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رس ال� أ َّول� :أ ْجزا ُء النَّبات
ال َّد ُ

النَّ ُ
شاط الت َّْمهيدي � :أ ْجزا ُء النَّبات

�أ ْكت ُُب ْاس َم ُك ِّل ُج ْز ٍء ِمن �أ ْجزا ِء النَّبتَة :ساق

َو َر َقة

َج ْذر َز ْه َرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َنشاط ُ : ١جذو ُر النَّ ِ
باتات ُمت َن ِّو َع ٌة َو ُمفيدَ ة
َن َت أ� ّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َةَ ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

َل ْيمون

َج َزر

باتات لا تُ ْؤ َك ُل ُج ُذو ُرها
َن ٌ

باتات تُ ْؤ َك ُل ُجذو ُرها
َن ٌ

ُذ َرة

ُف ْجل

�أ َف ِّك ُر َو�أناقِش:
ُجذو ُر َشعبِنا ال ِف َل ْسطيني ثا ِب َت ٌة في ال� أ ْرض.
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َنشاط  : ٢سيقانُ النَّ ِ
باتات ُمتن ّوع ٌة و ُمفيدَ ة
�أع ِّب ُر َشفو ّي ًا عَن الصُّ ورِ ال�آتِية:

د ّوا ُر َّ
الش ْمس
كينا
باتات لا تُ ْؤ َك ُل سيقانُها
َن ٌ

َبطاطا

باتات تُؤ َك ُل سيقانُها
َن ٌ

َبقدونس

�أ َف ِّك ُر َو�أناقِش:
� .١أه ِّمية زرا َع ِة �أشجار الكينا في فِ َل ْسطين.
ِ
سيقان نبات الفول َبعد َجفافه.
َ .٢ي ْستَفي ُد ال ُمزارِعونَ ال ِف َل ْسطين ّيونَ ِمن
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راق النَّ ِ
َنشاط � : ٣أ ْو ُ
باتات ُمتن ّوع ٌة و ُمفيدَ ة
راق النَّ ِ
أ�� .أ َل ِّونُ �أ ْو َ
باتات ال�آتِية:

ب� .أ َض ُع إ�ِشا َر َة ✔ َت ْح َت ُصور ِة النَّ ِ
بات الَّذي تُؤ َك ُل �أ ْوراقُه:

�أ ْو ُ
راق ِع َنب

�أ ْو ُ
راق ملوخ ّية

�أ ْو ُ
راق زيتون

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
ض النَّ ِ
� .١أ ْو ُ
باتات ُم َت َع ِّد َد ُة ال َفوائِد.
راق َب ْع ِ
َ .٢ت ْستَفي ُد �أ ّمي ِمن �أ ْو ِ
السبانِخ وسيقانِها َمع ًا.
راق َّ
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َنشاط � : ٤أزْها ُر النَّ ِ
باتات ُم َت َن ِّو َع ٌة و ُمفيدَ ة

دوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
أ�� .أ ْختا ُر ِم َن الصُّ ْن ِ
ناس َب َة ،و�أك ُت ُبها في ال َفراغ:
ا ْل َح ْجم

ال َّل ْون

ُم َت َن ِّوعَة

� .1أزها ُر َن ِ
باتات بِلادي ُمفيدَ ٌة َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ف ثِما ُر النَّ ِ
باتات ِمن َحيث:
َ .2ت ْخ َت ِل ُ

َّ
م،و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الش ْكلَ ،وال َّط ْع َ
ب� .أت�أ ّم ُل الصّ ور َت ْي ِن ال�آتِـ َيـتَـ ْي ِنَ ،و�أع ّب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:
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1

ُص ِن َع ِب�أي ٍد فِل َْسطين ّية

ناعات َو َط ِن َّي ٌة َت ْع َت ِم ُد عَلى النَّباتات
َنشاط ِ : ٥ص
ٌ

ِ
ناعات ا ْل َو َط ِن َّي ِة الَّتي َت ْع َت ِم ُد عَلى النَّباتات:
ض الصِّ
�أ ْكت ُُب �أ ْسما َء َب ْع ِ
 .١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رس الثاني :نُم ُّو النَّباتات
ال َّد ُ

