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تقديم
ــة �لنشــاأة،  ــى و�قعي ــة،  �لمســتند �إل ــع مــن ضــرور�ت �لحال ــي �لعلمــي �لناب ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب يتصــف �ل�إ

أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات  �ل�

�ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    ويلامــس �ل�

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، 

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة  و�ل�إ

و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه 

ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد 

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤية 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛  ثّمــة مرجعيــات تؤطّ

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي  لتــو�زن �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس  طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.

ــة،  ــف و�لمر�جع ــرق �لتاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم �لعامل ــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�ق ــد، يغ ــن �لجه ــة م ــذه �لمرحل ــع �إنجــاز ه وم

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون  و�لتدقيــق، و�ل�إ

مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.

     وزارة التربية والتعليم 

                                                                               مركز المناهج الفلسطينية 

                                                                                         اآب /٢٠١٦



المقدمة:  
بسم �لله �لرحمن �لرحيم

زملاءنا �لمعلمين و�لمعلمات �ل�أفاضل.. �أبناءنا �لطلبة.. �أولياء �ل�أمور �لكر�م.. �لسلام عليكم ورحمة �لله وبركاته

نضع بين �أيديكم �لجزء �ل�أول من كتاب �لتنشئة �لوطنية و�ل�جتماعية للصف �لثالث �ل�أساسي �لذي عكس �لجهود 

�لحثيثة �لتي تبذلها وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي؛ لتطوير نظام �لتعليم في فلسطين وتحسين نو�تج �لتعلم بتطوير �لمناهج �لدر�سية 

كونها �أحد �أركان �لنظام �لتعليمي �نطلاقا من رؤية �لوز�رة ورسالتها �لتربوية وخططها �ل�ستر�تيجية �لتي �أولت �هتماما بتنشئة 

نسان بما ينسجم مع �لموروث �لثقافي و�لديني و�لحضاري  �لفرد �لفاعل �لمتسلح بقيم �لمو�طنة و�لديمقر�طية وحقوق �ل�إ

للشعب �لفلسطيني.

جاء هذ� �لكتاب لبناء �لمنظومة �لقيمية و�لوطنية وتعزيزها لدى �لناشئة من �أبنائنا �لطلبة لتو�كب �لمتغير�ت �لسياسية 

�أرضنا،  �لجاثم على  �ل�حتلال  يفرضها  �لتي  �لمختلفة  �لتحديات  و�لتكنولوجية، وتو�جه  و�لثقافية  و�ل�جتماعية  و�ل�قتصادية 

�لوطنية  �لمحاول�ت  وثرو�تنا، وتقويض كل  �ستمر�ر هيمنتة وسيطرته على مقدر�تنا  �إلى  باستخد�مه وسائل مختلفة تهدف 

قليمية و�لدولية �لر�مية �إلى �لتحرر و�لبناء و�إقامة �لدولة �لفلسطينية وعاصمتها �لقدس. و�ل�إ

وتضمن �لجزء �ل�أول من هذ� �لكتاب مجموعة من �لمعارف و�لمهار�ت و�لقيم �لوطنية و�ل�جتماعية �لتي تُسهم في 

يجابية �لمتفاعلة مع �لمحيط �ل�جتماعي وتكريس �ل�نتماء وحب �لوطن وتعزيز �لرغبة في خدمته  بناء �لشخصية �ل�جتماعية �ل�إ

وتنمية �لوعي بحقوقه وو�جباته، و�لحفاظ على �لمقدر�ت �لوطنية و�لممتلكات �لعامة و�لخاصة �لتي تلعب دور�ً مهماً في 

�لوصول �إلى �لتنمية �لمستد�مة. 

و�لبحث  �لمعرفة  تكريس حب  �إلى  وتهدف  �لمتعلم  تتمحور حول  �لتي  �ل�أنشطة  �لكتاب في مضمونه على  وركز 

و�ل�ستكشاف وتوظيف �لتكنولوجيا في عملية �لتعلم و�لتشبع بروح �لحو�ر و�لتسامح و�لتعاون و�لمشاركة �لفاعلة في �لشاأن 

�لمحلي و�لوطني، وتُعزز �لمعارف و�لمهار�ت �لحياتية وتنمي �لتذوق �لجمالي و�لحس �لفني وتضفي جو�ً من �لمرح و�لمتعة 

للطالب في غرفة �لصف و�لمدرسة على �لسو�ء، وتنوعت ما بين �أنشطة معرفية و�أخرى فنية ورياضية لتحقق �أهد�ف ومحتوى 

�لكتاب.

يشتمل �لجزء �ل�أول على وحدتين هما: 

�ل�أولى: �أحب وطني فلسطين وضمت �لدروس: علم وطني فلسطين، و�لنشيد �لوطني �لفلسطيني، ومدينة �لقدس 

عاصمة وطني فلسطين، وذكرى �إعلان �ل�ستقلال، وبيئة وطني جميلة.

�لثانية: كيف �أتصرف مع �ل�آخرين وضمت �لدروس: نتحاور، نختلف في �لر�أي ونبقى �أصدقاء، �ختلافنا ل� يلغي 

�إنسانيتنا، نتسامح، نحترم �لشعوب.

أفاضل و�لمعلمات �لفلسطينيات �لماجد�ت - ونحن نضع بين  ننا نتوجه �إلى زملائنا �لمعلمين �ل� و�أخير�ً وليس �آخر�ً فاإ

فادة منها و�ل�أخذ بها في  �أيديهم هذه �لنسخة �لتجريبية من �لكتاب- �أل� تبخلو� علينا بملاحظاتكم و�آر�ئكم وتزويدنا بها للاإ

�لطبعات �للاحقة. 

و�لله ولي �لتوفيق
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٢

اْلَوْحَدُة اْلاأولى

اأِحبُّ َوَطني فَِلْسطين

كيَف نُعّبُر عْن انتمائِنا، وُحبِّنا لِوَطِنَنا فَِلْسطين؟

نُفِكُر ونناِقُش:



٣

      ُيتوقَّــُع ِمــَن �لطََّلَبــِة َبْعــَد ِدر�َســِة هــِذِه �لَوْحــَدِة، َو�لتَّفاُعــِل َمــَع �أنِْشــَطِتها، �أْن َيكونــو� 

، َو�لنَّشــيِد �لَوَطِنــيِّ  قاِدريــَن َعلــى َمْعِرَفــِة  �لرُّمــوِز �لَوَطِنيَّــِة �لُمَتَعلَِّقــِة بِالَعَلــِم �لِفَلْســطيِنيِّ

ــِتْقلاِل،  ــلاِن �ل�ْس ــرى �إِْع ــطيَن، َوِذْك ــِة ِفَلْس ــٍة لَِدْولَ ــْدِس َكعاِصَم ــِة �لُق ، َوَمديَن ــطيِنيِّ �لِفَلْس

ع �لبيِئــيِّ �لطَّبيِعــيِّ لِِفَلْســطيَن، َوَتْعزيــِز �ل�نِْتمــاِء لَِوَطِنِهــْم ِفَلْســطيَن، َوبيَئِتِهــْم،  َو�إِْدر�ِك �لتََّنــوُّ

ــِة َو�لَبَدنِيَّــِة، َوَتْوظيــِف �لَمعــاِرِف، َو�لَمهــار�ِت، َو�لِقَيــِم فــي َحياتِِهــُم  هاتِِهــُم �لَفنِّيَّ َوَتْنِمَيــِة َتَوجُّ

آتيــة:   ــِة، ويتــم تحقيــق ذلــك ِمــْن ِخــلاِل �ل� �لَعَمِليَّ

١- �لرَّْسِم، َو�لتَّْلويِن.

ماٍت. ٢- َتْصميِم لَْوحاٍت، َوُمَجسَّ

أْدو�ِر. ٣- َتْمثيِل �ل�

ألْعاِب. ٤- َتْنفيِذ �ل�

�أِْي. 5- �لُمناَقَشِة، َو�ل�ْسِتْنتاِج، َو�لِحو�ِر، َو�إِْبد�ِء �لرَّ

٦- تنفيذ �لمشاريع.



٤

١
َعَلُم َوَطني فَِلْسطين

ْرِس اأْن يكونوا قادرين  َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

- معرفِة اأْلواِن اْلَعَلِم اْلِفَلْسطيِنّي.

- رسِم اْلَعَلِم اْلِفَلْسطيِنّي.

- ترتيِب اأْلواِن اْلَعَلِم اْلِفَلْسطيِنّي. 

- تصميِم اْلَعَلِم اْلِفَلْسطيِنّي. 

ساِت الَّتي ُيْرَفُع َعَلْيها اْلَعَلم. - استنتاِج اْلُمَؤسَّ

- تمثُِّل قَِيِم اْحِتراِم َرْفِع اْلَعَلِم اْلِفَلْسطيِنّي.

اأْلواُن َعَلِم َوَطني فَِلْسطين:

نشاط )١(: نستمُع وننشُد:

ْفَتْر �أْرُسُم َعَلمي َفْوَق �لدَّ

َعَلمي َوَطني 

َعَلمي َبْيتي

َوبِِه يْعلو َصْوتي �أْكَثْر 

أْحَمُر َثْوَرُة َشْعٍب ثاْر �ْل�



5

أْبَيُض َرْمُز ُعلاً َوَفخاْر  َو�ْل�

أْخَضُر ُبْستاٌن ِمْن غاْر َو�ْل�

أْسوُد لَْيٌل يتلوُه نَهاْر  َو�ْل�

َعَلمي �أْحلى 

َعَلمي �أْغلى 

أْعلى  َدْوماً َيْسمو نَْحَو �ْل�

اأنا َتَعلَّْمت:
�ألْو�ُن �لَْعَلِم �لِْفَلْسطيِنيِّ �أْرَبَعة: 

أْحَمر. أْخَضر، َو�ْل� أْبَيض، َو�ْل� أْسَود، َو�ْل� �ْل�

 �إِْبر�هيم َعْبد�لله �إِْبر�هيم



٦

اأنا َتَعلَّْمت: 
• ٌن ِمْن َثلاِث ِقَطٍع 	 ْكل، َو ُمَكوَّ َعَلُم َوَطني ِفَلْسطين ُمْسَتطيُل �لشَّ

�أفُِقيٍَّة، َوُمَثلٍَّث قاِعَدتُُه ِمْن ِجَهِة �لّساِرَية.
• أْسَوُد، َوفي �لَْوَسِط �للَّْوُن 	 أْعلى �للَّْوُن �ْل� �ألْو�ُن َعَلِم َوَطني؛ في �ْل�

أْخَضُر، �أّما �لُْمَثلَُّث َفَلْونُُه  أْسَفِل �للَّْوُن �ْل� أْبَيُض، َوفي �ْل� �ْل�
�أْحَمُر.

نُه: نشاط )٢(: َنْرُسُم َعَلَم َوَطني، َونَُلوِّ

• نَِصُل َبْيَن �لنِّقاِط لَِنْرُسَم َعَلَم ِفَلْسطين.	
• ُن َعَلَم ِفَلْسطيَن بَِشْكٍل َصحيح.    	 نَُلوِّ



٧

نشاط )٣(: نُلاِحُظ اْلاأْعلام الاآتية، َونُجيب :

 

) ١ (       ) ٢ (   

) ٣ (       ) ٤ (   

أْعلاِم �لّسابَِقِة ُيَمثُِّل �لَْعَلَم �لِْفَلْسطيِنّي؟ ١- �أيٌّ ِمَن �ْل�

أْعلاُم؟ ٢- بِماذ� َتَتشاَبُه هِذِه �ْل�

٣- ما �لَْفْرُق َبْيَن �لَْعَلَمْيِن ) ١ ( و ) ٤ (؟

٤- ما �لَْفْرُق َبْيَن �لَْعَلَمْيِن ) ٢ ( و ) ٣ (؟



٨

ُم اْلَعَلَم اْلِفَلْسطيِنّي: نشاط )4(: نَُصمِّ

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:

�ألْو�ٌح ِمَن �لَْكْرتوِن ١٠٠سم × ٧٠ سم بَِعَدِد �لَْمْجموعات، َوَرٌق 

ــلاُم َرصــاٍص،  ــُض (، �أْق ٌن ) �أْخَضــُر ، َو�أْســَوُد، َو�أْحَمــُر، َو�أبَي ــوَّ ُمَل

ٌة ل�ِصقــة. َمســاِطُر، ِمَقّصــاٌت �آِمنــة، مــادَّ

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعاٍت. 	
• َتْرُسُم كُلُّ َمْجموَعٍة بَِقَلِم �لرَّصاِص �لَْعَلَم �لِْفَلْسطيِنيَّ َعلى لَْوِح 	

�لَْكْرتون.       
• نَُقصُّ �لَْوَرَق �إِلى 	

ِقَطٍع َصغيَرٍة ِجّد�ً.
• نُْلِصُق قُصاصاِت 	

نََة  �لَْوَرِق �لُْمَلوَّ
َحسَب �ألْو�ِن �لَْعَلِم 
َعلى لَْوِح �لَْكْرتون.



٩

نشاط )٥(: َنْرَفُع اْلَعَلم:

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
- َعَلُم ِفَلْسطين.

- ساِرَية .

�لتَّْنفيذ:
• نَِقُف في �لّساَحِة بِاْعِتد�ل.	
• نَْختاُر طالِباً لَِيْرَفَع �لَْعَلم.	
• نَْنُظُر لِْلَعَلِم �أْثناَء َرْفِعِه بِانِْتباٍه، 	

َونَْمَتِنُع َعِن �لَْكلام. 

اأنا َتَعلَّْمت:
• ِعْنَدمــا نَْرَفــُع �لَْعَلــَم: نَِقــُف باْعِتــد�ٍل، َونَْنُظــُر لِْلَعَلــِم، 	

َونَْمَتِنــُع َعــِن �لَْحديــِث، �أِو �للَِّعــب، �أِو �لَْحَرَكــة.
• �ْحِتر�ُم �لَْعَلِم َيْعني �ْحِتر�َم �لَْوَطن. 	



١٠

نشاط )٦(:   َنْلَعُب، َونَُكوُِّن اْلَعَلم: 

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
أْخَضِر،  أْحَمِر، وَمْجموَعٌة بِاْل� نٌَة: َمْجموَعٌة بِاْل�  قُبَّعاٌت �أْو قُْمصاٌن ُمَلوَّ

أْبَيَض بَِعَدِد �أْفر�ِد كُلِّ َمْجموَعة.  أْسَود، وَمْجموَعٌة بِاْل� وَمْجموَعٌة بِاْل�

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى �أْرَبِع َمْجموعاٍت.	
• تَُشكُِّل �لَْمْجموَعُة �لَّتي َتْلَبُس �لُْقبَّعاِت �لَْحْمر�َء 	

ُمَثلَّثاً ُمَتساوَي �لّساَقْيِن - َكما في �لرَّْسِم 
   ) �أ (.       

