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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 العالي 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

�آب / ٢٠١٦



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 �لتغيير�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 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 �لثاني �ل�أساسي بجزئه �ل�أول، ثلاث وحد�ت در�سية ،ناقشت �لوحدة �ل�أولى: �أكتشف وطني 

�لرموز �لوطنية ) خارطة وعلم فلسطين ( مرور�ً بالتر�ث �لوطني �لفلسطيني بعناصره �لمختلفة، �أما �لوحدة �لثانية: مو�سم �لخير في 

وطني ساعدت في تعزيز وعي �لطالب و�نتمائه ل�أرضه و�كتشاف خير�تها �لمتنوعة، فيما �هتمت �لوحدة �لثالثة :قطرة ماء: تعريف 

�لطالب بمصادر �لمياه و�أشكال �لمسطحات �لمائية في فلسطين وربطها بالخصائص �لطبيعية للماء،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�أساسية، وتنتهي بنشاط ختامي شامل يعتمد على  �لمفاهيم  لبناء  �ل�أنشطة  يليه مجموعة من  �لسابقة لديه  �لخبر�ت  ل�ستكشاف 

�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.

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

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

فريق �لتاأليف
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الّدرُس ال�أّول: اأَغنّي لِِفَلْسطين

فِلَْسطني باِلدي

النَّشاط التمهيدّي: نَُغنّي لَِفَلْسطين

َبْعَد َتْنفيِذ �لنَّشاِط �لتَّْمهيِديِّ َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي

أْغنَية. �أ. �أْكُتُب �أْسماَء �لُْمُدِن �لِْفَلْسطينيَِّة �لَّتي وَرَدت في �ل�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتَِيَة: ُن ُحروَف �لِْعباَرِة �ل� �ألَوِّ ب- 

نَشاط )١( َدلْعونا

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة: أَكوِّ آتَِيَة، لِ� �أ - �أَركُِّب �لَْكِلماِت �ْل�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيتون نََتعاَوُن فيَقْطِف �لزَّ
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حيح: ب- �أْختاُر �لَْكِلمَة �لَّتي تُناِسُب �لّصورَة، و�أْكُتُبها في �لَْمكاِن �لصَّ

ةُخْبُز طابونَزْيُت َزْيتونُجْبَنةلَْوزَزْيتونميَرِمّيةَزْعَتْر مَهلَِّبيَّةُعجَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّف. �أِعدُّ َمَع ُزَملائي �إِْفطار�ً َجماِعّياً في �لصَّ ج- 
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عِبيَُّة ْبَكُة �لشَّ  نَشاط )٢( : �لدَّ

آتَِية، و�أْكُتُبَها: �أْختاُر �لُْجْمَلَة �لُْمناِسَبَة �لَّتي تَُعبُِّر َعِن �لّصوَرِة �ل� �أ. 

نَْزَرُع �أْرَضناَدْبَكٌة َشْعبيٌَّة ِفَلْسطينيٌَّةِرْحَلٌة في ُربوِع �لَْوَطن

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لوثب، �لحجل.

- القدرة البدنّية: �لتو�فق �لعصبي، �لعضلي، �لتو�زن.

آتَِيَة: ُن �لّصوَرَة �ل� �ألَوِّ ب. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نَشاط )3(: َمْوِطني

َل ِمْن نَشيِد َمْوِطني: أوَّ ُد  �لَْمْقَطَع �ْل� �أ. �أَردِّ

َموِطني، َموِطني 

َموِطني، َموِطني 

في ُرباْك في ُرباْك

في َهو�ْك في َهو�ْك

�لَْجلاُل َو�لَْجماُل

َو�لَْحياُة َو�لنَّجاُة

هْل �أر�ك هْل �أر�ك

َهْل �أر�ك

ناُء َو�لَبهاُء َو�لسَّ

َو�لَهناُء َو�لرَّجاُء

ماً سالِماً ُمَنعَّ

في ُعــلاْك

َوغانِماً ُمَكرَّمـاً

ماْك ماْكَتْبلُــُغ �لسِّ َتْبلُــُغ �لسِّ

نُها بِاْسِتخد�ِم �ألْو�ِن �لَْعَلِم �لِْفَلْسِطينّي  آتَِيَة، و�ألَوِّ �أْقَر�أ �لُْجمَلَة �ل� ب. 
أْحَمر( أْخَضر، �ْل� أْبَيض، �ْل� أْسود، �ْل� )�ْل�

فِلَْسطني َمْوِطين
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َموِطني، َموِطني 

َموِطني، َموِطني 

في ُرباْك في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في َهو�ْك في َهو�ْك

�لَْجلاُل َو�لَْجماُل

َو�لَْحياُة َو�لنَّجاُة

هْل �أر�َك هْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهْل �أر�ك

ناُء َو�لَبهاُء َو�لسَّ

َو�لَهناُء َوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماً سالِماً ُمَنعَّ

في ُعــلاْك

َوغانِماً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماْك َتْبلُــُغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتْبلُــُغ �لسِّ

ج. �أْكِمُل �لَْفر�َغ بِاْخِتياِر �لَْكِلَمِة �لُْمناِسَبِة ِمّما َياأْتي : 

�لرَّجاء�لّسماكُمَكرَّماً�أر�كُرباكُمَنّعماً

�لنَّشاُط �لِْختاِمي: ِغناٌء َجماِعيٌّ

ذ�َعِة �لَْمْدرِسيَِّة. �أشاِرُك ُزَملائي في ِغناء  نَشيِد "َمْوِطني" في �ل�إِ



٨

الّدرُس الثّاني: اأْرُسُم ِبلادي

النَّشاط التَّمهيدّي:َشْكُل ِبلادي

�أ- �ألَّوُن َخريَطَة َوَطني بِاألْو�ِن �لَْعَلِم �لِِْفَلْسطيِنّي.

ُم بِطاَقًة َجميَلًة َو�أْكُتُب ِفيها:) �أِحبَُّك يا َوَطني( َو�ألِْصُقها: ب- �أَصمِّ
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نَشاط )١( : َخريَطُة َوَطني

ُن َمظاِهَر َسْطِح َوَطني نَشاط )٢(: �ألَوِّ

نُها. أْحُصَل َعَلى َخريَطِة ِفَلْسطيَن َو�ألوِّ - �أِصُل َبيَن �لنِّقاِط؛ لِ�

ْطِح َو�للَّْوِن �لّد�لِّ َعَلْيِه ِفي �لَْخريطِة: �أ- �أِصُل َبْيَن َمظَهِر �لسَّ

َجَبل

َسْهل

َصْحر�ء

َبْحر



١٠

أْخَضُر بُِوضوٍح ِفي �لُْمْرَتَفعاِت �لَْجَبِليَِّة  ُر واأناقُِش: َيْظَهُر �للّْوُن �ل� اأَفكِّ
ِفي ِفَلْسطيَن في َفْصِل �لْرَّبِيع. 

ُن �لَْمناِطَق �لَّتي َتظَهُر ِفي �لَْخريَطِة  بِاألْو�نِها �لُْمناِسَبة: ب. بُِمساَعدِة �أْسَرتي، �ألَوِّ

١. َبْحر                 2. َسْهل  

3. َجَبل              ٤. َصْحَر�ء  

١

١

2
3

٤

ص: طِح، و�أْكُتُبها في �لَْمكاِن �لُْمَخصَّ - �أَسّمي �أْشياَء تُْشِبُه �ألْو�نُها �ألْو�َن َمظاِهِر �لسَّ

طح  �أْشياء ُمشابِهٌة في �للَّْون �للَّون �ْسُم َمْظهر �لسَّ
َبْحر
َسْهل
َجَبل

َصْحر�ء



١١

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لجري في عدة �تجاهات، تمرير �لكرة.

- القدرة البدنّية: �لرشاقة، �لتو�فق �لعصبي، �لعضلي

نَشاط )3(: ُمُدٌن ِفَلْسِطيِنيَّة

�أ. َبْعَد تَنفيِذ �لنَّشاِط َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي، �أْكُتُب �أْسماَء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة: 

ُد  أْحُصَل َعَلى �أْسماِء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة، ثُمَّ �أَحدِّ ب- �أكِمُل �لَحْرَف �لنّاِقَص؛ لِ�
بُِمساَعدِة ُمَعلِّمي َمْوِقَع ِمْنَطَقِة َسَكني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـزَّةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعـ   ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ   ـليل ال

َبْيَت َلْحـ

اْلُقد  

اأ  يحا  



١٢

ج. �أِصُل َبيَن �ْسِم �لَْمديَنِة �لِْفَلْسطيِنيَِّة َو�لَْمْعَلم �لَّذي ُيوَجُد ِفيها:

جاِمُع �لَجّز�ِر ْبر�هيمّي �لَْمْسِجُد �ل�إِ

َقصُر ِهشاٍم

  �لْجاِمُع �لَْكبيُر

َجبُل جْرزيَم

َكنيَسُة �لِْبشارة ْخَرة َمْسِجُد قُبَِّة �لْصَّ

النّاِصَرة

اْلَخليل

اْلُقْدُس

َغزَّة

اأريَحا

َعّكا

ناُبلس



١3

�لنَّشاُط �لِْختاِمي:َنْرُسُم َخريَطَة بِلاِدنا بِاأجساِدنا

 بُِمساَعِدِة ُمَعلِِّمنا نَُشكُِّل باأجساِدنا َخريَطَة ِفَلْسطيَن في ساَحِة �لَْمْدَرَسِة َوَعلى 
�أنْغاِم �أْغِنَيِة )َبْكُتب �ْسِمْك يا ْبلادي(.



