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تقديم

يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النش ـ�أة،
ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية والاحتياجــات
الاجتماعيــة ،والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم
علــى الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال،
ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علم ـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار،
وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة
والانتمــاء ،والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه
ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولا ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤية
محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة
بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات،
فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس؛
لتــوازن �إبداعــي خـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد �إليهــا ،وفــي
لتوجــه الجهــد ،وتعكــس
طليعتهــا وثيقــة الاســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ ّ
ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة،
والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون
مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج الفلسطينية
�آب 2016/

المقدمة:
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زملاءنا المعلمين والمعلمات ال�أفاضل� ..أبناءنا الطلبة� ..أولياء ال�أمور الكرام ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نضع بين �أيديكم الجزء ال�أول من كتاب التنشئة الوطنية والاجتماعية للصف الثالث ال�أساسي الذي عكس الجهود
الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي؛ لتطوير نظام التعليم في فلسطين وتحسين نواتج التعلم بتطوير المناهج الدراسية
كونها �أحد �أركان النظام التعليمي انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها التربوية وخططها الاستراتيجية التي �أولت اهتماما بتنشئة
الفرد الفاعل المتسلح بقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق ال�إ نسان بما ينسجم مع الموروث الثقافي والديني والحضاري
للشعب الفلسطيني.
جاء هذا الكتاب لبناء المنظومة القيمية والوطنية وتعزيزها لدى الناشئة من �أبنائنا الطلبة لتواكب المتغيرات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،وتواجه التحديات المختلفة التي يفرضها الاحتلال الجاثم على �أرضنا،
باستخدامه وسائل مختلفة تهدف �إلى استمرار هيمنتة وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا ،وتقويض كل المحاولات الوطنية
وال�إ قليمية والدولية الرامية �إلى التحرر والبناء و�إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتضمن الجزء ال�أول من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم الوطنية والاجتماعية التي تُسهم في
بناء الشخصية الاجتماعية ال�إ يجابية المتفاعلة مع المحيط الاجتماعي وتكريس الانتماء وحب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته
وتنمية الوعي بحقوقه وواجباته ،والحفاظ على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في
الوصول �إلى التنمية المستدامة.
وركز الكتاب في مضمونه على ال�أنشطة التي تتمحور حول المتعلم وتهدف �إلى تكريس حب المعرفة والبحث
والاستكشاف وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم والتشبع بروح الحوار والتسامح والتعاون والمشاركة الفاعلة في الش�أن
المحلي والوطني ،وتُعزز المعارف والمهارات الحياتية وتنمي التذوق الجمالي والحس الفني وتضفي جواً من المرح والمتعة
للطالب في غرفة الصف والمدرسة على السواء ،وتنوعت ما بين �أنشطة معرفية و�أخرى فنية ورياضية لتحقق �أهداف ومحتوى
الكتاب.
يشتمل الجزء ال�أول على وحدتين هما:
ال�أولى� :أحب وطني فلسطين وضمت الدروس :علم وطني فلسطين ،والنشيد الوطني الفلسطيني ،ومدينة القدس
عاصمة وطني فلسطين ،وذكرى �إعلان الاستقلال ،وبيئة وطني جميلة.
الثانية :كيف �أتصرف مع ال�آخرين وضمت الدروس :نتحاور ،نختلف في الر�أي ونبقى �أصدقاء ،اختلافنا لا يلغي
�إنسانيتنا ،نتسامح ،نحترم الشعوب.
و�أخيراً وليس �آخراً ف�إننا نتوجه �إلى زملائنا المعلمين ال�أفاضل والمعلمات الفلسطينيات الماجدات  -ونحن نضع بين
�أيديهم هذه النسخة التجريبية من الكتاب� -ألا تبخلوا علينا بملاحظاتكم و�آرائكم وتزويدنا بها لل�إ فادة منها وال�أخذ بها في
الطبعات اللاحقة.
والله ولي التوفيق
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ا ْل َو ْحدَ ُة ا ْل�أولى

�أ ِح ُّب َو َطني فِ َل ْسطين

ُفك ُر ِ
ن ِ
ش:
ونناق ُ

وح ِّبنا لِو َط ِن َنا فِ َل ْسطين؟
عن انتمائِناُ ،
كيف نُع ّب ُر ْ
َ
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راسـ ِة هـ ِذ ِه ال َو ْحـ َد ِةَ ،وال َّتفا ُعــلِ َمـ َع �أنْ ِشـ َط ِتها� ،أ ْن َيكونــوا
ُيتوقَّـ ُع ِمـ َـن ال َّط َل َبـ ِة َب ْعـ َد ِد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــي
قا ِد َ
ريــن َعلــى َم ْع ِر َفــة ال ُّرمــو ِز ال َو َط ِن َّيــة ال ُم َت َعلِّقَــة بِال َع َلــ ِم ال ِف َل ْســطي ِن ِّيَ ،وال َّنشــيد ال َو َط ِن ِّ
ـطينَ ،و ِذ ْكــرى �إِ ْعـ ِ
سك ِ
الاس ـ ِت ْق ِ
لال،
ال ِف َل ْســطي ِن ِّيَ ،و َمدي َن ـ ِة ال ُق ـ ْد ِ
َعاص َم ـ ٍة لِد َْولَ ـ ِة ِف َل ْسـ َ
ـلان ْ
َو�إِ ْد ِ
ـطينَ ،وبي َئ ِت ِهـ ْم،
ـطينَ ،و َت ْعزيـ ِز الا ْن ِتمــا ِء لِ َو َط ِن ِهـ ْم ِف َل ْسـ َ
راك ال َّت َنـ ُّوع البي ِئـ ِّـي ال َّطبي ِعـ ِّـي لِ ِف َل ْسـ َ
َو َت ْن ِم َيـ ِة َت َو ُّجهاتِ ِهـ ُم ال َف ِّن َّيـ ِة َو َالب َدنِ َّيـ ِةَ ،و َت ْوظيـ ِ
ـف ال َمعــار ِِفَ ،وال َمهـ ِ
ـاراتَ ،وال ِق َيـ ِم فــي َحياتِ ِهـ ُم
ال َع َم ِل َّيـ ِة ،ويتــم تحقيــق ذلــك ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـلال ال�آتيــة:
 -١ال َّر ْس ِمَ ،وال َّت ْلوينِ .
حاتَ ،و ُم َج َّس ٍ
َ -٢ت ْصمي ِم لَ ْو ٍ
مات.
َ -٣ت ْمثيلِ ال� أ ْدوارِ.
َ -٤ت ْنفي ِذ ال�ألْ ِ
عاب.
تاجَ ،و ِ
الحوارَِ ،و�إِ ْبدا ِء ال َّر�أْ ِي.
الاس ِت ْن ِ
 -٥ال ُمنا َقشَ ِةَ ،و ْ
 -٦تنفيذ المشاريع.
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١

َع َل ُم َو َطني فِ َل ْسطين
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 معرف ِة �أ ْل ِوان ا ْل َع َل ِم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي.
 رس ِم ا ْل َع َل ِم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي.ترتيب �أ ْل ِ
وان ا ْل َع َل ِم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي.
ِ
 تصمي ِم ا ْل َع َل ِم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي.استنتاج ا ْل ُمؤ ََّس ِ
سات الَّتي ُي ْر َف ُع َع َل ْيها ا ْل َع َلم.
ِ
 -تمثُّ ِل قِ َي ِم احْ ِترا ِم َر ْف ِع ا ْل َع َل ِم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي.

�أ ْلوانُ َع َل ِم َو َطني فِ َل ْسطين:
نستمع وننشدُ:
نشاط (:)١
ُ
�أ ْر ُس ُم َع َلمي َف ْوقَ ال َّد ْف َت ْر
َع َلمي َو َطني
َع َلمي َب ْيتي
َوبِ ِه ي ْعلو َص ْوتي �أ ْك َث ْر
ا ْل� أ ْح َم ُر َث ْو َر ُة شَ ْع ٍب ثا ْر
4

ض َر ْم ُز ُعلا ً َو َفخا ْر
َو� ْل� أ ْب َي ُ
َو� ْل�أخْ َض ُر ُب ْستا ٌن ِم ْن غا ْر
َو� ْل� أ ْسو ُد لَ ْي ٌل يتلو ُه نَها ْر
َع َلمي �أ ْحلى

َع َلمي �أ ْغلى
َد ْوماً َي ْسمو ن َْح َو � ْل� أ ْعلى
�إِ ْبر�هيم َع ْبد�لله �إِ ْبر�هيم

اأنا َت َع َّل ْمت:

�ألْو� ُن �لْ َع َل ِم �لْ ِف َل ْسطي ِن ِّي �أ ْر َب َعة:
� ْل� أ ْس َودَ ،و� ْل� أ ْب َيضَ ،و� ْل�أخْ َضرَ ،و� ْل� أ ْح َمر.

5

نشاط (َ :)٢ن ْر ُس ُم َع َل َم َو َطنيَ ،ونُ َل ِّونُه:
•ن َِص ُل َب ْي َن �ل ِّن ِ
قاط لِ َن ْر ُس َم َع َل َم ِف َل ْسطين.
طين بِ َش ْك ٍل َصحيح.
•نُ َل ِّو ُن َع َل َم ِف َل ْس َ

اأنا َت َع َّل ْمت:

• َع َل ُم َو َطني ِف َل ْسطين ُم ْس َتطي ُل �لشَّ ْكلَ ،و ُم َك َّو ٌن ِم ْن ث ِ
َلاث ِق َط ٍع
�أفُ ِق َّي ٍةَ ،و ُم َثلَّ ٍث ِ
�لسا ِر َية.
قاع َدتُ ُه ِم ْن ِج َه ِة ّ
•�ألْو� ُن َع َل ِم َو َطني؛ في � ْل� أ ْعلى �للَّ ْو ُن � ْل� أ ْس َو ُدَ ،وفي �لْ َو َس ِط �للَّ ْو ُن
ضَ ،وفي � ْل� أ ْس َفلِ �للَّ ْو ُن � ْل�أخْ َض ُر� ،أ ّما �لْ ُم َثلَّ ُث َف َل ْونُ ُه
� ْل� أ ْب َي ُ
�أ ْح َم ُر.

٦

نشاط ( :)٣نُ ِ
لاح ُظ ا ْلا أ ْعلام الاآتيةَ ،ونُجيب :

()١

()٢

()٣

()٤

�لسابِ َق ِة ُي َمثِّ ُل �لْ َع َل َم �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي؟
� -١أ ٌّي ِم َن � ْل� أ ْعلا ِم ّ
 -٢بِماذ� َت َتشا َب ُه ه ِذ ِه � ْل� أ ْعلا ُم؟
 -٣ما �لْ َف ْر ُق َب ْي َن �لْ َع َل َم ْي ِن (  ) ١و ( ) ٤؟
 -٤ما �لْ َف ْر ُق َب ْي َن �لْ َع َل َم ْي ِن (  ) ٢و ( ) ٣؟

٧

نشاط ( :)4نُ َص ِّم ُم ا ْل َع َل َم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي:

�لْ َوسائِ ُل َو� ْل�أدو�ت:
و�ح ِم َن �لْ َك ْر ِ
تون ١٠٠سم ×  ٧٠سم بِ َع َد ِد �لْ َم ْجموعاتَ ،و َر ٌق
�ألْ ٌ
ص،
ـض )� ،أ ْقــلا ُم َرصــا ٍ
ُم َل ـ َّو ٌن ( �أخْ َضـ ُـر َ ،و�أ ْس ـ َو ُدَ ،و�أ ْح َمـ ُـرَ ،و�أ َبيـ ُ
َمسـ ِ
ـات �آ ِمنــة ،مــا َّد ٌة ِ
ل�صقــة.
َصـ ٌ
ـاط ُرِ ،مق ّ
�ل َّت ْنفيذ:
ٍ
موعات.
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْج
ص �لْ َع َل َم �لْ ِف َل ْسطي ِن َّي َعلى لَ ْو ِح
• َت ْر ُس ُم كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة بِ َق َل ِم �ل َّرصا ِ
�لْ َك ْرتون.
ُص �لْ َو َرقَ �إِلى
•نَق ُّ
غير ٍة ِج ّد�ً.
ِق َط ٍع َص َ
ِ
•نُ ْل ِص ُق قُ
صاصات
�لْ َو َر ِق �لْ ُم َل َّونَ َة
سب �ألْ ِ
و�ن �لْ َع َل ِم
َح َ
َعلى لَ ْو ِح �لْ َك ْرتون.

٨

نشاط (َ :)٥ن ْر َف ُع ا ْل َع َلم:

�لْ َوسائِ ُل َو� ْل�أدو�ت:
 َع َل ُم ِف َل ْسطين. سا ِر َية .�ل َّت ْنفيذ:
اح ِة بِا ْع ِتد�ل.
�لس َ
•نَ ِق ُ
ف في ّ
•نَخْ تا ُر طالِباً لِ َي ْر َف َع �لْ َع َلم.
ناء َر ْف ِع ِه بِانْ ِتبا ٍه،
•نَ ْن ُظ ُر لِ ْل َع َل ِم �أ ْث َ
َونَ ْم َت ِن ُع َع ِن �لْ َكلام.

اأنا َت َع َّل ْمت:

ـف با ْع ِتـ ٍ
ـد�لَ ،ونَ ْن ُظـ ُـر لِ ْل َع َلـ ِم،
• ِع ْندَمــا نَ ْر َفـ ُع �لْ َع َلـ َم :نَ ِقـ ُ
َونَ ْم َت ِنـ ُع َعــنِ �لْ َحديـ ِ
ـث� ،أ ِو �للَّ ِعــب� ،أ ِو �لْ َح َر َكــة.
• ْ�ح ِتر� ُم �لْ َع َل ِم َي ْعني ْ�ح ِتر� َم �لْ َو َطن.

٩

نشاط (َ :)٦ن ْل َع ُبَ ،ونُ َك ِّونُ ا ْل َع َلم:
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
عات �أ ْو قُ ْمصا ٌن ُم َل َّونَ ٌةَ :م ْجمو َع ٌة بِا ْل� أ ْح َمرِ ،و َم ْجمو َع ٌة بِا ْل�أخْ َضرِ،
قُ َّب ٌ
ض بِ َع َد ِد �أ ْفرا ِد كُ ِّل َم ْجمو َعة.
و َم ْجمو َع ٌة بِا ْل� أ ْس َود ،و َم ْجمو َع ٌة بِا ْل� أ ْب َي َ
ال َّت ْنفيذ:
ٍ
موعات.
• َن ْنق َِس ُم �إِلى �أ ْر َب ِع َم ْج
س الْ ُق َّب ِ
راء
عات الْ َح ْم َ
• ُت َش ِّك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَّتي َت ْل َب ُ
السا َق ْي ِن  -كَما في ال َّر ْس ِم
ُم َثلَّثاً ُم َتساو َي ّ
( �أ ).
س الْ ُق َّب ِ
عات
• ُت َش ِّك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَّتي َت ْل َب ُ
داء الْ ِق ْط َع َة ا ْل�أولى ِم َن الْ ُم َثلَّ ِث  -كَما في
َّ
الس ْو َ
ال َّر ْس ِم ( ب ).

س الْ ُق َّب ِ
عات
• ُت َش ِّك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَّتي َت ْل َب ُ
ضاء الْ ِق ْط َع َة الثّانِ َي َة  -كَما في ال َّر ْس ِم
الْ َب ْي َ
( ج ).

س الْ ُق َّب ِ
عات
• ُت َش ِّك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَّتي َت ْل َب ُ
راء الْ ِق ْط َع َة الثّالِ َث َة  -كَما في ال َّر ْس ِم ( د ).
الْ َخضْ َ
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ثم نُجيب:
نشاط (َ :)٧ن ْق َر�أ ا ْل ِحوا َر ال�آتيَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،
�أ ْح َمدُ� :أنا َسعي ٌد بِزِيا َر ِة الْ َح ِّي الَّذي َت ْس ُك ُن ُه َع َّمتي.
ا ْل�أمّ :وما الَّذي �أ ْس َعدَك؟
�أ ْح َمد� :إِنَّ ُه َجمي ٌل َونَظيف.
ض
طين َم ْرفو ٌع َعلى َب ْع ِ
َوفاء :لَ َق ْد لَف َ
َت انْ ِتباهي �أ َّن َع َل َم ِف َل ْس َ
الْ ِب ِ
الس َبب؟
ناياتَ ،فما َّ
ِف الْ َجمي ُع �أنَّها
نايات ُي ْر َف ُع َع َل ْيها الْ َع َل ُم دائِماً؛ لِ َي ْعر َ
ا ْل�أمّ :ه ِذ ِه الْ ِب ُ
سَ ،والْ ُم ْس َت ْشف ِ
َيات
سات َد ْولَ ِتنا الْ ِف َل ْسطي ِن َّيةِ ،م ْث َل :الْ َمدا ِر ِ
ُم َؤ َّس ُ
الْ ُحكو ِم َّي ِةَ ،و َمرا ِك ِز الشُّ ْر َطةَ ،والْ ِوزارات.
�أ ْح َمد :شُ ْكراً يا �أ ّمي َعلى هذا ال َّت ْوضيح.

