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تقديم
أمــر الــذي انعكــس علــى  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز 

ــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي  ــاء دول ــة والمشــاركة فــي بن مفهــوم المواطن

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    آمــال، ويلامــس ال� تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات  اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيش 

فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــي  ــد المنطلقــات الت ــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ومــن منطل

تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول 

اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو 

مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق 

المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي  المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات. الفلســطيني، بال�إ

ــراف،  ش ــق، وال�إ ــة، والتدقي ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم

والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

     وزارة التربية والتعليم 

                                                                               مركز المناهج الفلسطينية 

                                                                                         اآب /٢٠١٦



المقدمة:  

بسم الله الرحمن الرحيم

زملاءنا المعلمين والمعلمات ال�أفاضل.. اأبناءنا الطلبة.. اأولياء ال�أمور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اأيديكم الجزء ال�أول من كتاب التنشئة الوطنية وال�جتماعية للصف الرابع ال�أساسي الذي عكس الجهود الحثيثة التي  نضع بين 
تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي؛ لتطوير نظام التعليم في فلسطين وتحسين نواتج التعلم بتطوير المناهج الدراسية كونها اأحد اأركان 
النظام التعليمي انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها التربوية وخططها ال�ستراتيجية التي اأولت اهتماما بتنشئة الفرد الفاعل المتسلح بقيم 

نسان بما ينسجم مع الموروث الثقافي والديني والحضاري للشعب الفلسطيني. المواطنة والديمقراطية وحقوق ال�إ

جاء هذا الكتاب لبناء المنظومة القيمية والوطنية وتعزيزها لدى الناشئة من اأبنائنا الطلبة لتواكب المتغيرات السياسية وال�قتصادية 
باستخدامه وسائل  اأرضنا،  الجاثم على  ال�حتلال  يفرضها  التي  المختلفة  التحديات  وتواجه  والتكنولوجية،  والثقافية  وال�جتماعية 
قليمية والدولية الرامية اإلى  مختلفة تهدف اإلى استمرار هيمنتة وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا، وتقويض كل المحاول�ت الوطنية وال�إ

التحرر والبناء واإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتضمن الجزء ال�أول من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم الوطنية وال�جتماعية التي تُسهم في بناء الشخصية 
يجابية المتفاعلة مع المحيط ال�جتماعي وتكريس ال�نتماء وحب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته وتنمية الوعي بحقوقه  ال�جتماعية ال�إ
وواجباته، والحفاظ على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في الوصول اإلى التنمية المستدامة. 

المعرفة والبحث وال�ستكشاف  اإلى تكريس حب  المتعلم وتهدف  التي تتمحور حول  ال�أنشطة  الكتاب في مضمونه على  وركز 
الفاعلة في الشاأن المحلي والوطني،  التعلم والتشبع بروح الحوار والتسامح والتعاون والمشاركة  التكنولوجيا في عملية  وتوظيف 
وتُعزز المعارف والمهارات الحياتية وتنمي التذوق الجمالي والحس الفني وتضفي جواً من المرح والمتعة للطالب في غرفة الصف 

والمدرسة على السواء، وتنوعت ما بين اأنشطة معرفية واأخرى فنية ورياضية لتحقق اأهداف ومحتوى الكتاب.

يشتمل الجزء ال�أول على وحدتين هما: 

ال�أولى: اأعرف وطني فلسطين وضمت الدروس: شكل فلسطين، فلسطين عربية اإسلامية، مدينتي، قريتي جميلة، ل�جئ في مخيم، 
رحلة في البادية، ناأكل 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.

أفاضل والمعلمات الفلسطينيات الماجدات - ونحن نضع بين اأيديهم هذه  ننا نتوجه اإلى زملائنا المعلمين ال� واأخيراً وليس اآخراً فاإ
فادة منها وال�أخذ بها في الطبعات اللاحقة.  النسخة التجريبية من الكتاب- األ� تبخلوا علينا بملاحظاتكم واآرائكم وتزويدنا بها للاإ

والله ولي التوفيق ...

فريق التاأليف
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٢

اْلَوْحَدُة اْلاأولى

اأعرف َوَطني فَِلْسطين

فَِلسطين عامرة بتجّمعاتها الُسكانّية وخيراِت اأرِضها.

نتاأّمُل، ونناقُِش:



٣

ــَع اأنشــطِتها، اأن  ــَد دراســِة هــذِه الَوحــدِة، والتّفاعــِل َم ــِة بع ــَن الطّلب ــُع ِم ُيتوقَّ   

يكونــوا قادريــَن علــى معرفــِة طبيعــِة شــكِل اأرِض ِفَلســطيَن، وامتداِدهــا، وتحديــِد 

ســلاميِة، والمســيحيِة، واســتيعاِب  طبيعــِة شــكِلها، وعروبِتهــا، ومكانِتهــا الّدينيــِة: ال�إ

عــاِت الّســكنّيِة )المدينــِة، والقريــِة، والباديــِة، والمخّيــِم(،  المفاهيــِم المرتبطــِة بالتّجمُّ

وخصائِصهــا، واإدراِكِهــْم اأهميــَة معرفِتهــم بالّزراعــِة الِفَلســطينيِة، وتعزيــِز ال�نتمــاِء 

لوطِنِهــْم ِفَلْســطيَن، وبيئِتِهــْم، وتنميــِة توّجهاتِِهُم الفنّيِة، والبدنّيــِة، وتوظيِف المعارِف، 

آتيــة:   ــِة، ويتــم تحقيــق ذلــك ِمــْن خــلاِل ال� ــُم العملّي والمهــاراِت، والقيــِم فــي حياتِِه

١- رسِم خريطِة ِفَلسطيَن، وتلويِنها.

ألعاِب الجماعّيِة. ٢- تنفيِذ ال�

٣- تصميِم اللّوحاِت.

٤- تصميِم المجّسماِت.

٥- تمثيِل ال�أدواِر.

٦- المناقشِة، وال�ستنتاِج، والحواِر، واإبداِء الّراأِي.

٧-  الَبْحــُث َعــْن َمقاِطــِع فيديــو، َوُمشــاَهَدتِها، اأْو َتصميــُم َمقاِطــِع فيديوَحــْوَل َبْعــِض 

َمْوضوعــاِت الُمْحَتــوى التَّعليِمــيِّ لِْلَوْحــَدِة، َوَتَحميِلهــا َعلــى َمْوِقــِع الَمْدَرَســِة.



٤

١
َشْكُل فَِلْسطين

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

١ - معرفِة اْمِتداِد َشْكِل َوَطِنِهم ِفَلْسطين.

َور. ٢ـ استنتاِج ُمَميِّزاِت َشْكِل َوَطِنِهم ِفَلْسطيَن، ِمْن ِخلاِل الرَّْسِم، َواللَِّعِب، َوُملاَحَظِة الصُّ

ِمَن  طولِيٍّ  بَِشْكٍل  ِفَلْسطيُن  َتْمَتدُّ  َتَعلَّْمت:  اأنا 
ماِل اإِلى الَْجنوب، َوِهَي ُمتَِّسَعٌة في الَْوَسط،  الشَّ

مالِيِّ َوالَْجنوبِّي. َقٌة ِعْنَد َطَرَفْيها الشَّ َوَضيِّ

الاآتَِيَة،  الَخريَطَة  نُلاِحُظ   :)١( نشاط 

ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:

- اأْقلاُم َرصاص.

-  اأْقلاُم األْوان. 

التَّْنفيذ:

- نِصُل َبْيَن النِّقاِط بَِشكٍل ُمَتَسْلِسل.

ْكل. ُن الشَّ - نَُلوِّ

نّاه. ْكَل الَّذي َرَسْمناُه َولَوَّ - نَُسّمي الشَّ

شمال



٥

نشاط )٢(: َنْلَعُب، َونَُركِّب:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        
- اأْوراٌق بَِعَدِد َمْجموعاِت الطََّلَبِة 
َكما  ِفَلْسطين  خريَطُة  َعَلْيها 

في الرَّْسم.       

- اأْقلاُم َرصاص.                     

-  ِمَقّصات.

التَّْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

- َتاأُْخُذ كُلُّ َمْجموَعٍة َوَرَقًة َعَلْيها َخريَطُة ِفَلْسطين.

- نَْقِسُم الَْوَرَقَة اإِلى ُمَربَّعاٍت ُمَتساِوَيٍة بَِقَلِم الرَّصاِص.

- نَُقصُّ الُْمَربَّعات.

- نَْخِلُط الُْمَربَّعاِت َمع َبْعِضها، ثُمَّ َتَتناَفُس الَْمْجموعاُت في َتْركيِب الُْمَربَّعات؛ 
لِ�إِعاَدِة َتْشكيِل َخريَطِة ِفَلْسطيَن بَِشْكٍل َصحيح.



٦

نشاط )3(: َنْلَعب: 

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

 - َحْبل.  

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع َمْجموعات.

ل، َوُيْمِسُك اأْفراُدها بِالَْحْبِل. أوَّ - الَْمْجموَعُة اْل�أولى: َتْصَطفُّ َوتَُشكُِّل الَْخطَّ اْل�

- الَْمْجموَعُة الثّانَِية: َتْصَطفُّ َوتَُشكُِّل الَْخطَّ الثّاني، َوُيْكِمُل اأْفراُدها َمدَّ الَْحْبِل 

ْمساَك بِه. ِمَن الَْمْجموَعِة اْل�أولى، ثُمَّ اْل�إِ

- الَْمْجموَعُة الثّالَِثة: تْصَطفُّ َوتَُشكُِّل الَْخطَّ الثّالِث، َوُيْكِمُل اأْفراُدها َمدَّ الَْحْبِل 

ْمساَك بِه. ِمَن الَْمْجموَعِة الثّانَِية، ثُمَّ اْل�إِ

- الَْمْجموَعُة الرّابَِعة: تْصَطفُّ َوتَُشكُِّل الَْخطَّ الرّابِع، َوُيْكِمُل اأْفراُدها َمدَّ الَْحْبِل 

ْمساَك بِه. ِمَن الَْمْجموَعِة الثّالَِثة، ثُمَّ اْل�إِ



٧

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١ -  اأْكِمُل َفراَغ اْلُجَمِل اْلاآتَِيِة ِبما ُيناِسُبها:

• ماِل اإِلى الَْجنوب.   	 َتْمَتدُّ ِفَلْسطيُن بَِشْكٍل .............. ِمَن الشَّ

• َتتَِّسُع ِفَلْسطيُن في ..............، َوَتضيُق في ............	

طار: ٢ - اأْرُسُم َخريَطَة َوَطني فَِلْسطين داِخَل اْلاإِ



٨

٢
اإِْسلاِميَّة ِبيٌَّة و فَِلْسطيُن َعَر

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

١ –  بياِن اأنَّ ِفَلْسطيَن ُجْزٌء ِمَن الَْوَطِن الَْعَربِّي.

ْسلاِمّي. ٢ –  استنتاِج اأنَّ ِفَلْسطيَن ُجْزٌء ِمَن الْعالَِم ال�إِ

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات. 

َور.           - نُلاِحُظ الَْخريَطَة َوالصُّ

- َتَتناَقُش كُلُّ َمْجموَعٍة في 

آتَِية: أموِر اْل� اْل�

* اْسُم الَْخريَطِة الَّتي نُشاِهُدها.

َوِل الَْعَربِيَّة.  * اأْسماُء الدُّ

َوُل الَْعَربِيَُّة الُْمجاِوَرُة  * الدُّ

لِِفَلْسطين.

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي: نشاط )١(: نُلاِحُظ الَخريَطَة، َوالصُّ

ِتنا الَْعَربِيَّة.      ُدنا َمَع اأمَّ أموُر الَّتي تَُوحِّ   * اْل�

َلت اإِلَْيِه ِمْن َمْعلوماٍت اأماَم الطََّلَبة. - َتْعِرُض كُلُّ َمْجموَعٍة ما َتَوصَّ

ماراتالسعودية الاإ
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٩

اأنا َتَعلَّْمت: 
• العربي 	 والشعب  الكبير،  الَْعَربِّي  الَْوَطِن  من  جزء  َفِهَي  َعَربِيٌَّة؛  ِفَلْسطيُن 

ْسلام هو الدين الرَّْسِمّي في فلسطين،  أمة الَْعَربِيَّة، ال�إِ الفلسطيني جزء من ال�
ولسائر الديانات السماوية احتراُمها وقُدسّيتها.

• َوِل الَْعَربِيَّة. 	 ْسِميَُّة الَّتي نََتَكلَُّمها في ِفَلْسطيَن َوَجميِع الدُّ اللَُّغُة الَْعَربِيَُّة ِهَي اللَُّغُة الرَّ

• َوِل الَْعَربِيَِّة في ُمَنظََّمٍة 	 َتْشَتِرُك َدْولَُة ِفَلْسطيَن َمَع الدُّ
َوِل الَْعَربِيَّة. تَُسّمى جاِمَعة الدُّ

نشاط )٢(: نَُصّمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:

- لَْوَحٌة َكبيَرٌة ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَقّوى.