١4

ْعِبيَّة ْرُس الثّالُِث: اْل�أْلعاُب الشَّ الدَّ

النَّشاُط التَّمهيدّي: اأْلَعُب َواأَتَعلَُّم

�أ. �أناِقُش َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي َما َتعلَّْمتُه في كُلِّ َمَحطٍّة ِمْن َمَحطّاِت 
ألْعاِب. �ْل�

�لَْمَحطُّة �ل�أولى:

ر�ع تمرير �لُكَرة بَِمْرَجَحِة �لذِّ

�لَْمَحطُّة �لثّانِية:

ميل َسْحُب �لزَّ

�لَْمَحطُّة �لثّالِثة:

ميل َدْفُع �لزَّ

�لَْمَحطُّة �لّر�بَِعة

ميِل َدْحَرَجُة �لُكَرِة للزَّ

َتبديُل
اْلَمْرَحَلِة

َتبديُل
اْلَمْرَحَلِة

َتبديُل
الَمْرَحَلِة

َتبديُل
الَمْرَحَلِة
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 نَشاط )١(: �أْدَفُع �ْل�أْجسام

ْحَرَجة أْرَجَحُة و�لدَّ نَشاط )٢(: �ْل�

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

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

َسّياَرٌة ُمَعطََّلٌة َيْدَفُعها َشخصان�مَر�أٌة َتْدَفُع �بَنها في َعَرَبةعاِمٌل َيْدَفُع ُصْندوقاً

ْفِع: ب. �أكُُتُب �أْمِثَلًة َعلى �أْجساٍم �أَحرِّكُها بِالدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْفِع: َة �لدَّ ب. �أَضُع �إِشاَرَة  بِجانِِب �لّصوَرِة �لَّتي تَُمثُِّل قُوَّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: دحرجة �لكرة، �لمدى �لحركي �لبعيد و�لمتوسط.

- القدرة البدنّية: �لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.

نَشاط )3(: �لَْحْجَلة

آتَِيَة، ثُمَّ �أختاُر �لَكِلَمَة �لُْمناِسَبَة، َو�أَضُعها في �لَفر�غ: ُل �لّصوَرَة �ْل� �أ. �أَتاأمَّ

١. َتْلَعُب �لِبْنُت لُْعَبَة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٢. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  �لبنُت �لْقْطعَة �لَْحَجِريََّة لَِنْقِلها ِمْن ُمَربٍَّع �إِلى �آَخر.

3. َتْعَتِمُد لُْعَبُة �لَْحْجَلِة َعلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْفِعَتْدَفع ة �لدَّ �لَْحْجَلةقُوَّ



١7

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة َو�أكُتُبها: أَكوِّ ب. �أعيُد َتْرتيَب �لَْكِلماِت؛ لِ�

نَشاط )٤(: �أْسَحُب �ل�أْجساَم

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

َعنّي�أْدَفع َكه أَحرِّ �لِْجْسَمَبعيد�ًلِ�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْحِب. ب. �أكُُتُب �أْمِثَلًة َعَلى �أْجساٍم �أَحرِّكُها بِالسَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُن �لّصوَرَة: ج. �ألَوِّ



١٨

د. �أَضُع د�ئَِرًة َحْوَل  ُمقابَِل �لَْمو�دِّ �لَِّتي َيْجِذُبها �لِْمْغناطيُس، َود�ئَِرًة َحْوَل  

 ُمقابَِل �لَْمو�دِّ �لَّتي َل� َيْجِذُبها �لِْمْغناطيُس:

ُة َيجِذُبها�لْمادَّ
�لِْمغناطيس

ل� َيجِذُبها
�لِْمغناطيس

َدبابيس

َقَلُم َرصاص

ِكتاب

ِمْسَطَرة

َمَسامير

ِمْمحاة
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ْحُن �لطّائُِر نَشاط )٥(: �لصَّ

آتَِيَة َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: �أ. �أناِقُش �لّصوَرَة �ل�

ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أْرِضيَِّة ِهَي ِمثاٌل َعلى قُوَّ ُة �لْجاِذبِيَِّة �ْل� ب. قُوَّ

أْرُض؟ ُر واأناقُِش: َماَذ� َسَيْحُدُث لِْلاأْجساِم �إِذ� لَْم َتْجِذْبها �ْل� اأَفكِّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لرمي، �لمدى �لحركي.

- القدرة البدنّية: �لتو�فق �لعصبي و�لعضلي، �لرشاقة.

لماذ� سقطِت �لتفاحة
أْرِض باتِّجاِه �ل�



٢٠

نَشاط )٦(: َشدُّ �لَحْبل

آتَِيَة، ثُمَّ �أْكِمُل �لَفر�َغ بِاْخِتياِر �لَْكِلَمِة �لُْمناِسَبِة: ُل �لّصوَرَة �ْل� �أ. �أَتاأمَّ

١. لَِعْبُت َمَع ُزَملائي لُْعَبَة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لطَّلَبُة �لَحْبَل بِاتِّجاِهِهم ِمْن �أَجل �لَفْوز.

ِة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3. َتْعَتِمُد لُْعَبُة َشدِّ �لَْحْبِل َعلى قُوَّ

ْحب َشّد �لَحْبلَيْسَحب�لسَّ

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة َو�أكُتُبها: أَكوِّ ب. �أعيُد َتْرتيَب �لَْكِلماِت؛ لِ�

ِمنّي�أْسَحُب َكه أَحرِّ �لِْجْسمَقريباًلِ�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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�لنَّشاُط �لِْختاِمي: َجْولَة

ْفِع، َو�أْجساٍم  �أ. �أْذَهُب في َجْولٍَة َحْول �لَْمْنِزِل؛ لِْلَبْحث َعن �أْجساٍم تَتَحرَُّك بِالدَّ
آتي: ْحب، َو�أَصنُِّفها في �لَْجْدَوِل �ْل� رُك بِالسَّ َتَتحَّ

ْفع ْحباأجَسام َتَتَحرَّك بالدَّ اأجَسام َتَتَحرَّك بالسَّ

نَشاط)٧(: �لثُّْعباُن

ُدُهما. تا َدْفٍع َوَسْحٍب، �أَحدِّ ْندوِق قُوَّ �أ. تَُؤثُِّر َعلى هذ� �لصُّ

ِة �لُْمَؤثَِّرِة فيها، �أكانَْت )َسْحب( �أْم )َدْفع(. ب.�أْكُتُب َتْحَت كُلِّ صوَرٍة �ْسَم �لُْقوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٢٢

آتَِيَة َحتَّى �أَتَمكََّن َمْن �إِْكماِل �لُْجَمِل: ب.�أْسَتْخِدُم �لرُّموَز �ْل�
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ْفِع. ِة �لدَّ ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �أْو قُوَّ ١. َتَتَحرَُّك �ْل�أْجساُم بُِقوَّ

٢. َيُقوُم �لِْمْغناطيُس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لِْمَقّص.

أْرِض بِِفْعِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  3. َيْسُقُط �لَْمَطُر َعَلى �ْل�
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ابع: تُراٌث فَِلْسطيني الّدْرُس الرَّ

النَّشاُط التَّمهيدّي: تُراثُنا

�لتُّر�ِث  �أدو�ِت  ِمْن  �أد�ٍة  لُِكلِّ  �لُْمناِسَب  �ل�ْسَم  ْندوِق  �لـصُّ ِمَن  �أخـتـاُر 
�لِْفَلْسطيني، َو�أْكُتُبُه في �لَْفر�ِغ َتْحَت �لّصوَرة.

طاحونَةهاون ِغْربالصيِنيَّة َقّشبابور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر واأناقُِش: تَُعلِّق �أّمي َعلى �أحِد ُجْدر�ِن �لَْمْنزِل صيِنيََّة َقّش. اأَفكِّ
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نَشاط )١(: �أَدو�تُنا �لتُّر�ثيَّة

�أ. �أَضُع �إِشاَرَة  بَِجانِِب كُلِّ �أد�ٍة ِمْن �أَدو�ِت �لتُّر�ِث �لِْفَلْسطينّي:

ْندوق، َو�أْكُتُبها: أد�ِة �لُْمناِسَبة ِمَن �لصُّ آتَِيَة بِاْختياِر �ْسِم �ْل� ب. �أْكِمُل �لَْفر�غاِت �ل�

ْلصاِل، و�أْسَتْخَدُم لِحفِظ �لْماِء: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ١. �أْصنُع ِمَن �لصَّ

٢. �أنا ِمَن �لَْحَجِر، و�أْسَتْخَدُم في َطْحِن �لُْحبوب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يـت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ضـاَءِة، َو َوقودي �لْكـاُز �أو �لزَّ 3. �أْسَتْخـَدُم لِْلاإِ

طاحونَة�إِْبريق فّخارِسر�ج
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نشاط )٢(: َثْوٌب وقُْمباٌز

 نَشاط )3(: ِمْن �أغاني �لتُّر�ِث �لِْفَلْسطيِنّي

�أختاُر �لَْكِلمَة �لُْمناِسبَة لِلّصورِة، و�أْكُتُبها:

ُد َمَع ُزَملائي �أْغنيَة )َظريف �لطّول(. �أ. �أَردِّ

قُْمبازَثْوٌب  ِفَلْسطيِنّي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أْثو�ِب  يِّد�ِت �رتِد�َء �ل� ل َكثيٌر مَن �لسَّ ُر واأناقُِش: تَُفضِّ اأَفكِّ
�لِْفَلْسطينيَِّة في �لُْمناَسباِت في �لوْقِت �لْحاِضر.
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ِة )َظريف �لطّول(. ب. �أَعبِّر َشَفويّاً َعْن كُلِّ صورٍة من ُصَوِر ِقصَّ

َبْيَن  �أِصُل  ثُمَّ  آتَِيَة،  �ل� ْعبيََّة  �لشَّ أْمثاَل  و�ل� َوَر  �لصُّ وُزملائي  ُمعلِّمي  َمَع  ج.  �أناِقُش 
ْعِبيِّ �لِْفَلْسِطيِنيِّ و�لّصوَرِة �لُْمناِسَبِة لُه: �لَْمثِل �لشَّ

عبيَّة أمثاِل �لشَّ  نشاط )٤(: ِمَن �ل�

، �أْكِمُل �لَْمثَل �ل�آتي: عِبيِّ ِة �لْمَثِل �لشَّ �أ. َبْعَد �ْسِتماعي لِِقصَّ

�لْجاُر َقْبَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

ب. بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �أْمثال�ً َشْعِبيًَّة ِفَلْسطيِنيًَّة �أْخرى:

١. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�لْجاُر َقْبَل �لّد�ر

ما �أَعز من �لَولَد �إِلّ� َولَد �لَْولَد
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 نَشاط )٥(: �أدو�ٌت ِزر�عيٌَّة ِمَن �لتُّر�ِث �لِْفَلْسطيِنّي

عِبيَّة/ )طاق طاق طاقيَّة( ألْعاِب �لشَّ نشاط )٦(: ِمَن �ل�

�أ. �أْختار �لَْكِلمَة �لُمناِسبَة، َو�أْكُتُبها �أْسفَل �لّصوَرِة �لّد�لِّة َعَليها.

