
ِبَيُة اْلَوَطِنيَُّة واْلَحياتِيَُّة التَّْر
كّراس الّطالِب

1
الفترة
الرابعة

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

 https://www.facebook.com/Palestinian.MOEHE/



2

رُس ال�أول: الرِّفُق بالَحَيوان الدَّ

المحتويات

الصفحة المحتوى

٢ الّرْفُق ِبالَحَيوان الدرس ال�أول

٦ َحوَل الِمدَفاأة الدرس الثاني

١٢ رِحَلٌة َمدَرسيَّة الدرس الثالث

١٦ ُعطَلٌة َصيفيَّة الدرس الرابع

١٩ اأوراٌق ُمَتَساقَِطة الدرس الخامس

ورَة ال�آتِيَة، ثُمَّ نُناقُِشها َمَعًا: اأ. َنتاأمَُّل الصُّ

الحاجاُت ال�أساِسيَُّة لِلَحَيواناتنشاط 1 :

ب. اأْكتُب ما َتحتاُج اإِليِه الَحَيوانات: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ورَة ال�آتِيَة، وَنسَتِمُع اإِلى قِّصة الرّفِق بالحيوان، ثُمَّ نُناقُِشها َمَعًا: َنتاأمَُّل الصُّ

َنْسقي الَحَيواَن ونُطِعُمهنشاط 2 :

َوَر ال�آتِيَة، ثُمَّ اأناقُِشها َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: اأ. اأتاأمَُّل الصُّ

َمساِكُن الَحَيواناتنشاط ٣ :

َمسَكُن َنملُعشُّ  ُعْصفور

قِنُّ َدجاج

ُجْحُر اأْرنب

َحظيرُة اأْغنامَخليَُّة َنْحل
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ب. اأِصُل َبْيَن ُصوَرة الَحيواِن وَمْسَكِنه:

َخليَّة  ُعْصفور

َحظيَرة اأْرنب

ُعش 

ُجْحر

اأْغنام

َنْحل
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ُر واأناقِش: اأَفكِّ

1. َتْطُلُب وِزارُة الزِّراعِة الِفَلْسطينيَِّة ِمَن المواِطنين َتْطعيَم الَحَيوانات. 

بيِعيَُّة ِمن ُطِرِق ِحمايِة الَحَيواناِت والِحفاِظ 2. تُعتَبُر الَمْحِمّياُت الطَّ
    َعلى َسلاَمِتها.

َيضِرُب الطِّفُل
 الِقطَّ ِبالِحجاَرة

بيُب  ُيعالُج الطَّ
الَبْيَطِريُّ ال�أْغنام

َيحِمُل الِحماُر
 اأْحَمال�ً َثقيَلة

وَر ال�آتِيَة َمعًا:  نُناقُِش الصُّ

َسلامُة الَحَيواَناتنشاط ٤ :
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رُس الثاني: َحوَل الِمدَفاأة الدَّ

َنِة وُفصوُلهاالنَّشاُط التَّمهيدي : ُشهوُر السَّ

ورَة ال�آتِيَة، ثُمَّ اأملاأ الَفراغاِت ِبما ُيناِسُبها: اأَتاأمَُّل الصُّ

1. َعَدُد ُشهورِ الّسنِة ـــــــــــــــــــــــــــ شهرًا.

2. راِبُع ُشهورِ السنِة هو َشْهُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٣. الَشْهُر الذي َيسِبُق َشْهَر تشرين ال�أول هو َشْهُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٤. َياأتي شهُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعَد شهِر اأّيار.
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تاء. 1. َتسقُط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفصِل الشِّ

تاِء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2. َنْلَبُس في َفصِل الشِّ

  الِمْعَطَف     ال�أْمطاُر       الُقّبَعة

ورَة ال�آتيَة، ثُمَّ اأختاُر الكلمَة الُمناسبَة، واأْكُتبها في الَفراغ: اأَتاأّمُل الصُّ

اأهلاً ِبَفْصِل الّشتاءنشاط 1 :

ة: وَرَة ال�آتِيَة واأْستِمُع مع ُزَملائي اإِلى الِقصَّ اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

َبرٌد في الَخارِج وِدفءٌ في الَمنزلنشاط 2 :
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اإِشارة ✘ اأماَم الُجَمِل  ب. اأَضُع اإشارَة ✔ اأماَم الُجمِل الَصحيحِة و
الخاِطَئة فيما َياأتي:

َتاء. )        ( 1. َتسقُط ال�أمطاُر الَغزيرُة والُثلوُج في َفصِل الشِّ

2. نُْشِعُل المدَفاأَة حيَن َيكوُن الَجوُّ َحاّرًا. )        (
َتاء. )      ( ٣. َنرى الَبرَق َونسَمُع الرَّعَد في َفصل الشِّ

٤. َيكوُن الليل اأطَول ِمَن النَّهار في َفصل الِشَتاء. )       (

وَرَة ال�آتِيَة ثُمَّ نُناقُِشها َشفويًا معًا: جـ. َنَتاأّمُل الصُّ

اأكُتُب الُحُروَف النّاقِصَة، ثُمَّ اأقَراأ:

1.  َجـ    و   ـــــــــــــــــ    رِ    ــــــــــــــــ

قُــ   ــــــــــــــــ   ا        ز    ــــــــــــــــ    ت  .3

ــــــــــــــــ  َظـ   ــــــــــــــــ    ـة٢.

