
ِبَيُة اْلَوَطِنيَُّة واْلَحياتِيَُّة التَّْر
كّراس الّطالِب

فريق التاأليف:
�أ. سناء �أبو هلال

�أ. �إيمان �لبد�رين

�أ. فتحّية ياسين

�أ. نبيل منصور�أ. �إيمان �لنّجار

�أ. ليلى جو�برة�أ. هند عيد

د. فيصل سباعنة�أ. سامية غبن

�أ. سهى �لجلاد

١ُ
الُجزء
ال�أوَّل



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

جميع حقوق �لطبع محفوظة ©

الطبعة الثالثة
٢٠١٩ م/ ١٤٤٠ ھ

الدائـــرة الفنية

د�ري شـــر�ف �ل�إ �ل�إ

�لتصميم �لفني

التحكيم العلمي

التحرير اللغوي

الرسومات

كمال فحماوي

�إيمان تّيم

د. سائد ربايعة / د. بعاد خالص

�أ. سهى طه / �أ. شفاء جبر

�أ. سالم سالم

شراف العام ال�إ

رئيس لجنة المناهج

نائب رئيس لجنة المناهج

رئيس مركز المناهج

متابعة المحافظـات الجنوبية

د. صبري صيدم

د. بصــري صالح

اأ. ثـــروت زيــد

د. سمّية �لنّخالَة

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



تـقـديــم

أمر �لذي �نعكس  صلاح �لتربوي باأنه �لمدخل �لعقلاني �لعلمي �لنابع من ضرور�ت �لحالة،  �لمستند �إلى و�قعية �لنشاأة، �ل� يتصف �ل�إ

على �لرؤية �لوطنية �لمطورة للنظام �لتعليمي �لفلسطيني في محاكاة �لخصوصية �لفلسطينية و�ل�حتياجات �ل�جتماعية، و�لعمل على 

�إرساء قيم تعزز مفهوم �لمو�طنة و�لمشاركة في بناء دولة �لقانون، من خلال عقد �جتماعي قائم على �لحقوق و�لو�جبات، يتفاعل 

أماني، ويرنو لتحقيق �لغايات  �لمو�طن معها، ويعي تر�كيبها و�أدو�تها، ويسهم في صياغة برنامج �إصلاح يحقق �ل�آمال، ويلامس �ل�

و�ل�أهد�ف.   

له قو�عده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة  ولما كانت �لمناهج �أد�ة �لتربية في تطوير �لمشهد �لتربوي، بوصفها علماً 

عد�د لجيل قادر على  عالجت �أركان �لعملية �لتعليمية �لتعلمية بجميع جو�نبها، بما يسهم في تجاوز تحديات �لنوعية بكل �قتد�ر، و�ل�إ

مو�جهة متطلبات عصر �لمعرفة، دون �لتورط باإشكالية �لتشتت بين �لعولمة و�لبحث عن �ل�أصالة و�ل�نتماء، و�ل�نتقال �إلى �لمشاركة 

�لفاعلة في عالم يكون �لعيش فيه �أكثر �إنسانية وعد�لة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق �لحرص على تجاوز نمطية تلّقي �لمعرفة، وصول�ً لما يجب �أن يكون من �إنتاجها، وباستحضار و�ٍع لعديد �لمنطلقات 

�لتي تحكم رؤيتنا للطالب �لذي نريد، وللبنية �لمعرفية و�لفكريّة �لمتوّخاة، جاء تطوير �لمناهج �لفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار 

قو�مه �لوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، و�لعلم، و�لثقافة، و�لتكنولوجيا، وتلبية �لمتطلبات �لكفيلة بجعل تحقيق هذه �لرؤية 

حقيقة و�قعة، وهو ما كان له ليكون لول� �لتناغم بين �ل�أهد�ف و�لغايات و�لمنطلقات و�لمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون 

�لنتاج تعبير�ً عن توليفة تحقق �لمطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذ� �لتطوير، بما يعّزز �أخذ جزئية �لكتب �لمقرّرة من �لمنهاج دورها �لماأمول في �لتاأسيس؛ لتو�زن �إبد�عي خّلاق 

�إليها، وفي طليعتها وثيقة �ل�ستقلال  طار جاءت �لمرجعيات �لتي تم �ل�ستناد  بين �لمطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذ� �ل�إ

ل؛ لتوّجه �لجهد، وتعكس ذ�تها على مجمل �لمخرجات. أوَّ ضافة �إلى وثيقة �لمنهاج �لوطني �ل� و�لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني، بال�إ

شر�ف،  ومع �إنجاز هذه �لمرحلة من �لجهد، يغدو �إزجاء �لشكر للطو�قم �لعاملة جميعها؛ من فرق �لتاأليف و�لمر�جعة، و�لتدقيق، و�ل�إ

و�لتصميم، وللجنة �لعليا �أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة �لحديث عن �لتطوير، ونحن و�ثقون من تو�صل هذه �لحالة من 

�لعمل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�آب / ٢٠١٧



مـقـدمـة

يقف طلبتنا �ليوم على عتبة عالم موسوم بانفجار معرفي وتكنولوجي وتغير�ت قد تصل �إلى �لجذرية في مجال�ت �لحياة �لمختلفة، 

من هذ� �لمنطلق كان على منظومة �لتعليم بمستوياتها �لمختلفة في دولة فلسطين �أن تو�كب هذ� �لتطور، و�أن تعيد �لنظر في �لمناهج 

أبناء بالكفايات �للازمة و�لمهار�ت �لمتنوعة �لمستجيبة لكل �لتغير�ت في هذه �لحياة، ليسهمو� في تحقيق �ل�كتفاء �لذ�تي  عد�د �ل� ل�إ

لوطنهم �قتصادياً و�جتماعياً وثقافياً .

يقوم مبحث �لتربية �لوطنية و�لحياتية على منحى �لدمج �لتكاملي للمهار�ت �لحياتية من خلال مفاهيم �لتربية �لوطنية و�لمدنية و�لعلوم 

و�لصحة و�لبيئة و�لتنمية �لمستد�مة، ومعالجتها من خلال �أنشطة موجهة للطلبة توظف �لتعلم باللعب و�لموسيقى و�لتربية �لفنية و�لتربية 

�لرياضية .

يتكون مبحث �لتربية �لوطنية و�لحياتية للصف �ل�أول �ل�أساسي من دليل للمعلم يحاكي �ل�ستر�تيجيات �لمختلفة و�آليات �نعكاسها 

د�خل �لغرفة �لصفية من خلال تعزيز �لتعلم �لتعاوني و�لتعلم بالمشاريع و�لصف �لمقلوب وغيرها من �ستر�تيجيات �لتعلم �لعميق، 

وكر�س �أنشطة موجه للطالب يعزز �لتعلم �لذ�تي و�أنماط �لتفكير باأنو�عه، على �عتبار �أن �ل�أطفال يتعلمون بصورة �أفضل عندما يكتشفون 

�ل�أمور باأنفسهم باستخد�م مصادر �لبيئة �لمحلية �لمحيطة بهم .

 يتضمن مبحث �لتربية �لوطنية للصف �ل�أول �ل�أساسي بجزئه �ل�أول، ثلاث وحد�ت در�سية ،ناقشت �لوحدة �ل�أولى : �أنا طفل شمولية 

در�كية و�ل�نفعالية من خلال �كتشاف ذ�ته باستخد�م حو�سه وعلاقته باأسرته، �أما �لوحدة �لثانية :�أنا مو�طن فقد  �لطفل �لنمائية و�ل�إ

ركزت على علاقته بمجتمعه ووطنه فيما �هتمت �لوحدة �لثالثة: بيئتي جميلة باستكشاف مكونات بيئته و�لتعرف �إلى خصائصها، مع 

�لحرص على �لربط بين �لمعرفة وو�قع حياة �لطالب.

در�كية للطالب، وصممت �لدروس فيها بحيث تبد�أ بنشاط تمهيدي  تسلسلت هذه �لوحد�ت بالتو�فق مع �لمتطلبات �لنمائية و�ل�إ

ل�ستكشاف �لخبر�ت �لسابقة لديه يليه مجموعة من �ل�أنشطة لبناء �لمفاهيم �ل�أساسية ، وتنتهي بنشاط ختامي شامل يعتمد على 

�ستر�تيجية �لتعلم بالمشروع . كما ُوظف �لتقويم في هذ� �لمبحث �عتماد�ً على �أدو�ت �لتقويم �لحقيقي، وتم �ل�هتمام بمشاركة �أولياء 

�ل�أمور، �إيماناً منا بضرورة ربط �لمجتمع �لمحلي مع �لمدرسة للوصول �إلى مجتمعات تعلم مهنية ناجحة. 