ُد، َو�ألَْعُب َمَع ُزَملائي �أ.  �أَردِّ

ب. بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �أْسماَء �أدو�ٍت ِزر�عيٍَّة �أْخرى ِمَن �لتُّر�ِث �لِْفَلْسطينّي:

ب. بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �أْسماَء �ألْعاٍب َشْعِبيٍَّة �أْخرى:

ِمْنَجلِمْذر�ة شاعوبِمْحر�ث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاْق طاْق طاِقيَّة.

ُشّباكين بِعلِّّية.

ِرْن ِرْن يا َجَرس.

ْل و�ْرَكْب على �لَْفَرس. َحوِّ
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آتَِية: لوكات �ل� ج. �أناِقُش مَع ُمَعلِّمي �لسُّ

- َدَفَع َعِليٌّ َزميَلُه �أْثناَء �للَِّعب.
- َتْلَعُب َمرُح َمَع َصديقاتَِها َبْعَد �أْن تُْنهَي و�ِجباتَِها.

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

- القدرة البدنّية: �لرَّشاقة، �لّسرعة.

نَشاط )٧(: �أْكلاٌت َشْعبيٌَّة

َوِر �لَّتي تُمثُِّل �أْكلاٍت َشْعِبيَّة ِفَلْسطيِنيَّة: �أ. �أَضُع �إِشارَة  بَِجانِِب �لصُّ

ب. بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �أْسماَء �أْكلاٍت َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيَّة �أْخرى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نَشاط )8(: �لُعْرُس �لِْفَلْسطينّي

آتَِيَة، ثُمَّ �أْكُتُب َبْعَضاً ِمْن َمظاِهر �لُْعْرِس �لِْفَلْسطينّي. ُل �لّصوَرَة �ل� �أ- �أَتاأمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ألْعاَب َو�لُمَفْرَقعاِت �لنّاريَِّة في  ُر واأناقُِش: َيْسَتْخِدُم �لَبْعُض �ْل� اأَفكِّ
أْعر�ِس �لِْفَلسطيِنيَِّة. �ل�
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�لنَّشاُط �لِْختاِمي: َمْعِرٌض تُر�ثّي

�أ-   �أشارُك ُمعلِّمي وُزملائي في �إِقاَمِة َمْعِرٍض تُر�ثِيٍّ في �لَْمْدَرَسة.

بِطاقُة َدعوة

فِّ �لثّاني �ل�أساسّي في َمْدَرَسِة َيَتشرَُّف َطَلبُة �لصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَِدْعَوتُِكم لُِحضوِر �لَْمْعِرض �لتُّر�ثِّي �لِْفَلْسطيِنّي �لَّذي َسُيقاُم 

 / / في �لَْمْدَرَسِة بِتاريخ 

�لّساَعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُفنا ُحضوُركم ُيَشرِّ

ب-    بمساعدِة معلمي �أعبُر شفوياً عن �لمفاهيِم �لتي تعلمُتها خلاَل در�ستي 
لهذه �لوحدَة.
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َمواِسُم اْلَخْير في َوَطني٢
الوحدة الثانية

َمعًا َنْقطف 
ْيتون الزَّ

اأْعَتني ِباأْرضي

َخْيراُت ِبلادي 

ُخْبُز اأّمي
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رُس ال�أوَّل: َخْيراُت ِبلادي الدَّ

النَّشاُط التَّمهيدّي: َخْيراتُنا ُمَتنوَِّعٌة

�أ. َبْعَد ِزياَرتي لَِمحلِّ �لَْخْضرو�ِت و�لَْفو�ِكِه، �أْكُتُب �أْسماَء َبْعِض �لثِّماِر 
�لَّتي َشاهدتُها.

ب. �ألِْصُق ُصَور�ً لَِبْعِض �لثِّماِر �لَّتي �أِحبُّها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتَِية، بِاللَّْوِن �لُْمناِسب، ثُمَّ �أْكُتُب �أْسماَءها: ُن �لنَّباتاِت �ل� ج- �ألَوِّ

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي: َوَر �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

ِعَنٌب من �لخليِل

َزْيتوٌن من نابلس

ُبْرتُقال من يافا

ة َفر�ولٌَة من َغزَّ

َمْوٌز من �أريحا

َقْمٌح من َصَفد

نَشاط)١(: �أْبَحُث َعْن َمِديَنتي

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتّمريُر و�ل�ستلام.

- القدرة البدنّية: �لرَّشاقة، �لّسرعة، �لتّو�فق �لعصبي و�لعضلي.
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ب. َمديَنتي َمْن َتكوُن ؟

َيْت بِهذ� �ل�ْسِم نِْسَبًة �إِلى نَبيِّ �للّه �إِبر�هيَم �لَْخليل، وَتْشَتِهُر بِِزر�َعِة �لِْعَنِب.      . ١ ُسمِّ
)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.

ِط، وَتْشَتِهُر بِزر�َعِة �لَْفر�ولَةِ.)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٢ �أْجَمُل ُمُدِن ساِحِل �لَبْحِر �لُْمَتوسِّ

�أقَدُم َمدينٍة في �لتّاريِخ، وَتْشَتِهُر بِِزر�َعِة �لَْموِز. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. 3

ِط، َوَتْشَتِهُر بِِزر�َعِة �لِْحْمِضّياِت.  . ٤ َعروُس ِفلْسطيَن، وَتقُع على شاطىِء �لَْبْحِر �لُْمَتَوسِّ
)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.

َها �لَْقْمح.)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٥ َسلَُّة ُخضاِر ِفَلسطيَن، َوَتْشَتِهُر بِزر�َعِة �لُْحبوِب و�أَهمُّ

َجبُل �لنّاِر، َوَتْشَتِهُر بِِصناَعِة �لّصابوِن ِمْن َزْيِت �لزيتوِن. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.. ٦

آتَِية، )طوباس - نابلس - يافا - الَخليل -  �أْشُطُب �أْسماَء �لُْمُدِن �لِْفَلْسطيِنيَِّة �ل�
َيِة و�حدًة ِمْن َخير�ِت بِلادي. ُن ِمَن �لُْحروِف �لْمَتَبقِّ َغزَّة - اأريحا( و�أكوِّ

يُة ِهي اْلُحروُف اْلُمَتَبقِّ

اْسُم اْلَمْحصوِل ُهَو:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليلخلا

نليااط

اماحرو

بيفضيب

لتااحا

سةزغاس
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اأ. - ال�أدواُت اْلُمْسَتْخَدَمُة:

َوَرٌق ُمَقّوى - ِمَقصٌّ )من �لنَّْوِع �لبلاْستيكّي( - �ألْو�ٌن - َخْيُط مطّاٍط -َصْمٌغ.

- ُخُطواُت التَّْصميِم:

نُه.. ١ �أَرْسُم َشْكَل �لثََّمَرِة على �لَْوَرِق �لُْمَقّوى َو�ألَوِّ

ْكَل ثُمَّ �أْعَمُل فُْتَحتيِن لِْلَعْيَنْيِن.. ٢ �أقُصُّ �لشَّ

أُذِن، َو�أثبُِّت �لَْخْيَط. 3 �أْعَمُل  فُْتَحَتْيِن ِعْنَد َمكاِن �ل�

، �أْو �أَثبُِّت �لِْقناَع على َعصا َخَشِبيَّة.    �لَْمطّاِطيَّ

ُم ِقناعي نَشاُط )٢(: �أَصمِّ

نَشاط )3(: َفو�ئِدي )َمْسَرُح �لدُّمى(

�أقِنعٌة ُمختِلفٌة

ب. �أَضُع د�ئَِرًة َحْوَل �لَْمْجموَعِة �لَّتي تَُمثِّلُني.

ْيتون    �لِْحْمِضّيات    �لَْمْوز    �لَفر�ولَة     �لِْعَنب      �لَْقْمح �لزَّ

ر�عيَِّة �لَّتي َتْشَتِهُر بِها َمديَنتي. �أ. بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �أَسّمي َبْعَض �لَْمحاصيِل �لزِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نَشاط )٤(: ِعَنٌب ِمَن �لَخليِل

ب -�أَضُع �إِشارَةَ  ُمقابَِل �لُْمْنَتِج �لَّذي نَْحصُل َعَليِه ِمَن �لنَّباتاِت في �لَْجْدَوِل �ل�آتي:

ج- �أْختاُر �لَْكِلَمَة �لُْمناِسَبَة، َو�أْكُتُبها في �لَْفر�ِغ.

ْهُد في ِعَنِب �لَخليل( َمَع ُزَملائي: ُد نَشيَد )�لشَّ �أ. �أَردِّ

َطحينَزْيتُمَربّىَعصير�سُم �لُمنَتِج
َزْيتوٌن

ِعَنٌب

ُبْرتُقال

َفر�ْولَة

َقْمٌح

ِهّي.. ١ نَْصَنُع ِمَن �لَقْمِح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لشَّ

يِت ِمَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. ٢ نَْحُصُل على �لزَّ

نَْصَنُع ِمَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعصير�ً لَذيذ�ً.. 3

ْيتون �لُْخْبز�لُْبْرتُقال�لزَّ

هُد في ِعَنِب �لَْخليِل �لشَّ

َسلِّْم َعلى ِوْديانِها

ِهَي �إِْرُث جيٍل َبْعَد جيل

و�لَْكرِم في ُبْستانِها

ِخيِل بِها ِمْن َمكان  ِجناُن ِجناُن .. بُِعمِر �لزَّمان .. وَما لِلدَّ

َوُعيوُن َماٍء َسْلَسبيل

و�لطَّْيِر في �أْفنانِها

َوِكفاُح تاريٍخ َطويل

و�لنَّاِر في َصّو�نِها
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ب. �أْكِمُل �لَفر�َغ بِالَْكلمِة �لْمناِسَبة:

�أ. �أْكِمُل �لَْفر�َغ بِالَْكِلَمِة �لُْمناِسَبة:

بِطاَقُة ُهِويَّة

�ْسمي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتْكثُُر ِزر�َعتي في َمديَنِة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُيْصَنُع ِمنّي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمْوِسُم ِقَطافي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِطاَقُة ُهِويَّة

�ْسمي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َتْكثُُر ِزر�َعتي في َمديَنِة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُيْصَنُع ِمنّي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمْوِسُم ِقطافي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج. بِمساعدِة �أْسَرتي، �أْكُتُب �أْسماَء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة �أْخَرى َتْشَتِهُر بِِزر�َعِة �لِْعَنِب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط )٤(: ِحْمِضّياٌت ِمْن يافا.
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آتَِيِة ُجَملاً ُمفيَدة: ُن من �لَْكلماِت �ل� ب. �أَكوِّ

و�للَّْيمونثِماَر َفْصِلنَْقِطُف�لُبْرتُقاِل

َيافا�لُْبْرتُقال بِِزر�َعِةَتْشَتِهُرَمديَنةو�للَّْيمون

�لّشتاِءفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

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

- القدرة البدنّية: �لرَّشاقة، �لقّوة.