- بِطاقاٌت ِمَن الَْوَرق.      - اأْقلاٌم.
– اأْسماُء ُدَوٍل َعَربِيَّة.

التَّْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات .

َوِل الَْعَربِيَّة، َوبِطاقاٍت بَِعَدِد  - كُلُّ َمْجموَعٍة َتاأُْخُذ َمْجموَعًة ِمْن اأْسماِء الدُّ
أْسماء.   تِْلَك اْل�

- َتْكُتُب كُلُّ َمْجموَعٍة اأْسماَء ُدَولِها الَْعَربِيَِّة َعلى بِطاقاتِها.
- نُْلِصُق الِْبطاقاِت َعلى اللَّْوَحِة الَْكبيَرة.



١٠

َونُلاِحُظ  الاآتَِي،  الِحواَر  َنْقَراأ   :)3( نشاط 

ؤاِل الَّذي َيليهما: َوَر، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ الصُّ

لِْلَفنِّ  ُصَورٍ  َمْعِرَض  َسليٌم  َواأخوها  َسناُء  زاَرْت 

الَْمْعِرُض َعلى  ْسلاِميَّة، واْحَتوى  اْل�إِ َوالزَّخارِِف 

ُصَورِ َمساِجَد ُمْخَتِلَفة. 

هِذِه  ُصَوَر  اأْجَمَل  ما  َوقالَت:  َسناُء  َلْتها  َتاأمَّ

َسليم! يا  الَْمساِجِد 

َسليم: اإِنَّها َمساِجُد َكبيَرة، َوَتْصميُمها رائِع.

َوما  ْخَرة!  الصَّ قُبَِّة  َمْسِجَد  مااأْجَمَل  انُْظر،  َسناء: 

اأْجَمَل الَْمْسِجَد الِقْبلي! َوَطُننا ِفَلْسطيُن َدْولٌَة َعَربِيٌَّة 

اإِْسلاِميَّة، يوَجُد فيها الَْكثيُر ِمَن الَْمساجد. 

َوِل  َسليم: لِماذا توَجُد الَْمساِجُد في َبْعِض الدُّ

َكماليْزيا َوتُْرِكيا؟ َهْل ِهَي ُدَوٌل َعَربِيَّة؟          

َسناء: ل� يا َسليم، ِهَي ُدَوٌل َغْيُر َعَربِيَّة، َولَُغُتُهُم 

ْسِميَُّة لَْيَسِت الَْعَربِيَّة، َولِكنَّها ُدَوٌل اإِْسلاِميٌَّة  الرَّ

. ْسلاِميَّ َيْعَتِنُق ُمْعَظُم ُسكّانِها الّديَن اْل�إِ

ْسلاِميَّة،  َوِل اْل�إِ - نَْسَتْنِتُج ما الَّذي َيْجَمُعنا َمَع الدُّ

ِمْثل تُْرِكيا َوماليْزيا.

ْخَرة َمْسِجد قُبَِّة الصَّ

َمْسِجد في تركيا

َمْسِجد في ماليزيا

الِقْبلي الَْمْسِجد 



١١

م طاووسًا: نشاط )٤(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

– عيداٌن َخَشِبيَّة )عيداُن الُْمَثلَّجات(. 

– األْوان.

– ل�ِصق.

ن. – َكْرتوٌن ُمَلوَّ

– َوَرَقٌة َبْيضاء.

– ِزّران.

– ملعقة.

التَّْنفيذ:
ـــ نَُشكُِّل َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.

َوِل الَْعَربِيَِّة َكما في  ُن عيدان الُْمَثلَّجات، َونَْكُتُب َعَلْيها اأْسماَء الدُّ ـــ نَُلوِّ

الّصوَرة )١(.

١

اأنا َتَعلَّْمت:

ْسلاِميَِّة ُمْسِلموَن، َولَِدْولَِة  َوِل ال�إِ ، َوُشعوِب الدُّ ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ غالِِبيَُّة الشَّ

ْسلاِميَِّة، َوَتْشَتِرُك  َوِل ال�إِ ِفَلْسطيَن َعلاقاٌت َمَع َجميِع الدُّ

ْسلامّي. ى ُمَنظََّمة التَّعاُوِن اْل�إِ َمَعها في ُمَنظََّمٍة تَُسمَّ



١٢

أْزراَر لُِنَشكَِّل ِمْنها الُْعيون،  ـــ نُْلِصُق َعلى الِْمْلَعَقِة اْل�

َكما في الّصوَرة )٢(.            

ـــ نَُقصُّ ِمَن الَْوَرَقِة ِمْنقاراً لِلطّاووِس َعلى َشْكِل ُمَثلَّث، 

َونُْلِصُقُه َعلى َظْهِر الِْمْلَعَقِة َكما في الّصوَرة )٣(.                                                    

ِن َشْكَل َقْلٍب َكما في  ـــ نَُقصُّ ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَلوَّ

الّصوَرة )٤(.     

ـــ نَُقصُّ ِمَن الَْوَرَقِة الَْبْيضاء َشْكَل َقْلٍب بَِحْجٍم اأْصَغَر 

ِمَن الَْقْلِب الّذي َصَنْعناُه ِمَن الَْكْرتون، َونَْكُتُب 

َعَلْيه ِفَلْسطين، َونُْلِصُقه َكما في الّصوَرة )٥(.    

َونُْلِصُق  الِْمْلَعَقة،  ُمْنَتَصِف  في  الَْقْلَب  نُْلِصُق  ـــ 

َوِل الَْعَربِيَّة  نََة الَّتي َتْحِمُل اأْسماَء الدُّ الْعيداَن الُْمَلوَّ

ْسلاِميَّة؛ لُِتَشكَِّل اأْجِنَحَة الطّاووِس َكما في  واْل�إِ

الّصوَرة )٦(.          

٢

٣

٤

٥

٦



١٣

 

نشاط )٥(: َنْلَعب: 

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- بِطاقات، َعلى كُلِّ بِطاَقٍة َحْرٌف ِمْن 

ُحروِف اللَُّغِة الَْعَربِيَّة.

- كَُرتان.                

لَّة. - َمْرمى كَُرِة السَّ

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين، كُلُّ َمْجموَعٍة َتاأُْخُذ نِْصَف بِطاقاِت الُْحروِف َوَتْقَرؤها.

بِِه  َيْبَداأ  َعَربِيٍَّة  َدْولٍَة  اْسَم  َيْذكُروَن  الَْمْجموَعَتْيِن َحْرفاً  اأْفراُد  َيْسَمُع  ِعْنَدما   -

أْسماِء )ال( التَّْعريف، ِمثال: نَقوُل اأْرُدن َولَْيَس  هذا الَْحْرف )ل� نُْلِحُق بِاْل�

أْرُدن(. اْل�

اأْفراُدها َعلى َتْسديِد  َتاأُْخُذ كُلُّ َمْجموَعٍة كَُرة، َوَيَتناَوُب  اأْن نَْنَتهي،  - َبْعَد 

لَّة. الُْكَرِة في َمْرمى السَّ



١٤

  َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت: 

١- اأْكِمُل اْلَفراَغ في اْلِعباَرِة الاآتَِية:

• َوُل الَْعَربِيَُّة الَّتي تُجاِوُر ِفَلْسطيَن ِهَي: 	 الدُّ

......... ، ......... ، ......... ، .........

ر:  ٢ - اأَفسِّ

ِة  أمَّ ْعِب الِفَلْسطيِنيِّ ُجْزء ِمَن اْل� ، َوالشَّ اأ- ِفَلْسطيُن ُجْزٌء ِمَن الَْوَطِن الَْعَربِيِّ

الَْعَربِيَّة.

ْسلاِمّي. ب- ِفَلْسطيُن ُجْزٌء ِمَن الْعالَِم اْل�إِ



١٥

3
َمديَنتي

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

ة لِْلَمديَنة.  ١-  معرفِة الَْمظاِهر الْعامَّ

٢ -  تبياِن الِْخْدماِت الُْمَتَوفَِّرة في الَْمديَنة.

٣ -  استنتاِج ُمْشِكلاِت الَْمديَنة .

٤-  معرفِة َبْعض الُْمُدِن الِْفَلْسطيِنيَّة.

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نَُعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن ميزاِت الَمديَنِة:  نشاط )١(: نُلاِحُظ الصُّ



١٦

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي: نشاط )٢(: نُلاِحُظ الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت:
الَْكثيَرِة  َكِنيَِّة  السَّ بِِبناياتِها  َتَتَميَُّز  ٌع ُسكّانِيٌّ َكبير،  الَْمديَنُة َتَجمُّ
َعة، َوَشواِرِعها الُْمَنظََّمة،  الُْمْرَتِفَعة، َوَمَحّلاتِها التِّجاِريَِّة الُْمَتَنوِّ

وتزينها ال�أشجار.

َور َشَفِويّاً. - نَُعبُِّر َعّما في الصُّ

َور. - نََتحاَوُر َحْوَل َمكاِن ُوجوِد ما نُشاِهُدُه في الصُّ

ُمها لِْلُمواِطنيَن. َوِر، َوالِخَدماِت الَّتي تَُقدِّ - نََتحاَوُر في ُمْحَتوى الصُّ



١٧

اأنا َتَعلَّْمت: 
سات؛ ِمْثل الَْبَلِديَِّة الَّتي َتقوُم  يوَجُد في الَْمديَنِة الَْعديُد ِمَن الُْمَؤسَّ
بَِتْوفيِر الْماِء َوالَْكْهَرباء، َوتَُعبُِّد الطُُّرق، َوتَُنظُِّم الِْبناء.َكما يوَجُد فيها 

َوالَْمحاِكُم،  لِْلَمْرضى،  الِْعلاَج  ُم  تَُقدِّ ُمْسَتْشَفياٌت 
َوالْجاِمعاُت، َوالَْمصانُِع، َوَيْعَمُل َمْن فيها في الَْوظائِِف 

ناِعيَّة. َوالتِّجاَرِة َوالَْمناِطِق الصِّ

نشاط )3(: نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:

لَْم اأْسَمْع 
َرنََّة هاتِفي

ْرُت َعِن  َتاأخَّ
الَْمْدَرَسة



١٨

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َوكُلُّ َمْجموَعٍة َتَتحاَوُر فيما َبْيَنها َحْوَل اأْمٍر ِمَن 

آتَِية:  أموِر اْل� اْل�

- الُْمْشِكَلُة الَّتي واَجَهِت الِْبْنت، َوَسَبُبها.

أْول�َد، َوَسَبُبها. - الُْمْشِكلاُت الَّتي واَجَهِت اْل�

- نَْقَتِرُح ُحلول�ً لِهِذِه الُْمْشِكلات.

َلْت اإِلَْيِه َمْجموَعُته. * َيْعِرُض اأَحُد اأْفراِد الَْمْجموَعِة ما َتَوصَّ

اأنا َتَعلَّْمت:

ِة ُمْشِكلات، ِمْنها:  ُيعاني ُسكّاُن الُْمُدِن ِمْن ِعدَّ

• ِة َوَوسائِِل النَّْقل.	 ْوضاُء النّاِجَمُة َعْن َكْثَرِة النّاِس َواْزِدحاِمِهم، َواأْصواِت الْمارَّ الضَّ

• راَسِة َصباحاً، 	 اأْزَمُة الُمروِر الَّتي تَُسبُِّب التَّاأْخيَر في الُوصوِل اإِلى اأماِكِن الَعَمِل، َوالدِّ

َواأْثناِء الَعْوَدِة اإِلى الَبْيِت.

• النَّْقِل 	 َوسائِِل  ِمْن  الدُّخاِن  انِْبعاِث  َعِن  النّاِجُم  ُث  التََّلوُّ

َوالَْمصانِع.



١٩

نشاط )٤(: َنْشُطُب، َوَنْسَتْخِرُج اْلَكِلَمَة الّضائَِعة:

آتَِية: - نُلاِحُظ اأْسماَء الُْمُدِن ال�

ة - َعكّا - الُْقْدس  راَم الله - َقْلقيْلَية - اأريحا - ِجنين - يافا  - َغزَّ

-   النّاِصَرة - َصَفد - َرَفح - َحْيفا - َيطّا.