نطرح بين �أيديكم هذ� �لمبحث ليكون �لبد�ية لنقلة نوعية في مناهجنا �لفلسطينية نابعة من قناعاتنا ووعينا في �إحد�ث �لتغيير، ومشاركة 

ننا ننتظر ملاحظاتكم لتجويد �لعمل وتحسينه. ذوي �لعلاقة من �أسرة �لتربية و�لتعليم و�لخبر�ء �لتربويين فاإ

فريق �لتاأليف



المحتويات

الصفحة المحتوى

٢ الوحدة ال�أولى:  اأنا طفل

٣ �لَحو�س �لَخْمس الدرس ال�أول

٢٠ �أنا و�أْسَرتي الدرس الثاني

٣١ ِزياَرة �إِلى َبْيِت َجّدي الدرس الثالث

٣٩ الوحدة الثانية:   اأنا مواطن

٤٠ �أنا َوَمْدَرَستي الدرس ال�أول

٥١ �أنا َوُمْجَتَمعي الدرس الثاني

٥٧ �أنا ِفَلْسطينّي الدرس الثالث

٦٥ الوحدة الثالثة:  بيئتي جميلة

٦٦ �أْكَتِشُف بيَئتي الدرس ال�أول

٧٥ �أَتَنَفُس َهو�ًء نَظيفاً الدرس الثاني

٨٣ في َبْيِتنا بِْئر ماء الدرس الثالث

٨٩ تُْرَبُة بِلادي خصبة الدرس الرابع



٢

اأنا ِطْفل ١
الوحدة ال�أولى

اْلَحواس 
اْلَخْمس

زِياَرٌة اإِلى َبْيِت 
َجّدي

 اأنا واأْسَرتي
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�لنَّشاُط �لتَّمهيدي: �أَتعرَُّف �إِلى �أْجز�ِء ِجْسمي 

ُن �لُْجزَء �لَْمْطلوَب في كُلِّ صوَرة. �أ: �ألَوِّ

ُن �لَيَدْيِن �أس�ألَوِّ ُن �لرَّ �ألَوِّ ُن �لَقَدمْيِن �ألَوِّ

ُن �لَيَدْيِن و�لَقَدَمْيِن �ألَوِّ

ْرُس ال�أوَّل: اْلَحواّس اْلَخْمس الدَّ

ُن �لَيَد �لُيْمنى و�لَقدَم �ألَوِّ

�لُيْمنى للطَّفِل في �لرَّْسم

ُن �لَيَد �لُيْسرى و�لَقَدَم �لُيْسرى  �ألَوِّ
للطِّفِل في �لرَّْسم
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نَشاط ١: �أرى بَِعْيني

ُن َكِلَمَة �أ- �ألَوِّ

ب: �أْبَحُث عن َثلاَثِة فُروٍق َبيَن �لّصوَرَتيِن:

 ب- َهيَّا َنرُسُم اأعضاَء الَوجِه النّاقَِصَة في َمكانِها الُمناِسِب :

َعيْن
ْ
ال
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ُة �لَْبَصر نَشاُط ٢: حاسَّ

آتَِية:  �أَعبُِّر َعِن �لّصوَرِة �ل�

تمَّ تنفيذ نشاط رِياضي ُيَحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّيَة: �لمشي في مسار �أمامي ومتعّرج.

- القدرة البدنّية: �لتّو�فق، ُسْرعة َرّد �لِفْعل.

نَشاُط٣:�لُْمحاَفظُة َعلى �لَْعْين

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزملائي:  ُل �لّصوَرَة �ْل� �أ- �أَتاأمَّ
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حيح، َو�إشاَرَة ✘  لوَك �لصَّ ب- �أَضُع �إِشاَرَة ✔ بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ
لوِك �لْخاِطْئ. بِجانِِب صوَرِة �لسُّ

نَشاط ٤: �أْسَمُع بِاأُذني

ُن َكِلَمَة �أ- �ألَوِّ

ُذن
ُ
األ
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أُذن: أْشياَء �لَّتي �أسَمُع لها َصْوتاً بِصوَرِة �ل� ب- �أِصُل �ل�

نَشاط ٥: �ل�أْصو�ُت �لُمريَحُة و�ل�أصو�ُت �لُمزِعَجُة 

ْوِت  ْوِت �لُْمريِح َمَع �لَْوْجِه �لُْمبَتِسِم، َوَمْصَدَر �لصَّ �أ- �أِصُل َمْصَدَر �لصَّ

�لُْمْزِعِج َمَع �لَْوْجِه �لعابس.
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      ب- بُِمساَعَدِة �أْسَرتي �أْصَنُع �آلًَة موسيِقيًَّة.

ال�أَدوات: 	 

)ُعْلَبُة َكْرتون، �أْشِرطٌة َمطّاِطيَّة، ُعْبو�ٌت فارَِغة، ُحبوٌب جافَّة ول�ِصق(.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:	 

 �لطَّريَقُة �ل�أولى: 

 �أحضُر ُعْلَبٍة َكْرتونِيٍَّة على َشْكِل ُصْندوق.	 

أْشِرَطِة �لَمطّاِطيَِّة َحوَل �لُعلَبِة َكَما في 	   �أَضُع �ْل�

�لّصوَرِة �لُمْرَفَقِة.

�لطَّريقُة �لثَّانيُة: 

يًَّة ِمَن �لُْحبوِب َد�خَل �لُعلَبِة، و�أْغِلُقها بِاإِْحكاٍم بِاْسِتْخد�ِم �لّلاِصق.	  �أَضُع َكمِّ

ُك �لُْعْلَبَة لُِتْصِدَر �أْصو�تاً ُمْخَتِلفًة .	  �أَحرِّ
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ْمِع  نَشاط ٦: نَشُكُر �للَه على نِعَمِة �لسَّ

�أيُُّهما َيسَتطيُع �أْن َيسمَع َصوَت �ل�آذ�ن ؟ ولِماذ�؟

َوجدي�أحمُد

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

لِماذ� َخَلَق �للُه لَنا �أُذنَْيِن �ْثَنَتْيِن، ولَيَسْت و�ِحدًة ؟

آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: وَر �ل� �أ- �أناِقُش �لصُّ

نَشاُط ٧: �أحاِفُظ على َسلاَمِة �أُذني
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ليَم في �لُمحاَفَظِة  لوَك �لسَّ تَُمثُِّل �لسُّ �لَّتي  �إَِشاَرَة ✔ بِجانِِب �لّصوَرِة  �أَضُع  ب- 
على َسلاَمِة �ل�أُذن.

نَشاُط ٨:�أُشمُّ �لرَّو�ئَح بِاأنْفي   

�أ- �أرُسُم �لُْعضَو �لنّاِقَص في َوجِه �لطِّفِل في �لّصوَرِة:

ُن َكِلَمَة: ب- �ألَوِّ

نْف
َ
األ
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ْيُء �لَموجوُد في �لُعْلَبِة ؟ نَشاُط٩: َما �لشَّ

مِّ  ِة �لشَّ ْيِء �لَّذي �أْسَتطيُع َتْمييَزُه بِاْستخد�ِم حاسَّ �أ- �أِصُل صوَرَة �لشَّ
أنِْف: َمع صوَرِة �ل�

ب- �أَضُع �إِشاَرَة ✔ بِجانِِب صوَرِة �ل�أشياِء ذ�ِت �لّر�ئَِحِة �لَْجيَِّدِة :



1٢

نَشاُط ١٠: �أحاِفُظ على َسلاَمِة �أنْفي

حيح، َو�إِشاَرَة ✘  لوَك �لصَّ �أ- �أَضُع �إَِشاَرة ✔ بِجانِِب �لّصورِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ
لوَك �لخاِطْئ. بِجانِِب �لّصورِة �لَّتي تُمثُل �لسُّ

أْشياِء بِِلساني نَشاُط ١١: �أَميُِّز َطعَم �ل�

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: َوَر �ل� ُل و�أناقُش �لصُّ �أ- �أَتاأمَّ

أْطِعَمَة �لُمْخَتِلفَة بــ : ُق �ل� ب-  �أَتَذوَّ

أُذن  �لَعْين  أنْف �للِّسان �ل� �ْل�
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أْطِعَمِة: ُل ِمَن �ل� ج- �ألِْصُق ُصَوَر ما �أَفضِّ

نَشاُط ١٢: ُحلٌو َو ُمرٌّ 

آتَِيَة بَِوْضع �إشاَرِة ✔ في �لَْمكاِن �لُمناِسب : أْطِعَمَة �ل� �أَصنُِّف �ْل�

ُحْلٌوحاِمٌضمالٌِحُمرٌّال�أْطِعَمُة
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نَشاُط ١٣: �ألِْمُس �ل�أشياَء بَِيدي

ِة �لتي �سَتْخَدْمُتها لِذلك: �أ- �ألِْمُس �لُفْرشاَة، ثُمَّ �أَضُع د�ئِرًة َحْوَل �لْحاسَّ

ْمع �لَْبَصر�للَّْمس ق �لسَّ ّم�لتَّذوُّ �لشَّ

نَشاُط ١٤: �أِحسُّ بِِجلدي

�أ- �أْكِمُل �لتَّلويَن بَِنْفِس �للَّوِن

ُة اللَّْمس ُ حاسَّ اجِللْ
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آتَِيتين، و�أناِقُشهما َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: ُل �لّصوَرَتْين �ل� ب- �أَتاأمَّ

ْحساُس بَِحر�َرِة �ْل�إ
�لْماِء بِالِْمْرَفق

ْيُر على �لسَّ
َرْمٍل ساِخن

نَشاُط ١٥: �ألِْمُس �ل�أشياَء بَِيدي

ِة �للَّمِس، �أِصُل بين �ل�أشياِء ذ�ِت �لَمْلمِس �لنّاِعِم  �أ- بِاْسِتخد�ِم َحاسَّ
�لَخِشِن  �لَمْلَمِس  ذ�ِت  �ل�أشياِء  وَبْيَن  �لنّاِعَمِة،  �ل�أشياِء  وُصندوِق 

وُصندوِق �ل�أشياِء �لَْخِشَنِة.

ُدْمَية

   فُْرشاةشاُل َحرير

صندوق �ل�أشياء �لناعمة  َحَجر

صندوق �ل�أشياء �لخشنة
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أْشياِء �لّساِخَنِة، ود�ئَِرًة َزْرقاء  َحْوَل  �أرسُم د�ئرًة َحْمر�َء  َحوَل �ل�
أْشياِء �لباردِة �ل�

نَشاُط ١٦: ساِخٌن وباِرٌد

نَشاُط ١٧: قاٍس َوَطِرّي

، بِوْضِع �إِشاَرِة  آتَِيَة �إِلى قاٍس وَطريٍّ أْشياَء �ل� أَصنَِّف �ل� َة �للَّْمِس ل� �أ- �أْسَتخِدُم حاسَّ
✔ في �لَمكاِن �لُمناِسِب :

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 
آَخُر ساِخٌن، َكيَف َتستطيُع �لتَّمييَز َبيَنُهَما ؟ �أَماَم ريم كُوباِن ِمَن �لماِء �أَحُدهما بارٌِد و�ل�

يء طريٌّقاٍسالشَّ

َقَلم

قُْطن

َحَجر

َمعُجون
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، َوصوَرًة لَشيٍء َقاٍس: ب- �ألِصُق صورًة لَِشيٍء َطريٍّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لمشي في مسار �أمامي ومتعّرج.

