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تقديم

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

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

أ�عرف َو َطني فِ َل ْسطين

ش:
نت أ� ّم ُل ،ونناقِ ُ
ِ
وخيرات أ� ِ
رضها.
السكان ّية
فِ َلسطين عامرة بتج ّمعاتها ُ
2

ُيتوقَّ ـ ُع ِمـ َـن الطّلب ـ ِة بع ـ َد دراس ـ ِة هــذ ِه ال َوحــد ِة ،والتّفاع ـ ِل َم ـ َع �أنشــط ِتها� ،أن
ســطين ،وامتدا ِدهــا ،وتحديــ ِد
ض ِف َل
يكونــوا
قادريــن علــى معرفــ ِة طبيعــ ِة شــكلِ �أر ِ
َ
َ
طبيعـ ِة شــك ِلها ،وعروب ِتهــا ،ومكان ِتهــا الدّينيـ ِة :ال�إ ســلامي ِة ،والمســيحي ِة ،واسـ ِ
ـتيعاب
المفاهيـ ِم المرتبطـ ِة بالتّج ُّمعـ ِ
ـات ال ّســكن ّي ِة (المدينـ ِة ،والقريـ ِة ،والباديـ ِة ،والمخ ّيـ ِم)،
ِ
وخصائصهــا ،و�إدرا ِك ِهــ ْم �أهميــ َة معرف ِتهــم بال ّزراعــ ِة ال ِف َلســطيني ِة ،وتعزيــ ِز الانتمــا ِء
ِ
ِ
المعارف،
وتوظيف
توجهاتِ ِه ُم الفن ّي ِة ،والبدن ّيـ ِة،
ـطين ،وبيئ ِت ِهـ ْم ،وتنميـ ِة ّ
لوط ِن ِهـ ْم ِف َل ْسـ َ
والمهـ ِ
ـارات ،والقي ـ ِم فــي حياتِ ِه ـ ُم العمل ّي ـ ِة ،ويتــم تحقيــق ذلــك ِمـ ْـن خـ ِ
ـلال ال�آتيــة:
سطين ،وتلوي ِنها.
 -1رس ِم خريط ِة ِف َل َ
 -2تنفي ِذ ال� أ ِ
لعاب الجماع ّي ِة.
 -3تصمي ِم اللّ ِ
وحات.
المجس ِ
مات.
 -4تصمي ِم
ّ
 -5تمثيلِ ال�أدوارِ.
والاستنتاج ،والحوارِ ،و�إبدا ِء ال ّر�أ ِي.
 -6المناقش ِة،
ِ
قاطـ ِـع فيديــوَ ،و ُمشــا َه َدتِها� ،أ ْو َتصميـ ُم َم ِ
ـث َعـ ْـن َم ِ
ض
قاطـ ِـع
فيديوحـ ْو َل َب ْعـ ِ
الب ْحـ ُ
َ
َ -٧
َم ْوضوعـ ِ
ـات ال ُم ْح َتــوى ال َّتعلي ِمـ ِّـي لِ ْل َو ْحـ َد ِةَ ،و َت َحمي ِلهــا َعلــى َم ْو ِقـ ِـع ال َم ْد َر َسـ ِة.

3

١

َش ْك ُل فِ َل ْسطين
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 - 1معرف ِة ا ْم ِتدا ِد شَ ْك ِل َو َط ِن ِهم ِف َل ْسطين.
استنتاج ُم َم ِّي ِ
طينِ ،م ْن ِخ ِ
الص َور.
2ـ
لاح َظ ِة ُّ
لال ال َّر ْس ِمَ ،واللَّ ِعبِ َ ،و ُم َ
ِ
زات شَ ْك ِل َو َط ِن ِهم ِف َل ْس َ

نشاط ( :)١نُ ِ
لاح ُظ َ
الخري َط َة ال�آتِ َي َة،
ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 �أ ْقلا ُم َرصاص. �أ ْقلا ُم �ألْوان.التَّ ْنفيذ:
نص ُل َب ْي َن ال ِّن ِ
 ِكل ُم َت َس ْل ِسل.
قاط بِ َش ٍ
 نُ َل ِّو ُن الشَّ ْكل. ن َُس ّمي الشَّ ْك َل الَّذي َر َس ْمنا ُه َولَ َّونّاه.�أنا َت َع َّل ْمتَ :ت ْم َت ُّد ِف َل ْسطي ُن بِشَ ْكلٍ طولِ ٍّي ِم َن
الشَّ ِ
مال �إِلى الْ َجنوبَ ،و ِه َي ُم َّت ِس َع ٌة في الْ َو َسط،
َو َض ِّي َق ٌة ِع ْن َد َط َر َف ْيها الشَّ مالِ ِّي َوالْ َجنوبِ ّي.
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شمال

نشاط (َ :)2ن ْل َع ُبَ ،ونُ َركِّب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
ِ
موعات ال َّط َل َب ِة
 �أ ْورا ٌق بِ َع َد ِد َم ْجَع َل ْيها خري َط ُة ِف َل ْسطين كَما
في ال َّر ْسم.
 �أ ْقلا ُم َرصاص.َصات.
 ِمق ّالتَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات. َت�أْ ُخ ُذ كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َو َر َق ًة َع َل ْيها َخري َط ُة ِف َل ْسطين. نَ ْق ِس ُم الْ َو َر َق َة �إِلى ُم َر َّب ٍص.
عات ُم َتسا ِو َي ٍة بِ َق َل ِم ال َّرصا ِ
ُص الْ ُم َر َّبعات.
 -نَق ُّ

 َنخْ ِل ُط الْ ُم َر َّب ِموعات في َت ْر ِ
كيب الْ ُم َر َّبعات؛
س الْ َم ْج
ُ
عات َمع َب ْع ِضها ،ثُ َّم َت َتنا َف ُ
طين بِ َش ْك ٍل َصحيح.
ل ِ إِ�عا َد ِة َت ْشكي ِل َخري َط ِة ِف َل ْس َ
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نشاط (َ :)3ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 َح ْبل.التَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى �أ ْر َب ِع َم ْجموعات.ف َوتُ َش ِّك ُل الْ َخ َّط ا ْل� أ َّولَ ،و ُي ْم ِسكُ �أ ْفرا ُدها بِالْ َح ْب ِل.
 الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولىَ :ت ْص َط ُّف َوتُ َش ِّك ُل الْ َخ َّط الثّانيَ ،و ُي ْك ِم ُل �أ ْفرا ُدها َم َّد الْ َح ْب ِل
 الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َيةَ :ت ْص َط ُِّم َن الْ َم ْجمو َع ِة ا ْل�أولى ،ثُ َّم ا ْل إِ� ْمسا َك بِه.
ف َو ُت َش ِّك ُل الْ َخ َّط الثّالِثَ ،و ُي ْك ِم ُل �أ ْفرا ُدها َم َّد الْ َح ْب ِل
 الْ َم ْجمو َع ُة الثّالِ َثةْ :تص َط ُّ
ِم َن ا ْل َم ْجمو َع ِة الثّانِ َية ،ثُ َّم ا ْل إِ� ْمسا َك بِه.
ف َوتُ َش ِّك ُل الْ َخ َّط ال ّرابِعَ ،و ُي ْك ِم ُل �أ ْفرا ُدها َم َّد الْ َح ْب ِل
 الْ َم ْجمو َع ُة ال ّرابِ َعةْ :تص َط ُّ
ِم َن الْ َم ْجمو َع ِة الثّالِ َثة ،ثُ َّم ا ْل إِ� ْمسا َك بِه.
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
راغ ا ْل ُج َم ِل ا ْل�آتِ َي ِة بِما ُي ِ
� - 1أ ْك ِم ُل َف َ
ناس ُبها:
• َت ْم َت ُّد ِف َل ْسطي ُن بِ َش ْك ٍل ِ ..............م َن الشَّ ِ
مال �إِلى الْ َجنوب.
• َت َّت ِس ُع ِف َل ْسطي ُن في َ ،..............و َتضي ُق في ............

� - 2أ ْر ُس ُم َخري َط َة َو َطني فِ َل ْسطين ِ
داخ َل ا ْل إِ�طار:
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٢

طين َع َر ِب َّي ٌة و إ� ِْسلا ِم َّية
فِ َل ْس ُ
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
ِ –1
طين ُج ْز ٌء ِم َن الْ َو َطنِ الْ َع َربِ ّي.
بيان �أ َّن ِف َل ْس َ
طين ُج ْز ٌء ِم َن الْعالَ ِم إِال� ْس ِ
لام ّي.
–2
ِ
استنتاج �أ َّن ِف َل ْس َ

نشاط ( :)١نُ ِ
لاح ُظ َ
الخري َط َةَ ،والصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.المغرب
ن ُِلاح ُظ الْ َخري َ
َ
الجزائر
ر.
و
الص
و
ة
ط
ُّ
مصر ليبيا
َ
َ
السعودية
موريتانيا
السودان
ش كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة في
 َت َتنا َق ُا ْل�أمو ِر ا ْل�آتِ َية:
جزر القمر
خريطة الوطن العربي
* ْاس ُم الْ َخري َط ِة الَّتي نُشا ِهدُها.
ماء الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّية.
* �أ ْس ُ
اللُّ َغة الْ َع َربِ َّية
* الد َُّو ُل الْ َع َربِ َّي ُة الْ ُمجا ِو َر ُة
لِ ِف َل ْسطين.
* ا ْل�أمو ُر الَّتي تُ َو ِّحدُنا َم َع �أ َّم ِتنا الْ َع َربِ َّية.
ِض كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة ما َت َو َّص َلت �إِلَ ْي ِه ِم ْن َم ْع ٍ
لومات �أما َم ال َّط َل َبة.
 َت ْعر ُالكويت

عمان
ُ

البحرين
قطر
ال�إ مارات

اليمن

الصومال
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�أرتيريا

جيبوتي

فلسطين

الاردن

سوريا
العراق لبنان

تونس

�أنا َت َع َّل ْمت:

• ِف َل ْسطي ُن َع َربِ َّي ٌة؛ َف ِه َي جزء من الْ َو َطنِ الْ َع َربِ ّي الكبير ،والشعب العربي
الفلسطيني جزء من ال�أمة الْ َع َربِ َّية ،إِال� ْسلام هو الدين ال َّر ْس ِم ّي في فلسطين،
ولسائر الديانات السماوية احترا ُمها وقُدس ّيتها.
ميع الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّية.
•اللُّ َغ ُة الْ َع َربِ َّي ُة ِه َي اللُّ َغ ُة ال َّر ْس ِم َّي ُة الَّتي نَ َت َكلَّ ُمها في ِف َل ْسطي َن َو َج ِ
طين َم َع الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّي ِة في ُم َن َّظ َم ٍة
• َت ْش َت ِر ُك َد ْولَ ُة ِف َل ْس َ
ُت َس ّمى جا ِم َعة الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّية.

نشاط ( :)2نُ َص ّمم:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
َبير ٌة ِم َن الْ َك ْر ِ
تون الْ ُم َق ّوى.
 لَ ْو َح ٌة ك َ �أ ْقلا ٌم.طاقات ِم َن الْ َو َرق.
 بِ ٌماء ُد َو ٍل َع َربِ َّية.
– �أ ْس ُ
التَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات . كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َت�أْ ُخ ُذ َم ْجمو َع ًة ِم ْن �أ ْسما ِء الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّيةَ ،وبِ ٍطاقات بِ َع َد ِد
تِ ْلكَ ا ْل� أ ْسماء.
ماء ُد َولِها الْ َع َربِ َّي ِة َعلى بِطاقاتِها.
 َت ْك ُت ُب كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة �أ ْس َ نُ ْل ِص ُق الْ ِب ِبيرة.
طاقات َعلى اللَّ ْو َح ِة الْ َك َ
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نشاط (َ :)٣ن ْق َر�أ ِ
الحوا َر ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
لاح ُظ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليهما:
جيب ع َِن ُّ
الصُّ َو َر ،ثُ َّم نُ ُ
ِض ُص َو ٍر لِ ْل َف ِّن
زا َر ْت َس ُ
ناء َو�أخوها َسلي ٌم َم ْعر َ
َوال َّزخار ِِف ا ْل إِ� ْس ِ
ِض َعلى
لام َّيةْ ،
واح َتوى الْ َم ْعر ُ
ُص َو ِر َم ِ
ساج َد ُمخْ َت ِلفَة.
ناء َوقا لَت :ما �أ ْج َم َل ُص َو َر ه ِذ ِه
َت�أ َّم َل ْتها َس ُ
ا لْ َم ِ
ساج ِد يا َسليم!
َسليم� :إِنَّها َم ِ
َبيرةَ ،و َت ْصمي ُمها رائِع.
ساج ُد ك َ
الصخْ َرة! َوما
َسناء :انْ ُظر ،ما�أ ْج َم َل َم ْس ِج َد قُ َّب ِة َّ
�أ ْج َم َل الْ َم ْس ِج َد ال ِق ْبلي! َو َط ُننا ِف َل ْسطي ُن َد ْولَ ٌة َع َربِ َّي ٌة
�إِ ْس ِ
ثير ِم َن الْ َمساجد.
لام َّيةَ ،
يوج ُد فيها الْ َك ُ
توج ُد الْ َم ِ
ض الد َُّو ِل
ساج ُد في َب ْع ِ
َسليم :لِماذا َ
كَمالي ْزيا َوتُ ْر ِكيا؟ َه ْل ِه َي ُد َو ٌل َع َربِ َّية؟
َسناء :لا يا َسليمِ ،ه َي ُد َو ٌل َغ ْي ُر َع َربِ َّيةَ ،ولُ َغ ُت ُه ُم
لك َّنها ُد َو ٌل �إِ ْس ِ
ال َّر ْس ِم َّي ُة لَ ْي َس ِت الْ َع َربِ َّيةَ ،و ِ
لام َّي ٌة
ّين ا ْل إِ� ْس ِ
لام َّي.
َي ْع َت ِن ُق ُم ْع َظ ُم ُسكّانِها الد َ
 ن َْس َت ْن ِت ُج ما الَّذي َي ْج َم ُعنا َم َع الد َُّو ِل ا ْل إِ� ْس ِلام َّية،
ِمثْل تُ ْر ِكيا َومالي ْزيا.
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الْ َم ْس ِجد ال ِق ْبلي

الصخْ َرة
َم ْس ِجد قُ َّب ِة َّ

َم ْس ِجد في تركيا

َم ْس ِجد في ماليزيا

�أنا َت َع َّل ْمت:

عوب الد َُّو ِل إِال� ْس ِ
غالِ ِب َّي ُة الشَّ ْع ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّيَ ،وشُ ِ
لام َّي ِة ُم ْس ِلمونََ ،ولِد َْولَ ِة
ميع الد َُّو ِل إِال� ْس ِ
لام َّي ِةَ ،و َت ْش َت ِر ُك
طين َع ٌ
لاقات َم َع َج ِ
ِف َل ْس َ
لامي.
َم َعها في ُم َن َّظ َم ٍة تُ َس َّمى ُم َن َّظ َمة ال َّت ُ
عاو ِن ا ْل إِ� ْس ّ

نشاط ( :)4نُ َص ِّمم طاووس ًا:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
– عيدا ٌن َخ َش ِب َّية (عيدا ُن الْ ُم َثلَّجات).
– �ألْوان.
– ِ
لاصق.
– َك ْرتو ٌن ُم َل َّون.
– َو َر َق ٌة َب ْيضاء.
– ِز ّران.
1
– ملعقة.
التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
ـــ ن َُش ِّك ُل َم ْج
ماء الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّي ِة كَما في
ـــ نُ َل ِّو ُن عيدان الْ ُم َثلَّجاتَ ،ونَ ْك ُت ُب َع َل ْيها �أ ْس َ
الصو َرة (.)1
ّ
11

ـــ نُ ْل ِص ُق َعلى الْ ِم ْل َع َق ِة ا ْل� أ ْزرا َر لِ ُن َش ِّك َل ِم ْنها الْ ُعيون،
الصو َرة (.)2
كَما في ّ

2

س َعلى شَ ْك ِل ُم َثلَّث،
ُص ِم َن الْ َو َر َق ِة ِم ْنقاراً لِلطّاوو ِ
ـــ َنق ُّ
الصو َرة (.)3
َونُ ْل ِص ُق ُه َعلى َظ ْه ِر الْ ِم ْل َع َق ِة كَما في ّ

3

ُص ِم َن الْ َك ْر ِ
تون الْ ُم َل َّو ِن شَ ْك َل َق ْل ٍب كَما في
ـــ نَق ُّ
الصو َرة (.)4
ّ
ُص ِم َن الْ َو َر َق ِة الْ َب ْيضاء شَ ْك َل َق ْل ٍب بِ َح ْج ٍم �أ ْص َغ َر
ـــ نَق ُّ
ِم َن الْ َق ْل ِب الّذي َص َن ْعنا ُه ِم َن الْ َك ْرتونَ ،ونَ ْك ُت ُب
الصو َرة (.)5
َع َل ْيه ِف َل ْسطينَ ،ونُ ْل ِصقُه كَما في ّ
ـــ نُ ْل ِص ُق الْ َق ْل َب في ُم ْن َت َص ِف الْ ِم ْل َعقَةَ ،ونُ ْل ِص ُق
ماء الد َُّو ِل الْ َع َربِ َّية
الْعيدا َن الْ ُم َل َّونَ َة الَّتي َت ْح ِم ُل �أ ْس َ
وا ْل إِ� ْس ِ
س كَما في
لام َّية؛ لِ ُت َش ِّك َل �أ ْج ِن َح َة الطّاوو ِ
الصو َرة (.)6
ّ
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4

5

6

نشاط (َ :)5ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
ف ِم ْن
 بِطاقاتَ ،على كُ ِّل بِطا َق ٍة َح ْر ٌُح ِ
روف اللُّ َغ ِة الْ َع َربِ َّية.
 -ك َُرتان.

السلَّة.
 َم ْرمى ك َُر ِة َّالتَّ ْنفيذ:
طاقات الْ ُح ِ
ف بِ ِ
روف َو َت ْق َرؤها.
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َع َت ْين ،كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َت�أْ ُخ ُذ نِ ْص َ ِع ْندَما َي ْس َم ُع �أ ْفرا ُد الْ َم ْجمو َع َت ْي ِن َح ْرفاً َي ْذكُرو َن ْاس َم َد ْولَ ٍة َع َربِ َّي ٍة َي ْب َد�أ بِ ِهس
هذا الْ َح ْرف (لا نُ ْل ِح ُق بِا ْل� أ ْسما ِء (ال) ال َّت ْعريفِ ،مثال :نَقو ُل �أ ْر ُدن َولَ ْي َ
ا ْل� أ ْر ُدن).
ناو ُب �أ ْفرا ُدها َعلى َت ْسدي ِد
 َب ْع َد �أ ْن نَ ْن َتهيَ ،ت�أْ ُخ ُذ كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة ك َُرةَ ،و َي َت َالسلَّة.
الْ ُك َر ِة في َم ْرمى َّ
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َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
� -1أ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
راغ في ا ْل ِعبا َر ِة ال�آتِ َية:
طين ِه َي:
•الد َُّو ُل الْ َع َربِ َّي ُة الَّتي تُجا ِو ُر ِف َل ْس َ
......... ، ......... ، ......... ، .........
� - 2أ َف ِّسر:
�أِ -ف َل ْسطي ُن ُج ْز ٌء ِم َن الْ َو َط ِن الْ َع َربِ ِّيَ ،والشَّ ْع ِب ال ِف َل ْسطي ِن ِّي ُج ْزء ِم َن ا ْل� أ َّم ِة
الْ َع َربِ َّية.
بِ -ف َل ْسطي ُن ُج ْز ٌء ِم َن الْعالَ ِم ا ْل إِ� ْس ِ
لام ّي.