• تَُشكُِّل �لَْمْجموَعُة �لَّتي َتْلَبُس �لُْقبَّعاِت 	
ْود�َء �لِْقْطَعَة �ْل�أولى ِمَن �لُْمَثلَِّث - َكما في  �لسَّ

�لرَّْسِم ) ب (.          

• تَُشكُِّل �لَْمْجموَعُة �لَّتي َتْلَبُس �لُْقبَّعاِت 	
�لَْبْيضاَء �لِْقْطَعَة �لثّانَِيَة - َكما في �لرَّْسِم 

) ج (.  

• تَُشكُِّل �لَْمْجموَعُة �لَّتي َتْلَبُس �لُْقبَّعاِت 	
�لَْخْضر�َء �لِْقْطَعَة �لثّالَِثَة - َكما في �لرَّْسِم ) د (.



١١

نشاط )٧(:  َنْقَراأ اْلِحواَر الاآتي، َوَنْسَتْنِتج، ثَم نُجيب:

تي. �أْحَمُد: �أنا َسعيٌد بِِزياَرِة �لَْحيِّ �لَّذي َتْسُكُنُه َعمَّ
أمّ: وما �لَّذي �أْسَعَدك؟ �ْل�

�أْحَمد: �إِنَُّه َجميٌل َونَظيف.
َوفاء: لََقْد لََفَت �نِْتباهي �أنَّ َعَلَم ِفَلْسطيَن َمْرفوٌع َعلى َبْعِض 

َبب؟ �لِْبناياِت، َفما �لسَّ
أمّ: هِذِه �لِْبناياُت ُيْرَفُع َعَلْيها �لَْعَلُم د�ئِماً؛ لَِيْعِرَف �لَْجميُع �أنَّها  �ْل�

ساُت َدْولَِتنا �لِْفَلْسطيِنيَّة، ِمْثَل: �لَْمد�ِرِس، َو�لُْمْسَتْشَفياِت  ُمَؤسَّ
ْرَطة، َو�لِْوز�ر�ت. �لُْحكوِميَِّة، َوَمر�ِكِز �لشُّ

�أْحَمد: ُشْكر�ً يا �أّمي َعلى هذ� �لتَّْوضيح.

- نناقُش �أهمّية وجود �لَْعَلم بالنسبة للدولة.
- ما دل�لة رفع �لَْعَلم �لفلسطيني على بعِض �لمؤسسات؟



١٢

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

ألْو�َن �لُْمناِسَبَة د�ِخَل �لَْعَلِم �لِْفَلْسطيِنّي.  ١- �أْكُتُب �ْل�

اأنا َتَعلَّْمت:
• �لَْعَلُم �لِْفَلْسطيِنيُّ َرْمُز َدْولَتي ِفَلْسطين �لَّتي �أنَْتمي لَها.	

• ســاِت �لُْحكوِمّيــِة 	 ُيْرَفــُع �لَْعَلــُم عــاَدًة َفــْوَق �لُْمَؤسَّ

ــْرَطِة،  ِمْثِل: �لَْمد�ِرِس، َو�لُْمْسَتْشــَفياِت، َوَمر�ِكِز �لشُّ

ــة. ســاِت �لُْحكوِميَّ ــَن �لُْمَؤسَّ َوَغْيِرهــا ِم



١٣

حيح: ٢ - �أَضُع �إِشاَرَة )  ( َتْحَت �لَْعَلِم �لصَّ  

لوِك  َور، ثُمَّ �أَضُع �إِشاَرَة )  ( ُمقابَِل �لسُّ ٣ -  �أل�ِحُظ �لصُّ

حيح: لوِك َغْيِر �لصَّ حيح، َو�إِشاَرَة )  ( ُمقابَِل �لسُّ �لصَّ

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



١٤

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

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

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



١5

آتَِية ؟  ٤ - َكْيَف �أَتَصرَُّف في �لْحال�ِت �ل�  

   �أ- َوَجْدُت َعَلَم ِفَلْسطيَن ُمْلقًى َعلى �ْل�أْرض. 

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

باِحّي.  ُث ُزملائي �أْثناَء َرْفِع �لَْعَلِم في �لطّابوِر �لصَّ    ب- َيَتَحدَّ

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

   جـ - َتَعرََّض �لَْعَلُم �لَْمْرفوُع َفْوَق َمدْرَستي لِلتََّلف. 

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

5 - �أْكُتُب �أْسماَء َثلاَثِة مباٍن ُحكوِميٍَّة ُيْرَفُع َعَلْيها �لَْعَلُم �لِْفَلْسطيِنيُّ 
في ِمْنَطَقتي:

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

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



١٦

٢
 النَّشيُد اْلَوَطِنيُّ اْلِفَلْسطيِنّي

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

- معرفِة النَّشيِد اْلَوَطِنيَّ اْلِفَلْسطيِنّي.

- اإتقاِن قِراَءِة النَّشيد. 

- حفِظ النَّشيِد اْلَوَطِنّي.

د:  نشاط )١(:   َنْسَتِمُع، َونَُردِّ

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري
أْرضي َود�ري َو�أْشو�ِق َدّمي لِ�

َصعْدُت �لِْجباَل َوُخْضُت �لنِّضاَل
َقَهْرُت �لُْمحاَل َحَطْمُت �لُْقيوْد

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد          
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد                         

نَْعِرُف نَشيَدنا �لَْوَطِنّي



١٧

لاْح ياِح َوناِر �لسِّ بَِعْصِف �لرِّ
َو�إِْصر�ِر َشْعبي لَِخْوِض �لِْكفاْح

ِفَلْسطيُن د�ري َوَدْرُب �نِْتصاري
موْد ِفَلْسطيُن ثاري َو�أْرُض �لصُّ

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدود
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــود

بَِحقِّ �لَْقَسْم َتْحَت ِظلِّ �لَْعَلْم
ألَْم بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر �ْل�

َساأْحيا ِفد�ئي َو�أْمضي ِفد�ئي
َو�أْقضي ِفد�ئي �إِلى �أْن �أعوْد

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــود 

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدود
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــود

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــود 

اأنا َتَعلَّْمت:
• هِذِه �لَْكِلماُت ِهَي �لنَّشيُد �لَْوَطِنيُّ �لِْفَلْسطيِنّي.	

• نُْنِشُد �لنَّشيَد �لَْوَطِنيَّ كُلَّ َصباح.	
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نًا:  نشاط )٢(: َنْقَراأ النَّشيَد ُمَلحَّ
- نَْنَقِسُم �إِلى َثلاِث َمْجموعات.                                                   

- نَْقِسُم �لنَّشيَد �لَْوَطِنيَّ �إِلى َثلاَثِة َمقاِطَع بَِعَدِد �لَْمْجموعات. 
َل َكما في �لُْمَربَّع ) ١ (. أوَّ أولى �لَْمْقَطَع �ْل� - تُْنِشُد �لَْمْجموَعُة �ْل�

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

 بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري
أْرضي َود�ري  َو�أْشو�ِق َدّمي لِ�

 َصعْدُت �لِْجباَل َوُخْضُت �لنِّضاَل
 َقَهْرُت �لُْمحاَل َحَطْمُت �لُْقيوْد

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

- تُْنِشُد �لَْمْجموَعُة �لثّانَِيُة �لَْمْقَطَع �لثّاني َكما في �لُْمَربَّع ) ٢ (. 
لاْح  ياِح َوناِر �لسِّ  بَِعْصِف �لرِّ

 َو�إِْصر�ِر َشْعبي لَِخْوِض �لِْكفاْح
 ِفَلْسطيُن د�ري َوَدْرُب �نِْتصاري

موْد  ِفَلْسطيُن ثاري َو�أْرُض �لصُّ

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد
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- تُْنِشُد �لَْمْجموَعُة �لثّالَِثُة �لَْمْقَطَع �لثّالَِث َكما في �لُْمَربَّع ) ٣ (. 

بَِحقِّ �لَْقَسْم َتْحَت ِظلِّ �لَْعَلْم
ألَْم بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر �ْل�

َساأْحيا ِفد�ئي َو�أْمضي ِفد�ئي
َو�أْقضي ِفد�ئي �إِلى �أْن �أعوْد

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

- نُْنِشُد َجميعاً �لنَّشيَد �لَْوَطِنّي .

اأنا َتَعلَّْمت: 

ْعِب �لِْفَلْسطيِنّي،  ُيَعبُِّر نَشيُدنا �لَْوَطِنيُّ عن نِضاِل �لشَّ

َوَطِنه،  �إلى  َو�لَْعْوَدِة  و�لِ�ْسِتقلاِل،  يَِّة  �لُْحرِّ في  ِه  َوَحقِّ

آباِء و�ْل�أْجد�د. أنَُّه َوَطُن �ْل� فاِع َعْنه؛ لِ� َو�لدِّ
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نشاط )٣(: َنْحَفُظ النَّشيَد اْلَوَطِنّي: 

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
َثلاُث لَْوحاٍت ِمَن �لَْكْرتون، َمْكتوٌب َعلى كُلِّ لَْوَحٍة َمْقَطٌع 

ِمْن َمقاِطِع �لنَّشيِد �لَْوَطِنيِّ بَِلْوٍن ِمْن �ألْو�ِن �لَْعَلم.

ُل ِمَن �لنَّشيِد �لَْوَطِنّي: أوَّ �لَْمْقَطُع �ْل�

* �لتَّْنفيذ:
• َل َثلاَث َمّر�ٍت َعِن �للَّْوَحة َرَقم )١(.	 أوَّ نُْنِشُد َجميعاً �لَْمْقَطَع �ْل�
• نُزيُل �للَّْوَحَة َونُْنِشُد �لَْمْقَطَع َغْيباً َحتَّى نُْتِقَن ِحْفَظه.                                           	

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

 بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري
أْرضي َود�ري  َو�أْشو�ِق َدّمي لِ�

 َصعْدُت �لِْجباَل َوُخْضُت �لنِّضاَل
 َقَهْرُت �لُْمحاَل َحَطْمُت �لُْقيوْد

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

         رقم )١(
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 بَِحقِّ �لَْقَسْم َتْحَت ِظلِّ �لَْعَلْم
ألَْم  بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر �ْل�

 َساأْحيا ِفد�ئي َو�أْمضي ِفد�ئي
 َو�أْقضي ِفد�ئي �إِلى �أْن �أعوْد

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد

 رقم )٣(

�لَْمْقَطُع �لثّاني ِمَن �لنَّشيِد �لَْوَطِنّي:
�لتَّْنفيذ:

• نُْنِشُد َجميعاً �لَْمْقَطَع �لثّاني َثلاَث َمّر�ٍت َعِن �للَّْوَحة َرَقم )٢(.	
• نُزيُل �للَّْوَحة َونُْنِشُد �لَْمْقَطَع َغْيباً َحتَّى نُْتِقَن ِحْفَظه.	

لاِح  ياِح َوناِر �لسِّ  بَِعْصِف �لرِّ
 َو�إِْصر�ِر َشْعبي لَِخْوِض �لِْكفاِح

 ِفَلْسطيُن د�ري َوَدْرُب �نِْتصاري
موْد  ِفَلْسطيُن ثاري َو�أْرُض �لصُّ

 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض �لُْجدوْد
 ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب �لُْخلـــوْد 

          رقم )٢(

�لَْمْقَطُع �لثّالُِث ِمَن �لنَّشيِد �لَْوَطِنّي:                               

�لتَّْنفيذ:
• نُْنِشُد َجميعاً �لَْمْقَطَع �لثّالَِث َثلاَث َمّر�ٍت َعِن �للَّْوَحة رقم )٣(. 	
• نُزيُل �للَّْوَحة َونُْنِشُد �لَْمْقَطَع َغْيباً َحتَّى نُْتِقَن ِحْفَظه.	
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نشاط )4(: َنْلَعب: 

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
- صاِفَرة. - َحْبل.    - َطْبشورة 

�لتَّْنفيذ:
• نَْرُسُم َخطّاً َعلى �ْل�أْرض.	
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعات.	
• َتَتناَفُس كُلُّ َمْجموَعَتْين في َشدِّ �لَْحْبِل َبْعَد َسماِع �لّصاِفَرة.	
• �لَْمْجموَعُة �لْفائَِزُة ِهَي �لَّتي ل� َتَتجاَوُز �لَْخطَّ في �للَِّعب.	
• نُْجري �لتَّْصِفياِت َبْيَن �لِْفَرِق �لّر�بَِحِة و�لَّتي لَْم َتْرَبح.	

اأنا َتَعلَّْمت: �إِنْشاَد �لنَّشيِد �لَْوَطِنيِّ َغْيباً.
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نشاط )٥(: نَُلوِّن: 

ثاري وبركان  وناري   بعزمي 

وداري ألرضي  دمي   وأشواق 

 صعدت اجلبال وخضت النضال

قهرت  احملال  حطمت  القيود

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١- اأْكِمُل اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبة:  

• لَِوَطني نَشيٌد  �ْسُمُه ................ �لِْفَلْسطينّي.	

• ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي ***** يا �أْرضي يا �أْرَض ................     	

• بَِحقِّ �لَْقَسْم َتْحَت ِظلِّ ................  	

ألَْم  بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر �ْل�
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• َساأْحيا ِفد�ئي َو�أْمضي ِفد�ئي    	
   َو�أْقضي ِفد�ئي �إِلى �أْن ...................

يجاِبّي اأْثناَء النَّشيِد اْلَوَطِنّي: لوِك الاإ ٢- اأَضُع دائَِرًة َحْوَل السُّ

�أِقُف بِاْعِتد�ٍل و�نِْتباٍه �إِلى �لَْعَلم.	. 

�أْبَحُث في َحقيَبتي.	. 

ُث َمَعُهم.	.  �أْضَحُك َمع ُزملائي، َو�أَتَحدَّ

�أنِْشُد بَِصْوٍت و�ِضٍح َكما �أريد.	. 

آَخرين.	.  �أْسُكت، َو�أْصغي �إِلى نشيِد �ْل�

�أنِْشُد بَِصْوٍت و�ِضٍح َوبَِشْكٍل ُمْنَسِجٍم َمَع ُزملائي.	. 

�أنُْظُر لِْلَعَلِم �أْثناَء �لنَّشيد.	. 

�أَتَحرَُّك َبْيَن ُزَملائي. 	. 
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٣
َمديَنُة اْلُقْدِس عاِصَمُة َوَطني فَِلْسطين 

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

- معرفِة اأنَّ اْلُقْدَس عاِصَمُة فَِلْسطين.

- استنتاِج اأَهِميَِّة َمديَنِة اْلُقْدس.

- تلويِن الرُّسوماِت ذاِت اْلَعلاَقِة ِباْلُقْدس.

- توضيِح واِجَباتهم تِجاَه َمديَنِة اْلُقْدس.

