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وانات َتتَكا َثر
رس الخامس :ا ْل َح َي ُ
ال َّد ُ
النَّ ُ
شاط الت َّْمهيدي  :عا َل ُم ا ْل َح َيوان

بين صو َر ِة ا ْل َح َي ِ
وان في ا ْل َعمو ِد ا ْل� أ َّو ِل َوصو َر ِة َصغي ِر ِه في ا ْل َعمو ِد الثَّاني:
�أ ِص ُل َ
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َنشاط َ : ١ت َكاثُ ُر ا ْل َح َيوانات

أ�� .أ َع ِّب ُر عَن الصُّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّيا:
ا ْل َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى:

ا ْل َم ْجمو َع ُة الثّانِ َية:

دوق ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ب� .أ ْختا ُر ِم َن الصُّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،و�أ ْكتُبها في ا ْل َفراغ:
�أ ّم

التَّكاثُر

�أب

َ .١ي ْزدا ُد عَدَ ُد ا ْل َح َي ِ
وانات بِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .٢لِ ُك ِّل َح َي ٍ
وان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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وانات َتتَكا َث ُر بِا ْل َب ْيض
َنشاط َ : ٢ح َي ٌ

َنت�أ َّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

ُس َل ْحفا ٌة َت َض ُع َب ْي َضها

جاج ٌة َت ْرقُ ُد عَلى َب ْي َضها
َد َ

ُخ ْن ُفساء َت َض ُع َب ْي َضها

َّماسيح َت ْخ ُر ُج ِم َن ا ْل َب ْيض
ِصغا ُر الت
ِ

وانات َتتَكا َث ُر بِا ْلوِلا َدة
َنشاط َ : ٣ح َي ٌ

َنت�أ َّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:
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َف َرس َو ُم ْهر

َب َق َرة ِ
وع ْجل

قِ َّطة ِ
وصغا ُرها

َنشاط َ : ٤د ْو َر ُة َحيا ِة ا ْل َف َ
َّجاجة
راش ِة والد َ
أ�� .أ َع ِّب ُر عَن َد ْو َر ِة َحيا ِة ا ْل َح َي ِ
وانات في الصُّ َورِ ال�آتِية:
َ
بيضة

َي َر َقة
َشر َن َقة

َ
فراشة

فرخ يخرج
من البيضة

َ
بيضة

َفرخ

َد ْو َر ُة َحيا ِة ا ْل َف َ
راشة

جاجة
َد َ

َّجاجة
َد ْو َر ُة َحيا ِة الد َ

كان ا ْل ُم ِ
اس َم ا ْل َم ْر َح َل ِة ِم ْن َد ْو َر ِة َحيا ِة ا ْل َف َ
راش ِة في ا ْل َم ِ
ناسب:
ب� .أ ْكت ُُب ْ

.٤

.١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣

.٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وانات َت ْعتَني ب ِِصغارِها
َنشاط َ : ٥ح َي ٌ

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

َت ْحمي ِصغا َرها

تُ ْط ِع ُم ِصغا َرها

ف ِصغا َرها
تُ َن ِّظ ُ

تُ َع ِّل ُم ِصغا َرها
ال ّط َيران

وانات لا َت ْعتَني ب ِِصغارِها
َنشاط َ : ٦ح َي ٌ
�أ َع ِّب ُر ع َِن الصُّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:
الس ِ
لاح ِ
َت َض ُع إ� ُ
ضَ ،و َت ْت ُركُه.
ِناث َّ
ف ا ْل َب ْي َ

َت َض ُع �أ ْنثى ُّ
ض في الما ِءَ ،و َت ْت ُركُه.
الض ْفدَ ِع ا ْل َب ْي َ
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عيش في َجماعات
الح َيو ُ
انات َت ُ
رس الثانيَ :
ال َّد ُ
الح َيوانات
َنشاط  : ١الت ََج ُّمع ِع ْندَ َ