- نَْبَحُث َعْن ُحروِفها في الَْجْدَول، ثُمَّ نَْشطُبها بَِقَلِم الرَّصاص:                     

ه ل ل ا م ا ر ق

ا ح ي ر ا ج ل ي

ح ف ر ي ن ق ا ع

د ف ص ي ي ف ك ح

ي ل ن ل ا ا ف ي

ط ط ي س ة ز غ ف

ا ة س د ق ل ا ا

ة ر ص ا ن ل ا ن

َيِة اْسَم َدْولَة ................... - نَْكُتُب ِمَن الُْحروِف الُْمَتَبقِّ



٢٠

م. نشاط )٥(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- عيداُن الُْمَثلَّجاِت الَْخَشِبيَّة.   

- َشريٌط ل�ِصق.

ٌة ل�ِصَقة.                 - مادَّ

- األْوان.

- صوَرُة َمديَنٍة ِفَلْسطيِنيَّة، واأشجار تزينها.

التَّْنفيذ:
ُن الْعيداَن الَْخَشِبيَّة. ـ نَُلوِّ

ـ نَُرتُِّب الْعيداَن الَْخَشِبيََّة بِجانِِب َبْعِضها بعضاً، 
َونُْلِصُقها.

ْكِل  ـ نََضُع اأْعواداً َخَشِبيًَّة َعلى َجميِع اأْضلاِع الشَّ
النّاتِج.

لُِيَشكِّلا  طار؛  اْل�إِ اأْعلى  َخَشِبيَّْيِن  عوَدْيِن  نََضُع  ـ 
َعّلاَقًة لَه.    

ـ نُْلِصُق صوَرَة الَْمديَنِة واأشجارها الَّتي اأْحَضْرناها 

ّف.  طاِر، َونَُعلُِّقها في الصَّ داِخَل اْل�إِ



٢١

نشاط )٦(: َنْلَعُب، َوَنْسَتْمِتع:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

أْخَضر، َوَعَلٌم  ٌن بِاللَّْوِن اْل� - اأْعلاٌم اأْو بِطاقاٌت بِاألْواِن اإِشاَرِة الُْمرور: َعَلٌم ُمَلوَّ

أْحَمر.   ٌن بِاللَّْوِن اْل� أْصَفر، َوَعَلٌم ُمَلوَّ ٌن بِاللَّْوِن اْل� ُمَلوَّ

التَّْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

-  نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَْمْلَعب.        

- نَْصَطفُّ بَِشْكِل قاِطرات. 

ُل ِمْن كُلِّ قاِطَرٍة  أوَّ - َيْخُرُج الطّالُِب اْل�
لَِبْدِء اللُّْعَبة. 

أْخَضر؛  - ِعْنَدما َيْرَفُع الُْمَعلُِّم الَْعَلَم اْل�
نَْجري بُِسْرَعة. 

أْصَفر؛  الَْعَلَم اْل� الُْمَعلُِّم  َيْرَفُع  - ِعْنَدما 
نَْجري بُِبْطء. 

أْحَمر؛ نَِقُف َونَْذكُُر اْسَم َمديَنٍة ِفَلْسطيِنيَّة. - ِعْنَدما َيْرَفُع الُْمَعلُِّم الَْعَلَم اْل�

- الطّالُِب الَّذي ُيْخِطُئ في اأداِء الَْحَرَكِة، اأْو ِذْكِر اْسِم الَْمديَنِة َيْخُرُج ِمَن 
اللُّْعَبة.

ُر اللُّْعَبة مَع َجميِع الطَّلَبة. - نَُكرِّ



٢٢

   َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت: 

١ - اأْكُتُب في كُلِّ ُمَربٍَّع َوْصفاً عاّماً لِْلَمديَنة.

ُم الِْخْدماِت لِلنَّاس. ساٍت توَجُد في الَْمديَنِة تَُقدِّ ٢- اأْذكُُر اأْسماَء ُمَؤسَّ

٣ - اأَبيُِّن َبْعَض الُْمْشِكلاِت الَّتي تُعاني ِمْنها الُْمُدن، واأقترح حلول�ً لها.

٤- اأْذكُُر اأْسماَء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنيَّة.

الَْمديَنِة



٢٣

٤
َقْرَيتي َجميَلة

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

ة لِْلَقْرَيِة. فاِت الْعامَّ ١ـ معرفِة الصِّ

٢ـ استنتاِج الَْمراِفق َوالِْخْدماِت في الَْقْرَية.

٣ـ تبياِن الَْملاِمح الِ�ْقِتصاِديَّة َوالِ�ْجِتماِعيَّة لَِحياِة ُسكّاِن الَْقْرَية.

نشاط )١(: َنْقَراأ الِحواَر، َونُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن الاآتَِيَتْيِن، ثُمَّ نُجيُب 

ؤاِل الَّذي َيليهما: َعِن السُّ

ْيِفيَِّة  الصَّ الُْعْطَلِة  في  أْرُدّن.  اْل� في  َعّماَن  َمديَنِة  في  َواأْسَرتُها  ُمنى  َتْسُكُن 

َقْبل،  ِمْن  تُشاِهْدها  لَْم  الَّتي  ِفَلْسطيَن  في  َقْرَيَتها  َتزوَر  اأْن  أْسَرُة  اْل� َقرََّرِت 

اأنا  َوقالَت:  ِعماد،  َواْبُنُه  ها  َعمُّ اْسَتْقَبَلُهْم  لَِقْرَيِتها  ُمنى  َوَصَلْت  َوِعْنَدما 

ُمْشتاَقٌة لِلتّْجواِل في َقْرَيِتنا الَْجميَلة يا ِعماد، َهّيا نَقوُم بِذلَِك َقْبَل اأْن َيْجَهَز 

َطعاُم الَْغداء، ِمْن َفْضِلك.

ِعماد: لَِم الِ�ْسِتْعجاُل يا ُمنى ُهناَك اأيّاٌم قاِدَمٌة َسَتكوُن كاِفَيًة لَِتَتَعرَّفي َعلى 

َوَر الَّتي الَْتَقْطُتها لَِقْرَيِتنا الَْحبيَبة، ثُمَّ  َقْرَيِتنا، ما راأُْيِك اأْن تُشاِهدي هِذِه الصُّ

َتِصفي لي ما فيها؟ 



٢٤

- ما الَْوْصُف الُْمَتَوقَُّع لُِمنى َعِن الَْقْرَيِة ِمْن ِخلال الّصوَرَتْين؟



٢٥

نشاط )٢(:نُتاِبُع اْلِقراَءَة، َواْلُملاَحَظَة، َواْلاْسِتْنتاج:

ها َتناُوَل َطعاِم الَْغداء، قاَل ِعماد:  َبْعَد اأْن اأنَْهْت ُمنى َواأْسَرتُها َوعائَِلُة َعمِّ
تابِعي ُمشاَهَدَة هِذِه الرُّسومات.

ُمنى: هذا رائِع، َبْعَد اأْن اأنَْتهي ِمْن ُمشاَهَدِة هِذِه الرُّسومات، َسَنْخُرُج في 
َجْولٍَة داِخَل الَْقْرَية؛ لُِنشاِهَد كُلَّ َشْيء. 

ِعماد: اإِْن شاَء الله، اأَتَمنّى اأْن َتكوَن َجْولًَة ُمْمِتَعة. 



٢٦

نشاط )3(: نُلاِحُظ الرَّْسَم الاآتَِي، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نَُعبُِّر َعْنُه َشَفِوّيًا:

اأنا َتَعلَّْمت: 
• نِْسِبّيا، 	 َوَصغيَرٌة  ُمَتباِعَدٌة  َوبِناياتُها  الَْمديَنة،  ِمَن  اأْصَغُر  ُسكّانِيٌّ  ٌع  َتَجمُّ الَْقْرَيُة 

َوتُحيُط بِها َبساتيُن اْل�أْشجار، َوُطُرقاتُها الّداِخِليَُّة َضيَِّقة، َوَتَتَميَُّز بُِهدوئِها؛ بَِسَبِب 

كّاِن َوَوسائِِل النَّْقل. َعَدِم اْزِدحاِمها بِالسُّ

• سات، ِمْنها الَْمْجِلُس الَْقَرِويُّ الَّذي ُيْشِرُف َعلى َتْقديم 	 ُة ُمَؤسَّ يوَجُد في الَْقْرَيِة ِعدَّ

الِْخْدماِت كالَْكْهرباء َوالِْمياه، َوَشقِّ الطُُّرِق َوَتْعبيِدها، َوفيها 

ياِضيَّة، َوفي َبْعِض  يَّة، َوالنَّوادي الرِّ الَْمداِرُس َوالِْعياداُت الطِّبِّ

ُم الِخَدماِت لُِسكّانِها. الُقرى الَكبيَرِة، يوجد فيها َبَلِديَّة تَُقدِّ



٢٧

اأنا َتَعلَّْمت: 
راَعــُة  هــا الزِّ ُيمــاِرُس ُســكّاُن الَْقْرَيــِة اأْعمــال�ً َكثيــَرًة اأَهمُّ

ــف. ــي الَْوظائِ ــُل ف ــْن َيْعَم ــم َم ــات، َوِمْنُه ــُة الَْحَيوان َوَتْربَِي

نشاط )٤(: نَُركُِّب َمَن اْلُحروِف اأْسماَء قُرًى فَِلْسطيِنيَّة:

اأ-     ٢ + ٩ + ٤   ،   ١٠ + ١ + ١١ + ٨
...................   .............    

ب-    ٢ + ٨ + ٦ + ١
................       
ج-    ٦ + ٣ + ١٥ + ١٣
................       

د-  ٦ + ٩ + ١٣   ،   ٩ + ٢ + ٧ + ١٥ + ٥
.......................      ...........    

أا

١

ع

٦

ح

١١

ب

٢

ر

٧

م

١٢

ز

3

ل

٨

ن

١3

ت

٤

ي

٩

ظ

١٤

د

٥

ك

١٠

و

١٥
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ُم َمْرَكَبًة )َسّياَرًة(: نشاط )٥(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

الَْوَرِقيَّة(َكما  الَْمناديِل  )اأْسُطوانَُة  اأْسُطوانِّي  َكْرتون   -

في الرسم )١( 

- األْوان.   

- ِمْكَبٌس َوَرِقّي.   

- ِقْطَعُة َكْرتون.  

ٌة ل�ِصَقة.  - مادَّ

التَّْنفيذ:

أْسُطوانَة َكما في الرسم )٢(. ُن اْل� - نَُلوِّ

- نَْرُسُم َدوائَِر َعلى ِقْطَعِة الَْكْرتون َكما في الرسم )٣(.

- نَُقصُّ الدَّوائَِر لُِتْصِبَح َعَجلاً لَِسّياَرة َكما في الرسم )٤(.

نَة َكما في  أْسُطوانِيَِّة الُْمَلوَّ - نَُثبُِّت الدَّوائَِر َعلى الِْقْطَعِة اْل�

الرسم )٥(. 

ْمناها اْسَم  ّياَرِة( الَّتي َصمَّ - نَْكُتُب َعلى الَمْرَكَبِة )السَّ

َقْرَيٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة.

١

٢

٣

٤

٥
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نشاط )٦(: َنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- بِطاقاٌت َعَلْيها َخصائُِص الَْقْرَيِة، َوبِطاقاٌت َعَلْيها َخصائُِص الَْمديَنة.

التَّْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

ـ َتِقُف الَْمْجموَعُة اْل�أولى بَِشْكل دائَرة، 
َونَُسّميها الَْقْرَية.

- َتِقُف الَْمْجموَعُة الثّانَِيُة بَِشْكِل دائَِرٍة 
َحْوَل الَْمْجموَعِة اْل�أولى، َونَُسّميها 

الَْمديَنة. 

دائَِرِة  َوسِط  في  الطََّلَبِة  اأَحُد  َيِقُف   -
بِطاقاِت  اْل�أولى حاِملاً  الَْمْجموَعِة 
َخصائِِص الَْقْرَيِة َوالَْمديَنة، َكما في 

الرَّْسم )١(.

- َيْقَراأ الطّالُِب الَّذي في الَْوسِط ِعباَرَة )ُمْزَدِحَمة(َعْن اإِْحدى الِْبطاقات؛ ِعْنَدها 
َيْجِلُس اأْفراُد َمْجموَعِة الَْمديَنة، َوَيْبقى اأْفراُد َمْجموَعِة الَْقْرَيِة واِقفين، َكما 

في الرَّْسم )٢(، َواإِذا َجَلَس اأَحُدُهْم َيْخُرُج ِمَن اللُّْعَبة.

أْكَبِر ِمْن اأْفراِدها في الّدائَِرة. - الَْمْجموَعُة الْفائَِزُة ِهَي الَّتي َتْحَتِفُظ بِالَْعدِد اْل�

١

٢



٣٠

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١. اأَضُع دائَِرًة َعلى ُمَميِّزاِت اْلَقْرَية: 

• اْزِدحاُم الُْمرور.	

• َعَدُد الُسكّاِن َقليل.              	

• الُْهدوء.                                          	

• بِناياٌت ُمْرَتِفَعة.   	