14

٣

َمدي َنتي
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 -1معرف ِة الْ َمظا ِهر الْعا َّمة لِ ْل َمدي َنة.
ِ -2
تبيان الْ ِخ ْد ِ
مات الْ ُم َت َوفِّ َرة في الْ َمدي َنة.
استنتاج ُمشْ ِك ِ
لات الْ َمدي َنة .
-3
ِ
 -4معرف ِة َب ْعض الْ ُمد ُِن الْ ِف َل ْسطي ِن َّية.

نشاط ( :)١نُ ِ
ِ
المدي َن ِة:
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ َع ِّب ُر َش َف ِو ّي ًا ع َْن
ميزات َ
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�أنا َت َع َّل ْمت:

ثير ِة
الْ َمدي َن ُة َت َج ُّم ٌع ُسكّانِ ٌّي كَبيرَ ،ت َت َم َّي ُز بِ ِبناياتِها َّ
الس َك ِن َّي ِة الْ َك َ
الْ ُم ْر َت ِف َعةَ ،و َم َح ّلاتِها ال ِّتجا ِر َّي ِة الْ ُم َت َن ِّو َعةَ ،وشَ وار ِِعها الْ ُم َن َّظ َمة،
وتزينها ال�أشجار.

نشاط ( :)2نُ ِ
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:

الص َور شَ َف ِويّاً.
 نُ َع ِّب ُر َع ّما في ُّحاو ُر َح ْو َل َم ِ
الص َور.
كان ُوجو ِد ما نُشا ِه ُد ُه في ُّ
 نَ َت ََمات الَّتي تُ َق ِّد ُمها لِ ْل ُم ِ
الص َورَِ ،و ِ
الخد ِ
نين.
حاو ُر في ُم ْح َتوى ُّ
 نَ َت َواط َ
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�أنا َت َع َّل ْمت:

يوج ُد في الْ َمدي َن ِة الْ َعدي ُد ِم َن الْ ُم َؤ َّسسات؛ ِمثْل الْ َب َل ِد َّي ِة الَّتي َتقو ُم
َ
يوج ُد فيها
بِ َت ْوفي ِر الْما ِء َوالْ َك ْه َرباءَ ،وتُ َع ِّب ُد ال ُّط ُرقَ ،وتُ َن ِّظ ُم الْ ِبناء.كَما َ
لاج لِ ْل َم ْرضىَ ،والْ َمحا ِك ُم،
ُم ْس َت ْشف ٌ
َيات تُ َق ِّد ُم الْ ِع َ
َوالْ ِ
عاتَ ،والْ َمصانِ ُعَ ،و َي ْع َم ُل َم ْن فيها في الْ َوظائِ ِف
جام ُ
الص ِ
َوال ِّتجا َر ِة َوالْ َم ِ
ناع َّية.
ناطقِ ِّ

نشاط ( :)3نُشا ِهدَُ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

لَ ْم �أ ْس َم ْع
َرنَّ َة هاتِفي

َت�أ َّخ ْر ُت َع ِن
الْ َم ْد َر َسة
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حاو ُر فيما َب ْي َنها َح ْو َل �أ ْم ٍر ِم َن
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعاتَ ،وكُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َت َت َا ْل�أمو ِر ا ْل�آتِ َية:
واج َه ِت الْ ِب ْنتَ ،و َس َب ُبها.
 الْ ُم ْش ِك َل ُة الَّتي َواج َه ِت ا ْل� أ ْولا َدَ ،و َس َب ُبها.
 الْ ُم ْش ِك ُلات الَّتي َ
 نَ ْق َتر ُِح ُحلولا ً لِه ِذ ِه الْ ُم ْش ِكلات.ِض �أ َح ُد �أ ْفرا ِد الْ َم ْجمو َع ِة ما َت َو َّص َل ْت �إِلَ ْي ِه َم ْجمو َع ُته.
* َي ْعر ُ
�أنا َت َع َّل ْمت:

ُيعاني ُسكّا ُن الْ ُمد ُِن ِم ْن ِع َّد ِة ُم ْش ِكلاتِ ،م ْنها:

س َوا ْز ِد ِ
حام ِهمَ ،و�أ ْص ِ
ضاء النّ ِ
وات الْما َّر ِة َو َوسائِ ِل ال َّن ْقل.
اج َم ُة َع ْن َكث َْر ِة النّا ِ
• َّ
الض ْو ُ
•�أ ْز َم ُة ال ُمرو ِر الَّتي تُس ِّبب ال َّت�أْ
ِ
ِ
أ
ِ
ِّراس ِة َصباحاً،
د
ال
و
،
ل
م
ع
ال
ك
ما
�
لى
�
صول
و
ال
في
خير
ِ
نِ
إ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ
َو�أ ْثنا ِء ال َع ْو َد ِة �إِلى َالب ْي ِت.
عاث الد ِ
اج ُم َعنِ انْ ِب ِ
•ال َّت َل ُّو ُث النّ ِ
ُّخان ِم ْن َوسائِ ِل ال َّن ْق ِل
َوالْ َمصانِع.
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نشاط (َ :)4ن ْش ُط ُبَ ،و َن ْست َْخ ِر ُج ا ْل َك ِل َم َة ّ
الضائِ َعة:
ن ِماء الْ ُمد ُِن ال�آتِ َية:
ُلاح ُظ �أ ْس َ
را َم الله َ -ق ْلقي ْل َية  -أ�ريحا ِ -جنين  -يافا َ -غ َّزة َ -عكّا  -الْ ُق ْدس
 النّ ِاص َرة َ -صفَد َ -ر َفح َ -ح ْيفا َ -يطّا.
طبها بِ َق َل ِم ال َّرصاص:
 نَ ْب َح ُث َع ْن ُحرو ِفها في الْ َج ْد َول ،ثُ َّم ن َْش ُق

ر

ا

م

ا

ل

ل

ه

ي

ل

ج

ا

ر

ي

ح

ا

ع

ا

ق

ن

ي

ر

ف

ح

ح

ك

ف

ي

ي ص ف

د

ي

ف

ا

ا

ل

ن

ل

ي

ف

غ

ز

ة

س

ي

ط

ط

ا

ا

ل

ق

د

س

ة

ا

ن

ا

ل

ن

ا

ص

ر

ة

 نَ ْك ُت ُب ِم َن الْ ُح ِروف الْ ُم َت َب ِّق َي ِة ْاس َم َد ْولَة ...................
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نشاط ( :)5نُ َص ِّمم.
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 عيدا ُن الْ ُم َثلَّ ِجات الْ َخ َش ِب َّية.
ريط ِ
 شَ ٌلاصق.
 ما َّد ٌة ِلاصقَة.
 �ألْوان. -صو َر ُة َمدي َن ٍة ِف َل ْسطي ِن َّية ،و�أشجار تزينها.

التَّ ْنفيذ:
ـ نُ َل ِّو ُن الْعيدا َن الْ َخ َش ِب َّية.
ـ ن َُرت ُِّب الْعيدا َن الْ َخ َش ِب َّي َة بِجانِ ِب َب ْع ِضها بعضاً،
َونُ ْل ِصقُها.
ميع �أضْ لا ِع الشَّ ْك ِل
ـ ن ََض ُع �أ ْعواداً َخ َش ِب َّي ًة َعلى َج ِ
النّاتِج.
ـ ن ََض ُع عو َد ْي ِن َخ َش ِب َّي ْي ِن �أ ْعلى ا ْل إِ�طار؛ لِ ُي َش ِّكلا
َع ّلا َق ًة لَه.
ـ نُ ْل ِص ُق صو َر َة الْ َمدي َن ِة و�أشجارها الَّتي �أ ْح َض ْرناها
ِ
ف.
داخ َل ا ْل إِ�طارَِ ،ونُ َعلِّقُها في َّ
الص ّ
20

نشاط (َ :)6ن ْل َع ُبَ ،و َن ْست َْم ِتع:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
طاقات بِ�ألْ ِ
وان �إِشا َر ِة الْ ُمرورَ :ع َل ٌم ُم َل َّو ٌن بِاللَّ ْو ِن ا ْل�أخْ َضرَ ،و َع َل ٌم
 �أ ْعلا ٌم �أ ْو بِ ٌُم َل َّو ٌن بِاللَّ ْو ِن ا ْل� أ ْصفَرَ ،و َع َل ٌم ُم َل َّو ٌن بِاللَّ ْو ِن ا ْل� أ ْح َمر.
التَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.ساح ِة الْ َم ْل َعب.
 نَخْ ُر ُج �إِلى َف بِ َش ْك ِل ِ
قاطرات.
 ن َْص َط ُّ َيخْ ُر ُج الطّالِ ُب ا ْل� أ َّو ُل ِم ْن كُ ِّل ِقاط َر ٍة
لِ َب ْد ِء اللُّ ْع َبة.
 ِع ْندَما َي ْر َف ُع الْ ُم َعلِّ ُم الْ َع َل َم ا ْل�أخْ َضر؛ن َْجري بِ ُس ْر َعة.
 ِع ْندَما َي ْر َف ُع الْ ُم َعلِّ ُم الْ َع َل َم ا ْل� أ ْصفَر؛ن َْجري بِ ُب ْطء.
ف َونَ ْذك ُُر ْاس َم َمدي َن ٍة ِف َل ْسطي ِن َّية.
 ِع ْندَما َي ْر َف ُع الْ ُم َعلِّ ُم الْ َع َل َم ا ْل� أ ْح َمر؛ نَ ِق ُ الطّالِ ُب الَّذي ُيخْ ِط ُئ في �أدا ِء الْ َح َر َك ِة� ،أ ْو ِذ ْك ِر ْاس ِم الْ َمدي َن ِة َيخْ ُر ُج ِم َناللُّ ْع َبة.
ميع الطّ َل َبة.
 نُ َك ِّر ُر اللُّ ْع َبة م َع َج ِ21

َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
� - 1أ ْك ُت ُب في كُ ِّل ُم َر َّب ٍع َو ْصفاً عا ّماً لِ ْل َمدي َنة.
الْ َمدي َن ِة

توج ُد في الْ َمدي َن ِة تُ َق ِّد ُم الْ ِخ ْد ِ
ماء ُم َؤ َّس ٍ
مات لِل َّناس.
سات َ
� -2أ ْذك ُُر �أ ْس َ
ض الْ ُم ْش ِك ِ
لات الَّتي تُعاني ِم ْنها الْ ُمدُن ،و�أقترح حلولا ً لها.
� - 3أ َب ِّي ُن َب ْع َ
ماء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َّية.
� -4أ ْذك ُُر �أ ْس َ
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4

َق ْر َيتي َجمي َلة
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
الص ِ
فات الْعا َّمة لِ ْل َق ْر َي ِة.
1ـ معرف ِة ِّ
استنتاج الْ َمرا ِفق َوالْ ِخ ْد ِ
مات في الْ َق ْر َية.
2ـ
ِ
3ـ ِ
اج ِتما ِع َّية لِ َحيا ِة ُسكّ ِان الْ َق ْر َية.
تبيان الْ َملا ِمح الِا ْق ِتصا ِد َّية َوال ِ ْ

نشاط (َ :)1ن ْق َر�أ ِ
الحوا َرَ ،ونُ ِ
جيب
لاح ُظ ّ
الصو َر َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِن ،ثُ َّم نُ ُ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليهما:
ع َِن ُّ
الص ْي ِف َّي ِة
َت ْس ُك ُن ُمنى َو�أ ْس َر ُتها في َمدي َن ِة َع ّما َن في ا ْل� أ ْر ُدنّ .في ا ْل ُع ْط َل ِة َّ
طين الَّتي لَ ْم تُشا ِه ْدها ِم ْن َق ْبل،
َق َّر َر ِت ا ْل� أ ْس َر ُة �أ ْن َتزو َر َق ْر َي َتها في ِف َل ْس َ
َو ِع ْندَما َو َص َل ْت ُمنى لِ َق ْر َي ِتها ْاس َت ْق َب َل ُه ْم َع ُّمها َوا ْب ُن ُه ِعمادَ ،وقالَت� :أنا
ُم ْشتا َق ٌة لِلتّ ْج ِ
وال في َق ْر َي ِتنا الْ َجمي َلة يا ِعمادَ ،ه ّيا نَقو ُم بِذلِكَ َق ْب َل �أ ْن َي ْج َه َز
َطعا ُم الْ َغداءِ ،م ْن َفضْ ِلك.
اس ِت ْعجا ُل يا ُمنى ُهنا َك �أيّا ٌم قا ِد َم ٌة َس َتكو ُن ِ
كاف َي ًة لِ َت َت َع َّرفي َعلى
ِعماد :لِ َم ال ِ ْ
الص َو َر الَّتي الْ َت َق ْط ُتها لِ َق ْر َي ِتنا الْ َح َبيبة ،ثُ َّم
َق ْر َي ِتنا ،ما ر�أْ ُي ِك �أ ْن تُشا ِهدي ه ِذ ِه ُّ
َت ِصفي لي ما فيها؟
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الصو َر َت ْين؟
ف الْ ُم َت َوقَّ ُع لِ ُمنى َع ِن الْ َق ْر َي ِة ِم ْن ِخلال ّ
 ما الْ َو ْص ُ24

اس ِت ْنتاج:
نشاط (:)2نُتا ِب ُع ا ْل ِقرا َء َةَ ،وا ْل ُم َ
لاح َظ َةَ ،وا ْل ْ
ناو َل َطعا ِم الْ َغداء ،قا َل ِعماد:
َب ْع َد �أ ْن �أنْ َه ْت ُمنى َو�أ ْس َرتُها َوعائِ َل ُة َع ِّمها َت ُ
تابِعي ُمشا َه َد َة ه ِذ ِه ال ُّرسومات.
ُمنى :هذا رائِعَ ،ب ْع َد �أ ْن �أنْ َتهي ِم ْن ُمشا َه َد ِة ه ِذ ِه ال ُّرسوماتَ ،س َنخْ ُر ُج في
َج ْولَ ٍة ِ
داخ َل الْ َق ْر َية؛ لِ ُنشا ِه َد كُ َّل شَ ْيء.
شاء الله� ،أ َت َمنّى �أ ْن َتكو َن َج ْولَ ًة ُم ْم ِت َعة.
ِعماد� :إِ ْن َ
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�أنا َت َع َّل ْمت:

•الْ َق ْر َي ُة َت َج ُّم ٌع ُس ّكانِي أ� ْص َغ ُر ِم َن الْ َمدي َنةَ ،وبِناياتُها ُم َت ِ
غير ٌة نِ ْس ِب ّيا،
باع َد ٌة َو َص َ
ٌّ
حيط بِها َبساتي ُن ا ْل� أ ْشجارَ ،و ُط ُرقاتُها الد ِ
َوتُ ُ
ّاخ ِل َّي ُة َض ِّيقَةَ ،و َت َت َم َّي ُز بِ ُهدوئِها؛ بِ َس َب ِب
َع َد ِم ا ْز ِد ِ
السكّ ِان َو َوسائِلِ ال َّن ْقل.
حامها بِ ُّ
ِف َعلى َت ْقديم
س الْق ََر ِو ُّي الَّذي ُي ْشر ُ
• َ
يوج ُد في الْ َق ْر َي ِة ِع َّد ُة ُم َؤ َّسساتِ ،م ْنها الْ َم ْج ِل ُ
الْ ِخ ْد ِ
مات كالْ َك ْهرباء َوالْ ِمياهَ ،وشَ ِّق ال ُّط ُر ِق َو َت ْعبي ِدهاَ ،وفيها
يادات ال ِّط ِّب َّيةَ ،وال َّنوادي ال ِّر ِ
ض
ياض َّيةَ ،وفي َب ْع ِ
ِس َوالْ ِع ُ
الْ َمدار ُ
بير ِة ،يوجد فيها َب َل ِد َّية تُ َق ِّد ُم ِ
الخد ِ
َمات لِ ُسكّانِها.
القُرى ال َك َ

نشاط ( :)3نُ ِ
لاح ُظ ال َّر ْس َم ال�آتِ َيَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ َع ِّب ُر َع ْن ُه َش َف ِو ّي ًا:
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�أنا َت َع َّل ْمت:

َثيــر ًة �أ َه ُّمهــا ال ِّزرا َعــ ُة
ِس ُســكّا ُن الْ َق ْر َيــ ِة �أ ْعمــالا ً ك َ
ُيمــار ُ
َو َت ْربِ َي ـ ُة الْ َح َيوانــاتَ ،و ِم ْن ُهــم َمـ ْـن َي ْع َم ـ ُل فــي الْ َوظائِــف.