ُم بِطاَقَة ُهِويٍَّة لِلثَّمرِة �لَّتي �أِحبُّها: ج. �أَصمِّ

بِطاَقُة ُهِويَّة

�ْسمي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتْكثُُر ِزر�َعتي في َمديَنِة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُيْصَنُع ِمنّي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمْوِسُم ِقطافي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورُة �لثََّمرة
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آتَِية: �أَتتبَُّع ُخُطو�ِت َتحضيِر َعصير �لُْبرتُقاِل �ل�
ماذ� �أْحتاُج؟ َحّباٍت ِمَن �لُْبْرتُقاِل، ِسكّين، �آلَُة َعْصِر �لُبْرتُقاِل )�لَْعّصاَرة(.

نَشاٌط تطبيقٌي: �أْصَنُع َعصير�ً لذيذ�ً.

ُر بِثََمٍن. نَشاط )٦(: َخْير�ُت بِلادي ل� تَُقدَّ

آتَِيِة ُجَملاً ُمفيَدة: ُن ِمَن �لَْكِلماِت �ل� ب. �أَكوِّ

�أحاِفَظ

بِلادي

َعلى

َخيْر�ُت

َخْير�ِت

َكثيَرٌة

َيِجُب

�لِْعَنُب

�أْن

ِمْنها

بِلادي

ْيتون َو�لزَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. �أْقَطُع َحبََّة �لُبْرتُقاِل �إِلى نِْصَفْيِن بُِمساَعَدة �أّمي.١. �أَغِسُل َحّباِت �لُْبْرتُقاِل َجيِّد�ً.

ْفطار.3. �أْعِصُر �لُبْرتُقاَل بِالَعّصاَرة. ٤- �أْشَرُب �لَْعصيَر �للَّذيَذ �أثناَء َتناُوِل َوْجَبِة �ل�إِ
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: َهيا بِنا نَْنَتِخب �لنَّشاُط �لِْختاِميُّ

�أ. َبْعَد �نِْتهاِء �ل�نِْتخاباِت، �أْكُتُب نَتيَجَة �لتَّْصويت �لنِّهائيََّة .

ِح َعَدُد �ْل�أْصو�ت�سُم �لُمَرشَّ

�لَْقْمُح

�لَْمْوُز

�لْفر�ِولَُة

يتوُن �لْزَّ

�لِْحْمِضّياُت

�لِْعَنُب

�لَْمْجموُع

ُح �لْفائُِز بال�نِْتخاباِت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  �لُْمَرشَّ
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ب- �أرُسُم لَْوحًة َفِنيًَّة لَِخْير�ِت بِلادي، �أو �ألِْصُق ُصَور�ً َجميَلًة.
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ْيتون الّدرُس الثّاني: َمعًا َنْقِطُف الزَّ

النَّشاُط التَّْمهيدّي: )َزْيتون ِبلادي(

آتي َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُد �لنَّشيَد �ل� �أ. �أَردِّ

آتَِيَتْيِن، َو�أنَاِقُشهما َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: ُل �لّصورتيِن �ل� ب- �أَتاأمَّ

آتَِيَة بِالَْكِلماِت �لُْمناِسَبة: ج: �أْكِمُل �لِْعبار�ِت �ل�

َمناِطُق َسْهِليَّةَمناِطُق َجَبِليَّة

َعلى َدلْعونا وَعلى َدلْعونا

ر ة لَّما بتتَحمَّ و�أْقر�ص �لِعجِّ

أْخَضر َزْيتون ْبلادي و�للَّوِز �ل�

َعلى َدلْعونا
َزْيتوِن ْبلاِدي �أْجمْل ما ْيُكونا

يتونا َما �أْطيْب َطْعِمْتها بِزيِت �لزَّ

ْعتر و�لْمريميَّة وما َبْنسى �لزَّ

يتوِن.. ١ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمديَنُة ِمْن �أْشهِر �لُْمُدِن �لِفَلْسطيِنيَِّة في ِزر�َعِة �أْشجاِر �لزَّ

ْيتوِن في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. ٢ َتْكثُُر ِزر�َعُة �أْشجار �لزَّ

هول�لِْجبال نابلس�لسُّ
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 نَشاط )١(: َزْيتونَتي �لُْمبارَكة

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

ب. �أناِقُش َشَفويّاً:

ج. �أِصُل َبْيَن �لّصوَرِة وما ُيناِسُبها:

أْور�ق. َرِة، َغير ُمَتساِقَطِة �ل� ْيتوِن ِمَن �ْل�أْشجاِر �لُْمَعمِّ تُْعَتبُر َشَجَرُة �لزَّ

يتونَشَجَرُة َزْيُتون يتوِنَحّباٌت ِمَن �لزَّ ُغْصُن َشَجرِة �لزَّ



44

ْيتوِن نشاط )٢(: َهّيا نَْقِطُف ثِماَر �لزَّ

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

ب. �أْختاُر �لَْكِلَمَة �لُْمناِسَبَة، ثُمَّ �أْكُتُبها في �لَْفر�غ.

َيْسَتِعدُّ �لِفَلْسطيِنّيوَن لَِقْطِف ثِماِر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. ١

ْيتوِن.٢.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمَع �أْسَرتي في َقْطِف ثِماِر �لزَّ

يتوِن.. 3 نَْسَتخِدُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمْختِلفًة لَِقْطِف ثِماِر �لزَّ

ْيتوِن�أَتعاَوُن�لَْخريف�أَدو�ٌت �لزَّ

يتوِن. ُر واأناقُِش: ُيْكِثُر �لِفَلْسطيِنّيوَن ِمْن ِزر�َعِة �أشجاِر �لزَّ اأَفكِّ

يتون( يحقِّق ما ياأتي: تمَّ تنفيذ نشاط رياضي )هّيا نَُقلُِّد َقطَف الزَّ
- المهارة الحركّية: �لحركة بمستويات مختلفة.

- القدرة البدنّية: �لتو�زن، �لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.
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يتوِن    نَشاط )3(: َفو�ئُِد َشَجرِة �لزَّ

ْيتوِن. آتِيَة، و�أناِقُش َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي َفو�ئَِد َشَجَرِة �لزَّ َوَر �ل� ُل �لصُّ �أ- �أَتاأمَّ

ْندوق: وِر �لّسابَِقِة، �أْكِمُل �لَْفر�َغ بِما ُيناِسُبُه ِمَن �لصُّ ب. بعَد ُمشاَهدِة �لصُّ

ْيتوِن. ج.�أْذكُُر َفو�ئَِد �أْخرى لَِشَجَرِة �لزَّ

يتوِن.. ١ نَْسَتْخِرُج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن ثِماِر �لزَّ

يتوِن في �لتَّْدِفَئِة َوِصناَعِة �لتَُّحِف.. ٢ ُيْسَتْخَدُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لزَّ

يتوِن.. 3 ُيــْصــَنـُع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن َزيِت �لزَّ

�لَْزيت�لْصابونَخَشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْعبيَّ  ُن َكِلماٍت ِمَن �لُْحروِف �لْو�ِرَدِة في �لُْمَربَّعاِت، ثُمَّ �أْكُتُب �لَْمَثَل �لشَّ د.  �أَكوِّ
نَة: �لنّاتَِج ِمَن �لَْكِلماِت �لُْمَكوَّ

ْعِبّي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. �لَْمثُل �لشَّ

يتلبااتزلي عدما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يتوِن في �لِْعلاج. ُر واأناقُِش: ُيْسَتْخدُم َزيُت �لزَّ اأَفكِّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي ) زيتوننا مفيد ( يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتّصويب.

- القدرة البدنّية: �لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.

نشاط )٤(: َل� َتْقَتِلعوني ِمْن �أرضي

آتَِيَتْيِن، َو�أناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي. وَرَتْيِن �ل� ُل �لصُّ �أَتاأمَّ
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ُر واأناقُِش: نَْستفيُد ِمن �لُْمَخلَّفاِت �لنّاتَِجِة عن َعَمِليَِّة َعْصِر  اأَفكِّ
ْيتوِن )�لِْجِفت(. �لزَّ

ْيتوِن �لنَّشاُط �لِْختاِمّي:ِزيارٌة �إِلى مْعَصرِة �لزَّ

ْيتوِن. وَر من )١-٤( َحسَب �لْمر�ِحِل �لَّتي َتُمرُّ بَِها َعَمِليَُّة َعْصِر �لزَّ �أ. �أَرقُِّم �لصُّ

)�لَْوْقُت،  َحْيُث  ِمْن  �لَْحديَثِة  و�لَْمعاصِر  �لَْقديَمِة،  �لَْمعاِصِر  َبيَن  �أقاِرُن  ب. 
أْفر�د(. َو�لْجْهُد، وَعَدُد �ل�

اْلَمعاِصُر اْلَحديَثُةاْلَمعاِصُر اْلَقديمُةَوْجُه اْلُمقاَرَنة
   �لَْوْقُت

   �لُْجهُد

أْفر�ِد �لْعاِمليَن في �لَمْعَصرِة َعدُد �ل�



4٨

ْرُس الثّالِث: ُخبُز اأمِّي الدَّ

جاَجُة وَحبَُّة الَقْمِح النَّشاُط التَّْمهيدّي: الدَّ

ة، بَِوْضِع �أْرقاٍم من )١-٥( في �لُْمَربَّعات: َوَر َكما َورَدت في �لِْقصَّ �أ. �أَرتُِّب �لصُّ

َمها لِلدَّجاَجِة في  ل، و�لُْمساَعدِة �لَّتي َقدَّ أوَّ فِّ �ْل� ب.  �أِصُل َبيَن صوَرِة �لَْحيو�ِن في �لصَّ
فِّ �لثَّاني. �لصَّ

َجْمُع ُحبوِب �لَقْمِح َوَطْحِنهاَحصاُد �لَقْمحِزر�َعُة �لَقْمح
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د. َهّيا نُساِعُد �لدَّجاَجَة في �لُْوصوِل �إِلى ُحبوِب �لَْقْمِح:



5٠

نشاط )١(: ِمْن َحبٍَّة �إِلى ُسْنُبَلٍة َخْضر�َء

آتِيَة: َوَر �ل� �أ. بُِمساَعدِة ُمعلِّمي �أناِقُش �لصُّ

آتَِيَة بِالَْكِلمة �لُْمناِسَبة: ب. �أْكِمُل �لُْجَمَل �ل�

١- ُحبوُب �لْقْمِح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  �لَْمْلَمِس.

