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ِل َوصوَرِة َصغيِرِه في اْلَعموِد الثَّاني:    اأِصُل بيَن صوَرِة اْلَحَيواِن في اْلَعموِد اْل�أوَّ

رُس الخامس: اْلَحَيواناُت َتَتكاَثر الدَّ
عاَلُم اْلَحَيوانالنَّشاُط التَّْمهيدي :

المحتويات
الصفحة المحتوى

٢ الَحَيواناُت َتَتكاَثر الدرس ال�أول

٧ الَحَيواناُت َتعيُش في َجماعات الدرس الثاني

٩ ْمس الشَّ الدرس الثالث

١٣ الَقَمر الدرس الرابع

١٧ الِجهاُت ال�أرَبع الدرس الخامس
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َتَكاثُُر اْلَحَيوانات َنشاط ١ :

َورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيا: اأ. اأَعبُِّر َعن الصُّ

   اْلَمْجموَعُة الثّانَِية:

   اْلَمْجموَعُة اْل�أولى:

ْندوِق اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َواأْكُتبها في اْلَفراغ: ب. اأْختاُر ِمَن الصُّ

١. َيْزداُد َعَدُد اْلَحَيواناِت ِبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2. لُِكلِّ َحَيواٍن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

      اأّم         التَّكاثُر        اأب
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َحَيواناٌت َتَتكاَثُر ِباْلِول�َدةَنشاط 3 :

َوَر ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمَعًا: َنتاأمَُّل الصُّ

قِطَّة وِصغارُهاَبَقَرة وِعْجلَفَرس َوُمْهر

َحَيواناٌت َتَتكاَثُر ِباْلَبْيضَنشاط 2 :

َوَر ال�آتِيَة، ونُناقُِشها َمَعًا: َنتاأمَُّل الصُّ

َدجاَجٌة َتْرقُُد َعلى َبْيَضها

ُخْنُفساء َتَضُع َبْيَضها

ُسَلْحفاٌة َتَضُع َبْيَضها

ِصغاُر التَّماسيِح َتْخُرُج ِمَن اْلَبْيض
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جاَجةَنشاط 4 : َدْوَرُة َحياِة اْلَفراَشِة والدَّ

َورِ ال�آتِية: اأ. اأَعبُِّر َعن َدْوَرِة َحياِة اْلَحَيواناِت في الصُّ

جاَجةَدْوَرُة َحياِة اْلَفراَشة َدْوَرُة َحياِة الدَّ

بيَضة

فراَشة

َشرَنَقة

َيَرَقة
بيَضة

َدجاَجةَفرخ

فرخ يخرج
من البيضة

ب. اأْكُتُب اْسَم اْلَمْرَحَلِة ِمْن َدْوَرِة َحياِة اْلَفراَشِة في اْلَمكاِن اْلُمناِسب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١ .٤

.3.2
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َحَيواناٌت َتْعَتني ِبِصغارِهاَنشاط 5 :

َورِ ال�آتِيِة َشفِوّيًا: اأَعبُِّر َعِن الصُّ

تَُعلُِّم ِصغاَرهاتُْطِعُم ِصغاَرهاَتْحمي ِصغاَرها
 الّطَيران

تَُنظُِّف ِصغاَرها

َحَيواناٌت ل� َتْعَتني ِبِصغارِهاَنشاط 6 :

َورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيًا: اأَعبُِّر َعِن الصُّ

لاِحِف اْلَبْيَض، َوَتْتُرُكه. َتَضُع اإِناُث السَّ

ْفَدِع اْلَبْيَض في الماِء، َوَتْتُرُكه. َتَضُع اأْنثى الضُّ
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ع ِعْنَد الَحَيواناتَنشاط ١ : الَتَجمُّ

َورِ اْل�آتِيِة َشَفِوّيًا: اأَعبُِّر َعِن الصُّ

َقطيُع اأْبقار

ِسْرُب َسَمك

َجماَعُة َنْحل

ِسْرُب ُطيورٍ ُمهاِجَرة

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

ُيلاَحُظ انتشاٌر لُِقْطعان الَخنازيِر في َبْعِض اْلَمناِطق اْلِفَلْسطيـِنّية.