- القدرة البدنّية: �لتّو�فق �لعصبي �لعضلي، �لّسرعة، �لّرشاقة.

نَشاُط ١٨: �أحاِفُظ على ِجْسمي َسليماً

آتَِية، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَر �ل� ُل �لصُّ �أ- �أَتاأمَّ

خصيَّةِ.  لوِك �لَّذي َيدلُّ على �ل�هِتمامِ بِالنَّظافةِ �لشَّ ب- �أَضُع �إِشارة ✔ بِجانِِب صوَرةِ �لسُّ
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آتيَة، و�أناِقُشَها َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: َوَر �ل� ُل �لصُّ ج- �أَتاأمَّ

نَشاُط ١٩: �أْحِزُر ما ُهو 

ْحساِس فيها: �أِصُل كُلَّ صوَرٍة َمَع �لُْعضِو �لَْمسؤوِل َعِن �ل�إِ
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: �أْصَنُع �ألْبومي بَِنْفسي �لنَّشاُط �لِْختاميُّ

بُِمَساَعَدِة �أْسَرتي:

ُحِف �أو �لَْمجلات .	  ، َسو�ء ِمَن �لصُّ َعًة تُعبُِّر َعِن �لْحو�سِّ �أْجَمُع، �أو �أْرُسُم ُصَور�ً ُمَتَنوِّ

ألبوِم )َدفتر �أو �ألْبوم �أو ملف(.	  َوَر في �ل� �ألِْصُق َهِذِه �لصُّ

ألبوم.	  �أَسّمي �ل�



٢0

: �أَعرُِّف بَِنْفسي �لنّشاُط �لتَّمهيديُّ

َبْعَد َتْنفيِذ �لنَّشاِط َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي :

�أ - �أْكُتُب �ْسمي

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُن بالوناٍت بَِعَدِد َسَنو�ِت ُعْمري، ثُمَّ �أْكُتُب �لَْعَدَد في �لُْمْسَتطيل :            ب_�ألَوِّ

َعَدُد َسَنو�ُت ُعْمري

رُس الثّاني: اأنا واأْسَرتي الدَّ
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ب- �أنا بِنٌت�أ- �أنا َولٌَد

َبْعَد َتْنفيِذ �لنَّشاِط َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي

  �أ-  �أَضُع د�ئَِرًة  َحْوَل َرْمِز �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثِّلُني:

نَشاط ١:  َولٌَد/ بِْنٌت

ب- �أِصُل صوَرَة �لْولَِد و�لِبْنِت بِما ُيناِسُب كُّلاً ِمنهما ِمَن �لَملابِِس:



٢٢

ُن بِاللّوِن ال�أْحَمِر َملابَِس �لِبْنِت، َوباللّوِن ال�أْزَرِق َملابَِس �لَولَِد . ج- �ألَوِّ
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نَشاط ٢:  �أَتَعرَُّف �إِلى �أْسَرتي

�أ- �أِصُل َبْيَن �لّصوَرِة و�لَكِلَمِة �لُمناِسَبِة:

�أمّ

�أب

�أخ

�أْخت
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ُن �ل�أصابَِع َحَسَب َعَدد �أْفَر�د �أْسَرتي : ب- �ألَوِّ

 نَشاُط ٣: �أْبَحُث َعِن �للُّْغِز

أْسَرِة في  �ل� �أْفر�ِد  ِمْن  َفْرٍد  َو�ِجِب كُلِّ  َبْيَن  �أِصُل  ُمَعلِّمي،  بُِمساَعَدِة  �أ- 
ِل، َمَع �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل َهذ� �لْو�ِجَب في �لَعموِد �لثّاني: أوَّ �لَعموِد �ْل�

 �أبي ُيساِعُد �أّمي في  َتْرتيِب �لَبْيِت.

غيِر.  �أمِّي َتْعَتني بِاأخي �لصَّ

 �أخي ُيَنظُِّف ُغْرَفَتُه.

 �أْختي تُساِعُد �أّمي في َتْنظيِف �لَْبْيِت 



٢5

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

�أساِعُد و�لَِدّي في �أعماِل �لَْبْيِت.

نَشاُط ٤: �أْحَتِرُم َو�لَديَّ

 ✘ �إِشاَرَة  َو  حيَح،  �لصَّ لوَك  �لسُّ تَُمثُِّل  �لَّتي  �لّصورِة  بِجانِِب  �إِشاَرَة ✔  �أَضُع  �أ- 
لوَك �لْخاِطئ. بِجانِِب �لّصورِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ

ب- بِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أَضُع �إِشاَرَة ✔ في �لَْمكاِن �لُْمناِسِب في �لَْجْدَوِل �ْل�آتي:

لوُك اأَبدًااأْحيانًادائِمًاالسُّ

نَّني �أْسَتاأِْذن. �إِذ� �أَرْدُت �لدُّخوَل �إِلى ُغْرَفِة و�لَِديَّ َفاإِ

نَّني ل� �أْصغي لهما َو�أَقاِطُعُهما. َث َو�لِديَّ َفاإِ �إِذ� َتَحدَّ

نَّني �أِطيُعُهما. �إِذ� َطَلَب َو�لَِديَّ ِمنّي َشْيئاً َفاإِ



٢6

نَشاُط ٥:  ُسلوكي َصحيح

حيَح،   لوَك �لصَّ �أ- بُِمساَعَدِة �أْسرتي، �أْرُسُم  بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ

حيح. لوَك َغْير �لصَّ و  بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ

أْجِهَزِة �لَْكْهُربائِيَِّة .  �لَعَبُث بال�

 �لعبث بَطّباِخ �لْغاِز في �لَْمْطَبخ.

أَدو�ِت  كّين َو�ل�  �ْسِتْخد�ُم �لسِّ
ِة. �لْحادَّ

 �ل�ْقِتر�ُب ِمَن �لِمْدفاأِة.

أْضو�ِء ِعْنَد �لُْخروِج ِمَن   �إْطفاُء �ْل�
�لَْمْنِزل.

أمِّ في َترتيِب �لَْبْيت.  ُمساَعَدُة �ْل�
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ليِم : لوِك �لسَّ ُن �لّصوَرَة �لتَّي تَُعبُِّر َعِن �لسُّ     ب-�ألَوِّ

ج-  �أَتَحدَُّث َمَع ُزَملائي َوُمَعلِّمي َعْن ُسلوكاٍت َسليَمةٍ �أقومُ بِها مع �أفر�ِد �أْسَرتي.
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نَشاط ٦: نََتعاَوُن َمعاً

، �أَرتُِّب �أحد�َث فِّ ِة )زياَرِة َصديَقتي( وُمناَقَشتها في �لصَّ    َبعَد �ْسِتماعي لِِقصَّ

أرقاِم ) ١ - ٤(. ِة بِاْسِتْخد�ِم �ْل�    �لِْقصَّ

حوِن ُيساِعُد �أبي في َتْحضيِر �لصُّ

ناِت و�لَحلوى ُم �أّمي �لُْمَعجَّ أْغر�َضتَُقدِّ َيْشَتري ماِجُد �ل�

ناِت تُساِعُد ريما �أّمي في َتْحضيِر �لُْمَعجَّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لمشي في مسار �أمامي ومتعّرج وبعّدة �تّجاهات.

- القدرة البدنّية: �لتّو�فق، �لّسرعة، �لّرشاقة.
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نَشاُط ٧: ِمْن َحّقي 

َوَر َو�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي : ُل �لصُّ �أ- �أَتاأمَّ

َحّقي في �لتَّعبيِر َعْن َر�أْيي

َحّقي في �لِعلاجَحّقي في �للَِّعب

َحّقي في �لِْغذ�ء

َجَرِة، و�أَضعُه في �لَْفر�ِغ �لُْمناِسِب لَه :  ب- �أختاُر َرْقَم �لَْحقِّ ِمَن �لشَّ

ِمْن َحّقي �أْن : 

�ألَْعَب َمَع �أخي َو�أْختي.	 

ّياً.	  �أَتناَوَل ِغذ�ًء ِصحِّ

�أزوَر �لطَّبيَب ِعْنَدما �أْمَرض.	 

�أَعبَِّر َعْن َر�أْيي.	 

٢
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: �أْسَرتي َسعيَدٌة �لنَّشاُط �لْختاِميُّ

آتَِيَة، َو�أناِقُشها َمَع ُمَعلِّمي وُزملائي: َوَر �ْل� ُل �لصُّ �أ- �أَتاأمَّ

ُمَخيَّم َمديَنة

باِدَيةَقْرَية

نَشاُط ٨: �أْيَن �أْسُكُن؟

ب- بِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أَضُع د�ئِرًة َحْول َمكاِن َسَكني:

�أنا �أْسُكُن في )َمديَنة، َقْرَية، ُمخيَّم، باِدَية(

آتي: ِن، �أقوُم بَِعَمِل �ْل� َبْعَد ُحصولي َعلى �لَوَرِق �لُْمَلوَّ

َتْصميُم بِطاَقٍة بُِعنو�ِن )�أْسَرتي َسعيَدٌة(، َعلى �أْن َتْحَتوي َهِذِه �لِبطاَقُة َعلى 	 

َعٍة . ُصَوٍر َوُرسوماٍت ُمَتَنوِّ

َتْقديُم �لِبطاَقِة ل�أحد �أْفر�ِد �أْسَرتي.	 
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�لنَّشاط �لتَّمهيدي:َجّدي َوَجدَّتي

آتَِيَة، َو�أعبُِّر َعنها : َوَر �ل� ُل �لصُّ �أ- بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أَتاأمَّ

أّمي أبيَهذ� َجّدي لِ� َهذ� َجّدي لِ�

أْجد�َد، َو�أْكُتُب �لَعَدَد في     ، و�أُعدُّ �لَْجّد�ِت َو�أْكُتُب �لَعَدَد في ب- �أُعدُّ �ْل�

أّمي تي لِ� أبيهِذِه َجدَّ تي لِ� هِذِه َجدَّ

ْرُس الثّالُِث: زيارٌة اإِلى َبْيِت َجّدي الدَّ



3٢

نَشاط١: َشَجَرُة �أقاِربي

آتَِيَتْين: �أ- �أناِقُش َمَع ُمَعلِّمي �لّصوَرتْيِن �ل�

ج- بُِمساَعَدِة �أْسَرتي �أْكُتُب �أْسماَء �أْجد�دي في �لُمْسَتطيل :

أبي أبيَجّدي لِ� أّميَجّدتي لِ� َجّدتي لِ� أّمي  َجّدي لِ�

�أقاِربي ِمْن ِجَهِة �أّمي�أقاِربي ِمْن ِجَهِة �أبي

َعّم
�أب

ة َعمَّ

َجّدَجّد
ة ةَجدَّ َجدَّ

َخال
�أمّ

َخالَة
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ب- بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب َعَدَد:

َعّماتي �أْعمامي

خال�تي �أْخو�لي

نَشاط٢: َبْيُت َجّدي

�أ- �أشاِهُد �لّصوَرَة، َو�أَعبُِّر َعنها:

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

�أٌخ لَِعّمي، َو�ْبُن َجّدي َمْن َيكون؟
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ِة )ِزياَرٌة �إلى َبيِت َجّدي(، �أَضُع �إِشاَرَة ✔ في  ب- َبْعَد �ْسِتماعي لِِقصَّ
ُة بِاإِْعد�ِدِه : �لُمْسَتطيل بِجانِِب صوَرِة �لطََّبِق �لَّذي قاَمِت �لَجدَّ

حيِح، َو �إِشاَرَة ✘ بِجانِِب صوَرِة  لوِك �لصَّ ج- �أَضُع �إِشاَرَة ✔ بِجانِِب صوَرِة �لسُّ
لوِك �لْخاِطئ : �لسُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتّحّرك بمسار�ت ومستويات مختلفة.

- القدرة البدنّية: �لتّو�فق، �لتّو�زن، �لّرشاقة.



35

 نَشاُط ٣: �أَدو�ٌت في َبْيِت َجّدي

آتَِيَة، َو�أناِقُش َمَع ُزَملائي �ْسِتخد�ماتِها:  أَدو�ت �ْل� ُل �ل� �أ- بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أَتاأمَّ

ِغْربالِمْنشار

ِمْشطِمْنَجلِمْحر�ث

َفاأسِمْجَرَفةِمَقّص
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في  تُناِسُبها  �لَّتي  َو�لّصوَرِة  )�أ(،  �لَعموِد  في  أد�ِة  �ل� َبْيَن  �أِصُل  ب- 
�لَعموِد )ب(.

�لَعمود )ب(�لَعمود )�أ(
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 نَشاُط ٤: ُسلوكي َصحيح

�أ- بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أِصُل َبيَن �لّصوَرِة و�لِعباَرِة �لُمناِسَبة:

 �أسَتاأِْذُن َقْبَل �لدُّخوِل

 �أْسَتِمُع لَِكلاِم �أْجد�دي

 �أَسلُِّم على �أْجد�دي

آتَِيِة: ب- �أْكِمُل َتْلويَن �لّصوَرِة �ل�
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�لنَّشاُط �لِْختاِمّي

ُم بِطاَقَة ُشْكٍر  �أ-    َبْعَد ُمشاَرَكتي في َتمثيِل َدْرِس )ِزياَرٌة �إلى َبيِت َجّدي(، �أَصمِّ
تي ِعْنَد ِزياَرتي لَهما : ُمها لَِجّدي َوَجدَّ و�أَقدِّ

ب-    بمساعدِة معلمي �أعبُر شفوياً عن �لمفاهيِم �لتي تعلمُتها خلاَل در�ستي 
لهذه �لوحدَة.
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اأنا ُمواِطن ٢
الوحدة الثانية

اأنا َوُمْجَتَمعي

اأنا فَِلْسطينّي

اأنا َومْدَرَستي
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: َمدَرَستي َبْيتي �لثّاني �لنَّشاُط �لتَّْمهيِديُّ

آتي َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: ُد �لنَّشيَد �ل� �أ- �أردِّ

ُن َكِلَمَة ب-  �ألوِّ

يا َمْدَرَستي     يا َمــــْدَرَستي
ما �أْحلاِك      يا َمـــــْدَرَستي
�أْقضي فيِك    كُـــــلَّ �لَوْقـِت
َمَع �إِْخو�ني     َمَع �أْصحابي 
ألْعـــــاِب ْرِس     َو�ل� َبْيَن �لدَّ
يا َمْدَرَستي     يا َمْدَرَستي

يا َمْدَرستي

ْرُس ال�أّول: اأنا َوَمْدَرَستي الدَّ

َمْدرََسة
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 نَشاُط ١: َجْولٌَة في َمْدَرَستي

�أ- �أِصُل َبْيَن �لّصوَرِة َو�لَكلَمِة �لُمناِسَبِة :

َمْكَتَبة

َمْقِصف

يَّة َمرافُِق ِصحِّ

ُمْخَتَبر

َمْلَعب

َحديَقة



4٢

ح في �لّصوَرِة �لُْمَصغَّرة: نِة َكما ُهَو ُمَوضَّ أْجز�َء َغْيِر �لُملوَّ ُن �ل� ب- �ألوِّ

ْعَوة: �أـ �أناِقُش َمَع ُمَعلِّمي بِطاَقَة �لدَّ

 نَشاُط ٢: بِطاَقُة َدْعَوة

َدْعَوة

ِل �ل�أساسي  أوَّ فِّ �ل� َتْدعو �إِد�رُة �لَمْدرَسة َطلَبَة �لصَّ
لِزياَرِة �لُموظَّفين �لعاِمليَن في �لَمْدرَسة؛ لِلتَّعرُِّف 

َعلْيِهم وَعلى َمهامِّهم.

�أْهلاً وَسْهلاً بِكم
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ب- بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، �أِصُل َبيَن �لّصوَرِة َوما ُيناِسُبها.

َمسؤوُل �لَمْكتَبة

ُمَعلِّم

ُمديُر �لَمْدَرَسة
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 نَشاُط ٣: �أْبطاُل �لنَّظاَفة

في   ✘ و�إِشاَرَة  حيِح،  �لصَّ لوِك  �لسُّ تَُعبُِّر عن  �لَّتي  �لّد�ئَِرِة  في   ✔ �إِشاَرَة  �أَضُع 

لوِك �لخاِطئ : �لّد�ئَِرِة �لتي تَُعبُِّر عن �لسُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتّحّرك بمستويات مختلفة )منخفضة، متوسطة، عالية(

- القدرة البدنّية: �لمرونة، و�لتّو�فق �لعصبي �لعضلي.
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تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لّزحف، �لزحف بمستويات مختلفة

- القدرة البدنّية: �لمرونة، و�لّرشاقة.

 نَشاُط ٤: َمْدَرَستي لِْلَجميع

�أ ـ �أر�ِفُق َصديقي في َطريِقِه لِْلُوصوِل �إِلى �لَمْدَرَسة :
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ْخِص �لَّذي َيسَتْخِدُمها  أد�ِة في �لَعموِد )�أ(، َو�لشَّ ب- �أِصُل َبيَن �ل�
في �لَعموِد )ب(.

�لَعمود )ب(�لَعمود )�أ(
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�أ- بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، �أصُل َبيَن �لِعباَرِة و�لّصوَرِة �لُمناِسَبة .

 نَشاُط ٥: �ألَْعُب، و�أْعِرُف و�ِجباتي

 �أْسَتِمُع �إِلى ُمعلِّمي.

 �أِقُف بِِنظاٍم.

 �أَتعاَوُن َمَع َصديقي.

 �أْسَتاأِذُن ِمْن ُمعلِّمي َقبَل �أْن �أَتكلَّم.

 �أحاِفُظ َعلى نَظاَفِة َصّفي.
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 نَشاُط ٦: �أْعِرُف ُحقوقي 

أَتعرََّف �إِلى ُحقوقي. آتَِيَة؛ لِ� �أ- بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أناِقُش �لّصَوَر �ْل�

َحّقي في �للّعبَحّقي في �لُْمساو�ة

َحّقي في �لتَّْعليمَحّقي في �لِْحماَية
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ل    نَشاُط ٧: َصّفي َمكاني �لُمَفضَّ

ل، َوما ُيناِسُبها في �لَعموِد �لثاني. أوَّ وِر في �لَْعموِد �ل� �أصُل َبيَن �لصُّ
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نا : َهّيا نَُزيُِّن َصفَّ �لنَّشاُط �لِختاِميُّ

�أ- �أعبُِّر َعن �لّصوَرِة َشَفِويًّا

نا. ب- �أشاِرُك ُزَملائي في َتزييِن َصفِّ
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�لنَّشاُط �لتَّْمهيِديُّ : �لَحّي 

�أ- �أناِقُش �لّصوَرَة َمَع ُمعلِّمي، و�أْذكُُر �أْسماَء �لَمباني �لَّتي �أشاِهُدها فيها.

ُن َكِلَمَة ب-  �ألوِّ

رُس الثّاني: اأنا َوُمْجَتَمعي الدَّ

َمْشفى

َمْسِجدَمْدَرَسة َكنيَسة

َحّي
ْ
ال
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ناُت �لَْحّي نَشاُط ١: ُمَكوِّ

، و�ألِصُقها. ناِت �لَْحيِّ بُِمساعدِة �أسَرتي، �أْجَمُع ُصَور�ً لُِمَكوِّ

نَشاُط٢: َجْولٌَة في ُمحيط َمْدَرَستي

أماِكن �لُمشابَِهةِ للاأماِكن �لَّتي شاَهدناها �أثناَء �لَجْولَة : �أ- �أضُع �إِشارَة ✔ بِجانِِب ُصورِ �ل�
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ناُت �لّشاِرع نَشاُط٣: ُمكوِّ

 بُِمساَعدة �أْسَرتي، �أْجَمُع �أو �أْرُسُم ُصَور�ً، و�ألِصُقها في �لَمكاِن �لُمناِسب:

شاِرع

َمَمرُّ ُمشاة

َسّياَرة

�إشاَرٌة َضوئِيَّة

نَشاُط٤: ُعبوُر �لطَّريق

�أِصُل َبيَن �لّصوَرِة في �لَعموِد )�أ(، وما ُيناِسُبها في �لَعموِد )ب( .

