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تمهيد
يتصف اإلصالح التربوي بأنه المدخل العقالني العلمي النابع من ضرورات الحالة ،المستند إلى واقعية النشأة،
األمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية
واالحتياجات االجتماعية ،والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون من خالل عقد
اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها وأدواتها ،ويسهم في صياغة برنامج
إصالح يحقق اآلمال ،ويالمس األماني ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفها علما ً له قواعده ومفاهيمه ،فقد جاءت ضمن
خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجوانبها جميعاً ،بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية باقتدار،
واإلعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن
األصالة واالنتماء ،واالنتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة ،وينعم بالرفاهية في
وطن نحمله ونعظمه.

ً
ّ
واع
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقي المعرفة ،وصوال لما يجب أن يكون من إنتاجها ،وباستحضار ٍ
ّ
المتوخاة ،جاء تطوير المناهج الفلسطينية
لمنطلقات عديدة تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكريّة
وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،وتلبية
المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان له ليكون لوال التناغم بين األهداف والغايات
والمنطلقات والمرجعيات ،فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيرا ً عن توليفة تحقق المطلوب معرفيا ً وتربويا ً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات ّ
تؤطر لهذا التطوير ،بما يع ّزز أخذ جزئية الكتب المقررّة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس،
لتوازن إبداعي ّ
خلق بين المطلوب معرفياً ،وفكرياً ،ووطنياً ،وفي هذا اإلطار جاءت المرجعيات التي تم االستناد إليها،
وفي طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني ،إضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني األول؛ لتوجّ ه الجهد،
وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.
ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد ،يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة،
والتدقيق ،واإلشراف ،والتصميم ،وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير ،ونحن
على ثقة من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم
مركـز المناهج الفلسطينية
تشرين ثاني  2016 /م

مقدمة
زمالءنا المعلمين والمعلمات األفاضل ..أبناءنا الطلبة ..أولياء األمور الكرام ..السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
نضع بين أيديكم الجزء الثاني من كتاب التنشئة الوطنية واالجتماعية للصف الثالث األساسي 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 انطالقا من رؤية الوزارة ورسالتها التربوية وخططها االستراتيجية التي أولت اهتماما بتنشئة
الفرد الفاعل المتسلح بقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان 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
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،وتواجه التحديات المختلفة التي يفرضها االحتالل الجاثم على أرضنا،
باستخدامه وسائل مختلفة تهدف إلى استمرار هيمنته وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا ،وتقويض كل المحاوالت الوطنية
واإلقليمية والدولية الرامية إلى التحرر والبناء وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتضمن الجزء الثاني من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم الوطنية واالجتماعية التي ُتسهم في بناء
الشخصية االجتماعية اإليجابية المتفاعلة مع المحيط االجتماعي وتكريس االنتماء وحب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته وتنمية
الوعي بحقوقه وواجباته ،والحفاظ على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة التي تلعب دورا ً مهما ً في الوصول إلى
التنمية المستدامة.
وركز الكتاب في مضمونه على األنشطة التي تتمحور حول المتعلم وتهدف إلى تكريس حب المعرفة والبحث واالستكشاف
وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم والتشبع بروح الحوار والتسامح والتعاون والمشاركة الفاعلة في الشأن المحلي والوطني،
و ُتعزز المعارف والمهارات الحياتية وتنمي التذوق الجمالي والحس الفني وتضفي جوا ً من المرح والمتعة للطالب في غرفة
الصف والمدرسة على السواء ،وتنوعت ما بين أنشطة معرفية وأخرى فنية ورياضية لتحقق أهداف ومحتوى الكتاب.
يشتمل الجزء الثاني على وحدتين هما:
الثالثة :مؤسسات وطني توفر لي الحماية وضمت الدروس :سالمتي من واجبي ،والشرطة الفلسطينية ،والدفاع المدني،
والهالل األحمر الفلسطيني ،وهيئة شؤون األسرى والمحررين.
الرابعة :مجتمعي الصغير وضمت الدروس :أسرتي سعادتي ،مدرستي تعلمني ،عالقتي مع جيراني ،أنا وأصدقائي ،الحي
الذي نعيش فيه.
وأخيرا ً وليس آخرا ً فإننا نتوجه إلى زمالئنا المعلمين األفاضل والمعلمات الماجدات  -ونحن نضع بين أيديهم هذه النسخة
التجريبية من الكتاب  -أال تبخلوا علينا بمالحظاتكم وآرائكم وتزويدنا بها لإلفادة منها ،واألخذ بها في الطبعات الالحقة.
والله ولي التوفيق

فريق التأليف
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ال َو ْحدَ ُة
الثّالِ َثة

سات َو َطني تُ َوفِّ ُر لي ِ
الحما َية
ُم َؤ َّس ُ

نناقش:
نت أا ّم ُل ،ث ّم
ُ
الجميع.
الس��م ِة مسؤول ّي ُة
ُ
تحقيق ّ
ِ
٢

ُيتوقَّ ُع ِم َن الطّلب ِة بع َد دراس ِة هذ ِه ال َوحد ِة ،والتّفاع ِل َم َع �أنشط ِتها� ،أن يكونوا
قادرين على معرف ِة المؤ ّس ِ
والسلام َة للمواطنِ ،
َ
سات ال ِف َلسطين ّي ِة الّتي توفّر الحماي َة ّ
وتوظيف ِ
وتعزي ِز وع ِي ِه ْم بال ّسلام ِة العا ّم ِة ،و�إ ِ
ِ
معارف ِه ْم،
دراك واجباتِ ِه ْم تجا َه ذلك،
ِ
خلال ال�آتية:
ومهاراتِ ِه ْم في الحيا ِة العمل ّي ِة ،ويت ّم تحقي ُق ذلك ِم ْن
ِ
ٍ
الص َورِ.
عبارات تع ّب ُر َع ْن
 -1صياغ ِة
مضمون ُّ
ص تعبيريّ ٍة.
 -2كتاب ِة قص ٍ
 -3تصميم ِمج ّس ٍ
مات ،و�أ ٍ
شكال ِم ْن موا ِّد البيئ ِة المحلّ ّي ِة.
الب ْح ُث َع ْن َم ِ
ِ
ضوعات ال ُم ْح َتوى
ض َم ْو
قاط ِع فيديوَ ،و ُمشا َه َدتِها َح ْو َل َب ْع ِ
َ -4
ال َّتعلي ِم ِّي في ال ِك ِ
تاب.
ٍ
رسومات ،وتلوي ِنها.
� -5إنجا ِز
ٍ
زيارات.
 -6تنفي ِذ
ٍ
لسلوكيات تعز ُز ال ّسلام َة العا ّم َة ،وال�آثا ِر المترتّب ِة عليها.
 -7عملِ جداو َل
ِ
المشاريع.
البحث ،وكتاب ِة التّقاريرِ ،وتنفي ِذ
-8
ِ

3

ال َّد ْرس

َس�� َمتي ِم ْن ِ
واجبي

1

س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
السلا َم ِة العا َّمة.
معرف ِة َم ْعنى َّ
الم َ
حيطة.
المدْ َر َسةَ ،والبي َئ ِة ُ
السلا َم ِة العا َّم َة في ال َب ْيتَ ،و َ
بيانِ ُط ُرقِ َّ
المواق ِِف الخَ طِ َر ِة َو َك ْي ِف َّي ِة ت ََج ُّنبِها.
استنتاج َب ْع ِض َ
ِ

َنشاط ( :)1نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْكت ُُبَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
َن ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
ِ
الج ْد َول:
نُ َع ِّب ُر َعنِ ال ُّر
سومات ِكتابِ ّياً في َ

نُ َع ِّب ُر ع َِن الحا َلة

س بِ َس َب ِب إِال�صا َبة ِبِال َّر ْشح.
ال َع ْط ُ

٤

ال�أدا ُة ِ
اس ِت ْخدا ُمها
الواج ُب ْ
ال ِم ْنديل

اأ َه ِّم َّيتُها
َم ْن ُع انْ ِت ِ
قال ال َع ْدوى

نُ َع ِّب ُر ع َِن الحا َلة

ال�أدا ُة ِ
اس ِت ْخدا ُمها
الواج ُب ْ

�أ َه ِّم َّيتُها

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

نُ َع ِّب ُر ع َِن الحا َلة
......................

ال�أدا ُة ِ
اس ِت ْخدا ُمها
الواج ُب ْ

�أ َه ِّم َّيتُها

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

5

نُ َع ِّب ُر ع َِن الحا َلة

ال�أدا ُة ِ
اس ِت ْخدا ُمها
الواج ُب ْ

اأ َه ِّم َّيتُها

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

نُ َع ِّب ُر ع َِن الحا َلة
......................

ال�أدا ُة ِ
اس ِت ْخدا ُمها
الواج ُب ْ

اأ َه ِّم َّيتُها

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

اأنا َت َع َّل ْمت:
راءات نَـ َّت ِب ُعها؛ لِ ُن ِ
الخ َط ِر َوال�أذى.
حاف َظ َعلى اأنْف ُِسنا ِم َن َ
السلا َم ُة العا َّم ُة ِه َي اإِ ْج ٌ
َّ
6

َنشاط (:)2
ن ِ
ـظ ال ُّرسـ ِ
ُلاحـ ُ
الصحيـ َـحَ ،ونُ َع ِّبـ ُـر َع ْنهــا شَ ـ َف ِويّاً،
الســلو َك َّ
ـومات التــي ت َمثِّـ ُل ُّ

ثُـ َّم نُ َل ِّونُهــا.

7

اأنا َت َع َّل ْمت:

ِم ْن ِ
س بِ َطري َق ٍة
الجلو ِ
واجبي اتِّبا ُع ُط ُر ِق َّ
الس�� َم ِة العا َّمةِ ،م ْثلِ :ال� ْه ِتما ِم بِ َنظا َف ِة ِغذائيَ ،و ُ
َسلي َمةَ ،و ُمشا َه َد ِة ال ِّتلفا ِز َو ْاس ِتخْ دا ِم ال� أ ْج ِه َز ِة اللَّ ْو ِح َّي ِة ِم ْن َمسا َف ٍة ُم ِ
ناس َبة ،وصعو ِد ال َّد َر ِج َونزولِ ِه
ليمات ال ُم َعلِّ ِم الَّتي َت ْه َت ُّم بِسلا َمتيَ ،و َع َد ِم ال َع َب ِث بِال� أ َد ِ
بِ ُهدو ٍء َونِظامَ ،واتِّبا ِع َت ْع ِ
وات َوال َموا ِّد
الض َرر.
الَّتي ُت َس ِّب ُب َلي َّ

َنشاط ( - ٣أا) :نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،و َن ْكت ُُب:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
ن ِ
ُلاح ُظ ال ُّرسومات ،ثُ َّم نُ َع ِّب ُر ِكتابِ ّياً كَما ُه َو َم ْطلوب:
اللعب في الشّ ارِع
ُ

السلوك..................:
َراأْ ُينا في ُّ
ال�أث َُر النّ ِ
اج ُم َع ْنه..................:

اللعب
ُ
بِال ُم َف ْر َق ِ
عات ال َّنا ِر َّية

السلوك..................:
َراأْ ُينا في ُّ
ال�أث َُر النّ ِ
اج ُم َع ْنه..................:
8

نس َب ُح في ال َم ِ
كان
ْ
ص لَنا
ال ُم َخ َّص ِ

السلوك..................:
َراأْ ُينا في ُّ
ال�أث َُر النّ ِ
اج ُم َع ْنه..................:

َنشاط ( - ٣ب) :نُ ِ
��ح ُظ ال َّر ْس َم َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِن ُب ِل َغ ِة ا ْل إِ�شا َر ِةَ ،و َن ْق َر أاَ ،ونُ َل ِّون:

اإشارة الخطر

اإشارة الكهرباء

اأنا َت َع َّل ْمت:

الس ِ
احات َوال�أما ِكنِ
اأحافِ ُظ عَلى َس�� َمتي في بيئَتي ال ُمحي َطةَ ،فاأل َع ُب في ّ
ال ُم َخ َّص َص ِة لِذلِكَ ،واأ َت َج َّن ُب ْاس ِتخْ دا َم ال ُم َف ْر َق ِ
عات َوال� أ ِ
لعاب النّا ِر َّية َوال َع َب َث بِها،
باح ِة َوبِ ُوجو ِد ُم ْن ِقذَ ،ول� اأ ْق َتر ُِب ِم َن ال�أما ِكنِ
لس َ
َواأ ْس َب ُح في ال�أما ِكنِ ال ُم َخ َّص َص ِة لِ ِّ
الخ ِط َر ِة كال�آبارَِ ،وال� أ ْس ِ
لاك َوال� أ ْع ِم َد ِة ال َك ْه ُربائِ َّية ،و َغ ْيرِها.
َ
9

َنشاط (َ :)4نل َعب:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

الح ْجم.
ك َُر ٌة َمطّ ِاط َّي ٌة ُم َت َو ِّس َط ُة َ
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التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِســ ُم �إِلــى َم ْجمو َع َت ْيــن� ،إِ ْحداهمــا ُم َك َّونَــ ٌة
ــن(ِ )5-3
لاعبيــن.
ِم ْ
الخ ْم َســ ُة ِ
قاط َــرةً،
ُي َشــ ِّك ُل اللا ِّعبــو َن الثَّلاثَــ ُة �أو َ
َو ُي ْم ِســكُ كُ ُّل ِ
واحــ ٍد ِم ْن ُهــ ْم َزمي َلــه ،كَمــا فــي
ال َّر ْســم (.)1
القاط َر ِة ال ُم ِ
ُي َس ّمى اللا ِّع ُب ال� أ َّو ُل في ِ
داف َع.
ُي َش ـ ِّك ُل �أ ْفــرا ُد ال َم ْجمو َع ـ ِة ال�أخْ ــرى دائِـ َـر ًة َح ـ ْو َل
ِ
القاطـ َـرة ،كَمــا فــي ال َّر ْســم(.)2
حاولَـ ِة َر ْمـ ِـي
َي ْبـ َد�أ �أ َحـ ُد اللا ِّعبيـ َـن فــي الدّائِـ َـر ِة بِ ُم َ
اللا ِّعبيـ َـن فــي ِ
القاطـ َـر ِة بِال ُكـ َـرةَ ،و َعلــى اللا ِّعـ ِ
ـب
دافـ ِـع ِحما َيـ ُة �أ ْفــرا ِد ِ
ال ُم ِ
القاطـ َـرة بِ َصـ ِّد ال ُكـ َـرة� ،أ ْو
القاطـ َـر ِة َعــنِ ال ُكـ َـر ِة بِ َت ْح ِ
�إِ ْبعــا ِد ِ
ريكهــا ،كَمــا فــي
ال َّر ْســم (.)3
ُي َم ـ ِّر ُر اللا ِّعبــو َن فــي الدّائِـ َـر ِة ال ُكـ َـر َة َب ْي َن ُهــم �إِلــى
ــي َو إِال�صا َبــة،
َم ْ
ــن ُهــ َو فــي �أ ْف َضــلِ َم ْو ِق ٍــع لِل َّر ْم ِ

()1

()٢

()3

()4

كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤
اعبيـ َـن فــي ِ
ـت ال ُكـ َـر ُة اأ َح ـ َد ال ّل ِ
اإِذا اأصا َبـ ِ
القاطـ َـرة؛ َيخْ ـ ُـر ُج ِم ْنهــاَ ،و َي ْن َض ـ ُّم
اإِلــى ال ّل ِ
اعبيـ َـن فــي الدّائِـ َـرة.
اعبيـ َـن فــي ِ
اعبيـ َـن فــي الدّائِـ َـر ِة بِ إِاصا َبـ ِة اأ َحـ ِد ال ّل ِ
اإِذا ن ََجـ َـح اأ َحـ ُد ال ّل ِ
القاطـ َـر ِة
دافــعَ ،و َيخْ تــا ُر ِمـ ْـن َب ْيــنِ ِ
َياأْ ُخـ ُذ َمــكا َن ال ُم ِ
ل�عبــي الدّائِـ َـر ِة َمـ ْـن َي ِحـ ُّل َم َحـ َّل
ـب الَّــذي َخـ َـر َج ِمـ َـن ِ
ال ّل ِ
اعـ ِ
القاطـ َـرة.
الفائِـ ُز َمـ ْـن َي ْن َجـ ُـح فــي ِحما َيـ ِة ِ
قاط َرتِــهَ ،و َمـ ْـن َي ْسـ َتطي ُع اإِصا َبـ َة َعـ َد ٍد ِمـ َـن
ال ّل ِ
اعبيـ َـن اأ ْك َثـ َـر ِمـ ْـن َغ ْيـرِه.

َنشاط (:)5نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْكت ُُب قِصَّ ة:

١١

نَ ْك ُت ُب ال ِق َّص َة الوا ِر َد َة في ال َّن ِ
شاط (:)5

اأنا َت َع َّل ْمت:

والح َذرِ ِع ْن َد ْاس ِتخْ دا ِم ال َوسائِ ِل َوال� أ َدواتِ ،م ْثلِ
َي ِج ُب اأ ْخ ُذ الحي َط ِة َ
فاتيح ال َك ْه ُرباءَ ،واأ َد ِ
وات ال َم ْط َب ِخ َو َغ ْيرِها؛ لِ� أ َّن
َوالشُّ مو ِعَ ،والغازَِ ،و َم ِ
السلا َمة.
ُي َوفِّران لَنا ال� أ ْم َن َو َّ

١٢

َوسائِ ِل ال َّت ْد ِف َئة،
الح َذ َر
الحيط َة َو َ

َنشاط ( :)6نُ َص ِّمم م ْق َل َمة:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
اأ ْس ُطوانَ ُة ال َمناديلِ ال َو َر ِق َّي ِة ال َك ْرتونِ َّيةَ ،و َر ٌق ِ
َص ا ِآمن ،األوانِ ،
ل�صق،
ل�معِ ،مق ٌّ
َك ْرتو ٌن ُم َق ّوى.
التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
نُ َلــ ِّو ُن ال� أ ْســ ُطوانَ َة ال َك ْرتونِ َّيــ َة ،اأ ْو ن ِ
ُلصــ ُق َع َل ْيهــا
الــ َو َرقَ ِ
اللامع،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
()١
ـص دائِـ َـر ًة ك ِ
َقاع ـ َد ٍة لِلا أ ْس ـ ُطوانَ ِة ِمـ َـن ال َك ْرتـ ِ
ـون
نَ ُقـ ُّ
ال ُمقَــ ّوىَ ،ون ِ
ُلصقُهــا اأ ْســ َف َل ال� أ ْســ ُطوانَة ،كَمــا
فــي ال َّر ْســم (.)٢
نَ ْر ُسـ ُم َعلــى ال� أ ْسـ ُطوانَ ِة اأ ْشــكال� ً َجمي َلـ ًة َونُ َل ِّونُهــا،
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
ــف،
ن ََضــ ُع ال� أ ْســ ُطوانَ َة َعلــى طا ِولَ ِتنــا فــي َّ
الص ّ
َون ََضــ ُع بِ ِ
داخ ِلهــا اأ ْقلا َمنــا َواألوانَنــا.