النَّ ُ
شاط الت َّْمهيدي َ :ه ّيا َنت ََذ َّكر

�أ َت�أ ّم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َةَ ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

باتات َت ْنمو
َنشاط َ : ١ن ٌ
أ�� .أ َت�أ ّم ُل الصّ و َرة ال�آتِي َةَ ،و�أ ِع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:
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دوق ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ب� .أ ْختا ُر ِم َن الصُّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،و�أ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
�أ ْوراق

طول

َي ْنمو

َ .1ي ْزدا ُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّ ِ
بات ِع ْندَ ما َي ْنمو.
بات يتَغ َّي ُر َل ْونُه.
ِ .٢ع ْندَ ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّ ُ

َ .٣ي ْك ُث ُر عَدَ ُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّ ِ
بات ِع ْندَ ما َي ْنمو.

َنشاط َ : ٢د ْو َر ُة َحيا ِة النَّبات
�أ َت�أ َّم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َة ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:
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ياجات نُم ِّو النَّباتات
اح ِت
َنشاط ْ : 3
ُ
�أ َع ِّب ُر ع َِن الصُّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

أ�

ب

أ�

ب

�أ َف ِّك ُر َو�أناقِش:
ياجات �أ ْخرى تُ ِ
ساع ُد عَلى نُ ُم ِّو النَّباتات في فِ َل ْسطين.
اح ِت
 .١هُناكَ ْ
ٌ
وث ا ْل َح َي ِ
ـي َر َ
َ .٢
وانات َح ْولَ َم ْزروعاتِه.
يض ُع ا ْل ُمزار ُع ا ْل ِف َل ْسطيـ ِن ُّ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية:ال�إ حساس بكرة الطائرة ،الحركات الانتقال ّية (وثب وحجل وجري ،جري جانبي)،
المهارة َ
َ .1
والجري باتجاهات عدّة.
 .2ال ُقدرة البدن ّية :الرشاقة ،التوافق.
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الم ْر ِو َّي ُة في فِ َل ْسطين
َنشاط  : ٤ال ِّزرا َع ُة ا ْل َب ْع ِل َّي ُة َوال ِّزرا َع ُة َ

�أت�أ ّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َةَ ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

الس ْم ِس ُم في ُسهول بِلادي
ِّ

ا ْل َق ْم ُح في ُس ِ
هول بِلادي

ال ِّر ُّي بِا ْل َق َنوات

ال ِّر ُّي بِال َّرش

ال ِّر ُّي بِالتَّ ْنقيط
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية:ال�إ حساس بالكرة الطائرة (دحرجة الكرة ،ورمي الكرة ولقفها).
المهارة َ
َ .1
 .2ال ُقدرة البدن ّية :التوافق ،التوزان.
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رس الثّالث� :أ ْنوا ُع النَّباتات
ال َّد ُ
النَّ ُ
هيدي َ :ت َن ّو ُع النَّ ِ
شاط الت َّْم
باتات في َو َطني
ّ

�أ َت َم َّع ُن الصُّ َو َر ال�آتِي َة ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

�أ ْشجا ُر ا ْل ِعنَب في ا ْل َخليل

�أ ْشجا ُر ا ْل َخ ْوخ في ا ْل َجليل

�أزْها ٌر َب ِّريَّة في رفح

راوات في طوباس
َخ ْض ٌ

�أ ْشجا ُر ا ْل َم ْوزِ في �أريحا

�أ ْشجا ُر ا ْل ِح ْم ِض ّيات في يافا

باتات ال ُم َع ّم َرة
َنشاط  : ١النَّ ُ

�أت�أ ّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َةَ ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