الدَّرُس الثاني: الَحَيواناُت َتعيُش في َجماعات
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ِع ِعْنَد اْلَحَيواناتَنشاط 2 : يَُّة الَتَجمُّ اأَهمِّ

َوَر ال�آتِيَة، واأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  اأتاأمَُّل الصُّ

عاٍت ِمْن اأْجل : ب. َتعيُش اْلَحَيواناُت في َتَجمُّ

َنْحلُغْزل�نَحمام

.١

.2

.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
لة. ْحساس بُِكرة السَّ ١. الَمهارة الَحركّية: الَحركات ال�نِْتقالية ) َجري، َوثب ( ، َوَرمي ولَْقف الُكرة، ال�إِ

رَعة. 2. الُقدرة البدنّية: التَّوافق، السُّ

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

ِع اْلَحَيواناِت اأْشياَء َكثيَرة. اأَتَعلَُّم من النَّْمِل والنَّْحِل َوَتَجمُّ
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َيومّياُت َلْيلىَنشاط ١ :

َوَر ال�آتِيَة، َواأْستمُع اإِلى قِّصِة "يَومّياُت َلْيلى": اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

تَتناَوُل َلْيلى َفطوَرها َصباحًا

َتْلَعُب َلْيلى َمع َصديقاتها َقْبَل 
مس ُغروِب الشَّ

َتْجِلُس َلْيلى َمع اأْسَرتِها َمساًء

َتشُعُر َلْيلى بالَحرِّ والَعَطش ِعنَد 
َعْوَدتِها ِمَن اْلَمْدَرَسِة ُظْهرًا

ْمس رُس الثالث: الشَّ الدَّ



١0

وءَنشاط 2 : ْمُس َمْصَدٌر َرئيٌس للضَّ الشَّ

َورِ ال�آتِيِة َشَفوّيًا: اأَعبُِّر َعِن الصُّ

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

ْمِس ُظْهرًا .  ِة الشَّ أِشعَّ ُيْنَصُح ِبَعَدِم التََّعرُِّض لِ�

ْندوِق الَكِلَمَة الُمناِسَبَة، واأْكُتُبها في اْلَفراغ: ب. اأْختاُر ِمَن الصُّ

ْمِس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ١. َتْذهُب َلْيلى اإِلى اْلَمْدرَسِة  َبعَد ُشروِق الشَّ

ْمُس 2. َتعوُد َلْيلى ِمَن اْلَمْدَرَسِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِعْنَدما َتكوُن الشَّ
ماء.      في َوَسِط السَّ

مِس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 3. َتْجلُس َلْيلى َمع اأْسَرتِها َبْعَد ُغروِب الشَّ

    ُظْهرًا        َصباحًا        َمساًء



١١

ُن اْل�أْشياء َنشاط 3 : ْمُس تَُسخِّ الشَّ

َوَر ال�آتِية، ونُناقُِشها َمعًا: َنتاأمَُّل الصُّ

َتْمشي َزْيَنب َعلى رِمال 

الّشاِطِئ الّساِخَنة

تَُسّخُن الّشْمُس اْلماء

َنْرَتدي الُقبَّعاِت لِلِوقايِة ِمن 
مس ِة الشَّ اأِشعَّ

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

تاِء في فَِلْسطين. ْمِسيَِّة في َفْصِل الشِّ اناِت الشَّ خَّ َيقلُّ اْل�ْعِتماُد َعلى السَّ

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
حساُس بكرة اليد، والتحّرك بها.  ١. الَمهارة الَحركّية: ال�إ

، الّسرعة. 2. الُقدرة البدنّية: التّوافُق العصبيُّ العضليُّ
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ال�أْجساُم وِظلاُلهاَنشاط 4 :

اأَتاأمَُّل الّصوَرَة ال�آتِيَة، واأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:   

نشاُط ٥: َنْسَتمِتُع في يوٍم ُمْشِمس

ُح الّصوَرتان ال�آتِيتان:  ُذ النَّشاَط ال�آتي َمع ُزَملائي َكما تُوضِّ اأَنفِّ

١. َنْسُكُب ماًء في وِعاَئْيِن َمعَدنِيَّـْين.