- معرفِة اْلُمُدِن اْلِفَلْسطيِنيَّة.

نشاط )١(: َنْكَتِشُف، َوَنَتَعرَّف:

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
• ُصْندوٌق ِمَن �لَْكْرتوِن َكما في 	

�لرَّْسم )١(.                                                                                    
• بِطاقاُت �أْور�ٍق ُمَربََّعٌة ُمَتساِوَيٌة 	

 ، فِّ بَِلْوٍن و�ِحٍد بَِعَدِد َطَلَبِة �لصَّ
َمْكتوٌب َعلى كُلِّ و�ِحَدٍة ِمْنها 

�ْسَم َمديَنٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة َكما في �لرَّْسم )٢(.                                           
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�لتَّْنفيذ:
• ندوِق َونَْخِلُطها َكما في 	 أْور�َق، َونََضُعها في �لصُّ نَْطوي �ْل�

�لرَّْسمين )٣( و)٤(.
• ْندوَق في �لَْوَسط.	 نَْجِلُس ِجْلَسًة د�ئِِريًَّة، َونََضُع �لصُّ
• ندوق، َوَيْحَتِفُظ بِها.	 َيْختاُر كُلُّ طالٍِب َوَرَقًة ِمَن �لصُّ
• َيْقَر�أ كُلُّ و�ِحٍد ِمنّا �ْسَم �لَْمديَنِة �لَّتي َحَصَل َعَلْيها، َوَيْكُتُبها 	

في �أَحِد �لُْمَربَّعات.
• ْكل )١(.	 نَْسَتِمُع لَِبِقيَِّة �أْسماِء �لُْمُدِن �لَّتي تُْذَكر، َونَْكُتُبها في �لشَّ

اْلُقْدُس عاِصَمُة 

َدْوَلتي فَِلْسطين

شكل )١(
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آتي ِمْن  ْفنا َعلى �أْسماِء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيٍَّة، �أقوُم بِال�  َبْعَد �أْن َتَعرَّ
ِخلال �لَْجْدول:

ُر �ْخِتلاَف َمديَنِة �لُْقْدِس َعْن َبِقيَِّة �لُْمُدن.                  �أ- �أَفسِّ
ُن في �لَْجْدَوِل ُمَربََّع �لَْمديَنِة �لَّتي �أنَْتمي �إِلَْيها.         ب- �ألَوِّ

وَر الاآتية، ثّم نجيب: ، ونُلاِحُظ الصُّ نشاط )٢(: َنْقَراأ النّصَّ

 ، المسجـُد الِقبلــيُّ اأو الجـامـُع الِقبلـيُّ

ويقُع في الجزِء الجنوبيِّ من المسجِد 

الاأقصى المبارِك اأولى الِقبلتيِن، وثالِث 

الحرميِن الشريفيِن.

اأنا َتَعلَّْمت:
• َوَطني ِفَلْسطيُن فيِه ُمُدٌن َكثيَرٌة. 	

• �لُْقــْدُس َمديَنــٌة ِفَلْســطيِنيٌَّة َوِهــَي عاِصَمــُة َدْولَِة ِفَلْســطين، وَســُيْرَفُع 	

ــَن  ــَد َتْحريِرهــا ِم ــو�ِرها َبْع ــى �أْس ــُم ِفَلْســطيَن َعل َعَل

ْذِن �للــه.  ْهيونــي بـِـاإِ �لِ�ْحِتــلاِل �لصِّ
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َعَرَج  �لَّتي  ْخَرُة  �لصَّ فيها  ْخَرِة:  الصَّ قُبَُّة 
َوَسلََّم  َعَلْيِه  �للُه  َصلّى  ُمَحّمٌد  �لنَِّبيُّ  ِمْنها 

ماء.   �إِلى �لسَّ

لَدى  ٌس  ُمَقدَّ َمكاٌن  اْلِقياَمة:  َكنيَسُة 
�لَْمسيِحّيين، وَيزورها �لُحّجاُج �لَْمسيِحّيوَن ِمْن 
�إذ�  �لفلسطينيون  و�لَْمسيِحّيوَن  �لْعالَم،  �أنْحاِء 
َتَمكَّنو� من َتَخطّي حو�جِز �ل�حتلاِل �لّصهيوني.

ُسوُر َمديَنِة اْلُقْدِس: سوٌر َقديٌم عاٍل، ُيحيُط 

بِالَْبْلَدِة �لَْقديَمِة، َولَُه َسْبَعُة �أْبو�ٍب َمْفتوَحة.

اأْحياُء اْلُقْدس:
َزَمٍن  ُمْنُذ  �لِْفَلْسطيِنيَُّة  �لْعائِلاُت  فيها  َتعيُش 
ْيخ َجّر�ح،  أْحياِء: َحيُّ �لشَّ َطويٍل، َوِمْن هِذِه �ل�

َوَحيُّ و�ِد �لْجوز، َوَحيُّ ِسْلو�ن، َوَغْيُرها.

اأْسواُق اْلُقْدس:
�أْسو�ٌق َقديَمٌة َوَجميَلٌة ُمْعَظُمها َمْسقوف، 

َعة.      فيها َمَحّلاٌت تِجاِريٌَّة ُمَتَنوِّ

- نَْسَتْنِتج �أهمّية وجود هذه �ل�أماكن في 
مدينة �لقدس.
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نشاط )٣(: َنْقَراأ الِحواَر الاآتي، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

في �أَحِد �أيّاِم َشْهِر َرَمضاَن �لُْمباَرِك َبْعَد �أذ�ِن �لَْمْغِرب، َتناَولَت 

ْفطاِر ِعْنَد عائَِلِة جاِرِهم )�أبو َعِلّي(،  عائَِلُة )�أبو خالِد( َطعاَم �ْل�إِ

أْخباَر َعلى شاَشِة تِلفاِز ِفَلْسطيَن، وكاَن  ْفطاِر شاَهدو� �ْل� َوَبْعَد �ْل�إِ

آتي َعْن َمديَنِة �لُْقْدس: �لَْخَبُر �ْل�

)ِمئاُت اْلاآلاِف ُيَصلّوَن اْلُجُمَعة في اْلاأْقصى اْلَيْوَم(

 

ثُمَّ د�َر َبْيَن �لْعائَِلَتْيِن �لِْحو�ُر �ْل�آتي:   

اأنا َتَعلَّْمت:

• نين. 	 �لُْقْدُس َمديَنٌة َعَربِيٌَّة َبناها �أْجد�ُدنا �لَْعَرُب ُمْنُذ �آل�ِف �لسِّ

• َسٌة ِعْنَد �لُْمْسِلميَن َو�لَْمسيِحّيين.	 �لُْقْدُس َمديَنٌة ُمَقدَّ

• ــاٌء 	 ــاَك �أْحي ــم، َوُهن ــَل ســوِرها �لَْقدي ــُع د�ِخ ــْدِس َيَق ــَن �لُْق ــْزٌء ِم ُج

ــْيخ  �لشَّ َحــيِّ  ِمْثــُل:  �لّســوِر  َتَقــُع خــاِرَج  َكثيــَرٌة 

ِســْلو�ن.  َوَحــيِّ  �لْجــوز،  َوَحــيِّ و�ِد  َجــّر�ح، 
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�أَمل: �نْظرو�، ما �أْكَثَر �لُْمَصلّيَن �لَْيْوم!

َعِلّي: لِماذ� َعَدُدُهْم َكبيٌر َيْوَم �لُْجُمَعة، 

أيّاِم َعَدُدُهم َقليل؟  َوَبِقيَُّة �ْل�

أنَُّهم ل� َيْسَتطيعوَن �لُْوصوَل  �أبو خالِد: لِ�

ْهيوني َيْمَنُع ُوصوَل �لِْفَلْسطيِنّييَن �إِلَْيها  أيّام، فالِ�ْحِتلاُل �لصِّ في َبِقيَِّة �ْل�

ِمَن �لُْمُدِن َو�لُْقرى.

�أمُّ َعِلّي: نََعْم، �إِنَُّه �لِ�ْحِتلاُل �لَّذي َيَتَحكَُّم بُِدخولِنا �أْو َعَدِم ُدخولِنا 

َسة. لَِمديَنِتنا �لُْمَقدَّ

�أبو َعِلّي: َرْغَم كُلِّ ذلَِك ِمْن و�ِجِبنا كفلسطينيّين ِزياَرُة َمديَنِة �لُْقْدِس 

أماِكِن �لدينّية  بِاْسِتْمر�ر، و�لصلاُة في َمساِجِدها، َوَكنائِِسها، وزيارُة �ْل�

أثريّة فيها، و�لتَّجو�ُل في �أْسو�ِقها �لعتيقِة، و�لّشر�ُء ِمْن متاجرها. و�ل�

نُناقِش:

�أ- �لِْفَلْسطيِنّيون ُيحّبون َمديَنة �لُْقْدس.

ب- كُلٌّ ِمنّا ُيِحبُّ �أْن َيزوَر �لُْقْدَس في �أيِّ َوْقت، َولَِكنَّنا ل� نَْسَتطيع.
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نشاط )4(: نَُلوِّن:

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
• �ألْو�ٌن َخَشِبيَّة.	
• ْخَرة، َرْسٌم لِْلَمْسِجِد �لِقْبلي، َرْسٌم لَِكنيَسِة 	 َرْسٌم لُِقبَِّة �لصَّ

�لِْقياَمة.

�لتَّْنفيذ:
• ُن َجميَع �أْجز�ِء �لّرسوماِت، َحسَب َتَخيُِّلنا لِْلَمْنَظِر �لَْجميِل 	 نَُلوِّ

ْخَرِة، َو�لَْمْسِجِد �لِقْبلي، َوَكنيَسِة �لِْقياَمة. لُِقبَِّة �لصَّ
• نّا بِها.	 ألْو�ن �لَّتي لَوَّ نََتناَقُش في �ْل�

اأنا َتَعلَّْمت:
• أنَّها عاِصَمُة َدْولَِتنا ِفَلْسطين.	 نا ِزياَرُة َمديَنِة �لُْقْدِس؛ َل� ِمْن َحقِّ

• فــاُع َعْنهــا، َو�لُْمحاَفَظــُة َعَلْيهــا، 	 و�ِجُبنــا تِجــاَه َمديَنــِة �لُْقــْدِس: �لدِّ

ــلاُة فيهــا، َوَتْعزيــُز ُصمــوِد  ســاتِها، َو�لصَّ َوَعلــى ُمَقدَّ

َرهــا ِمــَن �لِ�ْحِتــلال. �أْهِلهــا؛ َحتـّـى نَُحرِّ
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م: نشاط )٥(: نَُصمِّ

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:

• ُصـــَوٌر ُمْخَتِلَفـــٌة تَُمثِّـــُل ســـوَر �لُْقْدس، 	

َو�أْبو�َبـــه، َو�أْبـــو�َب �لَْمْســـِجِد �ْل�أْقصى، 

َسَة،  أماِكَن �لُْمَقدَّ َو�أْســـو�َق �لُْقْدس، َو�ْل�

أْحيـــاَء، َو�لْحـــار�ِت �لَْقديَمَة. َو�ْل�

• �ألْو�ٌح ِمَن �لَْكْرتوِن ذ�ِت �لَْحْجِم �لَْكبير.	

• ٌة ل�ِصَقة.	 مادَّ

�لتَّْنفيذ:

• �أماِكَن 	 ِمْن  فيها  َوما  لِْلُقْدس،  ُمْخَتِلَفًة  �أْو ُرسوماٍت  نَْجَمُع ُصور�ً 

ديِنيٍَّة �أْو �أَثِريَّة.

• نُْلِصُق ُصَوَر �أْبو�ِب سوِر �لُْقْدِس َعلى لَْوَحة.	

• نُْلِصُق ُصوَر �أْسو�ِق �لُْقْدِس َعلى لَْوَحة، َوُصَور�ً لِْلَمْسِجِد �لِقْبلي، 	

ْخَرِة، َوَكنيَسِة �لِْقياَمِة َعلى لَْوَحٍة �أْخرى. َوقُبَِّة �لصَّ

• نَقوُم بَِعْرِضها في َمكاٍن ُمناِسب.                       	

• فوِف �ْل�أخرى؛ لُِمشاَهَدتِها 	 ِل َو�لثّاني، و�لصُّ أوَّ ّفْيِن �ْل� نَْدعو َطَلَبَة �لصَّ

َوَتْعريِفِهم بِها.
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نشاط )٦(: َنْلَعب:

�لَْوسائُِل َو�ْل�أدو�ت:
- كُر�ٌت َصغيَرٌة �أْو بِطاقات. - ِسلاٌل بلاْستيِكيٌَّة بَِعَدِد �لَْمْجموعات، 

لُِكّل َمْجموَعٍة َسلَّتان. - صاِفَرة.  - َطبشوَرة.

�لتَّْنفيذ:

• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعاٍت، َوَتِقُف كُلُّ َمْجموَعٍة في قاِطرة.  	

• نَْرُســُم َخــطَّ �لِْبد�َيــِة �أمــاَم �لْقاِطــر�ت، َونََضــُع لـِـُكلِّ قاِطــَرٍة َســلًَّة َعلــى 	

ُبْعــِد )١5 م( َكمــا فــي �لرَّْســم )١(.

• ُل فــي كُلِّ قاِطــَرٍة ِعْنــَد ســماِع �لّصاِفــَرِة بِالرَّْكــِض 	 أوَّ َيْبــَد�أ �لّلاِعــُب �ْل�

ــه،  ــْرَعٍة لِقاِطَرتِ ــْوَدِة بُِس ــٍة، َو�لَْع ــَرٍة �أْو بِطاَق ــاِط كُ ــلَِّة، َو�لِْتق ــى �لسَّ �إِل

ــلَِّة �لْفاِرَغــِة �لَْمْوجــوَدِة فــي �آِخــِر �لْقاِطــَرة. َوهَكــذ�  َوَوْضِعهــا فــي �لسَّ

َياأْتــي َدْوُر َجميــِع �لطََّلَبــِة َعلــى �لتَّو�لــي َكمــا فــي �لرَّْســم )١(.

• َتفــوُز َمْجموَعُتنــا ِعْنَدمــا َتْجَمــُع �أْكَبَر َعَدٍد ِمَن �لُْكــر�ِت �أِو �لِْبطاقات، 	

ثُــمَّ نُْطِلــُق َعَلْيها �ْســَم َمْجموَعِة �لُْقْدس.   
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نشاط تطبيقي: َنِصُل اإِلى اْلُقْدس:

�لتَّْنفيذ:
بَِقَلِم َرصاٍص نَْرُسُم �لَْخطَّ د�ِخَل �لَْمَمرِّ �لَّذي يوِصلُنا �إِلى َمديَنِة 

�لُْقْدس.
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َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

حيَحة: جاَبِة الصَّ ١ - اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلاإِ
• ما عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن؟	

د- َحْيفا. ج- َغزَّة.    ب- �لُْقْدس.  �أ -  ر�َم �لله. 