تاِء ُمختِلَفةنشاط ٣ : َملاِبُس َفْصِل الشِّ
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ورَة ال�آتِيَة، ثُمَّ نُناقُِشها َشَفويًا معًا: اأ. َنَتاأّمُل الصُّ

تاءنشاط ٤ : ال�أْشجاُر والثِّماُر في َفصِل الشِّ

ب. اأخَتاُر الَكلمَة الُمناِسبَة، ثُمَّ اأكُتُبها في الَفراغات :

تاء. 1. تكوُن اأغصاُن بعِض ال�أشجارِ دوَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.في َفْصِل الشِّ

تاء.  2. َتْحتِفُظ َبعُض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِباأْوراقِها في َفْصِل الشِّ

   ال�أشَجار    اأوَراق

وَر ال�آتَِيَة، لَبعِض َمظاهر َفصِل الّشتاء، َونُناقُِشها َشَفوّيًا َمعًا: اأ٠َنَتاأمَُّل الصُّ

تاءنشاط ٥ : الَحَيواناُت في َفْصل الشِّ

 َيبَقى النّمُل في
 َمسَكِنه

َتختبُئ ال�أفاعي في
 ُجحورها

يداُن في َتْنَشُط الدِّ
 التُّرَبة
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أْحُصَل َعلى َكِلماٍت، ثُمَّ اأْكُتبها في  ب.اأَركُِّب الُحروَف ال�آتَِيَة لِ�
الَفراغات:

ا

ا

ن

لـ

يفـلـ

ا

عـاأا

لمـنـ

د

د

يـ

تاء. 1.َيبقى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َمْسَكِنِه في َفصِل الشِّ

2.َتختبُئ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ُجحورها.
تاء. ٣.َتْنَشُط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في التُّربِة في َفصِل الشِّ
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اأ. َنَتاأّمُل الُصوَر ال�آتيَة، ونُناقُِشها معًا:

تاء؟نشاط ٦ : ماذا َنْفَعُل في َفصِل الشِّ

َجَرة َنْحَتِفُل ِبيوِم الشَّ نَتَجُمع َحول الِمدفاأة
 ونطفؤها قبل النوم

َنْجَمُع الماَء في 
ال�آبار

َنلَعُب بالثّلِج
 َمَع ال�أصِدقاء

تاء: ب. اأَضُع اإِشارَة       اأماَم اأعماٍل اأحبُّ اأن اأقوُم ِبها في َفصِل الشِّ

الرَّْسُم والتَّلوينُمشاَهدُة التِّْلفاز

قِراَءُة الِقَصصِصناَعُة َرجٍل َثلجي

اِخنة َتناوُل الَمشروباِت السَّ
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رُس الثّالث: رِحَلٌة َمدَرسيَّة الدَّ

ورَة ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمَعًا: اأ. َنَتاأّمُل الصُّ

بيعنشاط 1 : جاَء الرَّ

ندوِق الَكِلَمَة الُمناِسَبَة، واأْكُتُبها في الَفراغ: ب.  اأْختاُر ِمن الصُّ

بيِع َبعَد َفْصِل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 1. َياأتي َفْصُل الرَّ

بيع. 2. َتتَفتَُّح ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل الرَّ

بيع. ٣. َتطيُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل الرَّ

بيع. ٤. َتْكُثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل الرَّ

تاء       الَفراشات   الرِّْحلات      ال�أْزهار       الشِّ
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ندوِق الَكِلَمَة الُمناِسبَة، واأْكُتبها في الَفراغ: ب. اأْختاُر ِمَن الصُّ

بيِع، َوَقد َتْظَهُر َبْعُض ــــــــــــــــــــــــــــــــ  اأْحيانًا. ْمُس في َفْصِل الرَّ 1. تُْشِرُق الشَّ

بيِع اأْحيانًا. 2. َتْسُقُط ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل الرَّ

    الُغيوم      ال�أْمطار          

ة "َفِرَحْت فِداء": وَر ال�آتِيَة، واأْسَتِمُع اإِلى قِصَّ اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

بيعنشاط 2 : َجوٌّ َجميٌل في َفْصِل الرَّ

بيع بيعَجوٌّ ُمشِمٌس في َفْصِل الرَّ بيعَجوٌّ غائٌِم في َفْصِل الرَّ َجوٌّ ماِطٌر في َفْصِل الرَّ

ندوِق  اأَتاأمَُّل الّصورَة الُمجاوِرَة، ثمَّ اأختاُر ِمن الصُّ
الَكِلمَة الُمناِسبَة لُِكلِّ َفراغ:

1. اأْرَتدي َملاِبَس ــــــــــــــــــــــــــــــــ لِحاَلِة الَجّو.