�لَعمود )ب(�لَعمود )�أ(
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نَشاُط٥: َمَمرُّ �لُمشاة 

أْرقام . �أ- �أرتُِّب ُخطو�ِت ُعبوِر َمَمرِّ �لُمشاِة باْسِتخد�ِم �ل�

ب- �أعبُِّر َشَفِويّاً َعن �لّصوَرة .

شارُة �لَضْوئِيَُّة نَشاط٦: �ل�إ

حيَحة. ألو�ِن �لصَّ ُن �إِشاَرَة �لُمروِر باْسِتخد�ِم �ل� �أ- �ألوِّ

ِقف                  �ْستِعد                �نَْطِلق
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تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتّحرك في مسار�ت و�تّجاهات مختلفة.

- القدرة البدنّية: �لتّو�زن و�لّرشاقة.

وئِيَّة: شاَرِة �لضَّ ماً للاإِ ب- بُِمساعدِة �أسَرتي، �أصَنُع ُمَجسَّ

َخشِبيٌة،  ِقطَعٌة  �ألو�ن،  ِمَقص،  َكرتونِيٌة،  ُعلبٌة  ال�أَدوات: 
بِطاقاٌت َكرتونِيَّة. 

ُخطواُت الَعمل: 
١- بُِمساَعَدِة �ل�أسَرِة، �أقُصُّ �لِبطاقاِت بَِشكٍل د�ئِِريٍّ بقياساٍت 

مغ.     ُمَتساويٍة، و�أَثبُِّتها َعلى ُعلبة �لَكرتون بالصَّ
وئيَّة ُمرتَّبة ِمن �أْعلى �إلى �أْسفل    شاَرة �لضَّ نُها بِاألو�ِن �ل�إِ ٢- �ألَوِّ

    )�أْحَمر ، �أْصَفر ، �أْخَضر(.
٣- �أَثبُِّت ِقطَعَة �لَخَشِب �أْسَفَل ُعلَبة �لَكْرتون .

ْوئِيَّة  شاَرة �لضَّ �ل�إ

ة ة، وُمْمَتلكاٌت عامَّ نَشاُط ٨: ُمْمَتَلكاٌت خاصَّ

ة، ورقم ٢  �أكُتُب رقم 1 بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي َتُدلُّ َعلى �لُمْمَتَلكاِت �لخاصَّ
ة. بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي َتُدلُّ َعلى �لُمْمَتَلكاِت �لعامَّ
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نَشاُط ٩: ُسلوكات

حيح: لوِك �لصَّ �أْرُسُم  ِبجانِِب صوَرِة �لسُّ

: لَْوحٌة ِجد�ِريٌَّة �لنَّشاُط �لِختاِميُّ

ناِت �لَحيِّ ) َبْيت ، شاِرع،  َممرُّ ُمشاة ، َمْسِجد ، 	  �أْجمُع ُصَور�ً لُِمَكوِّ

َمشفى ، َمْدَرَسة ، َكنيَسة ، َحديَقة عامَّة ........(

�أتعاَوُن َمَع ُزملائي في �إِْعد�د لَوحِة حائٍِط، و�أَضُع ُعنو�ناً ُمناِسباً لها.	 

ّف .	  �أْعِرُض �للَّوَحَة في َمكاٍن ُمناِسٍب في �لصَّ
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: َعَلمي ُيَرْفِرُف �لنّشاُط �لتَّْمهيِديُّ

ُن َعلَم بِلادي �ألوِّ

أْحَمر ُن �لُْجْزَء �ل� �ألوِّ

أْسَود ُن �لُْجْزَء �ل� �ألوِّ

أْخَضر ُن �لُْجْزَء �ل� �ألوِّ

ُن َعَلَم بِلادي �ألوِّ

رُس الثّالث: اأنا فَِلْسطينّي الدَّ

- �أضُع �إِشاَرَة ✔ في �لّد�ئِرِة �لَّتي تُشيُر �إِلى �لَعَلِم �لِْفَلْسطيِنّي.

نَشاط ١: َعَلمي َشكٌل ولَوٌن
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نَشاُط ٢: �لنَّشيُد �لَوَطِنيُّ �لِْفَلْسطيِنيُّ

: ُد َمَع ُزَملائي �لنَّشيَد �لَوَطِنيَّ �لِْفَلْسطيِنيَّ �أردِّ

ِفد�ئي ِفد�ئي  ِفد�ئي              يا �أْرَض �لُجدود

ِفد�ئي ِفد�ئي  ِفد�ئي              يا َشْعَب �لُخلود

بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري

أْرضي َود�ري َو�أْشو�ِق َدّمي لِ�

َصِعْدُت �لِجباَل َوُخْضُت �لنِّضاَل

َقَهْرُت �لُمحاَل َحطَّْمُت �لُقيوَد

ِفد�ئي ِفد�ئي  ِفد�ئي            يا �أْرَض �لُجدود

لاِح ياِح َوناِر �لسِّ بَِعْصِف �لرِّ

َو�إِْصر�ِر َشْعِبي لِخْوِض �لِكفاِح

ِفَلْسطيُن د�ري وَدْرُب �نتصاري

مود ِفَلْسطيُن ثاري َو�أْرض �لصُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لجري �ل�أمامي.

- القدرة البدنّية: �لّسرعة، �لتّو�فق �لعصبي و�لعضلي.
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نَشاُط ٣: ُمُدٌن ِفَلْسطيِنيَّة

 بُِمساَعدِة �أْسَرتي، �ألصق ُصَور�ً لُِمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة في �لُْمْسَتطيلات.

نَشاُط ٤: �لُقْدُس عاِصَمتي

ُن �أ- �ألوِّ

ُقْدُس اعِصَمُة فِلَْسطني
ْ
ال
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نَشاُط ٥: َمعالُِم ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة

آتيَة، و�أناقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُل �لّصَوَر �ل� �أ- �أتاأمَّ

َمْسِجُد
ْخرِة قُبَِّة �لصَّ

ْبر�هيمي ميناُء َعكّا�لَمْسِجُد �لُعمري �لَحرُم �ل�إِ

ب- �أِصُل َبيَن �ْسمِ �لَمديَنِة  و�لّصوَرِة �لُْمناِسَبِة:

ةَعكّا�لَْخليل�لُقْدس َغزَّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتّحّرك بمستويات و�تّجاهات مختلفة.

- القدرة البدنّية: �لّرشاقة، �لتّو�فق، �لتّو�زن، �لمرونة.
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نَشاُط ٦: �أِحبُّ وَطني نَظيفاً

  ✘ َو�إِشاَرَة  حيح،  �لصَّ لوَك  �لسُّ تَُمثُِّل  �لَّتي  �لّصورِة  بِجانِِب   ✔ �إِشاَرَة  �أَضُع  �أ- 
لوَك �لخاِطْئ. بِجانِِب �لّصورِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ

أْعماِل �لَّتي �أقوُم بِها لْلُمحاَفَظِة على نَظافِة َوَطني. ب- �أَعبُِّر َشَفِويّاً عن �ْل�

نَشاُط ٧: بطاَقُة ُهِويَّة

بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �لَْمْطلوَب في بِطاَقِة �لُْهِويَِّة.

بِطاَقُة ُهِويَّة   

�ْسمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نو�ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُعْمري بِالسَّ

عائَِلتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصّفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمْدَرَستي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    صوَرتي
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نَشاُط ٨: �إْعلاُن �ل�ْسِتْقلال

ِة ِمْن )١- ٥( َكما َسِمْعُتها ِمْن ُمعلِّمي.  �أ- �أرتُِّب ُصَوَر �أْحد�ِث �لِقصَّ
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نَشاُط ٩: �لِجْنِسيَّة

آتَِيِة َشَفِويًّا. �أ- �أَعبُِّر َعِن �لّصوَرِة �ْل�

حيح. ْقِم �لصَّ ب- �أُعدُّ ُحروَف َكِلَمِة ِفَلْسطيَن، و�أَضُع       َعلى �لرَّ

١      ٢      ٣      ٤       ٥      ٦     ٧

ج- ِبُمساَعَدِة �أْسَرتي، �أذكُُر �أْسماَء �أْسرى في ُسجوِن �ل�ْحِتلال.

آتَِيَة، و�أَعبُِّر َعْنَها َشَفِويّاً.  ُل �لّصوَرَة �ل� ب- �أَتاأمَّ
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: َمعالٌِم في ِفَلْسطين �لنَّشاُط  �لِختاِميُّ

١- بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْجَمُع ُصَور�ً لَِمعالَِم ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة، ِمْثل:

َسَبْسطَية،  �آثاُر  َقْصُر ِهشام،  ْبر�هيمّي،  �ل�إِ �لَحَرُم  �لَمْهد،  َكنيَسُة  ْخَرة،  �لصَّ )قُبَُّة 
َكنيَسُة �لِبشاَرة، سوُر َعكّا، جاِمُع َحَسْن بيك، َوَغيرها(.

٢ - �أشاِرُك ُزَملائي في �إِْعد�د َمَجلَِّة حائٍِط تَُعّبُر َعْن َمعالَِم َوُمُدِن َوَطني ِفَلْسطين .