ُر ّمان

َن ِخيل

َزيْتون

َخ ّروب
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الم ْو ِسم ّية
َنشاط  : ٢النَّ ُ
باتات َ
�أ َت�أ َّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َةَ ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:
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َفرا ِو َلة

َب ْندو َرة

ِخيار

َق ْمح

عَصا ال َّراعي

با ِذ ْنجان

باتات ُم َع ّم َر ٌة� ،أ ْم َم ْو ِس ِم َّية؟
َنشاط َ : ٣ن ٌ

أ�� .أ ْكت ُُب َك ِل َم َة ُم َع ّم َرة �أ ْو َم ِ
وس ِم ّية �أما َم ُص َورِ النّ ِ
باتات ال�آتِية:
َزيْتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َق ْمح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َص َن ْو َبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِع َنب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با ِذ ْنجان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب� .أ َل ِّون:

َش َج َر ُة ال ّزي ِ
ْتون ُم َع ّمرة

َن ْب َت ُة ا ْل َب ْندو َر ِة َم ْو ِس ِم َّية

باتات ال ُم َع ّم َر ِة والنَّ ِ
بين النَّ ِ
باتات ا ْل َم ْو ِس ِم ّية.
جـ� .أع ِّب ُر َش َفو ّي ًا ع َِن ا ْل َف ْر ِق َ

باتات دائِ َم ُة ُ
باتات ُمتَساقِ َط ُة ال� أ ْوراق
الخ ْض َر ِة ،و َن ٌ
َنشاط َ : ٤ن ٌ

باتات ال�آتِية:
أ�� .أ َت أ� َّم ُل ُص َو َر النّ َ
باتات دائِ َم ُة ا ْل ُخ ْض َرة
َن ٌ
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باتات ُمتَساقِ َط ُة ال� أ ْوراق
َن ٌ

َس ْرو في �أ ْحراش �أم َصفا

ِع َن ٌب في ا ْل َخليل

ُب ْرتُقا ٌل في يافا

اح في ا ْل َجليل
تُ ّف ٌ

بات َو َن ِ
ين ُصو َر ِة النَّ ِ
وعه :
ب� .أ ِص ُل َب َ

َزيتون

َل ْوز

باتات
َن ٌ
دائِ َم ُة
ا ْل ُخ ْضرة

باتات
َن ٌ
ُمتساقِط ُة
ال�أوراق

َخ ّروب

ُر ّمان

َص َن ْو َبر

َخ ْوخ

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
� .١أ ِ
ساع ُد �أ ْس َرتي في َت ْن ِ
ظيف �أ ْو ِ
راق
ا ْل� أ ْشجارِ ال ُمتَساقِط ِة في َف ْص ِل ا ْل َخريف.
الخ ْض َر ِة في ا ْل ُم َت َن َّز ِ
َ .٢ت ْك ُث ُر زِرا َع ُة النَّ ِ
دائم ِة ُ
هات ا ْل ِف َل ْسطيـ ِنـ ّية.
باتات َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية:التمرير والاستلام.
المهارة َ
َ .1
 .2ال ُقدرة البدن ّية :التوافق العصبي العضلي ،الرشاقة.
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َنشاط � : ٥أ ْشجا ٌر ن أ�ْ ُك ُل ثِما َرها َو�أ ْشجا ٌر لا َن أ�ْ ُك ُل ثِما َرها
�أ َع ِّب ُر عَن الصُّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا :

�أ ْشجا ٌر َن أ� ُك ُل ثِما َرها

�أ ْس َك ِدنيا

َسرو

َم ْوز

ِس ْنديان

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية:التصويب.
المهارة َ
َ .1
 .2ال ُقدرة البدن ّية :التوافق العصبي العضلي.
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�أ ْشجا ٌر لا َن أ� ُك ُل ثِما َرها