• َكْثَرُة َبساتيِن اْل�أْشجار. 	

ُه لَِحلِّ ُمْشِكَلِة اْنِقطاِع اْلِمياِه َواْلَكْهَرباِء في َقْرَيتي؟ ٢. اأْيَن اأَتَوجَّ

3. اأْذُكُر اْلِخْدماِت اْلُمَتَوفَِّرَة في اْلَقْرَية.

٤. ما اْلاأْعماُل الَّتي َيْعَمُل ِبها ُسّكاُن اْلَقْرَية؟



٣١

٥
لاِجٌئ في ُمَخيَّم

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

١- معرفِة اأْسباب ُوجوِد الُْمَخيَّماِت الِْفَلْسطيِنيَّة.

ْعَبة في الُْمَخيَّم. ٢- استنتاِج ُظروف الَْحياِة الصَّ

ساِت الَْمْوجوَدِة في الُْمَخيَّم. ٣- ِذكِر الُْمَؤسَّ

٤- تِبياِن اأْسماء ُمَخيَّماٍت ِفَلْسطيِنيَّة، َواأماِكن ُوجوِدها. 

نشاط )١(: َنْقَراأ الِحواَر، َونُلاِحُظ الّصور، ثُمَّ نُجيُب الاأْسِئَلِة الَّتي َتليِهما:

َدَخَلْت َسناُء ُغْرَفَة َجدِّها الَّذي َيْسُكُن في ُمَخيَّمِ  الَْيْرموِك في سورِيا، َوَوَجَدْت 

ْندوُق يا َجّدي؟ اأماَمُه ُصْندوقاً َفَساألَْته: ما هذا الصُّ

الَْجّد: هذا ُصْندوٌق اأْحَفُظ بِداِخِلِه اأْشياَء َعزيَزًة َعلى َقْلبي؟



٣٢

أْشياُء يا َجّدي ؟          َسناء: َوما هِذِه اْل�

الَْجّد: هذا ِمْفتاُح َبْيِتنا في يافا.

َسناء: َولِماذا َتَرْكُتْم يافا ياَجّدي؟

ْهيونِيَّ حاَصَرنا، َوَقَتَل  الَْجّد: كُنّا نَعيُش اآِمنيَن في يافا، لَِكنَّ الُْمْحَتلَّ الصِّ

َدنا ِمْن اأْرِضنا عاَم  الَْعديَد ِمنّا، َوَشرَّ

ْعِب  الشَّ نَْكَبِة  عاُم  َوُهَو  ١٩٤٨م، 

الِْفَلْسطيِنّي؛ َفَخَرْجنا نَْحِمُل الَْقليَل 

أْقداِم  ِمْن َمتاِعنا، َوِسْرنا َمْشياً َعلى اْل�

َمسافاٍت َطويَلة.

َسناء: َوماذا َحَصَل َبْعَد ذلِك ؟

الَْجّد: َوَصْلنا اإِلى ُهنا، َحْيُث اأقيمْت لَنا ِخيامٌ لَِنْسُكَنها َعلى اأَمِل اأْن نَعوَد 

لُِبيوتِنا، َوِعْنَدما طاَل انِْتظاُرنا، َسَكنّا 

اأْسُقُفها  ٍة  َوُمَتراصَّ َقٍة  َضيِّ ُبيوٍت  في 

َيْت ُمَخيَّم  ِمْن َصفائِِح الَْحديد، َوُسمِّ

الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّيين، َوما زِلْنا فيها 

َحتّى الَْيْوم.
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ْندوق. َسناء: اأرى اأْوراقاً َقديَمًة في الصُّ

ْذِن الله. أْرِضنا َوَبْيِتنا في يافا، َوَسَنعوُد اإِلَْيها بِاإِ الَْجّد: اإِنَّها اأْوراُق ِمْلِكيَِّتنا لِ�

ِمْن  َتْهجيِرِهم  َبْعَد  الِْفَلْسطيِنّيوَن  الَّذي سكَن فيِه  التجّمع  اْسَم  نَْذكُُر   -

ِدياِرِهم؟

- نَِصُف ُمعاناة الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّييَن اأْثناَء َتْهجيِرِهم.

َر ِمْنها الَْجّد؟ َوما اْسُم الُْمَخيَِّم الَّذي اأْصَبَح  - ما اْسُم الَْمديَنِة الَّتي ُهجِّ
َيعيُش فيه؟

- نَِصُف َحياَة الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّييَن َبْعَد التَّْهجير.

- نَُبيُِّن َسَبَب َتْرِك الَْجدِّ لَِبْيِتِه في يافا.

ْندوق؟ - َعلى ماذا َيُدلُّ اْحِتفاُظ الَْجدِّ َوَسناَء بِِمْفتاِح َبْيِتِهما في الصُّ



٣٤

اأنا َتَعلَّْمت:

اأْجِبــَر الِْفَلْســطيِنّيوَن َعلــى َتــْرِك ُمُدنِِهــْم َوقُراُهــْم فــي ِفَلْســطيَن عــاَم 

ــِل  ــْم، َوَقْت ــيِّ بُِمضاَيَقِتِه ــلِّ الّصهيونِ ــاِم الُمْحَت ــَبِب ِقي ١٩٤٨؛ بَِس

ــِة  فَّ َعــدٍد ِمنُهــم، َحْيــُث اأقامــوا فــي ُمَخيَّمــاٍت لِّلاِجئيــَن فــي الضَّ

 ، أْرُدنِّ َوِل الَعَربِيَّــِة الُمجــاِوَرِة، ِمْثــِل ال� َة، َوالــدُّ الَغْربِيَّــِة، َوِقطــاِع َغــزَّ

َولُبنــاَن، َوســوِريَّة، َومــا زالــوا فيهــا َحتـّـى اْل�آن.

َي الِْفَلْســطيِنّيوَن الَّذيــَن ُطــِردوا ِمــْن اأْرِضِهــْم بِالّلاِجئيــن، َومــا  ُســمِّ

ــْم  أراضيِه ــْم لِ� ــْم َواأْوراِق ِمْلِكيَِّتِه ــِح ُبيوتِِه ــوا َيْحَتِفظــوَن بَِمفاتي زال

ِهــْم  َحقِّ َوِمــْن  ِمْنهــا،  ــروا  ُهجِّ الَّتــي  َوُبيوتِِهــْم 

ــا.  ــْوَدُة اإِلَْيه الَْع
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نشاط )٢(: نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليِهما:

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــة،  ــي ُمْزَدِحَم ــُث الَْمبان ــة، َحْي ــاِت َصْعَب ــي الُْمَخيَّم ــاِة ف ــروُف الَْحي ُظ

ــواِرُع  يَّة، َوالشَّ َوُمَتلاِصَقــة، َوَمْبِنيَّــٌة ِمَن الطّوِب َوَغْيُر ِصحِّ

َقــٌة ِجــّدا؛ ِمّمــا ُيَعــرُِّض الّلاِجئيــَن لُِظــروٍف َســيَِّئة. َضيِّ

ْعَبَة في  - نَْسَتْنِتُج الظُّروَف الصَّ

الُْمَخيَّماِت الِْفَلْسطيِنيََّة.

 

-  نَُبيُِّن ُحقوَق الّلاِجِئ 

الِْفَلْسطيِنّي.
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نشاط )3(: نُلاِحُظ الّصوَرَتْيِن، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليِهما:

- نَُعبُِّر َعّما في الّصوَرَتْيِن.

- نَْسَتْنِتُج اأْمِثَلًة َعلى ِخَدماٍت َيَتَلّقاها ُسكّاُن الُمَخيَّماِت الِفَلْسطيِنيَِّة.

اأنا َتَعلَّْمت: 

يَّــٌة  فــي الُْمَخيَّمــاِت الِْفَلْســطيِنيَِّة َمــدارُِس َوَمراِكــُز ِصحِّ

تُْشِرُف َعَلْيها ِوكالَُة َغْوِث َوَتْشغيِل الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّييَن 

أونُْروا(. )اْل�



٣٧

نشاط )٤(: َنْلَعُب، َوَنَتَعرَُّف اإِلى ُمَخيَّماتِنا الِفَلْسطيِنيَِّة:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

ْكِل )١(. - َرْسٌم لَِجْدَوٍل َعلى الّسّبوَرة، اأْو َعلى لَْوٍح ِمَن الَْكْرتوِن َكما في الشَّ

- بِطاقاٌت ِمَن الَْوَرِق بَِعَدِد الطََّلَبِة َمْكتوٌب َعَلْيها اأْسماُء ُمَخيَّماٍت ِفَلْسطيِنيَّة، 

َوَمناِطُق ُوجوِدها.                                               

- َسلٌَّة، اأْو ُصْندوُق َكْرتون.

ُمَخيَّماٌت في

 َوَطني ِفَلْسطين

ُمَخيَّماٌت 

أْرُدّن في اْل�

ُمَخيَّماٌت 

في لُْبنان

 ُمَخيَّماٌت 

في سوِريا

اْسُم الُْمَخيَّم:

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

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

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

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

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

اْسُم الُْمَخيَّم:

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

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

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

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

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

اْسُم الُْمَخيَّم:

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

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

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

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

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

اْسُم الُْمَخيَّم:

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

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

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

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

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

شْكل )١(
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التَّْنفيذ:

ْكِل )١(. - نَْرُسُم َجْدَول�ً، َكما في الشَّ

- نَْكُتُب َعلى الِْبطاَقِة اْسَم ُمَخيٍَّم َوَمكاَن 

ُوجوِده.

اأو  لَِّة  السَّ في  َونََضُعها  الَْوَرَقَة  نَْطوي   -

ُصْندوِق الَْكْرتون، َكما في الرَّْسم )١(.

ْندوق، َوَيْختاُر كُلُّ واِحٍد ِمنّا َوَرَقة. أْوراَق داِخَل الصُّ - نَْخِلُط اْل�

- َيْقَراأ كُلُّ واِحٍد ِمنّا اْسَم الُْمَخيَِّم الَْمْكتوَب َعلى بِطاَقِته.

اأْسَفَل  الَْجْدوِل  ُذِكَرْت في  الَّتي  الِْفَلْسطيِنيَّة  الُْمَخيَّماِت  اأْسماَء  نَْكُتُب   -

ْولَِة الَّتي يوَجُد فيها. الِْمْنَطَقِة اأِو الدَّ

١



٣٩

م: نشاط )٥(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َشريٌط ُمْسَتطيٌل ِمَن الَْوَرِق 
َوَعْرُضُه  سم(   ٣٠( طولُُه 

)١٠ سم( لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا.

-األْوان.

-ِمَقّصاٌت اآِمَنة.

- اأْقلاُم َرصاص.

ٌة ل�ِصَقة. - مادَّ

- َحْبل.

التَّْنفيذ:

- َياأُْخُذ كُلُّ واِحٍد ِمنّا َشريَط الَْوَرِق الُْمْسَتطيل، َوَيْطويِه ِمَن الُْمْنَتَصف.

- نَْرُسُم َعلى َطَرِفِه َغْيِر الُْمتَِّصِل َحْرَف )V( َمْقلوباً، َونَقوُم بَِمْسِك َطَرَفيِّ 

ُهما. الُْمْسَتطيل، َونَُقصُّ

مخيم 
العروب

خيم 
م

مخيم العروب
اليرموك

مخيم 
جنين

مخيم 
الشاطئ



٤٠

نشاط )٦(: َنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كُراُت َقَدٍم بَِعَدِد الَْمْجموعات.

- َطْبشوَرة.

ْكَل َونَْكُتُب َعَلْيِه اْسَم ُمَخيٍَّم ِمَن الُْمَخيَّماِت الِْفَلْسطيِنيَّة. ُن الشَّ - نَُلوِّ

ًة ل�ِصَقًة ِعْنَد الطََّرِف الَْمْطِوّي، َونُْلِصُق الُْمْسَتطيَل الَْمْقصوَص  - نََضُع مادَّ

َعلى الَْحْبل.

ّف. ْمناها َعلى الَْحْبل، َونَُعلُِّقُه في الصَّ - نُْلِصُق اْل�أْشكاَل الَّتي َصمَّ

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َونَِقُف في قاِطرات، َونَُسّمي كُلَّ َمْجموَعٍة بِاْسِم 

اأَحِد الُْمَخيَّماِت الِْفَلْسطيِنيَِّة.

- نَْرُسُم َخطَّ بِداَيٍة باِلطَّْبشوَرِة اأماَم الْقاِطرات، َوَعلى ُبْعِد )١٢ ِمْتراً ( ِمْنُه نَْرُسُم 

َخطَّ نِهاَية.