()٢

()3

١3

َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
السلا َم ِة العا َّمة؟
� -1أ َب ِّي ُن َم ْعنى َّ
الس ِ
الس ِ
لوك
لوك َّ
الصحيحَ ،و�إِشا َر َة ( ) َت ْح َت ُّ
� -2أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) َت ْح َت ُّ
الصحيح :
َغ ْي ِر َّ
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(

)

(

)

(

)

(

)

الح َذ ِر ِع ْندَ:
� -3أ ْك ُت ُب ُط ُرقَ الحي َط ِة َو َ
ْاس ِتخْ دا ِم ِ
الكبا ِر لِغا ِز ال َّط ْهي:
باحة:
الس َ
ُمما َر َس ِة ِّ
َق ْط ِع الشّ ارِع:
الج ّو:
ا ْرتِفا ِع َحرا َر ِة َ

ـب تقريــراً َعـ ْـن شـ ِ
ـث ِمـ ْـن خـ ِ
الســلام ِة العا ّم ـ ِة لِ َمـ ْـن
نبحـ ُ
ـروط ّ
ـلال ال�إ نترنــت ،ونكتـ ُ
يعم ـ ُل فــي مهن ـ ِة البنــا ِء� ،أ ْو مهن ـ ِة ِ
الحــداد ِة.
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ال َّد ْرس

2

ُّ
الش ْر َط ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّية
س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
ِلسطي ِن َّية.
توضيح َد ْو ِر الشُّ ْر َطة الف ْ
ِ
المواطِ نين.
ذك ِر ال أ� ْنشِ َط ِة ا َّلتي تُشا ِر ُك فيها الشُّ ْر َط ُة َم َع ُ
المدا ِرس.
استنتاج َد ْو ِر الشُّ ْر َط ِة في َت ْوعِ َي ِة َط َل َب ِة َ
ِ
المواطِ ِن تِجا َه الشُّ ْر َطة.
بيانِ واجِ ِ
بات ُ

َنشاط ( :)1نُ ِ
��ح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ َع ِّب ُر َش َف ِو ّي ًا ع َْن ُم ْحتَواها:

١6

اأنا َت َع َّل ْمت:

الش ْر َط ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ُة َعلى ال� أ ْمنِ َوال ِّنظا ِمَ ،وتُ َط ِّب ُق القانون؛ بِ ِ
تُحافِ ُظ ُّ
هدف ِحما َي ِة
ال ُم ِ
واطنينَ ،و ُم ْم َت َلكاتِ ِهم َو ُح ِّريّاتِ ِهمَ .و ِم َن ال� أ ْم ِث َل ِة َعلى ال� أ ْع ِ
مال الَّتي َتقو ُم بِها الشُّ ْر َط ُة
الح ِ
الس ْيرَ ،و ِحما َي ُة ال ُم َؤ َّس ِ
كوم َّية.
سات ُ
َت ْنظي ُم َح َر َك ِة ال ُمرورَ ،وال َّتدَخُّ ُل ِع ْن َد ُوقو ِع َحوا ِد ِث َّ

َنشاط ( :)2نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،و َن ْكت ُُب:

-١

-٢
١7

-3

اأنا َت َع َّل ْمت:

-٤

تُشارِكُنا ُّ
الش ْر َط ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ُة في أا ْع ٍ
ِعين في
َثيرةِ ،م ْث َل ُمسا َع َد ِة ال ُمزار َ
مال َو أا ْن ِش َط ٍة ك َ
ناس ِ
بات ال َو َط ِن َّية َو َغ ْيرِها.
َم ْو ِس ِم َق ْط ِف ال َّز ْيتونَ ،و ُمسا َع َد ِة ال ُم
َ
واطنينَ ،وال ُمشا َر َك ِة في ال ُم َ

١8

َنشاط ( :)٣نُ ِ
��ح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ ّم َ َن ْس َت ْن ِت ُجَ ،و َن ْكت ُُب:

-١

-٢

-3

-٤

اأنا َت َع َّل ْمت:

الس ْي ِر
تُ َق ِّد ُم َلنا الشُّ ْر َط ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ُة في ال َم ْد َر َس ِة ال َّت ْو ِع َي َة َعلى ُعبو ِر ال َّطريقِ بِشَ ْكلٍ ا ِآمنَ ،و َّ
ميع الْ ُم ِ
واح ِترا ِم ُح ِ
نين في الْ ُمرور؛ َحتّى نَ َت َج َّن َب ُوقو َع َحوا ِد ِث
َعلى ال� أ ْر ِص َف ِة ْ
قوق َج ِ
واط َ
الصغير؛ لِ ُن ِ
ساع َد الشُّ ْر َط َة في َت ْوفي ِر ال� أ ْمنِ
ال ُّط ُر ِقَ ،وتُ َد ِّر ُبنا َعلى ال ِقيا ِم بِد َْو ِر الشُّ ْر ِط ِّي َّ
لِل ُم ِ
واطن.

١9

َنشاط ( :)4نُ َص ِّم ُم إاِشا َر َة ال ُمرورِ (قِ ْف)َ ،ونُ َمثِّ ُل َد ْو َر ُّ
الش ْر ِط ّي:
الفَعالِ َّي ُة ال�أولى:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
ض َو َو َر ٌق ِ
لَ ْو ُح َك ْر ٍ
ل�م ٌع لَ ْونُ ُه اأ ْح َم ُر بِ َع َد ِد ال َم ْجموعات،
تون ُم َق ّوىَ ،و َر ٌق اأ ْب َي ُ
َص ا ِآمنِ ،
ل�صقَ ،ق َلمَ ،عصا َخ َشـ ِب َّية.
ِمق ٌّ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
ـف َاليـ ِد ُاليســرى َعلــى ال َو َر َقـ ِة َالب ْيضــاء،
نَ ْر ُسـ ُم َكـ َّ
َونَق ُُّصهــا كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
نَ ْر ُس ـ ُم دائِـ َـر ًة َعلــى ِق ْط َع ـ ِة ال َك ْرتـ ِ
ـون ال ُم َق ـ ّوى ثُ ـ َّم
()١
نَق ُُّصهــا بِ َش ـ ْكلٍ دائِ ـ ِر ّي.
ُــص َو َر َقــ ًة ِ
ــراء بِ َشــ ْكلِ دائِ َــرة،
ل�م َعــ ًة َح ْم َ
نَق ُّ
ســاح ِة ِق ْط َعــ ِة ال َك ْر ِ
تــون ال ُم َلــ َّون.
ســاح ُتها بِ ِم َ
ِم َ
ن ِ
ــراء َعلــى دائِ َــر ِة
ُلصــ ُق الدّائِ َــر َة ال ّل ِام َعــ َة َ
الح ْم َ
ال َك ْرتــون ،ثُــ َّم ن ِ
ــض َع َل ْيهــا
ُلصــ ُق ال َك َّ
()٢
ــف ال� أ ْب َي َ
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
الخ َشــ ِب َّية،
ــج َعلــى ال َعصــا َ
نُ َث ِّب ُ
ــت الشَّ ــ ْك َل النّاتِ َ
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
٢٠

()3

الفَعالِ َّي ُة الثّانِ َية:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
ِز ٌّي عا ِكس ،قُ َّب َعةِ ،
صاف َرة� ،إِشا َر ُة ِ(قف) الَّتي َص َّم ْمناهاَ ،ط ْبشو َرة.
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
ساح ِة ال َم ْد َر َسةَ ،ونَ ْر ُس ُم َخطّاً لِل ُمشا ِة بِال َّط ْبشو َرة.
نَخْ ُر ُج �إِلى َ
ـب ُي َمثِّ ُل الشُّ ـ ْر ِط ّي ،طالِ ِ
بان
نُـ َو ِّز ُع ال� أ ْدوا َر َب ْيـ َـن �أ ْعضــا ِء َم ْجمو َع ِتنــا (طالِـ ٌ
َي ْح ِمـ ِ
ـلان �إِشــا َر َة ِ(قــف)َ ،و َب ِق َّيـ ُة �أ ْفــرا ِد ال َم ْجمو َعـ ِة؛ ُي َمثِّـ ُل ِق ْسـ ٌم ِم ْن ُهــم
السـ ّيارات) ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)1
المــا َّرةَ ،و ِق ْسـ ٌم ُي َمثِّـ ُل َد ْو َر َّ

()1
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َنشاط (َ :)5نل َع ُبَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
طاقات لُ ْع َب ِة الدُّمينو.
بِ ُ
التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْج
نُ َو ِّز ُع بِ ِ
طاقات الدُّمينو َعلى ال َم ْجموعات،
كَما في ال َّر ْسم (.)1
()١

ــب ال ِع ِ
ِ
طاقــات بِ َح َس ِ
بــارات
نُطابِــ ُق ال ِب
حيحة،كَما
َو ُّ
الص َو ِر الَّتي َع َل ْيها بِ َطري َق ٍة َص َ
فــي ال َّر ْســم (َ ،)2ح َّتــى نُ ْنهــي اللُّ ْع َبــة.
ال َم ْجمو َع ُة الفائِ َز ُة ِه َي الَّتي ُت ْنهي اللُّ ْع َب َة �أ َّولاً.

22

* الرجوع �إلى دليل المعلم لتنفيذ النشاط السابق.

()٢

الج ْد َو ِل ال�آتي:
ن َْس َت ْن ِت ُج ِم َن اللُّ ْع َب ِة واجباتنا تِجا َه الشُّ ْر َطة ،ثُ َّم نَ ْك ُت ُبها في َ
واجباتنا تِجا َه ُّ
الش ْر َطة
-١
-٢
-3
-٤

اأنا َت َع َّل ْمت:
ِم ْن ِ
واج ِبنا تِجا َه الشُّ ْر َط ِة ال ِف َل ْسطي ِن َّيةْ :اح ِترا ُم ُهمَ ،و َت ْنفي ُذ َت ْعليماتِ ِهمَ ،وال�ل ِتزا ُم بِ َقوانينِ
عاج ِهم بِ َالب ِ
الس ْيرَ ،و َع َد ُم اإِ ْز ِ
لاغات الكا ِذ َبةَ ،و َت ْسهي ُل َع َم ِل ِهم.
َّ

٢3

َنشاط ( :)6نُ َص ِّم ُم قُ َّب َع َة ُش ْر ِط ّي:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َك ْرتونةِ ،
َص ا ِآمن ،اأ ْقلام.
ل�صقِ ،مق ٌّ
التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج

ن ُْح ِضـ ُـر ال َك ْرتونَــةَ ،ونَق ُُّصهــا بِ َشـ ْكلِ نِ ْصـ ِ
ـف دائِـ َـر ٍة

()١

كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١

ـص َك ْرتونَ ـ ًة بِ َش ـ ْكلِ دائِـ َـر ٍة اأ ْك َبـ َـر ِمـ ْـن َح ْج ـ ِم
نَ ُقـ ُّ
ُــص اأ ْطرا َفهــا كَمــا فــي
الــ َّراأْ ِ
س َقليــلا ،ثُــ َّم َنق ُّ
ال َّر ْســم (.)٢
ـراف الَّتــي َتـ َّم َق ُّصهــا كَمــا فــي ال َّر ْســم
َنثْنــي ال� أ ْطـ َ

()3

(.)3
ن ِ
صوصــة؛ لِ ُن َشـ ِّك َل ال ُق َّب َعـ َة كَما
ُلصـ ُق ال ِق َطـ َع ال َم ْق َ

()٤

فــي ال َّر ْســم (.)5

()5

في ال َّر ْســم (.)٤
ـب ِعبــا َر َة شُ ـ ْك ٍر لِلشُّ ـ ْر َط ِة َعلــى ال ُق َّب َعــة ،كَمــا
َن ْك ُتـ ُ
٢٤

()٢

َنشاط (َ :)7نل َع ُب:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

�أ ْقماعَ ،م ْرمى،ك َُرةِ ،
صاف َرة.

التَّ ْنفيذ:

ساح ِة ال َم ْد َر َسة.
نَخْ ُر ُج �إِلى َ
ـف فــي ِ
قاطــراتَ ،ونَ ْر ُسـ ُم َخطّـاً
نَ ْنق َِســمَ ،ون َْص َطـ ُّ
�أمــا َم كُ ِّل ِ
قاطـ َـرة ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)1
الص ِافـ َـرة؛ َيخْ ـ ُـر ُج ال ُم َتســابِ ُق ال� أ َّو ُل
ِع ْن ـ َد َســما ِع ّ
ِمـ ْـن كُ ِّل ِ
قاطـ َـرةَ ،و َي ْجــري بِال ُكـ َـر ِة بِ َشـ ْكلٍ ُم َت َعـ ِّر ٍج
ـول �إِلى َخـ ِّ
َحـ ْو َل ال� أ ْقمــاعَ ،حتّــى ال ُوصـ ِ
ـط ال ِّنها َي ِة
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)2
الخــ ّط،
َيقــو ُم ال ُم َتســابِ ُق بِ َوضْ ِــع ال ُك َــر ِة َعلــى َ
س ال َم ْرمــى ،كَمــا
َو ُي َســ ِّد ُدها بِ َقد َِمــ ِه �إِلــى حــا ِر ِ
فــي ال َّر ْســم (.)3

()1

()٢

()٣

ناو ُب َجمي ُع ال َّط َل َب ِة في اللَّ ِعبَ ،و ِ
القاط َر ُة الفائِ َزة ِه َي الَّتي ُي َس ِّج ُل �أ ْفرا ُدها
َي َت َ
�أ ْك َب َر َع َد ٍد ِم َن ال� أ ْه ِ
دافَ ،ونُ ْط ِل ُق َع َل ْيها ْاس َم شُ ْر ِط ِّي ال ُمرور.
25

َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
حيح َة الَّتي َت ُد ُّل َعلى َع َملِ الشُّ ْر ِط ّيَ ،و�أ َض ُع دائِر ًة
� -1أخْ تا ُر ال ِعبارات َّ
الص َ
َح ْو َل َر ْمزِها:

الحكو ِم َّية.
الم َؤ َّس ِ
سات ُ
أ� ِ -حما َي ُة ُ
الس ْير.
بَ -ت ْن ُ
ظيم َح َر َك ِة َّ
الج ْرحى.
لاج َ
جـِ -ع ُ
لاح ُّ
الط ُرقِ َو َت ْع ُ
بيدها.
دِ� -إ ْص ُ
نين َو ُم ْم َت َلكا ِت ِهم.
الم ِ
هـِ -حما َي ُة ُ
واط َ
الس ْير.
بيق
ِ
وَ -ت ْط ُ
القانون َعلى َم ْن ُيخا ِل ُف َق َ
وانين َّ
َراغات �أنْ ِش َط ًة َتقو ُم بِها الشُّ ْر َط ُة لِ ُمسا َع َد ِة ال ُم ِ
� -2أ ْك ُت ُب في الف ِ
واطنين:

أ� ............................................. -
ب ............................................. -
جـ ............................................ -
� -3أ ْذك ُُر ما تُ َق ِّد ُم ُه لَنا الشُّ ْر َط ُة في ال َم ْد َر َسة.
26

� -4أ ِ
السـ ِ
لاحـ ُ
الصحيــح،
ـلوك َّ
ـظ ال ُّرســوماتَ ،و�أ َضـ ُع �إِشــا َر َة ( ) َت ْحـ َ
ـت ُّ
السـ ِ
الصحيــح:
ـلوك َغ ْيـ ِر َّ
َو�إِشــا َر َة ( ) َت ْحـ َ
ـت ُّ

(

(

)

(

(

)

(

)

)

)

27

ال َّد ْرس

المدَ نِ ّي
الدِّفا ُع َ

٣

س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
المدَ ن ِّي.
فاع َ
معرف ِة َ
الم ْقصو ِد ِبالدِّ ِ
المدَ ن ِّي.
فاع َ
توضيح أاهَ مِ َّي ِة عَ َم ِل الدِّ ِ
ِ
ُ
المدَ ن ِِّي ل ُِلمواطِ نين.
فاع َ
استنتاج ط ُرقِ َت ْو ِع َي ِة الدِّ ِ
ِ
المدَ ن ِّي.
بيانِ واجِ ِ
فاع َ
بات ُ
المواطِ َ
نين تِجا َه الدِّ ِ

َنشاط ( :)1نُشا ِهدَُ ،و َن ْق َراأَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
الفَعالِ َّية ال�أولى:

ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

َم ْق َط ُع في ْديو (الدِّفا ُع ال َم َدنِ ُّي ال ِف َل ْسطي ِن ّي)ِ ،جها ُز َع ْرض.
التَّ ْنفيذ:
نُشا ِه ُد َم ْق َط َع الفي ْديو.

٢8

الفَعالِ َّية الثّانِ َية:

ص ال�آتي:
نَ ْق َراأ ال َّن َّ
َس ـ ِم َع َســعي ٌد َص ْوت ـاً ُم ْر َت ِفع ـاً لِصا ِفـ َـر ِة
اإِ ْنــذارَ ،ف َن َظـ َـر ِمـ َـن النّ ِافـ َذ ِة َوشــا َه َد َسـ ّيا َر ًة
َبيــر ًة ُم ْســ ِر َع ًة لَ ْونُهــا اأ ْح َمــرَ ،ف َســاأ َل
ك َ
الس ـ ّيا َر ُة يــا اأبــي؟
والِـ َد ُه :مــا ه ـ ِذ ِه َّ
ال�أب :اإِنَّها َس ّيا َر ٌة تابِ َع ٌة لِلدِّفا ِع ال َم َدنِ ِّي
ال ِف َل ْسطي ِن ّي.
َسعيدَ :وماذا َي ْعني الدِّفا ُع ال َم َدنِ ّي؟

ال�أب:الدِّفــا ُع ال َم َدنِـ ّـي ُم َؤ َّس َسـ ٌة َو َط ِن َّيـ ٌة
ف اإِلى ِحما َيـ ِة ال ُم ِ
واطنين،
َت ْهـ ِد ُ
الخ َطر.
َواإِنْقا ِذ ِهـ ِم ِع ْنـ َد ُوقــو ِع َ
اأنا َت َع َّل ْمت:

ف اإِلى ِحما َي ِة ال ُم ِ
واطنينَ ،و َت ْقدي ِم ال ُمسا َع َد ِة
المدَ نِ ُّي ال ِف َل ْسطي ِن ُّي ُم َؤ َّس َس ٌة َو َط ِن َّي ٌة َت ْه ِد ُ
الدِّفا ُع َ
ِ
الج ْراأة.
لَ ُهمَ ،واإِنْقا ِذ ِه ْم في
حال�ت َ
صف اأ ْفرا ُدها بِالشَّ جا َع ِة َو ُ
الخ َطرَ ،و َي َّت ُ
َي ْس َتخْ ِد ُم الدِّفا ُع ال َم َدنِ ُّي َس ّي ٍ
توب َع َل ْيها الدِّفا ُع ال َم َدنِ ّي،
ارات َي ْغ ِل ُب َع َل ْيها اللَّ ْو ُن ال� أ ْح َمرَ ،م ْك ٌ
َوال َّر ْقم ( )١٠٢لِلات ِ
ِّصال بِ ِه ْم ِع ْن َد َط َل ِب ال ُمسا َعدَة.
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َنشاط ( :)2نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

()١

()٢

()3

()٤

()5
3٠

ٍ
ش في ال�أمو ِر
ل�ح ْظنا ،نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
* َب ْع َد اأ ْن َ
موعات ثُنائِ َّيةَ ،ونَ َتنا َق ُ
ال�آتِ َية:
اأ ْعمال َيقو ُم بِها الدِّفا ُع ال َم َدنِ ُّي ال ِف َل ْسطي ِن ّي.
آل�ت َو ُمعد ٍ
اأ ْسماء ا ٍ
ّات َي ْس َتخْ ِدمونَها.
ال َو ْقت الَّذي ُي َقدِّمو َن في ِه ال ُمسا َع َد َة لِل ُم ِ
واطنين.
ِض ما َت َو َّصلنا اإِلَ ْي ِه ِم َن اإِ ٍ
ف ،ثُ َّم ن َُس ِّجلُها
جابات اأما َم َط َل َب ِة َّ
الص ّ
* نَ ْعر ُ
الس ّبو َرة.
َعلى ّ

اأنا َت َع َّل ْمت:
ٍ
الحرائِق،
المدَ نِ ُّي لَنا ال ُمسا َع َد َة َو إِال�نْقا َذ في
فاء َ
ُي َق ِّد ُم الدِّفا ُع َ
حال�ت ك َ
َثيرةِ ،م ْنها :اإِ ْط ُ
ُّلوج َع َل ْيهاَ ،و ُمسا َع َد ُة ال ُم ِ
فيض الشَّ وا ِر ُع
َو َف ْت ُح الشَّ وا ِر ِع ِع ْن َد َتراكُ ِم الث ِ
واط َ
نين ِع ْندَما َت ُ
رين في ال َمباني اأو ال َمصا ِع ِد ال َك ْه ُربائِ َّية،
زيرةَ ،واإِنْقا ُذ ال ُم َ
حاص َ
َوال َمنا ِز ُل بِ ِميا ِه ال� أ ْمطا ِر ال َغ َ
اأ ْو في اأ ِّي َم ٍ
كان ا َآخر.
3١

َنشاط (:)٣نُ ِ
��ح ُظَ ،ونُ َل ِّون:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

األوا ٌن َخ َش ِب َّية.
التَّ ْنفيذ:
نَ ْذك ُُر ْاس َم ال َّر ْسم (.)١
لوان ال ُم ِ
نُ َل ِّو ُن ال َّر ْس َم بِال� أ ِ
ناس َب ِة.
نَ ْك ُت ُب َر ْق َم ال�ت ِ
الخاص بِها في ال ُم ْس َتطيلِ.
ِّصال
َّ

ال َّر َقم:

()١
3٢

َنشاط (َ :)4نل َع ُب:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

ِ
صاف َرةَ ،ط ْبشو َرة.
التَّ ْنفيذ:
احةَ ،ونَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
الس َ
نَخْ ُر ُج �إِلى ّ
ف في ِ
قاطراتَ ،ونَ ْر ُس ُم َخطّاً لِل ِبدا َي ِة �أما َم
ن َْص َط ُّ
كُ ِّل ِ
(خ ّط ال�أمان)
قاط َرةَ ،ونَ ْر ُس ُم َخ َّط نِها َي ٍة َ
ف ِع ْن َد ُه قائِ ٌد ِم ْن كُ ِّل
َعلى ُب ْع ِد (ِ 20متراً )َ ،ي ِق ُ
ِ
قاط َرة ،كَما في ال َّر ْسم (.)1

الص ِاف َرةَ ،ي ْن َط ِل ُق القائِ ُد ِم ْن َخ ِّط
ِع ْن َد َسما ِع َّ
مان بِاتِّجا ِه ِ
ال� أ ِ
القاط َرةَ ،و ُي ْم ِسكُ اللا ِّع َب ال� أ َّو َل
ف في ُم َق ِّد َم ِة ِ
القاط َرة ،ثُ َّم ِ
يوصلُ ُه �إِلى
الَّذي َي ِق ُ

خط بداية

خط بداية

()1

()٢

خط ال�أمان

خط ال�أمان

َخ ِّط ال�أمان ،كَما في ال َّر ْسم (.)2
قاط َرتِهَ ،و ُي ْم ِسكُ َزمي َل ُه ال� أ َّو َل في ِ
َيعو ُد اللا ِّع ُب الَّذي َت َّم �إِنْقا ُذ ُه �إِلى ِ
القاط َرة،
َو ِ
ميع ال َّط َل َبة.
يوصلُ ُه �إِلى َخ ِّط ال�أمانَ ،وهكذا َحتّى الانْ ِتها ِء ِم ْن َج ِ
ِ
القاط َر ُة الَّتي َت ْن َتهي �أ َّولا ً ِم َن ال ُو ِ
صول �إِلى َخ ِّط ال�أمان ِه َي الفائِ َزةَ ،ون َُس ّميها
ِ(ف ْر َق ُة إِال�نْقاذ .)102
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َنشاط ( :)5نُ ِ
��ح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ ّم َ َن ْس َت ْن ِت ُج َ ،ونُ َع ِّب ُر َش َف ِو ّي ًا ع َْن ُم ْحتَواها:

اأنا َت َع َّل ْمت:

َيقو ُم الدِّفا ُع ال َم َدنِي بِ َت ْو ِع َي ِة ال ُم ِ
واطنين؛ َع ْن َطريقِ اإِ ْصدا ِر َب ٍ
يانات تُ َو ِّض ُح َك ْي ِف َّي َة َت َج ُّن ِب
ُّ
ريب ال ُم ِ
الح ِ
الحوا ِدثَ ،و ِ
واح َوال ُم ْم َت َلكاتَ ،و َت ْد ِ
نين َعلى اإِ ْطفا ِء
فاظ َعلى ال� أ ْر ِ
ُوقو ِع َ
واط َ
روج ِم َن ال َمباني بِاأ ٍ
الخ َطر.
مان ِع ْن َد ُوقو ِع َ
الحرائِقَ ،و ُ
َ
الخ ِ
3٤

فَ ،و َن َت َع َّلم:
َنشاط (َ :)6ن ْكت َِش ُ
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
توب فيهاِ :
واجباتُنا تِجا َه الدِّفا ِع ال َم َدنِ ّي،
بِ ٌ
طاقات َم ْط ِو َّي ٌة َم ْك ٌ
لوكات َس ْل ِب َّي ٌة تِجا َه الدِّفاع ال َم َدنِ ّي.
ُس
ٌ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق ِ
موعات.
ج
م
في
م
َس
ْ
َ
ُ
ِ
نَلتزم بتعليمات
َتخْ تــا ُر كُ ُّل َم ْجمو َع ـ ٍة َع ـدَداً
ِم َن ال ِبطاقـ ِ
ـات ال َم ْط ِو َّية،كَما
فــي ال َّر ْســم (.)١

َ ُ َْ
الدِّفا ِع المدنِ ِّي

()١

ـش
نَ ْق ـ َـراأ ال َم ْكت ــوبَ ،ونَ َتنا َق ـ ُ
ِ
الواج ِ
ـــب الَّـــذي
َحـــ ْو َل
اخْ َت ْرنــاه ،كَمــا فــي ال َّر ْســم
(.)٢

()٢
35

السـ ِ
ـلوكات اإِلــى اإيجابِ َّيـ ٍة نَقــو ُم بِهــا تِجــا َه الدِّفــا ِع ال َم َدنِـ ّـيَ ،واأخْ ــرى
ن َُص ِّنـ ُ
ـف ُّ
الجـ ْد َو ِل ال�آتــي:
َســل ِب َّي ٍة ل� نَقــوم بِهــا ،ثُـ َّم نَ ْك ُت ُبهــا فــي َ
ُس
ٌ
لوكات َسل ِب َّي ٌة ل� َنقو ُم بِها تِجا َه الدِّفا ِع
لوكات إايجا ِب َّي ٌة َنقو ُم بِها تِجا َه الدِّفا ِع ُس
ٌ
المدَ نِ ّي
المدَ نِ ّي
َ
َ

اأنا َت َع َّل ْمت:

ليمات الدِّفا ِع ال َم َدنِ ّي؛ لِ�أنَّها تُ َوفِّ ُر لَنا ِ
واج ِبنا ال�ل ِتزا ُم بِ َت ْع ِ
ِم ْن ِ
الحما َيةَ ،وكَذلِكَ َت ْسهي ُل
َع َملِ اأ ْفرا ِد َط ِ
ِ
صول اإِلى َم ِ
واق ِم ِهَ ،و ُمسا َع َدتِ ِه ْم في ال ُو ِ
المناسب،
كان الحا ِدث في ال َو ْق ِت
ِّصال بِ ِه ْم َفق َْط ِع ْن َد ُوجو ِد َخ َط ٍر ُي َه ِّد ُد َحيا َة ال ُم ِ
َوال�ت ِ
نين َو ُم ْم َت َلكاتِ ِهم.
واط َ
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َنشاط ( :)7نُ َص ِّم ُم َط ّفا َي َة َحريق:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
لاسـ ِ
بلاسـ ِ
ـتيك َّية،
ـص ا ِآمــنَ ،م ّص َ
اصـ ٌة بِ ْ
ُع ْبـ َو ٌة ْ
ـتيك َّي ٌة فا ِر َغــةَ ،و َر ٌق اأ ْح َمــرِ ،م َقـ ٌّ
ِغــراءِ ،مل َقـ ُ
ـط َغســيل.
التَّ ْنفيذ:
ـراء بِ َح َسـ ِ
ـب َح ْج ِم ال ُع ْبوة،
ـص ال َو َر َقـ َة َ
الح ْمـ َ
نَ ُقـ ُّ
كَمــا في ال َّر ْســم (.)١
()١

ن ِ
ـراء َعلــى ال ُع ْب ـ َوة ،كَمــا
ُلص ـ ُق ال َو َر َق ـ َة َ
الح ْمـ َ
فــي ال َّر ْســم (.)٢
اص ـ َة َعلــى ُع ُنــقِ ال ُع ْب ـ َوة؛ لِ ُت َمثِّ ـ َل
نُث َـ ـ ِّب ُت ال َم ّص َ
ُخ ْرطــو َم المــاء ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
ن ِ
ُلصــ ُق ال ِملق َ
َــط َعلــى ِغطــا ِء ال ُع ْبــ َوة لِ ُت َمثِّــ َل
ال ِم ْق َبــض ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤
ِض ال� أ ْعمــا َلَ ،ونَخْ تــا ُر اأ ْف َضــ َل ِم ْطفَــاأ ِة
نَ ْعــر ُ
ــف.
َحريــقٍ َ ،ون ََض ُعهــا فــي ُغ ْر َفــ ِة َّ
الص ّ

()٢

()3

()٤
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َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
� -1أ ْك ُت ُب ال َم ْقصو َد بِالدِّفا ِع ال َم َدنِ ّي:

 -2ماذا َي ْعني لي ال�آتي؟
أ� َ -سماعُ صا ِف َر ِة َس ّيا َر ِة ِّ
الم َد ِن ّي.
فاع َ
الد ِ

ب  -ال َّر ْقم (.)102
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حيحــةَ ،و�إِشــا َر َة (
� -3أ َضــ ُع �إِشــا َر َة ( ) ُمقابِــ َل ال ِعبــا َر ِة َّ
الص َ
حيحــة:
ال ِعبــا َر ِة َغ ْيــ ِر َّ
الص َ
َيقو ُم ِّ
قوع
الم ِ
الم َد ِن ُّي ِب َت ْو ِع َي ِة ُ
الدفاعُ َ
واط َ
نين َو َت ْدري ِب ِهم َعلى َك ْي ِف َّي ِة َت َج ُّن ِب ُو ِ
)
(
			
الحوا ِدث.
َ
) ُمقابِــ َل

الم َد ِن ّي َو ُه ْم َي َ
ريق ِّ
قومون ِب َع َم ِل ِهم( .
َن َت َج َّم ُع َح ْو َل َف ِ
فاع َ
الد ِ

)

ماع صا ِف َر ِة َس ّيا َر ِة ِّ
ارات
الس ّي ِ
فاع َ
ميع َّ
الد ِ
ِع ْن َد َس ِ
الم َد ِن ّيَ ،يجِ ُب َعلى َج ِ
َف ْت ُح َّ
							
ريق َلها.
الط ِ

(

)

ليمات ِّ
الم َد ِن ّي.
أ�ل َت ِز ُم ِب َت ْع ِ
فاع َ
الد ِ

(

)

أ�سا ِع ُد ِّ
كان الحا ِدث( .
الم َد ِن َّي في ال ُوصولِ �ِإلى َم ِ
الدفاعَ َ

)

� -4أ ْعطــي �أ ْم ِث َلــ ًة َعلــى �أ ْع ِ
مــال إِال�نْقــا ِذ َوال ُمســا َع َد ِة الَّتــي َيقــو ُم بِهــا الدِّفــا ُع
ــي.
ال َم َدنِ ّ
ف علــى ال� أ ِ
دوات التــي
 -٥نُ َنظّـ ُم زيــار ًة �إلــى �أحـ ِد مراكـ ِز الدفــا ِع المدنــيَ ،ونَ َتعـ ّر ُ
َي ْسـ َتخْ ِدمونَها فــي َعم ِله ْم.
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ال َّد ْرس
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الهِ��لُ ال� أ ْح َم ُر ال ِف َل ْسطي ِن ّي
س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

الم ْقصو ِد بِال ِهلالِ ال أ� ْح َم ِر ال ِف َل ْسطين ِّي.
توضيح َ
ِ
أ
بيانِ َمها ِّم ال ِهلالِ ال� ْح َم ِر ال ِف َل ْسطين ِّي.
المواطِ نين.
استنتاج أا ْنشِ َط ِة ال ِهلالِ ال أ� ْح َم ِر في َت ْو ِع َي ِة ُ
ِ
أ
َ
المواطِ ِن تِجا َه ال ِهلالِ ال� ْح َم ِر ال ِفل ْسطين ِّي.
معرف ِة واجِ ِ
بات ُ
ال�حت ُ
ِلال لِل ِهلالِ ال أ� ْح َم ِر ال ِف َل ْسطين ِّي.
الم ِ
عيقات ا َّلتي ُي َس ِّب ُبها ْ
المخاطِ ِر َو ُ
ذك ِر َ

َنشاط (َ :)1ن ْق َراأ ِ
الحوا َر ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
��ح ُظ ال َّر ْس َم َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:

ف َت ْم َس ُح ال ُغبا َر َع ِن ال� أ ِ
ثاثِ ،ع ْندَما ال َت َف َت ْت اإِلى ا ْب َن ِتها َوقالَت:
يوس َ
كان َْت اأ ُّم ُ
َع َل ْينا اأ ْن ن ُْس ِر َع في اإِنْجا ِز
اأ ْع ِ
مال َالب ْي ِت يا َغدير.
َغدير :لِماذا يا اأ ّمي؟
ال�أمَّ :ســ َن ْذ َه ُب َاليــ ْو َم َمعــاً؛
تــاح َم ْركَــ ٍز
لِ ُحضــو ِر ا ْف ِت ِ
َجدي ـ ٍد لِ َج ْم ِع َّي ـ ِة ال ِهـ ِ
ـلال
ال� أ ْح َمـ ِر ال ِف َل ْســطي ِن ِّي فــي
َق ْر َي ِتنــا.
٤٠

َغديرَ :وما ِه َي َج ْم ِع َّي ُة ال ِه ِ
لال ال� أ ْح َم ِر يا �أ ّمي؟
الاج ِتما ِع َّي َة
ال�أمّ� :إِنَّها ُم َؤ َّس َس ٌة ِف َل ْسطي ِن َّية ،تُ َق ِّد ُم ِخ ْدماتِها ِّ
الص ِّح َّي َة َوال ِّط ِّب َّي َة َو ْ
الح ْربَ ،ولَها َمرا ِك ُز في ُمحا َف ِ
ين في �أ ْو ِ
ظات
السل ِم َو َ
لِل ِف َل ْسطي ِن ّي َ
قات ِّ
ال َو َط ِنَ ،وال ُم َخ َّي ِ
مات ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة في الخارِج.

ش في ال�أمو ِر ال�آتِية:
نَ ْنق َِس ُم �إلى َم ْجموعاتَ ،ونَ َتنا َق ُ
نُ ْعطي َو ْصفاً لِلشِّ عا ِر ال َم ْرسو ِم َعلى ِ
الياف َطةَ ،و َس ّيا َر ِة إِال� ْسعاف.
نَ ْذك ُُر ْاس َم ال ُم َؤ َّس َس ِة الَّتي َي ُد ُّل َع َل ْيها هذا الشِّ عار.
ن َُب ِّي ُن ال َم ْقصو َد بِال َّر ْق ِم ( )101ال َم ْك ِ
توب َعلى َس ّيا َر ِة إِال� ْسعاف.
نُ َل ِّونُ:
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اأنا َت َع َّل ْمت:
ميع ُمحا َف ِ
َج ْم ِع َّي ُة اله ِ
ظات ِف َل ْسطين،
ِ��ل ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ِّي ُم َؤ َّس َس ٌة ِف َل ْسطي ِن َّي ٌة لَها َمرا ِك ُز في َج ِ
َوال ُم َخ َّي ِ
مات ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ال َم ْوجو َد ِة خار َِج ال َو َطن.
َثيرةِ ،م ْنهاِ :
تُ َق ِّد ُم َج ْم ِع َّي ُة ال ِه ِ
مات
الخ ْد ُ
لال ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ِّي ال ُمسا َع َد َة لِل ِف َل ْسطي ِن ّي َ
ين في َجوانِ َب ك َ
فيف ُمعانا ِة ال ُم ِ
ال�ج ِت ِ
ماع َّية؛ بِ َهد ِ
َف َتخْ ِ
نين في اأ ْو ِ
الح ْرب.
ال ِّط ِّب َّي ُةَ ،و ِّ
الص ِّح َّي ُةَ ،و ْ
السل ِم َو َ
واط َ
قات ِّ

َنشاط ( :)2نُ ِ
الس ِ
ؤال
جيب ع َِن ُّ
��ح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم َن ْس َت ْن ِت ُجَ ،ونُ ُ
الَّذي َيليها:

٤٢

ن ِ
ُناقش ،ونُ ْعطي َراأْ َينا بِما َتقو ُم بِ ِه ِف َر ُق ال ِه ِ
لال ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ّي.

اأنا َت َع َّل ْمت:

عافات ال� أ َّولِ َّي َة لِل ُمصابينَ ،و َت ْن ُقلُ ُهم اإِلى ال ُم ْس َت ْش ِ
لال ال� أ ْح َم ِر إِال� ْس ِ
تُ َق ِّد ُم َج ْم ِع َّي ُة ال ِه ِ
فيات
واج ِ
ال�ح ِت ِ
ناء َحوا ِد ِث
لال ّ
هات َم َع ْ
ناء ال ُم َ
ِع ْن َد ُوقو ِع َحوا ِد ِث َّ
الصهيونِ ِّيَ ،واأ ْث َ
الس ْيرَ ،واأ ْث َ
الحرائِقِ َو َغ ْيرِها.
َ
َيات َوال ِع ِ
لال ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ِّي في اإِنْشا ِء ال ُم ْس َت ْشف ِ
تُ ْس ِه ُم َج ْم ِع َّي ُة ال ِه ِ
الص ِّح َّية،
يادات ِّ
الس ْم ِع َّية َو َالب َص ِر َّية.
َو َف ْت ِح ال َمدا ِر ِ
س لِ َذوي إِال�عا َق ِة َّ

٤3

َنشاط (َ :)٣نل َع ُب:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

تون ال ُم َق ّوىَ ،ط ْبشورةِ ،
لواح ِم َن ال َك ْر ِ
ث ُ
صاف َرة.
َلاث كُرات ،ثَلا َث ُة اأ ٍ

التَّ ْنفيذ:

نَ ْنق َِس ُم اإِلى ث ِ
َلاث َم ْجموعات.
ـط بِدا َيــةَ ،و َخـ َّ
نَ ْر ُس ـ ُم َخـ َّ
ـط نِها َي ـ ٍة َعلــى ُب ْعــد
ِ
(١5م ْتــراً) ِم ْنــه.
ــف كُ ِّل َم ْجمو َعــ ٍة ِع ْنــ َد َخ ِّ
ــط
َي ْص َط ُّ
ــف نِ ْص ُ
ـف ال� آ َخـ ُـر ِع ْنـ َد َخـ ِّ
ـط ال ِّنها َيــة،
ال ِبدا َيــةَ ،وال ِّن ْصـ ُ
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
ن ََضـ ُع ال ُكـ َـر َة ِع ْنـ َد َخـ ِّ
ـط ال ِبدا َيــةَ ،و ِع ْنـ َد َســما ِع
الص ِاف َــر ِة َيقــو ُم ِ
ل�ع ِ
ــن كُ ِّل َم ْجمو َعــة
ّ
بــان ِم ْ
بِ َوضْ ِعهــا َعلــى لَــ ْو ِح ال َك ْر ِ
تــون ال ُمقَــ ّوى،
ــلاق بِهــاَ ،و ُي َســلِّما لَــ ْو َح ال َك ْر ِ
َوال�نْ ِط ِ
تــون
َو َع َل ْي ـ ِه ال ُكـ َـرة لِ ُزملائِ ِه ـ ْم ِع ْن ـ َد َخـ ِّ
ـط ال ِّنها َيــة،
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
٤٤

خط بداية
خط نهاية
()١

()٢

َي ْن َط ِل ـ ُق ال ّل ِ
ـان اللَّـ ِ
اعبـ ِ
ـذان َت َس ـلَّما اللَّ ـ ْو َح َوال ُكـ َـرة؛
لِ َيعــودا بِ ِهمــا اإِلــى َخـ ِّ
ـط ال ِبدا َيــةَ ،و ُي َس ـلِّما اللَّ ـ ْو َح
َوال ُكـ َـر َة لِ ِ
لاع َب ْيــنِ َجدي َد ْيــن ِمـ ْـن َم ْجمو َع ِت ِهـ ْم ،كَمــا
()3
فــي ال َّر ْســم )،
الجمي ـ ُع
(َ ،)3وهكــذا َحتّــى ُي ْك ِم ـ َل َ
اللُّ ْع َبــة.
ِ
سقوط ال ُك َر ِة َعلى ال� أ ْرضَ ،ون َُس ّميها
ال َم ْجمو َع ُة الفائِ َزة ُت ْنهي َع َم َلها دو َن
َم ْجمو َعة إِال�نْقاذ.