نشاط ( :)4نُ َرك ُِّب َم َن ا ْل ُح ِ
رى فِ َل ْسطي ِن َّية:
روف �أ ْسما َء قُ ً
�أ
١

ب
٢

ز
٣

ت
٤

د
٥

ع
٦

ر
٧

ل
٨

ي
٩

ك
١٠

ح
١١

م
١٢

ن
١٣

ظ
١٤

و
١٥

�أ8 + 11 + 1 + 10 ، 4 + 9 + 2 -
................... .............
ب1 + 6 + 8 + 2 -
................
ج13 + 15 + 3 + 6 -
................
د5 + 15 + 7 + 2 + 9 ، 13 + 9 + 6 -
....................... ...........
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(س ّيا َر ًة):
نشاط ( :)٥نُ َص ِّم ُم َم ْر َك َب ًة َ
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 َك ْرتون �أ ْس ُطوانِ ّي (�أ ْس ُطوانَ ُة الْ َمنادي ِل الْ َو َر ِق َّية)كَمافي الرسم ()1
 �ألْوان.س َو َر ِق ّي.
 ِم ْك َب ٌ ِق ْط َع ُة َك ْرتون. ما َّد ٌة ِلاصقَة.
التَّ ْنفيذ:
 نُ َل ِّو ُن ا ْل� أ ْس ُطوانَة كَما في الرسم (.)٢ نَ ْر ُس ُم َدوائِ َر َعلى ِق ْط َع ِة الْ َك ْرتون كَما في الرسم (.)٣ُص الدَّوائِ َر لِ ُت ْص ِب َح َع َجلا ً لِ َس ّيا َرة كَما في الرسم (.)٤
 نَق ُّ نُ َث ِّب ُت الدَّوائِ َر َعلى الْ ِق ْط َع ِة ا ْل� أ ْس ُطوانِ َّي ِة الْ ُم َل َّونَة كَما فيالرسم (.)٥
(الس ّيا َر ِة) الَّتي َص َّم ْمناها ْاس َم
 نَ ْك ُت ُب َعلى ال َم ْرك ََب ِة ََّق ْر َي ٍة ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة.
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1

٢

٣
٤

٥

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
ص الْ َمدي َنة.
ص الْ َق ْر َي ِةَ ،وبِ ٌ
 بِ ٌطاقات َع َل ْيها َخصائِ ُ
طاقات َع َل ْيها َخصائِ ُ
١
التَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َع َت ْين.دائرة،
ـ َت ِق ُ
ف الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى بِ َش ْكل َ
َون َُس ّميها الْ َق ْر َية.
ف الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة بِ َش ْك ِل دائِ َر ٍة
 َت ِق َُح ْو َل الْ َم ْجمو َع ِة ا ْل�أولىَ ،ون َُس ّميها
الْ َمدي َنة.
ف �أ َح ُد ال َّط َل َب ِة في َو ِ
سط دائِ َر ِة
 َي ِق ُالْ َم ْجمو َع ِة ا ْل�أولى حا ِملا ً بِ ِ
طاقات
ص الْ َق ْر َي ِة َوالْ َمدي َنة ،كَما في
َخصائِ ِ
ال َّر ْسم (.)١
٢
 َي ْق َر�أ الطّالِ ُب الَّذي في الْ َو ِسط ِعبا َر َة ( ُم ْز َد ِح َمة) َع ْن �إِ ْحدى الْ ِبطاقات؛ ِع ْندَها
س �أ ْفرا ُد َم ْجمو َع ِة الْ َمدي َنةَ ،و َي ْبقى �أ ْفرا ُد َم ْجمو َع ِة الْ َق ْر َي ِة ِ
واقفين ،كَما
َي ْج ِل ُ
س �أ َح ُد ُه ْم َيخْ ُر ُج ِم َن اللُّ ْع َبة.
في ال َّر ْسم (َ ،)٢و�إِذا َج َل َ
 الْ َم ْجمو َع ُة الْفائِ َز ُة ِه َي الَّتي َت ْح َت ِف ُظ بِالْ َعد ِد ا ْل� أ ْك َب ِر ِم ْن �أ ْفرا ِدها في ال ّدائِ َرة.29

		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
� .١أ َض ُع دائِ َر ًة عَلى ُم َم ِّي ِ
زات ا ْل َق ْر َية:
•ا ْز ِدحا ُم الْ ُمرور.
السكّ ِان َقليل.
• َع َد ُد ُ
•الْ ُهدوء.
نايات ُم ْر َت ِف َعة.
•ب ِ ٌ
ساتين ا ْل� أ ْشجار.
• َكث َْر ُة َب ِ

� .٢أي َْن �أ َت َو َّج ُه لِ َح ِّل ُم ْش ِك َل ِة ا ْن ِقطا ِع ا ْل ِميا ِه َوا ْل َك ْه َربا ِء في َق ْر َيتي؟
� .٣أ ْذ ُك ُر ا ْل ِخ ْد ِ
مات ا ْل ُم َت َوفِّ َر َة في ا ْل َق ْر َية.
 .4ما ا ْل� أ ْعمالُ الَّتي َي ْع َم ُل بِها ُس ّكانُ ا ْل َق ْر َية؟
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5

ِ
لاج ٌئ في ُم َخ َّيم
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 -1معرف ِة �أ ْسباب ُوجو ِد الْ ُم َخ َّي ِ
مات الْ ِف َل ْسطي ِن َّية.
الص ْع َبة في الْ ُم َخ َّيم.
-2
استنتاج ُظروف الْ َحيا ِة َّ
ِ
ِ -3ذك ِر الْ ُم َؤ َّس ِ
سات الْ َم ْوجو َد ِة في الْ ُم َخ َّيم.
 -4تِ ِ
بيان �أ ْسماء ُم َخ َّي ٍ
مات ِف َل ْسطي ِن َّيةَ ،و�أما ِكن ُوجو ِدها.

نشاط (َ :)1ن ْق َر�أ ِ
الحوا َرَ ،ونُ ِ
جيب ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليهِما:
لاح ُظ الصّ ور ،ثُ َّم نُ ُ

ناء ُغ ْر َف َة َجدِّها الَّذي َي ْس ُك ُن في ُم َخ َّي ِم الْ َي ْر ِ
موك في سورِياَ ،و َو َجد َْت
َد َخ َل ْت َس ُ
الص ْندو ُق يا َج ّدي؟
�أما َم ُه ُص ْندوقاً َف َس�ألَ ْته :ما هذا ُّ
َظ بِ ِ
الْ َج ّد :هذا ُص ْندو ٌق �أ ْحف ُ
ياء َعزي َز ًة َعلى َق ْلبي؟
داخ ِل ِه �أ ْش َ
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ياء يا َج ّدي ؟
َسناءَ :وما ه ِذ ِه ا ْل� أ ْش ُ
تاح َب ْي ِتنا في يافا.
الْ َج ّد :هذا ِم ْف ُ
ياج ّدي؟
َسناءَ :ولِماذا َت َر ْك ُت ْم يافا َ
حاص َرناَ ،و َق َت َل
نين في يافا ،لَ ِك َّن الْ ُم ْح َت َّل ِّ
الص ْهيونِ َّي َ
َعيش �آ ِم َ
الْ َج ّد :كُنّا ن ُ
الْ َعدي َد ِمنّاَ ،وشَ َّر َدنا ِم ْن �أ ْر ِضنا عا َم
1948مَ ،و ُه َو عا ُم نَ ْك َب ِة الشَّ ْع ِب
الْ ِف َل ْسطي ِن ّي؛ َف َخ َر ْجنا ن َْح ِم ُل الْقَلي َل
ِم ْن َمتا ِعناَ ،و ِس ْرنا َم ْشياً َعلى ا ْل� أ ْقدا ِم
َم ٍ
سافات َطوي َلة.
َسناءَ :وماذا َح َص َل َب ْع َد ذلِك ؟
قيمت لَنا ِخيا ٌم لِ َن ْس ُك َنها َعلى �أ َم ِل �أ ْن نَعو َد
الْ َج ّدَ :و َص ْلنا �إِلى ُهناَ ،ح ْي ُث �أ ْ
لِ ُبيوتِناَ ،و ِع ْندَما طا َل انْ ِتظا ُرناَ ،س َكنّا
في ُب ٍ
راص ٍة �أ ْس ُقفُها
يوت َض ِّي َق ٍة َو ُم َت َّ
ِم ْن َصفائِ ِح الْ َحديدَ ،و ُس ِّم َي ْت ُم َخ َّيم
ال ّل ِ
ئين الْ ِف َل ْسطي ِن ّيينَ ،وما ِزلْنا فيها
اج َ
َحتّى الْ َي ْوم.
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الص ْندوق.
َسناء� :أرى �أ ْوراقاً َقدي َم ًة في ُّ
الْ َج ّد� :إِنَّها �أ ْورا ُق ِم ْل ِك َّي ِتنا لِ� أ ْر ِضنا َو َب ْي ِتنا في يافاَ ،و َس َنعو ُد �إِلَ ْيها بِ إِ� ْذ ِن الله.

سكن في ِه الْ ِف َل ْسطي ِن ّيو َن َب ْع َد َت ْهجي ِر ِهم ِم ْن
 نَ ْذك ُُر ْاس َم التج ّمع الَّذيَ
ِديا ِر ِهم؟
ف ُمعاناة ال ّل ِ
ناء َت ْهجي ِر ِهم.
ئين الْ ِف َل ْسطي ِن ّي َ
اج َ
 ن َِص ُين �أ ْث َ
 ما ْاس ُم الْ َمدي َن ِة الَّتي ُه ِّج َر ِم ْنها الْ َج ّد؟ َوما ْاس ُم الْ ُم َخ َّي ِم الَّذي �أ ْص َب َحعيش فيه؟
َي ُ
ف َحيا َة ال ّل ِ
ين َب ْع َد ال َّت ْهجير.
ئين الْ ِف َل ْسطي ِن ّي َ
اج َ
 ن َِص ُ ن َُب ِّي ُن َس َب َب َت ْر ِك الْ َج ِّد لِ َب ْي ِت ِه في يافا. َعلى ماذا َي ُد ُّل ْاح ِت ُالص ْندوق؟
تاح َب ْي ِت ِهما في ُّ
ناء بِ ِم ْف ِ
فاظ الْ َج ِّد َو َس َ
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�أنا َت َع َّل ْمت:

ـطين عــا َم
�أ ْج ِبـ َـر الْ ِف َل ْســطي ِن ّيو َن َعلــى َتـ ْر ِك ُم ُدنِ ِهـ ْم َوقُرا ُهـ ْم فــي ِف َل ْسـ َ
الصهيونِـ ِّـي بِ ُمضا َي َق ِت ِه ـ ْمَ ،و َق ْتـ ِـل
1948؛ بِ َسـ َـب ِب ِقيــا ِم ال ُم ْح َت ـ ِّل ّ
ـث �أقامــوا فــي ُم َخ َّيمـ ٍ
ـات لِ ّل ِ
الض َّفـ ِة
َعــد ٍد ِمن ُهــمَ ،ح ْيـ ُ
اجئيـ َـن فــي َّ
ال َغ ْربِ َّيـ ِةَ ،و ِقطــا ِع َغـ َّزةََ ،والـد َُّو ِل ال َع َربِ َّيـ ِة ال ُمجــا ِو َر ِةِ ،م ْثـ ِل ال� أ ْر ُدنِّ،
َولُبنــانََ ،وســو ِريّ َةَ ،ومــا زالــوا فيهــا َحتّــى ا ْل�آن.
ُسـ ِّم َي الْ ِف َل ْســطي ِن ّيو َن الَّذيـ َـن ُطـرِدوا ِمـ ْـن �أ ْر ِض ِهـ ْم بِال ّل ِ
اجئيــنَ ،ومــا
زالــوا َي ْح َت ِفظــو َن بِ َمفاتيـ ِـح ُبيوتِ ِه ـ ْم َو�أ ْو ِ
راق ِم ْل ِك َّي ِت ِه ـ ْم لِ�أراضي ِه ـ ْم
ــن َح ِّق ِهــ ْم
َو ُبيوتِ ِهــ ْم الَّتــي ُه ِّجــروا ِم ْنهــاَ ،و ِم ْ
الْ َع ـ ْو َد ُة �إِلَ ْيهــا.

34

نشاط ( :)٢نُ ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليهِما:
لاح ُظ الصّ و َر َت ْي ِن ،ثُ َّم نُ ُ

الص ْع َب َة في
 ن َْس َت ْن ِت ُج ال ُّظ َروف َّ
الْ ُم َخ َّي ِ
مات الْ ِف َل ْسطي ِن َّي َة.

 ن َُب ِّي ُن ُحقوقَ ال ّل ِاج ِئ
الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.

�أنا َت َع َّل ْمت:

ـروف الْ َحيــا ِة فــي الْ ُم َخ َّيمـ ِ
ـث الْ َمبانــي ُم ْز َد ِح َمــة،
ـات َص ْع َبــةَ ،ح ْيـ ُ
ُظـ ُ
َو ُم َت ِ
لاص َقــةَ ،و َم ْب ِن َّيـ ٌة ِم َن الطّ ِ
وب َو َغ ْي ُر ِص ِّح َّيةَ ،والشَّ ــوا ِر ُع
اجئيـ َـن لِ ُظـ ٍ
ض ال ّل ِ
ـروف َسـ ِّي َئة.
َض ِّي َقـ ٌة ِجـدّا؛ ِم ّمــا ُي َعـ ِّر ُ
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نشاط ( :)٣نُ ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليهِما:
لاح ُظ الصّ و َر َت ْي ِن ،ثُ َّم نُ ُ

الصو َر َت ْي ِن.
 نُ َع ِّب ُر َع ّما في َّمات َي َت َل ّقاها ُسكّا ُن ال ُم َخ َّي ِ
 ن َْس َت ْن ِت ُج �أ ْم ِث َل ًة َعلى ِخد ٍمات ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة.

�أنا َت َع َّل ْمت:

فــي الْ ُم َخ َّي ِ
ِس َو َمرا ِكــ ُز ِص ِّح َّيــ ٌة
مــات الْ ِف َل ْســطي ِن َّي ِة َمــدار ُ
ِف َع َل ْيها وِكالَ ُة َغ ْو ِث َو َت ْشغي ِل ال ّل ِ
ين
ُت ْشر ُ
ئين الْ ِف َل ْسطي ِن ّي َ
اج َ
(ا ْل�أونُ ْروا).
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نشاط (َ :)٤ن ْل َع ُبَ ،و َن َت َع َّر ُف إ�ِلى ُم َخ َّيماتِنا ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
الس ّبو َرة� ،أ ْو َعلى لَ ْو ٍح ِم َن الْ َك ْر ِ
تون كَما في الشَّ ْك ِل (.)1
 َر ْس ٌم لِ َج ْد َو ٍل َعلى ّمات في
ُم َخ َّي ٌ
َو َطني ِف َل ْسطين

مات
ُم َخ َّي ٌ
في ا ْل� أ ْر ُد ّن

مات
ُم َخ َّي ٌ
في لُ ْبنان

مات
ُم َخ َّي ٌ
في سورِيا

ْاس ُم الْ ُم َخ َّيم:
...............
...............
...............
...............
...............

ْاس ُم الْ ُم َخ َّيم:
...............
...............
...............
...............
...............

ْاس ُم الْ ُم َخ َّيم:
...............
...............
...............
...............
...............

ْاس ُم الْ ُم َخ َّيم:
...............
...............
...............
...............
...............

ش ْكل ()1

ماء ُم َخ َّي ٍ
مات ِف َل ْسطي ِن َّية،
 بِ ٌطاقات ِم َن الْ َو َر ِق بِ َع َد ِد ال َّط َل َب ِة َم ْك ٌ
توب َع َل ْيها �أ ْس ُ
َو َم ِ
ناط ُق ُوجو ِدها.
َ -سلَّ ٌة� ،أ ْو ُص ْندو ُق َك ْرتون.
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التَّ ْنفيذ:

 -نَ ْر ُس ُم َج ْد َولاً ،كَما في الشَّ ْك ِل (.)1

١

 َن ْك ُت ُب َعلى الْ ِبطا َق ِة ْاس َم ُم َخ َّي ٍم َو َمكا َنُوجو ِده.
السلَّ ِة �أو
 نَ ْطوي الْ َو َر َق َة َون ََض ُعها في َُّص ْن ِ
دوق الْ َك ْرتون ،كَما في ال َّر ْسم (.)1
الص ْندوقَ ،و َيخْ تا ُر كُ ُّل ِ
 نَخْ ِل ُط ا ْل� أ ْوراقَ ِواح ٍد ِمنّا َو َر َقة.
داخ َل ُّ
 َي ْق َر�أ كُ ُّل ِتوب َعلى بِطا َق ِته.
واح ٍد ِمنّا ْاس َم الْ ُم َخ َّي ِم الْ َم ْك َ
ماء الْ ُم َخ َّي ِ
مات الْ ِف َل ْسطي ِن َّية الَّتي ُذ ِك َر ْت في الْ َج ْد ِ
ول �أ ْس َف َل
 نَ ْك ُت ُب �أ ْس َيوج ُد فيها.
الْ ِم ْن َط َق ِة �أ ِو الد َّْولَ ِة الَّتي َ
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نشاط ( :)٥نُ َص ِّمم:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:

 شَ ٌريط ُم ْس َتطي ٌل ِم َن الْ َو َر ِق
طولُ ُه ( 30سم) َو َع ْر ُض ُه
( 10سم) لِ ُك ِّل ِ
واح ٍد ِمنّا.
�ألْوان.ات �آ ِم َنة.
َص ٌ
 ِمق ّ �أ ْقلا ُم َرصاص. ما َّد ٌة ِلاصقَة.
َ -ح ْبل.

مخيم
العروب

العرمخيم
وب

مخيم
اليرموك

مخيم
جنين

مخيم
الشاطئ

التَّ ْنفيذ:
 َي�أْ ُخ ُذ كُ ُّل ِواح ٍد ِمنّا شَ َ
ريط الْ َو َر ِق الْ ُم ْس َتطيلَ ،و َي ْطوي ِه ِم َن الْ ُم ْن َت َصف.
ف (َ )Vم ْقلوباًَ ،ونَقو ُم بِ َم ْس ِك َط َر َف ِّي
 نَ ْر ُس ُم َعلى َط َر ِف ِه َغ ْي ِر الْ ُم َّت ِص ِل َح ْر َالْ ُم ْس َتطيلَ ،ونَق ُُّص ُهما.
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 نُ َل ِّو ُن الشَّ ْك َل َونَ ْك ُت ُب َع َل ْي ِه ْاس َم ُم َخ َّي ٍم ِم َن الْ ُم َخ َّي ِمات الْ ِف َل ْسطي ِن َّية.
 ن ََض ُع ما َّد ًة ِصوص
لاص َق ًة ِع ْن َد ال َّط َر ِف الْ َم ْط ِو ّيَ ،ونُ ْل ِص ُق الْ ُم ْس َتطي َل الْ َم ْق
َ
َعلى ا ْل َح ْبل.
ف.
 نُ ْل ِص ُق ا ْل� أ ْشكا َل الَّتي َص َّم ْمناها َعلى الْ َح ْبلَ ،ونُ َعلِّ ُق ُه في َّالص ّ

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
ُرات َق َد ٍم بِ َع َد ِد الْ َم ْجموعات.
ك ُ َط ْبشو َرة.التَّ ْنفيذ:
ف في ِ
قاطراتَ ،ون َُس ّمي كُ َّل َم ْجمو َع ٍة بِ ْاس ِم
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعاتَ ،ونَ ِق ُ�أ َح ِد الْ ُم َخ َّي ِ
مات الْ ِف َل ْسطي ِن َّي ِة.
 نَ ْر ُس ُم َخ َّط بِدا َي ٍة ب ِال َّط ْبشو َر ِة �أما َم الْ ِقاطراتَ ،و َعلى ُب ْع ِد (ِ 12م ْتراً ) ِم ْن ُه نَ ْر ُس ُم
َخ َّط نِها َية.
الص ِاف َرةَ ،ي ْن َط ِل ُق الطّالِ ُب ا ْل� أ َّو ُل ِم ْن كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة بِال َّط ْب َط َب ِة الْ ُم ْس َت ِم َّر ِة
 ِع ْن َد َسما ِع ّس ال َّطري َق ِة �إِلى َخ ِّط الْ ِبدا َية .
َعلى الْ ُك َر ِة َحتّى َخ ِّط ال ِّنها َيةَ ،والْ َع ْو َد ِة بِ َن ْف ِ
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 الْفائِ ُز ه َو َم ْن َي ْذ َه ُب َو َيعو ُد بِالْ ُك َر ِة دو َن �أ ْن ُت ْف ِل َت ِم ْن ُهَ ،ق ْب َل ال َط َلبةال ُم ِ
سين لَ ُه ِم َن الْ َم ْجمو َع ِة ا ْل�أخْ رى.
ناف َ
 الْفائِ ُز َي ْس َت ِم ُّر َم َع ُز َملائِهَ ،و َغ ْي ُر الْفائِ ِز َيخْ ُر ُج ِم َن اللُّ ْع َبة. الْ َم ْجمو َع ُة الْفائِ َز ُة ِه َي التي َت ْح َت ِف ُظ بِالْ َع َد ِد ا ْل� أ ْك َب ِر ِم ْن �أ ْفرا ِد َم ْجمو َع ِتها.		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

ين في الْ ُم َخ َّيمات.
� - 1أ َب ِّي ُن َس َب َب َع ْي ِ
ش ُج ْز ٍء ِم َن الْ ِف َل ْسطي ِن ّي َ
� -2أ َعلِّ ُلُ :صعو َب َة ُظ ِ
روف الْ َحيا ِة في الْ ُم َخ َّي ِ
مات الْ ِف َل ْسطي ِن َّية.

حيحةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َغ ْي ِر
� -3أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َّ
الص َ
حيح ٍة:
ا َّ
لص َ
يوج ُد َم ْن ُي َق ِّد ُم الْ ِخ ْد ِ
الص ِّح َّي َة لِ ّل ِ
ئين الْ ِف َل ْسطي ِن ّيين) ( .
مات ِّ
 لا َاج َ

 ِم ْن َح ِّق ال ّل ِاج ِئ الْ ِف َل ْسطي ِن ِّي الْ َع ْو َد ُة �إِلى َو َط ِنه( .
 الْ َم ْسؤو ُل َع ْن َت ْعلي ِم طلبة الْ َم ْر َح َل ِة ا ْل� أ ِساس َّي ِة في الْ ُم َخ َّيمات هي ِوكالَ ُة
غيل ال ّل ِ
ئين الْ ِف َل ْسطي ِن ّيين) ( .
َغ ْو ِث َو َت ْش ِ
اج َ
ماء ُم َخ َّي ٍ
ماء ُم َخ َّي ٍ
مات ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة في
مات في ِف َل ْسطينَ ،و�أ ْس َ
� - 4أ ْذك ُُر �أ ْس َ
ُد َو ٍل َع َربِ َّي ٍة ُمجا ِو َرة.
)
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6

رِ ْح َل ٌة إ�ِلى ا ْلبا ِد َي ِة ا ْل ِف َل ْسطي ِن َّية
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 -1معرف ِة َملا ِمح ا ْل َحيا ِة ا ْل َبدَ ِو َّي ِة في فِ َل ْسطينِ ،م ْن َح ْيث :ا ْل َم ْس َكنَ ،و َطبي َع ُة
ع ََم ِلهِم.
بيان �أهَ ّم َم ِ
 -2تِ ِ
ناطقِ َت َج ُّم ِع ا ْل َب ْد ِو في فِ َل ْسطين.
استنتاج �أهَ ّم ا ْل ُم ْش ِك ِ
لات الَّتي تُ ِ
واج ُه ا ْل َب ْد َو في فِ َل ْسطين.
-3
ِ

نشاط (َ :)1ن ْق َر�أ ِ
الحوا َرَ ،ونُ ِ
لاح ُظ الصُّ و َر َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِن ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:

كا َن رائِ ٌد في ر ِْح َل ٍة �إِلى ِم ْن َط َق ِة ال َّنقَبَ ،و ِع ْندَما عا َد ْاس َت ْق َب َل ْت ُه �أخْ ُت ُه َحنا ُن َوقالَت:
َح ْمداً لِل ِه َعلى َسلا َم ِتكَ يا �أخي� ،أ َت َمنّى �أ ْن َتكو َن َق ْد ُس ِر ْر َت بِر ِْح َل ِتك،
�أخْ ِب ْرني ماذا شا َه ْد َت فيها؟
رائِد :شاه ْد ُت َم ِ
ين لَ ْم �ألْ َتقِ بِ ِه ْم ِم ْن َق ْبل.
ناط َق َجدي َدةًَ ،و ُسكّاناً ِف َل ْسطي ِن ّي َ
َحنانَ :ح ِّد ْثني َع ْن ر ِْح َل ِتك.
َضلي هذا هاتِفي الْ َج ّوال ،الْ َتق ْط ُت في ِه ُص َوراً َعديدَةَ ،فشا ِهديها.
رائِدَ :تف َّ
ف ُص َو ِر ر ِْح َل ِة �أخيها �إِلى ال َّنقَب،
�أ َخ َذ ْت َحنا ُن الْ ِجهازَ ،و َف َت َح ْت َم َل َّ
الص َو َر ا ْل�آتِ َية:
َوشا َهد َِت ُّ
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الصو َرة ()1
ّ

الصو َرة ()٢
ّ

نُسا ِع ُد َحنان َعلى:
الصو َرة (.)1
السكّ ِان في ّ
 َم ْع ِر َف ِة ا ْل ْاس ِم الَّذي ُي ْط َل ُق َعلى ُّ
 َو ْص ِف الْ ُب ِالصو َرة (.)1
يوت كَما في ّ
الح َي ِ
الصو َر ِة (.)2
وانات الَّتي ُي َربّيها َالب ْد ُو في ّ
 نَ ْذك ُُر �أ ْم ِث َل ًة َعلى َ�أنا َت َع َّل ْمت:

ـات ُس ـكّانِ َّي ٌة ِف َل ْســطي ِن َّي ٌة ن َُس ـ ّمي ِهم الْ َب ـ ْدوَ ،يعيشــو َن فــي
ـطين َت َج ُّمعـ ٌ
َ
يوج ـ ُد فــي ِف َل ْسـ َ
ـاتَ ،وصو ِفهــا� ،أ ْو ُبيـ ٍ
الح َيوانـ ِ
ـواح
ـوت َم ْصنو َع ـ ٍة ِمـ ْـن �ألْـ ِ
ِخيــا ٍم َم ْصنو َع ـ ٍة ِمـ ْـن شَ ـ ْع ِر َ
الْ َخشَ ـ ِ
ـب �أ ِو َصفائِـ ِـح الْ َحديــد.
َي ْع َت ِم ُد الْ َب ْد ُو في َحياتِ ِه ْم بِشَ ْكلٍ َر ِ
ئيس ٍّي َعلى َت ْربِ َي ِة ا ْل� أ ْغنا ِم َوالْ ِجمال.
َي ْن َت ِق ـ ُل َالب ـ ْد ُو بِ ْاس ـ ِت ْمرا ٍر َم ـ َع �أ ْغنا ِم ِه ـ ْم ِمـ ْـن َمـ ِ
ـكان َس ـ َك ِن ِه ْم �إِلــى
ــن �أخْ ــرى لِ َف َت ٍ
ــرات َم ْحــدو َد ٍة؛ لِ َت ْوفيــ ِر المــا ِءَ ،وال ِغــذا ِء
�أما ِك َ
ل� أ ْغ ِ
نام ِهــ ْم ،ثُــ َّم َيعــودو َن �إِلــى �أما ِكــنِ َســ َك ِن ِه ْم.
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نشاط ( :)٢نُ ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ

َب ْد ٌو في ِم ْن َط َق ِة َص ْحرا ِء ال َّنقَب

َب ْد ٌو قُ ْر َب الْ ُق ْدس

َب ْد ٌو في ِم ْن َط َق ِة َب ْي َت لَ ْحم

َب ْد ٌو في ِم ْن َط َق ِة �أريحا

َب ْد ٌو في ِم ْن َط َق ِة ا ْل� أ ْغوا ِر الشَّ مالِ َّية

ماء َم ِ
عات َب َد ِو َّي ٌة.
يوج ُد فيها َت َج ُّم ٌ
ناط َق ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة َ
 َن ْذك ُُر �أ ْس َ �أ َت َحد َُّث �إِلى ُزملائي َع ْن عائِ ٍلات َب َد ِو َّي ٍة قُ ْم ُت بِزِيا َرتِها في ِم ْن َطقَتي.
�أنا َت َع َّل ْمت:

َي ْســ ُك ُن ا ْل َبــ ْد ُو فــي َم ِ
ناطــ َق ُمخْ َت ِلفَــ ٍة فــي ِف َل ْســطين،
ك ََص ْحــرا ِء ال َّن َقـ ِ
ـب الَّتــي َت َقـ ُع فــي الْ َجنــوبَ ،وفي َضواحي
س َو�أريحــاَ ،وا ْل� أ ْغــوارِ.
الْ َخليــ ِل َوالْقُــ ْد ِ
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نشاط ( :)3نُ ِ
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:

ِ
موعات َع َم ٍل.
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجالص ِ
عوبات الَّتي ُيعاني ِم ْنها َالب ْد ُو.
ش كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة ُّ
 تُنا ِق ُالص ِ
عوبات.
 نَ ْق َتر ُِح ُحلولا ً لِ ِت ْلكَ ُّ�أنا َت َع َّل ْمت:

اح ِتـ ِ
ـلال
ـطين ِمـ ْـن َمشــا ِك َل كَثيـ َـرة� ،أ َه ُّمهــا َه ـ ْد ُم ا ْل ْ
ُيعانــي الْ َب ـ ْد ُو فــي ِف َل ْسـ َ
ــن �أما ِكــنِ َســ َك ِن ِهم؛ بِ َهــد ِ
َف
لِ َمســا ِك ِن ِهمَ ،و�إِ ْجبا ِر ِهــ ْم َعلــى ال َّرحيــلِ ِم ْ
ُمصــا َد َر ِة �أراضي ِهــمَ ،و�إِقا َمــ ِة الْ ُم ْســ َت ْو َط ِ
نات َوالشَّ ــوارِع َع َل ْيهــاَ ،و َهــ ْد ِم
ص الْ ِخ ْدمـ ِ
ـات
َمدار ِِس ـ ِهم؛ لِ ِح ْرمانِ ِه ـ ْم ِمـ َـن ال َّت ْعليــم ،كَمــا ُيعانــو َن ِمـ ْـن نَ ْق ـ ِ
حاجــ ٍة
كَالْ َك ْهربــا ِء َوالْمــا ِء َوال ُّط ُــرق؛ ِم ّمــا َي ْج َعلُ ُهــ ْم بِ َ
لِل َّد ْع ـ ِم َوالْ ُمســا َعدَة؛ لِ َت ْعزي ـ ِز ُصمو ِد ِه ـ ْم َعلــى �أ ْر ِض ِهــم.
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نشاط ( :)٤نُ َص ِّم ُم َخ ْي َمة:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:

 َك ْرتو ٌن ُم َق ّوى. -قُ ْطن.

 عيدا ٌن َخ َش ِب َّية. ِق ْط َع ُة ِفلّين َك�أ ْر ِض َي ٍة لِ ْل َخ ْي َمة.سومات لِ َح َي ٍ
توج ُد في الْبا ِد َية.
مات �أ ْو ُر
ٌ
 ُم َج َّس ٌوانات َ
التَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات. ن ُْح ِض ُر ِق ْط َع ًة ِم َن الْ َك ْر ِتون بِ ِ
ض ( 20سم).
طول ( 30سم)َ ،و َع ْر ِ
 نَثْني ِق ْط َع َة الْ َك ْر ِتون ِم َن الْ َو َسط.

تون الْ َم ْث ِن َّي ِة بِ ٍ
 نُ َث ِّب ُت ِق ْط َع َة الْ َك ْر ِعيدان َخ َش ِب َّي ٍة؛ لِ َن ْح ُص َل َعلى شَ ْك ِل َخ ْي َمة،
ٍ
ثُ َّم ن ََض ُعها َعلى ِق ْط َع ِة الْ ِفلّين ،ونضع حولها ُم َج َّس ٍ
سومات
مات �أ ْو ُر
لح َي ِ
وانات تُ َربّى في الْبا ِد َية.
َ
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نشاط (َ :)5ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:

١

 -ك َُرة.

التَّ ْنفيذ:
ـ نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َع َت ْين.
ف في ِ
قاط َر َت ْي ِن ُم َتقابِ َل َت ْي ِن َب ْي َن ُهما َمسا َفة ُم ِ
ناس َبةَ ،ون ََض ُع الْ ُك َر َة في
ـ ن َْص َط ُّ
ُم ْن َت َص ِف الْ َمسا َف ِة َب ْي َن ُهما كَما في ال َّر ْسم (.)1
ـ في كُ ِّل ِ
قاط َر ٍة َي�أ ُخ ُذ ال َّط َل َب ُة �أ ْرقاماً ِم ْن (� )1إِلى ( .)10
ـ ن َْجري ِع ْندَما ن َْس َم ُع َر َق َمنا الَّذي َي ْذك ُُر ُه الْ ُم َعلِّ ُم بِاتِّجا ِه الْ ُك َرة.
س الْ ُك َر َة �أ َّولاً.
ـ الْفائِ ُز َم ْن َي ْل ِم ُ
 -نُ َك ِّر ُر اللُّ ْع َب َة َحتّى نَ ْن َتهي ِم ْن كُ ِّل ا ْل� أ ْرقام.
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:
حيح ِة فيما َي أ�ْتي:
� -١أضَ ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز ا ْل إِ�جا َب ِة الصَّ َ
عيش الْ َب ْد ُو؟
•�أين َي ُ
ج) الْبا ِد َية.
ب) الْ ُم َخ َّيمات.
أ�) الْقُرى.

•ما نَ ْو ُع ُالب ِ
يوت الَّتي َي ْس ُك ُنها َالب ْد ُو؟
ب) ُب ٍ
يوت ِم َن ا ْل إِ� ْس ِم ْنت.
�أ) الْ ِخيام.
•على ماذا َي ْع َت ِم ُد الْ َب ْد ُو في َحياتِ ِه ْم؟
الصنا َعة.
�أ) ِّ

ب) ال ِّتجا َرة.

ج) ُب ٍ
يوت ِم َن الْ َح َجر.
ج) َت ْربِ َي ِة الْ َح َيوانات.

ماء َت َج ُّم ٍ
عات َب َد ِو َّي ٍة في ِف َل ْسطين.
� -٢أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
 ...................و ...................
� -٣أ ْك ُت ُب ُمما َر ِ
اح ِت ِ
لال تِجا َه الْ َب ْد ِو في ِف َل ْسطين.
سات ال ِ ْ
......................................................
اس ِت ْقرا ِر في ِف َل ْسطين؟
َ -٤ك ْي َ
ف ُي ْم ِك ُن ُمسا َع َد ُة الْ َب ْد ِو َعلى ال ِ ْ
......................................................
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َن أ�ْ ُك ُل ِم ّما َن ْز َر ُع َونُ َر ّبي
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 -1معرف ِة َم ْعنى ال ِّزرا َعة.
بيان �أ َه ِم َّية ال ِّزرا َع ِة لِ ْل ُم ِ
ِ -2
واطنِ الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.
استنتاج َب ْعض �أنْوا ِع الْ َمحاصي ِل ال ِّزرا ِع َّي ِة في ِف َل ْسطين .
-3
ِ
ٍ
مارسات َت ُد ُّل َعلى الِا ْه ِتما ِم بِال ِّزرا َعة.
توضيح ُم
-4
ِ

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

�أنا َت َع َّل ْمت:

ض َو َت ْربِ َي َة الْ َح َيوانات.
•ال ِّزرا َع ُة َت ْعني زِرا َع َة ا ْل� أ ْر ِ
•ن َْس َتفي ُد ِم َن ال ِّزرا َع ِة في الْ ُح ِ
صول َعلى الْ ِغذاء.
49

نشاط ( :)2نُ ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُ ُ
الَّتي َتليها:

ماء َمحاصي َل زِرا ِع َّي ٍة نَ ْز َر ُعها في ِف َل ْسطين ،والْ َم ِ
ناط ُق
 - 1نَ ْذك ُُر �أ ْس ُ
الْ ِف َل ْسطي ِن َّي ُة الَّتي َت ْش َت ِه ُر بِزِرا َع ِتها.
وانات ن َُربّيها في ِف َل ْسطين.
 - ٢نَ ْذك ُُر َح َي ٌ
 - 3نَ ْر ُس ُم ،داخ َل المستطيلين ثِماراً ز ِ
َض ُل �أ ْك َلها ،ونل ّونها.
ِراع َّي ًة نُف ِّ
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�أنا َت َع َّل ْمت:

ـات كَثيـ َـرةِ ،م ْثــل الْ َخضْ ـ ِ
ـطين نَباتـ ٍ
ـراوات كالْ ِخيــا ِر َوالْ َب ْنــدو َر ِة
•نَ ـ ْز َر ُع فــي ِف َل ْسـ َ
َو َغ ْيرِهــاَ ،و َت ْشـ َت ِه ُر بِزِرا َع ِتهــا َم ِ
ناطـ ُق ا ْل� أ ْغــوا ِر َو ِجنيـ َـن َو َغـ َّزة ،كَما َن ْز َر ُع �أ ْشــجاراً
ُم ْث ِمـ َـر ًة ِم ْثــل ال َّز ْيتـ ِ
ـون فــي ِجبـ ِ
ـت لَ ْحــمَ ،والْ َم ـ ْو ِز َوال َّنخيــلِ فــي
ـال نا ْب ِلــس َو َب ْيـ َ
�أريحــاَ ،والْ ِح ْم ِض ّيـ ِ
ـات فــي طولكــرم ،والعنــب فــي الخليل.
ــطين َح َي ٍ
َثيــرةِ ،مثْــل :ا ْل� أ ْغنــام،
ن َُربّــي فــي ِف َل ْس َ
وانــات ك َ
َوالدَّجــاجَ ،وا ْل� أ ْبقــار.