نناقش �أهم ّية وجود الْ َع َلم بالنسبة للدولة.
ُ
ض المؤسسات؟
 ما دلالة رفع الْ َع َلم الفلسطيني على بع ِ11

اأنا َت َع َّل ْمت:

•�لْ َع َل ُم �لْ ِف َل ْسطي ِن ُّي َر ْم ُز َد ْولَتي ِف َل ْسطين �لَّتي �أنْ َتمي لَها.
ســات �لْ ُح ِ
• ُي ْر َفــ ُع �لْ َع َلــ ُم عــا َد ًة َفــ ْوقَ �لْ ُم َؤ َّس ِ
كوم ّيــ ِة
ِم ْثلِ� :لْ َمد� ِرسَِ ،و�لْ ُم ْس َت ْشـف ِ
َياتَ ،و َمر� ِك ِز �لشُّ ـ ْر َط ِة،
َو َغ ْيرِهــا ِمـ َـن �لْ ُم َؤ َّسسـ ِ
ـات �لْ ُحكو ِم َّيــة.

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َّل ْمت:
ناس َب َة ِ
� -١أ ْك ُت ُب � ْل�ألْو� َن �لْ ُم ِ
د�خ َل �لْ َع َل ِم �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي.

١٢

� - 2أ َض ُع �إِشا َر َة (

الصحيح:
) َت ْح َت الْ َع َل ِم َّ

� - 3أ ِ
الس ِ
لوك
لاح ُظ ُّ
الص َور ،ثُ َّم �أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ُّ
الس ِ
الصحيح:
لوك َغ ْي ِر َّ
َّ
الصحيحَ ،و�إِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ُّ

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

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

.........................
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ف في الْ
ِ
حالات ال�آتِ َية ؟
ف �أ َت َص َّر ُ
َ - 4ك ْي َ
�أَ -و َج ْد ُت َع َل َم ِ
ْ
َ
قى َعلى ا ْل� أ ْرض.
ل
م
طين
س
ل
ف
ْ
ُ
َ
ً
...................................................
الص ِ
باح ّي.
ناء َر ْف ِع الْ َع َل ِم في الطّابو ِر َّ
بَ -ي َت َحد َُّث ُزملائي �أ ْث َ
...................................................
ض الْ َع َل ُم الْ َم ْرفو ُع َف ْوقَ َمد ْر َستي لِل َّت َلف.
جـ َ -ت َع َّر َ
...................................................
ماء ثَلا َث ِة ٍ
مبان ُحكو ِم َّي ٍة ُي ْر َف ُع َع َل ْيها الْ َع َل ُم الْ ِف َل ْسطي ِن ُّي
� - ٥أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
في ِم ْن َطقَتي:
		 		 ...................
...................
...................
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٢

النَّشي ُد ا ْل َو َط ِن ُّي ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي
س اأ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

 معرف ِة النَّشي ِد ا ْل َو َط ِن َّي ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي. إا ِتقان قِرا َء ِة النَّشيد.
ِ
حفظ النَّشي ِد ا ْل َو َط ِن ّي.
-

ِف نَشيدَنا �لْ َو َط ِن ّي
نَ ْعر ُ
نشاط (َ :)١ن ْس َت ِم ُعَ ،ونُ َر ِّدد:
ض �لْ ُجدو ْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا أ� ْرضي يا �أ ْر َ
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب �لْ ُخلـــو ْد
بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َو�أ ْش ِ
و�ق َد ّمي لِ� أ ْرضي َود�ري
َصع ْد ُت �لْ ِجبا َل َو ُخضْ ُت �ل ِّنضا َل
َق َه ْر ُت �لْ ُمحا َل َح َط ْم ُت �لْقُيو ْد
ض �لْ ُجدو ْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب �لْ ُخلـــو ْد
١٦

لاح
�لس ْ
بِ َع ْص ِف �ل ِّر ِ
ياح َونا ِر ِّ
فاح
َو�إِ ْصر� ِر شَ ْعبي لِ َخ ْو ِ
ض �لْ ِك ْ
ِف َل ْسطي ُن د�ري َو َد ْر ُب �نْ ِتصاري
�لصمو ْد
ض ُّ
ِف َل ْسطي ُن ثاري َو�أ ْر ُ
ض �لْ ُجدود
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب �لْ ُخلـــود
بِ َح ِّق �لْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِّل �لْ َع َل ْم
بِاأ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر � ْل�ألَ ْم
َساأ ْحيا ِفد�ئي َو�أ ْمضي ِفد�ئي
َو�أ ْقضي ِفد�ئي �إِلى �أ ْن �أعو ْد
ض �لْ ُجدو ْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب �لْ ُخلـــود
اأنا َت َع َّل ْمت:

مات ِه َي �ل َّنشي ُد �لْ َو َط ِن ُّي �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي.
•ه ِذ ِه �لْ َك ِل ُ
•نُ ْن ِش ُد �ل َّنشي َد �لْ َو َط ِن َّي كُ َّل َصباح.

١٧

نشاط (َ :)٢ن ْق َر�أ النَّشيدَ ُم َل َّحن ًا:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى ث َِلاث َم ْجموعات.
 نَ ْق ِس ُم ال َّنشي َد الْ َو َط ِني �إِلى ثَلا َث ِة َم ِقاط َع بِ َع َد ِد الْ َم ْجموعات.
َّ
 ُت ْن ِش ُد الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى الْ َم ْق َط َع ا ْل� أ َّو َل كَما في الْ ُم َر َّبع ( .) 1ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد
بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َو�أ ْش ِ
واق َد ّمي لِ� أ ْرضي َوداري
َصع ْد ُت الْ ِجبا َل َو ُخضْ ُت ال ِّنضا َل
َق َه ْر ُت الْ ُمحا َل َح َط ْم ُت الْقُيو ْد
ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد

 تُ ْن ِش ُد الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة الْ َم ْق َط َع الثّاني كَما في الْ ُم َر َّبع ( .) 2لاح
الس ْ
بِ َع ْص ِف ال ِّر ِ
ياح َونا ِر ِّ
فاح
َو�إِ ْصرا ِر شَ ْعبي لِ َخ ْو ِ
ض الْ ِك ْ
ِف َل ْسطي ُن داري َو َد ْر ُب انْ ِتصاري
الصمو ْد
ض ُّ
ِف َل ْسطي ُن ثاري َو�أ ْر ُ
ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد
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 تُ ْن ِش ُد �لْ َم ْجمو َع ُة �لثّالِ َث ُة �لْ َم ْق َط َع �لثّالِ َث كَما في �لْ ُم َر َّبع ( .) ٣بِ َح ِّق �لْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِّل �لْ َع َل ْم
بِاأ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر � ْل�ألَ ْم
َساأ ْحيا ِفد�ئي َو�أ ْمضي ِفد�ئي
َو�أ ْقضي ِفد�ئي �إِلى �أ ْن �أعو ْد
ض �لْ ُجدو ْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب �لْ ُخلـــو ْد

 -نُ ْن ِش ُد َجميعاً �ل َّنشي َد �لْ َو َط ِن ّي .

اأنا َت َع َّل ْمت:

ُي َع ِّب ُر نَشيدُنا �لْ َو َط ِن ُّي عن نِ ِ
ضال �لشَّ ْع ِب �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي،
�س ِت ِ
قلالَ ،و�لْ َع ْو َد ِة �إلى َو َط ِنه،
َو َح ِّق ِه في �لْ ُح ِّر َّي ِة و�ل ِ ْ
َو�لدِّفا ِع َع ْنه؛ لِ�أنَّ ُه َو َط ُن � ْل�آبا ِء و� ْل� أ ْجد�د.

١٩

نشاط (َ :)3ن ْح َف ُظ النَّشيدَ ا ْل َو َط ِن ّي:

الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
َلاث لَ ْو ٍ
ث ُ
توب َعلى كُ ِّل لَ ْو َح ٍة َم ْق َط ٌع
حات ِم َن الْ َك ْرتونَ ،م ْك ٌ
ِم ْن َم ِ
قاط ِع ال َّنشي ِد الْ َو َط ِن ِّي بِ َل ْو ٍن ِم ْن �ألْ ِ
وان الْ َع َلم.
الْ َم ْق َط ُع ا ْل� أ َّو ُل ِم َن ال َّنشي ِد الْ َو َط ِن ّي:
* ال َّت ْنفيذ:
َلاث َم ّر ٍ
•نُ ْن ِش ُد َجميعاً الْ َم ْق َط َع ا ْل� أ َّو َل ث َ
ات َع ِن اللَّ ْو َحة َر َقم (.)1
•نُزي ُل اللَّ ْو َح َة َونُ ْن ِش ُد الْ َم ْق َط َع َغ ْيباً َح َّتى نُ ْت ِق َن ِح ْف َظه.
ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد
بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َو�أ ْش ِ
واق َد ّمي لِ� أ ْرضي َوداري
َصع ْد ُت الْ ِجبا َل َو ُخضْ ُت ال ِّنضا َل
َق َه ْر ُت الْ ُمحا َل َح َط ْم ُت الْقُيو ْد
ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد
رقم ()١
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الْ َم ْق َط ُع الثّاني ِم َن ال َّنشي ِد الْ َو َط ِن ّي:
ال َّت ْنفيذ:
َلاث َم ّر ٍ
•نُ ْن ِش ُد َجميعاً الْ َم ْق َط َع الثّاني ث َ
ات َعنِ اللَّ ْو َحة َر َقم (.)2
•نُزي ُل اللَّ ْو َحة َونُ ْن ِش ُد الْ َم ْق َط َع َغ ْيباً َح َّتى نُ ْت ِق َن ِح ْف َظه.
لاح
الس ِ
بِ َع ْص ِف ال ِّر ِ
ياح َونا ِر ِّ
فاح
َو�إِ ْصرا ِر شَ ْعبي لِ َخ ْو ِ
ض الْ ِك ِ
ِف َل ْسطي ُن داري َو َد ْر ُب انْ ِتصاري
الصمو ْد
ض ُّ
ِف َل ْسطي ُن ثاري َو�أ ْر ُ
ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد

			

رقم ()٢

الْ َم ْق َط ُع الثّالِ ُث ِم َن ال َّنشي ِد الْ َو َط ِن ّي:
ال َّت ْنفيذ:
َلاث َم ّر ٍ
•نُ ْن ِش ُد َجميعاً الْ َم ْق َط َع الثّالِ َث ث َ
ات َعنِ اللَّ ْو َحة رقم (.)3
•نُزي ُل اللَّ ْو َحة َونُ ْن ِش ُد الْ َم ْق َط َع َغ ْيباً َح َّتى نُ ْت ِق َن ِح ْف َظه.
بِ َح ِّق الْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِّل الْ َع َل ْم
بِ�أ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر ا ْل�ألَ ْم
َس�أ ْحيا ِفدائي َو�أ ْمضي ِفدائي
َو�أ ْقضي ِفدائي �إِلى �أ ْن �أعو ْد
ض الْ ُجدو ْد
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــو ْد
رقم ()٣

21

اأنا َت َع َّل ْمت� :إِنْشا َد �ل َّنشي ِد �لْ َو َط ِن ِّي َغ ْيباً.

نشاط (َ :)4ن ْل َعب:
�لْ َوسائِ ُل َو� ْل�أدو�ت:
 َط ْبشورة َ -ح ْبل - .صا ِف َرة.�ل َّت ْنفيذ:
•نَ ْر ُس ُم َخطّاً َعلى � ْل� أ ْرض.
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
�لصا ِف َرة.
س كُ ُّل َم ْجمو َع َت ْين في شَ ِّد �لْ َح ْب ِل َب ْع َد َسما ِع ّ
• َت َتنا َف ُ
جاو ُز �لْ َخ َّط في �للَّ ِعب.
•�لْ َم ْجمو َع ُة �لْفائِ َز ُة ِه َي �لَّتي ل� َت َت َ
•ن ُْجري �ل َّت ْص ِف ِ
يات َب ْي َن �لْ ِف َر ِق �ل ّر�بِ َح ِة و�لَّتي لَ ْم َت ْر َبح.

٢٢

نشاط ( :)٥نُ َل ِّون:

بعزمي

وناري

وبركان

ثاري

وأشواق دمي ألرضي وداري

صعدت اجلبال وخضت النضال
قهرت احملال حطمت القيود

		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
راغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
� -1أ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
ناس َبة:
•ل ِ
ِ
ْ
َ
َ
طيني.
س
ل
ف
ل
ا
................
ه
م
اس
د
َشي
ن
ني
ط
و
ٌ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ّ

ض ................
• ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا �أ ْرضي يا �أ ْر َ
•بِ َح ِّق الْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِّل ................
بِ�أ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر ا ْل�ألَ ْم
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• َس�أ ْحيا ِفدائي َو�أ ْمضي ِفدائي
َو�أ ْقضي ِفدائي �إِلى �أ ْن ...................
الس ِ
ال�يجاب ِّي �أ ْثنا َء النَّشي ِد ا ْل َو َط ِن ّي:
لوك إ
� -2أضَ ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ُّ
ف بِا ْع ِت ٍ
دال وانْ ِتبا ٍه �إِلى الْ َع َلم.
.أ�أ ِق ُ
قيبتي.
.ب�أ ْب َح ُث في َح َ
.ج�أضْ َحكُ َمع ُزملائيَ ،و�أ َت َحد َُّث َم َع ُهم.
.د�أنْ ِش ُد بِ َص ْو ٍت ِ
واض ٍح كَما �أريد.
.ه�أ ْس ُكتَ ،و�أ ْصغي �إِلى نشي ِد ا ْل� آ َخرين.
.و�أنْ ِش ُد بِ َص ْو ٍت ِ
واض ٍح َوبِ َش ْك ٍل ُم ْن َس ِج ٍم َم َع ُزملائي.
ناء ال َّنشيد.
.ز�أنْ ُظ ُر لِ ْل َع َل ِم �أ ْث َ
.ح�أ َت َح َّر ُك َب ْي َن ُز َملائي.
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٣

س ِ
عاص َم ُة َو َطني فِ َل ْسطين
َمدي َن ُة ا ْل ُق ْد ِ
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

س ِ
عاص َم ُة فِ َل ْسطين.
 معرف ِة �أ َّن ا ْل ُق ْد َاستنتاج �أ َه ِم َّي ِة َمدي َن ِة ا ْل ُق ْدس.
ِ
سومات ِ
ِ
ذات ا ْل َعلا َق ِة بِا ْل ُق ْدس.
تلوين ال ُّر
ِ
توضيح ِ
واج َباتهم تِجا َه َمدي َن ِة ا ْل ُق ْدس.
ِ
 -معرف ِة ا ْل ُمد ُِن ا ْل ِف َل ْسطي ِن َّية.

