جا َء ال َّربيع

أ�َ .ن َت أ� ّم ُل الصُّ ور َة ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

ندوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب� .أ ْختا ُر ِمن الصُّ ِ
ناس َب َة ،و�أ ْك ُت ُبها في ال َفراغ:
ال ِّر ْحلات

ال�أزْهار

ِّ
الشتاء

ال َفراشات

بيع َبعدَ َف ْص ِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ .١ي أ�تي َف ْص ُل ال َّر ِ
َ .2تت َفت َُّح ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َّربيع.
َ .3تطي ُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َّربيع.
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َ .4ت ْك ُثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َّربيع.

نشاط َ : ٢ج ٌّو َجمي ٌل في َف ْص ِل ال َّربيع

أ�� .أ َت أ� ّم ُل الصُّ و َر ال�آتِي َة ،و�أ ْس َت ِم ُع إ�ِلى قِصَّ ة " َف ِر َح ْت فِداء":

س في َف ْص ِل ال َّربيع َج ٌّو غائِ ٌم في َف ْص ِل ال َّربيع
َج ٌّو ُمش ِم ٌ

َج ٌّو ِ
ماط ٌر في َف ْص ِل ال َّربيع

ندوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب� .أ ْختا ُر ِم َن الصُّ ِ
ناسب َة ،و�أ ْكتُبها في ال َفراغ:
ال ُغيوم

ال� أ ْمطار

 .١تُ ْش ِر ُق َّ
ض ــــــــــــــــــــــــــــــــ �أ ْحيان ًا.
س في َف ْص ِل ال َّر ِ
بيعَ ،و َقد َت ْظهَ ُر َب ْع ُ
الش ْم ُ
بيع �أ ْحيان ًا.
َ .٢ت ْس ُق ُط ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َّر ِ

ِس َف ْص ِل ال َّربيع
نشاط � : ٣أ ِح ُّب َملاب َ

�أ َت أ� َّم ُل الصّ ور َة ال ُمجاوِر َة ،ث َّم �أختا ُر ِمن الصُّ ِ
ندوق
ال َك ِلم َة ال ُم ِ
ناسب َة لِ ُك ِّل َفراغ:
ُسهو َلة

ُم ِ
ناس َبة

الج ّو.
ِس ــــــــــــــــــــــــــــــــ لِحا َل ِة َ
� .١أ ْر َتدي َملاب َ

س التي �أريدُها بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِعندَ ما َت ُكونُ
الملا ِب ِ
َطيع ُ
� .٣أ ْست ُ
الحصولَ عَلى َ
َملابِسي ُم َرتَّ َبة.
13

باتات َف ْص ِل ال َّربيع
نشاط َ : ٤ن ُ

الاس َم ال ُم ِ
ش الصُّ و َر َم َع ُز َملائي:
ناس َب ،ثُ َّم �أناقِ ُ
كتب ْ
�أ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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� ْأخضَ ر
جاف

� ْأخضَ ر
جاف

� ْأخضَ ر
جاف

نشاط  : 5ال َف َ
السعيدَ ُة و�أ ْص ِدقاؤها
راش ُة َّ

َبعدَ اس ِتماعي لِ ِقصَّ ِة (ال َف َ
اس َم ُك ِّل
راش ُة َّ
السعيدَ ُة و�أ ْص ِدقاؤها) �أ ْكت ُُب ْ
َح َي ٍ
وان َت ْح َت صو َر تِه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط  : ٦ماذا َن ْف َع ُل في َف ْص ِل ال َّربيع؟

أ�� .أع ِّب ُر شفو ّي ًا عَن ال� أ ْع ِ
مال الَّتي َت ْظهَ ُر في الصّ ورِ ال�آتِية:

ب� .أ ْكت ُُب ما �أ ِح ُّب ال ِقيا َم ِب ِه في َف ْص ِل ال َّربيع:

.١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

.٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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رس الرابع :عُط َل ٌة َصي ِف َّية
ال َّد ُ

النَّ ُ
رحب ًا ب َِك يا َصيف
شاط الت َّْمهيدي َ :م َ

أ�� .أ َع ِّب ُر عَن الصُّ ور ِة المجاور ِة َشفو ّيا:

نشاط َ : 1ج ٌّو حا ٌّر و َنها ٌر َطويل

أ��.أ َت أ� ّم ُل الصُّ و َر َة ال�آتِية ،و�أ ْس َت ِم ُع إ�ِلى قِصّ ِة
"حنانُ َوالصّ يف":
َ

ب� .أ ْختَا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناسب َة ،ثُ َّم �أ ْك ُت ُبها في ال َف َراغ :

َ .١يكونُ الج ُّو في َف ْص ِل الصّ يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

حا ّر ًا

َ .٢16يكونُ النَّها ُر في َف ْص ِل الصّ يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِم َن ال َّليل.