َنشاط ( :)4نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،ونُ َع ِّب ُر ِكتا ِب ّي ًا:

-١

-٢
٤5

-3

-٤

اأنا َت َع َّل ْمت:
َيقو ُم الهِ��لُ ال� أ ْح َم ُر ال ِف َل ْسطي ِن ُّي بِاأنْ ِش َط ٍة ُمخْ َت ِلفَةِ ،مثْل :اإِقا َم ِة ال ُم َخ ّي ِ
الص ْي ِف َّية؛
مات َّ
ريب ال ُم ِ
دوث ال َكوارِثَ ،و َت ْنفي ِذ َد ْو ِ
نين َعلى إِال�نْقا ِذ ِع ْن َد ُح ِ
رات َت ْد ٍ
لِ َت ْد ِ
ريب لَ ُه ْم َعلى
واط َ
عين؛ لِ ُمسا َع َد ِة ال ُم ِ
إِال� ْس ِ
واطنينَ ،و َت ْقدي ِم ال َّت ْو ِع َي ِة
عافات ال� أ َّولِ َّيةَ ،و َت ْشكيلِ ِف َر ِق ال ُم َت َط ِّو َ
س ولِ َذوي إِال�عا َقة.
َوال َّد ْع ِم لِ َط َلب ِة ال َمدار ِ
واجبِنا تِجا َه اله ِ
ِم ْن ِ
ِ��ل ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ّي:

ال�تِّصا ُل بِال ِه ِ
الضرو َر ِة َفق َْط.
لال ال� أ ْح َم ِر ِع ْن َد َّ
َت ْسهي ُل َع َم ِل ِف َر ِق ال ِه ِ
لال ال� أ ْح َمرَ ،و َع َد ُم اإِعا َق ِة َح َر َك ِت ِهم.
لال ال� أ ْح َمرَ ،وال�ل ِتزا ُم بِ َت ْعليماتِ ِهمَ ،و َت ْقدي ُم ال َّت َب ُّر ِ
ال ُمشا َر َك ُة في ال َّت َط ُّو ِع َمع ِف َر ِق ال ِه ِ
عات لَ ُهم.

٤6

َنشاط ( :)5نُ ِ
��ح ُظَ ،ونُ َف ِّك ُر ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
الج ْدول:
ن َُب ِّي ُن ال َّت َص ُّر َ
ف َّ
حيح َواأث ََر ُه ال ُم َت َوقَّعَ ،ونَ ْك ُت ُب ُهما في َ
الص َ
الت ََّص ُّر ُف الصَّ حيح

الج ِّيد
اأ َث ُر ُه َ

الت ََّص ُّر ُف الصَّ حيح

الج ِّيد
اأ َث ُر ُه َ

٤7
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الت ََّص ُّر ُف الصَّ حيح

الج ِّيد
�أ َث ُر ُه َ

الت ََّص ُّر ُف الصَّ حيح

الج ِّيد
�أ َث ُر ُه َ

َنشاط ( :)6نُ ِ
الس ِ
ؤال
جيب ع َِن ُّ
��ح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ
الَّذي َيليها:

الصهيونِي َط ِ
ن ِ
واق َم إِال� ْس ِ
ال�ح ِت ِ
عاف ِم َن ال ِقيا ِم بِ َع َم ِلها.
ُناقش ،اأث ََر َم ْن ِع ْ
لال ّ ِّ

٤9

اأنا َت َع َّل ْمت:

عوبات َو َم ِ
ارات إِال� ْس ِ
طين اإِلى ُص ٍ
ال�ح ِتلال
ض ال َّطوا ِق ُم ال ِّط ِّب َّي ُة َو َس ّي ُ
سب ِب ْ
عاف في ِف َل ْس َ
خاط َر بِ َ
َت َت َع َّر ُ
ارات إِال� ْس ِ
الص ْهيونيِ ،م ْنهاَ :م ْن ُع َس ّي ِ
عاف ِم َن ال ُو ِ
صول اإِلى ال� أ ْشخاص ال َّذ َين اأصيبوا بِ َس َب ِب
ِّ
لاح ِت ِ
فين اإِلى
ض َب ْع ِ
قاو َم ِت ِه ْم لِ ْ
ُم َ
ض ال ُم ْس ِع َ
لالَ ،واإِ ْسعا ِف ِهم َونَ ْق ِل ِه ْم اإِلى ال ُم ْس َت ْشفَياتَ ،و َت َع ُّر ُ
راءات ُمخالِ َف ٌة لِ ُح ِ
قوق إِال�نْسان.
ال� ْع ِتدا ِء َع َل ْي ِه ْم ،اأ ْو اإِصا َب ِت ِه ْم اأو ْاس ِت ْشها ِد ِهمَ ،وه ِذ ِه إِال� ْج ُ

َنشاط ( :)7نُ َص ِّم ُم َسيا َر َة إا ِْسعاف:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:

اإِ ْسـ ِف ْن َجةَ ،و َر ُق َك ْرتـ ٍ
ـصَ ،ق َلـ ُم َرصــاصِ ،
ل�صــق،
ـون اأ ْسـ َودَ ،واأ ْب َيــضَ ،واأ ْح َمــرِ ،م َقـ ّ
َق َلـ ٌم َخ ُّطـ ُه َعريــض.

التَّ ْنفيذ:

الصو َرة (.)١
ُص َط َر َ
ف إِال� ْس ِف ْن َج ِة كَما في ّ
نَق ُّ
()١

نَ ْر ُســ ُم َعلــى َو َر ِق ال َك ْر ِ
تــون ال� أ ْســ َو ِد اأ ْر َبــ َع
َدوائِــرَ ،ونَق ُُّصهــا لِ ُص ْنـ ِـع َع َجــلات ،كَمــا فــي
الصــو َرة (.)٢
ّ
5٠

()٢

نَ ْر ُسـ ُم َعلــى َو َر ِق ال َك ْرتـ ِ
ض �أ ْر َب ـ َع َدوائِـ َـر
ـون ال� أ ْب َي ـ ِ
السـ ْوداء ،ثُـ َّم
بِ َح ْجـ ٍم �أ ْص َغـ َـر ِمـ ْـن َح ْجـ ِم الدّائِـ َـر ِة َّ
نَق ُُّصهــا َون ِ
السـ ْوداء ،كَمــا
ُلصقُهــا َعلــى الدَّوائِـ ِر َّ
الصــو َرة (.)3
فــي ّ
ُلصــ ُق الدّوائِ َــر (ال َع َجــلات) َعلــى �أ ْط ِ
ن ِ
ــراف
الصــو َرة (.)4
إِال� ْســ ِف ْن َجة ،كَمــا فــي ّ
ــن
غيــر ٍة ِم َ
ــس ِق َط ٍــع ُم ْســ َتطي َل ٍة َص َ
نَق ُّ
ُــص َخ ْم َ
ال َك ْرتــون؛ لِ َع َمــلِ شَ ــبابيكَ جانِ ِب َّيــةَ ،ون ِ
ُلصقُهــا
َعلــى إِال� ْســ ِف ْن َجة.
ــن ال َك ْر ِ
ُــص ث َ
تــون ال� أ ْح َمــر
َــلاث ِق َط ٍــع ِم َ
نَق ُّ
َعلــى شَ ــ ْكلِ ِ
ِ
َ
َ
ــي
ف
ر
ط
لــى
ع
ُهــا
ق
ُلص
ن
و
ــلال،
ه
َ
َ
َ
ِّ
ــراء ك ََضــ ْو ِء
ُــص �أ ْســ ُطوانَ ًة َح ْم َ
إِال� ْســ ِف ْن َجةَ ،ونَق ُّ
الس ـ ّيا َرة النّاتِ َجــة،
�إِنْــذارَ ،ونُ ِل ُصقهــا َعلــى َظ ْه ـ ِر َّ
الصــو َرة (.)5
كَمــا ُهــ َو فــي ّ

()٣

()٤

()٥
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َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
حيحــةَ ،و�إِشــا َر َة ( ) ُمقابـ َل ال ِعبــا َر ِة
� - 1أ َضـ ُع �إِشــا َر َة ( ) ُمقابـ َل ال ِعبــا َر ِة َّ
الص َ
حيحــة:
َغ ْيـ ِر َّ
الص َ
ُي َد ِّر ُب ال ِه ُ
)
(
عافات ال أ� َّو ِل َّية.
نين َعلى ال ِإ� ْس ِ
الم ِ
لال ال أ� ْح َم ُر ُ
واط َ
ُي َش ِّك ُل ال ِه ُ
ساع َد ِة ال ّناس ِم ْن
لال ال أ� ْح َم ُر ِف َر َق ُم َت َط ِّوعين؛ ِل ُم َ
)
(
						
المدا ِرس َو َغ ْي ِر ِهم.
طلبة َ
)
(
				
ليمات ال ِهلالِ ال أ� ْح َمر.
لا ن َْه َت ُّم ِب َت ْع ِ
)
الم َت َض ِّررين( .
نُشا ِر ُك في ال َّت َب ُّر ِع ِلل ِهلالِ ال أ� ْح َمر؛ ِم ْن أ� ْج ِل ُم َ
ساع َد ِة ُ
� -2أ َب ِّي ُن ال َم ْقصو َد بِال ِه ِ
لال ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ّي.
� -3أ ْك ُت ُب ثَلا َث َة �أ ْع ٍ
مال َيقو ُم بِها ال ِهلا ُل ال� أ ْح َم ُر ال ِف َل ْسطي ِن ّي:
....................................................
...................................................
....................................................
ـات َو َم ِ
� -4أ ْعطــي �أ ْم ِث َل ـ ًة َت ـ ُد ُّل َعلــى ُمعيقـ ٍ
الاح ِتــلا ُل لِ ِفـ َـر ِق ال ِهـ ِ
ـلال
خاطـ َـر ُي َس ـ ِّب ُبها ْ
ال� أ ْح َم ـ ِر ال ِف َل ْســطي ِن ّي.
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ِ
الحالات ال�آتِ َية؟
ف في
ف َي ِت ُّم ال َّت َص ُّر ُ
َ -٥ك ْي َ
ناء ال َع َمل.
َم ْجمو َع ٌة ِم َن ال ُع ّم ِال أ� َ
صيب َزميلُ ُه ْم �إِصا َب ًة بالِ َغ ًة �أ ْث َ
واب َوال َّن ِ
َر�أى �أ َح ُد الما َّر ِة ِط ْفلا ً َو ْح َد ُه ِ
داخ َل َس ّيا َر ٍة ُم ْغ َل َق ِة ال� أ ْب ِ
وافذ.
عاف تُ ْط ِل ُق ِ
َس ّيا َر ُة �إِ ْس ٍ
صاف َر َة إِال�نْذارَ ،و�أما َمها َس ّيا َر ُة ُركّاب.
ُم َت َط ِّوعو َن ِم َن ال ِه ِ
الح ّي.
لال ال� أ ْح َم ِر ال ِف َل ْسطي ِن ِّي َيقومو َن بِ َح ْم َل ِة نَظا َف ٍة في َ
ِ
بوضع �إشار ِة ( )
العبارات ال�آتي ِة ،ث ّم �أق ِّي ُم َت َعلُّمي،
� -6أقر�أ ك َّل عبار ٍة ِم َن
ِ
في الخان ِة المناسب ِة:
العبارات
ُ
ِ
سطيني.
الهلال ال�أحم ِر ال ِف َل
معرفتي بمفهو ِم
ِّ

منخفض
متوس ٌط
مرتف ٌع
ّ
ٌ

ِ
سطيني.
الهلال ال�أحم ِر ال ِف َل
استنتاجي لمها ِّم
ِّ
سطيني.
حمر ال ِف َل
ذكري لِل�أنْ ِش َط ِة الّتي يقو ُم بها الهلا ُل ال� أ ُ
ُّ

ِ
سطيني.
الهلال ال�أحم ِر ال ِف َل
معرفتي لواجباتي تجا َه
ِّ
ُمشا َركَتي َم َع ُز َملائي في َت ْنفي ِذ �أنْ ِش َط ِة ال َّد ْرسِ.

ِ
ِ
الكرتون.
سطيني ِم َن
الهلال ال�أحم ِر ال ِف َل
تصميمي لسيار ِة
ِّ
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ال َّد ْرس

5

َه ْي َئ ُة ُش ِ
ؤون ال� أ ْسرى َوال ُم َح َّررين
س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ

الم ْقصو ِد بِال أ� ْسرى.
توضيح َ
ِ
الم َح َّررين ال ِف َل ْسطي ِن َّية.
بيانِ أاهَ مِ َّي ِة َد ْو ِر هَ ْي َئ ِة ُشؤونِ ال أ� ْسرى َو ُ
اله ْيئَة.
توضيح ال أ� ْنشِ َط ِة ا َّلتي تَقو ُم بِها َ
ِ

َنشاط (َ :)1ن ْق َراأ ِ
الحوا َر ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
الصو َر َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
��ح ُظ ّ

ِ
الماض َية.
ف الثّالِ ِث َزمي َل ُه ْم نِضال� ً َب ْع َد ا ْع ِتقال والِ ِده ال َل ْي َل َة
زا َر َط َل َب ُة َّ
الص ِّ
فاجاأْنــا اللَّ ْي َلــ َة الماضيــة
ــب نِضــا ٌل بهــ ْم َوقــال :شُ ــ ْكراً لَ ُكــم ،لَقَــ ْد َت َ
َر َّح َ
ال�ح ِت ِ
الص ْهيونــي َم ْن ِزلَنــاَ ،وقامــوا با ْع ِتقــال والِــدي ،مــا
ــلال ِّ
با ْق ِتحــام ُجنــود ْ
َســ َّب َب لِ
ــب َوال َق َلــق.
ــي ال َّت َع َ
َ
ــن ا ِ
آل�ف
ــح اأســيراً َك َغ ْيــ ِر ِه ِم ْ
قالَــت ال�أم:ل� َت ْق َلــ ْق يــا نِضــا ُلَ ،فوالِــ ُد َك اأ ْص َب َ
ال� أ ْســرى ال ِف َل ْســطي ِن ّيين.
نِضالَ :و َم ْن ُه ْم ال� أ ْسرى يا اأ ّمي؟
5٤

ال�أمُّ :هـ ْم ُم ِ
ـعب ِنا
ناضلــو َن ِمـ ْـن اأ ْبنــا ِء شَ ـ َ
ذيـــن ُيقاومـــو َن
ال ِف َل ْســـطي ِن ِّي الَّ َ
صبح ــوا
ال�ح ِت ــلا َل ِّ
ْ
الص ْهيونِ ـ ّـيَ ،واأ َ
ه،ونَ َت َمنّى لَ ُه ــم
اأ ْس ــرى ف ــي ُس ــجونِ َ
ـاء اللــه ،كَمــا
ُ
الح ِّر َّيـ َة َقريبـاً اإِ ْن شـ َ
ال�ح ِت ــلال.
نَ َت َمنّ ــى َزوا َل ْ

(الح ِّر َّي ُةلِلا ْأسرى)
ُ

ن َْس َت ْن ِت ُج ال َم ْقصو َد بِال� أ ْسرى ،كَما َو َر َد في ِ
الحوارِ؟
نَخْ تــا ُر ال� أ ْدوا َر الــوا ِر َد َة فــي ِ
الحــوا ِر َ ِو ْف ـ َق َر ْغ َب ِتنــا ،ثُ ـ َّم نُ َو ِّز ُعهــا َب ْيننــا ،ثُ ـ ّم نَقــو ُم
بِ َت ْمثي ِلهــا.

اأنا َت َع َّل ْمت:
ال�ح ِتلا ُل،
ذين َي ْس ِج ُن ُهم ْ
ين الَّ َ
ال� أ ْسرى ال ِف َل ْسطي ِن ّيونُ ،ه ْم َجمي ُع ال ِف َل ْسطي ِن ّي َ
قاو َم ِت ِهم لَه.
بِ َس َب ِب ُم َ
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َنشاط (َ :)2ن ْق َراأ ِ
الحوا َر ال�آتِ َي ،ثُ َّم نُ ِ
جيب
��ح ُظ ّ
الصو َر َة الَّتي َتلي ِه ،ثُ َّم نُ ُ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليهِما:
ع َِن ُّ

َذ َه َب نِضا ٌل في َالي ْو ِم التّالي اإِلى ال َم ْد َر َسةَ ،و ِع ْندَما َد َخ َل ال ُم َعلِّ ُم ُغ ْر َف َة
فَ ،تبا َد َل َمع َط َل َب ِت ِه ال َّت ِح َّية ،ثُ َّم ا ْق َت َر َب ِم ْن نِضالَ ،وقا َل لَه:
َّ
الص ّ
ف حالُكَ يا نِضال؟
َك ْي َ
الح ْم ُد لِله.
نِضال :بِ َخ ْيرَ ،و َ
ال ُم َعلِّمَ :هل ِم ْن اأخْ با ٍر َع ْن والِ ِدك؟
نِضال :ل� يا ُم َعلِّمي.

ال ُم َعلِّمَ :وماذا َس َت ْف َعلون؟
نِضالَ :س َت ْذ َه ُب اأ ّمي اإِلى َه ْي َئ ِة شُ ِ
رين؛ ل ِ إِ� ْبلا ِغها بِما
ؤون ال� أ ْسرى َوال ُم َح َّر َ
َح َصل؟
ال ُم َعلِّمَ :ن َع ْم هذا َج ِّيدٌ ،اإِنَّها ُم َؤ َّس َس ٌة ِف َل ْسطي ِن َّي ٌة َت ْه َت ُّم بِال� أ ْسرى َوال ُم َح َّررين.
ئيس َة الَّتي َيدو ُر َح ْولَها ِ
الحوا ُر.
ن َْس َت ْن ِت ُج ال ِف ْك َر َة ال َّر َ
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َنشاط ( :)٣نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

ا
لِ� ل ُح ِّر ّيةُ
�أ
سرى

َل ْن نَ
ْ
ن
س
ى
اأ
ْسرانا

نُ َع ِّب ُر َع ّما نُشا ِه ُد ُه في ال َّرسم.
اأنا َت َع َّل ْمت:
َه ْي َئ ُة ُش ِ
رين ُم َؤ َّس َس ٌة ِف َل ْسطي ِن َّيةَ ،تقو ُم بِالدِّفا ِع َعنِ ال� أ ْسرى،
ؤون ال� أ ْسرى َوال ُم َح َّر َ
َو َت ْه َت ُّم بِشؤونِ ِه ْم َوشُ ِ
رين ِم ْن ُهمَ ،وتُ َق ِّد ُم ال ُمسا َع َد َة لَ ُه ْم َولِ� أ َس ِر ِهم.
ؤون ال ُم َح َّر َ
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َنشاط ( :)4نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،ونُ َع ِّب ُر ِكتا ِب ّي ًا:
الفَعالِ َّي ُة ال�أولى :نَ َتضا َم ُن َم َع ا ْل� أ ْسرى:
ُك ُّل عا ٍم َواأ ْسرانا
ب َِخ ْير

الح ِّر ّي ُة
ِ ُ
ل�� أسرى

4 -17
َي ْو ُم ال�أسي ِر ال ِف َل ْسطي ِن ّي
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الفَعالِ َّي ُة الثّانِ َية :نُ َن ِّظ ُم ْاح ِتفال� ً بِ َي ْو ِم ال�أسير ال ِف َل ْسطي ِن ّي.
نَ ْنق َِس ُم اإلى َم ْجموعات.
َتقــو ُم ال َم ْجمو َعـ ُة ال�أولــى بِ َع َمــلِ ُرسـ ٍ
ـومات ُت َع ِّبـ ُـر
الح ِّر َّيــة ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
َعــنِ ال� أ ْســرى َو ُ

()١

َتقــو ُم ال َم ْجمو َعـ ُة الثّانِ َيـ ُة بِزِرا َعـ ِة اأ ْشــجا ٍر َت ْح ِمـ ُل
ـماء اأ ْســرى فــي ُسـ ِ
ال�ح ِتــلال ،كَمــا فــي
ـجون ْ
اأ ْسـ َ
ال َّر ْســم (.)٢
َتقــو ُم ال َم ْجمو َعـ ُة الثّالِ َثـ ُة بِ ِكتا َب ِة ِعبـ ٍ
ـارات َتضا ُم ِن َّي ٍة
َم ـ َع ال� أ ْســرى َعلــى بالونــات ،كَمــا فــي ال َّر ْســم
(.)3
َتقــو ُم ال َم ْجمو َع ـ ُة ال ّرابِ َعــة بِ َع َمــلِ نَمــو َذ ِج َخ ْي َم ـ ِة
ا ْع ِتصــام ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤

()٢

الح ِّرية
ُ

لِ�� ْأسرى

()3

()٤

اأنا َت َع َّل ْمت:

واج ِبنا َت ْقدي ُم ال َّد ْع ِم َوال ُمسانَ َد ِة لِلا أ ْسرى َواأ َس ِر ِهمِ ،مثْل :ال ُمشا َر َك ِة في الد ِ
ِم ْن ِ
َّعوات ال َّتضا ُم ِن َّي ِة
الح ِ
ديث َع ْن َق ِض َّي ِت ِه ْم في إِال�ذا َع ِة
ناسباتَ ،و َ
لِ إِلا ْف ِ
راج َع ْن ُهمَ ،وزِيا َر ِة اأ َس ِر ِه ْم في ال� أ ْعيا ِد َوال ُم َ
ال َم ْد َر ِس َّيةَ ،وال ُمشا َر َك ِة في َي ْو ِم ال�أسي ِر ال ِف َل ْسطي ِن ّي ،الَّذي يوافق َي ْوم (ِ )4 / 17م ْن كُ ِّل عام.
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الح ِّريَّة:
َنشاط ( :)5نُ َص ِّمم ع ُْصفور ُ
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َص ا ِآمنِ ،
ل�صق.
اأ ْقلا ُم َرصاصَ ،ك ْرتو ٌن ُم َل َّونِ ،مق ٌّ
التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
نَ ْر ُسـ ُم دائِـ َـر ًة َعلــى َو َر َقـ ِة َك ْرتـ ٍ
ـون ُم َل َّونَــةَ ،ونَق ُُّصهــا
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
الســابِ َق ِة َعلــى َو َر َق ـ ِة
نَ ْر ُس ـ ُم دائِـ َـر ًة اأ ْص َغـ َـر ِمـ َـن الدّائِـ َـر ِة َّ
َك ْرتـ ٍ
ـون بِ َل ـ ْو ٍن ا َآخــرَ ،ونَق ُُّصهــا ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
ن ِ
الصغيـ َـر َة َوسـ َ
ـط الدّائِـ َـر ِة ال َكبيـ َـرة ،ثُ ـ َّم
ُلص ـ ُق الدّائِـ َـر َة َّ
نَ ْطوي ِهمــا ِمـ َـن ال ُم ْن َت َصــف ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
نَ ْر ُســ ُم ُم َر َّبعــاً َصغيــراً َعلــى َو َر َقــ ِة َك ْر ٍ
تــون ُم َل َّونَــة،
َونَق ُُّصــهَ ،ونَ ْطوي ـ ِه ِمـ َـن ال ُم ْن َت َصــف؛ لِ ُي َمثِّ ـ َل ال ِم ْنقــار،
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤
ـص ُم َثلَّثـاً فــي
نَ ْر ُسـ ُم ُم ْسـ َتطيلا ً َصغيــراً َونَق ُُّصــه ،ثُـ َّم نَ ُقـ ُّ
َط َر ِفــهَ ،ونَ ْطويـ ِه ِمـ َـن ال ُم ْن َت َصــف؛ لِ ُي َمثِّـ َل ال َّذ ْيــل ،كَمــا
فــي ال َّر ْســم (.)5
ن ِ
ُلص ُق ال ِم ْنقا َر َوال َّذ ْيل،كَما في ال َّر ْسم (.)6
صافيــر الَّتــي
ِض ال َع
َ
نَ ْر ُســ ُم ال ُعيــون وال ّريــش ،ونَ ْعــر ُ
ــفَ ،و ُي ْم ِك ُننــا َت ْعليقُهــا
َص َّم ْمناهــا فــي ُغ ْر َفــ ِة َّ
الص ّ
بِ ُخيــوط كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)7
6٠

()١

()٢

()3

()٤

()5

()6

()7

َنشاط (َ :)٦نل َع ُب:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
ْ
ُرات َقدمِ ،
س.
ك ُ
صاف َرةَ ،ك�أ ٌ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعاتَ ،وكُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َت ْنق َِس ُم �إِلى َفري َق ْين.
َيل َع ُب َفرِيقا ال َم ْجمو َع ِة الواح َد ِة لُ ْع َب َة ك َُر ِة ال َقدَم.
َيل َع ُب الفَري ُق الفائِ ُز ِم ْن كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة َم َع ال ِف َر ِق الفائِ َز ِة ِم َن
ِ
موعات ال�أخْ رى بِ َش ْكلٍ َد ْو ِر ّي.
ال َم ْج
َي ْح ُص ُل الفَري ُق الفائِ ُز في ال ِّنها َي ِة َعلى ال َك�أْسِ ،ونُس ّمي ِه َك�أْ
س الح ِّر َّي ِة.
َ
َ
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َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
-1ما ال َمقصو ُد بال� أ ْسرى.
وافق ) �أ ْو ( لا �أ ِ
� -2أ ْك ُت ُب َك ِل َم َة ( �أ ِ
وافق ) في الفَراغ:

بات وال أ� ْعياد).........(.
ناس ِ
الم َ
رين في ُ
أ� -نَزو ُر أ�هالي ال َأ� ْسرى َو ُ
الم َح َّر َ
بتاريخ
ب -أ�شا ِر ُك في �ِإ ْحيا ِء َي ْو ِم ال أ�سي ِر ال ِف َل ْسطي ِن ِّي
ِ

							
(ِ )4 /17م ْن ُك ِّل عام.
ات ال َّتضا ُم ِن َم َع ال أ� ْسرى)..........(.
المشا َر َك َة في َفعا ِل ّي ِ
جـَ -ر َف َض َصديقي ُ
()........

الم َح َّررين.
 -3أ� ْذ ُكر ما ُت َق ِّد ُم ُه َه ْي َئ ُة ُش ِ
ؤون ال أ� ْسرى َو ُ
� -4أ ْق َتر ُِح �أنْ ِش َط ًة َو َفعالِ ّي ٍ
ياء لِ َي ْو ِم ال�أسي ِر ال ِف َل ْسطي ِن ّي.
ات َتضا ُم ِن َّي ًة ُي ْم ِك ُننا ال ِقيا ُم بِها �إِ ْح ً
حيح ِة فيما َي�أْتي:
 -5بع َد دراستي لل َوحد ِة� ،أض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْمز إِِال�جا َب ِة ّ
الص َ

جراءات الّتي نتّب ُعها للمحافظ ِة على �أ ِ
ِ
قص ُد بال�إ
خرين ِم َن
−ماذا ُي َ
نفسنا ،وال� آ َ
الخط ِر وال�أذى؟
�أ -الوقاي ُة.
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السلام ُة العا ّم ُة.
بّ -

ج -الحذ ُر.

د -الانتبا ُه.

المدني؟
السلي ِم تجا َه طواق ِم الدّفا ِع
−ما الّذي ُيع ِّب ُر َعنِ التّص ُّر ِف ّ
ّ
ِ
الحد َِث.
�أ -التّج ُّم ُع حولَ ُه ْم عن َد �أدا ِء عم ِل ِه ْم .ب -تسهي ُل وصولِ ِه ْم
لمكان َ
الضرو َر ِة.
ج -الاتِّصا ُل بِ ِه ْم ِع ْن َد َّ

رفض التّ ِ
عاون َم َع ُه ْم.
دُ -

ِ
المدني؟
الخاص بالدّفا ِع
الهاتف
−ما َر ْق ُم
ِّ
ّ
�أ.100 -

ب.101 -

ج.١٠٢ -

د.١٠٣ -

المؤسس ُة ال ّرسم ّي ُة الّتي تق ُع عليها مسؤول ّي ُة تنظي ِم حرك ِة ال ُمرورِ؟
−ما
ّ
المدني.
�أ -الدّفا ُع
ُّ

حمر.
ب -الشُّ رط ُة .ج -الهلا ُل ال� أ ُ

د -المدرس ُة.

�أق ِّي ُم ذاتي:
�أع ِّب ُر -بلغتيَ -عنِ المفاهي ِم الّتي اكتسب ُتها بع َد دراستي للوحد ِة ،بِما لا يزي ُد َع ْن
ثلاث ِة �أسطرٍ.
َمشرو ُع ال َوحد ِة:
مقترح لمشرو ٍع اقتصاد ٍّي في مدرس ِتنا ،نُب ّي ُن فيه �أه ِّم َّي َة هذا
نُ َف ِّك ُر في �إعدا ِد
ٍ
ِ
والاحتياجات ال ّلازم َة لتنفي ِذ ِه.
المشرو ِع بالنّسب ِة لَنا ،وللمدرس ِة،
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ال َو ْحدَ ُة
ال ّرابِعة

ُم ْجت ََمعي الصَّ غير

نناقش:
نت أا ّم ُل ،ث ّم
ُ
بيئتُنا ال�جتماع ّي ُة متن ّوع ٌة ،ومسؤول ّياتُنا َنح َوها واجب ٌة.
6٤

ُيتوقَّ ُع ِم َن الطّلب ِة بع َد دراس ِة هذ ِه ال َوحد ِة ،والتّفاعلِ َم َع �أنشط ِتها� ،أن
قادرين على معرف ِة بيئ ِت ِه ُم الاجتماع ّي ِة الّتي يتفاعلو َن َم َعها ،وتشم ُل
يكونوا
َ
ال�أسرةَ ،والمدرس َة ،وال� أ
والحي ،وتنمي ِة انتمائِ ِه ْم ،ووع ِي ِه ْم
صدقاء ،والجيرا َن
َ
َّ
يجابي تجا َه ِ
ِ
بواجباتِ ِه ْم وسلو ِك ِه ُم ال�إ
وتوظيف المفاهي ِم،
الاجتماعي،
محيط ِه ُم
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
خلال
والمهارات في حياتِ ِه ُم اليوم ّي ِة ،ويت ّم تحقي ُق ذلك ِم ْن
والمعارف،
ال�آتية:
ِ
الس ِ
ٍ
ِ
سومات،
خلال ال ّر
لوكات ال�إ يجاب ّي ِةِ ،م ْن
 -1صياغ ِة
عبارات تع ّب ُر َعنِ ّ
ِ
والمواقف الحيات ّي ِة.
 -2تنفي ِذ �أنشط ِة ال ّرس ِم ،والتّلوينِ  ،وتصمي ِم ال� أ ِ
شكال ،والمشارك ِة في ال� أ ِ
لعاب.
ٍ
َ
وخرائط مفاهيم ّي ٍة.
بطاقات ،وجداو َل،
 -3تصمي ِم
ٍ
مقترحات لحلّها.
 -4تحدي ِد المشاكلِ ،وتقدي ِم
 -5القيا ِم بال َّر َح ِ
لات.
ِ
المشاريع.
البحث ،وكتاب ِة التّقاريرِ ،وتنفي ِذ
-6
ِ
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ال َّد ْرس

اأ ْس َرتي َسعا َدتي

1

س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
بيانِ أا ْشكالِ ال أ� ْس َرة.
ال�ح ِترا ِم َب ْي َن اأ ْفرا ِد ال� أ ْس َرة.
استنتاج َمظا ِه ِر ْ
ِ
الم ْسؤو ِل َّي ِة في ال أ� ْس َرة.
بيانِ َمظا ِه ِر ت ََح ُّم ِل َ
توضيح ال ِم َهنِ الَّتي َيقو ُم بِها ال� أ ُب َوال�أمّ.
ِ

َنشاط ( :)1نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،ونُ َل ِّون:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
ن ِ
ش ال َف ْرقَ َب ْي َن َر ْسم ال� أ ْس َرة (َ ،)١و َر ْس ِم ال� أ ْس َرة (.)٢
ُناق ُ
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()١

()٢

نُ َل ِّو ُن ال َك ِل ِ
مات التي تُ َش ِّك ُل اأ ْفرا َد اأ ْس َرتي:

أﻣي

أﺑي

أﺧي

جﺪي جﺪﺗي ﻋمي

نﺎء َأﻋمﺎﻣي
ْ
أﺑ ُ

أﺧﺘي

ﻋ ّمﺘي
َ

اأنا َت َع َّل ْمت:
 ال� أ ْس َر ُة َم ْجمو َع ٌة ِم َن ال� أ ْفرا ِد َت ْربِ ُط ُه ْم ِص َل ُة القَرا َبة. ال� أ ْس َر ُة الَّتي َت َت َك َّو ُن ِم َن ال� أ ِب َوال� أ ِّم َواأ ْبنائِ ِهم ،ن َُس ّميها اأ ْس َر ًة َصغير ًة ( َن َو ِو َّية).الجدَّةَ ،وال�أب ،وال�أمَّ ،وال� أ ْبناءَ ،وال� أ ْعمام،
الجدَّ ،و َ
 ال� أ ْس َر ُة الَّتي َت َت َك َّو ُن ِمنَ :َبير ًة (ال ُم ْم َتدَّة).
َوال َع ّمات َغ ْي ِر ال ُم َت َز ِّوجات ،ن َُس ّميها اأ ْس َر ًة ك َ
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َنشاط ( :)2نُ َص ِّم ُم َش َج َر َة العائِ َلة:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َك ْرتــو ٌن ُم َقـ ّوى بِاألـ ٍ
ـات
ـص ا ِآمــنَ ،ق َلـ ُم َرصــاص ،بِطاقـ ٌ
ـوان ُمخْ َت ِلفــةِ ،م َقـ ٌّ
الح ْجــم.
َصغيـ َـر ُة َ
التَّ ْنفيذ:
شجرة
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
العائلة
َن ْر ُسـ ُم شَ ـ ْك َل ِجـ ْذ ِع شَ ـ َـج َر ٍة َعلــى َك ْرتـ ٍ
ـون ُم َق ّوى
()١
ـب َع َل ْي ِه (شَ ـ َـج َر ُة
ِمـ ْـن لَـ ْو ٍن ُم َع َّيــنَ ،ونَق ُُّصـ ُه َونَ ْك ُتـ ُ
العائِ َلــة) ،كَمــا في ال َّر ْســم (.)١
نَ ْر ُس ـ ُم َدوائِـ َـر ِمـ َـن ال َك ْرتـ ِ
ـون ال ُم َق ـ ّوى ِمـ ْـن لَ ـ ْو ٍن
ا َآخــرَ ،و َنق ُُّصهــا كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
()٢
ـص بِطاقـ ٍ
ـب َع َل ْيهــا
ـات ُم َر َّب َعـ ًة َصغيـ َـرةَ ،و َن ْك ُتـ ُ
َن ُقـ ُّ
(اأ ْفــراد اأ ْسـ َـرتِنا) ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
ُلصـ ُق الدَّوائِـ َـر اأ ْعلــى ِجـ ْذ ِع الشَّ ـ َـج َرة ،ثُ َّم ن ِ
ن ِ
ُلص ُق
َعلــى الدَّوائِـ ِر ال ِبطاقـ ِ
ـوب َع َل ْيهــا اأ ْفــرا ُد
ـات ال َم ْكتـ َ
اأ ْسـ َـرتِنا ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤
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()3

شجرة
العائلة

()٤

ريم َة ال�آتِ َي َةَ ،ونُ ِ
��ح ُظ الصُّ َو َر الَّتي َتليها ،ثُ َّم
َنشاط (َ :)٣ن ْق َراأ ال�آ َي َة ال َك َ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليهِما:
نُ ُ
s r q p on m l k j i h g f
~}|{z yxwv utﮯ ¡¤ £¢
° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

ال�إ سراء اآية ٢٤/٢3

ال�ح ِترا ِم َب ْي َن اأ ْفرا ِد ال� أ ْس َر ِة َعلى َو َر َقة.
ن َْس َت ْن ِتجَ ،ونَ ْك ُت ُب َمظا ِه َر ْ
اأنا َت َع َّل ْمت:

 اأطي ُع اأ ّمي َواأبي َواأ ْح َت ِر ُم ُهماَ ،فطا َعتي لَ ُهما فيها اأ ْج ٌر َعظي ٌم ِم َن الل ِه َع َّز َو َج ّل.ناســباتِ ِهم،
 اأ ْح َتـ ِر ُم َجميـ َع اأ ْفــرا ِد اأ ْسـ َـرتي َواأقارِبــيَ ،واأ َقـ ِّد ُم لَ ُهــم ال ُمســا َعدَةَ ،واأشــا ِركُ ُه ْم فــي ُم َِص َعلــى زِيا َرتِ ِهم.
َواأ ْحـر ُ
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َنشاط ( :)4نُ ِ
��ح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،ونُ َع ِّب ُر:
السلوك..................:
ن َع ِّب ُر َع ِن ُّ
السلوك.................. :
اأ َه ِّم َّي ُة ُّ

السلوك..................:
ن َع ِّب ُر َع ِن ُّ
السلوك.................. :
اأ َه ِّم َّي ُة ُّ

السلوك..................:
نُ َع ِّب ُر َع ِن ُّ
السلوك.................. :
اأ َه ِم َّي ُة ُّ

السلوك..................:
ن َع ِّب ُر َع ِن ُّ
السلوك.................. :
اأ َه ِّم َّي ُة ُّ

7٠

نَ ْر ُس ُم َونُ َل ِّو ُن ما ن ُِح ُّب ال ِقيا َم بِ ِه في اأ ْس َرتِنا:

اأنا َت َع َّل ْمت:

 اأ َت َح َّمـ ُل ال َم ْســؤولِ َّي َة ِداخـ َل اأ ْسـ َـرتيِ ،م ْثـ َل َت ْقديـ ِم ال ُمســا َعدَةَ ،و َعـ َد ِم إِال� ْسـ ِ
ـراف
فــي ْاس ـ ِت ْه ِ
لاك ال َك ْه ُربــا ِء َوالمــاءَ ،و ِح ْفـ ِـظ ال َّطعــا ِم ال ّزائِــدَ ،وال ُمحا َف َظ ـ ِة َعلــى
ُم ْم َت َلـ ِ
ـكات ال� أ ْسـ َـرةَ ،و َت ْقليــلِ َمصاري ِفهــا.
عاو ِن َوال َم َح َّبة.
 ُي َؤ ّدي ِقيامي بِ َم ْسؤولِ ّياتي في اأ ْس َرتي اإِلى ال َّت ُ7١

َنشاط (:)5
الفَعالِ َّي ُة ال�أولى:
ن ِ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
ُجيب َع ِن ُّ
ُلاح ُظ ال َّر ْس َم َة ال�آتِ َي َةَ ،ون َْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم ن ُ
اأبي ن َّجار

اأ ّمي ُم َعلِّ َم ٌة

اأبي عا ِم ُل نَظا َفة

َع َم ُل اأبي واأ ّمي ُمفي ٌد
لي َولِلا آ َخرين

اأ ّمي َط َبيب ُة اأ ْسنان
اأبي َر ُج ُل اإِ ْطفاء

ن ِ
ش اأ َه ِّم َّي َة ال ِم َهنِ في َحياتِنا.
ُناق ُ

7٢

ِف ِم ْه َنتي):
الفَعالِ َّي ُة الثّانِ َية( :اأ ْعر ُ
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
ض ال ِم َهن.
َسلَّة ،بِ ٌ
طاقات َم ْك ٌ
توب َع َل ْيها َب ْع ُ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْك ُت ُب َعلى ال ِب ِ
ماء ِم َهنَ ،ون ََض ُعها
طاقات اأ ْس َ
السلَّة ،كَما في ال َّر ْسم (.)١
في َّ
ـت
الس ـلَّ َة الَّتــي ُو ِض َعـ ْ
َي ْح ِم ـ ُل اأ َح ـ ُد ال َّط َل َب ـ ِة َّ
ـب ِمـ ْـن اأ َحـ ِد ُز َملائِـ ِه
فيهــا ال ِبطاقــاتَ ،و َيطلُـ ُ
اأ ْن َيخْ تــا َر بِطا َقــة ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
ــب الَّــذي اخْ تــا َر ال ِبطا َقــ َة اإِلــى
َي ْن ُظ ُــر الطّالِ ُ
تــوب بِ ِ
ال َم ْك ِ
داخ ِلهــاَ ،و َيقــو ُم بِ َت ْمثي ِلــ ِه اأمــا َم
ال َّط َل َبــة لِ َي ْعرِفــوا ْاســ َم ال ِم ْه َنــة ،كَمــا فــي
ال َّر ْســم (.)3
ِف ْاسـ َم ال ِم ْه َنـ ِة ال ُم َمثَّ َلـ ِة
ـب الَّــذي َي ْعـر ُ
الطّالِـ ُ
الس ـلَّة ،ثُ ـ َّم َيقــو ُم
َيقــو ُم بِاخْ ِتيــا ِر بِطا َق ـ ٍة ِمـ َـن َّ
بِ َت ْمثي ِلهــاَ ،وه َكــذا.