ف. 2. َنَضُع اأَحَد الوِعاَئْيِن في ِمْنَطَقٍة ُمْشِمَسٍة، وال�آَخر داِخَل ُغرَفِة الصَّ
3. نُلاِحُظ التََّغيَُّر َعلى َحرارِة اْلماِء في اْلوِعاَئْيِن في نِهاَية اْلِحّصة.
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اأ. اأتاأمَُّل الّصوَرَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن، واأَعبُِّر َعْنُهما َشَفوّيًا: 

ُد النَّشيَد ال�آتي َمع ُزَملائي:  ب. اأَردِّ

رُس الرابع: الَقَمر الدَّ

ُر واأَتَعلَّمالنَّشاُط التَّْمهيدي : اأَتَذكَّ

اأسعد الديري

اأوُجُه اْلَقَمر

غــار اأِحبَّتي الصِّ
َوقُْرَبــُه النُّجــوم
َواأْنَت يا َطــلال
َواأْنِت يا ُبْشرى

َسَنْرُســُم اْلَقَمــر
ـــهــــا ُدَرر َكـــاأنَـّ
َفْلَتْرسِم الِهــلال
َفْلَتْرُسمي اْلَبْدرا

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
١. الَمهارة الَحركّية: التحّرك في ُمستويات ُمختلفة. 

2. الُقدرة البدنّية: التّوازُن، المرونُة، التّوافُق الَعصبيُّ الَعضلي.
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َنِة الَقَمرّيةَنشاط ١ : ُشهوُر السَّ

نِة الَقَمرّية:   ُد اأْسماَء ُشهورِ السَّ اأ. اأَردِّ

هر النّاقِِص في الَفراغ:  ب. اأْكُتُب اْسَم الشَّ

ربيُع الثّاني

ة ذو اْلِحجَّ

ربيُع اْل�أّول

ُجمادى اْل�آِخرة

ذو اْلِقْعَدة

3

6

١2

5

١١

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

7

١0

2

89

ُجمادى اْل�أوَّل
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َبْعُض اأوُجه الَقَمرَنشاط 2 :

اأ. اأَتاأمَُّل الّصوَرَة ال�آتِيَة، واأَعبُِّر َعنها َشَفِوّيًا: 

١9 5١3١82327 3١١ 7١5202529 2١0 6١4١92428 4١2١722 8١62١2630

.١.5

.2.6

.3.7

.4.8

ـَِية: َورِ ال�آت َحِة في الصُّ أْوُجِه الَقَمِر، ِباتِّباِع الُخُطواِت اْلُمَوضَّ ُم َنموَذجًا لِ� ب. اأَصمِّ
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هورِ الَقَمِريَّةَنشاط 3 : ُمناَسباٌت ديـِنيٌَّة ُمرَتِبَطٌة ِبالشُّ

اأتاأمَُّل الّصوَرتيِن ال�آتِـَيـَتْين، واأَعبُِّر َعْنُهما َشَفوّيًا: 

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

١.نُراقُِب ُظهوَر الِهلاِل؛ لَِتْحديِد َموْعِد َبْدِء َشهِر َرَمضاَن َوعيِد
   اْلِفْطر.

عادة ِعْنَد ُحلوِل عيديِّ اْلِفْطِر واْل�أْضحى. 2. َنشُعُر بالسَّ

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
١. الَمهارة الَحركّية: رمي كُرة اليد ولَقفها من الثَّبات والحركة، تنطيط الكرة. 

2. الُقدرة البدنّية: الرَّشاقة، التَّوافق الَعضليُّ الَعَصبي.
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اأ. اأِصُل َبيَن الّصوَرِة واْلِعباَرِة الّتي تَُعبُِّر َعْنها:   

اْلِكتاُب َفْوَق الّطاوَِلة

اْلُكَرُة َتْحَت الُكْرسي

اْلَقَلُم اأماَم الَهاتِف

اْلُعلَبُة َخلَف اْلَحقيَبة

رُس الخامس: اْلِجهاُت اْل�أرَبع الدَّ

رالنَّشاُط التَّْمهيدي : هّيا َنَتَذكَّ
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ب. األوُِّن الِحذاَء الَموجوَد في َيميِن الّصوَرِة ِباللَّوِن ال�أْحَمِر، والِحذاَء 
     الَموجوَد في َيسارِ الّصوَرِة ِباللَّوِن ال�أْزَرق:     

َنْجري َوَنْمَرُح في َجميِع الِجهاتَنشاط ١ :

اأ. اأقــُف َصباحــًا ُمواِجهــًا 

ــدُّ ِذراعــي  ــْمَس، واأُم الشَّ

ُد اْلِجهــاَت جانِبــًا واأَحــدِّ

ال�أْرَبع:
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ُه اإِلْيها اْلحافَِلُة في ُكلِّ ب. اأَضُع دائِرًة َحول اْسِم اْلِجَهِة التّي َتَتَوجَّ
َورِ ال�آتِية:       صوَرٍة ِمَن الصُّ

َشْرق    َغْرب    َشمال    َجنوب

َشْرق    َغْرب    َشمال    َجنوب

َشْرق    َغْرب    َشمال    َجنوب

َشْرق    َغْرب    َشمال    َجنوب

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
١. الَمهارة الَحركّية: الَجري في اتّجاهات ُمختلفة.