نابِِل في �لّصورِة �لر�بعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢- لَْوُن �لسَّ

3- ِمَن �لُْمُدِن �لفلسطينية �لَّتي َتْشَتِهُر بِِزر�َعِة �لَْقْمِح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



5١

أْخَضِر: ُن َسنابَِل �لَْقْمِح بِاللَّوِن �ْل� ج. �ألَوِّ



5٢

نشاط )٢(: ِمن ُسْنُبَلٍة َخْضر�ء �إِلى ُسْنُبَلٍة َصفر�ء

آتَِية: �أ. �أناِقُش َمَع ُمعلِّمي �لّصور �ل�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أد�ُة �لَّتي َيْسَتْخِدُمَها �لَْفّلاُح في َحَصاِد �لَْقْمِحـ  ى �ْل� ١. تَُسمَّ

آلُة �لُْمْسَتْخَدَمُة في َحصاِد �لَْقْمِح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ى �ل� ٢. تَُسمَّ

أَدو�ُت �لَْحديَثُة تَُوفُِّر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3. �ل�

آتَِيَة بالَكِلَماِت �لُمناِسَبِة: ب. �أْكِمُل �لُجَمَل �ل�

�لُْجهدَحّصاَدة�لَْوْقَتِمْنجل
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نَشاط )3( : ِمَن �لْقْمِح �إِلى �لطَِّحين

آتَِيتْين: وَرتْيِن �ل� �أ. �أناِقُش َمَع ُمعلِّمي �لصُّ

آتَِية، بَِوْضِع �أْرقاٍم من )١-٤(؛ في �لُْمَربَّعات: َوَر �ل� ب. �أَرتُِّب �لصُّ

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة، َو�أْكُتُبها. أَكوِّ آتَِية؛ لِ� ج. �أعيُد َتْرتيَب �لَْكِلماِت �ل�

�لَقْمَحنَْطَحُن قيق َعلىلِنْحُصَل�لدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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آتي َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُد �لنَّشيَد �ل� ب. �أَردِّ

َعّمي يا َخّباز
َعّمي يا َخّباْز

ُرقُّْه ُرقُّْه هيْك

�إْقِلُبه بيدْيْك

َطْعميني ِمنُه لُْقمْة

�أْعطيني ُخْبِزة ْشر�ْك

ْن َرْح نِْعَمْل ْمَسخَّ

�ْعِجْن لي َعجيْن

ْه بِالطَّحيْن وُرشُّ

�ْعَمْل ُخْبزتيْن

َيا ريتو َصّحتيْن

ومن ُخبْز �لطّابوْن

لَسْيدي َماأْموْن

ُث َهذ� �لنَّشيُد َعن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  َيَتَحدَّ

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة، َو�أْكُتُبها. أَكوِّ آتَِية؛ لِ� ج. �أعيُد َتْرتيَب �لَْكِلماِت �ل�

�أّميُخبُز لَذيذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط )٤(: ِمَن �لطَّحيِن �إِلى َرغيِف �لُْخْبِز

آتيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَر �ل� �أ. �أناِقُش �لصُّ

َرغيُف �لُْخْبِز�لَْخْبُز في �لطّابونَتْجهيُز �لَْعجينَطحين
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نَشاط )٥(: �ْسِتْخد�ماٌت �أْخرى لِلطَّحين

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

ب. �أْكُتُب َبْعَض �ْسِتْخد�ماِت �لطَّحين:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



56

: )ُخْبُز �أّمي لَذيٌذ( �لنَّشاُط �لِْختاميُّ

ِبطاَقُة َدْعوة 

فِّ �لثّاني �ْل�أساسي في َمْدَرَسِة نََتَشرَُّف نَْحُن َطَلَبُة �لصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَِدْعَوتُِكْم لُِمشاَرَكِتنا في نَشاِط

) ُخْبُز اأّمي َلذيٌذ (

َوَذلَك َيوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لُْمو�فق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِمَن �لّساَعِة �لثّاِمَنِة َو�لنِّْصف َصباحاً وحتَّى �لثّانَِيَة 
َعْشَرَة  و�لنِّْصِف ُظْهر�ً، َحْيُث َسَنقوُم بَِتْحضيِر �لُْخْبِز 

بُِمساَعَدتُِكم.

َنْشُكُر َلُكْم َدْعَمُكْم َوَتعاُوَنُكْم .

ُحضوُرُكْم ُيْفِرُحنا
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الّدرُس الّرابع: اأعَتني ِباأرضي

َهب النَّشاُط التَّمهيدّي: اأْرضي اأغَلى ِمَن الذَّ

آتي َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُد �لنَّشيَد �ل� �أ. �أَردِّ

َعَلى َدلُعونا

َعلى َدلْعونا

�أرض ْجد�دي

�أرضي َو�لله

وَبْحميها َو�لله

َبْعطيها روحي

هيك َوّصاني

َعلى َدلْعونا

�أرض ْجد�دي

َعلى َدلْعونا

�أْحلى ما يكونا

ْبروحي �أْفديها

ِمن �للِّي يِعاديها

وَبْرويها بِدمي 

َو�لله َجّدي 

َعلى َدلْعونا

�أْحلى ما يكونا

ن: �ألَوِّ ب. 

رْض
َ ْ
ال
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َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة، َو�أْكُتُبها. أَكوِّ آتَِية؛ لِ� ج. �أعيُد َتْرتيَب �لَْكِلماِت �ل�

نَْمِلْكَما�أغلى أْرُض �ل�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط )١(: �أْرضي َمْصَدُر ِغذ�ئي

�أ. �أِصُل َبيَن صورِة �لثِّماِر و�ْسِمها:

َبْندورة

باِذنْجان

َفر�ولَة

كوسا

تين
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نشاط )٢(: ِزيارٌة �إِلى �أرِض �لَْخيِر

�أ. �أِصُف َشفويّا َما شاَهْدتُه ِخلاَل ِزيارِة �ْل�أْرض.

أْرِض، َو�أْكُتُب �أْسماَءها: ب. �ألِْصُق ُصَور�ً لَِمحاصيَل شاَهْدتُها ِخلاَل ِزيارِة �ْل�

نُها: َلِة و�ألَوِّ ب. �أْرُسُم ثِمار�ً شاَهْدتُها في �لسَّ

ّياٍت ِمَن �لْفر�ولَِة �إِلى �لَْخاِرج. ُر ِفَلْسطيُن َكمِّ ُر واأناقُِش: تَُصدِّ اأَفكِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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آتِيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر �ل� ج. �أناِقُش �لصُّ

َتْقليُم �ل�أْشجارَتْعشيُب �ْل�أْرضِريُّ �لَمْزروعاتِحر�َثُة �ْل�أْرض

َن ُجمَلتْيِن ُمفيَدَتْين: أَكوِّ آتيَة؛ لِ� د. �أَرتُِّب �لَْكِلماِت �ل�

�أْرضي

َمْصَدٌر

بَِها

�ل�أرُض

�أِحبُّ َو�أْعَتني

نْتاِج لِْلاإِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط )3(: َهّيا نَُقلُِّد

آتِيِة: �أ. �أَعبُِّر َشَفويّاً َعْن َر�أْيي في �لتََّصرُّفاِت �ل�
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َتْقليمَتْعشيبِحر�َثة َتْسميد

ْندوِق �لَْكِلماِت �لُْمناِسبَة، َو�أْكتُبها في �لَفر�غاِت: ب. �أْختاُر ِمَن �لصُّ

أْرِض.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ١. �إِز�لَُة �ْل�أْعشاِب �لّضارِة ِمَن �ل�

٢. َقصُّ �ْل�أْغصاِن �لْجافَّة.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

ر�َعة.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( أْرِض لِلزِّ 3. َتْجِهيُز �ْل�

ماِد حول �لنَّبات.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ٤. َوْضُع �لسَّ

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

- القدرة البدنّية: �لتو�زن، �لمرونة، �لتّو�فق.

: �أْعَتني بَِحديَقِة َمْدَرستي �لنَّشاُط �لِْختاميُّ

�أ-   - �أشاِرُك ُزَملائي في �لِْعناَيِة بَِحديَقِة �لَْمدَرَسة.

     - َدْعوُة ُمدير �لَْمْدرَسِة لُِحضوِر َفعالِّياِت �لنَّشاِط �لِْختاِمّي.