فَ ،و َن َت َع َّرف:
نشاط (َ :)١ن ْكت َِش ُ
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
• ُص ْندو ٌق ِم َن الْ َك ْر ِ
تون كَما في
ال َّر ْسم (.)1
طاقات �أ ْو ٍ
راق ُم َر َّب َع ٌة ُم َتسا ِو َي ٌة
•بِ ُ
بِ َل ْو ٍن ِ
ف،
واح ٍد بِ َع َد ِد َط َل َب ِة َّ
الص ِّ
توب َعلى كُ ِّل ِ
واح َد ٍة ِم ْنها
َم ْك ٌ
ْاس َم َمدي َن ٍة ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة كَما في ال َّر ْسم (.)2
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ال َّت ْنفيذ:
الص ِ
ندوق َونَخْ ِل ُطها كَما في
•نَ ْطوي ا ْل� أ ْوراقَ َ ،ون ََض ُعها في ُّ
ال َّر ْسمين ( )3و(.)4
الص ْندوقَ في الْ َو َسط.
س ِج ْل َس ًة دائِ ِر َّي ًةَ ،ون ََض ُع ُّ
•ن َْج ِل ُ
الصندوقَ ،و َي ْح َت ِف ُظ بِها.
• َيخْ تا ُر كُ ُّل طالِ ٍب َو َر َق ًة ِم َن ُّ
• َي ْق َر�أ كُ ُّل ِ
واح ٍد ِمنّا ْاس َم الْ َمدي َن ِة الَّتي َح َص َل َع َل ْيهاَ ،و َي ْك ُت ُبها
في �أ َح ِد الْ ُم َر َّبعات.
•ن َْس َت ِم ُع لِ َب ِق َّي ِة �أ ْسما ِء الْ ُمد ُِن الَّتي تُ ْذكَرَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الشَّ ْكل (.)1

س ِ
عاص َم ُة
ا ْل ُق ْد ُ
َد ْو َلتي فِ َل ْسطين

شكل ()١
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َب ْع َد �أ ْن َت َع َّر ْفنا َعلى �أ ْسما ِء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة� ،أقو ُم بِال�آتي ِم ْن
ِخلال �لْ َج ْدول:
س َع ْن َب ِق َّي ِة �لْ ُمدُن.
لاف َمدي َن ِة �لْ ُق ْد ِ
�أ� -أ َف ِّس ُر �خْ ِت َ
ب� -ألَ ِّو ُن في �لْ َج ْد َو ِل ُم َر َّب َع �لْ َمدي َن ِة �لَّتي �أنْ َتمي �إِلَ ْيها.
اأنا َت َع َّل ْمت:

َثيرةٌ.
• َو َطني ِف َل ْسطي ُن في ِه ُم ُد ٌن ك َ
س َمدي َنـ ٌة ِف َل ْســطي ِن َّي ٌة َو ِهـ َـي ِ
وسـ ُـي ْر َف ُع
عاص َمـ ُة َد ْولَ ِة ِف َل ْســطينَ ،
•�لْ ُقـ ْد ُ
ـطين َعلــى �أ ْســو�رِها َب ْع ـ َد َت ْحريرِهــا ِمـ َـن
َع َل ـ ُم ِف َل ْسـ َ
�ح ِتـ ِ
�لص ْهيونــي بِـ إِا ْذ ِن �للــه.
ـلال ِّ
�ل ِ ْ

ص ،ونُ ِ
لاح ُظ الصُّ و َر الاآتية ،ث ّم نجيب:
نشاط (َ :)٢ن ْق َراأ النّ َّ

بلـي،
بلــي أاو
ُ
الجـامـع ال ِق ُّ
المسجـ ُد ال ِق ُّ
الجنوبي من المسج ِد
ويقع في الجز ِء
ُ
ِّ
ِ
ِ
وثالث
بلتين،
الاأقصى
المبارك أاولى ال ِق ِ
الشريفين.
الحرمين
ِ
ِ

٢٧

الصخْ َر ُة الَّتي َع َر َج
قُ َّب ُة الصَّ ْخ َر ِة :فيها َّ
ِم ْنها ال َّن ِب ُّي ُم َح ّم ٌد َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم
السماء.
�إِلى َّ
َّس لَدى
ك َ
َنيس ُة ا ْل ِقيا َمةَ :مكا ٌن ُم َقد ٌ
اج الْ َم ِ
الْ َم ِ
سيح ّيو َن ِم ْن
الح ّج ُ
سيح ّيين ،و َيزورها ُ
�أنْحا ِء الْعالَم ،والْ َم ِ
سيح ّيو َن الفلسطينيون �إذا
ِ
الصهيوني.
َت َم َّكنوا من َت َخطّي حواج ِز
الاحتلال ّ
س :سو ٌر َقدي ٌم ٍ
عالُ ،ي ُ
حيط
ُسو ُر َمدي َن ِة ا ْل ُق ْد ِ
بِالْ َب ْل َد ِة الْقَدي َم ِةَ ،ولَ ُه َس ْب َع ُة �أ ْب ٍ
توحة.
واب َم ْف َ
�أ ْحيا ُء ا ْل ُق ْدس:
لات الْ ِف َل ْسطي ِن َّي ُة ُم ْن ُذ َز َم ٍن
عيش فيها الْعائِ ُ
َت ُ
َطوي ٍلَ ،و ِم ْن ه ِذ ِه ال� أ ْحيا ِءَ :ح ُّي الشَّ ْيخ َج ّراح،
َو َح ُّي وا ِد الْجوزَ ،و َح ُّي ِس ْلوانَ ،و َغ ْي ُرها.
�أ ْس ُ
واق ا ْل ُق ْدس:
�أ ْسوا ٌق َقدي َم ٌة َو َجمي َل ٌة ُم ْع َظ ُمها َم ْسقوف،
ات تِجا ِر َّي ٌة ُم َت َن ِّو َعة.
فيها َم َح ّل ٌ
 ن َْس َت ْن ِتج �أهم ّية وجود هذه ال�أماكن فيمدينة القدس.
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س َمدي َن ٌة َع َربِ َّي ٌة َبناها �أ ْجد� ُدنا �لْ َع َر ُب ُم ْن ُذ � ِ
�لسنين.
آل�ف ِّ
•�لْ ُق ْد ُ
مين َو�لْ َم ِ
سيح ّيين.
س َمدي َن ٌة ُم َقد ََّس ٌة ِع ْن َد �لْ ُم ْس ِل َ
•�لْ ُق ْد ُ
س َي َق ـ ُع ِ
ـاء
• ُج ـ ْز ٌء ِمـ َـن �لْ ُق ـ ْد ِ
د�خ ـ َل ســورِها �لْقَديــمَ ،و ُهنــا َك �أ ْحيـ ٌ
ِ
ــي �لشَّ ــ ْيخ
ك َ
َثيــر ٌة َتقَــ ُع خــار َِج �ل ّســو ِر مثْــ ُلَ :ح ِّ
ِ
ــي ِســ ْلو�ن.
ــي و�د �لْجــوزَ ،و َح ِّ
َجــ ّر�حَ ،و َح ِّ

نشاط (َ :)٣ن ْق َر أا ِ
الحوا َر الاآتي ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
في �أ َح ِد �أيّا ِم شَ ْه ِر َر َمضا َن �لْ ُمبا َر ِك َب ْع َد �أ ِ
ناولَت
ذ�ن �لْ َم ْغرِبَ ،ت َ
عائِ َل ُة (�أبو خالِد) َطعا َم � ْل إِ� ْفطا ِر ِع ْن َد عائِ َل ِة جا ِر ِهم (�أبو َع ِل ّي)،
طين ،وكا َن
َو َب ْع َد � ْل إِ� ْفطا ِر شا َهدو� � ْل�أخْ با َر َعلى شاشَ ِة تِلفا ِز ِف َل ْس َ
�لْ َخ َب ُر � ْل�آتي َع ْن َمدي َن ِة �لْ ُق ْدس:
ئات ا ْلاآ ِ
لاف ُي َصلّونَ ا ْل ُج ُم َعة في ا ْلا أ ْقصى ا ْل َي ْو َم)
( ِم ُ
ثُ َّم د� َر َب ْي َن �لْعائِ َل َت ْي ِن �لْ ِحو� ُر � ْل�آتي:
٢٩

ين الْ َي ْوم!
�أ َمل :انْظروا ،ما �أ ْك َث َر الْ ُم َصلّ َ
َع ِل ّي :لِماذا َع َد ُد ُه ْم كَبي ٌر َي ْو َم الْ ُج ُم َعة،
َو َب ِق َّي ُة ا ْل�أيّا ِم َع َد ُد ُهم َقليل؟
�أبو خالِد :لِ�أنَّ ُهم لا َي ْس َتطيعو َن الْ ُوصو َل
ين �إِلَ ْيها
اح ِتلا ُل ِّ
في َب ِق َّي ِة ا ْل�أيّام ،فال ِ ْ
الص ْهيوني َي ْم َن ُع ُوصو َل الْ ِف َل ْسطي ِن ّي َ
ِم َن الْ ُمد ُِن َوالْقُرى.
اح ِتلا ُل الَّذي َي َت َح َّك ُم بِدُخولِنا �أ ْو َع َد ِم ُدخولِنا
�أ ُّم َع ِل ّي :نَ َع ْم� ،إِنَّ ُه ال ِ ْ
لِ َمدي َن ِتنا الْ ُم َقد ََّسة.
�أبو َع ِل ّيَ :ر ْغ َم كُ ِّل ذلِكَ ِم ْن ِ
س
واج ِبنا كفلسطيني ّين زِيا َر ُة َمدي َن ِة الْ ُق ْد ِ
بِ ْاس ِت ْمرار ،والصلا ُة في َم ِ
ساج ِدهاَ ،وكَنائِ ِسها ،وزيار ُة ا ْل�أما ِك ِن الدين ّية
راء ِم ْن متاجرها.
وال�أثريّة فيها ،وال َّتجوا ُل في �أ ْسوا ِقها العتيق ِة ،والشّ ُ
نُناقِش:
�أ -الْ ِف َل ْسطي ِن ّيون ُيح ّبون َمدي َنة الْ ُق ْدس.
ب -كُ ٌّل ِمنّا ُي ِح ُّب �أ ْن َيزو َر الْ ُق ْد َس في �أ ِّي َو ْقتَ ،ولَ ِك َّننا لا ن َْس َتطيع.
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• ِم ْن َح ِّقنا زِيا َر ُة َمدي َن ِة �لْ ُق ْدسِ؛ َل�أنَّها ِ
عاص َم ُة َد ْولَ ِتنا ِف َل ْسطين.
• ِ
و�ج ُبنــا تِجــا َه َمدي َنـ ِة �لْ ُقـ ْدسِ� :لدِّفــا ُع َع ْنهــاَ ،و�لْ ُمحا َف َظـ ُة َع َل ْيهــا،
�لصــلا ُة فيهــاَ ،و َت ْعزي ـ ُز ُصمــو ِد
َو َعلــى ُم َقدَّســاتِهاَ ،و َّ
�ح ِتــلال.
�أ ْه ِلهــا؛ َحتّــى ن َُح ِّر َرهــا ِمـ َـن �ل ِ ْ

نشاط ( :)4نُ َل ِّون:
� ْل َوسائِ ُل َو� ْل�أدو�ت:
•�ألْو� ٌن َخ َش ِب َّية.
نيس ِة
• َر ْس ٌم لِ ُق َّب ِة َّ
�لصخْ َرةَ ،ر ْس ٌم لِ ْل َم ْس ِج ِد �ل ِق ْبليَ ،ر ْس ٌم لِ َك َ
�لْ ِقيا َمة.
�ل َّت ْنفيذ:
ِ
سب َت َخ ُّي ِلنا لِ ْل َم ْن َظ ِر �لْ َجمي ِل
•نُ َل ِّو ُن َجمي َع �أ ْجز� ِء �ل ّر
سوماتَ ،ح َ
َنيس ِة �لْ ِقيا َمة.
لِ ُق َّب ِة َّ
�لصخْ َر ِةَ ،و�لْ َم ْس ِج ِد �ل ِق ْبليَ ،وك َ
ش في � ْل�ألْو�ن �لَّتي لَ َّونّا بِها.
•نَ َتنا َق ُ

٣١
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نشاط ( :)٥نُ َص ِّمم:
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
• ُصـــ َو ٌر ُمخْ َت ِلفَـــ ٌة تُ َمثِّـــ ُل ســـو َر الْ ُق ْدس،
ـــواب الْ َم ْس ِ
ـــج ِد ا ْل� أ ْقصى،
َو�أ ْبوا َبـــهَ ،و�أ ْب َ
َو�أ ْســـواقَ الْ ُق ْدسَ ،وا ْل�أما ِك َن الْ ُم َقد ََّس َة،
يـــاءَ ،والْ
ِ
حـــارات الْقَدي َم َة.
َوا ْل� أ ْح َ
واح ِم َن الْ َك ْر ِ
تون ِ
ذات الْ َح ْج ِم الْ َكبير.
•�ألْ ٌ
•ما َّد ٌة ِ
لاصقَة.
ال َّت ْنفيذ:
ٍ
سومات ُمخْ َت ِل َف ًة لِ ْل ُق ْدسَ ،وما فيها ِم ْن �أما ِك َن
•ن َْج َم ُع ُصوراً �أ ْو ُر
دي ِن َّي ٍة �أ ْو �أ َث ِر َّية.
•نُ ْل ِص ُق ُص َو َر �أ ْب ِ
س َعلى لَ ْو َحة.
واب سو ِر الْ ُق ْد ِ
•نُ ْل ِص ُق ُصو َر �أ ْس ِ
س َعلى لَ ْو َحةَ ،و ُص َوراً لِ ْل َم ْس ِج ِد ال ِق ْبلي،
واق الْ ُق ْد ِ
َنيس ِة الْ ِقيا َم ِة َعلى لَ ْو َح ٍة �أخْ رى.
َوقُ َّب ِة َّ
الصخْ َر ِةَ ،وك َ
كان ُم ِ
•نَقو ُم بِ َع ْر ِضها في َم ٍ
ناسب.
والص ِ
فوف ا ْل�أخرى؛ لِ ُمشا َه َدتِها
الص ّف ْي ِن ا ْل� أ َّو ِل َوالثّانيُّ ،
• َن ْدعو َط َل َب َة َّ
َو َت ْعري ِف ِهم بِها.
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نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
بلاس ِ
تيك َّي ٌة بِ َع َد ِد الْ َم ْجموعات،
ك ٌغير ٌة �أ ْو بِطاقاتِ - .سلا ٌل ْ
ُرات َص َ
لِ ُك ّل َم ْجمو َع ٍة َسلَّتان - .صا ِف َرةَ - .طبشو َرة.

ال َّت ْنفيذ:
ف كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة في ِ
ٍ
قاطرة.
• َن ْنق َِس ُم �إِلى َم ْج
موعاتَ ،و َت ِق ُ
قاطــراتَ ،ون ََضـ ُع لِـ ُك ِّل ِ
ـط الْ ِبدا َيـ ِة �أمــا َم الْ ِ
•نَ ْر ُسـ ُم َخـ َّ
قاطـ َـر ٍة َسـلَّ ًة َعلــى
ُب ْعـ ِد ( 15م) كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)1
ـب ا ْل� أ َّو ُل فــي كُ ِّل ِ
ض
الصا ِفـ َـر ِة بِال َّر ْكـ ِ
قاطـ َـر ٍة ِع ْنـ َد ســما ِع ّ
• َي ْبـ َد�أ ال ّلا ِعـ ُ
ـاط كُـ َـر ٍة �أ ْو بِطا َق ـ ٍةَ ،والْ َع ـ ْو َد ِة بِ ُس ـ ْر َع ٍة لِ ِ
الس ـلَّ ِةَ ،والْ ِتقـ ِ
قاط َرتِــه،
�إِلــى َّ
السـلَّ ِة الْفا ِر َغـ ِة الْ َم ْوجــو َد ِة فــي � ِآخـ ِر الْ ِ
قاطـ َـرةَ .وه َكــذا
َو َوضْ ِعهــا فــي َّ
َي�أْتــي َد ْو ُر َجميـ ِـع ال َّط َل َب ـ ِة َعلــى ال َّتوالــي كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)1
• َتفــو ُز َم ْجمو َع ُتنــا ِع ْندَمــا َت ْج َمـ ُع �أ ْك َب َر َع َد ٍد ِم َن الْ ُكـ ِ
ـرات �أ ِو الْ ِبطاقات،
ثُـ َّم نُ ْط ِلـ ُق َع َل ْيها ْاسـ َم َم ْجمو َع ِة الْ ُق ْدس.
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نشاط تطبيقيَ :ن ِص ُل إ�ِلى ا ْل ُق ْدس:
ال َّت ْنفيذ:
ص نَ ْر ُس ُم الْ َخ َّط ِ
داخ َل الْ َم َم ِّر الَّذي ِ
يوصلُنا �إِلى َمدي َن ِة
بِ َق َل ِم َرصا ٍ
الْ ُق ْدس.
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
حيحة:
� - 1أضَ ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز ا ْل إِ�جا َب ِة الصَّ َ
•ما ِ
طين؟
عاص َم ُة َد ْولَ ِة ِف َل ْس َ
			
�أ  -را َم الله .ب -الْ ُق ْدس .جَ -غ َّزة.
•ما المدينة التي َل ْي َس ْت ِم َن الْ ُمد ُِن الْ ِف َل ْسطي ِن َّية؟
		
		 جَ -ب ْي َت لَ ْحم.
�أ  -يافا .ب -د ْي ُر الْ َب َلح.

الصو َر َة ا ْل ُم ِ
ناس َبة لها:
� - 2أ ِص ُل كل عبارة َم َع ّ
 ُي ُس الْقَدي َمة.
حيط بِ َب ْل َد ِة الْ ُق ْد ِ
 الْ َم ْس ِج ُد الَّذي با َر َك ُه الل ُه َوبا َر َك ما َح ْولَه.َّس ِع ْن َد الْ َم ِ
سيح ّيين.
 َمكا ٌن ُم َقد ٌ الْ َمكا ُن الَّذي َع َر َج ِم ْن ُه ال َّن ِب ُّي ُم َح َّم ٌدالسماء.
َصلّى الله َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم �إِلى َّ
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دَ -ح ْيفا.
دَ -ع ّمان.

ش ِ
واجبي تِجا َه َمدي َن ِة ا ْل ُق ْدس.
� - 3أناقِ ُ
حيحةَ ،و إ�ِشا َر َة ( )
� -4أضَ ُع إ�ِشا َر َة ( ) ُمقا ِب َل ا ْل ِعبا َر ِة الصَّ َ
حيحة:
ُمقا ِب َل ا ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر الصَّ َ
س ِهي ما ِ
السو ِر في الْ َب ْل َد ِة الْقَدي َمة.
داخ َل ّ
•الْ ُق ْد ُ َ

(

)

(

)

س َبناها �أ ْجدا ُدنا الْ َع َر ُب ُم ْن ُذ � ِ
السنين( .
آلاف ِّ
•الْ ُق ْد ُ

)

		
مين َفقَط.
س َمدي َن ٌة ُم َقد ََّس ٌة ِع ْن َد الْ ُم ْس ِل َ
•الْ ُق ْد ُ
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٤

اس ِت ْق ِ
ِذ ْكرى إِ� ْع ِ
لال فِ َل ْسطين
لان ْ
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

اس ِت ْق ِ
 معرف ِة إِ� ْع ِاس ُم ا ْلقائِ ِد ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي الَّذي
طين ِم ْن َح ْيثْ :
لان ْ
لال فِ َل ْس َ
�أ ْع َلنَهَ ،وتاريخُ إِ
ال� ْعلان.
اس ِت ْق ِ
لال فِ َل ْسطين.
استنتاج َب ْع ِ
ض َمظا ِه ِر ْ
ِ
ِ
عيقات ُح ِ
اس ِت ْقلالِها ا ْلكا ِمل.
توضيح ُم
طين عَلى ْ
صول فِ َل ْس َ
ِ
 إ� ِاس ِت ْق ِ
دارك َد ْو َر ِهم في ا ْل ُمشا َر َك ِة ِباحْ ِت ِ
فال إِ� ْع ِ
ِتاريخ
لان ْ
لال َد ْو َل ِة فِ َل ْس َ
طين ب ِ
ِ 11/ ١٥م ْن ُك ِّل عام.