()١

()٢

()3

اأنا َت َع َّل ْمت:

هات بِ ِم َهنٍ ُمخْ َت ِلفَة.
باء َوال� أ َّم ُ
 َي ْع َم ُل ال� آ ُ َع َمــ ُل ال�آبــا ِء َوال� أ َّم ِهــات ُي َوفِّ ُــر لِلا أ ْبنــا ِء مــا َي ْحتاجــو َن اإِلَ ْيــهَ ،و َع َملُ ُهــ ْم كَذلِــكَ ُمفيــ ٌد
لِلا آ َخريــن.
 -نُ َق ِّد ُر َون َْح َت ِر ُم َع َم َل ال�آبا ِء َوال� أ َّمهاتَ ،ون َْش ُك ُر ُه ْم َعلى ذلِك.
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َنشاط (َ :)٦نل َع ُب:
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ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َطبشو َرةِ ،
صاف َرة.
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم �إِلى �أ َسرَ ،ونُ ْعطي لِ ُك ِّل �أ ْس َر ٍة َرقماً ُم َع َّيناً.
ِ
ـس َخـ َّ
نَ ْر ُسـ ُم َخ ْم َســة ُخطــوط؛ ن َُسـ ّمي ال� أ َّو َل َخـ َّ
ـط نِها َيــة،
ـط بِدا َيــة،
والخامـ َ
َو َب ْيـ َـن كُ ِّل َخـ ٍّ
ـط َو� َآخـ َـر َمســا َف ُة (� 3أ ْمتــار).
َتخْ تــا ُر كُ ُّل �أ ْس َــر ٍة �أ ْر َب َعــ َة �أ ْفــرا ٍد ِم ْنهــا َي ِقفــو َن
لــف َب ْع ِض ِهــم؛ ال� أ َّو ُل ِع ْنــ َد َخ ِّ
ــط ال ِبدا َيــة،
َخ َ
الخ ِّ
ــث ِع ْنــ َد خط البداية
ــط الثّانــيَ ،والثّالِ ُ
َوالثّانــي ِع ْنــ َد َ
()1
الخ ِّ
الخ ِّ
ــط ال ّرابِــع.
ــط الثّالِــثَ ،وال ّرابِــ ُع ِع ْنــ َد َ
َ
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)1
الص ِافـ َـرةَ ،ي ْمشــي ال َفـ ْر ُد ال� أ َّو ُل ِمـ ْـن كُ ِّل �أ ْسـ َـر ٍة َم ْشــياً َبطيئـاًَ ،حتّــى
ِع ْنـ َد َســما ِع ّ
ـف َمكانَه.
َي ِصـ َل ال َفـ ْر َد الثّانــي َو َي ِقـ َ
َيقــو ُم ال َفـ ْر ُد الثّانــي ُمباشَ ـ َـر ًة بِال َق ْفـ ِز َعلــى َقـ َد ٍم ِ
واحـدَةَ ،حتّــى َي ِصـ َل �إِلــى ال َفـ ْر ِد
الثّالِث.
ـث بِ َق َد َم ْيـ ِه َحتّــى َي ِصـ َل �إِلــى ال َفـ ْر ِد
َي ْق ِفـ ُز ال َفـ ْر ُد الثّالِـ ُ
ال ّرابِــع.
ـض ال َفـ ْر ُد ال ّرابِـ ُع َحتّــى َي ِصـ َل �إِلــى َخـ ِّ
ـط ال ِّنها َيــة،
َي ْركُـ ُ
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)2
تُ َك ِّر ُر ال� أ َس ُر ال ُمسا َب َق َة َمع باقي �أ ْفرا ِدها.
()2
ال� أ ْسـ َـر ُة الفائِـ َز ُة ِهـ َـي الَّتــي َي ِص ـ ُل �أ ْفرا ُدهــا �إِلــى َخـ ِّ
ـط
ال ِّنها َي ـ ِة �أ َّولاً.

َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
َراغات ال�آتِ َي َة بِما ُه َو ُم ِ
� -1أْ ْك ِم ُل الف ِ
ناسب:
َت َت َك َّو ُن ال� أ ْس َر ُة النووي ُة ِمن:
َت َت َك َّو ُن ال� أ ْس َر ُة ال ُم ْم َت َّد ُة ِمن:
الس ِ
الصحيح ،و�إِشا َر َة (
لوك َّ
� -2أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل عبارة ُّ
الس ِ
الصحيح:
لوك َغ ْي ِر َّ
ِعبارة ُّ
�أ ِ
ساع ُد في �أ ْع ِ
)
(
مال �أ ْس َرتي.
)
(
ضاء ًة ِع ْندَما �أخْ ُر ُج ِم ْنها.
�أت ُْر ُك ُغ ْر َفتي ُم َ
اج َة ج ِّيداً َب ْع َد ْاس ِتخْ ِ
)
(
دامها.
�أ ْغ ِل ُق الثَّ ّل َ
)
(
الصنبور.
الماء َيسي ُل ِم َن ُّ
�أت ُْر ُك َ
�أ ْحف ُ
)
(
الحاجة.
َظ ال َّطعا َم ال ّزائِ َد َعنِ
َ

) ُمقابِ َل

� - 3أ َب ِّي ُن �أ َه ِم َّي َة ال ِم ْه َن ِة الَّتي ُيمار ُِسها ال� أ ُب َوال�أمّ.
ِ
خلال مصاد ِر المعرف ِة َع ْن مسؤول ّياتِنا في �أ َسرِنا ،ونُ ِع ُّد نشر ًة لها.
نبحث ِم ْن
ُ
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ال َّد ْرس

َم ْد َر َستي تُ َع ِّل ُمني

2

س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
المدْ َر َسة.
بيانِ أاهَ مِ َّي ِة َ
المدْ َر َسة.
ِلين في َ
تحديدِ أادْ وا ِر العام َ
المدْ َرسِ َّي َة ا َّلتي ُيشا ِركون فيها.
توضيح اللِجانِ َ
ِ

المدْ َر َس ِة يدعمونهاَ ،و أاخْ رى َسل ِب َّي ٍة يرفضونها.
المقاون ِة َب ْي َن ُسلوكِ ٍ
ات اإيجا ِب َّي ٍة في َ
المدْ َرسِ َّية ،وال�لتزا ِم ِب َت ْعليماتِها.
استنتاج أاهَ مِ َّي ِة ال ِّر ْح ِ
لات َ
ِ

َنشاط ( :)1نُ ِ
ِ
جيب
��ح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
ع َِن ُّ
َن َتع ّل ُم َمواضيع مت َن ِّوعَ ة

ن َُمث ُِّل َو ُن َع ّبر

ن َْس َت ْخدِ ُم الحاسوب
فلسطين
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ُناقش اأ َه ِم َّي َة ال ِت ِ
ن ِ
حاقنا بِال َم ْد َر َسة.

اأنا َت َع َّل ْمت:

ـات ُم َت َن ِّو َعـ ًة َو َمهـ ٍ
َم ْد َر َســتي ِهـ َـي َب ْيتــي الثّانــي َو ِسـ ُّر َســعا َدتي ،فيهــا اأ َت َعلَّـ ُم َم ْوضوعـ ٍ
ـارات
ر ِ
ــح َع ْقلــيَ ،و َت ْنمــو شَ ــخْ ِص َّيتي َو َت َّت ِســ ُع َمعارِفــي َو ِخ ْبراتــي،
ِياض َّيــ ًة َو َف ِن َّيــةَ ،ف َي َت َف َّت ُ
ف فيهــا َعلــى اأ ْص ِدقائــي.
الصالِ َحــةَ ،واأ َت َع ـ َّر ُ
َوتُ ْك ِسـ ُـبني َم ْد َر َســتي ال�أخْ ــلاقَ َوال ِق َي ـ َم ّ
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بارات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ِ
ِ
َنشاط (َ :)2ن ْق َراأ ال ِع ِ
سومات
��ح ُظ ال ُّر
الَّتي َتليها ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
نَ ْك ُت ُب َر ْق َم ال ِعبا َر ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة في ُم َر َّب ِع ال َّر ْس َم ِة
الَّتي تُ َع ِّب ُر َع ْنها:
اله ْي َئــ ِة ال َّت ْد ِ
ريســ َّية؛
 -١يع ِقــد ْاج ِتماعــاً َمــ َع َ
لِ َب ْح ِ
ــث اأ ْوضــا ِع الم ْد َر َســة.

اآذن

ال ُم ْر ِش ُد

الحميـ َد َة
ُ -٢ي َن ّمــي ال ِعلـ َم َوال َم ْع ِر َفـ َة َوال�أخْ ــلاقَ َ
ِع ْنـ َد ال َّط َل َبــة.
 -3تُ َن ِّظ ُم َم َل ّف ِ
ات ال َم ْد َر َسة.
ُ -٤ي َو ِّج ُه ال َّط َل َب َة َو ُي ِ
ساع ُد ُه ْم َعلى َح ِّل
َمشا ِك ِل ِهم.

تيرة
ِّ
الس ِك ْر َ

ال ُمدير

ال ُم َعلِّم

ِص َعلى بي َئ ٍة َم ْد َر ِس َّي ٍة نَظي َف ٍة َو َجمي َلة.
َ -5ي ْحر ُ
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اأنا َت َع َّل ْمت:

الجميعَ ،و ُم َعلِّمو َن ُي َعلِّمو َن ال َّط َل َب َة ال ِعل َم َوال�أخْ لاق،
يوج ُد في َم ْد َر َستي ُمدي ٌر ُي َن ِّظ ُم َع َم َل َ
َ
ِص َعلى بي َئ ِة َم ْد َر َستي نَظي َف ًة
َو ُم ْر ِش ٌد َت ْر َب ِو ٌّي ُي َو ِّج ُهناَ ،و ُيسا ِعدُنا في َح ِّل َمشا ِك ِلناَ ،واآ ِذ ٌن َي ْحر ُ
عاو ُن َجميعاً َم َع ُهم.
َو َجمي َلةَ ،ونَ َت َ

َعاونُ َ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج اأ َه ِّم َّي َة ال ِّل ِ
الم ْد َر َس ِة:
جان في َ
َنشاط (َ :)٣نت َ
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
طاقات َك ْر ٍ
تون بِ َع َد ِد ال َم ْجموعات ،اأ ْقلامِ ،
ل�صق.
بِ ُ
التَّ ْنفيذ:
ماء اللِّ ِ
جان َعلى ال ِبطاقات ،ثُ َّم
نَ ْك ُت ُب اأ ْس َ
ن ِ
ُلصقُها َعلى ال ّس ّبو َرة ،كَما في ال َّر ْسم (.)١
ال�ج ِت ِ
ماع َّية ،اللَّ ْج َن ُة
لَ ْج َن ُة ال ِّنظام ،اللَّ ْج َن ُة ْ
ال ِّر ِ
الص ِّح َّية،
ياض َّي ُة َوال َك ْش ِف َّية ،اللَّ ْج َن ُة ِّ
اللَّ ْج َن ُة الث ِ
َّقاف َّية.
ٍ
موعات ،ونَخْ تار لجن ًة
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
نَ ْر َغ ُب بِال ُمشا َر َك ِة فيها.
حاو ُر كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َح ْو َل الد َّْو ِر الَّذي
َت َت َ
َتقو ُم بِ ِه لَ ْج َن ُتهاَ ،وتُ َلخِّ ُصها َعلى َو َر َقة ،كَما
في ال َّر ْسم (.)٢
ِض كُ ُّل لَ ْج َن ٍة الد َّْو َر الَّذي َتقو ُم بِه.
َت ْعر ُ

()١

()٢
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اأنا َت َع َّل ْمت:

 نُشَ ـ ِّك ُل في َص ِّفنا َو َم ْد َر َسـ ِتنا لِجاناً ُمخْ َت ِل َف ًة في اأنْ ِشـ َط ِتهاِ ،م ْنها لَ ْج َن ُة ال ِّنظامَ ،واللَّ ْج َن ُةال�ج ِت ِ
الث ِ
الص ِّح َّيةَ ،واللَّ ْج َن ُة ال ِّر ِ
ماع َّية.
َّقاف َّيةَ ،واللَّ ْج َن ُة ِّ
ياض َّي ُة َوال َك ْش ِف َّيةَ ،واللَّ ْج َن ُة ْ
 نُشا ِر ُك في ه ِذ ِه اللِّجان بِ ِفاع ِل َّية.

ن ٌ
َشاط َت ْطبي ِق ٌّي :نَ ْر ُس ُم ،ثُ َّم نُ َل ِّونُ:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َق َل ُم َرصاص ،األوان.
التَّ ْنفيذ:
ضاء فيها.
نَ ْر ُس ُم َونُ َل ِّو ُن في ال ُم َر َّب ِع ِشعاراً لِ َل ْج َن ٍة َم ْد َر ِس َّية ن ُِح ُّب اأ ْن نَكو َن اأ ْع ً
نَ ْك ُت ُب ْاس َم اللَّ ْج َنة.

8٠

َنشاط ( :)4نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
��ح ُظ ال ُّر

8١

السـ ِ
السـ ِ
ـلوكات
َب ْعـ َد اأ ْن َ
ل�ح ْظنــا ال ُّرســومات ،ن َُص ِّنـ ُ
ـلوكات ال�إ يجابِ َّيـ َة َو ُّ
ـف ُّ
س فــي ال َم ْد َر َســة ،بِ َحسـ ِ
الجـ ْد َو ِل ال�آتــي:
ـب َ
َّ
الســل ِب َّي َة الَّتــي تُمــا َر ُ
ال َّرقم

ال�يجا ِب َّية
ت إ
السلوكا ُ
ُّ

السل ِب َّية
السلوكا ُ
ت َّ
ُّ

١
٢
3

اأنا َت َع َّل ْمت:
نَ َّت ِب ُع في ال َم ْد َر َس ِة ُس ٍ
مين
لوكات اإيجابِ َّي ًة لِما في ِه َم ْص َل َح ُتناِ ،مثْلْ :اح ِترا ِم ال ُم َعلِّ َ
َوال ُم َعلِّ ِ
بش ْكلٍ
الجلو ِ
س َ
ماتَ ،و ُمعا َم َل ِة ُز َملائِ َي ال َّط َل َب ِة ُمعا َم َل ًة َط ِّي َب ًة ،ال�نْ ِتبا ِه َو ُ
َسلي ٍم ِ
ف ،واتِّبا ِع ال ِّنظامَ ،وال ُمحا َف َظ ِة َعلى ال َّنظا َفة و ُم ْم َت ِ
لكات
داخ َل َّ
الص ّ
ال�س ِتماعَ ،وال ِقيا ِم بِ ِ
واجباتِنا.
ال َم ْد َر َس َةَ ،و ُح ْسنِ ْ

8٢

َنشاط (َ :)5ن ْق َراأ ِ
الحوا َر ال�آتِ َي ،ونُ ِ
��ح ُظ َ
جيب ع َِن
الخري َط َة ،ثُ َّم نُ ُ
ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليهِما:
الفَعالِ َّي ُة ال�أولى:
ش ال َّطلبة في ال َم ِ
كانَت ال ُم َعلِّ َم ُة تُ ِ
واق ِع ال� أ َث ِر َّي ِةَ ،وال ّدي ِن َّي ِة ال ُم َقد ََّسةَ ،وال َّت ْرفي ِه َّي ِة
ناق ُ
في ِف َل ْسطين.
َر َف َع َخلي ٌل َي َد ُه َو ْاس َتاأْ َذ َن ِم ْن ُم َعلِّ َم ِتهَ ،وقالَ :س ِم ْع ُت ِم ْن اأ َح ِد ُزملائي اأ َّن
ال َم ْد َر َس َة َت ْنوي َت ْنظي َم ر ِْح َل ٍة لطلبة ال َم ْر َح َل ِة ال� أ ِ
ساس َّية.
لات ِم َن ال�أنْ ِش َط ِة ال ُم ِه َّم ِة الَّتي َتقو ُم بِها َم ْد َر َس ُتنا.
ال ُم َعلِّ َمةَ :ط ْبعاً يا َخليل؛ َفال ِّر ْح ُ
َصفاءَ :وما اأ َه ِم َّي ُة ال ِّر ْح ِ
لات يا ُم َعلِّ َمتي؟
عكا
ال ُم َعلِّ َمةَ :س َت ْعرِفو َن اأ َه ِم َّي َتها َب ْع َد اأ ْن
تُ َن ِّفذوا ال َّن َ
شاط ال�آتي:
اأريحا
ال َّت ْنفيذ:
القدس
الخليل غزة
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
ُت ِ
لاح ُظ كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َخري َط َة
الص َو َر الَّتي َع َل ْيها.
ِف َل ْسطين َو ُّ
ن َُح ِّد ُد ال َمدي َن َة َوال ِم ْن َط َق َة الَّتي َس َنزو ُرها.
ن َُب ِّي ُن َه َد َفنا ِم ْن زِيا َر ِة ال َم ِ
ناطقِ الَّتي َح َّد ْدناها.
ن َْس َت ْن ِت ُج اأ َه ِّم َّي َة ال ِّر ْح ِ
خريطة فلسطين السياحية
لات ال َم ْد َر ِس َّي ِة.
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اأنا َت َع َّل ْمت:
نُشا ِر ُك في ال ِّر ْح ِ
ف َعلى
الم ْد َر ِس َّيةَ ،ف ِم ْن ِخلالِها نَ َت َعلَّ ُم َون َُرفِّ ُه َع ْن اأنْف ُِسناَ ،ونَ َت َع َّر ُ
��ت َ
ال ُمد ُِن والقُرى ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِةَ ،وال َم ِ
الجمي َلة.
ناطقِ ال� أ َث ِر َّيةَ ،ون َْس َت ْم ِت ُع بِ َطبي َعة بِلا ِدنا َ

الفَعالِ َّي ُة الثّانِ َية :ن ِ
ُلاح ُظَ ،ون َْس َت ْن ِتج:

8٤

اأنا َت َع َّل ْمت:
واج ِبنا اتِّبا ُع َت ْع ِ
ِم ْن ِ
الم ْد َر ِس َّية؛ َف َناأْ ُخ ُذ ُموا َف َق َة اأ ْولِيا ِء اأمورِنا َعلى ال ُمشا َر َك ِة
ليمات ال ِّر ْح َل ِة َ
س ال ُم ِ
ناس َبة ،وال َّطعامَ ،واآلَ ِة ال َّت ْصويرَ ،واأ ْقلا ٍم
فيهاَ ،ونُ ِع ُّد ما َيل َز ُمنا لِل ِّر ْح َل ِة؛ ِم ْث َل ال َملابِ ِ
َواأ ْو ٍ
لاحظات.
راق لِ ِكتا َب ِة ال ُم َ
زول ِم َن ِ
الحاف َلةَ ،واتِّبا ُع َت ْع ِ
الصعو ِد وال ُّن ِ
ِفين َعلى
ناء ُّ
ليمات ال ُم ْشر َ
َع َل ْينا ال�ل ِتزا ُم بِال ِّنظا ِم اأ ْث َ
ال ِّر ْح َلةَ ،وال ُمحا َف َظ ُة َعلى نَظا َف ِة ال�أما ِكنِ الَّتي نَزو ُرها.