�أط َول

نشاط َ : ٢ملابِسي َخفي َف ٌة في َف ْص ِل الصَّ يف
�أ ْختا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة ِم َن الصُّ ْن ِ
دوق َو�أ ْكتُبها في ال َفراغ:
قُ ّب َعة

َ
الخفي َفة

ِس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل الصَّ يف.
س َ
الملاب َ
َ .١ن ْل َب ُ

� .٢أضَ ُع على َر أ�ْسي في الصَّ ِ
يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َت ْحميني ِمن
�أ ِش َّع ِة َّ
الش ْمس.

نشاط � : ٣أ ِح ُّب ثِما َر الصَّ يف

الح ِ
اس ِم ُ
الخضارِ وال َفوا ِك ِه الوارِ َد ِة في
رتيب ُ
روف؛ ِل� أ ْح ُص َل عَلى ْ
�أعي ُد َت َ
الصُّ ور:

( َنـ ِ ،عـ  ،ب )

( بـ ِ ،مـ  ،ا َ ،يـ  ،ـة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تـ  ،ن  ،يـ )

( بِـ  ،يـ ّ ،طـ  ،خ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وانات َنشي َط ٌة في َف ْص ِل الصَّ يف
نشاط َ : ٤ح َي ٌ
َن َت أ� ّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

َت ْن َش ُط ال َعقارِ ُب وال�أفاعي َي ْج َم ُع النَّ ْم ُل ال َّطعا َم في
في َف ْص ِل الصّ يف
َف ْص ِل الصَّ يف

شرات
الح ُ
َت ْنت َِش ُر َ
في َف ْص ِل الصَّ يف

نشاط  : ٥ماذا َنف َع ُل في َف ْص ِل الصَّ يف؟
أ�� .أضَ ُع إ�ِشار َة

رِ ْحل ٌة عائِل ّية

َت ْح َت ال� أ ْع ِ
مال الَّتي �أ ِح ُّب القيا َم بِها في َف ْص ِل الصَّ يف:

قِرا َء ُة ال ِق َصص

زِيار ُة ال َب ْحر

تيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِي ِة؛ ِل� أ ْح ُص َل عَلى ُج ْم َل ٍة ُمفيد ٍةَ ،و�أ ْكتُبها:
ب�.أ ِعي ُد َت ْر َ
َف ْصل
ال َق ْمح
الصَّ يف
في
َن ْح ُصد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رس ال َّرا ِبع� :أ ٌ
وراق ُمتَساقِ َطة
ال َّد ُ
نشاط َ : ١سعي ٌد َ
والخريف

أ�� .أت أ� َّم ُل الصُّ و َر َة ال�آتي َةَ ،و�أ ْس َت ِم ُع إ�ِلى قِصَّ ِة ( َسعي ٌد والخريف ) :

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِي ِةِ ،ل� أ ْح ُص َل عَلى ُج ْمل ٍة ُمفيد ٍة َو�أ ْكتبها:
ب� .أعي ُد َت َ
َ
الخريف

الج ُّو
َ

في

َيتَغ َّير

َف ْص ِل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط َ : ٢ملابِسي في َ
الخريف
�أما َم ال ِعبا َر ِة الصَّ حيح ِة و إ�ِشا َر َة

�أما َم ال ِعبا َر ِة

�أضَ ُع إ� َِشارة
ِ
الخاطئَة:
ِس ُم ِ
الجو ّية فِي َ
(
الخريف.
ناس َب ًة لِ ْلحا َل ِة َ
� .١أ ْر َتدي َملاب َ
ِ .٢م َن ال ُم ِ
ِس َخفيف ٍة في ُك ِّل ُف ِ
الس َنة( .
ناس ِ
صول َّ
ب ا ْر تِدا َء َملاب َ

)
)