٣-  بمساعدِة معلمي �أعبُر شفوياً عن �لمفاهيِم �لتي تعلمُتها خلاَل در�ستي 
لهذه �لوحدَة.
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بيَئتي َجميَلة٣
الوحدة الثالثة

اأَتَنفَّس َهواًء 
َنظيفًا

تُربة ِبلادي 
َخْصبة

في َبْيِتنا ِبْئُر 
ماء 

اأكَتِشُف 
بيَئتي 
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:َهل َخرْجَت في نُزَهة؟  �لنّشاُط �لتَّْمهيِديُّ

ناِت �لَّتي َشاَهْدتُها في �لنُّزَهِة. �أ- �أضُع �إِشارَة ✔ بِجانِب �لُمكوِّ

ناٍت �أْخرى َشاَهدتها في �لنُّزَهِة. ُد َشفويّاً ُمكوِّ ب- �أعدِّ

ُصخور�أْشجار َهو�ءتُرَبةَحيو�نات

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي َو ُزَملائي. َوَر �ْل� ُل �لصُّ �أ- �أَتاأمَّ

َبَقَرة َشَجَرُة َزْيتون

ُصخور

بالونات

ماُء �لَْبحر

نَشاُط ١: �أتاأّمُل، و�أناِقش

رُس ال�أّول: اأكَتِشُف بيَئتي الدَّ
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�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

لَوني �أْخَضُر، َيقِطفوَن ثَِماري َوَيعِصرونَها، وُينِتجوَن منها 
يَت �لُمفيَد. َفَمْن �أكُون ؟ �لزَّ

نَشاُط ٢: َجْولٌَة في بِيَئتي

�أ- �أَضُع �إَِشارَة ✔ �أْسَفَل ما َشاَهْدتُه ِخلاَل �لَجولِة.

تُر�ب ُعْصفورَسلَُّة َقش  ُدْعسوَقة 

ب- بِمساَعدِة ُمعلِّمي، �أَضُع  َحوَل �لَكِلَمِة �لُمناِسَبة: 

يٌة. ١.�لنّباتاُت و.............كائِناٌت حَّ

ناٌت َغيُر َحيٍَّة. خوُر َو�لماُء و.........ُمَكوِّ �لَْهو�ء ، �لحيو�نات٢. �لصُّ

�لَْهو�ء ، �لحيو�نات
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ن َغْير َحّي كائِن َحّي  ُمَكوِّ

ناٍت  ج- بِمساَعدِة �أَسرتِي، �أرُسُم ِمثال�ً و�ِحد�ً على َكائِناٍت َحيَّة، و�آَخَر على ُمَكوِّ
َغيِر َحيٍَّة.

ناٌت َغْيُر َحيٍَّة  نَشاُط ٣: َكائِناٌت َحيٌَّة، وُمكوِّ

أْحُرِف �لنّاِقَصِة في �لَمكاِن �لُمناِسب :  �أ- �أساِعُد َمْحمود�ً في ِكتاَبِة �ل�

ر ـَ ج

ْبـ ـَ ح

� فـ ِمـ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتَّصويب.

- القدرة البدنّية: �لَتو�فق �لعصبي �لحركي.
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َوصوَرَة  ال�أْخَضِر،  بِاللَّوِن  �لَْحيِّ  �لَكائِِن  صوَرة  ُن  �ألوِّ ُمعلِّمي،  بُِمساَعَدِة  ب- 
ِن َغيِر �لَْحّي بِاللَّوِن ال�أصَفِر. �لُمكوِّ

ِمَقّصَشَجَرة

نَشاُط ٤: �ألْبوُم ُصَور

آتِيَتيِن َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُل، و�أناِقُش �لّصورَتيِن �ل� �أ- �أَتاأمَّ

ِه �لّصوَرة �أ: َوليٌد في َبْيِت َجدِّ

طِح �لّصورة ب: َمظاِهُر �لسَّ

َبْحرَسْهل

َصْحر�ء

َجَبل

و�دي
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َبْيَن صوَرِة  �أِصُل  ِه(،  َجدِّ َبيِت  )َوليٌد في  ِة  لِقصَّ �سِتماعي  َبعَد  ب- 
طِح و�سِمه. َمظَهِر �لسَّ

وادي

َجَبل

َسْهل

َبْحر

َصْحراء

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

تُغطّي �أْرضي ِرماٌل َصفر�ُء، َجّوي َحارٌّ ، وَيْنمو َعلى َسطحي 
ّباِر ، َفَمْن �أكون ؟  نَباُت �لصَّ



71

�لغاِزيَُّة �لّسائِلُة لبُة �لصَّ

طح نَشاُط ٥: َمظاهُر �لسَّ

طِح. ُن َمظاهَر �لسَّ       �ألوِّ

ْهل�لَجَبل �لو�دي�لسَّ

�لَبْحُر ْحر�ُء �لصَّ

ِة نَشاُط ٦: َحال�ُت �لمادَّ

ِة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي، �أَضُع �إِشارَة   �أ- َبْعَد َتنفيِذ �لنَّشاِط �لُْمَتَعلِِّق بِحال�ِت �لْمادَّ
✔ في �لَمكاِن �لُمناِسب.

�لحالة

�أسَتطيُع �أْن �أْلَمَسُه

�أْستطيُع �أْن �أمِسَكُه

�لّصفة

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: رمي ولقف �لكرة.

- القدرة البدنّية: �لَتو�فق �لعصبي �لعضلي، �لتو�زن، سرعة رد �لفعل.
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ب- بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، �أكِمُل كُلَّ َكِلَمٍة في �لُمربَِّع بِالَْحرِف �لنّاِقِص، ُمْسَتعيناً 
بِالُجَمِل �لُمرَفَقِة: 

حالَُتُه َصلَبٌة، َو�أْسَتْخِدُمُه لِلُجلوس.

حالَُتُه سائَلٌة.

حالَُتُه غاِزيٌَّة، ويتصاعد من �إِبريِق �لّشاي عند 
غليان �لماء فيه.

ي .... ْر كـُ

.... يـ .... ـَ ع

ر � .... بـُ

نَشاُط ٧: �أَجرُِّب و�أْسَتمِتُع

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي، ثُمَّ �أِصُل َبيَن ُصَوِر �لَمو�دِّ  َوَر �ل� �أ- �أناِقُش �لصُّ
�لُمَتشابِهة في حال�تِها:

َحَجر

ِمنطاٌد َمْملوٌء بِغاز

َعصير

َجَبل

ُبخاُر �لماِءَبْحر
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ُبخار

كَُرة

َزْيت

بالون

َماء

َحَجر

َسْهلَبحرَجبل

ِة �لُمْختِلَفِة في حالَِتها، ثُمَّ �أناِقُش  ب- �أَضُع �إِشاَرَة ✘ بِجانِِب صوَرِة �لْمادَّ
َبَب َمَع ُمَعلِّمي: �لسَّ
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نَشاط ٨: َتْذِكَرٌة لِلدُّخوِل

ْندوِق: آتَِيَة بِاْخِتياِر �لَحْرِف �لُمناِسِب ِمَن �لصُّ �أ- �أْكمُل �لَكِلماِت �ل�

ـَ   ،   ِز      أْحُرُف �لنّاِقَصُة    �  ،  ب �ْل�

ة: حال�ُت �لمادَّ

ـْ   ـة،    ٢- سـ  ئـَِلة،    ٣- غا  يَّة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ١- َصل

ب- �أَسّمي شفويّاً َمو�دَّ في �لبيَئِة حالَُتها َصْلَبٌة، و�أْخرى سائَِلٌة، و�أْخرى غاِزيٌَّة .

�لنَّشاُط �لِختاميُّ : لَْوحاٌت ِجد�ِريٌَّة

بُِمساَعدِة �أْسَرتي �أْختاُر ُعنو�َن لَْوَحٍة ِمن �للَّْوحاِت �لثَّلاِث �لُمْرَفَقِة، َو�أشاِرُك في 
َتْصميِمها َمَع ُزَملائي، َو�أْجَمُع ما َيلَزُم ِمن ُصَوٍر َوَعيِّناٍت لِتْصميِمها.

ناٍت  اْلَموادُّ الّلازَِمُة : َعيِّناُت تُْرَبٍة َوُصخوٍر َونَباتات، ُصَوٌر لِكائِناٍت َحيٍَّة، َولُِمَكوِّ
َغير َحيٍَّة، �ألْو�ُح �لَفلّيِن �أو �لَكلَكِل، �أو �ألْو�ُح بوليجال.

لَْوَحُة )١(: َكائِناٌت حيٌَّة 
ناٌت َغيُر حيٍَّة ُومَكوِّ

لَْوَحُة )٢(: َمظاِهُر 
ْطِح �لسَّ

لَْوَحُة )٣(: حال�ُت 
ِة �لمادَّ
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: ِمرَوَحتي َوَرِقيٌَّة  �لنَّشاُط �لتَّْمهيِديُّ

بِمساَعدِة ُمعلِّمي، �أْصنُع ِمرَوَحتي �لَوَرقيَّة :

الَموادُّ وال�أَدوات:

نة ، عيد�ٌن َخَشِبيَّة ُملّونة ، مادَّةٌ ل�ِصَقة.  �أور�ٌق بِقياس A4  ُملوَّ

الُخُطوات : 

َة َمّر�ت .	  �أْطوي �لَوَرَقَة َعْرِضّياً بَِشْكٍل ُمَتعاِكس ِعدَّ

�ألِْصُق ِقطَعًة َخَشبيًَّة َعلى كُلِّ َطَرٍف ِمْن �أطر�ِف �لَْوَرقِة، َمَع �ل�أخِذ بَِعْيِن 	 

�ل�ْعِتباِر َبَقاء ثُلِث �لِقْطَعِة �لَخشِبيَّة باِرز�ً .

�أَثبُِّت َطَرفي ِقْطَعتي �لَخَشِب �لباِرَزتْين َمعاً بِوساَطِة �لّلاِصق .	 