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

طيع �أبْقار
َق ُ

َجما َع ُة َن ْحل

ِس ْر ُب َس َمك

ِس ْر ُب ُطيورٍ ُم ِ
هاج َرة

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
ض ا ْل َم ِ
لاح ُظ انتشا ٌر لِ ُق ْطعان َ
ناطق ا ْل ِف َل ْسطيـ ِن ّية.
الخنازي ِر في َب ْع ِ
ُي َ
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َنشاط � : ٢أ َه ِّم َّي ُة الت ََج ُّم ِع ِع ْندَ ا ْل َح َيوانات

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

َحمام

ُغ ْزلان

َن ْحل

وانات في َت َج ُّم ٍ
عات ِم ْن �أ ْجل :
عيش ا ْل َح َي ُ
بَ .ت ُ
 .١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
�أ َت َع َّل ُم من النَّ ْم ِل والنَّ ْح ِل َو َت َج ُّم ِع ا ْل َح َي ِ
وانات �أ ْشيا َء كَثي َرة.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
السلة.
المهارة َ
الحرك ّيةَ :
َ .1
الحركات الانْ ِتقالية ( َجريَ ،وثب ) َ ،و َرمي ولَ ْقف ال ُكرة ،إِال� ْحساس بِ ُكرة َّ
السر َعة.
 .2ال ُقدرة البدن ّية :ال َّتوافقُّ ،
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رس الثالثَّ :
الش ْمس
ال َّد ُ
ات َل ْيلى
َنشاط َ : ١يوم ّي ُ

ات َل ْيلى":
تمع إ�ِلى قِصّ ِة "ي َوم ّي ُ
أ�� .أ َت أ� ّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِي َةَ ،و�أ ْس ُ

َناولُ َل ْيلى َفطو َرها َصباح ًا
تت َ

بالح ِّر وال َع َطش ِعندَ
َتش ُع ُر َل ْيلى َ
َع ْو َدتِها ِم َن ا ْل َم ْد َر َس ِة ُظ ْهر ًا

َت ْل َع ُب َل ْيلى َمع َصديقاتها َق ْب َل
روب َّ
ُغ ِ
الشمس

س َل ْيلى َمع �أ ْس َر تِها َمسا ًء
َت ْج ِل ُ
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دوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب� .أ ْختا ُر ِم َن الصُّ ْن ِ
ناس َب َة ،و�أ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
ُظ ْهر ًا

َصباح ًا

َمسا ًء

روق َّ
رس ِة َبعدَ ُش ِ
س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
الش ْم ِ
هب َل ْيلى إ�ِلى ا ْل َم ْد َ
َ .1ت ْذ ُ
َ .2تعو ُد َل ْيلى ِم َن ا ْل َم ْد َر َس ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِع ْندَ ما َتكونُ َّ
س
الش ْم ُ
السماء.
في َو َس ِط َّ

روب َّ
لس َل ْيلى َمع �أ ْس َر تِها َب ْعدَ ُغ ِ
س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
الشم ِ
َ .3ت ْج ُ
�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
ض ِل� أ ِش َّع ِة َّ
س ُظ ْهر ًا .
الش ْم ِ
ُي ْن َص ُح ِب َعدَ ِم التَّ َع ُّر ِ

َنشاط َّ : ٢
ئيس َّ
للضوء
س َم ْصدَ ٌر َر ٌ
الش ْم ُ

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

10

َنشاط َّ : ٣
س تُ َس ِّخ ُن ا ْل� أ ْشياء
الش ْم ُ

َنت�أ َّم ُل الصُّ َو َر ال�آتِية ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