19

الحيا ُة النَّباتِ َّي ُة في َف ْص ِل َ
الخريف
نشاط َ : ٣

الح ِ
اس َم الثَّ َم َر ِة في الصُّ و َر ِة و�أ ْكتُبها:
رتيب ُ
روف؛ ِل� أ َك ِّونَ ْ
�أعي ُد َت َ

ا َفـ ـة ّو َجـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ َلـ

َبـ

ـتـ ن و َز يْـ

ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط  : ٤ال ُّطيو ُر ال ُم ِ
هاجرة
أ�� .أ َت أ� ّم ُل الصُّ و َر َة ال�آتي َةَ ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َفو ّي ًا:

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِي ِة ِل� أ ْح ُص َل عَلى ُج ْم َل ٍة ُمفيد ٍة َو�أ ْكتُبها:
ب� .أعي ُد َت َ
َ
الخريف
20

تُ ِ
هاجر

َف ْصل

ال ُّطيور

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ال ّزيتونَ في َف ْص ِل َ
الخريف
نشاط َ : ٥ن ْق ِط ُ
�أما َم ال ِعبار ِة الصَّ حيح ِة و إ�ِشا َر َة

�أضَ ُع إ�ِشا َر َة
ِ
الخاطئَة:
� .١أ ْس ِاع ُد �أ ْسرتي في َق ْط ِ
ف ال َّزيتون( .
� .٢أ ْست َْخ ِد ُم ال َعصا في َق ْط ِ
ف ال َّزيتون( .

�أما َم ال ِعبا َر ِة

)
)

ورقة عمل تويمية

أ�ِ .ب ُمساعَدَ ة أ�سرتي� ،أ َل ِّونُ بالاعت ِما ِد َع َلى َنتائِ ِج ال َعمل َّيات ِ
الح َسا ِب ّية:
َدلي ُل إِ
ال�جابات:
=١-٣
=٥-٦
=١-٤ =٤-٧

=٣-٦ =٢-٤

=١-٥

َ .1ت ْقدي ُم ال َّطعام.
َ .2ت ْقدي ُم الماء.
الم ْس َكن.
َ .3ت ْن ُ
ظيف َ
َ .4ت ْقدي ُم ال ِعلاج.

=٢-٦
السلوكات ال�آتِ َي َة َمع ًا:
ب .نُناقِ ُ
ش ُّ

�.١أ ِ
ساع ُد �أ ْس َرتي في َت ْحضي ِر ال َّطعا ِم �أ ْثنا َء ال ِّرحلة.
�.٢أشارِكُ في َت ْن ِ
الم ِ
كان َق ْب َل ُمغا َدر ِة ال ُمتَن َّزه.
ظيف َ
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ص ال ُم ِ
جـ� .أ ِص ُل ٍّ
ناسب لها ،ثُ َّم �أقر أ�:
بخط َب ْي َن اسم الثّمر ِة وصو َر تِها ،والنّ ِّ

22

الملفوف
َ

َش ْكل ُه كَال ُك َر ِة ،وتُؤك ُل
�أوراقُه طا َزج ًة �أو
َم ْط َ
بوخة.

السبانِخ
َّ

�أ ْوراقُ ُه َخضراء ،نُ ِع ُّد ِم ْنها
َفطائِ َر َل َ
ذيذة.

ال ُبرتُقال

عَصير ُه َلذي ٌذ ،و ُمفي ٌد في
شح (ال ُّزكام).
ِعلاج ال َّر ِ

ال َقر َنبيط
(ال َّز ْه َرة)

َشك ُلها كال َّزهر ِة ،و َلونُهَ ا
�أب َيض �أو �أصْ َفر

د� .أختَا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة ،ثُ َّم �أك ُت ُبها في ال َفراغ:
َت ْن َشط

الصَّ يف

النَّشاط

 .١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال�أفاعي َوال َعقارِ ُب في َف ْص ِل الصَّ يف.
َ .2نتَعلّ ُم ِم َن النَّ ْمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
عوض في َف ْصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .3ي ْنت َِش ُر ال َب ُ
هـَ .نت أ� ّم ُل الصُّ و َر َة ال�آتِي َةَ ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

نموذج تقويم
سلم تقدير لفظي
الصف  .................... :البحث  ................... :الدرس .................. :
التقدير
السلوك  /ال�أداء
الرقم
�أحياناً
دائماً
�أبداً
يؤدي المهارة ..........
١
يحافظ على ...........
٢
يطرح ................
٣
.......................
٤
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