 ُخُطو�ُت ِصناعِة ِمرَوَحٍة وَرِقيَّة 

ُس هواًء َنظيفًا. رُس الثّاني: اأَتنفَّ الدَّ
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نَشاُط ١: َهو�ٌء ِمْن َحولِنا

آتي: ُد �لنَّشيَد �ل� �أ- �أَردِّ

ُسُه لَْيَس نَر�ُه  في كُلِّ َمكاٍن نَْلقاُه                   نََتنفَّ

نْساِن                    لِْلَحيو�ِن َولِلنَّباِت َما �أنَفَعُه لِلاإِ

أْسماء  �ْسٌم ِمْن �أْحلى �ل�

وُيَسّميِه �لُْكلُّ َهو�ء

ب- �أْختاُر �لَكِلَمَة �لُمناِسَبَة، َو�أَضُع د�ئَِرة  َحْولَها :

ُن َكِلَمَة  ج- �ألوِّ

ُث �لنَّشيُد َعن          َيَتَحدَّ

      �لَهو�ُء ِمْن َحْولِنا
 نَر�ُه ، ل� نَر�ُه

 �لَماء ، �لَهو�ء

َهواء



77

ُك �ل�أْجساَم  نَشاُط ٢: َهو�ٌء ُيحرِّ

آتَِيِة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي: َوِر �ل� ُن في �لصُّ �أ - �أَتَمعَّ

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

َوِر �لّسابَِقِة ؟  َما �لَّذي َسبََّب َحَرَكَة �ل�أْجساِم في �لصُّ

ب- �أَسّمي َشَفِويّاً َثلاَثَة �أْجساٍم ُيحرِّكُها �لَهو�ء .
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ُن ُصَوَر �ل�أْجساِم �لَّتي ُيَحرِّكُها �لَهو�ء: ج- �ألَوِّ

نَشاُط ٣: َهو�ئي َحياتي  

و�ئِِر �لُمجاِوَرِة لُِصَورِ �لَكائِناِت �لَّتي َتْحتاُج �إِلى �لَهو�ء:  �أ- �أَضُع �إِشاَرَة ✔ في �لدَّ
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نَشاُط ٤: َهيَّا نُصنُِّف

�أ - ِبُمساَعدِة ُمعلِّمي، �أِصُل َبْيَن �لّصوَرِة و�لِْعباَرِة �لُْمناِسَبة لَها: 

كائِناٌت حيٌَّة
َتحتاُج �لَهو�َء

ناٌت  ُمكوِّ
َغيُر حيٍَّة ل� 

َتحتاُج �لَهو�َء 

ُعصفور

)�أ(

)ب(

َشجرة

�أرنب

َحقيبة

َقفص

َقميص

ب- �أَضُع �إِشاَرَة ✔ بجانب �لّصوَرِة �لُمْخَتِلَفِة في كُلِّ َمْجموَعٍة ِمْن 
آتَِية: وِر �ل� َمْجموعاِت �لصُّ
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ِة خالٍِد و�لَعصافيِر : �أ- �أسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

نَشاُط ٥: �أريُد َهو�ًء نَظيفاً 

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
أمامي �لمتعرج بمستويات و�تجاهات مختلفة. - المهارة الحركّية: �لجري �ل�

- القدرة البدنّية: �لّرشاقة و�لّسرعة.
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ِث �لَهو�ء: ب- �أَضُع �إِشاَرَة ✘ في �لّد�ئَِرة �لُمجاِوَرِة لِلّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل َمْصَدر�ً لَِتلوُّ

آتَِية: ج- �أَضُع �إِشاَرَة ✔ �أو �إِشاَرَة ✘ �أماَم كُلِّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ِت �ل�

١. )        ( نَْحِرق ُعبو�ٍت من �لِبلاْستيِك في حاِوَيٍة َمْوجوَدة في �لّشاِرع .

أْزهاَر في َحديَقِة �لَبْيت . ٢. )        ( نَزَرُع �َل�أْشجاَر َو�ل�
نيَّة .  ِكَ ٣. )        ( نَْبني �لَمصانَِع بِالُقرِب ِمن �لُْبيوِت �لسَّ
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: طائِرتي �لَوَرقيَّة  �لنَّشاُط �لِختاِميُّ

ل �ل�أساسي في َمدَرسِة ....................... أوَّ ف �ل� نََتشرَُّف نَحُن َطلَبة �لصَّ

بِدْعَوتُِكم لُِمشاَرَكِتنا في نَشاط

"َيوُم �لطّائِرِة �لَوَرقيَّة"

َوذلَك َيوم ................... �لُمو�ِفق ........... ِمن �لّساَعة �لثّاِمنة 
و�لنِّصف َصباحاً وَحتّى �لثّانَية َعشرة  و�لنِّصِف ُظهر�ً ، حيُث َسنقوُم بتصنيِع طائِر�ٍت 

َورِقيٍَّة بُِمساَعدتِكم َونْلهو بِها َمعاً  .

نَشُكر لَكم َدْعَمُكم َوَتعاونَُكم .

ُحضوُركم ُيْفِرُحنا

َملحوَظة : 

َمكاُن َتنفيُذ �لنَّشاط : .....................................................

ْحضاِرها َمعُكم . ُمرَفق، �لَمو�ّد �لَمطلوَبة ل�إِ

ِبطاَقُة َدْعَوة للُمشاَرَكِة في َيْوِم الّطائَِرِة اْلَوَرقيَِّة

بِمساَعَدِة �أْسَرتي َوُمعلِّمي، �أْصَنُع طائَِرتي �لَورِقيََّة، َو�ألْهو بِها :

نٌة َوَجميَلة طائَِرتي ُملوَّ

ال�أَدواُت الّلازَِمة : 

كيٌس بِلاستيكيٌّ ِمَن �لنّوِع �لَخفيِف 	 

و�لَمتين، ثلاُث َخشباٍت بِطوِل )٤٥( سم 

لِلو�ِحدة، وبِعْرِض )٢( سم، َخيٌط َمتيٌن 

َورفيٌع لِتثبيِت �لَخَشب، خيوٌط لِلطَّير�ن، 

ل�ِصٌق َقِوي، �أكياٌس بِلاستيِكّيٌة ُملّونٌة 

يل، ِمَقّص.  لِلذَّ

�لماء

أنْهاِر َتر�ني في �لِبحاِر           َتر�ني في �ل�

آباِر أْمطاِر          َتر�ني في �ل� َتر�ني في �ل�

قيَقِة َتر�ني في �لَحديقِة          في �لَغْيَمِة �لرَّ

أزهاَر �أْسقي لَك �ل�أشجاَر        �أروِي لَك �ل�

غير             ل� َتْهدْر �لَكثير َفيا �أخي �لصَّ
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: �أغنّي َو�ألّوُن �لنَّشاُط �لتَّْمهيِديُّ

 �أ- هيَّا نُغنّي َمعاً:
�لماء

أنْهاِر َتر�ني في �لِبحاِر           َتر�ني في �ل�

آباِر أْمطاِر          َتر�ني في �ل� َتر�ني في �ل�

قيَقِة َتر�ني في �لَحديقِة          في �لَغْيَمِة �لرَّ

أزهاَر �أْسقي لَك �ل�أشجاَر        �أروِي لَك �ل�

غير             ل� َتْهدْر �لَكثير َفيا �أخي �لصَّ

ُن َكِلَمَة  ب- �ألوِّ

رُس الثّالِث: في َبْيِتنا ِبْئر ماء. الدَّ

ماء
ْ
ال
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نَشاُط �: ِمْن �أْيَن نَحُصُل َعلى �لماء؟

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: َوَر �ل�  �أناِقُش �لصُّ

نَشاُط ٢: �لماُء َحياتي 

آتَِية: َوَر �ل�  �أناِقُش َمَع ُمعلِّمي �لصُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لجري و�لمشي �أماماً.

- القدرة البدنّية: �لتّو�زن و�لتو�فق �لعصبي �لعضلي.
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�أ- �أِصُل َبْيَن �لّصوَرِة و�لعبارِة �لَّتي تَُعبُِّر َعْنها:

نَشاُط ٣: �أحتاُج �إليِه 

باَحة �لسِّ

ِريُّ �لَمْزروعات

�ل�ْسِتْحمام

ّياَرة َغْسُل �لسَّ

يَِّة �لماِء في َحياتِنا: ب- بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �ألِْصُق ُصَور�ً تُعبُِّر َعْن �أَهمِّ

َن ُجْملًة ُمفيَدًة، و�أْكُتُبها: أكوِّ آتَِيَة؛ لِ� ج- �أعيُد َترتيَب �لَكِلماِت �ل�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِلماء�لحيَُّةَتحتاُج�لكائِناُت
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ْكِل �ل�آتي:   َورِ في �لشَّ أْكِمَل �لَْكِلماِت �لُمعبِّرَة َعِن �لصُّ د- �أْختاُر �لَْحْرَف �لُمناسَب؛ ل�

 ر ، خ ،  ب ، ل  

حيَح،  لوَك �لصَّ - بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، �أَضُع �إِشاَرَة ✔ بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ

لوَك �لخاِطئ : و�إِشاَرَة ✘ بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل �لسُّ

نَشاُط ٤: ساِعدني
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�أَفكُِّر و�أناِقُش: 

١- َيقوُم و�لِدي بَِغْسِل َسّياَرتِِه بِاسِتخد�ِم ُخرطوِم �لماِء .
٢- �أْبقي ُصْنبوَر �لماِء َمفتوحاً �أثناَء َتْنظيِف �أْسناني .

نَشاُط ٥: �تُركوني نَظيفاً 

آتَِيِة َشَفِويّاً : �أ- �أَعبُِّر عن �لّصوَرِة �ل�

لوِك َغيِر �لَمْقبوِل:  لوِك �لَمْقبوِل، و�إَِشاَرَة ✘ �أماَم �لسُّ ب- �أَضُع �إِشارَة ✔ �أماَم �لسُّ

١. )         (  ِطفٌل َيْشَرُب �لَعصيَر، وَيرمي �لزُّجاَجَة في َعْيِن َماء.    