ب-    بمساعدِة معلمي �أعبُر شفوياً عن �لمفاهيِم �لتي تعلمُتها خلاَل در�ستي 
لهذه �لوحدَة.
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َقْطَرُة ماء 3
الوحدة الثالثة

اأحافُظ َعلى 
اْلماء

ِمياُه ِبلادي

ِباْلماِء َنْحيا 
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ْرُس اْل�أوَّل: ِباْلماِء َنْحيا الدَّ

ة َر حال�ِت اْلمادَّ : لَِنَتذكَّ النَّشاط التَّْمهيِديُّ

ِة : �أَصنُِّف �لَمو�دَّ في �لَْجدَوِل وْفقاً لِحالَِة �لْمادَّ

ُب َجِليدُبخاُر ماءَحليبَعصيُر ُبرتُقال َماءُمَكعَّ كُْرِسّي

غاِزيَّة سائَِلة َصْلَبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر واأناقُِش: يوَجُد ِفي �لَْجدوِل �لّسابِِق َثلاَثُة �أْشكاٍل تُعبُِّر َعْن  اأَفكِّ
ٍة و�ِحَدٍة، �أْبَحُث َعْنها َو�أْكُتبها في �لَْفر�غ: مادَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي ) هّيا نتذّكُر حال�ت الماّدة ( يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لجري في عّدة �تّجاهات، �لتّصويب.

- القدرة البدنّية: �لّرشاقة، �لتّو�زن، �لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.



64

نَشاط )١(: بَِحو�ّسي �أْكَتِشُف ِصفاِت �لْماء

حيَحِة، َو�إِشاَرَة  �أماَم �لِْعباَرِة �لْخاِطَئة: �أ. �أَضُع �إِشاَرَة  �أماَم �لِْعباَرِة �لصَّ

�أَضُع  َحْوَل �لَْكِلَمِة �لَّتي تُعبُِّر َعِن �لّصورِة �لّسابَِقة:

َشْكُل �لْماِء في �لُْكؤوس:      ُمَتشابِه       ُمْخَتِلف

آتِية:  ُل َشْكَل �لْماِء في كُلِّ َكاأٍْس ِمَن �لُْكؤوِس �ل� ب. �أَتاأمَّ

ْرِب �أْن َيكوَن َطْعُمُه ُحْلو�ً. ١. )       ( ِمْن ِصفاِت �لْماِء �لّْصالِِح لِلشُّ

ْرِب �أْن َتكوَن ر�ئَِحُتُه َعِطَرة. ٢. )       ( ِمْن ِصفاِت �لْماِء �لّصالِح لِلشُّ

3. )       ( �لْماُء �لنَِّقيُّ لَْيَس لَُه لَْوٌن ول� َطْعٌم َول� ر�ئَِحة.
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نَشاط )٢(: �أَغنّي لِْلماء

ُد �لنَِّشيد: �أ. �أردِّ

َن ُجمَلتْيِن ُمفيَدَتْين: أَكوِّ آتيَة لِ� د. �أَرتُِّب �لَْكِلماِت �ل�

�لْماء

َياأُخُذ

لَُه

ناِء �ل�إِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�أْو

�لْماُء

لَْوٌن

�لَّذي

لَْيَس

َشْكَل

�أْو ر�ئَِحة

يوَضُع

َطْعم

فيه

ُر واأناقُِش: َيْدُخُل �لْماُء في َتْركيِب �لَْعديِد ِمَن �لَمو�ّد.  اأَفكِّ

مـــاٌء مـــاٌء مـــاٌء مـــاء
ُســـْبحاَن َربــّـي �لَْخـــّلاق
ـــْن ـــا َفطي ـــْر َي ـــْر �نُْظ �نُْظ

ماٌء ماٌء ماٌء ماٌء

ُث �لنَِّشيُد َعْن: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. َيَتحدَّ

�أْكُتُب حال�ِت �لْماِء �لَّتي َوَردْت في �لنَّشيِد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

َمرَّة  سائِل   ...   َمرَّة َصْلب   ...   َمرَّة   غاْز
هذِه هَي حال�ت �لْماء 

َوَهـــــــو�ْء ـْــــــٌس  َشــم �أْرٌض 
أْشـــياْء َخَلـــَق ِمَن �لْمـــــاء  �ل�
وَتَعرَّْف َعلـــى َحال�ِت �لْمـــاِء

أنْحاِء يجرْي في كُلِّ �ل�
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آتَِية، و�أْكُتُب حالََة �لْماِء �أْسفَل كُلٍّ ِمْنها:  وَر �ل� ُل �لصُّ ج. �أَتاأمَّ

ب. �أِصُل َبيَن حالَِة �لْماِء و�لّصوَرِة �لُْمناِسَبِة لَها: 

�لّسائِلة

ْلَبة �لصَّ

�لْغاِزيَّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ُبخارسائِلَصْلب

نَشاط )3(: في ُمْخَتَبِر �لُْعلوم

آتَِيَة:  �أ. َبْعَد َتْنفيِذ �لنَّشاِط في ُمْخَتَبِر �لُْعلوم، �أناِقُش َمَع ُمعلِّمي �لّصوَرَة �ل�

�أل�ِحُظ �أنَّ �لْماَء: 

ُل �إِلى َجليٍد َعْن َطريق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ١. َيَتَحوَّ

ُل �إِلى ُبخـاٍر َعْن َطريق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢. َيَتَحوَّ

حيَحِة، َو�إِشاَرَة  �أماَم �لِْعباَرِة �لْخاِطَئة: �أ. �أَضُع �إِشاَرَة  �أماَم �لِْعباَرِة �لصَّ

١. )     ( �أْخِرُج ِقَطَع �لثَّْلِج ِمَن �لُْمجّمِد و�آكُلُها.

٢. )     ( �أَضُع َيَديَّ َفْوَق ُبخاِر �لْماِء �لَّذي َيَتصاَعُد ِمْن ِوعاِء �لْماِء �لَْمْغلي.

3. )     ( �أْسَبُح في بِركِة ماٍء نَظيَفة.
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ُل َحالَة �لّسائِِل )َتْسخين �أو َتْبريد(: ج- �أْكُتُب �لَْعَمِليََّة �لَّتي تَُحوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ُن في �لّصوَرِة �لُْمجاِوَرِة،  ُر واأناقُِش: �أَتَمعَّ اأَفكِّ
َو�أِصُف ما َيحُدُث ِعْنَد َتْسخيِن ِقَطٍع ِمَن 

ْلُت �إِلَْيه. �لَْجليد؟ �أْكُتُب ما َتَوصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط )٤(: �لْحالُة �لّسائَِلُة لِْلماِء

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي:  ُل �لُصَوَر �ْل� �أ. �أَتاأمَّ

َوِر �لّسابَِقِة بِاأنَّها َتْحَتوي َعلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. َتَتشاَبُه �لْمو�دُّ في �لصُّ
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ْلبُة لِْلماِء نَشاط )٥(: �لْحالُة �لصَّ

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي:  ُل �لُصَوَر �ْل� �أ. �أَتاأمَّ

أْشياَء َتْحَتوي َعلى �لْماِء في �لْحالَِة �لّسائِلِة،  ب.  بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �ألِْصُق ُصَور�ً لِ�
و�أْكُتُب �أْسماَءَها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

حيَحِة فيَما َياأتي: �أ. �أَضُع �إِشاَرَة  �أماَم �لِْعباَرِة �لصَّ

ديِد، َفاأَتناَوُل َقليلاً ِمَن �لُْمثلَّجاِت �للَّذيَذة. ١. )          ( �أْشُعُر بِالحرِّ �لشَّ

ْلَبِة لَْيَس لَُه َشْكٌل �أو َحْجم. ٢. )          ( �لْماُء في �لْحالَِة �لصَّ

ُل �لْماُء �لّسائُِل �إِلى َصْلٍب بِالتَّبْريد. 3. )          ( َيَتحوَّ
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تاِء، َفَوَجَد  ُر واأناقُِش: �ْسَتيَقَظ و�لِدي في َصباِح �أحِد �أيّاِم �لشِّ اأَفكِّ
َطَبَقًة ِمَن �لَْجليِد تُغطّي ُزجاَج َسّياَرتِِه. ِمْن �أْيَن �أَتْت هِذِه �لطََّبقة؟ 

نَشاط تطبيقي: َهيَّا نَصَنُع �لُمَثلَّجات �للَّذيَذة

بُِمساَعَدِة �أْسرتي، �أقوُم بُِصْنِع �لُْمثلَّجاِت �لَّتي �أِحبُّها:

اْلَمواّد اْلَمْطلوبة: َقــو�لِــُب ُمَثلَّجاٍت �أْو كُؤوٌس بِلاْستيِكّية، َعصير َحسب 
�لرَّْغبة، عيد�ن َخَشِبيَّة �أو بِلاْستيِكّية.

خطوات العمل: 

١.نََضُع �لَْعصيَر في قالِب �لُْمثلَّجاِت �أو �لُكؤوِس، وِمْن ثمَّ نََضُع �لْعيد�َن

   �لْخَشِبيَّة.

ِة ساعاٍت، ثُمَّ ِد �لثَّّلاَجِة لِِعدَّ ٢. نََضُع �لَْقو�لَِب �أو �لُْكؤوَس في ُمَجمِّ

    نُْخِرُجها َبْعَد �أْن َتْجَمَد َونََتناَولُها. 
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نَشاط تطبيقي: �ألَْعُب َو�أَتَعلَُّم

َل بِالِْمْنفاِخ،  أوَّ �أ.   �أْحضُر بالونَْين، �أنْفُخ �لْبالوَن �ْل�
�لْبالونَْيِن  �أقرُِّب  بِالْماْء،  �لثّاني  �لْبالوَن  و�أْملاأ 
ُمعلِّمي. ماذ�  بُِمساَعَدِة  َحر�ريٍّ  َمْصَدرٍ  ِمْن 

َيْحُدث؟ َولِماذ�؟ 

َوَوَصَل  تاِء،  �لشِّ َفْصِل  ِخلاَل  �لثَّْلُج  ب.  َتر�َكَم 
�ْرتِفاُعُه �إِلى نِْصِف ِمْتر، �أْقتِرُح ُطرقاً لِلتَّخلُِّص 

ِمَن �لثَّلِج �لُْمتر�ِكم. 

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُل �لِعبار�ت �ْل� �أَتاأمَّ

في  �لَْحْبِل  َعلى  �لُْمبلَّلَة  �لَْملابَس  �أّمي  ١-    َعلََّقْت 
َوَجَدْتها  َوِعْنَدما عاَدْت  ِة ساَعَتْين،  لُِمدَّ �لْخارِج 

جافَّة.