ُل ِمْن كُلِّ َمْجموَعٍة بِالطَّْبَطَبِة الُْمْسَتِمرَِّة  أوَّ - ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرة، َيْنَطِلُق الطّالُِب اْل�

َعلى الُْكَرِة َحتّى َخطِّ النِّهاَية، َوالَْعْوَدِة بَِنْفِس الطَّريَقِة اإِلى َخطِّ الِْبداَية .



٤١

الَطَلبة  َقْبَل  ِمْنُه،  تُْفِلَت  اأْن  دوَن  بِالُْكَرِة  َوَيعوُد  َيْذَهُب  َمْن  هَو  الْفائُِز   -

الُمناِفسيَن لَُه ِمَن الَْمْجموَعِة اْل�أْخرى.

- الْفائُِز َيْسَتِمرُّ َمَع ُزَملائِه، َوَغْيُر الْفائِِز َيْخُرُج ِمَن اللُّْعَبة.

أْكَبِر ِمْن اأْفراِد َمْجموَعِتها. - الَْمْجموَعُة الْفائَِزُة ِهَي التي َتْحَتِفُظ بِالَْعَدِد اْل�

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

١ - اأَبيُِّن َسَبَب َعْيِش ُجْزٍء ِمَن الِْفَلْسطيِنّييَن في الُْمَخيَّمات.

٢- اأَعلُِّل: ُصعوَبَة ُظروِف الَْحياِة في الُْمَخيَّماِت الِْفَلْسطيِنيَّة.

( اأماَم الِْعباَرِة َغْيِر  حيَحة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِْعباَرِة الصَّ ٣- اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحةٍ:  الصَّ

يََّة لِّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّيين. )      ( حِّ ُم الِْخْدماِت الصِّ - ل� يوَجُد َمْن ُيَقدِّ

- ِمْن َحقِّ الّلاِجِئ الِْفَلْسطيِنيِّ الَْعْوَدُة اإِلى َوَطِنه. )     (

- الَْمْسؤوُل َعْن َتْعليِم طلبة الَْمْرَحَلِة اْل�أساِسيَِّة في الُْمَخيَّمات هي ِوكالَُة 

َغْوِث َوَتْشغيِل الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّيين. )     (

٤ - اأْذكُُر اأْسماَء ُمَخيَّماٍت في ِفَلْسطين، َواأْسماَء ُمَخيَّماٍت ِفَلْسطيِنيٍَّة في 

ُدَوٍل َعَربِيٍَّة ُمجاِوَرة.



٤٢

٦
رِْحَلٌة اإِلى اْلباِدَيِة اْلِفَلْسطيِنيَّة

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

َوَطبيَعُة  اْلَمْسَكن،  ِمْن َحْيث:  اْلَبَدِويَِّة في فَِلْسطين،  اْلَحياِة  َملاِمح  ١- معرفِة 
َعَمِلِهم.

ِع اْلَبْدِو في فَِلْسطين. ٢- تِبياِن اأَهّم َمناِطِق َتَجمُّ

3- استنتاِج اأَهّم اْلُمْشِكلاِت الَّتي تُواِجُه اْلَبْدَو في فَِلْسطين.      

وَرَتْيِن الاآتَِيَتْيِن، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي: نشاط )١(: َنْقَراأ الِحواَر، َونُلاِحُظ الصُّ

كاَن رائٌِد في رِْحَلٍة اإِلى ِمْنَطَقِة النََّقب، َوِعْنَدما عاَد اْسَتْقَبَلْتُه اأْخُتُه َحناُن َوقالَت:

اأَتَمنّى اأْن َتكوَن َقْد ُسِرْرَت بِِرْحَلِتك،  لِلِه َعلى َسلاَمِتَك يا اأخي،  َحْمداً 

اأْخِبْرني ماذا شاَهْدَت فيها؟

رائِد: شاهْدُت َمناِطَق َجديَدًة، َوُسكّاناً ِفَلْسطيِنّييَن لَْم األَْتِق بِِهْم ِمْن َقْبل.

ْثني َعْن ِرْحَلِتك. َحنان: َحدِّ

لي هذا هاتِفي الَْجّوال، الَْتقْطُت فيِه ُصَوراً َعديَدة، َفشاِهديها.  رائِد: َتَفضَّ

النََّقب،  اإِلى  اأخيها  ِرْحَلِة  ُصَوِر  َمَلفَّ  َوَفَتَحْت  الِْجهاز،  َحناُن  اأَخَذْت 

آتَِية: َوَر اْل� َوشاَهَدِت الصُّ



٤٣

نُساِعُد َحنان َعلى:  
كّاِن في الّصوَرة )١(. - َمْعِرَفِة اْل�ْسِم الَّذي ُيْطَلُق َعلى السُّ

- َوْصِف الُْبيوِت َكما في الّصوَرة )١(. 
- نَْذكُُر اأْمِثَلًة َعلى الَحَيواناِت الَّتي ُيَربّيها الَبْدُو في الّصوَرِة )٢(. 

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــْدو، َيعيشــوَن فــي  ــّميِهم الَْب عــاٌت ُســكّانِيٌَّة ِفَلْســطيِنيٌَّة نَُس ــُد فــي ِفَلْســطيَن َتَجمُّ يوَج

ــواِح  ــْن األْ ــٍة ِم ــوٍت َمْصنوَع ــا، اأْو ُبي ــاِت، َوصوِفه ــْعِر الَحَيوان ــْن َش ــٍة ِم ــاٍم َمْصنوَع ِخي

ــد. ــِح الَْحدي ــِب اأِو َصفائِ الَْخَش

أْغناِم َوالِْجمال.  َيْعَتِمُد الَْبْدُو في َحياتِِهْم بَِشْكٍل َرئيِسيٍّ َعلى َتْربَِيِة اْل�

ــى  ــَكِنِهْم اإِل ــكاِن َس ــْن َم ــْم ِم ــَع اأْغناِمِه ــِتْمراٍر َم ــْدُو بِاْس ــُل الَب َيْنَتِق

َوالِغــذاِء  المــاِء،  لَِتْوفيــِر  َمْحــدوَدٍة؛  لَِفَتــراٍت  اأْخــرى  اأماِكــَن 

اإِلــى اأماِكــِن َســَكِنِهْم.  أْغناِمِهــْم، ثُــمَّ َيعــودوَن  ل�

الّصوَرة )٢(الّصوَرة )١(



٤٤

َوَر الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليها: نشاط )٢(: نُلاِحُظ الصُّ

عاٌت َبَدِويٌَّة. - نَْذكُُر اأْسماَء َمناِطَق ِفَلْسطيِنيٍَّة يوَجُد فيها َتَجمُّ

ُث اإِلى ُزملائي َعْن عائِلاٍت َبَدِويٍَّة قُْمُت بِِزياَرتِها في ِمْنَطَقتي. - اأَتَحدَّ

َبْدٌو في ِمْنَطَقِة اأريحاَبْدٌو قُْرَب الُْقْدس َبْدٌو في ِمْنَطَقِة َصْحراِء النََّقب

مالِيَّةَبْدٌو في ِمْنَطَقِة َبْيَت لَْحم أْغواِر الشَّ َبْدٌو في ِمْنَطَقِة اْل�

اأنا َتَعلَّْمت: 
ِفَلْســطين،  فــي  ُمْخَتِلَفــٍة  َمناِطــَق  فــي  الَْبــْدُو  َيْســُكُن 

َكَصْحــراِء النََّقــِب الَّتــي َتَقــُع فــي الَْجنــوب، َوفي َضواحي 

ــواِر. أْغ ــا، َواْل� ــْدِس َواأريح ــِل َوالُْق الَْخلي



٤٥

َوَر الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي: نشاط )3(: نُلاِحُظ الصُّ

-  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاِت َعَمٍل.

عوباِت الَّتي ُيعاني ِمْنها الَبْدُو. -  تُناِقُش كُلُّ َمْجموَعٍة الصُّ

عوباِت. - نَْقَتِرُح ُحلول�ً لِِتْلَك الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت: 

ــلاِل  هــا َهــْدُم اْل�ْحِت ــْن َمشــاِكَل َكثيــَرة، اأَهمُّ ــْدُو فــي ِفَلْســطيَن ِم ُيعانــي الَْب

لَِمســاِكِنِهم، َواإِْجباِرِهــْم َعلــى الرَّحيــِل ِمــْن اأماِكــِن َســَكِنِهم؛ بَِهــَدِف 

َوَهــْدِم  َعَلْيهــا،  ــواِرع  َوالشَّ الُْمْســَتْوَطناِت  َواإِقاَمــِة  اأراضيِهــم،  ُمصــاَدَرِة 

ــْن نَْقــِص الِْخْدمــاِت  ــَن التَّْعليــم، َكمــا ُيعانــوَن ِم ــْم ِم َمداِرِســِهم؛ لِِحْرمانِِه

بِحاَجــٍة  َيْجَعلُُهــْم  ِمّمــا  َوالطُّــُرق؛  َوالْمــاِء  َكالَْكْهربــاِء 

ــم. ــى اأْرِضِه ــْم َعل ــِز ُصموِدِه ــِم َوالُْمســاَعَدة؛ لَِتْعزي ْع لِلدَّ



٤٦

ُم َخْيَمة:  نشاط )٤(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َكْرتوٌن ُمَقّوى.     

- قُْطن.     

- عيداٌن َخَشِبيَّة.     

- ِقْطَعُة ِفلّين َكاأْرِضَيٍة لِْلَخْيَمة.

ماٌت اأْو ُرسوماٌت لَِحَيواناٍت توَجُد في الْباِدَية. - ُمَجسَّ

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

- نُْحِضُر ِقْطَعًة ِمَن الَْكْرتوِن بِطوِل )٣٠ سم(، َوَعْرِض )٢٠ سم(.

- نَْثني ِقْطَعَة الَْكْرتوِن ِمَن الَْوَسط.

- نَُثبُِّت ِقْطَعَة الَْكْرتوِن الَْمْثِنيَِّة بِعيداٍن َخَشِبيٍَّة؛ لَِنْحُصَل َعلى َشْكِل َخْيَمة، 

اأْو ُرسوماٍت  ماٍت  الِْفلّين، ونضع حولها ُمَجسَّ ِقْطَعِة  نََضُعها َعلى  ثُمَّ 

لَحَيواناِت تَُربّى في الْباِدَية.



٤٧

نشاط )٥(: َنْلَعب: 

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كَُرة. 

التَّْنفيذ:

ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

ـ نَْصَطفُّ في قاِطَرَتْيِن ُمَتقابَِلَتْيِن َبْيَنُهما َمساَفة ُمناِسَبة، َونََضُع الُْكَرَة في 

ُمْنَتَصِف الَْمساَفِة َبْيَنُهما َكما في الرَّْسم )١(. 

ـ في كُلِّ قاِطَرٍة َياأُخُذ الطََّلَبُة اأْرقاماً ِمْن )١( اإِلى ) ١٠(.

ـ نَْجري ِعْنَدما نَْسَمُع َرَقَمنا الَّذي َيْذكُُرُه الُْمَعلُِّم بِاتِّجاِه الُْكَرة.

ل�ً. ـ  الْفائُِز َمْن َيْلِمُس الُْكَرَة اأوَّ

أْرقام. ُر اللُّْعَبَة َحتّى نَْنَتهي ِمْن كُلِّ اْل� - نَُكرِّ

١



٤٨

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصَّ ١- اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلاإِ

اأين َيعيُش الَْبْدُو؟ 	 

  اأ( الُْقرى.       ب( الُْمَخيَّمات.             ج( الْباِدَية.

ما نَْوُع الُبيوِت الَّتي َيْسُكُنها الَبْدُو؟ 	 

ْسِمْنت.       ج( ُبيوٍت ِمَن الَْحَجر.  اأ( الِْخيام.        ب( ُبيوٍت ِمَن اْل�إِ

على ماذا َيْعَتِمُد الَْبْدُو في َحياتِِهْم؟ 	 

ناَعة.     ب( التِّجاَرة.                 ج( َتْربَِيِة الَْحَيوانات.  اأ( الصِّ

عاٍت َبَدِويٍَّة في ِفَلْسطين. ٢- اأْكُتُب اأْسماَء َتَجمُّ

................... و ...................

٣- اأْكُتُب ُمماَرساِت الِ�ْحِتلاِل تِجاَه الَْبْدِو في ِفَلْسطين.