• ما �لمدينة �لتي لَْيَسْت ِمَن �لُْمُدِن �لِْفَلْسطيِنيَّة؟	
د- َعّمان. ج- َبْيَت لَْحم.   ب- دْيُر �لَْبَلح.   �أ - يافا. 

٢ - اأِصُل كل عبارة َمَع الّصوَرَة اْلُمناِسَبة لها:

- ُيحيُط بَِبْلَدِة �لُْقْدِس �لَْقديَمة. 

- �لَْمْسِجُد �لَّذي باَرَكُه �للُه َوباَرَك ما َحْولَه.

ٌس ِعْنَد �لَْمسيِحّيين.   - َمكاٌن ُمَقدَّ

ٌد  - �لَْمكاُن �لَّذي َعَرَج ِمْنُه �لنَِّبيُّ ُمَحمَّ

ماء.   َصلّى �لله َعَلْيِه َوَسلََّم �إِلى �لسَّ
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٣ - اأناقُِش واِجبي تِجاَه َمديَنِة اْلُقْدس.

 ) اإِشاَرَة ) حيَحة، َو ( ُمقاِبَل اْلِعباَرِة الصَّ 4- اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحة: ُمقاِبَل اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ

• 	)    ( �لُْقْدُس ِهَي ما د�ِخَل �لّسوِر في �لَْبْلَدِة �لَْقديَمة. 

• 	)    ( َسٌة ِعْنَد �لُْمْسِلميَن َفَقط.   �لُْقْدُس َمديَنٌة ُمَقدَّ

• 	              )    ( نين.  �لُْقْدُس َبناها �أْجد�ُدنا �لَْعَرُب ُمْنُذ �آل�ِف �لسِّ
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4
 ِذْكرى اإِْعلاِن اْسِتْقلاِل فَِلْسطين

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

الَّذي  اْلِفَلْسطيِنّي  اْلقائِِد  اْسُم  َحْيث:  ِمْن  فَِلْسطيَن  اْسِتْقلاِل  اإِْعلاِن  معرفِة   -

ْعلان.   اأْعَلَنه، َوتاريُخ الاإِ

- استنتاِج  َبْعِض َمظاِهِر اْسِتْقلاِل فَِلْسطين. 

- توضيِح ُمعيقاِت ُحصوِل فَِلْسطيَن َعلى اْسِتْقلالِها اْلكاِمل.

- اإدارِك َدْوَرِهم في اْلُمشاَرَكِة ِباْحِتفاِل اإِْعلاِن اْسِتْقلاِل َدْوَلِة فَِلْسطيَن ِبتاريِخ 
١٥ /١١ ِمْن ُكلِّ عام.

نشاط )١(: نُشاِهُد، َونُلاِحظ:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
• ل.            	 ِجهاُز َعْرٍض �أْو ُمَسجِّ
• ٌل َعَلْيِه َمْقَطُع �إِْعلاِن 	 قُْرٌص ُمْدَمٌج، �أْو َشريٌط َصْوتِيٌّ ُمَسجَّ

�لِ�ْسِتْقلاِل، �أِو �لّصوَرة َرْقم ) ١ (.      

�لتَّْنفيذ:
• َلة، َونُشاِهُد َونَْسَتِمُع لَِمْقَطِع �لْفيْديو، �أْو 	 َة �لُْمَسجَّ نَْعِرُض �لْمادَّ

هيِد ياِسر َعَرفات في �إِْعلاِن �لِ�ْسِتْقلال،  لاً لِلشَّ نَْسَمُع َصْوتاً ُمَسجَّ
َو نُلاِحُظ �لّصوَرَة َرْقم ) ١ (. 



٣٩

َوبِاْســِم  �للــه،  بِاْســِم  نُْعِلــُن 
ــطيِنّي،  ــيِّ �لِْفَلْس ــْعِب �لَْعَربِ �لشَّ
َفــْوَق  ِفَلْســطين،  َدْولَــِة  ِقيــاَم 
�أْرِضنا �لِْفَلْســطيِنيَّة، َوعاِصَمُتها 

ــريف. �لشَّ �لُْقــْدُس 

) ١ (    
َبْعَد �أْن شاَهْدُت َوَسِمْعُت َول�َحْظت:         

• �أْسَتْنِتُج �ْسَم �لَْمْوضوِع �لَّذي شاَهْدتُُه َوَسِمْعُته.     	

اأنا َتَعلَّْمت:

• ــهيُد ياِســُر َعَرفــات َرئيــُس ُمَنظََّمــِة �لتَّْحريــِر �لِْفَلْســطيِنيَِّة 	 �أْعَلــَن �لشَّ

�ْســِتْقلاَل َدْولَــِة ِفَلْســطيَن ِمــَن �لَْجز�ئِر، بِتاريــِخ ١٩٨٨/١١/١5م، 

ــاٍم  ــْن كُلِّ ع ــِخ ِم ــي هــذ� �لتّاري ــطيِنيُّ ف ــْعُب �لِْفَلْس ــُل �لشَّ َوَيْحَتِف

بِِذْكــرى �إِْعــلاِن �لِ�ْســِتقلال.

• َدْولَُتنــا َســُتقاُم َعلــى �أْرِضنــا �لِْفَلْســطيِنيَِّة َوعاِصَمُتهــا 	

�لُْقــْدس.



٤٠

نشاط )٢(: نَُمثُِّل اإِْعلاَن اْسِتْقلاِل َدْوَلِة فَِلْسطين:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
• بِطاَقٌة َمْكتوٌب َعَلْيها َكِلَمُة �لرَّئيس، َكما 	

ْكل ) ١ (. في �لشَّ
• هيِد �لْقائِِد �أبو 	 َملابُِس تُْشِبُه َملابَِس �لشَّ

َعّمار) لِباٌس َعْسَكِرّي، َوكوِفيٌَّة ِفَلْسطيِنيَّة “َحطَّة”، َوِعقال(. 

�لتَّْنفيذ:
• نَْختاُر و�ِحد�ً �أْو �أْكَثر لُِيَمثَِّل َشْخِصيََّة �لْقائِِد �أبو َعّمار.	
• َيْلَبُس �لْكوِفيََّة، َو�لِْعقال. 	
• ُيَقلُِّد َحَركاِت َوَصْوَت �لرَّئيِس �أبو َعّمار.	
• ْعِب 	 ُيْلقي �لطّالُِب �لرَّئيُس ِخطاَبه: نُْعِلُن بِاْسِم �لله، َوبِاْسِم �لشَّ

�لَْعَربِيِّ �لِْفَلْسطيِنّي، ِقياَم َدْولَِة ِفَلْسطين، َفْوَق �أْرِضنا �لِْفَلْسطيِنيَّة، 
ريف )َكما في �لرَّْسم رقم ٢(.   َوعاِصَمُتها �لُْقْدُس �لشَّ

• ْعلان.	 ُق �لطََّلَبُة �ْحِتفال�ً بِاْل�إِ ُيَصفِّ
• َة َمّر�ٍت.	 ُر �لَْمْشَهُد ِعدَّ ُيَكرَّ



٤١

َوَر الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج َمظاِهِر اْسِتْقلاِل دولة فَِلْسطين: نشاط )٣(:  نُلاِحُظ الصُّ

َمظاِهُر 
الِاْسِتْقلال

اأنا َتَعلَّْمت:
• َدْولَُتنا ِفَلْسطيُن في َطريِقها لِِلاْسِتْقلاِل �لتّام.	

• ِمــْن َمظاِهــِر �ْســِتْقلاِل دولــة ِفَلْســطين: ُوجــوُد َعَلــٍم، 	

ــٍس َتْشــريِعّي )َبْرلَمــان(،  ــٍة، َوَمْجِل َوَرئيــٍس، َوعاِصَم

َوَجْيــٍش ِفَلْســطيِنّي، َوجــو�ِز َســَفٍر، َوِوز�ر�ٍت.



٤٢

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نُناقُش السؤال الذي يليها: نشاط )4(:  نُلاِحُظ الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت:

• ــا 	 ــَدِم ُحصولِن ــُس فــي َع ئي ــَبُب �لرَّ ــَو �لسَّ ــر�ئيِليُّ ُه ْس ــلاُل �ل�إِ �لِ�ْحِت

ــل. ــِتْقلاِل �لْكاِم ــى �لِ�ْس َعل

• ُيناِضــَل َحتّــى 	 �أْن  �لِْفَلْســطيِنيِّ  ــْعِب  �لشَّ ِمــْن َحــقِّ 

ــْن ُشــعوِب  ــِرِه ِم ــَتِقلَِّة َكَغْي ــِه �لُْمْس َيْحُصــَل َعلــى َدْولَِت

�ْل�أْرض.

- لماذا لم تحصُل دولة فَِلّسطين على استقلالها الكامل؟



٤٣

نشاط )٥(: نُشارُِك في َيْوِم  اإِْعلاِن الِاْسِتْقلال:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- َدلُْو ماء.  - ِمْجَرَفة.   - �أْشتاُل ُوروٍد، �أْو �أْشتاُل �أْشجار. 
- �أْعلام.  - ياِفَطٌة َمْكتوٌب َعَلْيها َشَجَرُة �لِ�ْسِتْقلال.  
- �أْقلام.  - �ألْو�ٌح ِمَن �لَْكْرتون.   - ِحباُل زيَنة.  

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم في َمْجموعات.	

أولى َتْزَرُع كاْل�آتي:- �لَْمْجموَعُة �ْل�

• ُد �أْفر�ُد �لَْمْجموَعِة َمكانًا ُمناِسباً لِِزر�َعِة �ْل�أْشجار.	 ُيَحدِّ
• ر�َعة، َو�إِْحضاِر �لْماء، َو�ل�ْعِتناِء 	 تَُوزَُّع َعلى �لطََّلَبِة �أْدو�ُر �لَْحْفر، َو�لزِّ

بِالَْمْزروعات َكما في �لرَّْسم )١(.

)١(       

• أْشتاِل �لَّتي َزَرْعناها.	 نَُثبُِّت �لْياِفَطَة بِجانِِب �ْل�



٤٤

�لَْمْجموَعُة �لثّانَِية تُِعدُّ �لّزيَنَة كاْل�آتي:

• أْعلام.	 تُِعدُّ �ْل�
• تُِعدُّ ِحباَل �لّزيَنة.	
• َتْكُتُب ِشعار�ٍت َعلى �ألْو�ِح 	

�لَْكْرتون.
• أْعلاَم، 	 تَُعلُِّق َمْجموَعٌة ثالَِثٌة �ْل�

َوِحباَل �لّزيَنِة، و�لْياِفطات.  
• نُشاِرُك َجميعاً في َتْنفيِذ َفعالِّياِت َيْوِم �لِ�ْسِتْقلاِل َكما في �لرَّْسم 	

رقم )٣( َو�لرَّْسم َرْقم )٤(.

اأنا َتَعلَّْمت:
• أْعلاِم �لِْفَلْسطيِنيَّة، 	 نُشاِرُك في َفعالِّياِت َيْوِم �ل�ْسِتْقلال، ِمْثل: َرْفِع �ْل�

ة، َوِزر�َعِة �ْل�أْشجار،  و�ِرع، َو�لّساحاِت �لْعامَّ َوَتْزييِن �لَْمْدَرَسة، َو�لشَّ

باِحيَّة،  ذ�َعِة �لصَّ َو�لَْحديِث َعْن َيْوِم �ل�ْسِتْقلاِل في �ْل�إِ

َو�لُْمشاَرَكِة في �لِ�ْحِتفال�ت.



٤5

نشاط )٦(:َنْلَعب:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
كُر�ت، َكاأُْس �لِ�ْسِتْقلال �أْو جائِزة.  

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعات، َوكُلُّ َمْجموَعٍة تُْقَسُم �إِلى َفريَقْين.	
• َيْلَعُب �لفريقاِن في كل مجموعة لُْعَبَة كَُرِة �لَْقَدم.	
• َيْلَعُب �لَْفريُق �لْفائُِز ِمْن كُلِّ َمْجموَعٍة َمَع �لِْفَرِق �لْفائَِزِة ِمَن 	

�لَْمْجموعاِت �ْل�أْخرى بَِشْكٍل َدْورّي.  
• َيْحُصُل �لَْفريُق �لْفائُِز في �لنِّهاَيِة َعلى َكاأِْس �لِ�ْسِتْقلاِل �أْو جائَِزة.	



٤٦

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١- اأْكِمُل اْلَفراَغ في اْلِعباراِت الاآتَِيِة ِبما ُيناِسُبها:

•  �لْقائُِد �لِْفَلْسطيِنيُّ �لَّذي �أْعَلَن �ْسِتْقلاَل ِفَلْسطيَن ُهَو 	

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

• نَْحَتِفُل بِاإِْعلاِن �ْسِتْقلاِل ِفَلْسطيَن بِتاريِخ ................... 	

ِمْن كُلِّ عام.

٢ – اأْذُكُر َمظاِهَر الِاْسِتْقلاِل لَِدْوَلِة فَِلْسطين.

٣ – ما الَّذي َيْمَنُع ُحصوَل َدْوَلِتنا فَِلْسطيُن َعلى اْسِتْقلالِها 

ِبَشْكٍل كاِمل؟

4- اأْقَتِرُح ُصَورًا َسَنْطَبُعها َعلى نُقوِدنا اْلِفَلْسطيِنيَِّة في اْلُمْسَتْقَبل.  
       



٤٧

٥
بيَئُة َوَطني َجميَلة

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

ْهِل، واْلوادي. - تصميِم َشْكِل اْلَجَبِل، والسَّ ْهل، اْلوادي، اْلَبْحر.    - معرفِة َمْفهوِم اْلَجَبل، السَّ

- توضيِح ُطُرِق اْلُمحاَفَظِة َعلى بيَئِة َوَطِنهم. - تلويِن َمظاِهَر َطبيِعيَّة )َجَبل - َسْهل - واٍد - َبْحر(.  

- استنتاِج َجماِل بيَئِة فَِلْسطين. 

َوَر الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنكُتُب ما تَُمثُِّلُه ُكلُّ صوَرٍة: نشاط )١(:  نُلاِحُظ الصُّ



٤٨

نشاط )٢(: نَُلوُِّن َمظاِهَر بيَئِة َوَطِننا:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- �ألْو�ٌن َخَشِبيَّة.    - �لرَّْسَمُة �لَّتي في �لُْمَربَّع .

�لتَّْنفيذ:
• ْهَل، َو�لْو�دي، بِاألْو�ٍن ُمْخَتِلَفة.	 ُن �لَْجَبَل، َو�لسَّ �ألَوِّ
• نَْكُتُب �ْسَم كُلِّ ِمْنَطَقٍة قُْمنا بَِتْلويِنها.	