وانات َتتَغ ّذى و َت ْنمو
رس ال ّرابع :ا ْل َح َي ُ
ال َّد ُ
النَّ ُ
شاط الت َّْمهيدي � :أ ْسما ُء ِصغارِ ا ْل َح َيوانات
وان ِم َن الصُّ ندوق ،و�أ ْكتُب ُه في ا ْل َفراغ ال ُم ِ
اس َم َصغي ِر ا ْل َح َي ِ
ناسب:
أ�� .أ ْختا ُر ْ

ُم ْهر

َف ْرخ

قاعود

َج ْرو

َج ْدي

ِع ْجل

َصغي ُر ا ْل ِح ِ
اس ُمه:
صان ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ال ّطير ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ا ْل َب َق َر ِة ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اس ُمه:
َصغي ُر ا ْل َك ْل ِ
ب ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصغي ُر ا ْل ِ
اس ُمه:
ماع ِز ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ا ْل َجم ِل ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َي ِ
وانات ال�آتِية:
ب� .أب َْح ُث َمع �أ ْس َرتي عَن �أ ْسما ِء ِصغارِ َ
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ا ْل� أ َسد

النَّ ْسر

ا ْل� أ ْر َنب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانات َت ْنمو
َنشاط  : ١ا ْل َح َي ُ

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

وانات َو ِصغا ُرها
َح َي ٌ
بَ .ك ْي َف �أ َت َص َّر ُف في ا ْلموقِ ِ
ف ال�آتي:
ت ع ُْصفور ًا َصغير ًا َت ْح َت َش َج َرة.
َو َج ْد ُ
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ياجات ا ْل َح َي ِ
وانات لِلنُّ ُم ّو
اح ِت
َنشاط ْ : ٢
ُ

الصو َر ال�آتِي َةَ ،و�أع ِّب ُر َع ْنها َش َفو ّي ًا:
أ�� .أ َت أ� ّم ُل ُ

ياجات ا ْل َح َي ِ
ِ
وانات لِلنُّ ُم ّو:
اح ِت
ب� .أ ْكت ُُب ْ
 .١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
ُوجو ُد نوافِ َذ في َحظائِ ِر ا ْل َح َيوانات.
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وانات َتـتَـغ ّذى عَلى النَّباتات
َنشاط َ : ٣ح َي ٌ
�أ َع ِّب ُر ع َِن الصُّ ورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
طين في َم ِ
ض ا ْل َح َي ِ
وانات َت ْرعى في ُس ِ
واس ِم
هول فِ َل ْس َ
 .١نُشا ِه ُد َب ْع َ
ا ْل َحصاد.
ض النَّ ِ
ض ا ْل َح َيوانات.
َ .٢ي ْز َر ُع ا ْل َف ّل ُ
باتات لِ َتتَغ ّذى عَل ْيها َب ْع ُ
اح َب ْع َ
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وانات َتتَغ ّذى عَلى ال ُّلحوم
َنشاط َ : ٤ح َي ٌ

�أ َع ِّب ُر ع َِن الصُّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
وانات آ� ِك َل ُة ال ُّلحو ِم �أ ْجزا َء في ِج ْس ِمها ،تُ ِ
ساعدُها على
َت ْم َت ِل ُك ا ْل َح َي ُ
�أ ْك ِل ال ُّلحوم.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
ٍ
الحرك ّية :ال�إ
واتجاهات عدة.
السلة ،والتح ّر ُك بها في َمسا ٍر ُمستقي ٍم،
المهارة َ
َ .1
حساس بكرة َّ
ُ
 .2ال ُقدرة البدن ّية :ال َّتوافق ،ال ّسرعة.
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وانات َت َت َغ ّذى عَلى النَّ ِ
باتات وال ُّلحوم (ال َقوارِت)
َنشاط َ : ٥ح َي ٌ

أ�� .أ َع ِّب ُر ع َِن الصُّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

َتـتَـغ ّذى ال َب َّط ُة عَلى
ا ْل� أ ْس ِ
ماك وا ْل ُحبوب

َي َت َغ ّذى ال ُقن ُفذ عَلى الدّيدان
ض النَّباتات
و َب ْع ِ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية :ال�إ
حساس بكرة السلّة ،والتح ّر ُك بها في مسا ٍر ُمستقيم.
المهارة َ
َ .1
ُ
 .2ال ُقدرة البدن ّية :السرعة.