َت ْمشي َز ْي َنب عَلى رِمال
الش ِ
الس ِ
ّ
اخ َنة
اط ِئ ّ

َن ْر َتدي ال ُق َّب ِ
عات لِلوِقاي ِة ِمن
�أ ِش َّع ِة َّ
الشمس

تُ َس ّخ ُن ّ
س ا ْلماء
الش ْم ُ
�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
انات َّ
الش ْم ِس َّي ِة في َف ْص ِل ِّ
الس َّخ ِ
الشتا ِء في فِ َل ْسطين.
َيق ُّل ا ْلا ْع ِتما ُد عَلى َّ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية :ال�إ
حساس بكرة اليد ،والتح ّرك بها.
المهارة َ
َ .1
ُ
العضلي ،ال ّسرعة.
العصبي
 .2ال ُقدرة البدن ّية :التّواف ُق
ُّ
ُّ
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َنشاط  : ٤ال� أ ْجسا ُم ِ
وظلا ُلها

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

نشاط َ :٥ن ْست ِ
ُ
َمت ُع في يو ٍم ُم ْش ِمس

�أ َن ِّف ُذ النَّ َ
شاط ال�آتي َمع ُز َملائي كَما تُ ِّ
وض ُح الصّ و َرتان ال�آتِيتان:
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َ .١ن ْس ُك ُب ما ًء في وِعا َئ ْي ِن َمعدَ نِ َّيـ ْين.
َ .٢ن َض ُع �أ َحدَ الوِعا َئ ْي ِن في ِم ْن َط َق ٍة ُم ْش ِم َس ٍة ،وال�آ َخر ِ
داخ َل ُغر َف ِة الصَّ ف.
 .3نُ ِ
لاح ُظ التَّ َغ ُّي َر عَلى َحرار ِة ا ْلما ِء في ا ْلوِعا َئ ْي ِن في نِها َية ا ْل ِحصّ ة.

رس الرابع :ال َق َمر
ال َّد ُ

النَّ ُ
شاط الت َّْمهيدي � :أ َت َذ َّك ُر و�أ َت َع َّلم

أ�� .أت�أ َّم ُل الصّ و َر َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِن ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:

ب� .أ َر ِّد ُد النَّشيدَ ال�آتي َمع ُز َملائي:
�أ ِح َّبتي الصِّ غــار
َوقُ ْر َبــ ُه النُّجــوم
َو�أ ْن َت يا َطــلال
َو�أ ْن ِت يا ُب ْشرى

وج ُه ا ْل َق َمر
�أ ُ

َس َن ْر ُســ ُم ا ْل َق َمــر
كَـــ�أنَّــــهــــا ُد َرر
َف ْل َت ْرس ِم الهِــلال
َف ْل َت ْر ُسمي ا ْل َب ْدرا

�أسعد الديري

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية :التح ّرك في ُمستويات ُمختلفة.
المهارة َ
َ .1
صبي ال َعضلي.
 .2ال ُقدرة البدن ّية :التّوازنُ ،المرون ُة ،التّواف ُق ال َع ُّ
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الس َن ِة ال َق َمر ّية
َنشاط ُ : ١شهو ُر َّ

السن ِة ال َق َمر ّية:
أ�� .أ َر ِّد ُد �أ ْسما َء ُشهورِ َّ

اس َم َّ
ص في ال َفراغ:
الشهر النّاقِ ِ
ب� .أ ْكت ُُب ْ
 ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣
ربيع ا ْل� أ ّول
ُ

٤
ربيع الثّاني
ُ

ُ ٥جمادى ا ْل� أ َّول

ُ ٦جمادى ا ْل�آ ِخرة

 ٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١ذو ا ْل ِق ْعدَ ة

 ١٢ذو ا ْل ِح َّجة
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وجه ال َق َمر
ض �أ ُ
َنشاط َ : ٢ب ْع ُ

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

٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨١٧١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

الخ ُط ِ
ب� .أ َص ِّم ُم َنمو َذج ًا ِل� أ ْو ُج ِه ال َق َم ِر ،بِاتِّبا ِع ُ
وات ا ْل ُم َو َّض َح ِة في الصُّ َورِ ال�آت ِـ َية:
.١