اأنا َتَعلَّْمت: 

َوَطُننا ِفَلْسطيُن فيِه ِجباٌل، َوُسهوٌل، َو�أْوِدَيٌة، َوبِحار.



٤٩

ُر، َوَنْعِرف:  نشاط )٣(: نَُفكِّ

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- �أْرَبُع بِطاقاٍت، كُلُّ بِطاَقٍة َمْكتوٌب َعَلْيها َمْعلوماٌت َعْن كُلِّ َمْظَهر.

�لتَّْنفيذ:
• ُل �لَْمْعلوماِت �لَّتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن �أنا، 	 أوَّ َيْقَر�أ �لطّالُِب �ْل�

َوَيْنَتِظُر �إِجاَبَة �لطََّلَبة.
• َيْقَر�أ �لطّالُِب �لثّاني �لَْمْعلوماِت �لَّتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن �أنا، 	

َوَيْنَتِظُر �إِجاَبَة �لطََّلَبة.   
• َيْقَر�أ �لطّالُِب �لثّالُِث �لَْمْعلوماِت �لَّتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن 	

�أنا، َوَيْنَتِظُر �إِجاَبَة �لطََّلَبة.  
• َيْقَر�أ �لطّالُِب �لّر�بُِع �لَْمْعلوماِت �لَّتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن �أنا، 	

َوَيْنَتِظُر �إِجاَبَة 
�لطََّلَبة.

• نَْختاُر طالِباً 	
لَِتْسجيِل 

�لَْمْعلومات.    



5٠

ْهِل، َواْلوادي:  دًا لِْلَجَبِل، َوالسَّ ُم ُمَجسَّ نشاط )4(:  نَُصمِّ

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 

- ِجْبٌس ُمَبلٌَّل بِالماء، �أِو �لَْمْلتيَنة، �أِو �لَْجر�ئِِد �لَْمْنقوَعِة بِالْماِء لِهذ� 
�لَْغَرض.

�لتَّْنفيذ:
نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعات.

• أولى َتْشَتِرُك 	 َمْجموَعُتنا �ْل�
في َعَمِل َجَبل.

• َمْجموَعُتنا �لثّانَِيُة َتْشَتِرُك 	
في َعَمِل َسْهل.

• َمْجموَعُتنا �لثّالَِثُة َتْشَتِرُك في َعَمِل و�ٍد.	

اأنا َتَعلَّْمت:
• ة. 	 �لَْجَبل: �أْرٌض ُمْرَتِفَعٌة لَها ِقمَّ

• ْهل: �أْرٌض و�ِسَعٌة ُمْنَبِسَطة.	 �لسَّ

• �لْو�دي: ِمْنَطَقٌة ُمْنَخِفَضٌة َبْيَن َجَبَلْين. 	

• أْرِض ُمَغطّاٌة بِالِْمياِه.	 �لَْبْحر: ِمساَحٌة و�ِسَعٌة ِمَن �ل�
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نشاط )٥(: نُشاِهُد، َونَُعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن َجماِل بيَئِة َوَطني: 

اأنا َتَعلَّْمت:
• ــهوُل 	 َعــة، فيهــا �لِْجبــاُل َو�لسُّ َطبيَعــُة بِــلادي ِفَلْســطين َجميَلــٌة ُمَتَنوِّ

أْوِدَيــُة َو�لِْبحــار. َو�ْل�

• فــي َوَطنــي �أْخَفــُض ِمْنَطَقــٍة فــي �لْعالَــِم، هــِذِه �لِمْنَطَقُة 	
ِهــَي �أريحــا و�لَْبْحــُر �لَْميِّت.

• َعة. 	 في َوَطني َحَيو�ناٌت َبِريٌَّة، َو�أْزهاٌر، َونَباتاٌت ُمَتَنوِّ
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نشاط )٦(: نُلاِحظ، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

• نَِصُف ما في �لّصوَرة ١ َو ٢ و٣.	
• َوِر �لثَّلاَثة.	 نُْعطي َر�أَْينا بِما َيقوُم بِِه �ْل�أْشخاُص في �لصُّ

اأنا َتَعلَّْمت: 

ِمْن و�ِجبي �أْن �أحاِفَظ َعلى بيَئِة َوطني َجميَلة. 
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نشاط )٧(: َنْلَعب:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
 - �أْكياُس َخْيش.       - صاِفرة.         - َطبشورة.

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموَعتين. 	
• نَْرُسُم َخطّاً لِْلِبد�َيِة َوَعلى ُبْعِد ٦ �أْمتاٍر نَْرُسُم َخطّاً لِلنِّهاَية.	
• ُل ِمْن كُلِّ َمْجموَعٍة َقَدَمْيِه في �لْكيس.	 أوَّ َيَضُع �لطّالُِب �ْل�
• َيْنَطِلُق �لُْمَتسابَِقاِن ِعْنَد َسماِع �لّصاِفَرِة َقْفز�ً َحتّى َخطِّ �لنِّهاَيِة، ثُمَّ 	

�لَْعْوَدُة َقْفز�ً �إِلى َخطِّ �لِْبد�َية.                              
• �لْفائُِز َمْن َيعوُد َقْبَل ُمناِفِسه.	
• باق، 	 َياأُْخُذ �لَطالُِب �لتّالي ِمْن كُلِّ َمْجموَعٍة �لْكيس، َوُيْكِمُل �لسِّ

َوهَكذ�.
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َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١- اأْكُتُب َوْصفًا:

لِْلَجَبل :    ...................................

ْهل :   ................................... لِلسَّ

لِْلو�دي:    ...................................

٢-  اأْكِمُل ِكتاَبَة الرِّساَلِة الاآتَِيِة، اأَبيُِّن فيها َجماَل َوَطني فَِلْسطين:

لاُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة �للِه َوَبَركاتُه         �لسَّ

�أْختي �لَْعزيَزة .......................

لََقِد �ْشَتْقنا �إِلَْيِك َبْعَد ِغيابِِك َعْن ِفَلْسطيَن َفْتَرًة َطويَلة، َو�أْرجو �أْن 

َل في بيَئِة َوَطِننا ِفَلْسطين،  َتزورينا في �أْقَرِب َوْقٍت ُمْمِكن؛ لَِنَتَجوَّ

َونَْسَتْمِتَع بَِجمالِها، َحْيُث َسُنشاِهُد ..........................

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

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

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

�لُْمْرِسل : .............
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اإِشاَرَة حيَحة، َو ٣ – اأَضُع اإِشاَرَة ) (  اأماَم اْلَعباَرِة الصَّ  
حيَحة: ( اأماَم اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ (           

) �أ-  نُزيُل �لِْحجاَرَة ِمْن �أْرِضنا َونَْزَرُعها.      )  
ب-  ِعْنَدما نَْخُرُج في ِرْحَلٍة َمَع �لْعائَِلِة، نَْتُرُك َبقايا �لطَّعاِم َعلى

)       �ْل�أْرض.  )  
   ) جـ -  نَْرفُُض َصْيَد �لَْعصافيِر، َوَتْكسيَر ُبيوِضها.    )  

4- اأْرُسُم في اْلُمَربَِّع َنباتًا ينبُت في ِمْنطَقِة َسَكِننا َوَحَيوانًا 
    َيعيُش فيها، ثُمَّ اأْكُتُب اسم النبات واسم الحيوان:
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ــُم  ــمَّ �أَقيِّ ــِة، ثُ آتَِي ــار�ِت �ل� ــَن �لِعب ــاَرٍة ِم ــَر�أ كُلَّ ِعب ــَدَة، �أْق ــتي �لَوْح ــَد ِدر�َس 5- َبْع

ــَبِة: ــِة �لُمناِس ــي �لخانَ ( ف ــاَرِة ) ــِع �إِش ــي، بَِوْض َتعلُّم

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخْفٌضُمَتَوسِّ

َمْعِرَفتي بِاألْو�ِن َعَلِم ِفَلْسطيَن، َوَتْرتيِبها.

ِمْن ِخلاِل ُمشاَرَكتي في �لَمْجموَعِة؛ لَِتْصميِم َعَلِم ِفَلْسطين.

. ساِت �لَّتي ُيْرَفُع َعَلْيها �لَعَلُم �لِفَلْسطيِنيُّ �ْسِتْنتاجي لِْلُمَؤسَّ

�لِْتز�مي بِِقَيِم �ْحِتر�ِم َرْفِع �لَعَلِم.

. ِحْفظي لِلنَّشيِد �لَوَطِنيِّ �لِفَلْسطيِنيِّ

يَِّة َمديَنِة �لُقْدِس. أَهمِّ �ْسِتْنتاجي لِ�

هيِد �لقائِِد �لِفَلْسطيِنيِّ �لَّذي �أْعَلَن �ْسِتْقلاَل َدْولَِة  ِفَلْسطيَن. َتْسِمَيتي للشَّ

ــْن  ــذي ُيصــاِدُف ١5-١١ ِم ــِتْقلاِل �لَّ ــلاِن �ل�ْس ــاِل �إِْع ــي �ْحِتف ُمشــاَرَكتي ف
كُلِّ عــاٍم.

َمْعِرَفتي بِمظاِهِر �ْسِتْقلاِل َدْولَِة ِفَلْسطيَن.

ْهِل، َو�لو�دي، َو�لَبْحِر. �ْسِتْنتاجي لَِمْفهوِم �لَجَبِل، َو�لسَّ

�لِْتز�مي بِالُمحاَفَظِة َعلى بيَئِة َوَطني.

أنِْشَطِة �لَفنِّيَِّة. ألْعاِب، َو�ل� أنِْشَطِة �ل� َتْنفيذي لِ�

مشروع الوحدة:
نصّمــُم نشــرة مكّونــة مــن ثــلاث صفحــات تضــّم صــور�ً للحيو�نــات و�لطيــور �لبريّــة فــي 

ِفَلســطين، ويمكــن �ســتخد�مها كدليــل للحيــاة �لبريّــة فــي فلســطين. 

اأقّيم ذاتي:

 �أعّبُر بلغتي عن �لمفاهيم �ل�أساسّية �لتي �كتسبتها من هذه �لوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة �أسطر.



5٧

اْلَوْحَدُة الثّانَِية

 َكْيَف اأَتَصرَُّف َمَع الاآَخرين

قد نختلف، وهذا لا يعني اأننا نكرُه بعضنا بعضًا، 
فتنوّع الزهور واختلافها يزيدها جمالاً.

نتاأّمُل ونناِقُش:
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ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة َبْعــَد ِدر�َســِة هــِذِه �لَوْحــَدِة، َو�لتَّفاُعــِل َمــَع �أنِْشــَطِتها، �أْن  ُيَتَوقَـّ       

آَخريــَن فــي َمجــال�ِت �لِحــو�ِر،  ــليِم َمــَع �ل� َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى َمْعِرَفــِة َكْيِفيَّــِة �لتََّصــرُِّف �لسَّ

ــِن  ــِر َع ــضِّ �لنََّظ ــانِيَِّة، َوْتعزيِزهــا، بَِغ نْس ــِم �ل�إِ ــِة �لِقَي ــعوِب، َوَتْنِمَي ــر�ِم �لشُّ َو�لتَّســاُمِح ، َو�ْحِت

ــِم،  ــتيعاِب �لَمفاهي ــِة �ْس ــْوِن، َوَتْنِمَي ــِن، �أِو �للَّ ــِس، �أِو �لّدي �أِْي، �أِو �لِجْن ــرَّ ــلاِف فــي �ل �ل�خت

ــْن  ــّم تحقيــق ذلــك ِم ــِة، ويت ــُم �لَعَمِليَّ ــِة فــي َحياتِِه ــِة، َو�لِقَيِميَّ ــِة، َو�لَبَدنِيَّ هــاِت �لَفنِّيَّ َو�لتََّوجُّ

ــة:   آتي ِخــلاِل �ل�

١- �لرَّْسِم، َو�لتَّْلويِن.

ماٍت. ٢- َتْصميِم لَْوحاٍت، َوُمَجسَّ

أْدو�ِر. ٣- َتْمثيِل �ل�

ألْعاِب. ٤- َتْنفيِذ �ل�

�أِْي. 5- �لُمناَقَشِة، َو�ل�ْسِتْنتاِج، َو�لِحو�ِر، َو�إِْبد�ِء �لرَّ

٦- تنفيذ �لمشاريع.
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١
َنَتحاَور

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

- معرفِة َمْعنى اْلِحوار .

- استنتاِج اأنَّ اْلِحواَر َوسيَلٌة لِلتَّفاُهِم َوَحلِّ اْلُمْشِكلات .

- توضيِح اآداِب اْلِحوار .