نشاط ( :)١نُشا ِهدَُ ،ونُ ِ
لاحظ:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
ض �أ ْو ُم َس ِّجل.
• ِجها ُز َع ْر ٍ
ريط َص ْوتِ ٌّي ُم َس َّج ٌل َع َل ْي ِه َم ْق َط ُع �إِ ْع ِ
ص ُم ْد َم ٌج� ،أ ْو شَ ٌ
لان
•قُ ْر ٌ
اس ِت ْق ِ
الصو َرة َر ْقم ( .) 1
لال� ،أ ِو ّ
ال ِ ْ
ال َّت ْنفيذ:
ِض الْما َّد َة الْ ُم َس َّج َلةَ ،ونُشا ِه ُد َون َْس َت ِم ُع لِ َم ْق َط ِع الْفي ْديو� ،أ ْو
•نَ ْعر ُ
ن َْس َم ُع َص ْوتاً ُم َس َّجلا ً لِلشَّ هي ِد ِ
ياسر َع َرفات في �إِ ْع ِ
اس ِت ْقلال،
لان ال ِ ْ
َو ن ِ
الصو َر َة َر ْقم ( .) 1
ُلاح ُظ ّ
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نُ ْع ِلــ ُن بِ ْاســ ِم �للــهَ ،وبِ ْاســ ِم
�لشَّ ـ ْع ِب �لْ َع َربِـ ِّـي �لْ ِف َل ْســطي ِن ّي،
ِقيــا َم َد ْولَــ ِة ِف َل ْســطينَ ،فــ ْوقَ
�أ ْر ِضنا �لْ ِف َل ْســطي ِن َّيةَ ،و ِ
عاص َم ُتها
س �لشَّ ــريف.
�لْقُــ ْد ُ

()١
ل�ح ْظت:
َب ْع َد �أ ْن شا َه ْد ُت َو َس ِم ْع ُت َو َ
•�أ ْس َت ْن ِت ُج ْ�س َم �لْ َم ْوضو ِع �لَّذي شا َه ْد ُت ُه َو َس ِم ْع ُته.
اأنا َت َع َّل ْمت:

•�أ ْع َلـ َـن �لشَّ ــهي ُد ِ
ـس ُم َن َّظ َمـ ِة �ل َّت ْحريـ ِر �لْ ِف َل ْســطي ِن َّي ِة
ياسـ ُـر َع َرفــات َرئيـ ُ
ـطين ِمـ َـن �لْ َجز�ئِر ،بِتاريـ ِـخ ١٩٨٨/١١/١5م،
ْ�سـ ِت ْقلا َل َد ْولَـ ِة ِف َل ْسـ َ
َو َي ْح َت ِف ـ ُل �لشَّ ـ ْع ُب �لْ ِف َل ْســطي ِن ُّي فــي هــذ� �لتّاريـ ِـخ ِمـ ْـن كُ ِّل عــا ٍم
بِ ِذ ْكــرى �إِ ْعـ ِ
�سـ ِتقلال.
ـلان �ل ِ ْ
• َد ْولَ ُتنــا َسـ ُتقا ُم َعلــى �أ ْر ِضنــا �لْ ِف َل ْســطي ِن َّي ِة َو ِ
عاص َم ُتهــا
�لْ ُقـ ْدس.

٣٩

اس ِت ْق ِ
لال َد ْو َل ِة فِ َل ْسطين:
نشاط ( :)٢نُ َمثِّ ُل إِ� ْعلانَ ْ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
توب َع َل ْيها َك ِل َم ُة ال َّرئيس ،كَما
•بِطا َق ٌة َم ْك ٌ
في الشَّ ْكل ( .) 1
س الشَّ هي ِد الْقائِ ِد �أبو
س ُت ْش ِب ُه َملابِ َ
• َملابِ ُ
“ح َّطة”َ ،و ِعقال).
باس َع ْس َك ِر ّيَ ،وكو ِف َّي ٌة ِف َل ْسطي ِن َّية َ
َع ّمار( لِ ٌ
ال َّت ْنفيذ:
•نَخْ تا ُر ِ
واحداً �أ ْو �أ ْك َثر لِ ُي َمثِّ َل شَ خْ ِص َّي َة الْقائِ ِد �أبو َع ّمار.
س الْكو ِف َّي َةَ ،والْ ِعقال.
• َي ْل َب ُ
• ُي َقلِّ ُد َح َر ِ
س �أبو َع ّمار.
كات َو َص ْو َت ال َّرئي ِ
ئيس ِخطا َبه :نُ ْع ِل ُن بِ ْاس ِم اللهَ ،وبِ ْاس ِم الشَّ ْع ِب
• ُي ْلقي الطّالِ ُب ال َّر ُ
الْ َع َربِ ِّي الْ ِف َل ْسطي ِن ّيِ ،قيا َم َد ْولَ ِة ِف َل ْسطينَ ،ف ْوقَ �أ ْر ِضنا الْ ِف َل ْسطي ِن َّية،
َو ِ
س الشَّ ريف (كَما في ال َّر ْسم رقم .)٢
عاص َم ُتها الْ ُق ْد ُ

• ُي َص ِّف ُق ال َّط َل َب ُة ْاح ِتفالا ً بِا ْل إِ� ْعلان.
• ُي َك َّر ُر الْ َم ْش َه ُد ِع َّد َة َم ّر ٍ
ات.
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نشاط ( :)٣نُ ِ
لاح ُظ الصُّ َو َر الاآتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج َمظا ِه ِر ْاس ِت ْق ِ
لال دولة فِ َل ْسطين:

َمظا ِه ُر
اس ِت ْقلال
ا ِل ْ

اأنا َت َع َّل ْمت:

اس ِت ْق ِ
لال �لتّام.
• َد ْولَ ُتنا ِف َل ْسطي ُن في َطري ِقها لِ ِل ْ
• ِمـ ْـن َمظا ِهـ ِر ْ�سـ ِت ْق ِ
لال دولــة ِف َل ْســطينُ :وجــو ُد َع َلـ ٍم،
َو َرئي ـسٍَ ،و ِ
س َت ْشــري ِع ّي ( َب ْرلَمــان)،
عاص َم ـ ٍةَ ،و َم ْج ِل ـ ٍ
ش ِف َل ْســطي ِن ّيَ ،وجــو� ِز َسـ َفرٍَ ،وو ٍ
ِز�ر�ت.
َو َج ْيـ ٍ
٤١

نشاط ( :)4نُ ِ
ناقش السؤال الذي يليها:
لاح ُظ الصُّ َو َر الاآتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

 -لماذا لم تحص ُل دولة فِ َل ّسطين على استقلالها الكامل؟

اأنا َت َع َّل ْمت:

ـس فــي َع ـ َد ِم ُحصولِنــا
•�ل ِ ْ
�ح ِتــلا ُل إِ�ل� ْســر�ئي ِل ُّي ُه ـ َو َّ
�لسـ َـب ُب �ل َّرئيـ ُ
لال �لْ ِ
�س ـ ِت ْق ِ
كامــل.
َعلــى �ل ِ ْ
ــن َحــ ِّق �لشَّ ــ ْع ِب �لْ ِف َل ْســطي ِن ِّي �أ ْن ُي ِ
ناضــ َل َحتّــى
• ِم ْ
َي ْح ُص ـ َل َعلــى َد ْولَ ِت ـ ِه �لْ ُم ْس ـ َت ِقلَّ ِة َك َغ ْي ـ ِر ِه ِمـ ْـن شُ ـ ِ
ـعوب
� ْل� أ ْر ض.

٤٢

نشاط ( :)٥نُشارِكُ في َي ْو ِم إِ� ْع ِ
اس ِت ْقلال:
لان ا ِل ْ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
		 َ -دلْ ُو ماء.
 �أ ْشتا ُل ُورو ٍد� ،أ ْو �أ ْشتا ُل �أ ْشجارِ - .م ْج َر َفة. ِ		 � -أ ْعلام.
اس ِت ْقلال.
توب َع َل ْيها شَ َج َر ُة ال ِ ْ
ياف َط ٌة َم ْك ٌ
		 � -أ ْقلام.
واح ِم َن الْ َك ْرتون.
 ِحبا ُل زي َنة.		 � -ألْ ٌ
ال َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِس ُم في َم ْجموعات.
الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى َت ْز َر ُع كا ْل�آتي-:
• ُي َح ِّد ُد �أ ْفرا ُد الْ َم ْجمو َع ِة َمكانًا ُم ِ
ناسباً لِزِرا َع ِة ا ْل� أ ْشجار.
•تُ َو َّز ُع َعلى ال َّط َل َب ِة �أ ْدوا ُر الْ َح ْفرَ ،وال ِّزرا َعةَ ،و�إِ ْحضا ِر الْماءَ ،والا ْع ِتنا ِء
بِالْ َم ْزروعات كَما في ال َّر ْسم (.)1

()1
				
•نُ َث ِّب ُت الْ ِ
ياف َط َة بِجانِ ِب ا ْل� أ ْش ِ
تال الَّتي َز َر ْعناها.
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�لْ َم ْجمو َع ُة �لثّانِ َية تُ ِع ُّد �ل ّزي َن َة كا ْل�آتي:
•تُ ِع ُّد � ْل� أ ْعلام.
•تُ ِع ُّد ِحبا َل �ل ّزي َنة.
• َت ْك ُت ُب ِش ٍ
و�ح
عار�ت َعلى �ألْ ِ
�لْ َك ْرتون.
•تُ َعلِّ ُق َم ْجمو َع ٌة ثالِ َث ٌة � ْل� أ ْعلا َم،
َو ِحبا َل �ل ّزي َن ِة ،و�لْيا ِفطات.
•نُشا ِر ُك َجميعاً في َت ْنفي ِذ َفعالِ ّي ِ
�س ِت ْق ِ
لال كَما في �ل َّر ْسم
ات َي ْو ِم �ل ِ ْ
رقم (َ )٣و�ل َّر ْسم َر ْقم (.)٤

اأنا َت َع َّل ْمت:

•نُشا ِر ُك في َفعالِ ّي ِ
�ل�س ِت ْقلالِ ،مثْلَ :ر ْف ِع � ْل� أ ْعلا ِم �لْ ِف َل ْسطي ِن َّية،
ات َي ْو ِم ْ
َو َت ْزيينِ �لْ َم ْد َر َسةَ ،و�لشَّ و�رِعَ ،و�ل ّس ِ
احات �لْعا َّمةَ ،وزِر� َع ِة � ْل� أ ْشجار،
�لص ِ
َو�لْ َح ِ
�ل�س ِت ْق ِ
باح َّية،
لال في � ْل إِ�ذ� َع ِة َّ
ديث َع ْن َي ْو ِم ْ
�ح ِتفال�ت.
َو�لْ ُمشا َر َك ِة في �ل ِ ْ

٤٤

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
ْ
ِ
اس ِت ْقلال �أ ْو جائِزة.
ال
س
كُراتَ ،ك�أ ُ ْ
ال َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعاتَ ،وكُ ُّل َم ْجمو َع ٍة ُت ْق َس ُم �إِلى َفري َق ْين.
ِ
الفريقان في كل مجموعة لُ ْع َب َة ك َُر ِة الْ َقدَم.
• َي ْل َع ُب
• َي ْل َع ُب الْفَري ُق الْفائِ ُز ِم ْن كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة َم َع الْ ِف َر ِق الْفائِ َز ِة ِم َن
ِ
موعات ا ْل�أخْ رى بِ َش ْك ٍل َد ْور ّي.
الْ َم ْج
ْ
ِ
اس ِت ْق ِ
• َي ْح ُص ُل الْفَري ُق الْفائِ ُز في ال ِّنها َي ِة َعلى َك�أ
لال �أ ْو جائِ َزة.
ال
س
ِ
ْ
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
بارات ال�آتِ َي ِة بِما ُي ِ
راغ في ا ْل ِع ِ
� -1أ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
ناس ُبها:
طين ُه َو
• الْقائِ ُد الْ ِف َل ْسطي ِن ُّي الَّذي �أ ْع َل َن ْاس ِت ْقلا َل ِف َل ْس َ
..............................
•ن َْح َت ِف ُل بِ إِ� ْع ِ
لان ْاس ِت ْق ِ
تاريخ ...................
طين بِ ِ
لال ِف َل ْس َ
ِم ْن كُ ِّل عام.

اس ِت ْق ِ
لال لِدَ ْو َل ِة فِ َل ْسطين.
� – 2أ ْذ ُك ُر َمظا ِه َر ا ِل ْ
اس ِت ْقلالِها
طين عَلى ْ
 – 3ما الَّذي َي ْم َن ُع ُحصولَ َد ْو َل ِتنا فِ َل ْس ُ
ب َِش ْك ٍل كا ِمل؟
� -4أ ْق َت ِر ُح ُص َور ًا َس َن ْط َب ُعها عَلى نُقو ِدنا ا ْل ِف َل ْسطي ِن َّي ِة في ا ْل ُم ْس َت ْق َبل.
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٥

بي َئ ُة َو َطني َجمي َلة
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

		
السهْ ل ،ا ْلوادي ،ا ْل َب ْحر.
 معرف ِة َم ْفهو ِم ا ْل َج َبلَّ ،(ج َبل َ -سهْ ل  -وا ٍد َ -ب ْحر).
ِ
تلوين َمظا ِه َر َطبي ِع َّية َ
استنتاج َج ِ
مال بي َئ ِة فِ َل ْسطين.
ِ

والسهْ ِل ،وا ْلوادي.
 تصمي ِم َش ْك ِل ا ْل َج َب ِلَّ ،توضيح ُط ُر ِق ا ْل ُمحا َف َظ ِة عَلى بي َئ ِة َو َط ِنهم.
ِ

نشاط (:)١نُ ِ
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم َنكت ُُب ما تُ َمثِّ ُل ُه ُك ُّل صو َر ٍة:
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اأنا َت َع َّل ْمت:

َو َط ُننا ِف َل ْسطي ُن في ِه ِجبا ٌلَ ،و ُسهو ٌلَ ،و�أ ْو ِد َي ٌةَ ،وبِحار.

نشاط ( :)٢نُ َل ِّونُ َمظا ِه َر بي َئ ِة َو َط ِننا:
دو�ت و�لْ َوسائِل:
� ْل� أ ُ
 �ألْو� ٌن َخ َش ِب َّية� - .ل َّر ْس َم ُة �لَّتي في �لْ ُم َر َّبع .�ل َّت ْنفيذ:
�لس ْه َلَ ،و�لْو�دي ،بِاألْ ٍ
و�ن ُمخْ َت ِلفَة.
•�ألَ ِّو ُن �لْ َج َب َلَ ،و َّ
•نَ ْك ُت ُب ْ�س َم كُ ِّل ِم ْن َط َق ٍة قُ ْمنا بِ َت ْلوي ِنها.