.٥

.٢

.٦

.٣

.٧

.٤

.٨
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بات ديـ ِن َّي ٌة ُمر َت ِب َط ٌة ب ُّ
ِالشهورِ ال َق َم ِريَّة
ناس ٌ
َنشاط ُ : ٣م َ
تين ال�آتِـ َيـ َت ْين ،و�أ َع ِّب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:
�أت�أ َّم ُل الصّ و َر ِ

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
.١نُراقِ ُب ُظهو َر اله ِ
ِلال؛ لِت َْحدي ِد َم ْوع ِد َب ْد ِء َشه ِر َر َمضانَ َوعي ِد
ا ْل ِف ْطر.
بالسعادة ِع ْندَ ُح ِ
عيدي ا ْل ِف ْط ِر وا ْل� أ ْضحى.
لول
َ .٢نش ُع ُر َّ
ِّ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الحرك ّية :رمي كُرة اليد ولَقفها من الثَّبات والحركة ،تنطيط الكرة.
المهارة َ
َ .1
ضلي ال َع َصبي.
 .2ال ُقدرة البدن ّية :ال َّرشاقة ،ال َّتوافق ال َع ُّ
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هات ا ْل�أر َبع
رس الخامس :ا ْل ِج ُ
ال َّد ُ
النَّ ُ
شاط الت َّْمهيدي  :ه ّيا َنت ََذ َّكر

ين الصّ و َر ِة وا ْل ِعبا َر ِة الّتي تُ َع ِّب ُر َع ْنها:
أ�� .أ ِص ُل َب َ
تاب َف ْو َق ال ّطا ِو َلة
ا ْل ِك ُ

ا ْل ُك َر ُة َت ْح َت ال ُك ْرسي

ا ْل َق َل ُم �أما َم الهَ اتِف

لف ا ْل َحقي َبة
ا ْل ُعل َب ُة َخ َ
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ون ال� أ ْح َم ِرِ ،
ب� .أل ِّونُ ِ
مين الصّ و َر ِة بِال َّل ِ
والحذا َء
الموجو َد في َي ِ
الحذا َء َ
الموجو َد في َيسارِ الصّ و َر ِة بِال َّل ِ
ون ال� أ ْز َرق:
َ

ميع الجِ هات
َنشاط َ : ١ن ْجري َو َن ْم َر ُح في َج ِ

ـف َصباحـ ًا ُم ِ
واجهـ ًا
أ�� .أقـ ُ
َّ
س ،و�أ ُم ـ ُّد ِذراعــي
الشـ ْـم َ
ـات
جانِبـ ًا و�أ َحـ ِّد ُد ا ْلجِ هـ َ
ال� أ ْر َبع:
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اس ِم ا ْلجِ هَ ِة التّي َت َت َو َّج ُه إ�ِل ْيها ا ْلحافِ َل ُة في ُك ِّل
ب� .أضَ ُع دائِر ًة َحول ْ
صو َر ٍة ِم َن الصُّ َورِ ال�آتِية:

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أ�تي :
الجري في اتّجاهات ُمختلفة.
المهارة َ
الحرك ّيةَ :
َ .1
 .2ال ُقدرة البدن ّية:ال ّرشاقة ،التّوافق.
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َنشاط َ : ٢ش ْر ٌق و َغ ْرب
�أ َل ِّونُ ال� أ ْشكالَ ا ْل َم ْوجو َد َة في ِجهَ ِة َّ
الش ِ
رق بِال َّل ِ
ون ا ْل� أ ْص َفر ،وا ْل َموجود َة في ِجهَ ِة
ال َغ ْر ِب بال َّلون ال� أ ْح َمر:

َش ْرق

َغ ْرب

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
روق َّ
َن ْه َت ُّم كَثير ًا ب َِم ْع ِر َف ِة َو ْقت ُش ِ
س و ُغرو بِها في �أ ّيا ِم َشه ِر
الشم ِ
َر َمضان ال ُمبارك.
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َنشاط  : ٣في َخري َط ِة َو َطني �أ ْر َب ُع ِجهات