ن ٌ
َشاط َت ْطبي ِق ٌّي:
بِ إِا ْش ِ
راف ُم َعلِّ ِمنا ،اأ ْو ُم َعلِّ َم ِتنا ،ن َُح ِّد ُد ِم ْن َط َق ًة نَ ْذ َه ُب اإِلَ ْيها في ر ِْح َل ٍةَ ،ون َُب ِّي ُن
َه َد َفنا ِم ْن تِ ْلكَ ال ِّر ْح َل ِة.
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َنشاط ( :)6نُ َص ِّم ُم بِطا َق ًة َم ْد َر ِس َّية:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َو َر ُق َك ْر ٍ
تون ُم َل َّونَ ،ق َل ُم َرصاصِ ،
ل�صقِ ،م ْس َط َرة ،صو َرة شَ خْ ِص َّية ،األوان،
شَ َبر.
التَّ ْنفيذ:
ـص ِمـ َـن ال َك ْرتـ ِ
ـون ال ُم َل َّو ِن ُم َر َّبعا (١٠ســم ×١٠ســم)
نَ ُقـ ُّ
()١
كَمــا في ال َّر ْســم (.)١
نَ ْر ُســ ُم اأ ْشــكال� ً َجمي َلــةَ ،ونُ َل ِّونُهــا؛ لِ ُت َشــ ِّك َل اإِطــاراً
لِل ُم َر َّبــع ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
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ن ِ
ُلصـ ُق صو َر َتنــا فــي زا ِو َيـ ِة ال ُم َر َّبـ ِـع ال ُعل ِو َّيــة ،كَمــا فــي
ال َّر ْســم (.)3
ن َُسـ ِّط ُر اأ ْر َب َعـ َة اأ ْسـ ُط ٍر ِ
ـب َع َل ْيهــا:
داخـ َل ال ُم َر َّبــعَ ،ونَ ْك ُتـ ُ
الســ َكنَ ،و َرقــ َم
ْ
ال�ســمَ ،وال َم ْد َر َســةَ ،و َمــكا َن َّ
الهاتِــف ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤
ـب اأ ْعلــى ال ِبطا َق ـ َة َونُ ْد ِخ ـ ُل فيــه الشَّ ـ َـبرَ ،ونَ ْربِ ُطــه،
نَ ْث ُقـ ُ
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)5
َلبس ال ِبطا َق َة َي ْو َم ال ِّر ْح َلة.
ن ُ

()٢

()3

()٤

()5

َنشاط (َ :)7نل َع ُب:

ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
ك َُرتانِ ،
صاف َرة.
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى ِ
قاط َر َت ْين.
َياأْ ُخـ ُذ ال ُم َتســابِ ُق ال� أ َّو ُل ِمـ ْـن كُ ِّل ِ
قاطـ َـر ٍة ال ُكـ َـرةَ،
َو ُي َم ِّر ُرهــا ِمـ ْـن َفـ ْو ِق َراأْ ِسـ ِه اإِلــى َزمي ِلــهَ ،وهكــذا
َحتّــى َت ِصــ َل اإلــى ال ُم َتســابِقِ ال�أخيــ ِر فــي
()١
ِ
القاطـ َـرة ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
َيقــو ُم ال ُم َتســابِ ُق ال�أخيـ ُـر ِمـ ْـن كُ ِّل ِ
قاطـ َـر ٍة بِ َت ْمريـ ِر
ال ُكـ َـر ِة بِ َش ـ ْكلٍ جانِ ِبـ ٍّـي اإِلــى ال ُم َتســابِقِ الَّــذي
ـف اأما َمــهَ ،وهكــذا َحتّــى َتعــو َد ال ُكـ َـر ُة اإِلــى
َي ِقـ ُ
()٢
ال ُم َتســابِقِ ال� أ َّول،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
َيقــو ُم ال ُم َتســابِ ُق ال� أ َّو ُل بِ َت ْمريـ ِر ال ُكـ َـر ِة ِمـ ْـن َب ْيــنِ
ــف َخلفَــه،
ســا َق ْي ِه اإِلــى ال ُم َتســابِقِ الَّــذي َي ِق ُ
َوهكــذا َحتّــى َت ِص ـ َل اإِلــى ال ُم َتســابِقِ ال�أخيــر،
كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
()3
َتفــو ُز ال َم ْجمو َعـ ُة الَّتــي تُ ْنهــي ال َّت ْمريـ ِ
ـرات الثَّـ َ
ـلاث بِاأ ْسـ َـر ِع َو ْقــتَ ،ونُ ْط ِلـ ُق
َع َل ْيهــا ْاسـ َم َم ْجمو َعـ ِة اللَّ ْج َنـ ِة ال ِّر ِ
ياض َّيــةَ ،ونُ َكـ ِّر ُر اللُّ ْع َبـ َة اأ ْك َثـ َـر ِمـ ْـن َمـ َّرة.
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َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
الس ِ
الصحيح:
لوك َّ
� -1أ َض ُع دائِ َر ًة َح ْول َر ْم ِز ِعبا َر ِة ُّ
�أ� -أ ْس َت�أْ ِذ ُن ِع ْن َد الد ِ
ف.
ُّخول �أو ُ
روج ِم َن َّ
الص ّ
الخ ِ
ب � -أ ْر ُس ُم َو�أ ْك ُت ُب َعلى َم ْق َعدي َو ِجدا ِر ُغ ْر َف ِة َص ّفي.
لوس َوالانْ ِتبا َه لِ ُم َعلِّ َمتي َو ُم َعلِّمي.
جـ � -أ ْح ِس ُن ُ
الج َ
د � -أ ِ
عام ُل ُزملائي باحترام.
هـ � -أ ِ
حاف ُظ َعلى نَظا َف ِة بي َئ ِة َم ْد َر َستي.
و � -أشا ِر ُك في اللِّ ِ
جان َوال ِّر ْح ِ
لات َو إِال�ذا َع ِة ال َم ْد َر ِس َّية.
َراغات ال�آتِ َي َة بِما ُي ِ
� - 2أ ْك ِم ُل الف ِ
ناس ُبها:
الَّذي ُي َن ِّظ ُم َجمي َع �أ ْع ِ
مال ال َم ْد َر َس ِة ُهو ................
ال ُم َعلِّمو َن ُي ْك ِسبونَنا َ ............و ...............
نَ َت َو َّج ُه �إِلى  ................لِ ُي ِ
ساعدَنا في َح ِّل َمشا ِك ِلنا.
� - 3أ ْذك ُُر َد ْو َر لَ ْج َن َت ْينِ ِم ْن لِ ِ
جان َص ِّفنا.
� - 4أ َعلِّ ُل ُح ّبي لِ َم ْد َر َستي.
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ال َّد ْرس

٣

ع�� َقتي َمع جيراني
س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
معرف ِة َم ْفهو ِم الجار.

بيانِ ُحقوقِ الجا ِر َوواجِ باتِه.
استنتاج ُّ
المشاكِ ِل َب ْي َن الجيران.
ليم ِة ل َِح ِّل َ
الس َ
الط ُرقِ َّ
ِ

َنشاط (:)1
الفَعالِ َّي ُة ال�أولىَ :ن ْق َراأ َونُ َل ِّونُ :
ديث الشَّ ريف.
الح َ
نَ ْق َراأ َ
الح ِ
ديث الشَّ ريف.
َص َ
نُ َل ِّو ُن ن َّ

َع ْن اأبي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي الل ُه َع ْنهَ ،عنِ ال َّن ِب ِّي (

الح ِ
ديث الشَّ ريف.
نَ ْف َه ُم َم ْعنى َ

) اأنَّ ُه قال:

والي ْﻮم
ﺆﻣ ُﻦ ﺑﺎل ّل ِﻪ
»ﻣﻦ
ﻛﺎن ُﻳ ِ
َ
َ
َ
جﺎره«
ذ
ﺆ
ﻳ
ال
ﻓ
اﻵﺧر
ِ
ْ
ُ
َ

رواه البخاري
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الفَعالِ َّي ُة الثّانِ َية :نُ ِ
ِ
جيب ع َِن
��ح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ
ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:

ما ال َم ْقصو ُد بِالجارِ؟

ف َتكو ُن ُمعا َم َل ُة الجا ِر لِجا ِر ِه؟
َك ْي َ

اأنا َت َع َّل ْمت:

9٠

 الجيرانُ ُهم القَريبو َن ِمنّي في َم ِالسوق ،اأ ْو َعلى
الس َكن ،اأو في ّ
كان َّ
َم ِ
ِّراسة ،اأو في َم ِ
كان ال َع َمل.
قاع ِد الد َ
 نَ َّت ِب ُع َوصايا َرسولِنا ال َكري ِم في إِال� ْح ِسان اإِلى الجارَ ،و َع َد ِم اإيذائِه.

َنشاط ( :)2نُ َمثِّل:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
بارات ِ
الحوار.
ات ال ِق َّصةَ ،ملابِسِ ،ع ُ
شَ خْ ِص ّي ُ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْق َراأ ال ِق َّص َة َج ِّيداًَ ،ونَ ْف َه ُمها.
نُ َمثِّ ُل اأ ْح َ
داث ال ِق َّصة.
نُ ْعطي َراأْ َينا في َت َص ُّر ِف الجا َر ْينِ سالِم َواأ ْح َمد.
تاج لِلمالَ ،ف َق َّر َر اأ ْن َيبي َع َب ْي َت ُه
كا َن اأ ْح َم ُد َر ُجلا ً فقيراًَ ،وفي َي ْو ٍم ِم َن ال� أ َّيا ِم ْاح َ
لِ� أ َح ِد ال ُم ْش َترين.
ال ُم ْش َتريَ :ك ْم تُري ُد َث َم َن َالب ْي ِت يا اأ ْح َمد؟
اأ ْح َمد :اأري ُد ست َة ا ِ
آل�ف دينار.
ال ُم ْش َتري :هذا َث َم ٌن ُم ْر َت ِفع! َو َالب ْي ُت
ل� َي ْس َت ِح ُّق اأ ْك َث َر ِم ْن اأ ِ
لف دينار.

منزل سالم

منزل اأحمد

قا َل اأ ْح َمد :هذا َصحيحَ ،ول ِك ْن لي جا ٌر َط ِّيب ْاس ُم ُه سالِ ٌمَ ،و َث َم ُن ِجوا ِر ِه ٍ
غال
ِج ّداً؛ لِذا اأ ْطلُ ُب هذا المالَ .يزو ُرني اإِذا َم ِرضْ تَ ،و َي ْف َر ُح لِف ََرحي،
َو َي ْح َز ُن لِ ُح ْزني.
ديث جا ِر ِه اأ ْح َمد َمع ال ُم ْش َتري ،ف َذ َه َب ُم ْسرِعاً اإِلَ ْيهَ ،وقا َل لَه:
َس ِم َع سالِ ٌم َح َ
ل� َت ِب ْع َب ْي َتكَ يا جاريَ ،و ُخ ْذ ِم َن ِ
المال ما تُريدَ ،ف إِانّي اأ ِح ُّب اأ ْن َت ْبقى جا ًرا لي.
9١

َنشاط ( :)٣نُ ِ
،و َن ْس َت ْن ِتجَ ،ونُ َع ِّب ُر ِكتا ِب ّي ًا:
��ح ُظ َ

اأنا َت َع َّل ْمت:
ِم ْن ُح ِ
ناسباتِهَ ،وال ُمحا َف َظ ُة
قوق الجارِ عَلى جارِه :زِيا َرتُهَ ،و ُمسا َع َدتُهَ ،و ُمشا َر َك ُت ُه ُم َ

َعلى ُم ْم َت َلكاتِهَ ،و َع َد ُم اإِ ْز ِ
عاج ِه.
9٢

َنشاط (َ :)4نل َع ُب:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
الح ْجمَ ،عصا اأ ْو عار َِضةِ ،
صاف َرةَ ،ط ْبشو َرة.
اأ ْقما ٌع ُم َت َو ِّس َط ُة َ

التَّ ْنفيذ:
ف في ِ
ٍ
قاطرات.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
موعات ون َْص َط ُّ
سافات ُم َت ِ
نُ َو ِّز ُع ال� أ ْقما َع َعلى َم ٍ
باعدَة.
ن ََضــ ُع العار َِضــ َة َعلــى ُب ْعــ ٍد ُم ِ
ناس ٍ
ــن
ــب ِم ْ
ا ِآخــ ِر قُ ْمــعَ ،و َن ْر َف ُعهــا ( 3٠ســم) َعــنِ
ال� أ ْرض ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
َي ْن َط ِلــ ُق ال ُم َتســابِ ُق ال� أ َّو ُل ِع ْنــ َد َســما ِع
ــن
ّ
الص ِاف َــر ِة َر ْكضــاً َوبِ َشــ ْكلٍ ُم َت َعــ ِّر ٍج َب ْي َ
ال� أ ْقمــاع ،ثُــ َّم َي ْق ِفــ ُز َعــنِ العار َِضــ ِة كَمــا

فــي ال َّر ْســم (.)٢
السباقَ اأ َّول�ً.
َتفو ُز ال َم ْجمو َع ُة الَّتي ُت ْنهي ِّ
نُ َك ِّر ُر اللُ ْع َب َة اأ ْك َث َر ِم ْن َم َّرة.

()١

()٢
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َنشاط ( :)5نُ ِ
��ح ُظ ال َّر ْسم ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:

ن َُح ِّد ُد َس َب َب ال ُم ْش ِك َل ِة َب ْي َن الجيران.
نَ ْق َتر ُِح َطري َق ًة لِ َح ِّل ال ُم ْش ِك َل ِة َب ْي َن الجا َر ْين.
اأنا َت َع َّل ْمت:

ِ
الجيران بِال َّتفا ُه ِم َوال ُهدو ِء َوال َّتسا ُمح ،دو َن ْاس ِتخْ دا ِم ال ُع ْن ِف َوال َكلا ِم
تُ َح ُّل ال َمشا ِك ُل َب ْي َن
لاقات ال َّط ِّي َب ُة قائم ًة بينهم.
الس ِّيئ؛ َح َّتى َت ْبقى ال َع ُ
َّ
9٤

َنشاط ( :)6نُ َص ِّم ُم َح ّي ًا:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َص ا ِآمن ،لَ ْو ُح َك ْر ٍ
َو َرق ،اأ ْقلا ُم َرصاص ،األوانِ ،
تون كَبي ٍر لِ ُك ِّل َم ْجمو َعة.
ل�صقِ ،مق ٌّ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
َي ْر ُس ُم كُ ٌّل ِمنّا َب ْيتاً َعلى ال َو َر َقةَ ،و ُي َل ِّونُه.
ُص ُحدو َد َالب ْيت ،كَما في ال َّر ْسم (.)١
نَق ُّ
()١
ن ِ
يوت الَّتي َر َس ْمناها َولَ َّون ّاها َعلى
ُلص ُق ُالب َ
لَ ْو ِح ال َك ْرتون؛ لِ ُن َش ِّك َل َت َج ُّمعاً لِلجيران،
ف ،كَما في ال َّر ْسم (.)٢
َونُ َعلِّقُها في َّ
الص ّ
()٢
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َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
� -1أ َب ِّي ُن ال َم ْقصو َد بِالجار.

الســلوكات ال�إ يجابِ َّيـ ِة َمـ ْع جــاري بِاللَّـ ْو ِن
� -2ألَـ ِّو ُن البالــو َن الَّــذي َيـ ُد ُّل َعلــى ّ
الســل ِب َّي ِة َمــ ْع جــاري
ال�أخْ َضــرَ ،والبالــو َن الَّــذي َيــ ُد ُّل َعلــى ّ
الســلوكات َّ
بِاللَّ ـ ْو ِن ال� أ ْح َمــر:
لا �أزو ُر جاري.

�أز ِْع ُج جاري.
�أحافِ ُظ عَلى ُم ْم َت َل ِ
كات
جاري.

�أ ِ
ساع ُد جاري.

ف �أ ُح ُّل َمشا ِكلي َمع جيراني؟
َ -3ك ْي َ
96

ناسباتِه.
�أشارِكُ جاري ُم َ

ال َّد ْرس

اأنا َواأصْ ِدقائي

4

س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
ِالصديق.
الم ْقصو ِد ب َّ
معرف ِة َ
الج ِّيد.
ذك ِر ِص ِ
فات َّ
ديق َ
الص ِ
لوكات ُم َت َن ِّوعَ ة.
الج ِّي ِد ِم ْن ِخلالِ ُس ٍ
تميي ِز َّ
ديق َ
الص ِ

َنشاط ( :)1نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج،
��ح ُظ ال ُّر
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:
ثُ َّم نُ ُ
ن َْح ُن اأ ْص ِدقاء

()١

()٢

()3
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الصديق؟
ماذا َي ْعني لَنا َّ
نَ ْذك ُُر َم ِ
ف اأخْ رى تُ َع ِّب ُر َعنِ
واق َ

ن ٌ
َشاط َت ْطبي ِق ٌّي:
نُ َل ِّو ُن ال َم َث َل الشَّ ْع ِب َّي القائِل:

الﻀيﻖ(
ﻗﺖ
ّ
)الﺼ ُ
ﺪﻳﻖ َو َ
ﱠ
حاو ُر في َم ْعنى هذا ال َمثَلِ الشَّ ْع ِب ّي.
نَ َت َ

اأنا َت َع َّل ْمت:
ال�ح ِترامَ ،وال َم َح َّبةَ ،وال ُمسا َعدَة،
خاص َت ْربِ ُطنا بِ ِه ْم َعلا َق ٌة َتقو ُم َعلى ْ
ال�أصْ ِدقاء؛ اأ ْش ٌ
ناسبات.
َو ُمشا َر َك ِة َب ْع ِض ِه ْم َب ْعضاً في ال� أ ْف ِ
راح َوال� أ ْحزانَ ،و َغ ْيرِها ِم َن ال ُم َ

98

َنشاط (َ :)2ن ْس َت ْن ِت ُج ِص ِ
الج ِّي ِد ،و َن ْك ُت ُبها:
فات الصَّ ديقِ َ
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
مات تُ َع ِّب ُر َعن ِص ِ
الصديق،
َص ا ِآمنَ ،ح ْبلَ ،ك ِل ٌ
فات َّ
َو َر ٌق ُم َل َّون ،اأ ْقلامِ ،مق ٌّ
األوان.
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
نَ ْق َراأ ال َك ِل ِ
مات ال�آتِ َية:
ُم َت ِ
سامح ،كَريم ،صا ِدق ،اأمينُ ،مخْ ِلص ،نَصوح.
ُص ِم َن ال َك ْر ِ
بطاقاتَ ،ونَ ْك ُت ُب َع َل ْيها ال َك ِل ِ
ٍ
السابِقَة.
تون ال ُم َل َّو ِن
مات ّ
نَق ُّ
نُ َعلِّ ُق ال ِب ِ
الح ْبل ،كما في ال َّر ْسم (.)١
طاقات َعلى َ
حاو ُر في ِص ِ
الج ِّيد.
فات َّ
الصديقِ َ
نَ َت َ

()١
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اأنا َت َع َّل ْمت:

الص ْدقَ ،وال�أمانَةَ ،و إِال�خْ لاصَ ،وال َّتسا ُمحَ ،وال َك َرم.
قاء َي َّت ِصفو َن بِ ِّ
اأ ِح ُّب اأ ْن َيكو َن لي اأ ْص ِد ٌ

َنشاط ( :)٣نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
��ح ُظ ال ُّر

()١

()3

()٢

()٤

الج ِّي ِد الَّذي اأ ِح ُّب َصدا َق َت ُه ،ثُ َّم اأ ْك ُت ُبها في ال ُم َر َّب ِ
ن َْس َت ْن ِت ُج ِص ِ
عات ال�آتِ َي ِة:
فات َّ
الصديقِ َ
١٠٠

اأنا َت َع َّل ْمت:

ِّراســة،
ــن ُي ِح ّبــو َن َع َمــ َل َ
الخ ْيــرَ ،و ْ
الج ِّيــدو َن ُهــ ْم َم ْ
اأ ْص ِدقائــي َ
ال�ج ِتهــا َد فــي الد َ
ــب َصدا َق َت ُهــم.
ــياء ُهمَ ،وهــ ُؤل� ِء اأ ِح ُّ
َو َي َتشــا َركو َن اأ ْش َ

َنشاط ( :)4نُ َص ِّم ُم دو َدة:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
ل�صقَ ،و َر ٌق ِ
راص ُم ْد َم َجةِ ،
غير ٌة ُم َل َّونَة ،اأ ْقلام.
ل�مع ،بِ ٌ
طاقات َص َ
اأ ْق ٌ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
ن ِ
ص ال ُم ْد َم َجــ ِة َمــع
اف ال� أ ْقــرا ِ
ُلصــ ُق اأ َطــ ْر َ
َب ْع ِضهــا بعضــاً ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)١
()١
ــن الــ َو َر ِق اللا ِّم ِــع اأ ْشــكال� ً تُ َمثِّــ ُل
ُــص ِم َ
نَق ُّ
ــف َوال� أ ْر ُجــلَ ،ون ِ
ُلصقُهــا كَمــا
ال ُعيــو َن َوال�أنْ َ
فــي ال َّر ْســم (.)٢
()٢
ماء اأ ْفرا ِد ال َم ْجمو َع ِة َعلى ال ِب ِ
طاقات
نَ ْك ُت ُب اأ ْس َ
ال ُم َل َّونَــةَ ،ون ِ
ُلصقُهــا َعلــى ال� أ ْقــراص ،كَمــا فــي
ال َّر ْسم (.)3
اتجَ ،ون َُس ّمي ِه َم ْجموع َة
ِض الشَّ ْك َل النّ َ
نَ ْعر ُ
()3
ال� أ ْص ِدقاء.
١٠١

َنشاط (َ :)5نل َع ُب:

داية

طب

خ

ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
قاط َرةِ ،
ك َُر ٌة لِ ُك ِّل ِ
صاف َرةَ ،ط ْبشو َرة.
التَّ ْنفيذ:
ساح ِة ال َم ْد َر َسة.
نَخْ ُر ُج اإِلى َ
ف في ِ
قاطرات.
نَ ْنق َِس ُم َون َْص َط ُّ
نَ ْر ُسـ ُم َخـ َّ
ـط ال ِبدا َيــةَ ،و َعلــى ُب ْعـ ِد (٤م)
م)
ِم ْن ـ ُه نَ ْر ُس ـ ُم َخـ َّ
ـط ال ِّنها َيــة ،كَمــا فــي
ال َّر ْســم (.)١
()١
ن ََض ُع اأما َم كُ ِّل ِ
قاط َر ٍة ك َُرة.
الص ِافـ َـرةَ ،يقــو ُم ال ُم َتســابِ ُق ال� أ َّو ُل ِمـ ْـن كُ ِّل ِ
قاطـ َـر ٍة بِد َْح َر َج ـ ِة
ِع ْن ـ َد َســما ِع ّ
ال ُكـ َـر ِة بِ َيـ ِدهِ ،مـ ْـن َخـ ِّ
ـط ال ِبدا َيـ ِة َو َحتّى
َخـ ِّ
ـط ال ِّنها َيــة.
ــن كُ ِّل
َيعــو ُد ال ُم َتســابِ ُق ال� أ َّو ُل ِم ْ
قاطـ َـر ٍة ِ
ِ
حامــلا ً ال ُكـ َـر َة بِ َي َد ْي ـ ِه َح ْجــلاً،
ـط ال ِّنها َيـ ِة اإِلــى َخـ ِّ
ِمـ ْـن َخـ ِّ
ـط ال ِبدا َيــة،
َو ُي َســلِّ ُمها اإِلــى ال ُم َتســابِقِ الثّانــي،
()٢
َوهكــذا ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٢
َتفــو ُز ِ
القاطـ َـر ُة الَّتــي ُي ْنهــي اأ ْفرا ُدهــا اللُّ ْع َبـ َة بِ َشـ ْكلٍ اأ ْسـ َـرعَ ،ون َُسـ ّميها َم ْجمو َع َة
عاون.
اأ ْص ِدقــا ِء ال َّت ُ
١٠٢