نشاط )١(: نُلاِحُظ الرَّسوماِت، َوَنْسَتْنِتج، ُطرَق اْلِحوار:

َواأنا اأوافِقَكلاُمك َصحيح
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نشاط )٢(: نَُمثُِّل، َوَنْعِرف:

�لتَّْنفيذ:
• نَْختاُر َعَدد�ً ِمَن �لطََّلَبة.	
• ُر كُلُّ و�ِحٍد ِمْنُهْم َمْوِقفاً.	 ُيَحضِّ
• ّف.	 شارِة �أماَم َطَلَبِة �لصَّ ُيَمثُِّل كُلُّ و�ِحٍد �لَْمْوِقَف بِاْل�إِ
• ُن �لطََّلَبُة ما ُهَو �لَْمْوِقف.	 ُيَخمِّ

اأنا َتَعلَّْمت: 

شار�ُت �لُْمَتباَدلَُة َبْيَن �ْثَنْيِن �أْو �أْكَثر، َعْن  اْلِحواُر: ُهَو �لَْكِلماُت �أِو �ْل�إِ

َمْوضوٍع ُمَعيَّن.
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نشاط )٣(: َنْقَراأ الِحواَر الاآتَِي، َوَنْسَتْنِتُج ِمْنُه الِفْكَرَة الرَّئيَسَة:

أمُّ ِمـــَن �لَْعَمـــِل �إِلـــى �لَْبْيـــِت، وكاَن �ْبناُهمـــا ُعَمُر  أُب َو�ْل� عـــاَد �ْل�

وَســـْلمى َيَتجاَدل�ِن بَِصْوٍت 

ُمْرَتِفـــع، وُيقاِطُع كُلٌّ ِمْنُهما 

�لَْجميـــُع  َجَلـــَس  آَخـــر.  �ل�

في ُغْرَفِة �لِ�ْســـِتْقبال، َود�َر 

َبْيَنُهـــم �لِْحـــو�ُر �ل�آتي:

لََقــْد كانَــْت َطريقــُة  اْلاأمُّ: 

ــٍة َعــْن ذلِــك.       ــُر ر�ِضَي ــا َغْي �لــَكلاِم َبْيَنُكمــا ُمْزِعَجــًة يــا �أْبنائــي، َو�أنَ

الاأُب: َو�أنَا َكذلِك، َفَما �لَّذي َحَدَث َبْيَنُكَما ؟ 

ــٍة �إلــى َمــكاٍن نَْختــاُرُه  ــْم نَتَِّفــْق كُلُّنــا �أْن نَْخــُرَج فــي ِرْحَل ُعَمــر: �ألَ

ــا �أريــُد �أْن نَْذَهــَب �إِلــى  ــا َو َســْلَمى؟ لِكنَّنــي �ْخَتَلْفــُت َمَعهــا؛ َفاأنَ �أنَ

ــة.  َمْزَرَعــِة َجــّدي فــي �لَْقْرَي

ــا �أريــُد �أْن نَْذَهــَب َجميعــاً �إِلــى شــاِطِئ �لَْبْحــِر  ــه َســْلمى: َو�أنَ قاَطَعْت

أْســبوع، لِكــنَّ ُعَمــر ل� َيْســَتِمُع لــي. هــذ� �ْل�
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الاأُب: َوَكْيــَف َســَتتَِّفقاِن َعلــى �لَْمــكاِن، �إِذ� لَــْم َتَتحاور� بِهدوء؟ 

آَن �لتَّحاُوَر لَِحّل �لُمْشــِكَلة. �أْطلـُـُب ِمْنُكمــا �ل�

ــْلمى �أْن  ــا َس ــِك ي ــا َر�أُْي ــِذر، م ــا �أْعَت ــي، �أن ــا �أب ــناً ي ــُر: َحَس ُعَم

أنَّ �لَْجــوَّ  نَْذَهــَب �إِلــى شــاِطِئ �لَْبْحــِر نِهايــَة هــذ� �ل�أســبوع؟ ل�

ْمــِل. َســيكوُن حــاّر�ً، َفَنْســَبَح فــي �لمــاء، َونَْلَعــَب بِالْرَّ

ــَنْذَهُب  ــاِدِم َس ــِة �ل�أســبوِع �لق ــي ُعْطَل ــد، َوف ــلمى: هــذ� َجّي َس

ـِع �أْن َيكــوَن �لَْجــوُّ  لَِمْزَرَعــِة َجــدَّي فــي �لَْقْرَيــِة، َوِمــْن �لُمَتَوقَـّ

أْزهــاِر، و�لطُّيــور. أْشــجاِر، و�ل� لَطيفــاً، َفَنْســَتمِتُع بِمشــاَهَدِة �ل�

ــِم  ــى �لتَّفاُه ــدوٍء �أدَّى �إِل ــو�ُر بِه ــي، �لِْح ــا �أِحّبائ ــْنُتْم ي اْلاأمُّ: �أْحَس

ــِكَلة. ــلِّ �لُمْش َوَح

اأنا َتَعلَّْمت: 

َونَُحلُّ  َبْعَضنا،  َونَْفَهُم  بِهدوء،  َبْعِضنا  �إِلى  نَْسَتِمُع  �لِْحو�ِر  في 
َمشاِكَلنا، َوبِِه نَِصُل �إِلى نَتائَِج تُْرضينا َجميعاً، َونََتَجنَُّب �لِخصاَم 

جار.    و�لشِّ



٦٣

نشاط )4(: َنْلَعب:

• نَْنَقِسُم �إِلى َعَدٍد ِمَن 	
�لَْمْجموعات، كُلُّ 

َمْجموَعٍة فيها )٧-٩(
�أفر�د.

• َيِقُف �أْفر�ُد كُلِّ َمْجموَعٍة 	
بِجانِِب َبْعِضِهم َبْعضاً 

بَِشْكٍل د�ئِِرّي.
• َيَضُع كُلٌّ ِمنّا َيَدُه �لُْيْمنى َفْوَق �لُْيْسرى بَِشْكٍل ُمَتقاِطع.	
• ُيْمِسُك كُلٌّ ِمنّا بَِيِد َزميِله؛ بَِحْيُث َتكوُن َيُدنا �لُْيْمنى َمَع َيِد 	

َزميِلنا �لُْيْسرى، َوَيُدنا �لُْيْسرى َمَع �لَْيِد �لُْيْمنى لَِزميٍل �آَخر، 
وهَكذ� نَكوُن َقْد َشكَّْلنا ُعْقَدة ) َكما في �لرَّْسم ١(.

• نََتحاَوُر بُِهدوٍء، َونََتفاَهُم؛ لَِفكِّ �لُْعْقَدِة بَِشْكٍل ُمنّظٍَّم، بَِحْيُث 	
َيْبقى كُلٌّ ِمنّا ممسكاً بَِيِد 

َزميِله. )َكما في �لرَّْسم٢ (.

• ًة �أْخــرى د�ئـِـَرًة و�ِحَدًة 	 نَُشــكُِّل َمــرَّ
ــة، َونََتشــاَبُك،  ــِع �لطََّلَب ــْن َجمي ِم

َونَُفــكُّ �لُْعْقــَدة.



٦٤

نشاط )٥(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج اآداَب اْلِحوار:

�أنا �أَتَكلَّم

�أنا �أْسَتِمع

�أنا ُمْنَتِبه
 �أنا �أْبَد�أ بِالَْحديث

اأنا َتَعلَّْمت:
ِمْن اآداِب اْلِحوارِ اأْن:

• آَخرين.	 �أْسَتِمَع َجيِّد�ً �إِلى َحديِث �ْل�

• آَخرون.	 �أْفَهَم َو�أنَْتِبَه �إِلى ما َيقولُُه �ْل�

• ل� �أقاِطَع َمْن َيَتَحدَّث.	

• ل� �أْسَتْهِزَئ بَِحديِث َغْيري.	



٦5

نشاط )٦(: َنْلَعُب، َوَنَتَعلَُّم: 

• نَْجِلُس بَِشْكٍل د�ئِِريٍّ َكما في �لرَّْسِم َرْقم )١(.	

• يْهِمــُس �لُْمَعلِّــُم فــي �أُذِن �أَحِدنــا بُجْملــِة ُمَعيََّنــة، َوَعَلْيــِه �أْن َيْهِمَس 	

بِهــا لَِزميِله.

• ــى 	 ــى َتِصــَل �إِل ــِه َحتّ ــِة فــي �أُذِن َزميِل ــٍب بِالُْجْمَل ــُس كُلُّ طالِ َيْهِم

ِل �لَّــذي َتَلّقــى �لُْجْمَلــَة ِمــَن �لُْمَعلِّم،َوَيقــوُم بِِذْكِرهــا؛  أوَّ �لطلبــِة �ْل�

ِتهــا، َبْعــَد �أْن َمــرَّْت َعلــى َجميــِع �لطََّلَبــة. ــِد ِمــْن ِصحَّ لِلتَّاأكُّ

• ـَد ِمــْن َمــدى ُحْســِن 	 َة َمــّر�ٍت؛ لَِنَتاأكَـّ ُر هــِذِه �للُّْعَبــَة ِعــدَّ نَُكــرِّ

لِْلاآَخريــن. َوَفْهِمنــا  �ْســِتماِعنا 



٦٦

نشاط )٧(: نَُشكِّل:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- ِفْرشاُة �ألْو�ٍن.  - �ألْو�ٌن.  - ل�ِصٌق.  - َملاِقُط َغسيٍل َخَشِبيٌَّة. 

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسم �إِلى َمْجموعات.	
• نََتحاَوُر َمعاً لِِلاتِّفاِق َعلى َتْصميِم 	

�أْشكاٍل ِمْن َملاِقِط �لَْغسيل. 
• ُن َملاِقَط �لَْغسيِل َكما في 	 نَُلوِّ

�لّصوَرة )٢(.            
• ْكَل �لُْمتََّفِق َعَلْيِه 	 نَُشكُِّل �لشَّ

بِالَْملاِقط، �أْو نَُصّمُم �أْشكال�ً َكما 
في �لّصور ) �أ (  َو ) ب ( َو ) ج (.

•  نَْعِرُض �ْل�أْشكاَل �لَّتي قُْمنا بَِتْشكيِلها. 	

)ج()ب()�أ(



٦٧

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

) اإِشاَرَة ) حيِح، َو لوِك الصَّ ( اأماَم السُّ ١-  اأَضُع اإِشاَرَة )
حيِح: لوِك َغيِر الصَّ      اأماَم السُّ

   
• 	)   ( طالٌِب ُيِجيُب َعْن ُسؤ�ٍل، َفَقاَطَعُه طالٌِب �آَخر. 
• 	)   ( طالَِبٌة  َتْسَتِمُع َجيِّد�ً �إِلى َحِديِث �لُْمَعلَِّمة.  
• 	      )   ( آَخرين .     ُث بُِهدوٍء َمَع �ْل� �أَتَحدَّ

ُر: اْلِحواُر ُمِهمٌّ في َحياتِنا. ٢ - اأَفسِّ

٣- اأْبَحُث َعْن َكِلماٍت تَُعبُِّر َعْن اآداِب اْلَحديِث َمَع اْلاآخرين،
    واأْكُتُبها َكما في اْلِمثال :           

• ِعْنَدما �أقاِطُع َمْن َيَتَكلَُّم َو�أْعِرُف �أنّي �أْخَطاأْت.                	
�أقوُل لَُه:  �آِسٌف َعلى �لُْمقاَطَعة. 

• ُث َمَع جاري. 	 ِعْنَدما ُيناديني �أَحٌد َو�أنا �أَتَحدَّ

�أقوُل لَُه: ..........................
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• ِعْنَدما ُيْعِجُبني َحديُث َصديقي.                              	

�أقوُل لَُه: ..........................

• ِعْنَدما ُيَكلُِّمني �أخي بَِصْوٍت ُمْرَتِفع.	

�أقوُل لَُه: ..........................



٦٩

٢
اأِْي َوَنْبقى اأْصِدقاء َنْخَتِلُف في الرَّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

اأْي. - تعريِف َمْعنى الِاْخِتلاِف في الرَّ

اأِْي ُيَؤّدي اإِلى التَّفاُهِم. - بياِن اأنَّ الاْخِتلاَف في الرَّ

اأِْي ُيساِعُد في َتكاُمِل اْلاأْفكارِ َوَحلِّ اْلَمشاِكل.  - استنتاِج اأنَّ اْخِتلاَف الرَّ

اأِْي َمَع اْلاآَخرين. - التّعبيِر ِبالرَّْسِم َواللَِّعِب َعْن َتَقبُِّل الاْخِتلاِف في الرَّ

نشاط )١(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت،

وَنْسَتْنِتُج الِفْكَرَة الرَّئيَسَة:

اأرى نِْصَف اْلَكاأِْس فارِغًا
 اأرى نِْصَف

اْلَكاأِْس ُمْمَتِلئًا

اأِْي  َنْخَتِلُف في الرَّ

َوَنْبقى اأْصِدقاء

)ج()ب(

)اأ(



٧٠

نشاط )٢(: َنْقَراأ القصة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب عن السؤال الذي يليها: 

ــْم  ــاأر�َد �أَحُدُه ــو�ِن، َف ــِة �لَْحَي ــى َحديَق ــو� �إِل ــاَء َذَهب ــَة �أْصِدق ُيْحكــى �أنَّ �أْرَبَع

�أْي،  �أْن َيْكَتِشــَف َكْيــَف َيَتَصــرَُّف �أْصِدقــاُؤُه ِعْنَدمــا َيْخَتِلفــوَن فــي �لــرَّ

أْعُيــن، ثُــمَّ قــاَم بَِعْصــِب �أْعُيِنِهــم،  فاْقَتــَرَح َعَلْيِهــْم �أْن َيْلَعبــو� لُْعَبــَة َعْصــِب �ْل�

ســو� �لِْجْســَم �لَّــذي  َو�أَخَذُهــْم �إِلــى َحظيــَرِة �لْفيــل، َوَطَلــَب ِمْنُهــْم �أْن  َيَتَحسَّ

�أماَمُهــْم بِاأْيديِهــْم َوَيِصفــوه.

أْرُجل، َوقال: لَُه �أْرَبَعُة �أْعِمَدٍة َعلى �ْل�أرض.     ُل �أْمَسَك بِاْل� أوَّ �ْل�

ْيل، َوقال: فيِه ما ُيْشِبُه �لِْمْكَنَسة. �لثّاني �أْمَسَك بِالذَّ

�لثّالـِـُث �أْمَســَك بِالُْخْرطوِم، 

َوقــال: فيــه ما ُيْشــِبُه �أنْبوَب 

�لْمــاِء �لَْكبير.

َوفي �لنِّهاَيِة �ْخَتَلَف �لثَّلاَثُة 

َك  َوَتَمسَّ �لَْوْصف،  َعلى 

كُلٌّ ِمْنُهْم بَِر�أْيِِه.

• َكْيَف ُيْمِكُن �لتَّْوفيُق َبْيَن وْجهاِت �لنََّظِر �لثَّلاِث؟	



٧١

نشاط )٣(:  َنْرُسُم، َونَُلوِّن:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- َوَرَقٌة لُِكلِّ َمْجموَعة. 

- �أْقلاُم َرصاص.
- �ألْو�ٌن َخَشِبيَّة.

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.	
• ُيَفكُِّر كُلُّ طالٍِب في �لَْمْجموَعة بَِرْسِم صوَرٍة ُمَعيََّنة. 	
• َيْذكُُر كُلٌّ ِمنَّا �لّصوَرَة �لَّتي َفكََّر بَِرْسِمها. 	
• نََتناَقُش َمعاً، �أيَّ �لّصوَرَتْيِن نَْرُسُم َعلى �لَْوَرَقة. 	
• نُها.	 نَتَِّفُق َمعاً، َونَْرُسُم صوَرًة و�ِحَدًة، َونَُلوِّ

اأنا َتَعلَّْمت: 
• لُِكلٍّ ِمنّا َر�أُْيه، َو�أْحياناً نَْخَتِلُف في �آر�ئِنا.	

• نَْحَتِرُم َر�أَْي َبْعِضنا َبْعضاً، َونَْبقى �أْصِدقاء.	

• �أِْي ل� َيْعنــي �أنَّ �أَحَدنــا َعلــى َحــٍق، 	 ــرَّ ــا فــي �ل �ْخِتلافُن

آَخــَر لَْيــَس َعلــى َحــّق. و�ْل�



٧٢

نشاط )4(: نَُركُِّب ِمَن اْلاأْشكاِل اْلُمْخَتِلَفِة َشْكلاً ُمَتكاِملاً:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
-  ِقَطُع َتْركيِب �ْل�أْشكاِل َكما في �لرَّْسم 

.)١(

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إلى َمْجموعاٍت، َوَتْحُصُل كُلُّ َمْجموَعٍة َعلى َعَدٍد ِمْن 	

ِقَطِع َتْركيِب �ْل�أْشكال. 
• ُيْعطي كُلٌّ ِمنّا َر�أَْيُه في َطريَقِة َتْركيِب �لِْقَطِع؛ لُِنَشكَِّل لَْوَحًة 	

ُمَتكاِمَلًة َكما في �لرَّْسم )١(.     
• ْكل.	 َلْت �إلى َتْركيِب �لشَّ ُح كُلُّ َمْجموَعٍة َكْيَف َتَوصَّ تَُوضِّ

اأنا َتَعلَّْمت: 

�أِْي على َتْطويِر �أْفكاِرنا َوَحلِّ َمشاِكِلنا.    ُيساِعُدنا �لِ�ْخِتلاُف في �لرَّ



٧٣

نشاط )٥(: َنْلَعُب:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- قُصاصاٌت ِمَن �لَْوَرِق بَِعَدِد �لطََّلَبة.