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

٤- َكْيَف ُيْمِكُن ُمساَعَدُة الَْبْدِو َعلى الِ�ْسِتْقراِر في ِفَلْسطين؟

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



٤٩

٧
َناأُْكُل ِمّما َنْزرَُع َونَُرّبي

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

راَعة. ١- معرفِة َمْعنى الزِّ

راَعِة لِْلُمواِطِن الِْفَلْسطيِنّي.  ٢- بياِن اأَهِميَّة الزِّ

راِعيَِّة في ِفَلْسطين .  ٣- استنتاِج َبْعض اأنْواِع الَْمحاصيِل الزِّ

راَعة. ٤- توضيِح ُممارساٍت َتُدلُّ َعلى الِ�ْهِتماِم بِالزِّ

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نَُعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن ُمْحَتواها: نشاط )١(: نُلاِحُظ الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت: 
• أْرِض َوَتْربَِيَة الَْحَيوانات.	 راَعُة َتْعني ِزراَعَة اْل� الزِّ

• راَعِة في الُْحصوِل َعلى الِْغذاء.	 نَْسَتفيُد ِمَن الزِّ



٥٠

والَْمناِطُق  ِفَلْسطين،  في  نَْزَرُعها  ِزراِعيٍَّة  َمحاصيَل  اأْسماُء  نَْذكُُر   -  ١

الِْفَلْسطيِنيَُّة الَّتي َتْشَتِهُر بِِزراَعِتها.    

٢ - نَْذكُُر َحَيواناٌت نَُربّيها في ِفَلْسطين.

ُل اأْكَلها، ونلّونها. ٣ - نَْرُسُم، داخَل المستطيلين ثِماراً ِزراِعيًَّة نَُفضِّ

َوَر الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة  نشاط )٢(: نُلاِحُظ الصُّ

الَّتي َتليها:



٥١

اأنا َتَعلَّْمت: 
• ــدوَرِة 	 ــاِر َوالَْبْن ــل الَْخْضــراواِت كالِْخي ــَرة، ِمْث ــاٍت َكثي ــْزَرُع فــي ِفَلْســطيَن نَبات نَ

أْغــواِر َوِجنيــَن َوَغــزَّة، َكما نَْزَرُع اأْشــجاراً  َوَغْيِرهــا، َوَتْشــَتِهُر بِِزراَعِتهــا َمناِطــُق اْل�

ــِل فــي  ــْوِز َوالنَّخي ــَت لَْحــم، َوالَْم ــاِل ناْبِلــس َوَبْي ْيتــوِن فــي ِجب ــل الزَّ ــَرًة ِمْث ُمْثِم

اأريحــا، َوالِْحْمِضّيــاِت فــي طولكــرم، والعنــب فــي الخليل.

أْغنــام،  نَُربّــي فــي ِفَلْســطيَن َحَيوانــاٍت َكثيــَرة، ِمْثــل: اْل�

أْبقــار. َوالدَّجــاج، َواْل�

ْسَمَتْين.       - نَُعبُِّر َعّما في الرَّ

راَعة.     يجابِيََّة الَّتي َتُدلُّ َعلى الِ�ْهِتماِم بِالزِّ لوكاِت اْل�إ - نَْسَتْنِتُج السُّ

نشاط )3(: نُلاِحُظ الرَّْسَمَتْيِن الاآتَِيَتْيِن، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:



٥٢

اأنا َتَعلَّْمت: 
• أْرُض الَّتي نَْزَرُعها اإِلى الِ�ْهِتماِم بِها، ِمْن َحْيُث: 	 َتْحتاُج اْل�

َتْنظيُفها ِمَن الِْحجاَرة، َوِحراَثُة تُْرَبِتها، َوِسقاَيُتها بِالْماء، َواإِزالَُة اْل�أْعشاِب ِمْنها.

• ــٍف 	 ــكاٍن نَظي ــى َم ــا اإِل ــي نَُربّيه ــاُت الَّت ــاُج الَْحَيوان ــا َتْحت َكم

أْمــراض. ــّي، َوِغــذاٍء ُمناِســٍب َوكاٍف، َوِعــلاٍج ِمــَن اْل� َوِصحِّ

م:  نشاط )٤(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- اأْوراق.      

- األْواٌن َخَشِبيَّة.        

- ِمَقّصاٌت اآِمَنة.

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

ها. نُها َوَتُقصُّ أولى اأْشكاَل ُخضار، َوتَُلوِّ - َتْرُسُم الَْمْجموَعُة اْل�

ها. نُها َوَتُقصُّ - َتْرُسُم الَْمْجموَعُة الثّانَِيُة اأْشكاَل فاِكَهة، َوتَُلوِّ

ها. نُها َوَتُقصُّ - َتْرُسُم الَْمْجموَعُة الثّالَِثُة اأْشكاَل َحَيواناٍت نَُربّيها، َوتَُلوِّ

- نَْحَتِفُظ بِاْل�أْشكاِل الَّتي قُْمنا بَِعَمِلها ل�ْسِتْعمالِها في النَّشاِط الْخاِمس.



٥٣

نشاط )٥(: َنْلَعب: 

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

ْزناها في النَّشاِط  - بِطاقاُت اأْشكاِل الُْخضارِ َوالْفاِكَهِة َوالَْحَيوانات؛ الَّتي َجهَّ

الّسابِق.

- َحْبٌل َوَملاقط.                             

- صاِفَرة.

التَّْنفيذ:

- نَْخِلُط الِْبطاقات.      

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت َعلى َشْكِل قاِطراٍت َبْيَن اأْفراِدها َمسافات.

- نَُعلُِّق َحْبلاً، َونََضُع بِطاقاِت ال�أْشكاِل في َسلٍَّة لُِكلِّ قاِطَرة.

ُرها لِلطّالِِب الَّذي اأماَمه، َونَْسَتِمرُّ  لَِّة، وُيَمرِّ - َياأُْخُذ طالٌِب بِطاَقًة ِمَن السَّ

ل. أوَّ بِالتَّْمريِر اإِلى اأْن َتِصَل اإِلى الَطَلبة اْل�

ل الِْبطاَقَة الَّتي َتِصلُه، بَِحْيُث ُيَعلُِّق اأْشكاَل الْفاِكَهِة  أوَّ - ُيَصنُِّف الطّالُِب اْل�

َمَع  الَْحَيواناِت  َواأْشكاَل  َبْعِضها،  َمَع  الُْخضاِر  َواأْشكاَل  َبْعِضها،  َمَع 

َبْعِضها. 

ل�ً. - َتفوُز الَْمْجموَعُة الَّتي َتْنَتهي ِمْن َتْصنيِف الِْبطاقاِت اأوَّ



٥٤

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

راَعة. ١. اأَبيُِّن َمْعنى الزِّ

٢. اأْكُتُب في الَْفراغاِت اأْسماَء َمحاصيَل ِزراِعيَّة تُْزَرُع في ِفَلْسطين:

............ ، ............ ، ............ ، ............

٣. اأْكُتُب في الَْفراغاِت اأْسماَء َحَيواناٍت نَُربّيها في ِفَلْسطين:

............ ، ............ ، ............ ، ............

حيح،  الصَّ لوِك  السُّ اأماَم   ) ( اإِشاَرَة  َواأَضُع  الرُّسومات،  األ�ِحُظ   .٤

حيِح: لوِك َغْيِر الصَّ ( اأماَم السُّ َواإِشاَرَة )



٥٥

يَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة الصحٍّ ٥. بعَد دراستي للَوحدِة، اأضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إِ

ماِل اإلى الَجنوِب؟ ولُة الّتي تمتدُّ بشكٍل طولِيٍّ ِمَن الشَّ  - ما الدَّ

   اأ- ِمْصُر.

   ب- ِفَلسطيُن.

   ج- سوريُّة.

   د- ليبيا.

سلامّيِة؟ ِة العربّيِة وال�إ آتَِيِة َتْنَتمي لِْلاأمَّ َوِل ال� - اأيٌّ ِمَن الدُّ

   اأ- تركيا.

   ب- البرازيل.

   ج- ماليزيا.

   د- ِفَلسطيُن.

ِفَلسطيَن  داخَل  اللّجوِء  مخّيمات  في  الّسَكِن  على  الِفَلسطينّيوَن  اأجبر  لِماذا   -

وخارِجها؟

.    اأ- بسبِب ال�حتلاِل الّصهيونيِّ

   ب- بسبِب ِقلِّة فَُرِص الَعَمِل.    

  ج- بسبِب الجفاِف.

   د- بسبِب الفقِر.



٥٦

( في الخانِة المناسبِة: آتيَة، ثّم اأقيُِّم ذاتي، بوضِع اإشارِة ) ٦- اأقراأ العباراِت ال�

منخفٌضمتوّسٌطمرتفٌعالعباراُت

رسمي لخريطِة ِفَلسطيَن، وتلويني لها.

، ِمْن خلاِل الخريطِة. معرفتي بشكِل اأرِض ِفَلسطيَن، وامتداِدها الطّولِيِّ

سلامّيِة. ِة العربّيِة وال�إ استنتاجي ل�نتماِء ِفَلسطيَن للاأمَّ

مشاركتي في اإنجاِز اأنشطٍة رياضية واأعماٍل فنّّيِة.

معرفتي بمفاهيِم: المدينِة، والقريِة، والباديِة، والمخّيِم.

تفسيري لوجوِد مخّيماِت اللّجوِء الِفَلسطينّيِة.

مشروع الوحدة:

نُفكُِّر في مشروِع زراعِة اأحِد المحاصيِل الّزراعّيِة، نبّيُن فيِه اأهّمّيَة هذا المحصوِل، 
وال�حتياجاِت اللازمَة لنجاِحِه.

اأقّيم ذاتي:

اأعّبــُر بلُغتــي عــن المفاهيــم ال�أساســّية التــي اكتســبتها مــن هــذه الوحــدة، بمــا 
ل� يزيــد عــن ثلاثــة اأســطر.



٥٧

اْلَوْحَدُة الثّانَِية

 ُحقوقي َوواِجباتي

علاقاتُنا تكوُن تفاعليًَّة عنَدما نتمتُّع ِبحقوقِنا، ونؤّدي واجباتِنا. 

نُفّكُر ونتاأّمُل:



٥٨

ــُع ِمــَن الطّلبــِة بعــَد دراســِة هــِذِه الَوحــدِة، والتّفاعــِل مــَع اأنشــطِتها، اأن يكونــوا    ُيتوقَّ

ِهــْم  آِمــِن، وحقِّ قادريــَن علــى معرفــِة حقوِقِهــْم وواجباتِِهــْم، وتنميــِة وعِيِهــْم بمظاهــِر العيــِش ال�

أمــِن، والِغــذاِء، والّصّحــِة، والتّعليــِم، واللّعــِب، والتّعبيــِر، وتنميــِة واجباتِِهــْم، وتعزيِزهــا  فــي ال�

ــَن،  ــَع ال�آخري ــِل م ــي التّعام ــْم ف ــاِت، وواجباتِِه ــُم الخدم ــّدُم لُه ــي تق ــاِت الّت ــاه المؤّسس تج

والبيئــِة الّتــي يعيشــوَن فيهــا، وتوظيــِف المعــارِف، والمهــاراِت، والقيــِم فــي حياتِِهــُم العملّيــِة، 

آتيــة:   ــْن خــلاِل ال� ويتــم تحقيــق ذلــك ِم

ألعاِب الجماعّيِة. ١- تنفيِذ ال�

٢- تصميِم اللّوحاِت.

٣- تصميِم المجّسماِت.

٤- تمثيِل ال�أدواِر.

٥- المناقشِة، وال�ستنتاِج، والحواِر، واإبداِء الّراأِي.

٦- تنفيِذ المشاريِع.



٥٩

١
َحّقي في اْلَعْيِش اْلاآِمن   

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

آِمن. ١. توضيِح َمظاِهر الَْعْيِش اْل�

٢. ذكِر َبْعض اأْشكاِل الُْعْنِف الَّتي َيَتَعرَُّض لَها الطِّْفُل الِْفَلْسطيِنّي.

آِمن. أْطفاِل في الَْعْيِش اْل� ٣. تبياِن اأَثر الِ�ْحِتلاِل في انِْتهاِك َحقِّ اْل�

نشاط )١(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

- نَُعبُِّر َعّما نُشاِهُدُه في الرُّسومات.