٤٨

نشاط ( :)٣نُ َف ِّك ُرَ ،و َن ْع ِرف:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 �أ ْر َب ُع بِ ٍلومات َع ْن كُ ِّل َم ْظ َهر.
توب َع َل ْيها َم ْع ٌ
طاقات ،كُ ُّل بِطا َق ٍة َم ْك ٌ
ال َّت ْنفيذ:
• َي ْق َر�أ الطّالِ ُب ا ْل� أ َّو ُل الْ َم ْع ِ
لومات الَّتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْس�أ ُلَ :م ْن �أنا،
َو َي ْن َت ِظ ُر �إِجا َب َة ال َّط َل َبة.
• َي ْق َر�أ الطّالِ ُب الثّاني الْ َم ْع ِ
لومات الَّتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْس�أ ُلَ :م ْن �أنا،
َو َي ْن َت ِظ ُر �إِجا َب َة ال َّط َل َبة.
• َي ْق َر�أ الطّالِ ُب الثّالِ ُث الْ َم ْع ِ
لومات الَّتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْس�أ ُلَ :م ْن
�أناَ ،و َي ْن َت ِظ ُر �إِجا َب َة ال َّط َل َبة.
• َي ْق َر�أ الطّالِ ُب ال ّرابِ ُع الْ َم ْع ِ
لومات الَّتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْس�أ ُلَ :م ْن �أنا،
َو َي ْن َت ِظ ُر �إِجا َب َة
ال َّط َل َبة.
•نَخْ تا ُر طالِباً
جيل
لِ َت ْس ِ
الْ َم ْعلومات.
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اأنا َت َع َّل ْمت:

ض ُم ْر َت ِف َع ٌة لَها ِق َّمة.
•�لْ َج َبل� :أ ْر ٌ
ض ِ
و�س َع ٌة ُم ْن َب ِس َطة.
• َّ
�لس ْهل� :أ ْر ٌ
•�لْو�ديِ :م ْن َط َق ٌة ُم ْن َخ ِف َض ٌة َب ْي َن َج َب َل ْين.
ساح ٌة ِ
ض ُم َغطّا ٌة بِالْ ِميا ِه.
و�س َع ٌة ِم َن �ل� أ ْر ِ
•�لْ َب ْحرِ :م َ

الس ْه ِلَ ،وا ْلوادي:
نشاط ( :)4نُ َص ِّم ُم ُم َج َّسد ًا لِ ْل َج َب ِلَ ،و َّ
دو�ت و�لْ َوسائِل:
� ْل� أ ُ
س ُم َبلَّ ٌل بِالماء ،أ� ِو �لْ َم ْلتي َنة ،أ� ِو �لْ َجر�ئِ ِد �لْ َم ْنقو َع ِة بِالْما ِء لِهذ�
 ِج ْب ٌ�لْ َغ َرض.
�ل َّت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
• َم ْجمو َع ُتنا � ْل�أولى َت ْش َت ِر ُك
في َع َم ِل َج َبل.
• َم ْجمو َع ُتنا �لثّانِ َي ُة َت ْش َت ِر ُك
في َع َم ِل َس ْهل.
• َم ْجمو َع ُتنا �لثّالِ َث ُة َت ْش َت ِر ُك في َع َم ِل و� ٍد.
5٠

نشاط ( :)٥نُشا ِهدَُ ،ونُ َع ِّب ُر َش َف ِو ّي ًا ع َْن َج ِ
مال بي َئ ِة َو َطني:

اأنا َت َع َّل ْمت:

�لســهو ُل
• َطبي َعـ ُة بِــلادي ِف َل ْســطين َجمي َلـ ٌة ُم َت َن ِّو َعــة ،فيهــا �لْ ِجبــا ُل َو ُّ
َو� ْل� أ ْو ِد َيـ ُة َو�لْ ِبحــار.
ـض ِم ْن َط َقـ ٍة فــي �لْعالَـ ِم ،هـ ِذ ِه �ل ِم ْن َط َق ُة
•فــي َو َطنــي �أخْ َفـ ُ
ِهـ َـي �أريحــا و�لْ َب ْحـ ُـر �لْ َم ِّيت.
َباتات ُم َت َن ِّو َعة.
و�نات َب ِر َّي ٌةَ ،و�أ ْزها ٌرَ ،ون ٌ
•في َو َطني َح َي ٌ
5١

نشاط ( :)٦نُ ِ
لاحظ ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:

�لصو َرة َ ١و  ٢و.٣
ف ما في ّ
•ن َِص ُ
•نُ ْعطي َر�أْ
ِ
ْ
أ
ِ
ِ
ْ
�لص َو ِر �لثَّلاثَة.
ش
�
ل
�
ه
ب
م
قو
ي
ما
ب
نا
ي
ُ
خاص في ُّ
َ
َ
ُ
اأنا َت َع َّل ْمت:

و�جبي �أ ْن �أ ِ
ِم ْن ِ
حاف َظ َعلى بي َئ ِة َوطني َجمي َلة.
5٢

نشاط (َ :)٧ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 ِ َطبشورة.صافرة.
ياس َخ ْيش.
 �أ ْك ُال َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َعتين.
•نَ ْر ُس ُم َخطّاً لِ ْل ِبدا َي ِة َو َعلى ُب ْع ِد � 6أ ْمتا ٍر نَ ْر ُس ُم َخطّاً لِل ِّنها َية.
• َي َض ُع الطّالِ ُب ا ْل� أ َّو ُل ِم ْن كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة َق َد َم ْي ِه في الْكيس.
• َي ْن َط ِل ُق الْ ُم َتسابِق ِ
الصا ِف َر ِة َق ْفزاً َحتّى َخ ِّط ال ِّنها َي ِة ،ثُ َّم
َان ِع ْن َد َسما ِع ّ
الْ َع ْو َد ُة َق ْفزاً �إِلى َخ ِّط الْ ِبدا َية.
•الْفائِ ُز َم ْن َيعو ُد َق ْب َل ُمنا ِف ِسه.
السباق،
• َي�أْ ُخ ُذ ال َطالِ ُب التّالي ِم ْن كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة الْكيسَ ،و ُي ْك ِم ُل ِّ
َوه َكذا.

53

		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

� -1أ ْكت ُُب َوصْ ف ًا:
لِ ْل َج َبل ................................... :
لس ْهل ................................... :
لِ َّ
لِ ْلوادي................................... :
� -2أ ْك ِم ُل ِكتا َب َة ال ِّرسا َل ِة ال�آتِ َي ِة� ،أ َب ِّي ُن فيها َجمالَ َو َطني فِ َل ْسطين:
السلا ُم َع َل ْي ُكم َو َر ْح َم ُة الل ِه َو َب َركا ُته
َّ
�أخْ تي الْ َعزي َزة .......................
طين َف ْت َر ًة َطوي َلةَ ،و�أ ْرجو �أ ْن
لَ َق ِد ْاش َت ْقنا �إِلَ ْي ِك َب ْع َد ِغيابِ ِك َع ْن ِف َل ْس َ
َتزورينا في �أ ْق َر ِب َو ْق ٍت ُم ْم ِكن؛ لِ َن َت َج َّو َل في بي َئ ِة َو َط ِننا ِف َل ْسطين،
َون َْس َت ْم ِت َع بِ َجمالِهاَ ،ح ْي ُث َس ُنشا ِه ُد ..........................
......................................................
......................................................
......................................................
الْ ُم ْر ِسل ............. :
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حيحةَ ،و إ�ِشا َر َة
� – 3أضَ ُع إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم ا ْل َعبا َر ِة الصَّ َ
حيحة:
( ) �أما َم ا ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر الصَّ َ
		 )
(
�أ -نُزي ُل الْ ِحجا َر َة ِم ْن �أ ْر ِضنا َونَ ْز َر ُعها.
بِ -ع ْندَما نَخْ ُر ُج في ر ِْح َل ٍة َم َع الْعائِ َل ِة ،نَ ْت ُر ُك َبقايا ال َّطعا ِم َعلى
		 )
ا ْل� أ ْرض( .
سير ُب ِ
		 )
يوضها( .
ض َص ْي َد الْ َعصافيرَِ ،و َت ْك َ
جـ  -نَ ْرفُ ُ
ينبت في ِم ْنط َق ِة َس َك ِننا َو َح َيوان ًا
� -4أ ْر ُس ُم في ا ْل ُم َرب َِّع َنبات ًا ُ
عيش فيها ،ثُ َّم �أ ْكت ُُب اسم النبات واسم الحيوان:
َي ُ
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راســتي ال َو ْح ـ َدةَ� ،أ ْقـ َـر�أ كُ َّل ِعبــا َر ٍة ِمـ َـن ال ِعبـ ِ
ـارات ال�آتِ َي ـ ِة ،ثُ ـ َّم �أ َق ِّي ـ ُم
َ -٥ب ْع ـ َد ِد َ
َتعلُّمــي ،بِ َوضْ ـ ِـع �إِشــا َر ِة ( ) فــي الخا َن ـ ِة ال ُم ِ
ناسـ َـب ِة:
بارات
ال ِع ُ
َم ْع ِر َفتي بِ�ألْ ِ
طينَ ،و َت ْرتي ِبها.
وان َع َل ِم ِف َل ْس َ
ِم ْن ِخ ِ
لال ُمشا َركَتي في ال َم ْجمو َع ِة؛ لِ َت ْصمي ِم َع َل ِم ِف َل ْسطين.
ْاس ِت ْنتاجي لِ ْل ُم َؤ َّس ِ
سات الَّتي ُي ْر َف ُع َع َل ْيها ال َع َل ُم ال ِف َل ْسطي ِن ُّي.

ُم ْر َت ِف ٌع

ض
ُم َت َو ِّس ٌط ُم ْن َخ ْف ٌ

الْ ِتزامي بِ ِق َي ِم ْاح ِترا ِم َر ْف ِع ال َع َل ِم.
ِح ْفظي لِل َّنشي ِد ال َو َط ِن ِّي ال ِف َل ْسطي ِن ِّي.
ْاس ِت ْنتاجي لِ� أ َه ِّم َّي ِة َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.
طين.
َت ْس ِم َيتي للشَّ هي ِد القائِ ِد ال ِف َل ْسطي ِن ِّي الَّذي �أ ْع َل َن ْاس ِت ْقلا َل َد ْولَ ِة ِف َل ْس َ
ـال �إِ ْعـ ِ
الاس ـ ِت ْق ِ
ُمشــا َركَتي فــي ْاح ِتفـ ِ
ف ِ 11-15مـ ْـن
لال الَّــذي ُيصــا ِد ُ
ـلان ْ
كُ ِّل عــا ٍم.
َم ْع ِر َفتي بِمظا ِه ِر ْاس ِت ْق ِ
طين.
لال َد ْو َل ِة ِف َل ْس َ
الس ْهلَِ ،والواديَ ،و َالب ْحرِ.
ْاس ِت ْنتاجي لِ َم ْفهو ِم َ
الج َبلَِ ،و َّ

الْ ِتزامي بِال ُمحا َف َظ ِة َعلى بي َئ ِة َو َطني.
َت ْنفيذي لِ�أنْ ِش َط ِة ال�ألْ ِ
عابَ ،وال�أنْ ِش َط ِة ال َف ِّن َّي ِة.

�أق ّيم ذاتي:

�أع ّب ُر بلغتي عن المفاهيم ال�أساس ّية التي اكتسبتها من هذه الوحدة ،بما لا يزيد عن ثلاثة �أسطر.

مشروع الوحدة:

نص ّمــ ُم نشــرة مك ّونــة مــن ثــلاث صفحــات تضــ ّم صــوراً للحيوانــات والطيــور البريّــة فــي
ِف َلســطين ،ويمكــن اســتخدامها كدليــل للحيــاة البريّــة فــي فلســطين.
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ا ْل َو ْحدَ ُة الثّانِ َية

َك ْي َف �أ َت َص َّر ُف َم َع ال�آ َخرين

نت�أ ّم ُل ِ
ش:
ونناق ُ

قد نختلف ،وهذا لا يعني أ�ننا نكر ُه بعضنا بعض ًا،
فتن ّوع الزهور واختلافها يزيدها جمالاً.
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راســ ِة هــ ِذ ِه ال َو ْحــ َد ِةَ ،وال َّتفا ُعــلِ َمــ َع �أنْ ِشــ َط ِتها� ،أ ْن
ُي َت َوقَّــ ُع ِم َ
ــن ال َّط َل َبــ ِة َب ْعــ َد ِد َ
ـالات ِ
الســلي ِم َمـ َع ال� آ َخريـ َـن فــي َمجـ ِ
الحــوارِ،
َيكونــوا قا ِدريـ َـن َعلــى َم ْع ِر َفـ ِة َك ْي ِف َّيـ ِة ال َّت َصـ ُّر ِف َّ
َوال َّتســا ُم ِح َ ،و ْاح ِتــرا ِم الشُّ ـ ِ
ـض ال َّن َظ ـ ِر َعــنِ
ـعوبَ ،و َت ْن ِم َي ـ ِة ال ِق َي ـ ِم إِال�نْســانِ َّي ِةَ ،وتْعزيزِهــا ،بِ َغـ ِّ
الاختـ ِ
ـلاف فــي ال ـ َّر�أْ ِي� ،أ ِو ِ
الج ْن ـسِ� ،أ ِو الدّيــنِ � ،أ ِو اللَّ ـ ْو ِنَ ،و َت ْن ِم َي ـ ِة ْاسـ ِ
ـتيعاب ال َمفاهي ـ ِم،
َوال َّت َو ُّجهـ ِ
ـات ال َف ِّن َّي ـ ِةَ ،و َالب َدنِ َّي ـ ِةَ ،وال ِق َي ِم َّي ـ ِة فــي َحياتِ ِه ـ ُم ال َع َم ِل َّي ـ ِة ،ويت ـ ّم تحقيــق ذلــك ِمـ ْـن
ِخـ ِ
ـلال ال�آتيــة:
 -1ال َّر ْس ِمَ ،وال َّت ْلوينِ .
حاتَ ،و ُم َج َّس ٍ
َ -2ت ْصمي ِم لَ ْو ٍ
مات.
َ -3ت ْمثيلِ ال� أ ْدوارِ.
َ -4ت ْنفي ِذ ال�ألْ ِ
عاب.
تاجَ ،و ِ
الحوارَِ ،و�إِ ْبدا ِء ال َّر�أْ ِي.
الاس ِت ْن ِ
 -5ال ُمنا َقشَ ِةَ ،و ْ
 -٦تنفيذ المشاريع.
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١

َحاور
َنت َ
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 معرف ِة َم ْعنى ا ْل ِحوار .استنتاج �أ َّن ا ْل ِحوا َر َوسي َل ٌة لِلتَّفا ُه ِم َو َح ِّل ا ْل ُم ْش ِكلات .
ِ
توضيح آ� ِ
داب ا ْل ِحوار .
ِ

نشاط ( :)١نُ ِ
ِ
سوماتَ ،و َن ْس َت ْن ِتجُ ،ط َ
رق ا ْل ِحوار:
لاح ُظ ال َّر
كَلا ُمك َصحيح

َو�أنا �أوافِق
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نشاط ( :)٢نُ َمثِّ ُلَ ،و َن ْع ِرف:
�ل َّت ْنفيذ:
•نَخْ تا ُر َعدَد�ً ِم َن �ل َّط َل َبة.
• ُي َح ِّض ُر كُ ُّل ِ
و�ح ٍد ِم ْن ُه ْم َم ْو ِقفاً.
• ُي َم ِّث ُل كُ ُّل ِ
ف.
ف بِا ْل إِ�شار ِة �أما َم َط َل َب ِة َّ
�لص ّ
و�ح ٍد �لْ َم ْو ِق َ
• ُي َخ ِّم ُن �ل َّط َل َب ُة ما ُه َو �لْ َم ْو ِقف.
اأنا َت َع َّل ْمت:

شار�ت �لْ ُم َتبا َدلَ ُة َب ْي َن � ْث َن ْينِ �أ ْو �أ ْك َثرَ ،ع ْن
مات �أ ِو � ْل إِ� ُ
ا ْل ِحوا ُرُ :ه َو �لْ َك ِل ُ
َم ْوضو ٍع ُم َع َّين.