- َسلٌَّة �أْو ُصْندوٌق ِمَن �لَْكْرتون.

�لتَّْنفيذ:
• نَْنقِسُم �إِلى َمْجموعات. 	
• َيْكُتُب كُلُّ طالٍِب في 	

�لَْمْجموَعِة َعلى َوَرَقِتِه 
�للُّْعَبَة �لَّتي ُيريُد �أْن 
   َيْلَعَبها َمَع ُزَملائِه.

• أْور�َق، َونََضُعها 	 نَْطوي �ْل�
ْندوِق،  لَِّة �أو �لصُّ في �لسَّ

َونَْخِلُطها َمَع َبْعِضها 
َكما في �لرَّْسم )١(.

• َيْختاُر كُلٌّ ِمنّا َوَرَقًة َوَيْقَر�أ 	
�ْسَم �للُّْعَبِة �لَّتي �ْختاَرها.

• نَتَِّفُق في َمْجموَعِتنا َعلى لُْعَبٍة و�ِحَدٍة، َونَْخُرُج �إِلى �لّساَحِة 	
َونَْلَعُبها.



٧٤

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

( اأماَم اإِشاَرَة ) حيَحة، َو ( اأماَم اْلِعباَرِة الصَّ ١-  اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحة:      اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)  ( �أِْي َفلا �أَتَكلَُّم َمَعه.   �أ- �إِذ� �ْخَتَلْفُت َمَع َصديقي في �لرَّ

)  ( ب- �أْشُكُر �أخي َعلى َر�أْيِِه في َكْيِفيَِّة �إِْصلاِح لُْعَبتي.  

)  ( �أْي.   آَخريَن َولَْو �ْخَتلفو� َمعي في �لرَّ جـ - �أْحَتِرُم َر�أَْي �ْل�

) أْفكاِر َو�لتَّفاُهم. )  �أِْي في َتْطويِر �ْل� د- ُيساِعُد �لِ�ْخِتلاُف في �لرَّ



٧5

نشاط )١(: َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:

٣
 اْخِتلاُفنا لا ُيْلغي اإِْنسانِيََّتنا

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

عاَقة.    ١- معرفِة اأنَّ الَناَس ُمْخَتِلفوَن َعْن َبْعِضِهم َبْعضًا، ِمْن َحْيُث اْلِجْنُس، اأِو الّديُن، اأِو الاإِ

٢- َتقبُِّل الِاْخِتلاِف َبْيَن النّاس.  

نُريُد �أْن نََتعاَوَن 
في َتْرتيِب �لَْبْيت �ْسِتْعد�د�ً 

لِ�ْسِتْقباِل �لْعيد.

�أنا َولٌَد ل� َعلاَقَة لي 
بِالتَّْرتيِب َو�لتَّْنظيف، �أريُد �أْن 
�ألَْعَب، َو�أنُْتما َرتِّبا َونَظِّفا �لَْبْيت.

َمْسؤولِيَّتي َكَمْسؤولِيَِّتَك، 
َفلا َفْرَق َبْيَننا في ذلك.



٧٦

َسَنَتعاَوُن َجميعاً في َتْنظيِف �لَْبْيِت؛ 

َفاأنُْتما تَُرتِّبان، َو�أنا َوو�لَِدتُُكما نَُنظِّف.

َفَنظاَفُة �لَْبْيِت َمْسؤولِيَُّة �لَْجميِع.

اأنا َتَعلَّْمت: 

• ناث.	 نَعيُش في �أْسَرٍة فيها �لّذكوُر و�ْل�إِ

• نََتساوى في �لُْحقوِق و�لْو�ِجباِت ُذكور�ً َو �إِناثاً في �أْسَرتِنا.	

• فــي َمهــامِّ �لَْبْيــِت؛ لَِنكــوَن �أْســَرًة 	 نََتعــاَوُن َجميعــاً 

َســعيَدة.



٧٧

َوَر الاآتِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نَُعبُر َشفويًا  نشاط )٢(: نُلاِحُظ الصُّ

عن ُمحتوها:

اأنا َتَعلَّْمت:
• ُحقوقُنا ُمَتساِوَيٌة َسو�ًء �أكُنّا َذوي �إِعاَقٍة �أْم �أِصّحاء.	

• ــِة 	 ــد�ِع و�لُْمشــاَرَكِة �لْفاِعَل ْب َجميُعنــا قــاِدروَن َعلــى �ْل�إِ

فــي �لُْمْجَتَمــع.



٧٨

نشاط )٣(: َنْقَراأ اْلِعباراِت اْلاآتَِيَة، ثُمَّ َنْسَتْنِتج:

• ُعَمُر َوجوْرج َيْسُكناِن في َمديَنِة َبْيَت لَْحم.	
• ُعَمُر َوجوْرج جير�ٌن َو�أْصِدقاء.	
• جوْرج ِمْن عائَِلٍة َمسيِحيٍَّة، َوُعَمُر ِمْن عائَِلٍة ُمْسِلَمة.	
• َتْربُِط عائَِلَة ُعَمَر َوعائَِلَة جوْرج َعلاَقٌة َحَسَنة؛ َفُكلٌّ ِمْنُهما 	

تُساِعُد �ْل�أْخرى، وَتْحَتِرُم كُلٌّ ِمْنُهما ِديانََة �ْل�أْخرى.

اأنا َتَعلَّْمت:

نَْحُن ِفَلْسطيِنّيوَن ُمْسِلموَن َوَمسيِحّيوَن نَْحَتِرُم َبْعَضنا 

َبْعضاً َرْغَم �ْخِتلاِف ِدياناتِنا.



٧٩

نشاط )4(: نَُلوُِّن الرَّْسَم:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
�ألْو�ٌن َخَشِبيَّة.

�لتَّْنفيذ:
• ُن �لَْوْرَدَتْيِن بَِلْوٍن و�ِحد: 	 نَُلوِّ

• ُن �لَْوْرَدَتْيِن بِاألْو�ٍن ُمْخَتِلَفة:    	 نَُلوِّ

نّا: َبْعَد اأْن َلوَّ
جاَبة:  - نَْكُتُب �ْل�إِ

نّاُه بَِلْوٍن و�ِحد،  ١-  ما �لَْفْرُق َبْيَن �لرَّْسِم َرْقم ) ١ ( �لَّذي لَوَّ
نّاُه بِاألْو�ٍن ُمْخَتِلَفة؟        َو�لرَّْسم َرْقم ) ٢ ( �لَّذي لَوَّ

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

٢-  �أيُُّهما �أْجَمل؟ .................................... 

     لِماذ� ؟ .........................................



٨٠

أْصِدقائِنا ِبُمناَسَبِة اْلعيد: ُم ِبطاَقَة َتْهِنَئٍة لِا نشاط )٥(: نَُصمِّ

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- �أْرَبُع لَْوحاٍت ِمَن �لَْكْرتوِن  

٧٠سم ×١٠٠سم. 
- �أْقلاُم َرصاص.   

- ِمَقّصاٌت �آِمَنة.  
- ُصحوٌن ْبلاْستيِكيَّة.  

ن.    - َشريٌط ُمَلوَّ

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى �أْرَبِع َمْجموعات. 	
• نَْرُسُم �أْرَبَع َدو�ئَِر َعلى لَْوَحِة 	

ْحِن �لْبلاْستيِكّي َكما في �لرَّْسم )�أ(. �لَْكْرتوِن بِاْسِتْخد�ِم �لصَّ
• نَُقصُّ َدو�ئَِر �لَْكْرتون َكما في �لرَّْسم )ب(.	
• و�ئَِر ِمَن �لُْمْنَتَصف َكما في �لرَّْسم )ج(. 	 نَْطوي �لدَّ
• و�ئَِر َمَع َبْعِضها بَِشْكٍل ُمَتد�ِخل َكما في �لرَّْسم )د(.	 نُْلِصُق �لدَّ
• نَْكُتُب ِعباَرَة َتْهِنَئٍة ُمناِسَبًة فيها َكما في �لرَّْسم )هـ(. 	
• ِن َكما في �لرَّْسم )و(. 	 ريِط �لُْمَلوَّ نُْغِلُق َونَُزيُِّن �لِْبطاَقَة بِالشَّ



٨١

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

( اأماَم اإِشاَرَة ) حيَحة، َو ( اأماَم اْلِعباَرِة الصَّ ١ - اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحة:      اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ

)  ( أْعماِل �لَْبْيِتيَّة.  �أ- لَْيَس ِمْن و�ِجِب �لّذكوِر �لُْمشاَرَكُة في �ْل�

 ) عاَقِة �أْن َيَتَعلََّم، َوَيْلَعَب، َوَيْعَمل. )  ْخِص ذي �ْل�إِ ب- ِمْن َحقِّ �لشَّ

 ) جـ - َيْحَتِرُم �لُْمْسِلموَن َو�لَْمسيِحّيوَن َبْعَضُهْم َبْعضاً في ِفَلْسطيَن. ) 

ْهَم، َواأْقَراأ اْلُحروَف، َواأَشكُِّل ِمْنها ُجْمَلًة ُمفيَدة. ٢ - اأَتَتبَُّع السَّ

ُم

ُم

ْخ

َت

سَت

ِل

وف

و

و

َن

نَّ
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ن

ا

ا

ل

ِك



٨٢

4
َنَتساَمح 

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

- معرفِة َمْعنى التَّساُمح.

- اإعطاِء اأْمِثَلٍة َعلى اْلُمحيِط الَّذي َيَتباَدُلون َمَعُه التَّساُمَح: اْلجيراِن، اْلاأْصِدقاِء، اأْفراِد اْلاأْسَرة.

- استنتاِج َمواقَِف اإيجاِبيٍَّة َتُدلُّ َعلى التَّساُمح.

- استنتاِج ِعباراٍت َوَكِلماٍت َتُدلُّ َعلى التَّساُمِح ِمْن ِخلاِل اللَِّعب.

نشاط )١(: َنقراأ، َوَنْسَتْنِتج:

ُيِحبُّ �أْحَمُد ِقر�َءَة �لِْقصِص، َفَذَهَب �إِلى َمْكَتَبِة �لَْمْدَرَسة، 

َوِعْنَدما َدَخَل َوَجَد َمْجموَعًة      

ِمَن �لِْقَصِص ُمَرتََّبًة َعلى �أَحِد 

�لرُّفوف، فاْختاَر و�ِحَدًة ِمْنها 

َمْكتوٌب َعَلْيها �لتَّساُمح. 



٨٣

�أْعِجَب �أْحَمُد بِها َو�أَخَذ َيْقَر�أ فيها َحتّى �نَْتهى ِمْنها. َوِعْنَدما عاَد �إِلى 

ِة �لَّتي َقَر�أها قائِلاً: ُه َعِن �لِْقصَّ �لَْبْيِت �أْخَبَر َجدَّ

ًة َجميَلًة َعِن �لتَّساُمِح يا َجّدي.  لََقْد َقَر�أُْت �لَْيْوَم ِقصَّ

�لَْجّد: هذ� ر�ئِع. َهْل َعَرْفَت َمْعنى �لتَّساُمِح يا �أْحَمد؟

آَخريَن �إِذ� �أْخَطاأو�  �أْحَمد: نََعْم يا َجّدي، �لتَّساُمُح �أْن نَْقَبَل �ْعِتذ�َر �ْل�

نا، َونُساِمَحُهم، َول� نَْحِقَد َعَلْيِهم. بَِحقِّ

�لَْجّد: باَرَك �للُه فيك، كُْن ُمَتساِمحاً َمَع �لنّاِس يا �أْحَمد.

اأنا َتَعلَّْمت: 

نا، َونُساِمَحُه. َيْعني التَّساُمُح، �أْن نَْقَبَل �ْعِتذ�َر َمْن �أْخَطاأ بَِحقِّ



٨٤

نشاط )٢(: َنَتعاَوُن، َوَنْسَتْنِتج:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- ل�ِصق.  - �أْقلام.   - �أْور�ٌق بَِعَدِد �لَْمْجموعات.  

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعات.	
• َتاأُْخُذ كُلُّ َمْجموَعٍة َوَرَقًة َمْكتوٌب في �أْعلاها )�أَتساَمُح َمَع(.	
• َتَتناَقُش �لَْمْجموَعُة، َوَتْكُتُب َعلى �لَْوَرَقِة َمَع َمْن نََتساَمح.	
• تُْلِصُق �لَْمْجموعاُت �أْور�َقها َعلى �للَّْوح.	
• نَْقَر�أ ما َكَتْبناه.	

اأنا َتَعلَّْمت:
• نََتساَمُح َمَع �أْفر�ِد �أْسَرتِنا، َوجير�نِنا، َو�أْصِدقائِنا.	

• َة َبْيَننا. 	 أُخوَّ �لتَّساُمُح َيزيُد �لَْمَحبََّة َو�ْل�



٨5

نشاط )٣(: َنْقَراأ، َونُجيب:

�أنا َحزيٌن َعلى لُْعَبتي، 
لَْن �أساِمَحك.

َمْن َكَسَر لُْعَبتي 
َلة ؟ �لُْمَفضَّ

�أنا َكَسْرتُها دوَن َقْصد، 
ِعْنَدما كُْنُت �أَرتُِّب

أْرِض     �ألْعابي، َسَقَطت َعلى �ْل�
 َوكُِسَرت، �أنا �آِسَفة.



٨٦

َبْعَد �أْن َقَر�أْنا، نُجيب:

• ما َر�أُْينا في َتَصرُِّف ناِدَية ِعْنَدما َساألَها باِسٌم َمْن َكَسَر لُْعَبتي؟	

• َمْت ناِدَية �ْعِتذ�َرها؟	 ِل لِباِسم ِعْنَدما َقدَّ أوَّ ما َر�أُْينا في �لتََّصرُِّف �ْل�

• لِماذ� ساَمَح باِسٌم �أْخَتُه في �لنِّهاَية؟	

 �أل� تُساِمُح �أْخَتَك يا باِسم؟  َفَقِد 
�ْعَتَذَرْت لَك، َفديننا �أْوصانا �أْن نَكوَن 
ُمَتسامحيَن فيما َبْيَننا، َوَمَع جير�نِنا 

لََقْد ساَمْحُتِك َو�أْصِدقائِنا. 
يا ناِدَية، َفاأنِْت 
�أْختي �لَْحبيَبة.