٣. اأْسَتطيُع الُحصوَل َعلى الَملاِبِس التي اأريُدها بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِعنَدما َتُكوُن 
َملاِبسي ُمَرتََّبة.

بيعنشاط ٣ : اأِحبُّ َملاِبَس َفْصِل الرَّ

    ُسهوَلة       ُمناِسَبة
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وَر َمَع ُزَملائي: اأكتُب ال�ْسَم الُمناِسَب، ثُمَّ اأناقُِش الصُّ

اأْخَضر

اأْخَضر

اأْخَضر

جاف

جاف

جاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيعنشاط ٤ : َنباتاُت َفْصِل الرَّ
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اأ. اأعبُِّر شفوّيًا َعن ال�أْعماِل الَّتي َتْظَهُر في الّصورِ ال�آتِية:

بيع: ب. اأْكُتُب ما اأِحبُّ الِقياَم ِبِه في َفْصِل الرَّ

.1

.2

بيع؟نشاط ٦ : ماذا َنْفَعُل في َفْصِل الرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

عيَدُة واأْصِدقاؤها( اأْكُتُب اْسَم ُكلِّ  ِة )الَفراَشُة السَّ َبعَد اسِتماعي لِِقصَّ
َحَيواٍن َتْحَت صوَرتِه:

عيَدُة واأْصِدقاؤهانشاط ٥ : الَفراَشُة السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َمرَحبًا ِبَك يا َصيفالنَّشاُط التَّْمهيدي :

ورِة المجاورِة َشفوّيا: اأ. اأَعبُِّر َعن الصُّ

رُس الرابع: ُعطَلٌة َصيِفيَّة الدَّ

وَرَة ال�آتِية، واأْسَتِمُع اإِلى قِّصِة اأ.اأَتاأّمُل الصُّ
 "َحناُن َوالّصيف": 

َجوٌّ حارٌّ وَنهاٌر َطويلنشاط 1 :

ب. اأْخَتاُر الَكِلَمَة الُمناِسبَة، ثُمَّ اأْكُتُبها في الَفَراغ :

1. َيكوُن الجوُّ في َفْصِل الّصيف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2. َيكوُن النَّهاُر في َفْصِل الّصيف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمَن اللَّيل.

     حاّرًا        اأطَول



17

ْندوِق َواأْكُتبها في الَفراغ: اأْختاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة ِمَن الصُّ

يفنشاط 2 : َملاِبسي َخفيَفٌة في َفْصِل الصَّ

يف. 1.َنْلَبُس الَملاِبَس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل الصَّ

يِف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َتْحميني ِمن 2. اأَضُع على َراأْسي في الصَّ

ْمس. ِة الشَّ     اأِشعَّ

     قُّبَعة       الَخفيَفة

أْحُصَل َعلى اْسِم الُخضارِ والَفواِكِه الوارَِدِة في  اأعيُد َترتيَب الُحروِف؛ لِ�
ور:  الصُّ

) َنـ ، ِعـ ، ب (

) تـ ، ن ، يـ (

) بـ ، ِمـ ، ا ، َيـ ، ـة (

) ِبـ ، يـ ، ّطـ ، خ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفنشاط ٣ : اأِحبُّ ثِماَر الصَّ
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َوَر ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمَعًا: َنَتاأّمُل الصُّ

َتْنَشُط الَعقارُِب وال�أفاعي 

في َفْصِل الّصيف

َيْجَمُع النَّْمُل الطَّعاَم في 

يف َفْصِل الصَّ

َتْنَتِشُر الَحشراُت

يف في َفْصِل الصَّ

يفنشاط ٤ : َحَيواناٌت َنشيَطٌة في َفْصِل الصَّ

يف؟نشاط ٥ : ماذا َنفَعُل في َفْصِل الصَّ

يف: اأ. اأَضُع اإِشارَة       َتْحَت ال�أْعماِل الَّتي اأِحبُّ القياَم ِبها في َفْصِل الصَّ

 
قِراَءُة الِقَصص

 
رِْحلٌة عائِلّية

 
زِيارُة الَبْحر

أْحُصَل َعلى ُجْمَلٍة ُمفيدٍة، َواأْكُتبها: ب.اأِعيُد َتْرتيَب الَكِلماِت ال�آتِيِة؛ لِ�

يف      الَقْمح      َفْصل َنْحُصد      في      الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



19

اِبع: اأوراٌق ُمَتساقَِطة رُس الرَّ الدَّ

ِة ) َسعيٌد والخريف ( : وَرَة ال�آتيَة، َواأْسَتِمُع اإِلى قِصَّ اأ. اأتاأمَُّل الصُّ

َسعيٌد والَخريف نشاط 1 :

أْحُصَل َعلى ُجْملٍة ُمفيدٍة َواأْكتبها:  ب. اأعيُد َترتيَب الَكِلماِت ال�آتِيِة، لِ�

الَخريف     الَجوُّ      في      َيَتغيَّر      َفْصِل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيحِة و اإِشاَرَة      اأماَم الِعباَرِة     اأَضُع اإَِشارة       اأماَم الِعباَرِة الصَّ
     الخاِطَئة:

1. اأْرَتدي َملاِبَس ُمناِسَبًة لِْلحاَلِة الَجوّية فِي الَخريف.         )       (
َنة. )       ( 2. ِمَن الُمناِسِب اْرتِداَء َملاِبَس َخفيفٍة في ُكلِّ ُفصوِل السَّ

نشاط 2 : َملاِبسي في الَخريف
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وَرَة ال�آتيَة، َواأَعبُِّر َعْنها َشَفوّيًا: اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

أْحُصَل َعلى ُجْمَلٍة ُمفيدٍة َواأْكُتبها: ب. اأعيُد َترتيَب الَكِلماِت ال�آتِيِة لِ�

يور      في الَخريف      تُهاِجر      َفْصل      الطُّ

يوُر الُمهاِجرة نشاط ٤ : الطُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَرِة واأْكُتبها: أَكوَِّن اْسَم الثََّمَرِة في الصُّ اأعيُد َترتيَب الُحروِف؛ لِ�

نشاط ٣ : الَحياُة النَّباتِيَُّة في َفْصِل الَخريف

ـتـا نَفـ وـة ـَلـ َزّو َبـ ْيـَجـ ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َنْقِطُف الّزيتوَن في َفْصِل الَخريفنشاط ٥ :

اإِشاَرَة     اأماَم الِعباَرِة  حيحِة و اأَضُع اإِشاَرَة       اأماَم الِعبارِة الصَّ
الخاِطَئة:

يتون. )        ( 1. اأْساِعُد اأْسرتي في َقْطِف الزَّ
يتون. )        ( 2. اأْسَتْخِدُم الَعصا في َقْطِف الزَّ

ورقة عمل تويمية

اأ. ِبُمساَعَدة اأسرتي، اأَلوُِّن بال�عتِماِد َعَلى َنتائِِج الَعمليَّات الِحَساِبّية:

جابات: َدليُل ال�إِ

1.  َتْقديُم الطَّعام.

2. َتْقديُم الماء.

٣. َتْنظيُف الَمْسَكن.

٤. َتْقديُم الِعلاج.

=1-3
=5-6 =1-4 =4-7

=3-6 =2-4

=2-6

=1-5

لوكات ال�آتَِيَة َمعًا: ب. نُناقُِش السُّ

عاِم اأْثناَء الرِّحلة. 1.اأساِعُد اأْسَرتي في َتْحضيِر الطَّ

2.اأشارُِك في َتْنظيِف الَمكاِن َقْبَل ُمغاَدرِة الُمَتنزَّه.
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جـ. اأِصُل بخطٍّ َبْيَن اسم الثّمرِة وصوَرتِها، والنّصِّ الُمناِسب لها، ثُمَّ اأقراأ:

الَملفوف

بانِخ السَّ

الُبرتُقال

الَقرَنبيط
ْهَرة( )الزَّ

َشْكلُه َكالُكَرِة، وتُؤكُل 
اأوراقُه طاَزجًة اأو 

َمْطبوَخة.

َعصيرُه َلذيٌذ، وُمفيٌد في 
كام(. ِعلاج الرَّشِح )الزُّ

اأْوراقُُه َخضراء، نُِعدُّ ِمْنها 
َفطائَِر َلذيَذة.

َشكُلها كالزَّهرِة، وَلونَُها 
اأبَيض اأو اأْصَفر 
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د. اأخَتاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة، ثُمَّ اأكُتُبها في الَفراغ:

يف. 1.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال�أفاعي َوالَعقارُِب في َفْصِل الصَّ

2. َنَتعلُّم ِمَن النَّْمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٣. َيْنَتِشُر الَبعوُض في َفْصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يف       النَّشاط    َتْنَشط        الصَّ

وَرَة ال�آتِيَة، َونُناقُِشها َمعًا: هـ. َنتاأّمُل الصُّ

نموذج تقويم
سلم تقدير لفظي

الصف : ....................  البحث : ................... الدرس : ..................
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