٦٠

نشاط (َ :)٣ن ْق َر�أ ِ
ئيس َة:
الحوا َر ال�آتِ َيَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ِم ْن ُه ال ِف ْك َر َة ال َّر َ
ـــن الْ َع َمـــ ِل �إِلـــى الْ َب ْي ِ
ـــت ،وكا َن ا ْبنا ُهمـــا ُع َم ُر
عـــا َد ا ْل� أ ُب َوا ْل� أ ُّم ِم َ
وســـ ْلمى َي َتجا َد ِ
لان بِ َص ْو ٍت
َ
ُم ْر َت ِفـــع ،و ُي ِ
قاط ُع كُ ٌّل ِم ْن ُهما
ـــس الْ َجميـــ ُع
ال� آ َخـــرَ .ج َل َ
اســـ ِت ْقبالَ ،ودا َر
في ُغ ْر َف ِة ال ِ ْ
َب ْي َن ُهـــم الْ ِحـــوا ُر ال�آتي:
َــت َطريقــ ُة
ا ْل� أ ُّم :لَقَــ ْد كان ْ
ال ـ َكلا ِم َب ْي َن ُكمــا ُم ْز ِع َج ـ ًة يــا �أ ْبنائــيَ ،و�أنَــا َغ ْيـ ُـر ِ
راض َي ـ ٍة َعـ ْـن ذلِــك.
ال� أ ُبَ :و أ�نَا كَذلِكَ ،ف َما الَّذي َحد ََث َب ْي َن ُك َما ؟
ع َُمــر� :أ َل ـ ْم نَ َّت ِف ـ ْق كُلُّنــا �أ ْن نَخْ ـ ُـر َج فــي ر ِْح َل ـ ٍة �إلــى َمـ ٍ
ـكان نَخْ تــا ُر ُه
ـب �إِلــى
�أنَــا َو َس ـ ْل َمى؟ ل ِك َّننــي اخْ َت َل ْفـ ُ
ـت َم َعهــا؛ َف�أنَــا �أري ـ ُد �أ ْن نَ ْذ َهـ َ

َم ْز َر َع ـ ِة َج ـ ّدي فــي الْ َق ْر َيــة.
ـب َجميع ـاً �إِلــى شـ ِ
ـاط ِئ الْ َب ْح ـ ِر
قا َط َع ْتــه َس ـ ْلمىَ :و أ�نَــا أ�ري ـ ُد �أ ْن نَ ْذ َهـ َ
هــذا ا ْل� أ ْســبوعِ ،
لك ـ َّن ُع َمــر لا َي ْس ـ َت ِم ُع لــي.
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قان َعلــى �لْ َمـ ِ
ـف َسـ َت َّت ِف ِ
ـكان� ،إِذ� لَـ ْم َت َتحاور� بِهدوء؟
الا أ ُبَ :و َك ْيـ َ
حاو َر لِ َح ّل �ل ُم ْشـ ِ
ـك َلة.
ـب ِم ْن ُكمــا �ل� آ َن �ل َّت ُ
�أ ْطلُـ ُ
ع َُمــ ُرَ :ح َســناً يــا �أبــي� ،أنــا �أ ْع َتــ ِذر ،مــا َر�أْ ُي ِ
ــك يــا َســ ْلمى �أ ْن
ــب �إِلــى ِ
شــاط ِئ �لْ َب ْحــ ِر نِهايــ َة هــذ� �ل�أســبوع؟ ل� أ َّن �لْ َجــ َّو
نَ ْذ َه َ
ــل.
ــب بِالْ َّر ْم ِ
َســيكو ُن حــا ّر�ًَ ،ف َن ْس َــب َح فــي �لمــاءَ ،ونَ ْل َع َ
َســلمى :هــذ� َج ّيــدَ ،وفــي ُع ْط َل ـ ِة �ل�أســبو ِع �لقــا ِد ِم َس ـ َن ْذ َه ُب
ــن �ل ُم َت َوقَّ ِــع �أ ْن َيكــو َن �لْ َجــ ُّو
لِ َم ْز َر َعــ ِة َجــدَّي فــي �لْ َق ْر َيــ ِةَ ،و ِم ْ
لَطيفــاًَ ،ف َن ْســ َتم ِت ُع بِمشــا َه َد ِة �ل� أ ْشــجارِ ،و�ل� أ ْزهــارِ ،و�ل ُّطيــور.
ا ْلا أ ُّم� :أ ْح َس ـ ْن ُت ْم يــا �أ ِح ّبائــي� ،لْ ِحــو� ُر بِهــدو ٍء �أ َّدى �إِلــى �ل َّتفا ُه ـ ِم
َو َح ـ ِّل �ل ُم ْش ـ ِك َلة.
اأنا َت َع َّل ْمت:
في �لْ ِحو� ِر ن َْس َت ِم ُع �إِلى َب ْع ِضنا بِهدوءَ ،ونَ ْف َه ُم َب ْع َضناَ ،ون َُح ُّل
َمشا ِك َلناَ ،وبِ ِه ن َِص ُل �إِلى نَتائِ َج تُ ْرضينا َجميعاًَ ،ونَ َت َج َّن ُب ِ
�لخصا َم
و�لشِّ جار.

٦٢

نشاط (َ :)٤ن ْل َعب:
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َع َد ٍد ِم َن
الْ َم ْجموعات ،كُ ُّل
َم ْجمو َع ٍة فيها ()9-7
�أفراد.
ف �أ ْفرا ُد كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة
• َي ِق ُ
بِجانِ ِب َب ْع ِض ِهم َب ْعضاً
بِ َش ْك ٍل دائِ ِر ّي.
• َي َض ُع كُ ٌّل ِمنّا َي َد ُه الْ ُي ْمنى َف ْوقَ الْ ُي ْسرى بِ َش ْك ٍل ُم َت ِ
قاطع.
• ُي ْم ِسكُ كُ ٌّل ِمنّا بِ َي ِد َزمي ِله؛ بِ َح ْي ُث َتكو ُن َيدُنا الْ ُي ْمنى َم َع َي ِد
ميل � َآخر،
َزمي ِلنا الْ ُي ْسرىَ ،و َيدُنا الْ ُي ْسرى َم َع الْ َي ِد الْ ُي ْمنى لِ َز ٍ
وه َكذا نَكو ُن َق ْد شَ َّك ْلنا ُع ْقدَة ( كَما في ال َّر ْسم .)1
حاو ُر بِ ُهدو ٍءَ ،ونَ َتفا َه ُم؛ لِف ِّ
َك الْ ُع ْق َد ِة بِ َش ْك ٍل ُمنّ َّظ ٍم ،بِ َح ْي ُث
•نَ َت َ
َي ْبقى كُ ٌّل ِمنّا ممسكاً بِ َي ِد
َزمي ِله( .كَما في ال َّر ْسم.) 2
•ن َُشـ ِّك ُل َمـ َّر ًة �أخْ ــرى دائِـ َـر ًة ِ
واح َد ًة
ِمـ ْـن َجميـ ِـع ال َّط َل َبــةَ ،ونَ َتشــا َبكُ ،
َونَ ُفـ ُّ
ـك الْ ُع ْقـدَة.
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نشاط ( :)٥نُ ِ
داب ا ْل ِحوار:
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج آا َ

�أنا �أ َت َكلَّم

�أنا �أ ْب َد�أ بِالْ َحديث

�أنا ُم ْن َت ِبه

�أنا �أ ْس َت ِمع
اأنا َت َع َّل ْمت:

ِم ْن آا ِ
داب ا ْل ِحوارِ اأ ْن:
•�أ ْس َت ِم َع َج ِّيد�ً �إِلى َح ِ
ديث � ْل� آ َخرين.
•�أ ْف َه َم َو�أنْ َت ِب َه �إِلى ما َيقولُ ُه � ْل� آ َخرون.
•ل� �أ ِ
قاط َع َم ْن َي َت َحدَّث.
•ل� �أ ْس َت ْهزِئَ بِ َح ِ
ديث َغ ْيري.
٦٤

نشاط (َ :)٦ن ْل َع ُبَ ،و َن َت َع َّل ُم:

س بِ َش ْك ٍل دائِ ِر ٍّي كَما في ال َّر ْس ِم َر ْقم (.)1
•ن َْج ِل ُ
س
ـس الْ ُم َعلِّـ ُم فــي �أ ُذ ِن �أ َح ِدنــا ُ
بج ْملـ ِة ُم َع َّي َنــةَ ،و َع َل ْيـ ِه �أ ْن َي ْه ِم َ
• ْيه ِمـ ُ
بِهــا لِ َزمي ِله.
ـس كُ ُّل طالِـ ٍ
ـب بِالْ ُج ْم َل ـ ِة فــي �أ ُذ ِن َزمي ِل ـ ِه َحتّــى َت ِص ـ َل �إِلــى
• َي ْه ِمـ ُ
م،و َيقــو ُم بِ ِذ ْكرِهــا؛
الطلبـ ِة ا ْل� أ َّو ِل الَّــذي َت َل ّقــى الْ ُج ْم َلـ َة ِمـ َـن الْ ُم َعلِّ َ
لِل َّت�أكُّـ ِد ِمـ ْـن ِص َّح ِتهــاَ ،ب ْعـ َد �أ ْن َمـ َّر ْت َعلــى َجميـ ِـع ال َّط َل َبــة.
•نُ َكــ ِّر ُر هــ ِذ ِه اللُّ ْع َبــ َة ِعــ َّد َة َمــ ّر ٍ
ــن
ــن َمــدى ُح ْس ِ
ات؛ لِ َن َت�أكَّــ َد ِم ْ
ْاســ ِتما ِعنا َو َف ْه ِمنــا لِ ْل� آ َخريــن.
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نشاط ( :)٧نُ َش ِّكل:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َم ِلاص ٌق� - .ألْوانٌِ - .ف ْرشا ُة �ألْ ٍ
سيل َخ َش ِب َّي ٌةِ - .
وان.
لاق ُط َغ ٍ
ال َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِسم �إِلى َم ْجموعات.
حاو ُر َمعاً لِ ِلات ِ
ِّفاق َعلى َت ْصمي ِم
•نَ َت َ
�أ ْش ٍ
كال ِم ْن َملا ِق ِط الْ َغسيل.
•نُ َل ِّو ُن َملا ِق َط الْ َغسي ِل كَما في
الصو َرة (.)2
ّ
•ن َُش ِّك ُل الشَّ ْك َل الْ ُم َّت َفقِ َع َل ْي ِه
بِالْ َملا ِقط� ،أ ْو ن َُص ّم ُم �أ ْشكالا ً كَما
الصور ( �أ ) َو ( ب ) َو ( ج ).
في ّ
ِض ا ْل� أ ْشكا َل الَّتي قُ ْمنا بِ َت ْشكي ِلها.
• نَ ْعر ُ

(�أ)
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(ب)

(ج)

		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
الس ِ
حيحَ ،و إ�ِشا َر َة ( )
� -1أضَ ُع إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم ُّ
لوك الصَّ ِ
الس ِ
حيح:
�أما َم ُّ
لوك َغي ِر الصَّ ِ

يب َع ْن ُس ٍ
		
ؤالَ ،فقَا َط َع ُه طالِ ٌب � َآخر( .
•طالِ ٌب ُي ِج ُ
•طالِ َب ٌة َت ْس َت ِم ُع َج ِّيداً �إِلى َح ِد ِ
		
		 (
يث الْ ُم َعلِّ َمة.
		
				 (
•�أ َت َحد َُّث بِ ُهدو ٍء َم َع ا ْل� آ َخرين .

)
)
)

� - 2أ َف ِّس ُر :ا ْل ِحوا ُر ُم ِه ٌّم في َحياتِنا.
داب ا ْل َح ِ
� -3أب َْح ُث ع َْن َك ِل ٍ
مات تُ َع ِّب ُر ع َْن آ� ِ
ديث َم َع ا ْل�آخرين،
و�أ ْك ُت ُبها كَما في ا ْل ِمثال :
• ِع ْندَما �أ ِ
ِف �أنّي �أخْ َط�أْت.
قاط ُع َم ْن َي َت َكلَّ ُم َو�أ ْعر ُ
ف َعلى الْ ُمقا َط َعة.
�أقو ُل لَ ُهِ � :آس ٌ
• ِع ْندَما ُيناديني �أ َح ٌد َو�أنا �أ َت َحد َُّث َم َع جاري.
�أقو ُل لَ ُه.......................... :
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ديث َصديقي.
• ِع ْندَما ُي ْع ِج ُبني َح ُ
�أقو ُل لَ ُه.......................... :
• ِع ْندَما ُي َكلِّ ُمني �أخي بِ َص ْو ٍت ُم ْر َت ِفع.
�أقو ُل لَ ُه.......................... :
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2

ف في ال َّر أ�ْ ِي َو َن ْبقى �أ ْص ِدقاء
َن ْخ َت ِل ُ
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

اخ ِت ِ
تعريف َم ْعنى ا ِل ْ
ِ
لاف في ال َّر أ�ْي.
بيان �أ َّن ْ
الاخ ِت َ
 ِلاف في ال َّر أ�ْ ِي ُي َؤ ّدي إ�ِلى التَّفا ُه ِم.
لاف ال َّر أ�ْ ِي ُي ِ
استنتاج �أ َّن ْ
اخ ِت َ
ساع ُد في َتكا ُم ِل ا ْل� أ ْفكارِ َو َح ِّل ا ْل َمشا ِكل.
ِ
الاخ ِت ِ
ب ع َْن َت َق ُّب ِل ْ
لاف في ال َّر أ�ْ ِي َم َع ا ْل�آ َخرين.
 -التّعبي ِر بِال َّر ْس ِم َوال َّل ِع ِ

نشاط ( :)1نُ ِ
ِ
سومات،
لاح ُظ ال ُّر
ئيس َة:
و َن ْس َت ْن ِت ُج ال ِف ْك َر َة ال َّر َ
س فارِغ ًا
�أرى نِ ْص َف ا ْل َك أ�ْ ِ

�أرى نِ ْص َف
س ُم ْم َت ِلئاً
ا ْل َك أ�ْ ِ

( أ�)
ف في ال َّر أ�ْ ِي
َن ْخ َت ِل ُ
َو َن ْبقى �أصْ ِدقاء

(ب)

(ج)
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جيب عن السؤال الذي يليها:
نشاط (َ :)2ن ْق َر�أ القصةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ

ـاء َذ َهبــوا �إِلــى َحدي َق ـ ِة الْ َح َيـ ِ
ـوانَ ،ف ـ�أرا َد �أ َح ُد ُه ـ ْم
ُي ْحكــى �أ َّن �أ ْر َب َع ـ َة �أ ْص ِدقـ َ
ف �أ ْص ِدقــا ُؤ ُه ِع ْندَمــا َيخْ َت ِلفــو َن فــي الــ َّر�أْي،
ــف َي َت َصــ َّر ُ
ــف َك ْي َ
�أ ْن َي ْك َت ِش َ
ـب ا ْل� أ ْع ُيــن ،ثُـ َّم قــا َم بِ َع ْصـ ِ
فا ْق َتـ َـر َح َع َل ْي ِهـ ْم �أ ْن َي ْل َعبــوا لُ ْع َبـ َة َع ْصـ ِ
ـب �أ ْع ُي ِن ِهــم،
ـب ِم ْن ُهـ ْم �أ ْن َي َت َح َّسســوا الْ ِج ْسـ َم الَّــذي
َو�أ َخ َذ ُهـ ْم �إِلــى َحظيـ َـر ِة الْفيــلَ ،و َط َلـ َ
�أما َم ُه ـ ْم بِ�أ ْيدي ِه ـ ْم َو َي ِصفــوه.
ا ْل� أ َّو ُل �أ ْم َسكَ بِا ْل� أ ْر ُجلَ ،وقال :لَ ُه �أ ْر َب َع ُة �أ ْع ِم َد ٍة َعلى ا ْل�أرض.
الثّاني �أ ْم َسكَ بِال َّذ ْيلَ ،وقال :في ِه ما ُي ْش ِب ُه الْ ِم ْك َن َسة.
ـث �أ ْم َســكَ بِالْ ُخ ْرطو ِم،
الثّالِـ ُ
بوب
َوقــال :فيــه ما ُي ْشـ ِب ُه �أنْ َ
الْمــا ِء الْ َكبير.
ف الثَّلا َث ُة
َوفي ال ِّنها َي ِة اخْ َت َل َ
َعلى الْ َو ْصفَ ،و َت َم َّسكَ
كُ ٌّل ِم ْن ُه ْم بِ َر�أْيِ ِه.
هات ال َّن َظ ِر الث ِ
وج ِ
َّلاث؟
ف ُي ْم ِك ُن ال َّت ْوفي ُق َب ْي َن ْ
• َك ْي َ
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اأنا َت َع َّل ْمت:

ف في �آر�ئِنا.
•لِ ُك ٍّل ِمنّا َر�أْ ُيهَ ،و�أ ْحياناً نَخْ َت ِل ُ
•ن َْح َت ِر ُم َر�أْ َي َب ْع ِضنا َب ْعضاًَ ،و َن ْبقى �أ ْص ِدقاء.
•�خْ ِتلافُنــا فــي �ل ـ َّر�أْ ِي ل� َي ْعنــي �أ َّن �أ َحدَنــا َعلــى َحــقٍ ،
ـس َعلــى َح ـ ّق.
و� ْل� آ َخـ َـر لَ ْيـ َ

نشاط (َ :)٣ن ْر ُس ُمَ ،ونُ َل ِّون:
دو�ت و�لْ َوسائِل:
� ْل� أ ُ
 َو َر َق ٌة لِ ُك ِّل َم ْجمو َعة. �أ ْقلا ُم َرصاص. �ألْو� ٌن َخ َش ِب َّية.�ل َّت ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْج
• ُي َف ِّك ُر كُ ُّل طالِ ٍب في �لْ َم ْجمو َعة بِ َر ْس ِم صو َر ٍة ُم َع َّي َنة.
�لصو َر َة �لَّتي َف َّك َر بِ َر ْس ِمها.
• َي ْذك ُُر كُ ٌّل ِم َّنا ّ
�لصو َر َت ْي ِن نَ ْر ُس ُم َعلى �لْ َو َر َقة.
ش َمعاً� ،أ َّي ّ
•نَ َتنا َق ُ
•نَ َّت ِف ُق َمعاًَ ،ونَ ْر ُس ُم صو َر ًة ِ
و�ح َدةًَ ،ونُ َل ِّونُها.
٧١

نشاط ( :)4نُ َرك ُِّب ِم َن ا ْلا أ ْش ِ
كال ا ْل ُم ْخ َت ِل َف ِة َش ْكلاً ُمتَكا ِملاً:
دو�ت و�لْ َوسائِل:
� ْل� أ ُ
كيب � ْل� أ ْش ِ
 ِق َط ُع َت ْر ِكال كَما في �ل َّر ْسم
(.)١
�ل َّت ْنفيذ:
ٍ
موعاتَ ،و َت ْح ُص ُل كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َعلى َع َد ٍد ِم ْن
•نَ ْنق َِس ُم �إلى َم ْج
ِق َط ِع َت ْر ِ
كيب � ْل� أ ْشكال.
• ُي ْعطي كُ ٌّل ِمنّا َر�أْ َي ُه في َطري َق ِة َت ْر ِ
كيب �لْ ِق َط ِع؛ لِ ُن َش ِّك َل لَ ْو َح ًة
ُم َتكا ِم َل ًة كَما في �ل َّر ْسم (.)١
ف َت َو َّص َل ْت �إلى َت ْر ِ
كيب �لشَّ ْكل.
•تُ َو ِّض ُح كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َك ْي َ
اأنا َت َع َّل ْمت:

ُي ِ
لاف في �ل َّر�أْ ِي على َت ْطوي ِر �أ ْفكارِنا َو َح ِّل َمشا ِك ِلنا.
ساعدُنا �لِ�خْ ِت ُ

٧٢

نشاط (َ :)٥ن ْل َع ُب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 قُصاصات ِم َن الْ َو َر ِق بِ َع َد ِد ال َّط َل َبة.
ٌ
 َسلَّ ٌة �أ ْو ُص ْندو ٌق ِم َن الْ َك ْرتون.ال َّت ْنفيذ:
•نَ ْن ِ
قس ُم �إِلى َم ْجموعات.
• َي ْك ُت ُب كُ ُّل طالِ ٍب في
الْ َم ْجمو َع ِة َعلى َو َر َق ِت ِه
اللُّ ْع َب َة الَّتي ُيري ُد �أ ْن
َي ْل َع َبها َم َع ُز َملائِه.
•نَ ْطوي ا ْل� أ ْوراقَ َ ،ون ََض ُعها
الص ْن ِ
دوق،
السلَّ ِة �أو ُّ
في َّ
َونَخْ ِل ُطها َم َع َب ْع ِضها
كَما في ال َّر ْسم (.)1
• َيخْ تا ُر كُ ٌّل ِمنّا َو َر َق ًة َو َي ْق َر�أ
ْاس َم اللُّ ْع َب ِة الَّتي اخْ تا َرها.
•نَ َّت ِف ُق في َم ْجمو َع ِتنا َعلى لُ ْع َب ٍة ِ
اح ِة
الس َ
واح َد ٍةَ ،ونَخْ ُر ُج �إِلى ّ
َونَ ْل َع ُبها.
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
حيحةَ ،و إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم
� -١أضَ ُع إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم ا ْل ِعبا َر ِة الصَّ َ
حيحة:
ا ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر الصَّ َ
		 ( )
�أ� -إِذا اخْ َت َل ْف ُت َم َع َصديقي في ال َّر�أْ ِي َفلا �أ َت َكلَّ ُم َم َعه.
		 ( )
لاح لُ ْع َبتي.
ب� -أ ْش ُك ُر �أخي َعلى َر�أْيِ ِه في َك ْي ِف َّي ِة �إِ ْص ِ
		 ( )
رين َولَ ْو اخْ َتلفوا َمعي في ال َّر�أْي.
جـ � -أ ْح َت ِر ُم َر�أْ َي ا ْل� آ َخ َ
لاف في ال َّر�أْ ِي في َت ْطوي ِر ا ْل� أ ْفكا ِر َوال َّتفا ُهم) ( .
دُ -يسا ِع ُد الِاخْ ِت ُ
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٣

ْ
اخ ِتلا ُفنا لا ُي ْلغي إِ� ْنسانِ َّيتَنا
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

ّين� ،أ ِو إِ
ال�عا َقة.
س� ،أ ِو الد ُ
َاس ُم ْخ َت ِلفونَ ع َْن َب ْع ِضهِم َب ْعض ًاِ ،م ْن َح ْي ُث ا ْلجِ ْن ُ
 -١معرف ِة �أ َّن الن َ
اخ ِت ِ
َ -٢تق ُّب ِل ا ِل ْ
لاف َب ْي َن النّاس.

نشاط (َ :)١ن ْق َر�أَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
عاو َن
نُري ُد �أ ْن نَ َت َ
ِ
تيب الْ َب ْيت ْاست ْعداداً
في َت ْر ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
استقبال العيد.
لِ ْ

�أنا َولَ ٌد لا َعلا َق َة لي
بِال َّت ْر ِ
تيب َوال َّت ْنظيف� ،أري ُد �أ ْن
�ألْ َع َبَ ،و�أنْ ُتما َرتِّبا َونَ ِّظفا الْ َب ْيت.

َم ْسؤولِ َّيتي َك َم ْسؤولِ َّي ِتكَ ،
َفلا َف ْرقَ َب ْي َننا في ذلك.
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عاو ُن َجميعاً في َت ْن ِ
ظيف �لْ َب ْي ِت؛
َس َن َت َ
َفاأنْ ُتما تُ َرتِّبانَ ،و�أنا َوو�لِ َدتُ ُكما نُ َن ِّظف.
ميع.
َف َنظا َف ُة �لْ َب ْي ِت َم ْسؤولِ َّي ُة �لْ َج ِ

اأنا َت َع َّل ْمت:

َعيش في �أ ْس َر ٍة فيها �ل ّذكو ُر و� ْل إِ�ناث.
•ن ُ
•نَ َتساوى في �لْ ُح ِ
و�ج ِ
قوق و�لْ ِ
بات ُذكور�ً َو �إِناثاً في �أ ْس َرتِنا.
عــاو ُن َجميعــاً فــي َمهــا ِّم �لْ َب ْي ِ
ــت؛ لِ َنكــو َن �أ ْس َــر ًة
•نَ َت َ
َســعي َد ة.

٧٦

نشاط ( :)٢نُ ِ
لاح ُظ الصُّ َو َر الاآتِي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ َعب ُر َشفوي ًا
عن ُمحتوها:

اأنا َت َع َّل ْمت:

و�ء �أكُنّا َذوي �إِعا َق ٍة �أ ْم �أ ِص ّحاء.
• ُحقوقُنا ُم َتسا ِو َي ٌة َس ً
• َجمي ُعنــا قــا ِدرو َن َعلــى � ْل إِ� ْبــد� ِع و�لْ ُمشــا َر َك ِة �لْ ِ
فاع َل ـ ِة
فــي �لْ ُم ْج َت َمــع.
٧٧

نشاط (َ :)٣ن ْق َراأ ا ْل ِع ِ
بارات ا ْلاآتِ َي َة ،ثُ َّم َن ْس َت ْن ِتج:
• ُع َم ُر َوجو ْرج َي ْس ُك ِ
نان في َمدي َن ِة َب ْي َت لَ ْحم.
• ُع َم ُر َوجو ْرج جير� ٌن َو�أ ْص ِدقاء.
•جو ْرج ِم ْن عائِ َل ٍة َم ِ
سيح َّي ٍةَ ،و ُع َم ُر ِم ْن عائِ َل ٍة ُم ْس ِل َمة.
• َت ْربِ ُط عائِ َل َة ُع َم َر َوعائِ َل َة جو ْرج َعلا َق ٌة َح َس َنة؛ َف ُك ٌّل ِم ْن ُهما
تُسا ِع ُد � ْل�أخْ رى ،و َت ْح َت ِر ُم كُ ٌّل ِم ْن ُهما ِديانَ َة � ْل�أخْ رى.
اأنا َت َع َّل ْمت:

ن َْح ُن ِف َل ْسطي ِن ّيو َن ُم ْس ِلمو َن َو َم ِ
سيح ّيو َن ن َْح َت ِر ُم َب ْع َضنا
َب ْعضاً َر ْغ َم �خْ ِت ِ
لاف ِدياناتِنا.

٧٨

نشاط ( :)٤نُ َل ِّونُ ال َّر ْس َم:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
�ألْوا ٌن َخ َش ِب َّية.
ال َّت ْنفيذ:
•نُ َل ِّو ُن الْ َو ْر َد َت ْي ِن بِ َل ْو ٍن ِ
واحد:

•نُ َل ِّو ُن الْ َو ْر َد َت ْي ِن بِ�ألْ ٍ
وان ُمخْ َت ِلفَة:
َب ْعدَ �أ ْن َل َّونّا:
 نَ ْك ُت ُب ا ْل إِ�جا َبة: -1ما الْ َف ْر ُق َب ْي َن ال َّر ْس ِم َر ْقم (  ) 1الَّذي لَ َّونّا ُه بِ َل ْو ٍن ِ
واحد،
َوال َّر ْسم َر ْقم (  ) 2الَّذي لَ َّونّا ُه بِ�ألْ ٍ
وان ُمخْ َت ِلفَة؟
..............................................
� -٢أ ُّي ُهما �أ ْج َمل؟ ....................................
لِماذا ؟ .........................................
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ناس َب ِة ا ْلعيد:
نشاط ( :)٥نُ َص ِّم ُم بِطا َق َة َت ْه ِن َئ ٍة ِل� أ ْص ِدقائِنا ِب ُم َ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
حات ِم َن الْ َك ْر ِ
 �أ ْر َب ُع لَ ْو ٍتون
70سم ×100سم.
			
 �أ ْقلا ُم َرصاص.		
ات �آ ِم َنة.
َص ٌ
 ِمق ّ		
لاستي ِك َّية.
 ُصحو ٌن ْب ْ شَ ٌريط ُم َل َّون.
ال َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى �أ ْر َب ِع َم ْجموعات.
•نَ ْر ُس ُم �أ ْر َب َع َدوائِ َر َعلى لَ ْو َح ِة
بلاس ِ
الْ َك ْر ِ
تيك ّي كَما في ال َّر ْسم (�أ).
تون بِ ْاس ِتخْ دا ِم َّ
الص ْح ِن الْ ْ
ُص َدوائِ َر الْ َك ْرتون كَما في ال َّر ْسم (ب).
•نَق ُّ
•نَ ْطوي الدَّوائِ َر ِم َن الْ ُم ْن َت َصف كَما في ال َّر ْسم (ج).
•نُ ْل ِص ُق الدَّوائِ َر َم َع َب ْع ِضها بِ َش ْك ٍل ُم َت ِ
داخل كَما في ال َّر ْسم (د).
•نَ ْك ُت ُب ِعبا َر َة َت ْه ِن َئ ٍة ُم ِ
ناس َب ًة فيها كَما في ال َّر ْسم (هـ).
•نُ ْغ ِل ُق َونُ َز ِّي ُن الْ ِبطا َق َة بِالشَّ ِ
ريط الْ ُم َل َّو ِن كَما في ال َّر ْسم (و).
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
حيحةَ ،و إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم
� - 1أضَ ُع إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم ا ْل ِعبا َر ِة الصَّ َ
حيحة:
ا ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر الصَّ َ
واج ِب ال ّذكو ِر الْ ُمشا َر َك ُة في ا ْل� أ ْع ِ
س ِم ْن ِ
مال الْ َب ْي ِت َّية) ( .
�أ -لَ ْي َ
ص ذي ا ْل إِ�عا َق ِة �أ ْن َي َت َعلَّ َمَ ،و َي ْل َع َبَ ،و َي ْع َمل) (.
بِ -م ْن َح ِّق الشَّ خْ ِ
جـ َ -ي ْح َت ِر ُم الْ ُم ْس ِلمو َن َوالْ َم ِ
طين) ( .
سيح ّيو َن َب ْع َض ُه ْم َب ْعضاً في ِف َل ْس َ

الس ْه َمَ ،و�أ ْق َر�أ ا ْل ُح َ
روفَ ،و�أ َش ِّك ُل ِم ْنها ُج ْم َل ًة ُمفيدَ ة.
� - ٢أ َت َت َّب ُع َّ
ُم
ِك

ْخ

ل

َت
ِل
ف

و

نَ

َّن

ن
و

ن
و

ا
ُم

َت

س

ا
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٤

َنتَسا َمح
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

 معرف ِة َم ْعنى التَّسا ُمح. إ�عطا ِء �أ ْم ِث َل ٍة عَلى ا ْل ُم ِِ
جيران ،ا ْل�أصْ ِدقا ِء� ،أ ْفرا ِد ا ْل� أ ْس َرة.
حيط الَّذي َيتَبا َد ُلون َم َع ُه التَّسا ُم َح :ا ْل
استنتاج َمواقِ َف إ�يجا ِب َّي ٍة َت ُد ُّل عَلى التَّسا ُمح.
ِ
بارات َو َك ِل ٍ
استنتاج ِع ٍ
مات َت ُد ُّل عَلى التَّسا ُم ِح ِم ْن ِخ ِ
لال ال َّل ِعب.
ِ

نشاط (َ :)1نقر أ�َ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

صَ ،ف َذ َه َب �إِلى َم ْك َت َب ِة الْ َم ْد َر َسة،
راء َة الْ ِقص ِ
ُي ِح ُّب �أ ْح َم ُد ِق َ
َو ِع ْندَما َد َخ َل َو َج َد َم ْجمو َع ًة
ص ُم َرتَّ َب ًة َعلى �أ َح ِد
ِم َن الْ ِق َص ِ
ال ُّرفوف ،فاخْ تا َر ِ
واح َد ًة ِم ْنها
توب َع َل ْيها ال َّتسا ُمح.
َم ْك ٌ
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�أ ْع ِج َب �أ ْح َم ُد بِها َو�أ َخ َذ َي ْق َر�أ فيها َحتّى �نْ َتهى ِم ْنهاَ .و ِع ْندَما عا َد �إِلى
�لْ َب ْي ِت �أخْ َب َر َج َّد ُه َع ِن �لْ ِق َّص ِة �لَّتي َق َر�أها قائِلاً:
لَ َق ْد َق َر�أْ ُت �لْ َي ْو َم ِق َّص ًة َجمي َل ًة َع ِن �ل َّتسا ُم ِح يا َج ّدي.
�لْ َج ّد :هذ� ر�ئِعَ .ه ْل َع َر ْف َت َم ْعنى �ل َّتسا ُم ِح يا �أ ْح َمد؟
رين �إِذ� �أخْ َطاأو�
�أ ْح َمد :نَ َع ْم يا َج ّدي� ،ل َّتسا ُم ُح �أ ْن نَ ْق َب َل � ْع ِتذ� َر � ْل� آ َخ َ
بِ َح ِّقناَ ،ون ِ
ُسام َح ُهمَ ،ول� ن َْح ِق َد َع َل ْي ِهم.
س يا �أ ْح َمد.
�لْ َج ّد :با َر َك �لل ُه فيك ،ك ُْن ُم َتسا ِمحاً َم َع �لنّا ِ
اأنا َت َع َّل ْمت:

َي ْعني التَّسا ُم ُح� ،أ ْن نَ ْق َب َل � ْع ِتذ� َر َم ْن �أخْ َطاأ بِ َح ِّقناَ ،ون ِ
ُسام َح ُه.

٨٣

َعاونُ َ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
نشاط (َ :)٢نت َ
دو�ت و�لْ َوسائِل:
� ْل� أ ُ
 ِل�صق.
 �أ ْور� ٌق بِ َع َد ِد �لْ َم ْجموعات� - .أ ْقلام.�ل َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
ْ
توب في �أ ْعلاها (�أ َتسا َم ُح َم َع).
• َتاأ ُخ ُذ كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َو َر َق ًة َم ْك ٌ
ش �لْ َم ْجمو َع ُةَ ،و َت ْك ُت ُب َعلى �لْ َو َر َق ِة َم َع َم ْن نَ َتسا َمح.
• َت َتنا َق ُ
موعات �أ ْور� َقها َعلى �للَّ ْوح.
•تُ ْل ِص ُق �لْ َم ْج
ُ
•نَ ْق َر�أ ما َك َت ْبناه.
اأنا َت َع َّل ْمت:

•نَ َتسا َم ُح َم َع �أ ْفر� ِد �أ ْس َرتِناَ ،وجير�نِناَ ،و�أ ْص ِدقائِنا.
•�ل َّتسا ُم ُح َيزي ُد �لْ َم َح َّب َة َو� ْل� أ ُخ َّو َة َب ْي َننا.

٨٤

نشاط (َ :)٣ن ْق َر�أَ ،ونُجيب:
َم ْن ك ََس َر لُ ْع َبتي
َض َلة ؟
الْ ُمف َّ

�أنا ك ََس ْرتُها دو َن َق ْصد،
ِع ْندَما كُ ْن ُت �أ َرت ُِّب
ض
�ألْعابيَ ،س َق َطت َعلى ا ْل� أ ْر ِ
َوك ُِس َرت� ،أنا � ِآسفَة.

�أنا َحزي ٌن َعلى لُ ْع َبتي،
لَ ْن �أسا ِم َحك.
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�ألا تُسا ِم ُح �أخْ َتكَ يا ِ
باسم؟ َف َق ِد
ا ْع َت َذ َر ْت لَكَ ،فديننا �أ ْوصانا �أ ْن نَكو َن
سامحين فيما َب ْي َنناَ ،و َم َع جيرانِنا
ُم َت
َ
َو�أ ْص ِدقائِنا.

لَ َق ْد سا َم ْح ُت ِك
يا نا ِد َيةَ ،ف�أنْ ِت
�أخْ تي الْ َح َبيبة.