�لْغاِز،  َعلى  بِالْماِء  َمْملوء�ً  �إِْبريقاً  �أْختي  ٢-   َوَضَعْت 
نََقَص  َقْد  �لْماَء  َوَجَدِت  عاَدْت  َوِعْنَدما  َونَِسَيْتُه، 

َكثير�ً.

نَشاط )٦(: �لْحالُة �لَغاِزيَُّة لِْلماِء )ُبَخاُر �لْماِء(
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نَشاط )٧(: َهيَّا نَلَعُب َمَع �لْماِء

ُن ِمْنها  أْحُصَل َعلى ُحروٍف �أكوِّ ندوِق؛ لِ� �أ.  �أْشُطُب �لَْكِلماِت �لَْموجوَدَة في �لصُّ
ُجْمَلًة ُمفيَدة:

سائِل      َجليد      ُبخار     ماء

َية:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . �لُْحروُف �لُْمَتبقِّ

�لُْجْمَلُة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

بلئـاسـ

خـلـاجـحـ

االـتا

ريـامـل

دءامـء

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي ) هّيا نلعب مع الماء ( يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لمشي بمسار ثابت وتو�زن.

- القدرة البدنّية: �لتو�زن، �لتو�فق.
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�لنَّشاُط �لِختامّي: عرٌض َمسَرِحّي) �أنا �لْماء( 

- �أشاِرُك ُزَملائي في �لِْعناَيِة بَِحديَقِة �لَْمْدَرَسة.

- َدْعوُة ُمدير �لَْمْدَرَسِة لُِحضوِر َفعالِّياِت �لنَّشاِط �لِْختاِمّي.

اأنا اْلماء
اْلَمواّد اْلَمْطلوبة :

أْزَرق. ١- ِقَطُع َكْرتوٍن �أْو لَّباٍد بِاللَّْون �ْل�
٢- ُصَوٌر تُعبُِّر َعن �ْسِتْخد�ماِت �لْماء.

ن. 3- َشَبٌر ُمَلوَّ
ٌة ل�ِصَقة. ٤- مادَّ
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رُس الثَّاني: اأحافُظ َعلى اْلماء الدَّ

: ل� ُيمِكُن اْلَعْيُش ِبدوني النَّشاُط التَّْمهيِديُّ

آتِيَة، َو�أْسَتْخِرُج ِمْنَها �ْسِتْخد�ماِت �لْماء. َوَر �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

َن ُجْمَلتْيِن ُمفيَدَتْين: أَكوِّ آتَِيَة؛ لِ� د. �أَرتُِّب �لَْكِلماِت �ل�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�إِلىَيْحتاُج�لْماِء�لنَّباُت

ماءُدوَنَل�ُيْمِكُن�لَْعْيُش



75

نَشاط )١(: َل� نُْسِرف في �لْماء  

آتَِيَتْين، َو�أناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: وَرتْين �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

آتِيُة َخاِطَئة:  لوكاُت �ل� ب. �أَعبُِّر َشَفِويّاً، لَِماذ� تُْعَتبُر �لسُّ
ّياَرِة بِاْسِتْخد�ِم خْرطوِم �لْماء. ١.  َغْسُل �لسَّ

أْيدي. ٢.  َترُك ُصْنبور �لماِء َمْفتوحاً َبْعَد َغْسِل �ل�

ُح ُطُرَق َتْرشيِد �ْسِتْهلاِك �لْماِء في  ج. بُِمساَعَدِة �أْسَرتي، �ألِْصُق ُصَور�ً تَُوضِّ
�لَْمْنِزِل و�لُْمحاَفَظِة َعَلْيها:

ل�

تُْسِرْف

في اْلماء
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�لنَّشاُط �لِختامّي: َمسيَرٌة ُطّلابِيٌَّة

�لْماِء  �لُْمحاَفَظِة َعلى  َحْوَل  �إِْرشاِديَّة  ِعبار�ٌت  ل�ِفتاٍت فيها  ُزَملائي  َمَع  ُم  �أَصمِّ
وَتْرشيِد �ْسِتْهلاِكِه، و�أشاِركُُهْم في َمسيَرٍة لِلتَّْوِعَيِة �لطُّّلابِيَِّة في �لَْمْدرَسِة بِعْنو�ن 

ذ�َعِة �لّصباِحَيِة. ُث َعْن َهذ� �لَْمْوضوِع في �ل�إ "لُِنحاِفَظ َعلى �لْماء"، َو�أَتَحدَّ

َل� تُْسِرْف في اْلماءاأْوقفوا َهْدَر اْلماِء

حافُِظوا َعلى َنظاَفِة 
اأْحواِض اْلماء )اْلَمشارِب(

ل� َتْتُرْك صْنبوَر
اْلماِء َمْفتوحًا

نشاط )٢( : �لُْمحاَفَظُة َعلى نَظاَفِة �لْماء

آتَِيَتْين، و�أناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَرتين �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

�لّصوَرة )ب(�لّصوَرة )�أ(

ِث �لِْمياِه �لَّتي َتْظَهُر في �لّصوَرِة )ب(: ب. �أْكُتُب َمصاِدر َتَلوُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لتحرك بمسار �أمامي بثبات وتو�زن

- القدرة البدنّية: �لتو�زن، �لتو�فق.
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آتَيَة: ْندوِق �لَْكِلَمَة �لُْمناِسَبَة، و�أْكِمُل بَِها �لُْجمَل �ل� ب. �أْختاُر ِمَن �لصُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لمشي �أماماً بثبات وتو�زن    - القدرة البدنّية: �لرَّشاَقُة، �لتّو�زن.

رُس الثَّالث: ِمياُه ِبلادي الدَّ

: ِسباُق َتوصيِل اْلماء النَّشاط التَّْمهيِديُّ

آتَيَة: �أ. َبْعَد َتْنفيِذ �لنَّشاِط َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي، �أناِقُش �لّصَوَر �ل�

آبار      َسْطِح أْمطار    �ْل� �ْل�

١. تَُعدُّ ِمياُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن �أَهمِّ َمصاِدِر �لِْمياِه في ِفَلْسطين.

أْرِض �أْو في َجْوِفها. ٢. تُوَجُد �لِْمياُه �إِّما َعلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ْل�

3. نَْجَمُع �لِْمياَه في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِشتاًء لِ�ْسِتْخد�ِمها َصْيفاً.

ُر واأناقُِش: ِمْن �أْيَن نَْحُصُل َعلى �لْماء؟ اأَفكِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



7٨

أْمطاِر نَشاط )١( : ِمياُه �ل�

آتَِيَة، و�أناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَر �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

ُدها  أْحُصَل َعلى �أنْشوَدٍة �أَردِّ ب.  �أْختاُر �لَْكِلَمَة �لُْمناِسَبَة و�أَضُعَها في �لَْفر�ِغ؛ لِ�
َمَع ُزَملائي:

ُحب أْمطاِر في �لِْبْئرَيَتساَقُط ماُء �لَْمَطِر ِمَن �لسُّ نَْفَرُح حيَن يْسُقُط �لَْمَطر نَْجَمُع ِمياَه �ل�

ج. �أِصُف لُِمعلِّمي وُزَملائي َشَفِويّاً َما ُيْمِكُن �أْن �أْفَعَلُه في َيْوٍم َمِطير.

وَيْسُقُط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَيْسقـي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُيعانُِق �لَْمَطر

َيا َفْرَحـــَة �لثََّمـــر

تاُء َياأْتِي �لشِّ

َفَيْروي �لُْحقوَل

َيا َفْرَحَة �لتُّر�ب

ـََة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َيا َفْرحـ

َجر    �لَْمطر      �لَْفّلاح �لشَّ
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ْطِحيَّة نَشاط )٢( : �لِْمياُه �لسَّ

آتِية، و�أْكُتُبه في �لَْفر�غ: ْنُدوِق َما ُيناِسُب �لُْجَمل �ل� �أ. �أْختاُر ِمَن �لصُّ

١. ُمَسطٌَّح مائيٌّ َكبيٌر لِْلِمياِه �لْمالَِحة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. ُمَسطٌَّح مائِيٌّ ُمحاٌط بِالْيابَِسِة ِمْن َجميِع �لِْجهاِت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاء. 3. ِمْنَطَقٌة ُمْنَخِفَضٌة َتْمَتدُّ َبيَن �لِْجباِل، َتْجِري ِفيها �لِْمياُه في َفْصِل �لشِّ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتْيِن، َيْجري فيِه �لْماُء �لْعْذب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤.ُمَسطٌَّح مائِيٌّ ذو ِضفَّ

٥. ُمَسطٌَّح مائِيٌّ ُمحاٌط بِاليابَِسِة ِمْن َثلاِث ِجهاٍت، وِمياُهُه مالَِحٌة:

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لَْخليج     �لَْبْحر     �لُْبَحْيرة     �لْو�دي     �لنَّْهر

و�دينَْهرُبَحْيَرةَبْحر

آتَِية: ُل �لّصَوَر �ل� ب. �أَتاأمَّ
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مـي، �أْشُطـُب ُحـروَف )َبْحر - ُبَحْيرة - و�دي - نَْهر - َخليج(،  ج.  بُِمساَعَدِة ُمـعـلِـّ

أْحُصَل َعلى ُجْمَلٍة  ُن ِمّما َتبّقى ِمَن �لُْحروِف َكِلماٍت، �أقوُم بَِتْرتيِبها؛ لِ� و�أَكوِّ

ُمِفيَدٍة، و�أْكُتُبها �أْسَفَل �لَْجْدَول:

لـ � ة ر يـ حـ بـُ

و ه � َخـ يـ مـ

لـ � � ـَ ب لـ ر هـ نَـ

حـ د حـ يـ ط سـ

ي � ر ج ة يـ

�لُْجْمَلُة �لنّاتَِجُة ِهي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ط نَشاط )3(: �لَْبحُر �لُْمَتوسِّ

آتَِيتْيِن، َو�أناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَرتيِن �ل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

ط  شاِطُئ �لَْبْحِر �لُْمَتَوسِّ

 �لَْبْحُر
ط �لُْمَتَوسِّ
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ُط ِمْن �أْشكاِل �لِْمياِهـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في ِفَلْسطين. ١- ُيَعدُّ �لَْبْحُر �لُْمَتَوسِّ

ط ُمُدناً  ٢- تَُسّمى �لُْمُدُن �لِفَلْسطيِنيَُّة �لَّتي تُِطلُّ َعلى �لَْبْحِر �لُْمَتوسِّ

   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- تَُعدُّ َمديَنُةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمَن �لُْمُدِن �لّساِحِليَِّة �لِفَلسطيِنيَّة .