٦٠

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــروِف  ــي كُلِّ الظُّ ــيَُّة ف ــِديَُّة َوالنَّْفِس ــُة الَْجَس ــَي الِْحماَي ــَر ل ــي اأْن َتَتَوفَّ ــْن َحّق ِم

بِمــا فيهــا الُْحــروب، َواأْن اأعيــَش فــي ِظــلِّ اأْســَرٍة ُمَتماِســَكة، َواأْســُكَن َمْنــِزل�ً 

ّيــاً، َواألَْتِحــَق بِالَْمْدَرَســة، َوِمــْن  ُملائِمــاً، َواأَتنــاَوَل ِغــذاًء ِصحِّ

يَّــِة الْكاِمَلــة.  حِّ َحّقــي الُْحصــوُل َعلــى الِْعــلاِج َوالرِّعاَيــِة الصِّ

ْســِم َواللَِّعــب. َوالتَّْعبيــُر َعــْن نَْفســي َواأْفــكاري بِالِْحــواِر َوالرَّ

نشاط )٢(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليها:



٦١

أْطفاُل في الرُّسومات. - نَُعبُِّر َعْن اأْشكاِل الُْعْنِف الَّتي َيَتَعرَُّض لَها اْل�

أْطفال. - نَْذكُُر اأْشكال�ً اأْخرى لِْلُعْنِف َيَتَعرَُّض لَها اْل�

أْطفاِل في ِفَلْسطين. - نَْذكُُر اأْشكال�ً اأْخرى لَِعَمِل اْل�

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــّي،  حِّ ْهمــاُل الصِّ ــِف، ِمْنهــا: اْل�إِ ــَن الُْعْن ــٍة ِم أْشــكاٍل ُمْخَتِلَف أْطفــاُل لِ� ــرَُّض اْل� َيَتَع

ل، َوالَْعَمــُل فــي ِســنٍّ ُمَبكِّــرة، َوَعــَدُم اْل�لِْتحــاِق بِالَْمــداِرس، اأو  َوالتََّشــرُّد، َوالتََّســوُّ

التََّســرَُّب ِمْنهــا؛ بَِســَبِب الَْفْقــِر َوالْحاَجِة َوالَْجْهل، َوالَْقَلــِق َوالَْخْوف، َوالَْمجاَعة، 

ــْرِب َوالِْحْرمان. َوكُلُّ  َوســوِء التَّْغِذَيــة، َوســوِء الُْمعاَمَلــة؛ كالضَّ

آِمــن. ــِه فــي الَْعْيــِش اْل� أْشــكاِل َتْحــِرُم الطِّْفــَل ِمــْن َحقِّ هــِذِه اْل�



٦٢

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليها: نشاط )3(: نُلاِحُظ الصُّ

َوِر اأْعلاه. - نَُعبُِّر َعْن كُلِّ صوَرٍة ِمَن الصُّ

آِمِن لِْلاأْطفاِل  - نَْذكُُر ُمماَرساٍت اأْخرى لِلاْحِتلاِل تَُؤثُِّر َعلى الَْعْيِش اْل�
في ِفَلْسطين.



٦٣

اأنا َتَعلَّْمت: 
أْطفــاُل فــي ِفَلْســطيَن اأْشــكال�ً ُمْخَتِلَفــًة ِمــَن الُْعْنــِف؛ بَِســَبِب الِ�ْحِتــلاِل  ُيواِجــُه اْل�
ــال،  أْطف ــُل اْل� ــكال: َقْت أْش ــِذِه اْل� ــْن ه ــم، َوِم ــى َحياتِِه ــراً َعل ــكُِّل َخط ــذي ُيَش الَّ
َواْعِتقالُُهــم، َواْحِتجاُزُهــْم لِســاعاٍت َطويَلــة، اأْو َحْبُســُهْم فــي َمنازِلِِهــم، َوِحْرمانُُهــم 

ــْم، َوَتْشــريُدُهْم  ــِهم، اأْو َتْرويُعُه ــى َمدارِِس ــِن اإِل آِم ــَن الُْوصــوِل اْل� ِم
ِمــْن ِخــلاِل َقْتــِل َذويِهــْم، اأو اْعِتقالِِهــْم َوَهــْدِم َمنازِلِِهــم. 

م: نشاط )٤(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- لَْوُح سولو.  

-  لَْوُح َكْرتون.   

- اأْوراُق اأْشجار.   

ٌة ل�ِصَقة.               - مادَّ

- اأْقلاُم َرصاص.      

- ِمَقّصاٌت اآِمَنة.



٦٤

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

بَِقَلِم  َشْكَلها  ُد  َونَُحدِّ الّسولو،  لَْوِح  َفْوَق  َونََضُعها  َشَجٍر،  َوَرَقَة  نَاأُْخُذ   -

َرصاص.

ْكَل الَّذي َرَسْمناه. - نَُقصُّ الشَّ

َجِر َمع َمثيَلِتها ِمَن الّسولو، َونُْلِصُقها َعلى لَْوِح الَْكْرتون. - نُْلِصُق َوَرَقَة الشَّ

آِمن. - نَْكُتُب َتْحَت كُلِّ َوَرَقٍة َحّقاً ِمْن ُحقوِقنا في الَْعْيِش اْل�

نا. - نَْعِرُض اللَّْوَحَة في َصفِّ

نشاط )٥(: َنْلَعب:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كُراٌت َصغيَرٌة َخفيَفٌة 

ِمَن الْبولِْسترين بَِعَدِد 

الَْمْجموعات. 

- صاِفَرة.



٦٥

التَّْنفيذ:
- نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَْمْدَرَسِة اأِو الَْمْلَعب.

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين، َوكُلُّ َمْجموَعٍة تَُشكُِّل دائَِرة؛ بَِحْيُث ُيْمِسُك كُلُّ 
طالٍِب بَِيِد َزميِله.

الّدائَِرة،  داِخِل  اإِلى  طالِباِن  َوَيْدُخُل  الّصاِفَرِة،  َسماِع  ِعْنَد  اأْيدينا  نُْفِلُت   -
آَخُر حارِساً لَه. اأَحُدُهما َسَيكوُن الَْمْحمي، واْل�

َرباِت الَّتي  - َيَتَولّى طالٌِب ِمْن كُلِّ َمْجموَعٍة َدْوَر الُْمراِقب، وعليه َعّد الضَّ
تُصيُب الطّالَِب الَْمْحِميَّ اإِصاَبًة ُمباِشَرة.

- ُيْمِسُك اأَحُد اأْفراِد الَْمْجموَعِة الُْكَرَة، َوَيْقِذفُها باتِّجاِه الَطَلبة الَْمْحمّي، 
َربات، ثُمَّ َياأْتي َدْوُر طالٍِب اآَخَر  َوَعلى الَطَلبة الْحارِِس ِحماَيُة َزميِلِه ِمَن الضَّ

لَِيْقِذَف الُْكَرة.

َرباِت التي تُصيب الطالب  ُل اأكبر عدد من  الضَّ - َيفوُز الَْفريُق الَّذي ُيَسجِّ

الَْمْحِميِّ داِخَل الّدائَِرة.

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت :    

آِمن: ............... و ............... ١. ِمْن َمظاِهِر الَْعْيِش اْل�

أْطفاُل في ِفَلْسطين:  ٢.ِمْن اأْشكاِل الُْعْنِف الَّتي َيَتَعرَُّض لَها اْل�

................ و ................



٦٦

آِمِن لِْلاأْطفال؟ ٣. لِماذا ُيَشكُِّل الِ�ْحِتلاُل َخَطراً َعلى الَْعْيِش اْل�

٤. ما َراأُْيك؟

- ِطْفٌل َيْتُرُك الَْمْدَرَسَة َوَيْذَهُب اإِلى الَْعَمل.

ْرِب ِمْن اأْقرانِه. - ِطْفٌل َيَتَعرَُّض لِلضَّ

- اأٌب َيْحِرُم اْبَنُه ِمْن َمْصروِفِه الَْيْوِمّي.

اِرِع الُْمَؤّدي اإِلى الَْمْدَرَسة. - َعَدُم ُوجوِد اإِشاراِت ُمروٍر في الشَّ

- ِطْفٌل َيْمَرُض َول� َيَتَلّقى الِْعلاَج الْلاِزَم لَه.

- طالٌِب ل� َيَتَمكَُّن ِمَن الُْوصوِل اإِلى َمْدَرَسِتِه بَِسَبِب الَْحواِجِز الَْعْسَكِريَِّة 

التي يضعها جيش ال�حتلال.

آتَِية؟ ٥. َكْيَف اأَتَصرَُّف في الْحال�ِت اْل�

- شاَهْدُت ِطْفلاً َيْلَعُب بُِمَخلَّفاِت الَْحْرب.

باَحة. - شاَهْدُت َشْخصاً َيْسَبُح في الَْمناِطِق الَّتي تُْمَنُع فيها السِّ

- طالٌِب ُيْطِلُق َعَليَّ األْقاباً ُمْزِعَجة.



٦٧

٢
َحّقي في اْلِغذاء

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

يَّة الِْغذاِء َوَمصاِدِره.  ١ـ  معرفِة اأَهمِّ

هم في الِْغذاء. ٢ـ  استنتاِج َحقَّ

ّي.  حِّ يِّ َوَغْيِر الصِّ حِّ ٣ـ  التّمييِز َبْيَن الِْغذاِء الصِّ

يَّة.  ٤ـ   المشاركِة في اإِْعداِد َوْجَبٍة ِصحِّ

نشاط )١(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نَُعبُِّر َشَفِوّيًا َعْن ُمْحَتواها:

اأنا َتَعلَّْمت: 
َتنــاُوُل الِْغــذاِء ُمِهــمٌّ لِ�ْســِتْمراِر الَْحيــاة، َكما اأنَّــُه ُمِهمٌّ لُِنُموِّ 

أْمراض. ْمــداِدِه بِالطّاَقــة، َوِوقاَيِتِه ِمَن اْل� الِْجْســم، َولِ�إِ



٦٨

: نشاط )٢(: َنشاٌط َبْحِثيٌّ

، َواأْغِذَيٌة اأْخرى َمْصَدرُها  َنْبَحُث َعْن اأْغِذَيٍة َنَتناَوُلها، َمْصَدرُها َنباتِيٌّ

نُها في الَجْدَوِل الاآتي َوْفَق َمْصَدرِها: ، ثُمَّ نَُدوِّ َحَيوانِيٌّ

اأْغِذَيٌة َمْصَدرُها َحَيوانِيٌّاأْغِذَيٌة َمْصَدرُها َنباتِيٌّ

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

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

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

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

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



٦٩

اأنا َتَعلَّْمت: 

• ع وصحّي.	 ِمْن َحّقي الُْحصوُل َعلى ِغذاٍء كاٍف َوُمَتَنوِّ

ؤاِل الَّذي َيليها: َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نشاط )3(: نُلاِحُظ الصُّ

نْساِن؟ ُع َحّقاً ِمْن ُحقوِق ال�إِ - لِماذا ُيَعدُّ الِغذاُء الكافي َوالُمَتَنوِّ



٧٠

١

٢

٣

٤

 التَّْنفيذ:

ـ نُْحِضُر اأْرَبَع ِقَطٍع ُمَربََّعًة ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَقّوى، 

أْوراق، َكما في الّصوَرَتْين )١(  َونَْثُقُبها بِثاِقَبِة اْل�

َو )٢(. 

َبِر في ثُقوبِها،  ـ نَْجَمُع ِقَطَع الَْكْرتوِن بِاإِْدخاِل الشَّ

َكما في الّصوَرة )٣(.

لَّة، َكما في  لِلسَّ َكْرتوٍن َكقاِعَدٍة  ِقْطَعَة  نُْلِصُق  ـ 

الّصوَرة )٤(.   

ـ نَقوُم بَِتْثبيِت ِقْطَعٍة اأْخرى ِمَن الَْكْرتوِن لُِتْصِبَح 

لَّة. َيداً لِلسَّ

ِن اأْشكال�ً لَِفواِكَه َوُخضاٍر  ـ نَْرُسُم َعلى الَْوَرِق الُْمَلوَّ

ها.  َعٍة َونَُقصُّ ُمَتَنوِّ

لَّة.       ـ نََضُع اْل�أْشكاَل في السَّ

ُم َسلًَّة ِغذائِيَّة: نشاط )٤(: نَُصمِّ
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- ثاِقَبُة اأْوراق. - ل�ِصق.    -ِقَطٌع ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَقّوى.  
- َشَبر. - عيداٌن َخَشِبيَّة.   ن.    - َوَرٌق ل�ِمٌع ُمَلوَّ



٧١

نشاط )٥(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نُناقُِش الِعباَرَة الَّتي َتليها:  

ِة ِغذائي. ُة ِجْسمي ِمْن ِصحَّ -  ِصحَّ

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــُل  ــي، َواأْغِس ــي ِغذائ ُع ف ــوِّ ــّي، َواأنَ حِّ ــذاِء الصِّ ــاُوِل الِْغ ــى َتن ــِرُص َعل اأْح

الْفواِكــَه َوالُْخضــاَر َقْبــَل َطْبِخهــا اأْو اأْكِلهــا، َواأَتَجنَُّب َتناُوَل 

ــِة  ــُه لِتاريــِخ انِْتهــاِء َصلاِحيَّ ــة، َواأنَْتِب ّي حِّ ــِر الصِّ ــِة َغْي أْطِعَم اْل�

ــَة َصلاِحيَُّتــه. الطَّعــاِم الُْمَعلَّــب؛ َفــلا اأْشــَتري الُْمْنَتِهَي



٧٢

نشاط )٦(: َنْلَعُب، َوَنْسَتْمِتع:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َحَجُر نَْرد.