نشاط ( :)3نُ ِ
لاح ُظ ال َّر ْس َم َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِنَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:

 نُ َع ِّب ُر َع ّما في ال َّر ْس َم َت ْين.الس ِ
لوكات ا ْل�إ يجابِ َّي َة الَّتي َت ُد ُّل َعلى الِا ْه ِتما ِم بِال ِّزرا َعة.
 ن َْس َت ْن ِت ُج ُّ51

�أنا َت َع َّل ْمت:

ض الَّتي نَ ْز َر ُعها �إِلى الِا ْه ِتما ِم بِهاِ ،م ْن َح ْي ُث:
• َت ْح ُ
تاج ا ْل� أ ْر ُ
َت ْنظيفُها ِم َن الْ ِحجا َرةَ ،و ِحرا َث ُة تُ ْر َب ِتهاَ ،و ِسقا َي ُتها بِالْماءَ ،و�إِزالَ ُة ا ْل� أ ْع ِ
شاب ِم ْنها.
ـات الَّتــي ن َُربّيهــا �إِلــى َمـ ٍ
ـكان نَظيـ ٍ
ـف
ـاج الْ َح َيوانـ ُ
•كَمــا َت ْحتـ ُ
َو ِص ِّحـ ّـيَ ،و ِغــذا ٍء ُم ِ
ـب َو ٍ
ناسـ ٍ
ـلاج ِمـ َـن ا ْل� أ ْمــراض.
كافَ ،و ِعـ ٍ

نشاط ( :)4نُ َص ِّمم:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 �أ ْوراق. �ألْوا ٌن َخ َش ِب َّية.ات �آ ِم َنة.
َص ٌ
 ِمق ّالتَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات. َت ْر ُس ُم الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى �أ ْشكا َل ُخضارَ ،وتُ َل ِّونُها َو َتق ُُّصها. َت ْر ُس ُم الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة �أ ْشكا َل فا ِك َهةَ ،وتُ َل ِّونُها َو َتق ُُّصها. َت ْر ُس ُم الْ َم ْجمو َع ُة الثّالِ َث ُة �أ ْشكا َل َح َي ٍوانات ن َُربّيهاَ ،وتُ َل ِّونُها َو َتق ُُّصها.
لاس ِت ْعمالِها في ال َّن ِ
 ن َْح َت ِف ُظ بِا ْل� أ ْش ِشاط الْخا ِمس.
كال الَّتي قُ ْمنا بِ َع َم ِلها ْ
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نشاط (َ :)5ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
كال الْ ُخضا ِر َوالْفا ِك َه ِة َوالْ َح َيوانات؛ الَّتي َج َّه ْزناها في ال َّن ِ
طاقات �أ ْش ِ
شاط
 بِ ُال ّسابِق.
 َح ْب ٌل َو َملاقط. صا ِف َرة.التَّ ْنفيذ:
 نَخْ ِل ُط الْ ِبطاقات.موعات َعلى شَ ْك ِل ِ
قاط ٍ
ٍ
رات َب ْي َن �أ ْفرا ِدها َمسافات.
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجكال في َسلَّ ٍة لِ ُك ِّل ِ
 نُ َعلِّ ُق َح ْبلاًَ ،ون ََض ُع بِ ِطاقات ال� أ ْش ِ
قاط َرة.
السلَّ ِة ،و ُي َم ِّر ُرها لِلطّالِ ِب الَّذي �أما َمهَ ،ون َْس َت ِم ُّر
 َي�أْ ُخ ُذ طالِ ٌب بِطا َق ًة ِم َن َّبِال َّت ْمري ِر �إِلى �أ ْن َت ِص َل �إِلى ال َط َلبة ا ْل� أ َّول.
ف الطّالِ ُب ا ْل� أ َّول الْ ِبطا َق َة الَّتي َت ِصلُه ،بِ َح ْي ُث ُي َعلِّ ُق �أ ْشكا َل الْفا ِك َه ِة
 ُي َص ِّن َُم َع َب ْع ِضهاَ ،و�أ ْشكا َل الْ ُخضا ِر َم َع َب ْع ِضهاَ ،و�أ ْشكا َل الْ َح َي ِ
وانات َم َع
َب ْع ِضها.
 َتفو ُز الْ َم ْجمو َع ُة الَّتي َت ْن َتهي ِم ْن َت ْص ِنيف الْ ِب ِ
طاقات �أ َّولاً.
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

� .1أ َب ِّي ُن َم ْعنى ال ِّزرا َعة.
� .2أ ْك ُت ُب في الْف ِ
ماء َمحاصي َل زِرا ِع َّية تُ ْز َر ُع في ِف َل ْسطين:
َراغات �أ ْس َ
............ ، ............ ، ............ ، ............
ماء َح َي ٍ
� .3أ ْك ُت ُب في الْف ِ
وانات ن َُربّيها في ِف َل ْسطين:
َراغات �أ ْس َ
............ ، ............ ، ............ ، ............
� .4أ ِ
الس ِ
الصحيح،
لوك َّ
لاح ُظ ال ُّرسوماتَ ،و�أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم ُّ
الس ِ
حيح:
لوك َغ ْي ِر َّ
الص ِ
َو�إِشا َر َة ( ) �أما َم ُّ
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يح ِة فيما َي�أْتي:
الصح َ
 .٥بع َد دراستي لل َوحد ِة� ،أض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز إِال�جا َب ِة ٍّ
بشكل طولِ ٍّي ِم َن الشَّ ِ
الج ِ
نوب؟
 ما الدَّول ُة الّتي تمت ُّدٍ
مال �إلى َ
�أِ -م ْص ُر.
بِ -ف َلسطي ُن.
ج -سوريّ ُة.
د -ليبيا.
 �أ ٌّي ِم َن الد َُّو ِل ال�آتِ َي ِة َت ْن َتمي لِ ْل� أ َّم ِة العرب ّي ِة وال�إ سلام ّي ِة؟�أ -تركيا.
ب -البرازيل.
ج -ماليزيا.
دِ -ف َلسطي ُن.
 لِماذا �أجبر ال ِف َلسطين ّيو َن على ال ّس َك ِن في مخ ّيمات اللّجو ِء داخ َل ِف َلسطي َنِ
وخارجها؟
ِ
ِ
هيوني.
بسبب
�أ-
الاحتلال ّ
الص ِّ
ِ
ص ال َع َم ِل.
ب-
بسبب ِقلّ ِة فُ َر ِ
ِ
ِ
الجفاف.
بسبب
ج-
ِ
بسبب الفقرِ.
د-
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ِ
� -٦أقر�أ
بوضع �إشار ِة ( ) في الخان ِة المناسب ِة:
العبارات ال�آتي َة ،ث ّم �أق ِّي ُم ذاتيِ ،
العبارات
ُ

سطين ،وتلويني لها.
رسمي لخريط ِة ِف َل َ
ض ِف َلسطي َن ،وامتدا ِدها الطّولِ ِّيِ ،م ْن ِ
خلال الخريط ِة.
معرفتي بشك ِل �أر ِ
سطين لل� أ َّم ِة العرب ّي ِة وال�إ سلام ّي ِة.
استنتاجي لانتما ِء ِف َل َ
مشاركتي في �إنجا ِز �أنشط ٍة رياضية و�أ ٍ
عمال فنّ ّي ِة.
معرفتي بمفاهي ِم :المدين ِة ،والقري ِة ،والبادي ِة ،والمخ ّي ِم.

منخفض
متوس ٌط
مرتف ٌع
ّ
ٌ

تفسيري لوجو ِد مخ ّي ِ
مات اللّجو ِء ال ِف َلسطين ّي ِة.

�أق ّيم ذاتي:
�أع ّبـ ُـر بلُغتــي عــن المفاهيــم ال�أساسـ ّية التــي اكتســبتها مــن هــذه الوحــدة ،بمــا
لا يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
مشروع الوحدة:
ِ
المحصول،
نُف ِّك ُر في مشرو ِع زراع ِة �أح ِد المحاصي ِل ال ّزراع ّي ِة ،نب ّي ُن في ِه �أه ّم ّي َة هذا
ِ
ِ
لنجاح ِه.
والاحتياجات اللازم َة
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ا ْل َو ْحدَ ُة الثّانِ َية

ُحقوقي َو ِ
واجباتي

نُف ّك ُر ونت أ� ّم ُل:

علاقاتُنا تكو ُن تفاعل َّي ًة عندَ ما نتمتّ ُع بِحقوقِنا ،ونؤ ّدي واجباتِنا.
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ُيتوقَّـ ُع ِمـ َـن الطّلب ـ ِة بع ـ َد دراس ـ ِة ه ـ ِذ ِه ال َوحــد ِة ،والتّفاعــلِ م ـ َع �أنشــط ِتها� ،أن يكونــوا
ِ
ش ال� آ ِمــنِ  ،وح ِّق ِهـ ْم
قادريـ َـن علــى معرفـ ِة
حقوق ِهـ ْم وواجباتِ ِهـ ْم ،وتنميـ ِة وع ِي ِهـ ْم بمظاهـ ِر العيـ ِ
والص ّحـ ِة ،والتّعليـ ِم ،واللّعـ ِ
ـب ،والتّعبيـرِ ،وتنميـ ِة واجباتِ ِهـ ْم ،وتعزيزِهــا
فــي ال�أمــنِ  ،وال ِغــذا ِءّ ،
ِ
المؤس ِ
خريــن،
ســات الّتــي تقــ ّد ُم ل ُهــ ُم
تجــاه
الخدمــات ،وواجباتِ ِهــ ْم فــي التّعامــلِ مــ َع ال� آ َ
ّ
ـف المعـ ِ
والبيئـ ِة الّتــي يعيشــو َن فيهــا ،وتوظيـ ِ
ـارف ،والمهـ ِ
ـارات ،والقيـ ِم فــي حياتِ ِهـ ُم العمل ّيـ ِة،
ويتــم تحقيــق ذلــك ِمـ ْـن خـ ِ
ـلال ال�آتيــة:
 -1تنفي ِذ ال� أ ِ
لعاب الجماع ّي ِة.
 -2تصمي ِم اللّ ِ
وحات.
المجس ِ
مات.
 -3تصمي ِم
ّ
 -4تمثيلِ ال�أدوارِ.
والاستنتاج ،والحوارِ ،و�إبدا ِء ال ّر�أ ِي.
 -5المناقش ِة،
ِ
المشاريع.
 -٦تنفي ِذ
ِ
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1

ش ا ْل�آ ِمن
َح ّقي في ا ْل َع ْي ِ
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
ش ا ْل� آ ِمن.
.1
توضيح َمظا ِهر الْ َع ْي ِ
ِ
 .2ذك ِر َب ْعض �أ ْش ِ
ض لَها ال ِّط ْف ُل الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.
كال الْ ُع ْن ِف الَّتي َي َت َع َّر ُ
لال في انْ ِت ِ
ِ .3
هاك َح ِّق ا ْل� أ ْط ِ
اح ِت ِ
ش ا ْل� آ ِمن.
فال في الْ َع ْي ِ
تبيان �أثَر ال ِ ْ

نشاط ( :)1نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:
لاح ُظ ال ُّر

 نُ َع ِّب ُر َع ّما نُشا ِه ُد ُه في ال ُّرسومات.59

�أنا َت َع َّل ْمت:

ِمـ ْـن َح ّقــي �أ ْن َت َت َوفَّـ َـر لــي الْ ِحما َي ـ ُة الْ َج َس ـ ِد َّي ُة َوال َّن ْف ِس ـ َّي ُة فــي كُ ِّل ال ُّظـ ِ
ـروف
َ
ـش فــي ِظـ ِّل �أ ْسـ َـر ٍة ُم َت ِ
ماسـ َكةَ ،و�أ ْسـ ُك َن َم ْنـزِلا ً
بِمــا فيهــا الْ ُحــروبَ ،و�أ ْن �أعيـ َ
ـذاء ِص ِّح ّيـاًَ ،و�ألْ َت ِحـ َق بِالْ َم ْد َر َســةَ ،و ِمـ ْـن
ُملائِمـاًَ ،و�أ َتنـ َـاو َل ِغـ ً
الص ِّح َّيـ ِة الْكا ِم َلــة.
ـلاج َوال ِّرعا َيـ ِة ِّ
َح ّقــي الْ ُحصــو ُل َعلــى الْ ِعـ ِ
َوال َّت ْعبيـ ُـر َعـ ْـن نَ ْفســي َو�أ ْفــكاري بِالْ ِحــوا ِر َوال َّر ْسـ ِم َواللَّ ِعــب.

نشاط ( :)2نُ ِ
ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:
لاح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ
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 نُ َع ِّب ُر َع ْن �أ ْش ِض لَها ا ْل� أ ْطفا ُل في ال ُّرسومات.
كال الْ ُع ْن ِف الَّتي َي َت َع َّر ُ
ض لَها ا ْل� أ ْطفال.
 نَ ْذك ُُر �أ ْشكالا ً �أخْ رى لِ ْل ُع ْن ِف َي َت َع َّر ُ نَ ْذك ُُر �أ ْشكالا ً �أخْ رى لِ َع َم ِل ا ْل� أ ْط ِفال في ِف َل ْسطين.
�أنا َت َع َّل ْمت:

ـكال ُمخْ َت ِل َف ـ ٍة ِمـ َـن الْ ُع ْنـ ِ
ض ا ْل� أ ْطفــا ُل لِ� أ ْشـ ٍ
الص ِّحـ ّـي،
ـفِ ،م ْنهــا :ا ْل إِ� ْهمــا ُل ِّ
َي َت َع ـ َّر ُ
َوال َّتشَ ـ ُّردَ ،وال َّت َسـ ُّولَ ،والْ َع َمـ ُل فــي ِسـ ٍّـن ُم َب ِّكــرةَ ،و َعـ َد ُم ا ْلالْ ِتحـ ِ
ـاق بِالْ َمــدارِس� ،أو
حاج ِة َوالْ َج ْهلَ ،والْ َق َلــقِ َوالْ َخ ْوفَ ،والْ َمجا َعة،
ال َّت َسـ ُّر َب ِم ْنهــا؛ بِ َسـ َـب ِب الْ َف ْقـ ِر َوالْ َ
كالضـ ْر ِب َوالْ ِح ْرمانَ .وكُ ُّل
َوســو ِء ال َّت ْغ ِذ َيــةَ ،وســو ِء الْ ُمعا َم َلــة؛ َّ
هـ ِذ ِه ا ْل� أ ْشـ ِ
ش ا ْل� آ ِمــن.
ـكال َت ْحـ ِر ُم ال ِّط ْفـ َل ِمـ ْـن َح ِّقـ ِه فــي الْ َع ْيـ ِ
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نشاط ( :)3نُ ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

الص َو ِر �أ ْعلاه.
 نُ َع ِّب ُر َع ْن كُ ِّل صو َر ٍة ِم َن ُّ نَ ْذك ُُر ُمما َر ٍش ا ْل� آ ِم ِن لِ ْل� أ ْط ِ
اح ِت ِ
فال
لال تُ َؤثِّ ُر َعلى الْ َع ْي ِ
سات �أخْ رى ِلل ْ
في ِف َل ْسطين.
62

�أنا َت َع َّل ْمت:

ـطين �أ ْشــكالا ً ُمخْ َت ِل َفـ ًة ِمـ َـن الْ ُع ْنـ ِ
اح ِتـ ِ
ُي ِ
ـلال
ـف؛ بِ َسـ َـب ِب ال ِ ْ
واجـ ُه ا ْل� أ ْطفــا ُل فــي ِف َل ْسـ َ
ــن هــ ِذ ِه ا ْل� أ ْشــكالَ :ق ْتــ ُل ا ْل� أ ْطفــال،
الَّــذي ُيشَ ــ ِّك ُل َخطــراً َعلــى َحياتِ ِهــمَ ،و ِم ْ
َوا ْع ِتقالُ ُهــمَ ،و ْاح ِتجا ُز ُهـ ْم لِسـ ٍ
ـاعات َطوي َلــة� ،أ ْو َح ْب ُسـ ُه ْم فــي َمنازِلِ ِهــمَ ،و ِح ْرمانُ ُهــم
ِمـ َـن الْ ُوصـ ِ
ـول ا ْل� آ ِمــنِ �إِلــى َمدار ِِس ـ ِهم� ،أ ْو َت ْروي ُع ُه ـ ْمَ ،و َت ْشــري ُد ُه ْم
ِمـ ْـن ِخـ ِ
ـلال َق ْت ـ ِل َذوي ِه ـ ْم� ،أو ا ْع ِتقالِ ِه ـ ْم َو َه ـ ْد ِم َمنازِلِ ِهــم.

نشاط ( :)4نُ َص ِّمم:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 لَ ْو ُح سولو. لَ ْو ُح َك ْرتون. �أ ْورا ُق �أ ْشجار. ما َّد ٌة ِلاصقَة.
 �أ ْقلا ُم َرصاص.ات �آ ِم َنة.
َص ٌ
ِ -مق ّ
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التَّ ْنفيذ:
 نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات. نَ�أْ ُخ ُذ َو َر َق َة شَ َجرٍَ ،ون ََض ُعها َف ْوقَ لَ ْو ِح ال ّسولوَ ،ون َُح ِّد ُد شَ ْك َلها بِ َق َل ِمَرصاص.
ُص الشَّ ْك َل الَّذي َر َس ْمناه.
 -نَق ُّ

السولوَ ،ونُ ْل ِصقُها َعلى لَ ْو ِح الْ َك ْرتون.
 نُ ْل ِص ُق َو َر َق َة الشَّ َج ِر َمع َمثي َل ِتها ِم َن ّش ا ْل� آ ِمن.
 نَ ْك ُت ُب َت ْح َت كُ ِّل َو َر َق ٍة َح ّقاً ِم ْن ُحقو ِقنا في الْ َع ْي ِِض اللَّ ْو َح َة في َص ِّفنا.
 -نَ ْعر ُ

نشاط (َ :)5ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
غير ٌة َخفي َف ٌة
ك ٌُرات َص َ
ِم َن الْبولِ ْسترين بِ َع َد ِد
الْ َم ْجموعات.
 ِصاف َرة.
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التَّ ْنفيذ:
ساح ِة الْ َم ْد َر َس ِة �أ ِو الْ َم ْل َعب.
 نَخْ ُر ُج �إِلى َ نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َع َت ْينَ ،وكُ ُّل َم ْجمو َع ٍة تُ َش ِّك ُل دائِ َرة؛ بِ َح ْي ُث ُي ْم ِسكُ كُ ُّلطالِ ٍب بِ َي ِد َزمي ِله.
بان �إِلى ِ
الص ِاف َر ِةَ ،و َي ْد ُخ ُل طالِ ِ
داخ ِل ال ّدائِ َرة،
 نُ ْف ِل ُت �أ ْيدينا ِع ْن َد َسما ِع ّ�أ َح ُد ُهما َس َيكو ُن الْ َم ْحمي ،وا ْل� آ َخ ُر حارِساً لَه.
 َي َت َولّى طالِ ٌب ِم ْن كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة َد ْو َر الْ ُم ِالض َر ِ
بات الَّتي
راقب ،وعليه َع ّد َّ
صيب الطّالِ َب الْ َم ْح ِم َّي �إِصا َب ًة ُم ِ
باش َرة.
تُ ُ
مي،
 ُي ْم ِسكُ �أ َح ُد �أ ْفرا ِد الْ َم ْجمو َع ِة الْ ُك َرةََ ،و َي ْق ِذفُها باتِّجا ِه ْ ال َط َلبة الْ َم ْح ّالض َربات ،ثُ َّم َي�أتي َد ْو ُر طالِ ٍب � َآخ َر
َو َعلى ال َط َلبة الْحا ِر ِ
س ِحما َي ُة َزمي ِل ِه ِم َن َّ
ف الْ ُك َرة.
لِ َي ْق ِذ َ
الض َر ِ
بات التي تُصيب الطالب
 َيفو ُز الْفَري ُق الَّذي ُي َس ِّج ُل �أكبر عدد من َّالْ َم ْح ِمي ِ
داخ َل ال ّدائِ َرة.
ِّ
		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت :
ش ا ْل� آ ِمن ............... :و ...............
ِ .1م ْن َمظا ِه ِر الْ َع ْي ِ

ِ .2م ْن �أ ْش ِ
ض لَها ا ْل� أ ْطفا ُل في ِف َل ْسطين:
كال الْ ُع ْن ِف الَّتي َي َت َع َّر ُ
 ................و ................
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ش ا ْل� آ ِم ِن لِ ْل� أ ْطفال؟
اح ِتلا ُل َخ َطراً َعلى الْ َع ْي ِ
 .3لِماذا ُي َش ِّك ُل ال ِ ْ
 .4ما َر�أْ ُيك؟
 ِط ْف ٌل َي ْت ُر ُك الْ َم ْد َر َس َة َو َي ْذ َه ُب �إِلى الْ َع َمل.لض ْر ِب ِم ْن �أ ْقرانِه.
ض لِ َّ
 ِط ْف ٌل َي َت َع َّر ُ� -أ ٌب َي ْح ِر ُم ا ْب َن ُه ِم ْن َم ْصرو ِف ِه الْ َي ْو ِم ّي.