َب ْع َد �أ ْن َق َر�أْنا ،نُجيب:
•ما َر�أْ ُينا في َت َص ُّر ِف نا ِد َية ِع ْندَما َس�ألَها ِ
باس ٌم َم ْن ك ََس َر لُ ْع َبتي؟
•ما َر�أْ ُينا في ال َّت َص ُّر ِف ا ْل� أ َّو ِل لِ ِ
باسم ِع ْندَما َق َّد َم ْت نا ِد َية ا ْع ِتذا َرها؟
•لِماذا سا َم َح ِ
باس ٌم �أخْ َت ُه في ال ِّنها َية؟

86

نشاط (َ :)٤ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
		 َ -ط ْبشورة.
 ك َُرة.ال َّت ْنفيذ:
اح ِة بِال َّط ْبشو َر ِة دائِ َر ًة َون ََض ُع ُع ْل َبتان فا ِر َغ ًة ِ
داخ َلها.
•نَ ْر ُس ُم في ال ّس َ
ف
•نَ ْر ُس ُم َخطّاً بِال َّط ْبشو َر ِة َعلى ُب ْع ِد � 5أ ْمتا ٍر ِم َن ال ّدائِ َرةَ ،ون َْص َط ُّ
َخ ْلفَه كَما في ال َّر ْسم ( .) 1
ناو ِب َعلى َر ْم ِي الْ ُك َر ِة ل ِ إِ�صا َب ِة الْ ُع ْل َبة.
•نَقو ُم بِال َّت ُ
َف ُي َك ِّر ُر َر ْم َي َت ُه َم َّر ًة �أخْ رى.
صيب الْ َهد َ
• َم ْن ُي ُ
• َيفو ُز َم ْن ُي َس ِّج ُل الْ َع َد َد ا ْل� أ ْك َب َر ِم َن ا ْل� أ ْهداف.
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نشاط ( :)٥نُ َص ِّمم:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
لاس ِ
تيك ّي �أ ْو َو َر ِق ّي.
 َص ْح ٌن بِ ْ ِ		
لاصق.
 �ألْوان.		
 َخ َر ٌز �أ ْو �أ ْزرا ٌر.		
 عو ٌد َخ َش ِب ّي. َو َر ٌق ِلامع.
 بِطا َق ٌة ِم َن الْ َك ْرتون.ال َّت ْنفيذ:
•نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
•نُ ْل ِص ُق َخ َر َز َت ْي ِن �أ ْو ِز َّر ْي ِن َك ُع ٍ
لاستي ِك ّي.
يون َعلى َّ
الص ْح ِن الْ ِب ْ
•نَ ْر ُس ـ ُم شَ ـ ْك َل َف ـ ٍم َعلــى ِق ْط َع ـ ٍة ِمـ َـن الْ ـ َو َر ِق ال ّلا ِمـ ِـعَ ،ونَق ُُّصهــا،
الص ْحــن.
َونُ ْل ِصقُهــا َعلــى َّ
•نُ ْل ِص ُق الْعو َد الْ َخ َش ِب َّي بِ َش ْك ِل َر َق َب ٍة كَما في ال َّر ْسم.
ـص بِطا َق ـ ًة ِمـ َـن الْ َك ْرتـ ِ
ـب َع َل ْيهــا (نَ َتســا َمح) ،ثُ ـ َّم
ـونَ ،ونَ ْك ُتـ ُ
•نَ ُقـ ُّ
الص ْحـ ِـن كَمــا فــي ال َّر ْســم ( .) 1
نُ ْل ِصقُهــا َعلــى َطـ َـر ِف َّ
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

� - 1أ َع ِّب ُر ِب ُل َغتي ع َْن َم ْعنى التَّسا ُمح.
� - 2أ ْذ ُك ُر َم َع َم ْن �أ َتسا َمح.
ت فيها ُمتَسا ِمح ًا.
� - 3أ ْعطي �أ ْم ِث َل ًة عَلى َمواقِ َف ُك ْن ُ
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٥

َن ْح َت ِر ُم ُّ
الشعوب
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلب ِة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

اس َي ْخ َت ِلفونَ في �أ ْلوانِهِمَ ،و�أ ْشكالِهِمَ ،وعاداتِهِمَ ،و َتقالي ِد ِهمَ ،و ُلغاتِهِمَ ،و ِدياناتِهِم.
 معرف ِة �أ َّن النّ َس َر ْغ َم ْ
اخ ِتلافِهِم.
ميع النّا ِ
 -احترا ِم َج ِ

ِ
ُ
نشاط (:)١نُ
ش
لاحظ ال ُّر
سوماتَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُناقِ ُ
ْ
الاخ ِت َ
لاف بينها:
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اأنا َت َع َّل ْمت:

ـاس ُمخْ َت ِلفــو َن فــي �ألْو�نِ ِهمَ ،و�أ ْشــكالِ ِهمَ ،و َم ِ
لام ِح
•�لنّـ ُ
ُوجو ِه ِهم.
اس َر ْغ َم �خْ ِت ِ
لاف ِهم.
•ن َْح َت ِر ُم �ل َّن َ

ِ
ُ
نشاط ( :)٢نُ
السؤالين
لاحظ ال ُّر
جيب ع َِن ُّ
سومات ،ثُ َّم نُ ُ
الَّلذين َيليها:

()١

()٢

()٣

٩١

ف �لِ�خْ ِت ِ
س في �ل َّر ْس ِم َر ْقم )١( :و ( )٢و (.)٣
لافات َب ْي َن �ل َّنا ِ
•ن َِص ُ
اس َع ْن َب ْع ِض ِهم َب ْعضاً.
•نُ ْعطي �أ ْم ِث َل ًة �أخْ رى َيخْ َت ِل ُ
ف فيها �لنّ ُ

اأنا َت َع َّل ْمت:

ـاس فــي عاد�تِ ِهــم َو َتقاليد ِهــمِ ،م ْثــلَ :طري َقـ ِة �ل َّت ِح َّية،
• َيخْ َت ِلـ ُ
ـف �لنّـ ُ
َو�لْ َملابِــسَ ،و�أ َد ِ
و�ت �ل َّطعا ِم �لَّتي َي ْسـ َتخْ دمونَها.

اس َر ْغ َم �خْ ِت ِ
لاف ِهم.
•�أ ْح َت ِر ُم �لنّ َ

٩٢

نشاط (َ :)٣ن ْر ُس ُمَ ،ونُ َل ِّون:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َق َل ُم َرصاص. �ألْوا ٌن َخ َش ِب َّية.ال َّت ْنفيذ:
•ن َِص ُل ال ِّن َ
قاط َم َع َب ْع ِضها في ال ُّرسومات.
ِ
سومات ا ْل� أ ْشخاص.
•نُ َل ِّو ُن ُر
ِ
ص الَّتي َر َس ْمناها َولَ َّونّاها.
لاف َب ْي َن ُر
سومات ا ْل� أ ْشخا ِ
•نُ َو ِّض ُح الِاخْ ِت َ
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ِ
نشاط ( :)4نُ ُ
سوماتَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ َع ِّب ُر عنها َش َف ِو ّي ًا:
لاحظ ال ُّر

اأنا َت َع َّل ْمت:
عوب في ِدياناتِهاَ ،و�أما ِك ِن �لْ ِعبا َدة.
• َتخْ َت ِل ُ
ف �لشُّ ُ
عوب بِ َر ْغ ِم �خْ ِت ِ
لاف ِدياناتِها.
•�أ ْح َت ِر ُم �لشُّ َ

٩5

ِ
ُ
نشاط ( :)٥نُ
جيب:
لاحظ ال ُّر
سومات الاآتيةَ ،و َن ْس َت ْن ِتج ،ثُ َّم نُ ُ
�لسلام عليكم
ورحمة �لله

Good morning

•نُ َع ِّب ُر َع ّما في �ل َّر ْس ِم (َ ،)١و�ل َّر ْس ِم (َ ،)٢و�ل َّر ْس ِم (.)٣
ماء �للُّ ِ
غات �لْ َم ْكتو َبة.
•نَ ْذك ُُر �أ ْس َ
اأنا َت َع َّل ْمت:

عوب في �لْعالَ ِم لُ ٍ
غات ُمخْ َت ِلفَة.
• َت َت َحد َُّث �لشُّ ُ
عوب َر ْغ َم �خْ ِت ِ
لاف لُغاتِها.
•�أ ْح َت ِر ُم �لشُّ َ
و�صـ َل َو�ل َّتعا ُم َل
• َت َعلُّـ ُم �أ ْك َثـ َـر ِمـ ْـن لُ َغـ ٍة ُي َسـ ِّه ُل َع َل ْينــا �ل َّت ُ
َمـ َع �لشُّ ـ ِ
ـعوب �لْ ُمخْ َت ِلفَة.

٩٦

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
ُرات لِ ُك ِّل ِ
5ك ٍقاط َرة.
 صا ِف َرة.ال َّت ْنفيذ:
•ن َُش ِّك ُل ِ
قاطرات.
•ن ََضـ ُع �أمــا َم كُ ِّل ِ
ـرات َب ْي َنهــا َمســا َف ٌة ُم ِ
قاطـ َـر ٍة ( )4كُـ ٍ
ناسـ َـب ٌة لِ ْل َق ْفـ ِز
ـظ كُ ُّل ِ
َع ْنهــاَ ،و َت ْح َت ِفـ ُ
قاطـ َـر ٍة بِ ُكـ َـر ٍة َمـ َع الطلبـ ِة ا ْل� أ َّو ِل فيهــا.
ـب ا ْل� أ َّو ُل ِمـ ْـن كُ ِّل ِ
قاطـ َـر ٍة بِالْ َق ْفـ ِز
• ِع ْنـ َد َســما ِع ّ
الصا ِفـ َـرة َي ْبـ َد�أ الطّالِـ ُ
ـرات ا ْل� أ ْر َبـ ِـعَ ،و ُهـ َو ُم ْم ِســكٌ بِ ُكـ َـر ِة الْ ِ
َعـ ِـن الْ ُكـ ِ
قاطـ َـر ِة َب ْيـ َـن َي َد ْيــه.
ف.
ف � ِآخ َر َّ
الص ّ
• َيعو ُد َق ْفزاً َو ُي ْعطي الْ ُك َر َة لِ َزمي ِل ِه التّالي ،ثُ َّم َي ِق ُ
ِ
موعــات
ــن الْ َم ْج
ــب الْفائِــ ُز ُهــ َو الَّــذي َي ْســ ِب ُق الطّ َل َبــ َة ِم َ
•الطّالِ ُ
ــن اللُّ ْع َبــة.
ا ْل�أخْ ــرىَ ،والَّــذي َي َت�أ َّخ ُــر َيخْ ُــر ُج ِم َ
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت :
� - ١أ ْك ِم ُل ا ْل ِكتا َب َة بِما ُه َو ُم ِ
ناس ٌب في َّ
الش ْكل:

		

ف ُّ
عوب ع َْن َب ْع ِضها في
َت ْخ َت ِل ُ
الش ُ

حيحةَ ،و إ�ِشا َر َة (
� - 2أ َض ُع إ�ِشا َر َة ( ) �أما َم ا ْل ِعبا َر ِة الصَّ َ
حيحة:
�أما َم ا ْل ِعبا َر ِة َغ ْي ِر الصَّ َ
)
.أ�أ ُر ُّد ال َّت ِح َّي َة َعلى زائِ ٍر �أ ْج َن ِب ٍّي الْ َت َق ْي ُت بِه( .
ف َع ْن َملابِسي
.ب�أ ْس َت ْهزِئُ بِ َشخْ ٍ
س َت ْقلي ِد َّي ًة َتخْ َت ِل ُ
ص َي ْر َتدي َملابِ َ
)
ال َّت ْقلي ِد َّية( .
ف َعنّي في اللَّ ْو ِن َواللُّ َغ ِة وال ّدين) ( .
.ج�أ ْح َت ِر ُم َم ْن َيخْ َت ِل ُ
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)

راستي لل َو ْحدَ ِة� ،أ ْق َر�أ ُك َّل ِعبا َر ٍة ِم َن ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي ِة ،ثُ َّم �أ َق ِّي ُم
َ -٣ب ْعدَ ِد َ
تع ُّلميِ ،ب َو ْض ِع إ�ِشا َر ِة ( ) في الخا َن ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة:
بارات
ال ِع ُ

ض
ُم ْر َت ِف ٌع ُم َت َو ِّس ٌط ُم ْن َخ ِف ٌ

َم ْع ِر َفتي ب َم ْفهو ِم ِ
الحوارِ.
آداب ِ
الحوارِ.
مما َر َستي � َ

رين.
َت َق ُّبلي الاخْ ِت َ
لاف في ال َّر�أْ ِي َم َع ال� آ َخ َ
رين.
ُممارستي ال َّتسا ُم َح ،والا ْع ِتذا َر َم َع ال� آ َخ َ
اس َعلى ال َّر ْغ ِم ِم َن اخْ ِت ِ
لاف ِه ْم في ال ّدينِ َ ،واللُّ َغ ِة ،واللَّ ِ
ون.
ْاح ِترامي ال َّن َ

�أق ّيم ذاتي:

�أع ّب ُر بلُغتي عن المفاهيم ال�أساس ّية التي اكتسبتها من هذه الوحدة ،بما لا يزيد عن ثلاثة �أسطر.

مشروع الوحدة:

نُم ِّث ُل من ِ
خلال مسرح ّية؛ قيم ًة �إنسان ّية و�أخلاق ّية �إيجاب ّيةُ ،تع ّزز التص ّرف ال�إ يجابي مع ال�آخرين.
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المشــروع :شــكل مــن �أشــكال منهــج النشــاط؛ يقــوم الطلبــة (�أفــراداً �أو مجموعــات) بسلســلة مــن �ألــوان النشــاط التــي
يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق �أهــداف ذات �أهميــة للقائميــن بالمشــروع.
ويمكــن تعريفــه علــى �أنــه :سلســلة مــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد �أو الجماعــة لتحقيــق �أغــراض واضحــة ومحــددة
فــي محيــط اجتماعــي برغبــة ودافعيــة.
ميزات المشروع:
.1

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.

.2

ين ّفذه فرد �أو جماعة.

.3

يرمي �إلى تحقيق �أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

.4

لا يقتصر على البيئة المدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.

.5

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
�أولاً :اختيار المشروع :يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
.1

�أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.

.2

�أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

.3

�أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.

.4

�أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغلّب مجالا ً على ال�آخر.

.5

�أن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.

.6

�أن ُيخطّط له مسبقاً.

ثاني ًا :وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت �إشراف المعلم حيث يمكن له �أن يتدخّ ل لتصويب �أي خط�أ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
.1

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

.2

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.

.3

تحديد خطوات سير المشروع.

 .4تحديــد ال�أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع( ،شــريطة �أن يشــترك جميــع �أفــراد المجموعــة فــي المشــروع مــن
خــلال المناقشــة والحــوار و�إبــداء الــر�أي ،ب�إشــراف وتوجيــه المعلــم).
.5

تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة لاكتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة ،وتع ـ ّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن
الحريــة ،والتخلــص مــن قيــود الصــف ،وشــعور الطالــب بذاتــه وقدرتــه علــى ال�إ نجــاز حيــث يكــون �إيجابيـاً متفاعــلا ً خ ّلاقـاً
مبدع ـاً ،ليــس المهــم الوصــول �إلــى النتائــج بقــدر مــا يكتســبه الطلبــة مــن خبــرات ومعلومــات ومهــارات وعــادات ذات
فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم العامــة.
دور المعلم:
.1

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّ ل.

.2

�إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

	.3الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من �أخطاء.
	.4التدخّل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
	.1القيام بالعمل ب�أنفسهم.
.2

تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.

.3

تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.

.4

تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
	.1ال�أهــداف التــي وضــع المشــروع مــن �أجلهــا ،مــا تــم تحقيقــه ،المســتوى الــذي تح ّقــق لــكل هــدف ،العوائــق
فــي تحقيــق ال�أهــداف �إن وجــدت وكيفيــة مواجهــة تلــك العوائــق.
المحــدد للتنفيــذ،
	.2الخطــة مــن حيــث وقتهــا ،التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة �أثنــاء التنفيــذ ،التق ّيــد بالوقــت ّ
ومرونــة الخطــة.
	.3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تن ّوعها� ،إقبال الطلبة عليها ،توافر ال�إ مكانات اللازمة ،التقيد بالوقت المحدد.
 .4تجــاوب الطلبــة مــع المشــروع مــن حيــث ،ال�إ قبــال علــى تنفيــذه بدافع ّيــة ،التعــاون فــي عمليــة التنفيــذ ،الشــعور
بالارتيــاح� ،إســهام المشــروع فــي تنميــة اتجاهــات جديــدة لــدى الطلبــة.
يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
•

�أهداف المشروع وما تح ّقق منها.

•	الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
•	ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
•	المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
•	المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
•	الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم		

			
د .بصري صالح

أ
		
			� .عزام ابو بكر
أ� .ثروت زيد
			
د .شهناز الفار

		
د .سمية النخالة

لجنة الوثيقة الوطن ّية لمنهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية:

م .فواز مجاهد
أ� .علي مناصرة
م .جهاد دريدي

		
�أ.منير عايش (منسقاً)

			
�أ.جمال سالم

�أ.سها عبد الحميد		

			
�أ.محمد عريدي

�أ .ليلى الرجعي

			
�أ.شذى طنينة

			
�أ�.أحمد جوابرة

�أ.فاتنة زمار

�أ .جميلة حلاوة 		

			
�أ .ايمان ياسين

�أ .جبران قادوس

د .خميس العفيفي

تم بحمد الله