٢. )         (  َرجٌل ُيلقي نُفاياِت �لَمْصَنِع في �لنَّهر.
٣. )         (  �أبي ُينظُِّف بِْئَر �لماِء في َمنِزلِنا بِاْسِتْمر�ر  .
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�لنَّشاُط �لِختاِميُّ

ُم لَوحاٍت   بُمساَعَدِة �أسَرتي، �أْجَمُع ُصَور�ً تُعبُِّر َعْن َترشيِد �ْسِتهلاِك �لماِء ، َو�أَصمِّ
أَعلَِّقها في َمر�ِفِق �لَمْدَرَسة. �إِْرشاديٍة؛ لِ�
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�لنّشاُط �لتَّْمهيِديُّ : نَْلَعُب ونََتَذكَُّر 

َبْعَد َتنفيِذ نَشاِط نَْلَعُب ونَتَذكَُّر َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: 

نُُه : آتيِة، و�ألَوِّ َوِر �ل� يء �لُْمْخَتِلَف ِمْن ِضْمِن َمْجموعاِت �لصُّ ُد �لشَّ  �أَحدِّ

َوْرَدةكُْرِسّيَفر�َشة

َشَجَرةَعَرَبةَجَبل

نَشاُط ١: �لْيابَِسُة 

َرْملُصخوٌر وَحصىتُر�ب

آتَِيَة:  َوَر �ل� �أ -  بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، �أناِقُش �لصُّ

)�أ(

)ب(

رُس الّراِبع: تُْرَبُة ِبلادي خصَبة. الدَّ



90

ُن �لْيابَِسُة ِمن :  آتية: َتَتَكوَّ ُن �لِعبارَة �ل�        ب- �ألَوِّ

تِْرَبة
َ
ُصخوٍر َوأ

نَشاُط ٢: َجْولٌَة في �لَْحديقِة  
 َبعَد َتنفيذي لِنَشاِط )َجولٌَة في �لَحديَقِة(، �أَضُع �إشاَرَة ✔ بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي 

ناِت �لتُّربِة. تَُمثُِّل ُمَكوِّ

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 
َوَجَد َعِليٌّ دوَدَة �أْرٍض في َعيِّنِة �لتُّرَبِة �لَّتي َجمَعها، بِالتَّعاُوِن 

َمَع �أْسرتي �أْبَحُث َعْن فائَِدِة َهِذِه �لّدوَدِة لِلتَُّربِة.
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غيُر   نَشاُط ٣: �لعالُِم �لصَّ

غيِر َمَع ُزَملائي، وَتَعرُّفي �إِلى ِصفاِت �لتُّربِة �لطّينيَِّة و�لتُّرَبِة  َبعَد َتنفيِذ نَشاِط �لعالِم �لصَّ

آتي بَِوْضِع �إِشاَرَة ✔ في �لَمكاِن �لَّذي ُيناِسُب نَْوَع �لتُّرَبِة.  ْمِليَِّة، �أمَلاأ �لَجْدَوَل �ل� �لرَّ

فاُت �لصِّ

َخشنناعمُبنّي�أْصَفر

�لملمُس �للّون

َرْمِليَّة

طينيَّة

نَوُع �لتُّربِة

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لّرمي و�للّقف و�لجري في عّدة �تّجاهات.

- القدرة البدنّية: �لتّو�فق، �لّرشاقة.

نَشاُط ٤: في ُمختبِر �لُعلوِم  

 َبعَد َتنفيِذي نَشاطاً في ُمْخَتَبِر �لُعلوِم، وبُِمَساَعَدِة ُمَعلِّمي، �أِصُل  َبيَن نَْوِع 
�لتُّرَبِة َوِصفاتِها. 

َرْمليَّة

طينيَّة

�أَقلُّ �ْحِتفاظاً بِالماء 

�أكثُر �ْحِتفاظاً بِالماِء 

لَْونُها ُبني

لَْونُها �أْصفر 

َملَمُسها نَاِعم 

َملَمُسها َخِشن 



9٢

ر�َعُة   نَشاُط ٥: فو�ئُِد �لتُّرَبِة : �لزِّ

آتَِية َمَع ُمعلِّمي و ُزَملائي. َوَر �ل� �أ - �أناِقُش �لصُّ

ر�عِة ُز �ل�أرَض لِلزِّ ُمز�رٌع  ُيجهِّ

ِعنٌب من �لَخليِلُبرتقاٌل من يافا�أْزهاٌر ِمن َغزة

�أَفكُِّر و�أناِقُش: 
ر�عِة. ْمليَِّة َمعاً ِعنَد �لزِّ َيقوُم �لُمز�ِرعوَن بَِخلِط �لتُّربِة �لطّيِنيَِّة و�لرَّ
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ب- �أساِعُد �أْحَمَد في �إِكماِل َتلويِن �للَّْوحِة : 

 ج - بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �أْسماَء نَباتاٍت نَزَرُعها في َحديَقِة �لَمْنِزِل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط ٦: فو�ئُد �لتُّربِة : ِصناَعُة �لَْفّخاِر  

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر �ل� �أ - �أناِقُش �لصُّ

ر�عِة ْلصاِل�أو�ني َفّخاريٌّة للزِّ َتْشكيُل �لصَّ
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ُن صوَرَة �لَْجرَّة :  �ألَوِّ

نَشاُط ٦: َفو�ئُد �لتُّربِة : ِصناعُة �لزُّجاِج  

آتَِيَتيِن َمَع ُمعلِّمي و ُزملائي. �أ - �أناِقُش �لّصوَرتيِن �ل�

َتْشَتِهُر َمدينُة الَخليِل ِبِصناعِة الزُّجاِج وتلويِنِه

نَستخدُم �لرَّمَل في ِصناعِة �لزُّجاِج�أدو�ٌت َجميلٌة ِمَن �لزُّجاِج

ُن َكِلَمة :        ب-  �ألَوِّ

الزُّجاج
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خوِر في �لِبناء نَشاُط ٨: فو�ئُِد �لتُّربِة و �لصُّ

آتَِيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي : َوَر �ل� �أ - �أناقُش �لصُّ

َقْصُر ِهشاٍم / �أريحاَكنيَسُة �لَمهِد / َبْيَت لحٍم �لَمْسِجُد �لِقبِليُّ ُجزٌء ِمَن 
�لْمْسجِد �ل�أْقصى/ �لُقدس

ْخَرِة َكما في �لّصوَرِة �لُمَصغَّرِة : ُن َمْسجَد قُبَِّة �لصَّ ب- �ألَوِّ

ة في َمديَنتي.   ج- �أذكُُر َشَفِويّاً �أسماَء َمعالَِم ُمِهمَّ
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خوِر :َبيٌت و�أدو�ٌت نَشاط ٩:فو�ئُد �لتُّربِة و �لصُّ

آتَِية، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي:  َوِر �ل� ُن في �لصُّ �أ - �أتمعَّ

َبْيٌت قديٌم ِمَن �لطّيِن

طابوٌنِمَدقٌّ َحَجِرّي طاحونٌَة

بيٌت حديٌث ِمَن �لَحَجِر بيٌت قديٌم ِمَن �لَحَجِر

أَدو�ِت �لَحديَثِة  أَدو�ِت �لَّتي ُصِنَعت ِمَن �لتُّر�ِب و�لِحجاَرِة، و�ل� ب- �أِصُل َبيَن �ل�
�لَّتي َتقوُم بَِنْفِس �لَوظيَفة  :

�أَدو�ٌت َحديَثٌة�أَدو�ٌت ُصِنَعْت ِمَن �لتُّر�ِب و�لِحجاَرِة
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�لنّشاُط �لختاميُّ : َمْشروُع )َمدَرَسُتنا ُبستاٌن �أْخَضر(

�أ- 

َزًة  َيًة َوُمَحفِّ �نِطلاقاً ِمن �ْهِتماِمنا بَِجْعِل َمْدَرَسِتنا َجميَلًة َوبيَئِتها ِصحِّ
ِل �ل�أساسي بَِدْعَوتُِكم  أوَّ ِف �ْل� َعلى �لتََّعلُِّم، نََتَشرَُّف نَْحُن َطَلَبُة �لصَّ

لُِمشاَرَكِتنا في نَشاِط 

"  َمدَرَسُتنا ُبستاٌن اأْخَضُر"

َوذلَك َيْوَم ................... �لُمو�ِفق 
....................... ِمَن �لّساَعِة �لتّاِسَعِة َصباحاً َوحتى �لثانَِيَة 

َعْشَرَة ُظْهر�ً ، َحْيُث َسَنقوُم بَِتجميِل و�ِجهاِت �لَمْدَرَسِة َوَمَمّر�تِها 
بِِزر�َعِة َعَدٍد ِمن نَباتاِت �لّزيَنِة . نَْشُكُر لَُكم َدْعَمُكم َوَتعاونَُكم . 

فُنا  ُحضوُركُم ُيَشرِّ

أَدو�ِت  ُملاَحَظة: نَرجو ِمن َحْضَرتُِكم ُمساَعَدَتنا في َتاأميِن َبعِض �ل�
أَقل ِمْن  آتَِيِة �للاِزَمِة لَِتنفيِذ �لنَّشاِط َوذلَك َقْبَل َيوَمين على �ل� َو�لَمو�دِّ �ْل�

َمْوِعِد �لنَّشاِط لَِيِتّم َتْجهيُزها:
ُعْبو�ٌت بِلاستيِكَيٌة، �أو�ني َفّخاِرَيٌة ، �أشَتاٌل لِنباتاٍت ُمْخَتِلفٍة 

تُر�ٌب،       َحصى،     ماء ،     ِحبال

َتوقيُع َولِيِّ ال�أمِر 

َدْعَوٌة لِلُمشاَرَكِة في نَشاِط " َمدَرَسُتنا ُبستاٌن �أْخَضر "
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ب-  بُِمساَعَدِة �أْسَرتي َوُمَعلِّمي، َسَنْجَعُل َمدَرَسَتنا ُبْستاناً �أْخَضر:

َمْدَرَستي َخْضر�ُء َجميَلٌة

ج-    بمساعدِة معلمي �أعبُر شفوياً عن �لمفاهيِم �لتي تعلمُتها خلاَل در�ستي 
لهذه �لوحدَة.
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