َب ْع َد اأ ْن َت َعلَّ ْمت:
 -١نَ ْك ُت ُب في الشَّ ْك ِل ال َعلا َق َة الَّتي َت ْربِ ُط َب ْي َن ال� أ ْص ِدقاء.
َت ْر ِب ُطني ب َِصديقي
عَ�� َقة

ِ
 -٢اأ ْك ُت ُب ِص ِ
الفراغات:
الج ِّي ِد في
فات َّ
الصديقِ َ
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ال َّد ْرس
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عيش فيه.
الح ُّي الَّذي اأ ُ
َ
س اأ ْن َيكونوا قا ِدرين َعلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن الطلبة َب ْع َد نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
الح ّي.
معرف ِة َم ْفهو ِم َ
الح ّي.
بيانِ أاهَ مِ َّي ِة ُم َك ِّو ِ
نات َ
الح ِّي تِجا َه َح ِّي ِهم.
استنتاج َد ْو ِر ُس ّكانِ َ
ِ

َنشاط ( :)1نُ ِ
��ح ُظ ال َّر ْسمَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أاْتي:
النادي الرياضي
ال ُمتن ّزه

درسة

الم

١٠٤

المسجد

المركز الصحي

ش في ُم َك ِّو ِ
ماءها في ال ُم َر َّبعات:
نات ال َّر ْسمَ ،ونَ ْك ُت ُب اأ ْس َ
نَ َتنا َق ُ

ال َم ْد َر َسة
ميع ُم َك ِّو ِ
نات ال َّر ْسمَ ،ونَ ْك ُت ُبه في ال ُم َر َّبع:
نُ ْط ِل ُق ْاسماً َعلى َج ِ

اأنا َت َع َّل ْمت:
ـنَ :مســا ِك َنَ ،وشَ ــوا ِر َعَ ،و َم َحـ ّل ٍ
يوج ُد
ـي ِمـ ْ
 َي َت َكـ َّونُ َـض ال� أ ْحيــا ِء َ
ات تِجا ِر َّيــةَ .ب ْعـ ُ
الحـ ُّ
ـاتَ ،و َم ِ
ـبَ ،و َمرا ِك ُز ِص ِّح َّيــةَ ،و َغ ْي ُرها.
ِسَ ،واأما ِكـ ُن لِل ِعبــا َدةَ ،و ُم َت َن َّزهـ ٌ
لاعـ ُ
فيهــا َمــدار ُ
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َنشاط ( :)2نُ ِ
ِ
السؤالين
��ح ُظ ال ُّر
جيب ع َِن ُ
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ
الَّلذين َيليها:
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َنُ َع ِّب ُر ِكتابِ ّياً َع ْن اأ َه ِم َّي ِة ُم َك ِّو ِ
الح ِّي.
نات َ

نُكمل الجدول ال�آتي:
نات َح ِّينا
ُم َك ِّو ُ

نات َن ْر َغ ُب ِب ُوجو ِدها
ُم َك ِّو ٌ

اأنا َت َع َّل ْمت:

كات ِميا ٍه َوك َْه ُرباءَ ،و َم َح ّل ٍ
الح ِّي اإِلى شَ وارِعَ ،وشَ َب ِ
ات تِجا ِر َّي ٍة َي ْش َترو َن ِم ْنها
تاج ُسكّا ُن َ
َي ْح ُ
ناء ُهمَ ،و َم ْر َك ٍز ِص ِّحي لِل ِعلاجَ ،و ُم َت َن َّز ٍه لِل َّت ْرفيهَ ،و َم ٍ
كان لِل ِعبا َدة،
حاجاتِ ِهمَ ،و َم ْد َر َس ٍة لِ ُت َعلِّ َم أا ْب َ
ٍّ
نيس ِة لِل َم ِ
سيح ّيين.
ِم ْث َل ال َم ْس ِج ِد لِل ُم ْس ِلمين ،اأو ال َك َ
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َنشاط (َ :)٣ن ْق َراأَ ،ونُ ِ
��حظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
َدعا ِ
ال�ج ِتما ِع في َب ْي ِته؛ لِ ُمنا َق َش ِة
الح ِّي اإِلى ْ
عاص ٌم َب ْعضاً ِمن ُسكّ ِان َ
ل�ح َظ اأ َّن اأ َح َد الشَّ وا ِر ِع ال َف ْر ِع َّي ِة فيه ُم ْظ ِلم؛ لِ َع َد ِم
الح ّيَ ،ف َق ْد َ
اأمو ٍر َت َت َعلَّ ُق بِ َ
ُوجو ِد اإِنا َر ٍة فيه ،كَما اأ َّن ال ُّن ِ
ض ال�أما ِكن؛ بِ َس َب ِب َع َد ِم
فايات َت َت َج َّم ُع في َب ْع ِ
ِكفا َي ِة الحا ِويات.

ا ْق َت َر َح سالِ ٌم َع َل ْي ِهم اأ ْن َي َت َو َّجهوا في َالي ْو ِم التّالي اإِلى َالب َل ِد َّية؛ لِ َح ِّل
ض
ال ُم ْش ِك َلةَ ،فوا َف َق ُه ال ُم ْج َت ِمعون ،ثُ َّم ا ْق َت َر َح َع ْبدُالل ِه اأ ْن َيقوموا بِزِرا َع ِة َب ْع ِ
ِ
ساحات الفا ِر َغة؛ لِ ُت ْع ِط َي َم ْن َظراً َجميلاًَ ،وا ْق َت َر َح اأسا َم ُة
ال� أ ْشجا ِر في ال ِم
الجمي ُع َعلى ذلِكَ ،و َحدَّدوا َي ْوماًَ ،و َو َّزعوا
ساح ِة ال َم ْس ِجدَ ،ووا َف َق َ
ظيف َ
َت ْن َ
ال� أ ْدوا َر فيما َب ْي َن ُهم.
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أانا َر ِت َالب َل ِد َّي ُة الشّ ارِعَ ،و َو َّز َع ْت حا ِو ٍ
الح ِّي
يات َجديدَةَ ،وقا َم ُسكّا ُن َ
بِال� أ ْع ِ
ميل لِلا أ ْشجا ِر الَّتي َز َرعوها،
الج ِ
مال الَّتي اتَّفَقوا َع َل ْيهاَ ،واأ ْع ِجبوا بِال َم ْن َظ ِر َ
َواتَّفَقوا َعلى اأ ْن َيقوموا بِاأنْ ِش َط ٍة َت َط ُّو ِع َّي ٍة دائِ َم ٍة في َح ِّي ِهم.

اأنا َت َع َّل ْمت:

س الق ََر ِو ِّي اأو َالب َل ِد َّية؛ لِ َت ْوفي ِر ِ
الخ ْد ِ
مات فيه.
الح ِّي اإِلى ال َم ْج ِل ِ
 َي َت َو َّج ُه ُسكّا ُن َالح ِّي َو َي َت َط َّوعون؛ لِل ُمحا َف َظ ِة َعلى بي َئ ِة َح ِّي ِه ْم نَظي َف ًة َو َجمي َلة.
عاو ُن ُسكّا ُن َ
َ -ي َت َ
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َنشاط ( :)4نُ َص ِّم ُم ،فانوس ًا:
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َص ا ِآمنِ ،
ل�صق ،األوان ،اأسطوانَ ٌة َك ْرتونِ َّي ٌة لِل َمناديل ال َو َر ِق َّية.
َو َر ٌق ُم َل َّونِ ،مق ٌّ
التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
نَاأْ ُخـ ُذ َو َر َقـ ًة ُم َل َّونَــةَ ،ونَ ْطويهــا ِمـ َـن ال ُم ْن َت َصــف ،كَمــا
فــي ال َّر ْســم (.)١
ـداء ِمـ ْـن َخـ ِّ
ـط
ـص شَ ــرائِ َح فــي ال َو َر َقـ ِة ال َم ْط ِو َّيـ ِة ا ْب ِتـ ً
نَ ُقـ ُّ
الخـ ِّ
ـط ال ُعلـ ِو ّي ،كَما
ال َّطـ ِّـي ُصعــوداًَ ،ول� ن َِصـ ُل اإِلــى َ
فــي ال َّر ْســم (.)٢

ــح ال َو َر َقــ َة ال َم ْط ِو َّيــةَ ،ونَلُ ُّفهــا علــى ال� أ ْســطوانَ ِة
نَ ْف َت ُ
ال َك ْرتونِ َّيــ ِة لِل َمناديــلَ ،ون ِ
ُلصــ ُق اأ ْطرا َفهــا؛ لِ ُت َشــ ِّك َل

فانوســاً ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)3
ـص شَ ــريطاً ِمـ ْـن َو َر َقـ ٍة بِ َلـ ْو ٍن ا َآخــرَ ،ون ِ
ُلص ُقـ ُه اأ ْعلــى
نَ ُقـ ُّ
الفانــوس؛ لِ ُي َشـ ِّك َل َع ّلا َقــة ،كَمــا فــي ال َّر ْســم (.)٤
الفانوس بِال ُّرسومات.
نُ َز ِّي ُن
َ

١١٠

()١

()٢

()3

()٤

َنشاط (َ :)5نل َع ُب
ال َوسائِ ُل َوال� أ َدوات:
َلاث ِسلال ،اأ ْو ثَلاثُة َصنادي َق َك ْرتونِ َّية لِ ُك ِّل َم ْجمو َعة)5( ،ك ٍ
ث ُ
ُرات لِ ُك ِّل
َم ْجمو َعةِ ،
صاف َرة.

التَّ ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجمو َع َت ْين.
نَ ْر ُس ـ ُم َخ َّط ْيــنِ ُم َتوا ِز َي ْيــنِ لِ ـ ُك ِّل َم ْجمو َعــةَ ،ب ْي َن ُهمــا َمســا َف ُة ِم ْت َر ْيــنَ ،و ِع ْن ـ َد
ـط الثّانــي َس ـلَّ ِ
ـوء ٌة بِال ُكــراتَ ،و ِع ْن ـ َد الخـ ِّ
الخـ ِّ
تان فا ِر َغتــان.
َ
ـط ال� أ َّول َس ـلَّ ٌة َم ْملـ َ
َيخْ ـ ُـر ُج ِ
ـف
ل�عبــان ِمـ ْـن كُ ِّل َم ْجمو َعــةَ ،و َي ِقـ ُ
ال ّل ِ
الخ ِّ
ــط ال� أ َّو ِل َو َظ ْه ُــر ُه
ــب ال� أ َّو ُل َق ْبــ َل َ
اع ُ
ــف ال ّل ِ
لــف
ــب الثّانــي َخ َ
لِ َزمي ِلــهَ ،و َي ِق ُ
اع ُ
()١
ـط الثّانــي ِ
الخـ ِّ
حامــلا ً َسـلَّة ،كَمــا في ال َّر ْســم
َ
(.)١
الص ِافـ َـرةَ ،ياأْ ُخ ـ ُذ ال ّل ِ
الس ـلَّةَ ،و َي ْرميهــا
ِع ْن ـ َد َســما ِع ّ
ـب ال� أ َّو ُل كُـ َـر ًة ِمـ َـن َّ
اعـ ُ
لِ َزمي ِل ـ ِه دو َن اأ ْن َيل َت ِفــت ،كَمــا فــي ال َّر ْســم.
ــط ال ّل ِ
َيل َت ِق ُ
الســلَّة،
ــب الثّانــي ال ُك َــر َة بِ َّ
اع ُ
الســلَّ ِة الَّتــي بِ ِجــوارِه ،كَمــا
َو َي َض ُعهــا فــي َّ
فــي ال َّر ْســم (.)٢
()٢
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الخ َّط ْيــن� ،أ ْو لا ُي ْم ِسـ ُكها ال ّل ِ
اعــب؛ لا ُي ْسـ َم ُح لَـ ُه
ال ُكـ َـر ُة الَّتــي َت َقـ ُع َب ْيـ َـن َ
السـلَّة.
�أ ْن َي َض َعهــا فــي َّ
ـف ال ّل ِ
اعبــو َن َعــنِ اللَّ ِعـ ِ
ـج ُل َع ـ َد ُد
ـب ِع ْن ـ َد َســما ِع ّ
الص ِافـ َـرةَ ،و ُي َسـ َّ
َي َت َوقَّـ ُ
ال ُكـ ِ
ـرات الَّتــي َج َمعوهــا.
تُ َك َّر ُر اللُّ ْع َب ُة لِ َب ِق َّي ِة �أ ْفرا ِد ال َم ْجمو َعة.
ال َم ْجمو َع ُة الفائِ َز ُة هي التي َي ْج َم ُع �أ ْفرا ُدها �أ ْك َب َر َع َد ٍد ِم َن ال ُكرات.

َب ْع َد �أ ْن َت َعلَّ ْمت:
َراغات ال�آتِ َي ِة ُم َك ِّو ِ
� -1أ ْك ُت ُب في الف ِ
الح ّيَ ،و�أ َه ِّم َّي َتها ،كَما في ال ِمثال:
نات َ
لِلتَّ ْعليم
الم ْد َر َسة
* َ
....................
* ....................
...................
* ......................
....................
*......................
الس ِ
لوك
) ُمقابِل ُّ

الس ِ
الصحيحَ ،و�إِشا َر َة (
لوك َّ
� -2أ َض ُع �إِشا َرة ( ) ُمقابِل ُّ
الصحيح:
َغ ْي ِر َّ
نَ َت َط َّو ُع لِ َت ْن ِ
(
الحي َو َت ْجمي ِله.
ظيف ِّ
س الق ََر ِو ِّي �أو َالب َل ِد َّية؛ لِ َت ْوفي ِر ِ
الخ ْد ِ
مات في َح ِّينا( .
َن َت َو َّج ُه لِل َم ْج ِل ِ
(
ِض َت ْو ِس َع َة الشّ ا ِر ِع في َح ِّينا.
�أعار ُ
ال ُمحا َف َظ ُة َعلى ُم َك ِّو ِ
(
الجميع.
الح ِّي َم ْسؤولِ َّي ُة َ
نات َ
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)
)
)
)

ِ
بوضع
العبارات ال�آتي ِة ،ث ّم �أق ِّي ُم ذاتي،
 -3بع َد دراستي لل َوحد ِة� ،أقر�أ ك َّل عبار ٍة ِم َن
ِ
�إشار ِة ( ) في الخان ِة المناسب ِة:
العبارات
ُ
تصنيفي ل� أ ِ
شكال ال�أسر ِة.

منخفض
متوس ٌط
مرتف ٌع
ّ
ٌ

اتي تجا َه �أسرتي.
معرفتي بمسؤول ّي ِ
مشاركتي في اللّ ِ
جان الطّلاب ّي ِة في مدرستي.

استنتاجي ل�أه ِّم َّي ِة ال َّر َح ِ
لات ،والمشارك ِة فيها.
مشاركتي في ال�أنشط ِة ال ّرياض ّي ِة ،وال� أ ِ
عمال الفنّ ّي ِة.
معرفتي بمفهو ِم الجارِ.
الحي.
معرفتي بمفهو ِم ِّ
الحي تجا َه ح ِّي ِه ْم.
استنتاجي ال�أدوا َر ال�إ يجاب َّي َة لسكّ ِان ِّ

�أق ِّي ُم ذاتي:

�أع ِّب ُر -بلغتيَ -عنِ المفاهي ِم الّتي اكتسب ُتها بع َد دراستي للوحد ِة ،بما لا يزي ُد َع ْن
ثلاث ِة �أس ُطرٍ.
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المشروع :شكل من �أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (�أفراداً �أو مجموعات) بسلسلة من �ألوان النشاط التي
يتمكنون خلالها من تحقيق �أهداف ذات �أهمية للقائمين بالمشروع.
ويمكن تعريفه على �أنه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد �أو الجماعة لتحقيق �أغراض واضحة ومحددة في محيط
اجتماعي برغبة ودافعية.
ميزات المشروع:
 .1قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
 .2ين ّفذه فرد �أو جماعة.
 .3يرمي �إلى تحقيق �أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
 .4لا يقتصر على البيئة المدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
 .5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم ورغبتهم بالعمل.
خطوات المشروع:
�أولاً :اختيار المشروع :يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
�	.1أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
�	.2أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
�	.3أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
�	.4أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغلّب مجالا ً على ال�آخر.
�	.5أن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
�	.6أن ُ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:
 .1تحديد ال�أهداف بشكل واضح.
 .2تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.
 .3تحديد خطوات سير المشروع.
 .4تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع( ،شريطة �أن يشترك جميع �أفراد المجموعة في المشروع من خلال
المناقشة والحوار و�إبداء الر�أي ،ب�إشراف وتوجيه المعلم).
 .5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلّي.

ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية ،وتع ّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية،
والتخلص من قيود الصف ،وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلا ً خ ّلاقاً مبدعاً ،ليس
المهم الوصول �إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على
حياتهم العامة.
دور المعلم:
 .1متابعة الطلبة وتوجيههم دون تد ّخل.
�	.2إتاحة 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.
 .2تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
 .3تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 .4تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).
رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
 .1ال�أهداف التي وضع المشروع من �أجلها ،ما تم تحقيقه ،المستوى الذي تح ّقق لكل هدف ،العوائق في تحقيق
ال�أهداف �إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
 .2الخطة من حيث وقتها ،التعديلات التي جرت على الخطة �أثناء التنفيذ ،التق ّيد بالوقت الم ّحدد للتنفيذ ،ومرونة الخطة.
 .3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تن ّوعها� ،إقبال الطلبة عليها ،توافر ال�إ مكانات اللازمة ،التقيد بالوقت المحدد.
 .4تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث ،ال�إ قبال على تنفيذه بدافع ّية ،التعاون في عملية التنفيذ ،الشعور بالارتياح،
�إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
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.
•

لجنة المناهج الوزارية
م .فواز مجاهد
د .بصري صالح			
			
د .صبري صيدم
				�أ .علي مناصرة
�أ .ثروت زيد			�أ .عزام ابو بكر
م .جهاد دريدي
د .سمية النخالة			
			
د .شهناز الفار

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية:
د .خميس العفيفي
				
		�أ .جمال سالم
�أ .منير عايش (منسقاً)
			�أ .محمد عريدي			�أ .ليلى الرجعي
�أ .سها عبد الحميد
				�أ .فاتنة زمار
			�أ� .أحمد جوابرة
�أ .شذى طنينة
				�أ .جبران قادوس
			�أ� .إيمان ياسين
�أ .جميلة حلاوة
المشاركون في ورشات عمل الكتاب
				
منير القريوتي
				
علي مناصرة
				
ياسر زيدان
				
سها طه
			�أحمد جوابرة 			
محمد عريدي
		
فاطمة محمد
				
فراس فايز
				
حاتم �أحمد
		
فاتنة الزمار
				
سوسن محمود
سميرة �أحمد			
				
وضحة محمد
			
خديجة دار زيد
هدى عبد المنعم			
				
وفاء حرب
				
				�إبراهيم راتب
�إلهام محمد
				
صفية شلالفة
				
ثائر عبدالله
			
			�أسامة عياد
د .سم ّية النخّالة
				
عماد صيام
			
جيهان سرحان
				
جميلة حلاوة
عمر �أبو عمرة			
سناء �أحمد
			
�أحمد اللخاوي

تم بحمد الله

جمال سالم
سهير محمد
شذى طنينة
ليلى الرجعي
سعاد كامل
وفاء حمد
عهود شرفا
رفيف �أبولبدة
عصام �أبو خليل
هاجر غانم
د.خميس العفيفي
الحجار
ليلى ّ
سفيان العثامنة