٨٧

نشاط )4(: َنْلَعب:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
-  َطْبشورة. - كَُرة.  

�لتَّْنفيذ:
• نَْرُسُم في �لّساَحِة بِالطَّْبشوَرِة د�ئَِرًة َونََضُع ُعْلَبتان فاِرَغًة د�ِخَلها.           	
• نَْرُسُم َخطّاً بِالطَّْبشوَرِة َعلى ُبْعِد 5 �أْمتاٍر ِمَن �لّد�ئَِرة، َونَْصَطفُّ 	

َخْلَفه َكما في �لرَّْسم ) ١ (.
• نَقوُم بِالتَّناُوِب َعلى َرْمِي �لُْكَرِة لِ�إِصاَبِة �لُْعْلَبة. 	
• ًة �أْخرى.	 ُر َرْمَيَتُه َمرَّ َمْن ُيصيُب �لَْهَدَف ُيَكرِّ
• أْهد�ف.	 أْكَبَر ِمَن �ْل� ُل �لَْعَدَد �ْل� َيفوُز َمْن ُيَسجِّ



٨٨

م: نشاط )٥(: نَُصمِّ

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- َصْحٌن بِلاْستيِكّي �أْو َوَرِقّي. 

- ل�ِصق.  
- �ألْو�ن. 

- َخَرٌز �أْو �أْزر�ٌر.  
- عوٌد َخَشِبّي.  

- َوَرٌق ل�ِمع. 
- بِطاَقٌة ِمَن �لَْكْرتون. 

�لتَّْنفيذ:
• نَْنَقِسُم �إِلى َمْجموعات.	
• ْحِن �لِْبلاْستيِكّي.              	 ْيِن َكُعيوٍن َعلى �لصَّ نُْلِصُق َخَرَزَتْيِن �أْو ِزرَّ
• هــا، 	 ــِع، َونَُقصُّ ــَوَرِق �لّلاِم ــَن �لْ ــٍة ِم ــٍم َعلــى ِقْطَع نَْرُســُم َشــْكَل َف

ــن.  ْح ــى �لصَّ ــا َعل َونُْلِصُقه
• نُْلِصُق �لْعوَد �لَْخَشِبيَّ بَِشْكِل َرَقَبٍة َكما في �لرَّْسم. 	
• ــمَّ 	 ــُب َعَلْيهــا )نََتســاَمح(، ثُ ــوِن، َونَْكُت ــَن �لَْكْرت ــًة ِم ــصُّ بِطاَق نَُق

ــم ) ١ (. ــي �لرَّْس ــِن َكمــا ف ْح ــَرِف �لصَّ ــى َط ــا َعل نُْلِصُقه



٨٩

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١ - اأَعبُِّر ِبُلَغتي َعْن َمْعنى التَّساُمح.

٢ - اأْذُكُر َمَع َمْن اأَتساَمح.

٣ - اأْعطي اأْمِثَلًة َعلى َمواقَِف ُكْنُت فيها ُمَتساِمحًا.



٩٠

٥
عوب َنْحَتِرُم الشُّ

ْرِس اأْن يكونوا قادرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

- معرفِة اأنَّ النّاَس َيْخَتِلفوَن في اأْلوانِِهم، َواأْشكالِِهم، َوعاداتِِهم، َوَتقاليِدِهم، َوُلغاتِِهم، َوِدياناتِِهم.

- احتراِم َجميِع النّاِس رَْغَم اْخِتلافِِهم.

نشاط )١(:  نُلاحُظ الرُّسوماِت، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُناقُِش 

الاْخِتلاَف بينها:



٩١

ؤالين  السُّ َعِن  نُجيُب  ثُمَّ  الرُّسوماِت،  نُلاحُظ   :)٢( نشاط 

الَّلذين َيليها:

)٢()١(

)٣(

اأنا َتَعلَّْمت:
• �لنـّـاُس ُمْخَتِلفــوَن فــي �ألْو�نِِهم، َو�أْشــكالِِهم، َوَملاِمِح 	

ُوجوِهِهم.

• نَْحَتِرُم �لنَّاَس َرْغَم �ْخِتلاِفِهم.	



٩٢

• نَِصُف �لِ�ْخِتلافاِت َبْيَن �لنَّاِس في �لرَّْسِم َرْقم: )١( و )٢( و )٣(.	

• نُْعطي �أْمِثَلًة �أْخرى َيْخَتِلُف فيها �لنّاُس َعْن َبْعِضِهم َبْعضاً.	

اأنا َتَعلَّْمت:

• َيْخَتِلــُف �لنـّـاُس فــي عاد�تِِهــم َوَتقاليدِهــم، ِمْثــل: َطريَقــِة �لتَِّحيَّة، 	

َو�لَْملابـِـس، َو�أَدو�ِت �لطَّعاِم �لَّتي َيْســَتْخدمونَها.

• �أْحَتِرُم �لنّاَس َرْغَم �ْخِتلاِفِهم. 	



٩٣

نشاط )٣(: َنْرُسُم، َونَُلوِّن:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
  - َقَلُم َرصاص.
  - �ألْو�ٌن َخَشِبيَّة.

�لتَّْنفيذ:
• نَِصُل �لنِّقاَط َمَع َبْعِضها في �لرُّسومات.	
• ُن ُرسوماِت �ْل�أْشخاص.	 نَُلوِّ
• نّاها.	 ُح �لِ�ْخِتلاَف َبْيَن ُرسوماِت �ْل�أْشخاِص �لَّتي َرَسْمناها َولَوَّ نَُوضِّ



٩٤



٩5

اأنا َتَعلَّْمت:

• عوُب في ِدياناتِها، َو�أماِكِن �لِْعباَدة.	 َتْخَتِلُف �لشُّ
• عوَب بَِرْغِم �ْخِتلاِف ِدياناتِها.	 �أْحَتِرُم �لشُّ

نشاط )4(: نُلاحُظ الرُّسوماِت، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نَُعبُِّر عنها َشَفِوّيًا:



٩٦

نشاط )٥(: نُلاحُظ الرُّسوماِت الاآتية، َوَنْسَتْنِتج، ثُمَّ نُجيُب:

• نَُعبُِّر َعّما في �لرَّْسِم )١(، َو�لرَّْسِم )٢(، َو�لرَّْسِم )٣(.	

• نَْذكُُر �أْسماَء �للُّغاِت �لَْمْكتوَبة. 	

Good morning  لسلام عليكم�
ورحمة �لله

اأنا َتَعلَّْمت:
• عوُب في �لْعالَِم لُغاٍت ُمْخَتِلَفة.	 ُث �لشُّ َتَتَحدَّ

• عوَب َرْغَم �ْخِتلاِف لُغاتِها.	 �أْحَتِرُم �لشُّ

• ُل َعَلْينــا �لتَّو�ُصــَل َو�لتَّعاُمَل 	 َتَعلُّــُم �أْكَثــَر ِمــْن لَُغــٍة ُيَســهِّ

ــعوِب �لُْمْخَتِلَفة. َمــَع �لشُّ



٩٧

نشاط )٦(: َنْلَعب:

�ْل�أدو�ُت و�لَْوسائِل: 
- 5 كُر�ٍت لُِكلِّ قاِطَرة.     

- صاِفَرة.

�لتَّْنفيذ:

• نَُشكُِّل قاِطر�ت.	

• ــر�ٍت َبْيَنهــا َمســاَفٌة ُمناِســَبٌة لِْلَقْفــِز 	 نََضــُع �أمــاَم كُلِّ قاِطــَرٍة )٤( كُ

ِل فيهــا.  أوَّ َعْنهــا، َوَتْحَتِفــُظ كُلُّ قاِطــَرٍة بُِكــَرٍة َمــَع �لطلبــِة �ْل�

• ُل ِمــْن كُلِّ قاِطــَرٍة بِالَْقْفــِز 	 أوَّ ِعْنــَد َســماِع �لّصاِفــَرة َيْبــَد�أ �لطّالـِـُب �ْل�

أْرَبــِع، َوُهــَو ُمْمِســٌك بُِكــَرِة �لْقاِطــَرِة َبْيــَن َيَدْيــه. َعــِن �لُْكــر�ِت �ْل�

• ّف.	 َيعوُد َقْفز�ً َوُيْعطي �لُْكَرَة لَِزميِلِه �لتّالي، ثُمَّ َيِقُف �آِخَر �لصَّ

• ـذي َيْســِبُق �لطَّلَبــَة ِمــَن �لَْمْجموعــاِت 	 �لطّالِــُب �لْفائِــُز ُهــَو �لَـّ

ــُر َيْخــُرُج ِمــَن �للُّْعَبــة. ـذي َيَتاأخَّ أْخــرى، َو�لَـّ �ْل�



٩٨

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت :    

ْكل: ١ -  اأْكِمُل اْلِكتاَبَة ِبما ُهَو ُمناِسٌب في الشَّ

عوُب َعْن َبْعِضها في       َتْخَتِلُف الشُّ

اإِشاَرَة )  ( حيَحة، َو ٢ - اأَضُع اإِشاَرَة )  ( اأماَم اْلِعباَرِة الصَّ
حيَحة:       اأماَم اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ

�أُردُّ �لتَِّحيََّة َعلى ز�ئٍِر �أْجَنِبيٍّ �لَْتَقْيُت بِه. )    (	. 

�أْسَتْهِزُئ بَِشْخٍص َيْرَتدي َملابَِس َتْقليِديًَّة َتْخَتِلُف َعْن َملابِسي 	. 

�لتَّْقليِديَّة. )     (

�أْحَتِرُم َمْن َيْخَتِلُف َعنّي في �للَّْوِن َو�للَُّغِة و�لّدين. )    (  	. 



٩٩

٣- َبْعَد ِدراَستي للَوْحَدِة، اأْقَراأ ُكلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت الاآتَِيِة، ثُمَّ اأَقيُِّم

( في الخاَنِة الُمناِسَبِة:     تعلُّمي، ِبَوْضِع اإِشاَرِة )

ٌطُمْرَتِفٌعالِعباراُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

َمْعِرَفتي بَمْفهوِم �لِحو�ِر.

مماَرَستي �آد�َب �لِحو�ِر.

آَخريَن. �أِْي َمَع �ل� َتَقبُّلي �ل�ْخِتلاَف في �لرَّ

آَخريَن.  ُممارستي �لتَّساُمَح، و�ل�ْعِتذ�َر َمَع �ل�

ْغِم ِمَن �ْخِتلاِفِهْم في �لّديِن، َو�للَُّغِة، و�للَّوِن. �ْحِتر�مي �لنَّاَس َعلى �لرَّ

مشروع الوحدة:
يجابي مع �ل�آخرين. نُمثُِّل من خلاِل مسرحّية؛ قيمًة �إنسانّية و�أخلاقّية �إيجابّية، تُعّزز �لتصّرف �ل�إ

اأقّيم ذاتي:

 �أعّبُر بلُغتي عن �لمفاهيم �ل�أساسّية �لتي �كتسبتها من هذه �لوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاثة �أسطر.



  المشــروع: شــكل مــن �أشــكال منهــج �لنشــاط؛ يقــوم �لطلبــة )�أفــر�د�ً �أو مجموعــات( بسلســلة مــن �ألــو�ن �لنشــاط �لتــي 

يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق �أهــد�ف ذ�ت �أهميــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى �أنــه: سلســلة مــن �لنشــاط �لــذي يقــوم بــه �لفــرد �أو �لجماعــة لتحقيــق �أغــر�ض و�ضحــة ومحــددة 

فــي محيــط �جتماعــي برغبــة ود�فعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.  .١

ينّفذه فرد �أو جماعة.  .٢

يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣

ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.  .٤

يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .5

خطوات المشروع:

�أول�ً: �ختيار �لمشروع: يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:

�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١

�أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.  .٢

�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.  .٣

�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلّب مجال�ً على �ل�آخر.  .٤

�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.  .5

�أن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦



ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

آتية: يقتضي وضع �لخطة �ل�

تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.  .١

تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.  .٢

تحديد خطو�ت سير �لمشروع.  .٣

أنشــطة �للازمــة لتنفيــذ �لمشــروع، )شــريطة �أن يشــترك جميــع �أفــر�د �لمجموعــة فــي �لمشــروع مــن  تحديــد �ل�  .٤

خــلال �لمناقشــة و�لحــو�ر و�إبــد�ء �لــر�أي، باإشــر�ف وتوجيــه �لمعلــم(.

تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلّي.  .5

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلــة تنفيــذ �لمشــروع فرصــة ل�كتســاب �لخبــر�ت بالممارســة �لعمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن 

نجــاز حيــث يكــون �إيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً  �لحريــة، و�لتخلــص مــن قيــود �لصــف، وشــعور �لطالــب بذ�تــه وقدرتــه علــى �ل�إ

مبدعــاً، ليــس �لمهــم �لوصــول �إلــى �لنتائــج بقــدر مــا يكتســبه �لطلبــة مــن خبــر�ت ومعلومــات ومهــار�ت وعــاد�ت ذ�ت 

فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم �لعامــة.

دور المعلم: 

متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١

�إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .٢

�ل�بتعاد عن �لتوتّر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.  .٣

�لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.  .٤



دور الطلبة:

�لقيام بالعمل باأنفسهم.  .١

تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.  .٢

تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.  .٣

تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.  .٤

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الاآتي:

�ل�أهــد�ف �لتــي وضــع �لمشــروع مــن �أجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، �لمســتوى �لــذي تحّقــق لــكل هــدف، �لعو�ئــق   .١
فــي تحقيــق �ل�أهــد�ف �إن وجــدت وكيفيــة مو�جهــة تلــك �لعو�ئــق.

�لخطــة مــن حيــث وقتهــا، �لتعديــلات �لتــي جــرت علــى �لخطــة �أثنــاء �لتنفيــذ، �لتقّيــد بالوقــت �لمّحــدد للتنفيــذ،   .٢
ــة �لخطــة. ومرون

مكانات �للازمة، �لتقيد بالوقت �لمحدد. �ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة من حيث، تنّوعها، �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر �ل�إ  .٣

قبــال علــى تنفيــذه بد�فعّيــة، �لتعــاون فــي عمليــة �لتنفيــذ، �لشــعور  تجــاوب �لطلبــة مــع �لمشــروع مــن حيــث، �ل�إ  .٤
ــة. ــدى �لطلب ــدة ل ــات جدي ــة �تجاه ــي تنمي ــاح، �إســهام �لمشــروع ف بال�رتي

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحقّق منها.  •

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.  •

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.  •

�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.  •

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.  •

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.  •
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