2. الُقدرة البدنّية:الّرشاقة، التّوافق.
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َشْرٌق وَغْربَنشاط 2 :

رِق ِباللَّوِن اْل�أْصَفر، واْلَموجودَة في ِجَهِة  اأَلوُِّن ال�أْشكاَل اْلَمْوجوَدَة في ِجَهِة الشَّ
الَغْرِب باللَّون ال�أْحَمر:    

َغْربَشْرق

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

مِس وُغروِبها في اأّياِم َشهِر  َنْهَتمُّ َكثيرًا ِبَمْعِرَفِة َوْقت ُشروِق الشَّ
َرَمضان الُمبارك.



2١

في َخريَطِة َوَطني اأْرَبُع ِجهاتَنشاط 3 :

اأ. اأتاأمَُّل َخريطَة فَِلْسطين واأَسّمي ُمُدنًا َتَقُع في ُكلِّ ِجَهٍة من الِجهات
   ال�أْرَبع:  
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َح اْلُجَمَل ال�آتِـَيَة َواأْكُتبها:  أَصحِّ ب. اأْسَتعيُن ِبَخريَطِة فَِلْسطين، لِ�

١. َتَقُع َمديَنُة النّاِصَرة في َجنوِب فَِلْسطين.  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٢. ِمَن اْلُمدِن اْلواقَِعِة َشماَل َمديَنِة الُقْدِس: َبْيَت َلْحم َواْلَخليل.         

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ُط َشْرَق فَِلْسطين. 3. َيقُع اْلَبْحُر الُمَتَوسِّ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

البوَصلُةَنشاط 4 :

اأْسَتِمُع اإِلى الِقّصة، َواأناقُِش الّصوَرَة ال�آتِية َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي : 

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

تُساِعُد البوَصلُة في َتحديِد اتِّجاِه الِقْبَلة.
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ورقة عمل ختامية

اأ. اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�آتي ِبَوْضِع اإِشاَرِة ✔ في اْلَمكاِن اْلُمناِسب: 

    اْلَحَيوان      َيَتكاَثُر ِباْلِول�َدة   َيَتكاَثُر ِباْلَبْيض   َيْعَتني ِبِصغارِه  ل� َيْعَتني ِبِصغارِه

بمساعدة اأسرتي:
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ب. اأِصُل َبيَن الّصوَرِة واْسِم َمْجموَعِتها: 

َجماَعة

َنْمل

اأْغنام

َحمام

َقطيع

ِسْرب

اإِشاَرَة ✘ اأماَم اْلِعباَرِة اْلخاِطَئة: حيحِة، و ج. اأَضُع اإِشاَرَة ✔ اأماَم اْلِعبارِة الصَّ

 )       (       . ْهِر الَقَمريِّ ١. َيكوُن الَقَمُر َبْدرًا في ُمْنَتصِف الشَّ

ْهِر الَقَمريِّ َفَقط.   )       ( 2. َيكوُن الَقَمُر ِهلال�ً في ِبداَيِة الشَّ

 )       ( . ْهر الَقَمريِّ 3. َيْبقى َشْكُل الَقَمِر واِحدًا َعلى َمدارِ الشَّ
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ِص وْفَق ال�آتي: د. األِصُق صورَة: َقَمر، َشَجَرة، َشْمس، َسَمَكة، في اْلَمكاِن الُمَخصَّ

َجَرُة في الَجنوب.       مال.       - الشَّ    - الَقَمُر في الشَّ

َمَكُة في الَغرب. رق.     - السَّ ْمُس في الشَّ    - الشَّ

نموذج تقويم:
الصف : ....................  البحث : ..................... الدرس : ....................
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أدائيالمعرفي  الوجداني ال�

 يمتلك الطالب
 المعرفة
 السابقة

 يعرف
 مفهوم
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 يذكر
 معيقات

........

 ينفذ ما هو
 مطلوب

 منه

 يتسلسل
 في تنفيذ

 المهام

 يتقبل
 اآراء

 زملاءه

 يتنازل عن راأيه
 عندما يتبين له
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