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
َت َض ُع �أ ّمي َبقايا ال َّطعا ِم في وِعا ٍء كَبي ٍر لِ َت َت َغ ّذى َع َل ْيها ا ْل َح َيوانات.

عاونُ و�أ ْفرا َد َم ْجموعَتي عَلى َت ْصمي ِم
ب� .أ َت َ
ُم َج َّس ٍم لِ َم ْجمو َع ِة َح َي ٍ
وانات ِو ْف َق َنو ِع ا ْل ِغذا ِء ،ثُ َّم
َنقو ُم ِبتَـ ْثبـيـ ِتها كَما في الصّ و َرة ال ُمجا ِو َرة.
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ورقة عمل ختامية

بمساعدة أ�سرتي:
ص ِم َن النَّ ْبت ِة في ُك ِّل َم َّرة:
أ�� .أ ُ
رس ُم ا ْل ُج ْز َء النّاقِ َ

تيب َم ِ
بات ِب َو ْض ِع ال َّرق ِم ا ْل ُم ِ
راح ِل َد ْو َر ِة َحيا ِة النَّ ِ
ناس ِب في
ب� .أعي ُد َت ْر َ
الدّائِر ِة:
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كان ا ْل ُم ِ
جـ� .أ َض ُع إ�ِشا َر َة ✔ في ا ْل َم ِ
فق َن ْو ِع النَّبات:
ناس ِ
ب َو َ
�أ ْنوا ُع النَّباتات
اس ُم النَّبات
ْ
ِ
ِ
َموسم َّية

ُمتَساقِط ُة دائِ َم ُة
ُم َع ّم َرة
ُ
الخ ْض َرة
ال� أ ْوراق

تُ ْؤ َك ُل لا تُ ْؤ َك ُل
ثِما ُرها ثِما ُرها

َزيْتون
َب ْندو َرة
تُ ّفاح
َبلّوط
دوق ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
د� .أ ْختا ُر ِم َن الصُّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،و�أ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
ال ُّطول

تُ ْشبِه

ا ْل َح ْجم

�أ َب َويْها

ا ْل ُك ْت َلة

وانات َف إِ�نَّها َتتَغ َّي ُر ِم ْن َح ْيث:
الح َي ُ
ِ .١ع ْندَ ما َت ْنمو َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ـوانـات تُ ْ
ِ
ـشـبِـ ُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،و َبـ ْع ُضها
ـحـ َي
ـض ِصـغـارِ ا ْل َ
َ .٢بـ ْع ُ
لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �أ َب َويْها.
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كان ال ُم ِ
وان في ا ْل َم ِ
اس َم ا ْل َح َي ِ
ب في ا ْل َج ْد َو ِل ال�آتي:
ناس ِ
هـ� .أ ْكت ُُب ْ
�أ ْر َنب

َن ِمر

َف أ�ْر

�أ َسد

َب َق َرة

ع ُْصفور

يوانات آ� ِك َل ُة النَّ ِ
باتات وال ُّلحوم
وانات آ� ِك َل ُة ُلحوم َح
ٌ
وانات آ� ِك َل ُة َنباتات َح َي ٌ
َح َي ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبر شفوياً عن المفاهي ِم التي تعلم ُتها خلا َل دراستي لهذه الفترة.
بمساعد ِة معلمي �أ ُ
نموذج تقويم:
اسم الطالب ______________ :الصف __________ :الشعبة ____ :التاريخ_____________ :
الرقم
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الصفة  /السمة

1

يعي .....................................

2

يسهم في ................................

3

يتقن استخدام ............................

4

يراعي قواعد السلامة ...................

5

يحافظ على ..............................

6

.........................................

نعم

لا