ب. �أْختاُر �لَْكِلمَة �لُْمناِسَبَة، و�أْكِمُل بِها �لُْجْمَلَة، ثُمَّ �أْقَر�أها:

ْطِحيَّة   َحْيفانابلسساِحِليَّةد�ِخِليَّة�لَْجْوِفيَّة�لسَّ

َط في َخريَطِة ِفَلْسطيـــَن  ُن �لَْبحَر �لُْمَتوسِّ ج. �ألَوِّ
أْزَرِق، و�أْكُتُب �ْسَمُه َعلى �لَْخريَطة. بِاللَّوِن �ْل�

ٌد ِمْن َمديَنِة �لَْخليِل �إِلى َتْصريٍح؛  ُر واأناقُِش: َيْحتاُج ُمَحمَّ اأَفكِّ
ط. لَِيَتمكََّن ِمْن ِزيارِة �لَْبحِر �لُْمَتوسِّ
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نَشاط )٤( : ُبَحْيَرُة َطبريَّا و�لَْبحُر �لَْميِّت

آتَِيَتْين، ثُمَّ �أشاِرُك َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي في �لُْمناَقَشة. ُل �لّصوَرَتْيِن �ل� �أ. �أَتاأمَّ

آتَِيَتْين، ثُمَّ �أشاِرُك َمَع ُمعلِّمي ُل �لّصوَرَتْيِن �ل� ب. �أَتاأمَّ

وُزَملائي في �لُْمناَقَشة.

ُبَحْيَرُة َطَبِريّا

�لَْبْحُر �لَميِّت

ُبَحيَرة
َطَبِريَّا

�لَبْحُر
�لَميِّت
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ج. بُِمساَعَدِة ُمعلِّمي، �أِعدُّ بِطاَقًة َتْعريفيًَّة لُِكلٍّ ِمْن: ُبَحيَرِة َطَبِريّا، و�لَْبْحِر �لَْميِّت.

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ل�ْسم:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمذ�ُق �لْماء:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ل�ْسم:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمذ�ُق �لْماء:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُن ُبَحْيرَة َطَبريّا و�لَْبحَر  د. �ألَوِّ
�لَْميَِّت في َخريَطِة ِفَلْسطيـَن 

أْزَرِق، و�أْكُتُب  بِاللَّوِن �ل�
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ْسَمْيِهما. ـــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

ُر واأناقُِش: َل� َتعيُش �لْكائِناُت �لَْحيَُّة في ِمياِه �لَْبحِر �لَْميِّت. اأَفكِّ
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نَشاط )٥(: َخليُج �لَْعَقَبة

أنْهاُر في ِفَلْسطين أْوِدَيُة و�ْل� نَشاط )٦(: �ْل�

آتَِيَتْين، ثُمَّ �أشاِرُك َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي في �لُْمناَقَشة. ُل �لّصوَرَتْيِن �ل� �أ. �أَتاأمَّ

آتِيَة، َو�أْشَتِرُك َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي في �لنِّقاش. َوَر �ْل� ُل �لصُّ �أ. �أَتاأمَّ

َخليُج �لَْعَقَبة

َخليُج �لَعَقَبة

أْرُدّنو�دي �لْباذ�ن    نَْهُر �ْل�
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نَشاط )٧(: �لِْمياُه �لَْجْوِفيَّة

حيَحِة فيَما َياأْتِي: �أ. �أَضُع �إِشاَرَة  �أماَم �لِْعباَرِة �لصَّ
َنة. أْوِدَيِة كُلَّ �أيّاِم �لسَّ ١. )         ( َتْجري �لِْمياُه في �ْل�

أْوِدَيِة في ِفَلْسطيَن و�دي �لْباذ�ِن. أْمِثَلِة َعلى �ْل� ٢. )         ( ِمَن �ْل�

أْرُدن. 3. )         ( ِمْن �أْشَهِر �أنْهاِر ِفَلْسطيَن نَْهُر �ْل�

أنْهاِر َفَقْط. تاِء في �ل� ٤. )         ( َتْجري �لِْمياُه في َفْصِل �لشِّ

أنْهاِر َمذ�قُها مالِح. أْوِدَيِة َو�ل� ٥. )         ( ِمياُه �ْل�

ُن 	  أْرِض، وتَُكوِّ َبِة في َجْوِف �ْل� أْمطارِ �لُْمَتَسرِّ ُع ِمياُه �ْل� َتَتَجمَّ
َخّز�ناِت �لِْمياِه �لَْجْوِفيَّة.

قاِت.	  أْرِض ِمْن ِخلاِل �لتََّشقُّ أْمطارِ �إِلى باِطِن �ْل� َتَتَسرَُّب ِمياُه �ْل�

أْمطار.	  خورِ َمْنَفذ�ً لِِمياِه �ْل� قاُت �لصُّ تَُشكُِّل َتَشقُّ

ِع �لِْمياه  أْحُصَل َعلى ُخُطو�ت َتَجمُّ ْقِم �لُْمناِسِب؛ لِ� آتِيَة بِالرَّ �أ. �أِصُل �لُْجَمَل �ل�
�لَْجْوِفّيَة، و�أْقَر�أها :

أنْهاِر َمناِطَق ِسياِحّيًة َوَتْرفيِهيَّة. ُر واأناقُِش: تَُعدُّ ِضفاُف �ْل� اأَفكِّ

١
٢
٣

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي )عبور النّهر(  يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: �لوثب.

- القدرة البدنّية: �لتو�زن، �لقّوة.
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ُر واأناقُِش: َتَتَعرَُّض �لِْمياُه �لَْجْوفيَُّة لِلتََّلوُّث. اأَفكِّ

َن ُجْمَلًة ُمفيَدة: أَكوِّ ْندوِق، َو�أْكُتُبها في �لَْفر�ِغ؛ لِ� ب. �أْختاُر �لَْكِلَمَة �لُْمناِسَبَة ِمَن �لصُّ

نَشاط )8( : �لَْينابيُع َوُعيوُن �لْماِء في ِفَلْسطين

آتَِيَتْين، و�أناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي. ُل �لّصوَرَتْيِن �ل� �أ. �أَتاأمَّ

ْلطان/ �أريحا َعْيُن قيْنيا/ ر�َم �للهَعْيُن �لسُّ

١- تَُغّذي ِمياُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُعيوَن �لْماء .

٢- تَُعدُّ ُعيوُن �لْماِء ِمْن َمصاِدِر �لِْمياِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- ِمياُه ُعيوُن �لْماِء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  

أْمطار       َعْذَبة �لَْجْوِفيَّة       �ْل�
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�لنَّشاُط �لِختامّي: �لُْمَسطَّحاُت �لْمائِيَّة

)َخريَطُة  ُعْنو�نُها  لَْوَحٍة  �إِْعَد�ِد  في  ُزَملائي  �أ-     �أشاِرُك 

َمَثلاً(  ُص  )�لُْحمُّ ُحبوباً  َساأَوفُِّر  لَِذ�  ِفَلْسطين(، 

َعلى  �لْمائِيَِّة  �لُْمَسطَّحاِت  �أماِكن  في  لْصاِقها  ل�إِ

�لَْخريَطة.

ُر واأناقُِش: اأَفكِّ
١. تَُعدُّ ُعيوُن �لْماِء َثْرَوًة مائِيًة َيِجُب �لِْحفاُظ َعليها.

ْرب. ٢. َيِجُب َفْحُص ِمياِه ُعيوِن �لْماِء َقْبَل �ْسِتْخد�ِمها لِلشُّ

ب-    بمساعدِة معلمي �أعبُر شفوياً عن �لمفاهيِم �لتي تعلمُتها خلاَل در�ستي 

لهذه �لوحدَة.



لجنة المناهج الوزارية

م. فو�ز مجاهد د. بصري صالح  د. صبري صيدم 

�أ. علي مناصرة  �أ. عز�م �بو بكر  �أ. ثروت زيد 

م. جهاد دريدي د. سمية �لنخالة  د. شهناز �لفار 

  

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الوطنية والحياتية: 

د. محمود رمضان د.خالد صويلح  �أ. د.فتحية �للولو  د.عزيز شو�بكة 

د. جو�د �لشيخ خليل �أ. د. محمود �ل�أستاذ  د.�إيهاب شكري  د. محمد سليمان 

�أ. حاتم دحلان �أ. جنان �لبرغوثي  �أ. ثروت زيد  د.سحر عودة 

�أ. �إيمان �لبد�رين �أ. فر�س ياسين  �أ. �أحمد سياعرة  �أ. رشا عمر 

�أ. فتحية ياسين �أ. �إيمان �لنجار  �أ. سناء �أبو هلال  �أ.سامية غبن 

�أ. هند عيد د. فيصل سباعنة  �أ. نبيل منصور  �أ. ليلى جو�برة 

�أ. �أحمد عمار �أ. �أماني شحادة  �أ. منير عايش  �أ. سهى �لجلاد 

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب التربية الوطنية والحياتية للصف الثاني ال�أساسي:

�أ.فوزي جاد �لله �أ.�يمان �لنجار   د. سمية نخالة   �أ.ثروت زيد 

د. فيصل سباعنة  �أ.ليلى �لزريعي  �أ.فتحية يا سين   �أ.سحر زماعرة 

�أ.حنان �لحروب �أ.و�سمة خليفة  �أ.ذياب تركمان  �أ.سامية صلاح 

�أ.هند �لفر�   �أ.�يمان �لبد�رين  �أ.ليلى �لغول  �أ.هبة سرور 

�أ.نبيل منصور   �أ.ر�ئدة مقبل  �أ.رهام عنبتاوي  �أ.حنان �لشريف 

�أ.ليلى جو�برة         �أ.سمر �لنو�جحة  �أ.رو�ن �لخياط  �أ.سماح �لنمس 

�أ.ناصر حسونة  �أ.سامية غبن  �أ.هند عيد  �أ.منال مطر 
�أ.ليلى �لرجعي