 َع َد ُم ُوجو ِد �إِ ِشارات ُمرو ٍر في الشَّ ا ِر ِع الْ ُم َؤ ّدي �إِلى الْ َم ْد َر َسة.
لاج الْلا ِز َم لَه.
ض َولا َي َت َل ّقى الْ ِع َ
ِ -ط ْف ٌل َي ْم َر ُ

 طالِ ٌب لا َي َت َم َّك ُن ِم َن الْ ُو ِصول �إِلى َم ْد َر َس ِت ِه بِ َس َب ِب الْ َح ِ
واج ِز الْ َع ْس َك ِر َّي ِة
التي يضعها جيش الاحتلال.

ف في الْ
ِ
حالات ا ْل�آتِ َية؟
ف �أ َت َص َّر ُ
َ .5ك ْي َ
 شا َه ْد ُت ِط ْفلا ً َي ْل َع ُب بِ ُم َخلَّ ِفات الْ َح ْرب.
 شا َه ْد ُت شَ خْ صاً َي ْس َب ُح في ا ْل َم ِباحة.
الس َ
ناطقِ الَّتي ُت ْم َن ُع فيها ِّ
 -طالِ ٌب ُي ْط ِل ُق َع َل َّي �ألْقاباً ُم ْز ِع َجة.
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2

َح ّقي في ا ْل ِغذاء
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
1ـ معرف ِة �أ َه ِّم َّية الْ ِغذا ِء َو َمصا ِدرِه.
استنتاج َحقَّهم في الْ ِغذاء.
2ـ
ِ
الص ِّح ّي.
الص ِّح ِّي َو َغ ْي ِر ِّ
3ـ التّميي ِز َب ْي َن الْ ِغذا ِء ِّ
4ـ المشارك ِة في �إِ ْعدا ِد َو ْج َب ٍة ِص ِّح َّية.

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

�أنا َت َع َّل ْمت:

اسـ ِت ْمرا ِر الْ َحيــاة ،كَما �أنَّـ ُه ُم ِه ٌّم لِ ُن ُم ِّو
َتنـ ُـاو ُل الْ ِغــذا ِء ُم ِهـ ٌّم ل ِ ْ
الْ ِج ْســمَ ،ول ِ إِ� ْمــدا ِد ِه ب ِالطّا َقــةَ ،ووِقا َي ِت ِه ِم َن ا ْل� أ ْمراض.
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نشاط (َ :)2ن ٌ
شاط َب ْح ِث ٌّي:

َناو ُلهاَ ،م ْصدَ ُرها َنباتِ ٌّيَ ،و�أ ْغ ِذ َي ٌة �أ ْخرى َم ْصدَ ُرها
َن ْب َح ُث ع َْن �أ ْغ ِذ َي ٍة َنت َ
الج ْد َو ِل ال�آتي َو ْف َق َم ْصدَ رِها:
َح َيوانِ ٌّي ،ثُ َّم نُدَ ِّونُها في َ
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�أ ْغ ِذ َي ٌة َم ْصدَ ُرها َنباتِ ٌّي

�أ ْغ ِذ َي ٌة َم ْصدَ ُرها َح َيوانِ ٌّي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط ( :)3نُ ِ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
جيب ع َِن ُّ
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

قوق إِال�نْ ِ
ذاء الكافي َوال ُم َت َن ِّو ُع َح ّقاً ِم ْن ُح ِ
سان؟
 -لِماذا ُي َع ُّد ال ِغ ُ

�أنا َت َع َّل ْمت:

• ِم ْن َح ّقي الْ ُحصو ُل َعلى ِغذا ٍء ٍ
وصحي.
كاف َو ُم َت َن ِّوع
ّ
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نشاط ( :)4نُ َص ِّم ُم َس َّل ًة ِغذائِ َّية:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 ِق َط ٌع ِم َن الْ َك ْر ِ		 ِ -
			
لاصق.
تون الْ ُم َق ّوى.
 َو َر ٌق ِ		
			  -عيدا ٌن َخ َش ِب َّية.
لام ٌع ُم َل َّون.
التَّ ْنفيذ:
ـ ن ُْح ِض ُر �أ ْر َب َع ِق َط ٍع ُم َر َّب َع ًة ِم َن الْ َك ْر ِ
تون الْ ُم َق ّوى،
الصو َر َت ْين ()1
َونَ ْثق ُُبها بِثا ِق َب ِة ا ْل� أ ْوراق ،كَما في ّ
َو (.)2
ـ ن َْج َم ُع ِق َط َع الْ َك ْر ِ
تون بِ إِ� ْد ِ
خال الشَّ َب ِر في ثُقوبِها،
الصو َرة (.)3
كَما في ّ
ـ نُ ْل ِص ُق ِق ْط َع َة َك ْر ٍ
لسلَّة ،كَما في
تون كَقا ِع َد ٍة لِ َّ
الصو َرة (.)4
ّ
ْبيت ِق ْط َع ٍة �أخْ رى ِم َن الْ َك ْر ِ
ـ نَقو ُم بِ َتث ِ
تون لِ ُت ْص ِب َح
لسلَّة.
َيداً لِ َّ
ـ نَ ْر ُس ُم َعلى الْ َو َر ِق الْ ُم َل َّو ِن �أ ْشكالا ً لِفَوا ِك َه َو ُخضا ٍر
ُم َت َن ِّو َع ٍة َونَق ُُّصها.
السلَّة.
ـ ن ََض ُع ا ْل� أ ْشكا َل في َّ
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 ثا ِق َب ُة �أ ْوراق. -شَ َبر.

1

2
3

4

نشاط ( :)5نُ ِ
ِ
ش ال ِعبا َر َة الَّتي َتليها:
لاح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُناقِ ُ

ِ -ص َّح ُة ِج ْسمي ِم ْن ِص َّح ِة ِغذائي.

�أنا َت َع َّل ْمت:

الص ِّحـ ّـيَ ،و�أنَ ـ ِّو ُع فــي ِغذائــيَ ،و�أ ْغ ِس ـ ُل
ِص َعلــى َتنـ ُـاو ِل الْ ِغــذا ِء ِّ
�أ ْح ـر ُ
ناو َل
الْفوا ِكـ َه َوالْ ُخضــا َر َق ْبـ َل َط ْب ِخهــا �أ ْو �أ ْك ِلهــاَ ،و�أ َت َج َّن ُب َت ُ
الص ِّح ّيــةَ ،و�أنْ َت ِب ـ ُه لِتاريـ ِـخ انْ ِتهــا ِء َص ِ
لاح َّي ـ ِة
ا ْل� أ ْط ِع َم ـ ِة َغ ْي ـ ِر ِّ
ال َّطعــا ِم الْ ُم َعلَّــب؛ َفــلا �أ ْش ـ َتري الْ ُم ْن َت ِه َي ـ َة َص ِ
لاح َّي ُتــه.
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نشاط (َ :)6ن ْل َع ُبَ ،و َن ْست َْم ِتع:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 َح َج ُر نَ ْرد.السلَّم شكل (.)1
 لَ ْو َح ُة لُ ْع َب ِة ا ْل� أ ْفعى َو ُّـ �أ ْزرا ٌر بِ َع َد ِد الْ ُمشارِكين.

شكل ()1
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التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َّية.
ـ نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْج
ـ نَ َتبا َد ُل َر ْم َي َح َج ِر ال َّن ْردَ ،ونَ ْق َر�أ ال َّرق َم الَّذي ُت َش ِّكلُ ُه ال ِّن ُ
قاط الَّتي َظ َه َر ْت َعلى
الْ َو ْج ِه ا ْل� أ ْعلى لِ ْل َح َجر.
 نَ ْب َد�أ بِ َع ِّد الْ ُم َر َّب ِعات ِم َن ال َّرقم (َ )1على اللَّ ْو َح ِة بِ َح ِ
سب ال َّرق ِم الَّذي شَ َّك َل ْت ُه
ال ِّنقاط ،ثُ َّم ن ََض ُع ال ِّز َّر َعلى ال َّرق ِم الْ َم ْطلوب.
 �إِذا كا َن ال َّرق ُم في الْ َم َّر ِة الثّانِ َي ِة َم َثلا ( ،)4ن َُح ِّر ُك ال ِّز َّر ِم َن الْ ُم َر َّب ِع الْ َم ْوجو ِدَع َل ْيه َم َع الْ َع ِّد �أ ْر َب َع ُم َر َّبعاتَ ،ون ََض ُع ُه في الْ ُم َر َّب ِع الْ َجديد.
ْ
س ا ْل� أ ْفعى َن ْن ِز ُل �إِلى
 �إِذا َو َص ْلنا قا ِع َد َة ُّالسلَّ ِم ن َْص َع ُد �إِلى ِق َّم ِتهَ ،و�إِذا َو َص ْلنا َر�أ َ
َذ ْي ِلها.
 -ن َْس َت ِم ُّر في اللُّ ْع َبةَ ،والْفائِ ُز َم ْن َي ِص ُل �إِلى ال َّرق ِم (� )40أ َّولاً.
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نشاط (َ :)7نتَشا َركُ في إِ� ْعدا ِد َو ْج َب ِة ا ْلفطور:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 �أ ْط ِع َم ٌة ِص ِّح َّي ٌة ُمخْ َت ِل َف ٌةُي ْح ِض ُرها ال َّط َل َب ُة ِم َن الْ َب ْيت.
 �أ ْوراق. ُصحون. َمنادي ُل َو َر ِق َّية. -صابون.

التَّ ْنفيذ:
ـ نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات.
ـ نَ ْف ِر ُد ِق َط َع الْ َو َرق.

ـ ن ََض ُع ال َّطعا َم الَّذي �أ ْح َض ْرنا ُه في ُص ٍ
حون �أما َمنا.
ف َو ْج َب َة ال َّطعا ِم الَّتي �أ ْح َض ْرناها ِم ْن َح ْيث:
ـ ن َِص ُ

• �أ ْسماؤُهاُ • .م َك ِّونا ُتهاَ • .مصا ِد ُرها.
ناو ُل ال َّطعامَ ،ون ِ
ُحاف ُظ َعلى نَظا َف ِة الْ َمكان.
ـ نَ َت َ
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت :

حيحةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َغ ْي ِر
� .1أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َّ
الص َ
حيح ِة:
َّ
الص َ
( )
شوف ِم َن الْبا َع ِة في ا ْل� أ ْسواق.
 �أ ْش َتري ال َّطعا َم الْ َم ْك َ( )
		
ذاء ُي ْعطيني الْ َح َي ِو َّي َة َوال َّنشاط.
 الْ ِغ ُ( )
الص ِّح ُّي وغير ال ُمل َّوث َيقيني ِم َن ا ْل� أ ْمراض.
ذاء ِّ
 -الْ ِغ ُ

� .2أ َب ِّين ُحقوقي في الْ ِغذاء.
� .3أ ْك ُت ُب (�أوا ِف ُق) �أ ْو (�أعارِض) في الْفَرا ِغ الْ ُمقابِ ِل لِ ْل ِع ِ
بارات ا ْل�آتِ َية:
الص ِ
لاح َّي ِة الْ َم ْك ِ
توب َعلى ُع َل ِب ا ْل� أ ْغ ِذ َي ِة الَّتي �أ ْش َتريها........
تاريخ َّ
 �أنْ َت ِب ُه لِ ِالسكا ِك ِر َوالْ َح َل ِويّات .............
 �أ ْك ِث ُر ِم ْن َت ُناو ِل َّ
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٣

َح ّقي في ال ِّرعا َي ِة الصِّ ِّح َّية
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
الص ِّح َّية.
-1
استنتاج َحقِّهم في ال ِّرعا َي ِة ِّ
ِ

سات الْ ُح ِ
 - 2معرف ِة �أ ْسماء الْ ُم َؤ َّس ِ
الص ِّح َّية.
كوم َّية الَّتي تُ َق ِّد ُم ال ِّرعا َي َة ِّ
ِ -3
واج ِ
الس ِ
لوكات َوا ْل ِ
الص ِّح َّية.
بات ذات ا ْل َعلا َق ِة بِال ِّرعا َي ِة ِّ
تبيان ُّ

نشاط ( :)١نُ ِ
ش ال ِعبا َر َت ْي ِن ال َّل َت ْي ِن َتليها:
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُناقِ ُ

ِ .١د ْر َه ُم ِوقا َي ٍة َخ ْي ٌر ِم ْن ِق ْنطا ِر ِعلاج.
 .٢لِ ُك ِّل دا ٍء َدواء.
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�أنا َت َع َّل ْمت:

الص ِّح َّيـ ِة الْ ِ
كام َلــةِ ،م ْثــل :ال َّت ْطعيـ ِم ِض َّد
ِمـ ْـن َح ّقــي الْ ُحصــو ُل َعلــى ال ِّرعا َيـ ِة ِّ
ا ْل� أ ْمــراض َوالْ ِعــلاجَ ،والْ ُحصـ ِ
ـول َعلــى ا ْل� أ ْد ِو َيــةَ ،وال َّت�أْميــنِ
الص ِّحـ ّـيَ ،و َغ ْيرِهــا ِمـ َـن الْ ِخ ْدمـ ِ
الص ِّح َّيـ ِة ا ْل�أخْ ــرى.
ـات ِّ
ِّ

نشاط ( :)٢نُ ِ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
جيب ع َِن ُّ
لاح ُظ الصُّ َو َر ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

ن َُسـ ّمي َمرا ِكـ َز ِص ِّح َّيـ ًة فــي َم ْن ِط َق ِتنــاَ ،و ِالخدَمـ ِ
الص ِّح َّيـ ِة الَّتــي تُ َق ِّد ُمهــا
ـات ِّ
لِ ْل ُم ِ
نين .
واط َ
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�أنا َت َع َّل ْمت:

َياتَ ،والْ ِعيـ ِ
تُ َوفِّـ ُـر لــي َد ْولَتــي َمرا ِكـ َز ِص ِّح َّيـ ًة ِم ْثــل :الْ ُم ْس َت ْشـف ِ
الص ِّح ّية ،الَّتي
ـادات ِّ
الص َّحة.
تُ ْشـر ُ
ِف َع َل ْيهــا وِزا َر ُة ِّ
َي َت َل ّقــى ُسـكّا ُن الْ ُم َخ َّيمـ ِ
الص ِّح َّيـ َة ِمـ ْـن
ـات الْ ِف َل ْســطي ِن َّي ِة ال ِّرعا َيـ َة ِّ
ِخـ ِ
الص ِّح َّيـ ِة التّابِ َعـ ِة لِوكالَـ ِة الْ َغـ ْو ِث (ال�أونُـ ْروا).
ـلال الْ َمرا ِكـ ِز ِّ

نشاط ( :)٣نُ َص ِّمم:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
َص �آ ِمن.
 ِم ْس َط َرة. ِمق ّ َق َل ُم َرصاصَ - .ك ْرتو ٌن ُم َل َّون.التَّ ْنفيذ:
 نَ ْر ُس ُم َعلى شَ ِريط الْ َك ْر ِ
ص.
تون بِ َق َل ِم ال َّرصا ِ
الصورة (.)1
ُص الشَّ ْك َل الَّذي َر َس ْمنا ُه كَما في ّ
 نَق ُِّ
الصو َرة (.)2
اج بِال ُّر
سومات الْ ُم َل َّونَ ِة كَما في ّ
 نُ َز ِّي ُن التّ َسب ُم ِ
اج َونُ ْل ِص ُق ُه بِ َح ِ
حيط ال َّر�أْس كَما في
 نَ ْطوي التّ َالصو َر َت ْين (َ )3و (.)4
ّ
س ا ْل� أ ِص ّحاء) َعلى
تاج َعلى ُرؤو ِ
 نَ ْك ُت ُب ِعبا َر َة ّ(الص َّح ُة ٌ
التّاج.
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1

٢

٣

٤

نشاط ( :)4نُ ِ
ِ
السؤالَ
لاح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم نُناقِ ُ
ش ُّ
الَّذي َيليها:

ئيس ُة ِم ْنها؟
 ما ال ِف ْك َر ُة ال َّر َ�أنا َت َع َّل ْمت:

الص ِّح َّي ِة ِم ْن ِ
واجبي �أ ْن �أ ْح َت ِر َم ال ِّنظامَ ،والْ َمواعيد،
ِع ْندَما �أزو ُر َمرا ِك َز ال ِّرعا َي ِة ِّ
َو�ألْ َت ِز َم الْ ُهدوءَ ،و�أ ِ
حاف َظ َعلى ال َّنظا َفة فيهاَ ،و�ألْ َت ِز َم بِ َت ْع ِ
ليمات
ال َّطبيبَ ،و َع َد ِم الْ َع َب ِث بِا ْل� أ ْج ِه َز ِة ال ِّط ِّب َّي ِة الْ َم ْوجو َد ِة فيها.
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نشاط (َ :)٥ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 َط ْبشو َرة. ك َُرة َخفيفَة ِم َن الْبولِ ْسترين.التَّ ْنفيذ:
ف َع َل ْيه ،كَما في ال َّر ْسم.
 نَ ْر ُس ُم بِال َّط ْبشو َر ِة َخ َّط بِدا َيةَ ،ون َْص َط ُّ َي�أْ ُخ ُذ كُ ُّل ِواح ٍد ِمنّا َر ْقماً َو َي ْح َف ُظه.
ف َو َ
احة.
 نَخْ تا ُر طالِباً َيقو ُم بِد َْو ِر َّسط ال ّس َ
الص ّيادَ ،و َي ِق ُ
الص ّيا ُد َعلى َرق ٍم ُم َع َّين؛ َف َي ْه ُر ُب الطّالِ ُب الّذي َي ْح ِم ُل ال َّر ْقم،
 ُينادي َّالص ّيا ُد بِ َر ْم ِي الْ ُك َر ِة َع َل ْيه .
َو َيقو ُم َّ

الص ّيا ُد الطّالِ َب الْهار َِب َي ْبقى في اللُّ ْع َبة� ،أ ّما �إِذا لَ ْم ُي ِص ْب ُه
صاب َّ
 �إِذا �أ ََت ْن َتهي مه َّم ُت ُه ك ََص ّياد.
الص ّياد.
 -ن َْس َت ِم ُّر في اللُّ ْع َبة َحتّى َي ْل َع َب ُم ْع َظ ُم الطّ َل َب ِة َد ْو َر َّ
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

الص ِّح َّية .
� .1أ َب ِّي ُن ُحقوقي في ال ِّرعا َي ِة ِّ

الص ِّح َّية الَّتي تُ َق ِّد ُم لي الْ ِخ ْد ِ
ماء الْ ُم َؤ َّس ِ
مات ال ِّط ِّب َّية.
سات ِّ
� .2أ ْذك ُُر �أ ْس َ
حيحةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة
� .3أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َّ
الص َ
حيح ِة:
َغ ْي ِر َّ
الص َ
 �أ ِالص ِّح َّي ِة الَّتي �أزو ُرها) ( .
حاف ُظ َعلى الْ ُهدو ِء َوال ِّنظا ِم في الْ َمرا ِك ِز ِّ
 لا �أ ْه َت ُّم بِ َن َش ِالص ِّح َّي ِة الَّتي تُ َو َّز ُع َع َل ْينا في الْ َم ْد َر َسة( .
رات ال َّت ْو ِع َي ِة ِّ
 �ألْ َت ِز ُم بِ َت ْع ِليمات ال َّطبيب) ( .