أ�� .أت�أ َّم ُل َخريط َة فِ َل ْسطين و�أ َس ّمي ُمدُن ًا َت َق ُع في ُك ِّل ِجهَ ٍة من الجِ هات
ال� أ ْر َبع:
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َعين ب َِخري َط ِة فِ َل ْسطينِ ،ل� أ َص ِّح َح ا ْل ُج َم َل ال�آتِـ َي َة َو�أ ْكتُبها:
ب� .أ ْست ُ

َ .١ت َق ُع َمدي َن ُة النّ ِ
اص َرة في َج ِ
نوب فِ َل ْسطين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ِ .٢م َن ا ْل ُم ِ
سَ :ب ْي َت َل ْحم َوا ْل َخليل.
دن ا ْلواقِ َع ِة َشمالَ َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

قع ا ْل َب ْح ُر ال ُم َت َو ِّس ُط َش ْر َق فِ َل ْسطين.
َ .٣ي ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

البوصل ُة
َنشاط : ٤
َ
ش الصّ و َر َة ال�آتِية َم َع ُم َع ِّلمي و ُز َملائي :
�أ ْس َت ِم ُع إ�ِلى ال ِقصّ ةَ ،و�أناقِ ُ

�أ َف ِّك ُر و�أناقِش:
تُ ِ
البوصل ُة في َتحدي ِد اتِّجا ِه ال ِق ْب َلة.
ساع ُد
َ
22

ورقة عمل ختامية

بمساعدة أ�سرتي:

كان ا ْل ُم ِ
الج ْد َولَ ال�آتي ِب َو ْض ِع إ�ِشا َر ِة ✔ في ا ْل َم ِ
ناسب:
أ�� .أ ْك ِم ُل َ
ا ْل َح َيوان

َيتَكا َث ُر بِا ْلوِلا َدة َيتَكا َث ُر بِا ْل َب ْيض َي ْعتَني ب ِ
ِصغارِه لا َي ْعتَني ب ِِصغارِه
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واس ِم َم ْجمو َع ِتها:
ين الصّ و َر ِة ْ
ب� .أ ِص ُل َب َ
َجماعَة
�أ ْغنام
ِس ْرب
َن ْمل
َقطيع
َحمام

ج� .أ َض ُع إ�ِشا َر َة ✔ �أما َم ا ْل ِعبار ِة الصَّ حيح ِة ،و إ�ِشا َر َة ✘ �أما َم ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ِ
خاطئَة:
َصف َّ
َ .1يكونُ ال َق َم ُر َب ْدر ًا في ُم ْنت ِ
ري.
الش ْه ِر ال َق َم ِّ

(

)

َ .2يكونُ ال َق َم ُر ِهلالاً في بِدا َي ِة َّ
ري َف َقط( .
الش ْه ِر ال َق َم ِّ

)

َ .3ي ْبقى َش ْك ُل ال َق َم ِر ِ
واحد ًا عَلى َمدارِ َّ
ري( .
الش ْهر ال َق َم ِّ

)

24

د .أ� ِ
لص ُق صو َرةَ :ق َمرَ ،ش َج َرةَ ،ش ْمسَ ،س َم َكة ،في ا ْل َم ِ
ص و ْف َق ال�آتي:
كان ال ُم َخصَّ ِ
 َّ ال َق َم ُر في َّالجنوب.
الشمال.
الش َج َر ُة في َ
س في َّ
 َّالس َم َك ُة في ال َغرب.
الشرقَّ - .
الش ْم ُ

نموذج تقويم:

الصف  .................... :البحث  ..................... :الدرس .................... :
ال�أدائي

المعرفي

الوجداني

اسم
يمتلك الطالب يعرف
الطالب
مفهوم
المعرفة
.......
السابقة

ينفذ ما هو يتسلسل
يذكر
في تنفيذ
مطلوب
معيقات
المهام
 ........منه

يتقبل
�آراء
زملاءه

5–0

3-0

2-0

5–0

5–0

3–0

يتنازل عن ر أ�يه
عندما يتبين له
خط�أ
2-0
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