)

الص ِّح َّي ِة الَّتي تُ َق ِّد ُم لي ِخ ْد ِ
 �أحا ِف ُظ َعلى ُم ْم َت َل ِمات
كات الْ َمرا ِك ِز ِّ
)
الْ ِعلاج( .
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4

َح ّقي في التَّ ْعليم
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
1ـ معرف ِة َحقِّهم في ال َّت ْعليم.
استنتاج َم ْسؤولِ ّياتِ ِهم اتِّجا َه َح ِّق ِهم في ال َّت ْعليم.
2ـ
ِ
3ـ ذك ِر �أنْواع الْ ُم َؤ َّس ِ
سات ال َّت ْعلي ِم َّية.
استنتاج �أ َه ِم َّية ال َّت ْعليم.
4ـ
ِ

نشاط ( :)1نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َةَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:
لاح ُظ ال ُّر

نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َع َت ْين:
حاو ُر لِ َت ِص َل �إِلى �إِجا َب ٍة َعن:
 الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى َت َت َُحقوقي َعلى �أ ْس َرتي في َت ْعليمي.
حاو ُر لِ َت ِص َل �إلى �إِجا َب ٍة َعن:
 الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة َت َت َُحقوقي َعلى ُم َعلِّمي في َت ْعليمي.
ِض �إِجاباتِها �أما َم الْ َم ْجمو َع ِة ا ْل�أخْ رى.
 كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َت ْعر ُ82

�أنا َت َع َّل ْمت:

ـف َجميــلَ ،و ُم َعلِّ ـ ٌم ُي ْر ِش ـدُني
• ِمـ ْـن َح ّقــي �أ ْن �أ َت َعلَّ ـ َم فــي َم ْد َر َس ـ ٍة فيهــاَ :صـ ٌّ
َو ُي َعلِّ ُمنــيَ ،و َم ِ
ٍ
حاســوب
ِس فيهــا �ألْعابــيَ ،و َم ْك َت َبــ ٌة َو ُمخْ َت َب ُــر
لاع ُ
ــب �أمــار ُ
�أ ْح ُص ـ ُل ِم ْن ُهمــا َعلــى الْ َم ْعلومــات.
ـج َعني َعلــى ال َّت ْعليــمَ ،وتُ َوفِّـ َـر
• ِمـ ْـن َح ّقــي َعلــى �أ ْسـ َـرتي �أ ْن تُشَ ـ ِّ
ــن الْ ُهــدو ِء َوال ّر َاحــ ِة لِ�أنْ ِجــ َز ِ
واجباتــي
لــي مــا �أ ْح ُ
تاجــ ُه ِم َ
الْ َم ْد َر ِس ـ َّية.

نشاط ( :)2نُ ِ
ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:
لاح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

� .1أ َع ِّب ُر َع ّما في ال َّرسومات.
سومات الَّتي ُت ِ
واف ُق َع َل ْيها؟
ـ ما ال ُّر
ُ
سومات الَّتي َت ْرفُ ُضها؟
 ما ال ُّرُ
ف �أ ِ
حاف ُظ َعلى َص ّفي َو َحدي َق ِة َم ْد َر َستي؟
َ .2ك ْي َ
83

�أنا َت َع َّل ْمت:

ــن ِ
هــاب �إِلــى الْ َم ْد َر َســ ِة ُم َب ِّكــراَ ،و�أ ْن �أشــا ِر َك فــي الطّابــو ِر
ِم ْ
واجبــي ال َّذ ُ
باحــيَ ،و�أ ْح َتـ ِر َم ُم َعلِّمــي ومعلِّمتــيَ ،و�أ ِ
َّ ِ
حافـ َ
ـظ َعلــى كُ ُتبــي،
الص ّ
واجباتيَ ،و�أ ِ
حاف َظ َعلى ُم ْم َت َل ِ
َو�أتابِ َع ُدروســي َو ِ
كات َم ْد َر َســتي.

نشاط ( :)3نُ َص ِّم ُم َو ْر َدة:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
َص �آ ِمن.
 َو َر ٌق ُم َل َّون.ـ ِمق ٌّ
ـ عو ٌد َخ َشبي.
ـ �أ ْقلام.
 ِـ بِطاقات.
لاص ٌق َو َر ِق ّي.

التَّ ْنفيذ:
ُص شَ ريطاً ُم ْس َتطيلا ً ِم َن الْ َو َر ِق الْ ُم َل َّون.
1ـ نَق ُّ
الس ْف ِل ّي ُصعوداًَ ،ولا ن َِص ُل
ُص شَ رائِ َح في الْ ُم ْس َت ِ
داء ِم ْن َط َر ِف ِه ُّ
طيل ا ْب ِت ً
2ـ نَق ُّ
�إِلى َط َر ِف ِه الْ ُع ْل ِو ّي.
صوص َعلى عو ٍد َخ َش ِب ّي؛ لِ ُي َش ِّك َل َو ْر َدة.
ف الْ ُم ْس َتطي َل الْ َم ْق
3ـ نَلُ ُّ
َ
4ـ نُ ْل ِص ُق �أ ْس َف َل الْ َو ْر َد ِة َعلى الْعو ِد الْ َخ َش ِب ّي.
5ـ نَ ْك ُت ُب َعلى بِطا َق ٍة ِعبا َر َة شُ ْك ٍر َو َت ْقدي ٍر لِ ُم َعلِّميَ ،ونُ ْل ِصقُها بِالْ َو ْر َدة.
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نشاط ( :)4نُ ِ
ِ
جيب ع َِن ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليها:
لاح ُظ ال ُّر
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

�أ َت َعلَّ ُم في ال َّر ْو َضة

�أ َت َعلَّ ُم في َم ْر ِك ٍز ِم ْه ِن ّي

�أ َت َعلَّ ُم في الْ َم ْد َر َسة

َب ْع َد �أ ْن �أنهي َت ْعليمي في
الْ َم ْد َر َسة� ،أ َت َعلَّ ُم في الْ ِ
جام َعة.

ماء ُم َؤ َّس ٍ
سات َت ْعلي ِم َّية في ِم ْن َط َق ِتنا.
ـ نَ ْذك ُُر �أ ْس َ
 ما �أ َه ِّم َّي ُة ال ِع ْل ِم في َحياتِنا؟�أنا َت َع َّل ْمت:

ض
ـات َت ْعلي ِم َّي ـ ٌة �أ َت َعلَّ ـ ُم فيهــاِ ،م ْثــل :رِيــا ِ
فــي َو َطنــي ِف َل ْســطين ُم َؤ َّسسـ ٌ
ــي،
ا ْل� أ ْطفــالَ ،والْ َمــدارِسَ ،و َمرا ِكــ ِز ال َّت ْعليــ ِم الْ ِم ْه ِن ّ
َوالْ ُك ِل ّيــاتَ ،والْجا ِمعــات.
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نشاط ( :)5نُ ِ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
جيب ع َِن ُّ
لاح ُظ الصُّ َو َر ،ثُ َّم نُ ُ

بِا ْل ِع ْل ِم أ� َق ِّد ُم ا ْل َم ْن َف َع َة لِلنّاس.

لاج لَ ْل َم ْرضى.
بِالْ ِع ْل ِم �أ َق ِّد ُم ال ِع َ

 ما �أ َه ِّم َّي ُة ال ِع ْل ِم في َحياتِنا؟�أنا َت َع َّل ْمت:

بالْ ِع ْل ِم نَ ْبني َو َط َننا َونُ َط ِّو ُره.

ِص َعلــى �أ ْن �أ َت َعلَّــم؛ َف ِبالْ ِع ْلـ ِم �أ ْص ِبـ ُـح َطبيبـاً� ،أ ْو ُم َه ْن ِدسـاً� ،أ ْو ن َّجــاراً،
�أ ْحـر ُ
�أو ُم َعلِّمــاًَ ،وبِالْ ِع ْلــ ِم نَ ْبنــي َونُ َطــ ِّو ُر ِف َل ْســطينَ ،ونُقَــ ِّد ُم
الْ َم ْن َف َع ـ َة لِ َجميـ ِـع النّــاس.
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نشاط (َ :)6ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 -ك َُرتان.

التَّ ْنفيذ:
ـ نَ ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجمو َع َت ْين،
ف كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة بِ َش ْك ٍل دائِ ِر ّي.
َو َت ِق ُ
 نُ ْعطي �أ ْفرا َد الْ َم ْجمو َع ِة �أ ْرقاماً ُم َت َس ْل ِس َلة.ف َو�أ ْقدا ُمنا ُم َتبا ِعدَة.
 -نَ ِق ُ

ف الطّالِ ُب َرقم ( )1في كُ ِّل َم ْجمو َع ٍة َو َ
سط دائِ َر ِة َم ْجمو َع ِتهَ ،و َم َع ُه
 َي ِق ُالْ ُك َرة.
راج الْ ُك َر ِة ِم ْن َب ْي ِن �أ ْر ُج ِل ال َط َلبة في ال ّدائِ َرة،
 ُيحا ِو ُل الطّالِ ُب َرقم (� )1إِخْ َروج بِ ْاس ِتخْ دا ِم �أ ْيدي ِه ْم َمع َبقا ِء �أ ْر ُج ِل ِه ْم
ذين َي ِح ُّق لَ ُه ْم َم ْن ُعها ِم َن الْ ُخ ِ
الَّ َ
توح ًة كَما في ال َّر ْسم (.)1
َم ْف َ
 �إِذا َخ َر َج ِت الْ ُك َر ُة ِم ْن َب ْي ِن ر ِْج َلي طالِ ٍب في ال ّدائِ َرة؛ َيخْ ُر ُج ال ّل ِاع ُب َرقم
ِّ
(َ ،)1و ُينادي َعلى ال َط َلبة َرقم ()2؛ لِ َي ُح َّل َم َحلَّ ُه َوهكذا.
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َغ ْي ِر
� .1أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر َة َّ
الص َ
حيح ِة:
ا َّ
لص َ
).
ـ ِم ْن َح ّقي �أ ْن �أ َت َعلَّم( .
).
ـ ُم َعلِّمي ومعلِّمتي ُي ْر ِشدُاني َو ُي َعلِّماني( .
).
َ -م ْد َر َستي ُت َوفِّ ُر لي اللَّ ِع َب َفقَط( .

� .2أ َض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز الْ ِعبا َر ِة الَّتي َت ُد ُّل َعلى ِ
واجباتي تِجا َه ال َّت ْعليم:
ب � -أحا ِف ُظ َعلى ُم ْم َت ِ
لكات َم ْد َر َستي.
�أ � -أ ْح َت ِر ُم ُم َعلِّمي ومعلِّمتي.
هاب �إِلى الْ َم ْد َر َسة .د � -أتابِ ُع ُدروسي َو ِ
جـ � -أ َت�أ َّخ ُر في ال َّذ ِ
واجباتي الْ َم ْد َر ِس َّية.
ناس َب َة َو�أ ْك ُت ُبها في َفرا ِغ الْ ِعبا َر ِة الَّتي تُ ِ
� .3أخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس ُبها:
الجا ِم َعة  -الْ َب ْنك  -الْ َم ْد َر َسة  -الْ َم ْص َنع  -ال َّر ْو َضة
ْ
ـ ِع ْندَما َب َل َغ ُع ُمري (َ )4س َن ٍ
وات َذ َه ْب ُت �إِلى  ...........لِ� أ ْب َد�أ َت ْعليمي.
 ِع ْندَما َب َل َغ ُع ُمري (َ )٦س َن ٍوات َذ َه ْب ُت �إِلى  ................لِ� أ َت َعلَّم.

ِ -ع ْندَما َي ْبلُ ُغ ُع ُمري (َ )18س َن ًة َس�أ ْذ َه ُب �إِلى  .........لِ� أ ْك ِم َل َت ْعليمي.
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5

َح ّقي في ال َّل ِعب
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
1ـ معرف ِة َحقَّهم في اللَّ ِعب.
2ـ ِ
تبيان �أ َه ِم َّية اللَّ ِعب.
الس ِ
حيحة في اللَّ ِعب.
3ـ
لوكات َّ
الص َ
ِ
استنتاج ُّ

نشاط ( :)1نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:
لاح ُظ ال ُّر

ش حو َل �إِ ْحدى ا ْل�ألْ ِ
ف نَ ْل َع ُبها.
عاب الْ ُمف َّ
َض َل ِة لَناَ ،ون َُب ِّي ُن َك ْي َ
 نَ َتنا َق ُ�أنا َت َع َّل ْمت:

ِمـ ْـن َح ّقــي �أ ْن �ألْ َعــبَ ،و ِمـ ْـن َح ّقــي �أ ْن َت َت َوفَّـ َـر لــي َوســائِ ُل اللَّ ِعــب
الْ ُمخْ َت ِلفَــ ُة ،فــي الْ َب ْي ِ
ــتَ ،وال َّر ْو َضــ ِةَ ،والْ َم ْد َر َســ ِة.
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نشاط ( :)2نُ ِ
ِ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
لاح ُظ ال ُّر
جيب ع َِن ُّ
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

ب في َحياتِنا.
َ -ن ْس َت ْن ِت ُج �أ َه ِّم َّي َة ال َّل ِع ِ

�أنا َت َع َّل ْمت:

ُمما َر َســتي لِلَّ ِعـ ِ
ـب بِ ُم ْفـ َـردي �أو بِشَ ـ ْكلٍ َجما ِعـ ٍّـي ُم ِهـ ٌّم بِال ِّن ْسـ َـب ِة لــي ،فيـ ِه
�أ ِج ـ ُد الْ ُم ْت َع ـ َة َوال َّنشـ َ
ِس
ـاطَ ،و�أ ْقضــي َو ْقـ َ
ـت َفراغــيَ ،و�أمــار ُ
ـب الْ َع َملِ الْ َجماعي.
ِهواياتــيَ ،و ُيســا ِعدُني َعلــى ال َّت َعلُّ ِم َو ُحـ ِّ
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نشاط ( :)3نُ َص ِّم ُمَ ،و َن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
ض لِ ُك ِّل َم ْجمو َعة ،ن َْح ُص ُل َع َل ْيها ِم ْن َك ْر ِ
ض فارِغ.
تون َب ْي ٍ
 ُ 12ح ْج َر َة َب ْي ٍ �ألْوا ٌن مائِ َّية. ف ْرشاة.َص �آ ِمن.
ِ -مق ٌّ

 -لَ ْو َح ُة لُ ْع َب ِة ال َّت َذكُّر.

التَّ ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُلاثِ َّية �أ ْو ُربا ِع َّية .
 نَ ْنق َِس ُم في َم ْجُص ُح ْج َر َة كُ ِّل َب ْي َض ٍة َعلى ِحدَة.
ُص َط َب َق الْ َب ْي ِ
ض �إِلى َو ْحدات؛ �أ ْي نَق ُّ
 َنق ُّصوص َة بِا ْل�ألْ ِ
 نُ َل ِّو ُن ُح ُج ِوان الْمائِ َّية ،كَما في ال َّر ْسم (.)1
رات الْ َب ْي ِ
ض الْ َم ْق َ

١
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 ن َْس َتخْ ِد ُم لَ ْو َح َة لُ ْع َب ِة ال َّت َذكُّر ،كَما في ال َّر ْسم (َ ،)٢ونَ َت َم َّع ُن في الْ َك ِل ِمات
ِ
سومات الَّتي َت ُد ُّل َعلى َب ْع ِضها في اللَّ ْو َحة.
َوال ُّر
سومات بِ َوضْ ِع ُح ُج ِ
ِ
 نُخْ في الْ َك ِل ِض الْ ُم َل َّونَ ِة عليها.
مات َوال ُّر
رات الْ َب ْي ِ
 َي ْر َف ُع ال َط ِالُب ا ْل� أ َّو ُل في الْ َم ْجمو َعة ُح ْج َر ًة ِم ْن ُح ُج ِض َع ِن
رات الْ َب ْي ِ
اللَّ ْو َحةَ ،ف إِ�ذا كا َن الَّذي َت ْح َتها َر ْسمَ ،ع َل ْي ِه �أ ْن َي َت َذكَّ َر ُم َر َّب َع الْ َك ِل َم ِة الَّتي
ض َع ْنها.
َت ُد ُّل َع َل ْيهاَ ،و َي ْر َف َع ُح ْج َر َة الْ َب ْي ِ
حيحة تُ َس َّج ُل لَ ُه َعلا َمة ،ثُ َّم
 �إِذا كان َِت الْ ُمطا َب َق ُة َب ْي َن ال َّر ْس ِم َوالْ َك ِل َم ِة َص ََي�أْتي َد ْو ُر َب ِق َّي ِة ال َّط َلبة.
 الْفائِ ُز َم ْن ُي َس ِّج ُل�أ ْك َب َر َع َد ٍد ِم َن ال ِّنقاط.

�أساعد �أرتدي عند
زميلي اللعب
لا أ�لعب
في
٢
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نلعب معاً

كرة قدم
أ�لعب
بمفردي

نشاط ( :)4نُ ِ
ب ا ْل ُم ِ
ناس َب َوا ْل�آ ِمن:
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج َمكانَ ال َّل ِع ِ

نَ ْل َع ُب
احة
في ال ّس َ

�أوزع
وقتي

�أنا َت َع َّل ْمت:

واجبــي �أ ْن �أخْ تــا َر َمــكا َن اللَّ ِع ِب الْ ُم ِ
ِمـ ْـن ِ
ـب َوا ْل� آ ِمنَ ،فــلا �أ ْز ِع ُج ا ْل� آ َخرين،
ناسـ َ
خاص َة بِاللَّ ِعب،
س الْ َّ
َولا �أ َع ِّر ُ
ض نَ ْفسي لِ ْل َخ َطرَ ،و�أ ْر َتدي الْ َملابِ َ
ـب َم َع ـ ُه �إِذا �أصيــبَ ،و�أ َو ِّز ُع َو ْقتــي
َو�أ َق ـ ِّد ُم الْ ُمســا َع َد َة لِ َمـ ْـن �ألْ َعـ ُ
ـب َوالْ ِقيــا ِم بِ ِ
َب ْيـ َـن اللَّ ِعـ ِ
واجباتــي ا ْل�أخْ رى .
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت :
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة
� - 1أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر َة َّ
الص َ
حيح ِة:
َغ ْي ِر َّ
الص َ
كان الْ ُم ِ
 ِم ْن َح ّقي �أ ْن �ألْ َع َب في الْ َو ْق ِت الْ ُم ِناس ِب َوالْ َم ِ
ناسب) ( .
)
رين ِع ْن َد ُمما َر َستي لِلَّ ِعب( .
 �أ ْز ِع ُج ا ْل� آ َخ َ �أ َو ِّز ُع َو ْقتي َب ْي َن اللَّ ِع ِب َوالْ ِقيا ِم بِ ِ)
واجباتي ا ْل�أخْ رى( .
� - 2أ ْك ِمل:
اللَّ ِع ُب ُم ِه ٌّم بِال ِّن ْس َب ِة لي لِ�أنَّه:
 ...................................... ...................................... ...................................... �أعي ُد ِكتا َب َة الْ ِع ِبارات ال�آتِ َي ِة لِ ُت ْص ِب َح ُسلوكاً َصحيحاً:
 نَ ْر َتدي ال ِّز َّي الْ َم ْد َر ِس َّي َونَ ْل َعب ............................ناء اللَّ ِع ِب ..................................
 -نَ ْر َف ُع َص ْو َتنا �أ ْث َ

 نَ ْل َع ُب بِالْ ُك َر ِة ِداخ َل الْ َب ْي ِت ................................
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6

َح ّقي في التَّ ْعبير
س �أ ْن يكونوا قادرين عَلى:
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال َط َلبة َب ْعدَ نِها َي ِة ال َّد ْر ِ
 -1معرف ِة َم ْعنى الْ َح ِّق في ال َّت ْعبير.
ِ -2
تبيان �أ ْشكال ال َّت ْعبي ِر َعنِ ال َّر�أْي.
استنتاج الْ ُمما َر ِ
الس ْل ِب َّية في ال َّت ْعبي ِر َعنِ ال َّر�أي.
-3
ِ
سات ا ْل�إ يجابِ َّية َو َّ

نشاط (:)1

١

نُ ِ
ِ
سومات ال�آتِ َي َة،
لاح ُظ ال ُّر
ثُ َّم َنقو ُم بِما َي أ�ْتي:
ن ُِلاح ُظ ال َّر ْسم (.)1

 نَ ْق َتر ُِح زِيا َر َة َمكانَ ْي ِن اث ْن َي ِنِم ْن ه ِذ ِه ا ْل�أما ِكن.
 ُي َع ِّب ُر كُ ُّل طالِ ٍب َع ْن َر�أْيِ ِه فيَمكانَ ْي ِن َي ْر َغ ُب بِزِيا َرتِ ِهما،
ُم َو ِّضحاً ا ْل� أ ْسباب.
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�أنا َت َع َّل ْمت:

َح ّقــي فــي ال َّت ْعبيـ ِر َي ْعنــي �أ ْن �أ َو ِّضـ َـح َر�أْيــي لِ ْل� آ َخريـ َـن بِ ُجـ ْر�أ ٍة
ـلوب لائِــقَ ،و ِمـ ْـن ِ
َوثِ َقـ ٍة َو�أ َد ٍب َوبِ�أ ْسـ ٍ
واجبــي فــي الْ ُمقابِــلِ
�أ ْن �أ ْح َتـ ِر َم ُح ِّر َّيـ َة ا ْل� آ َخريـ َـن فــي ال َّت ْعبيـ ِر َعـ ْـن �آرائِ ِهــم.

ص ال�آتِ َيَ ،ونُ ِ
ِ
جيب ع َِن
لاح ُظ ال ُّر
نشاط (َ :)2ن ْق َر�أ النَّ َّ
سومات ،ثُ َّم نُ ُ
ال� أ ْس ِئ َل ِة الَّتي َتليهِا:
ْاس َت َم َع َم ْجمو َع ٌة ِم َن ا ْل� أ ْص ِدقا ِء �إِلى َت ْقري ٍر �إِخْ با ِر ٍّي َع ْن َق ْر َي ٍة َبعيدَةَ ،وكا َن
َص ال َّت ْقري ِر كا ْل�آتي:
ن ُّ
اس فيها في حالَ ِة َف ْق ٍر شَ ديد ،لا
عيش النّ ُ
(ن َْح ُن ا ْل� آ َن في َق ْر َي ٍة َبعي َد ٍة ِج ّداً َي ُ
موت فيها الْ ِكبا ُر َوا ْل� أ ْطفا ُل ِم ْن ِش َّد ِة الْجوعَ ،ولا
َي ِجدو َن ما َي�أْكُلونَ ،و َي ُ
َيجدو َن َم ْن ُي ِ
ساع ُد ُهم).
رير َع َّبروا َع ْن َر�أْيِ ِه ْم في الْ َم ْوضو ِع كا ْل�آتي:
قاء هذا ال َّت ْق َ
ِع ْندَما َس ِم َع ا ْل� أ ْص ِد ُ

لا ِللْجوع
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ن ِسومات.
ش َوسائِ َل ال َّت ْعبي ِر الَّتي تُ َمثِّلُها ال ُّر
ُ
ُناق ُ
 نَ ْذك ُُر ُط ُرقاً �أخْ رى نُ َع ِّب ُر ِم ْن ِخلالِها َع ْن َر�أْينا.آداب ال َّتعبي ِر َع ْن َر�أْيِنا.
 -ن َْس َت ْن ِت ُج � َ

�أنا َت َع َّل ْمت:

• ِمـ ْـن َح ّقــي �أ ْن �أ َع ِّبـ َـر َعـ ْـن َر�أْيــي بِ�أ ْشـ ٍ
ـكال ُمخْ َت ِل َف ـ ٍة ِم ْثــل :الْ ـ َكلام،
ِ
ســيرات َوال َّتظا ُهــر.
َوالْ ِكتا َبــة ،وال َّر ْســمَ ،والْ َم
آداب لِل َّت ْعبي ِر َعنِ ال َّر�أْ ِي َت َت َمثَّ ُل في:
• ُهنا َك � ٌ
 َع َد ِم ا ْل إِ�ضْ را ِر بِالْ َم ْص َل َح ِة الْ َو َط ِن َّي ِة الْعا َّمة.ريب الْ ُم ْم َت ِ
 َع َد ِم َتخْ ِخاصة.
لكات الْعا َّم ِة والْ َّ
 َع َد ِم ْاس ِتخْ دا ِم الْ ُع ْنف.97

نشاط ( :)٣نُ ِ
ِ
الس ِ
ؤال الَّذي َيليها:
لاح ُظ ال ُّر
جيب ع َِن ُّ
سومات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم نُ ُ

َن َعم لِ َن ْح َت ِر َم
الْقانو َن َجميعاً

َوانين.
 ن َْس َت ْن ِت ُج �أ َه ِّم َّي َة ْاح ِترا ِم الق ِ�أنا َت َع َّل ْمت:

ـظ َعلــى الْ ُم ْم َت َلـ ِ
ِس َح ّقــي فــي ال َّت ْعبيــر �أ ْن �أحا ِفـ َ
ِمـ ْـن ِ
ـكات الْعا َّم ِة
واجبــي ِع ْندَمــا �أمــار ُ
خاصــةَ ،ولا �أقــو َم بِ َتخْ ري ِبهــاَ ،و�أ ْح َت ـ ِر َم َقوانيـ َـن َد ْولَتــي الَّتــي
َوالْ َّ
َت ْسـ َم ُح لــي بِ ُمما َر َسـ ِة َح ّقــي فــي ال َّت ْعبيــر.
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نشاط ( :)4نُ َص ِّمم:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 َك ْرتو ٌن ُم َل َّون. َخ ْي ٌط �أ ْو َح ْب ٌل َرفيع. ِثاق َب ُة �أ ْوراق.
�أ ْقلام.التَّ ْنفيذ:
 َن ْنق َِس ُم �إِلى َم ْجموعات. َت�أْ ُخ ُذ كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة ِق َطعاً ِم َن الْ َك ْرتون.(ح ّقي في ال َّت ْعبير) َعلى الْ ِبطاقات؛
 َت ْك ُت ُب الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى ِعبا َر َة َبِ َح ْي ُث َتكو ُن كُ ُّل َك ِل َم ٍة في بِطا َقة.
موعات ا ْل�أخْ رى الْ ِع ِ
س ال َّطريقَة( :نُ َع ِّب ُر بِ ُج ْر�أ ٍة
 َت ْك ُت ُب الْ َم ْجبارات ال�آتِ َية بِ َن ْف ِ
ُ
َو�أ َدب ،ن ِ
ُحاف ُظ َعلى الْ ُم ْم َت َل ِ
كات الْعا َّمة ،ونحافظ على البيئة الطبيع ّية)،
�أ ْو �أ َّي ِع ٍ
بارات �أخْ رى ُمشابِ َهة.
 َتقو ُم كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة بِ َث ْق ِب َجوانِ ِب الْ ِبطاقات.99

 نُ َم ِّر ُر الْخ ْي َط �أو الْ َح ْب َل ال َّرفي َع ِم ْن ِخ ِلال ث ِ
ُقوب الْ ِبطاقات.
ف الْ ِبطا َق ِة الْ ُع ْل ِو َّي ِة بِ َش ْك ِل �أ ْس ُطوانَةَ ،ونُ ْل ِصقُها.
 نَ ْطوي َط َر َ نُ َم ِّر ُر َخ ْيطاً ِداخ َل ال َّط َر ِف الْ َم ْط ِو ّي.

 نُ َعلِّ ُق ما َص َن ْعنا ُه ِداخ َل ُغ ْر َف ِة َص ِّفنا.
نشاط (َ :)5ن ْل َعب:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل� أ َدوات:
 صا ِف َرة.التَّ ْنفيذ:

اح ِة َونَ ْن َت ِش ُر فيها بِ َش ْك ٍل ُح ٍّر َغ ْي ِر ُم َن َّظم.
الس َ
 نَخْ ُر ُج �إِلى ّالصا ِف َر ِة ن َُش ِّك ُل َم ْجموعات.
ِ -ع ْن َد َسما ِع ّ

 َت َّت ِف ُق كُ ُّل َم ْجمو َع ٍة َعلى َت ْشكي ِل شَ ْك ٍل ُم َع َّين.الص ِاف َر ِة َم َّر ًة �أخْ رىَ ،ت ْن َط ِل ُق الْ َم ْجموعاتَ ،وتُ َش ِّك ُل الشَّ ْك َل
 ِع ْن َد َسما ِع َّت َع َل ْي ِه بِ�أ ْجسا ِم �أ ْفرا ِدها.
الَّذي اتَّ َفق ْ

ِ
موعات ا ْل�أخْ رى� ،أ ْو ن َُش ِّك ُل �أ ْشكالا ً َجديدَة.
 -نَ َتبا َد ُل ال َّت ْشكي َل َم َع الْ َم ْج
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		 َب ْعدَ �أ ْن َت َع َّل ْمت:

حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر ِة َغ ْي ِر
� -1أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أما َم الْ ِعبا َر َة َّ
الص َ
حيح ِة:
َّ
الص َ
)
ِ -م ْن َح ّقي �أ ْن �أ َع ِّب َر َع ْن َر�أْيي( .

ضوح َودو َن َخ َجل( .
 �أ َع ِّب ُر َع ْن َر�أْيي بِ ُو ٍ)
 -لا �أ ْس َت ِم ُع لِ�آرا ِء ا ْل� آ َخرين( .

)

َراغات بِما ُي ِ
� - 2أ ْك ِم ُل الْف ِ
ناس ُبها:
بير َع ْن َر�أْيي بِ َطريقَة:
 �أ ْس َتطي ُع ال َّت ْع َ.................. ، .................. ، ..................
� - 3أ َب ِّي ُن ِ
ِس َح ّقي في ال َّت ْعبير.
واجباتي ِع ْندَما �أمار ُ
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 -٤بعد دراستي للوحدة� ،أقر�أ ك ّل عبارة من العبارات ال�آتية ،ثم �أق ّيم ذاتي
بوضع �إشارة ( ) في الخانة المناسبة:
مرتفع

العبارات

متوسط منخفض

معرفتي بمظاهر العيش ال�آمن.
ذكري ل�أشكال العنف التي يتعرض لها ال�أطفال.
الحصول على غذا ٍء ٍ
ِ
كاف ومتن ّوع.
استنتاجي لح ّقي في
معرفتي بح ّقي في الرعاية الصح ّية.
تسميتي للمؤسسات الحكومية التي تقدم الرعاية الصح ّية.
معرفتي بواجباتي عند زيارتي لمؤسسات الرعاية الصح ّية .
استنتاجي لكيفية ح ّقي في الحصول على التعليم.

 -٥بعد دراستي للوحدة� ،أقر�أ ك ّل عبارة من العبارات ال�آتية ،ثم �أق ّيم ذاتي
بوضع �إشارة ( ) في الخانة المناسبة:
العبارات
مشاركتي في �أنشطة ال�ألعاب الرياض ّية والفن ّية .
تجنّبي التصرفات الخطرة التي تهدّد حياتي .
الصحي.
حرصي على تناول الغذاء
ّ
فحصي لتاريخ صلاحية ال�أغذية المعلّبة عند شرائها.
محافظتي على الهدوء والنظام عند زيارة المراكز الصح ّية
قيامي بواجباتي المدرسية.
ُمشاركتي في ال�ألعاب الجماع ّية.
اختياري المكان ال�آمن للعب.
تعبيري عن ر�أيي بحرية.
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دائم ًا

أ�حيان ًا

نادر ًا

�أق ّيم ذاتي:
�أع ّبـ ُـر بلُغتــي عــن المفاهيــم ال�أساسـ ّية التــي اكتســبتها مــن هــذه الوحــدة ،بمــا
لا يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
مشروع الوحدة:
نُص ّم ُم لوح ًة تُع ِّب ُر عن حقو ِقنا في مدرس ِتنا ،و�أخرى تُع ّبر عن واجباتنا تجا َه
مدرس ِتنا.
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المشــروع :شــكل مــن �أشــكال منهــج النشــاط؛ يقــوم الطلبــة (�أفــراداً �أو مجموعــات) بسلســلة مــن �ألــوان النشــاط التــي
يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق �أهــداف ذات �أهميــة للقائميــن بالمشــروع.
ويمكــن تعريفــه علــى �أنــه :سلســلة مــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد �أو الجماعــة لتحقيــق �أغــراض واضحــة ومحــددة
فــي محيــط اجتماعــي برغبــة ودافعيــة.
ميزات المشروع:
.1

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

.2

ين ّفذه فرد �أو جماعة.

.3

يرمي �إلى تحقيق �أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

.4

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

.5

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم ورغبتهم بالعمل.

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

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.

.2

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.

 .3تحديد خطوات سير المشروع.
 .4تحديــد ال�أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع( ،شــريطة �أن يشــترك جميــع �أفــراد المجموعــة فــي المشــروع مــن
خــلال المناقشــة والحــوار و�إبــداء الــر�أي ،ب�إشــراف وتوجيــه المعلــم).
 .5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلّي.
ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة لاكتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة ،وتع ـ ّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن
الحريــة ،والتخلــص مــن قيــود الصــف ،وشــعور الطالــب بذاتــه وقدرتــه علــى ال�إ نجــاز حيــث يكــون �إيجابيـاً متفاعــلا ً خ ّلاقـاً
مبدع ـاً ،ليــس المهــم الوصــول �إلــى النتائــج بقــدر مــا يكتســبه الطلبــة مــن خبــرات ومعلومــات ومهــارات وعــادات ذات
فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم العامــة.
دور المعلم:
.1

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّ ل.

�	.2إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
.3

الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من �أخطاء.

.4

التدخّل 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�أهــداف التــي وضــع المشــروع مــن �أجلهــا ،مــا تــم تحقيقــه ،المســتوى الــذي تح ّقــق لــكل هــدف ،العوائــق فــي
تحقيــق ال�أهــداف �إن وجــدت وكيفيــة مواجهــة تلــك العوائــق.
 .2الخطــة مــن حيــث وقتهــا ،التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة �أثنــاء التنفيــذ ،التق ّيــد بالوقــت الم ّحــدد للتنفيــذ،
ومرونــة الخطــة.
 .3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تن ّوعها� ،إقبال الطلبة عليها ،توافر ال�إ مكانات اللازمة ،التقيد بالوقت المحدد.
 .4تجــاوب الطلبــة مــع المشــروع مــن حيــث ،ال�إ قبــال علــى تنفيــذه بدافع ّيــة ،التعــاون فــي عمليــة التنفيــذ ،الشــعور
بالارتيــاح� ،إســهام المشــروع فــي تنميــة اتجاهــات جديــدة لــدى الطلبــة.
يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
•	�أهداف المشروع وما تح ّقق منها.
الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
•	
ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
•	
المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
•	
المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
•	
الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
•	

قائمة المصادر والمراجع:
الجامعيــة،
�1 .1أبــو عيانــة فتحــي محمــد1995( :م) ،جغرافيــة العمــران ،دراســة تحليل ّيــة للقريــة والمدينــة ،دار المعرفــة
َ
ال�إ ســكندر َية.
2 .2كناعنــة ،د .شــريف1992( ،م) ،.الشــتات الفلســطيني هجــرة �أم تهجيــر ،ط ،1القــدس :مركــز القــدس العالمــي
للدراســات الفلســطينية.
3 .3عروبة الخزرجي ( ،)2000حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق (الطبعة ال�أولى) ،عمان ،دار الثقافة.
 -4 .4مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ،وفا ،واقع الطفل الفلسطيني في ظل اتفاقية حقوق الطفل.
5 .5الموســوعة الفلســطينية ،المجلــد ال�أول ،الدراســات الجغرافيــة الطبيعيــة والبشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ،الطبعــة
ال�أولــى ،بيــروت1990 ،م.
6 .6منتصــر ســعيد حمــودة ( ،)2007حمايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون الدولــي العــام وال�إ ســلامي (الطبعــة ال�أولــى )،
ال�إ ســكندرية ،دار الجامعــة الجديــدة.

لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم		

			
د .بصري صالح

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

		
د .سمية النخالة

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

لجنة الوثيقة الوطن ّية لمنهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية ،والدراسات الاجتماع ّية:
			
		�أ.جمال سالم
�أ.منير عايش (منسقاً)

د .خميس العفيفي

			�أ .ليلى الرجعي
�أ.سها عبد الحميد		�أ.محمد عريدي
			�أ.فاتنة زمار
			�أ�.أحمد جوابرة
�أ.شذى طنينة
			�أ .جبران قادوس
�أ .جميلة حلاوة 		�أ� .إيمان ياسين

تم بحمد الله