لَّم شكل )١(. أْفعى َوالسُّ - لَْوَحُة لُْعَبِة اْل�

ـ اأْزراٌر بَِعَدِد الُْمشاِركين.

شكل )١(



٧٣

التَّْنفيذ:

ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة. 

ـ نََتباَدُل َرْمَي َحَجِر النَّْرد، َونَْقَراأ الرَّقَم الَّذي تَُشكِّلُُه النِّقاُط الَّتي َظَهَرْت َعلى 

أْعلى لِْلَحَجر. الَْوْجِه اْل�

- نَْبَداأ بَِعدِّ الُْمَربَّعاِت ِمَن الرَّقم )١( َعلى اللَّْوَحِة بَِحسِب الرَّقِم الَّذي َشكََّلْتُه 

رَّ َعلى الرَّقِم الَْمْطلوب. النِّقاط، ثُمَّ نََضُع الزِّ

رَّ ِمَن الُْمَربَِّع الَْمْوجوِد  - اإِذا كاَن الرَّقُم في الَْمرَِّة الثّانَِيِة َمَثلا )٤(، نَُحرُِّك الزِّ

َعَلْيه َمَع الَْعدِّ اأْرَبَع ُمَربَّعات، َونََضُعُه في الُْمَربَِّع الَْجديد.

أْفعى نَْنِزُل اإِلى  ِته، َواإِذا َوَصْلنا َراأَْس اْل� لَِّم نَْصَعُد اإِلى ِقمَّ - اإِذا َوَصْلنا قاِعَدَة السُّ

َذْيِلها.

ل�ً. - نَْسَتِمرُّ في اللُّْعَبة، َوالْفائُِز َمْن َيِصُل اإِلى الرَّقِم )٤٠( اأوَّ



٧٤

نشاط )٧(: َنَتشاَرُك في اإِْعداِد َوْجَبِة اْلفطور:

التَّْنفيذ:

ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

ـ نَْفِرُد ِقَطَع الَْوَرق.

ـ نََضُع الطَّعاَم الَّذي اأْحَضْرناُه في ُصحوٍن اأماَمنا. 

ـ نَِصُف َوْجَبَة الطَّعاِم الَّتي اأْحَضْرناها ِمْن َحْيث:

ناتُها.     	 َمصاِدُرها.   	 اأْسماُؤها.    	 ُمَكوِّ

ـ نََتناَوُل الطَّعام، َونُحاِفُظ َعلى نَظاَفِة الَْمكان.

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

يٌَّة ُمْخَتِلَفٌة  - اأْطِعَمٌة ِصحِّ

ُيْحِضُرها الطََّلَبُة ِمَن الَْبْيت.

- اأْوراق.

- ُصحون.  

- َمناديُل َوَرِقيَّة. 

- صابون.



٧٥

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت :    

( اأماَم الِْعباَرِة َغْيِر  حيَحة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِْعباَرِة الصَّ ١. اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة: الصَّ

أْسواق.        )     ( - اأْشَتري الطَّعاَم الَْمْكشوَف ِمَن الْباَعِة في اْل�

- الِْغذاُء ُيْعطيني الَْحَيِويََّة َوالنَّشاط.                   )     ( 

أْمراض.          )     ( ث َيقيني ِمَن اْل� يُّ وغير الُملوَّ حِّ - الِْغذاُء الصِّ

٢. اأَبيِّن ُحقوقي في الِْغذاء. 

آتَِية: ٣. اأْكُتُب )اأواِفُق( اأْو )اأعاِرض( في الَْفراِغ الُْمقابِِل لِْلِعباراِت اْل�

أْغِذَيِة الَّتي اأْشَتريها........ لاِحيَِّة الَْمْكتوِب َعلى ُعَلِب اْل� - اأنَْتِبُه لِتاريِخ الصَّ

كاِكِر َوالَْحَلِويّات ............. - اأْكِثُر ِمْن َتناُوِل السَّ



٧٦

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

يَّة.   حِّ هم في الرِّعاَيِة الصِّ ١ - استنتاِج َحقِّ

يَّة.        حِّ ُم الرِّعاَيَة الصِّ ساِت الُْحكوِميَّة الَّتي تَُقدِّ ٢ - معرفِة اأْسماء الُْمَؤسَّ

يَّة.  حِّ لوكاِت َوالْواِجباِت ذات الَْعلاَقِة بِالرِّعاَيِة الصِّ ٣-  تبياِن السُّ

3
يَّة  حِّ َحّقي في الرِّعاَيِة الصِّ

َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نُناقُِش الِعباَرَتْيِن اللََّتْيِن َتليها: نشاط )١(: نُلاِحُظ الصُّ

١. ِدْرَهُم ِوقاَيٍة َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر ِعلاج.

٢. لُِكلِّ داٍء َدواء. 



٧٧

اأنا َتَعلَّْمت: 
يَّــِة الْكاِمَلــة، ِمْثــل: التَّْطعيــِم ِضدَّ  حِّ ِمــْن َحّقــي الُْحصــوُل َعلــى الرِّعاَيــِة الصِّ

ــة، َوالتَّاأْميــِن  أْدِوَي ــراض َوالِْعــلاج،  َوالُْحصــوِل َعلــى اْل� أْم اْل�

أْخــرى. ــِة اْل� يَّ حِّ ــّي، َوَغْيِرهــا ِمــَن الِْخْدمــاِت الصِّ حِّ الصِّ

ؤاِل الَّذي َيليها: َوَر الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نشاط )٢(: نُلاِحُظ الصُّ

ُمهــا  ــِة الَّتــي تَُقدِّ يَّ حِّ يَّــًة فــي َمْنِطَقِتنــا، َوالِخَدمــاِت الصِّ -  نَُســّمي َمراِكــَز ِصحِّ

لِْلُمواِطنيَن.



٧٨

اأنا َتَعلَّْمت: 
ّية، الَّتي  حِّ ــًة ِمْثــل: الُْمْسَتْشــَفياِت، َوالِْعيــاداِت الصِّ يَّ تَُوفِّــُر لــي َدْولَتــي َمراِكــَز ِصحِّ

ة.  حَّ تُْشــِرُف َعَلْيهــا ِوزاَرُة الصِّ
ــَة ِمــْن  يَّ حِّ  َيَتَلّقــى ُســكّاُن الُْمَخيَّمــاِت الِْفَلْســطيِنيَِّة الرِّعاَيــَة الصِّ

أونُــْروا(. ــِة الَْغــْوِث )ال� ــِة التّابَِعــِة لِوكالَ يَّ حِّ ِخــلاِل الَْمراِكــِز الصِّ

م: نشاط )3(: نَُصمِّ
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- ِمْسَطَرة.          - ِمَقّص اآِمن.   

ن. - َقَلُم َرصاص.     - َكْرتوٌن ُمَلوَّ

التَّْنفيذ:
- نَْرُسُم َعلى َشريِط الَْكْرتوِن بَِقَلِم الرَّصاِص.

ْكَل الَّذي َرَسْمناُه َكما في الّصورة )١(.  - نَُقصُّ الشَّ

نَِة َكما في الّصوَرة )٢(. - نَُزيُِّن التّاَج بِالرُّسوماِت الُْمَلوَّ

- نَْطوي التّاَج َونُْلِصُقُه بَِحسِب ُمحيِط الرَّاأْس َكما في 
الّصوَرَتْين )٣( َو )٤(.  

ُة تاٌج َعلى ُرؤوِس اْل�أِصّحاء( َعلى  - نَْكُتُب ِعباَرَة )الّصحَّ
التّاج.

١

٢

٣

٤



٧٩

اأنا َتَعلَّْمت: 

يَِّة ِمْن واِجبي اأْن اأْحَتِرَم النِّظام، َوالَْمواعيد،  حِّ ِعْنَدما اأزوُر َمراِكَز الرِّعاَيِة الصِّ

َواألَْتِزَم الُْهدوء، َواأحاِفَظ َعلى النَّظاَفة فيها، َواألَْتِزَم بَِتْعليماِت 

يَِّة الَْمْوجوَدِة فيها.  أْجِهَزِة الطِّبِّ الطَّبيب، َوَعَدمِ الَْعَبِث بِاْل�

ؤاَل  نشاط )٤(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُناقُِش السُّ
الَّذي َيليها:

- ما الِفْكَرُة الرَّئيَسُة ِمْنها؟



٨٠

نشاط )٥(: َنْلَعب:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

-  َطْبشوَرة.          

- كَُرة َخفيَفة ِمَن الْبولِْسترين. 

التَّْنفيذ:

- نَْرُسُم بِالطَّْبشوَرِة َخطَّ بِداَية، َونَْصَطفُّ َعَلْيه، َكما في الرَّْسم.

- َياأُْخُذ كُلُّ واِحٍد ِمنّا َرْقماً َوَيْحَفُظه.

ّياد، َوَيِقُف َوسَط الّساَحة. -  نَْختاُر طالِباً َيقوُم بَِدْوِر الصَّ

ّياُد َعلى َرقٍم ُمَعيَّن؛ َفَيْهُرُب الطّالُِب الّذي َيْحِمُل الرَّْقم،  -  ُينادي الصَّ

ّياُد بَِرْمِي الُْكَرِة َعَلْيه . َوَيقوُم الصَّ

ّياُد الطّالَِب الْهاِرَب َيْبقى في اللُّْعَبة، اأّما اإِذا لَْم ُيِصْبُه  -  اإِذا اأصاَب الصَّ

ُتُه َكَصّياد.  َتْنَتهي مهمَّ

ّياد. -  نَْسَتِمرُّ في اللُّْعَبة َحتّى َيْلَعَب ُمْعَظُم الطَّلَبِة َدْوَر الصَّ



٨١

   َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت: 

يَّة . حِّ ١. اأَبيُِّن ُحقوقي في الرِّعاَيِة الصِّ

يَّة. ُم لي الِْخْدماِت الطِّبِّ يَّة الَّتي تَُقدِّ حِّ ساِت الصِّ ٢. اأْذكُُر اأْسماَء الُْمَؤسَّ

( اأماَم الِْعباَرِة  حيَحة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِْعباَرِة الصَّ ٣. اأَضُع اإِشاَرَة  )

حيَحِة:       َغْيِر الصَّ

يَِّة الَّتي اأزوُرها. )     (  حِّ - اأحاِفُظ َعلى الُْهدوِء َوالنِّظاِم في الَْمراِكِز الصِّ

يَِّة الَّتي تَُوزَُّع َعَلْينا في الَْمْدَرَسة. )     (                          حِّ - ل� اأْهَتمُّ بَِنَشراِت التَّْوِعَيِة الصِّ

- األَْتِزُم بَِتْعليماِت الطَّبيب. )     (

ِخْدماِت  لي  ُم  تَُقدِّ الَّتي  يَِّة  حِّ الصِّ الَْمراِكِز  ُمْمَتَلكاِت  َعلى  اأحاِفُظ   -

الِْعلاج. )      (



٨٢

٤
َحّقي في التَّْعليم 

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

هم في التَّْعليم.  ١ـ  معرفِة َحقِّ

ِهم في التَّْعليم.   ٢ـ  استنتاِج َمْسؤولِّياتِِهم اتِّجاَه َحقِّ

ساِت التَّْعليِميَّة. ٣ـ  ذكِر اأنْواع الُْمَؤسَّ

٤ـ  استنتاِج اأَهِميَّة التَّْعليم.

نشاط )١(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين: 

أولى َتَتحاَوُر لَِتِصَل اإِلى اإِجاَبٍة َعن:  - الَْمْجموَعُة اْل�
  ُحقوقي َعلى اأْسَرتي في َتْعليمي.

- الَْمْجموَعُة الثّانَِيُة َتَتحاَوُر لَِتِصَل اإلى اإِجاَبٍة َعن:
  ُحقوقي َعلى ُمَعلِّمي في َتْعليمي.

- كُلُّ َمْجموَعٍة َتْعِرُض اإِجاباتِها اأماَم الَْمْجموَعِة اْل�أْخرى.



٨٣

اأنا َتَعلَّْمت: 
• ــٌم ُيْرِشــُدني 	 ــَم فــي َمْدَرَســٍة فيهــا: َصــفٌّ َجميــل، َوُمَعلِّ ــْن َحّقــي اأْن اأَتَعلَّ ِم

َوُيَعلُِّمنــي، َوَملاِعــُب اأمــاِرُس فيهــا األْعابــي، َوَمْكَتَبــٌة َوُمْخَتَبــُر حاســوٍب 
ــات. ــى الَْمْعلوم ــا َعل ــُل ِمْنُهم اأْحُص

• َعني َعلــى التَّْعليــم، َوتَُوفِّــَر 	 ِمــْن َحّقــي َعلــى اأْســَرتي اأْن تَُشــجِّ
أنِْجــَز واِجباتــي  لــي مــا اأْحتاُجــُه ِمــَن الُْهــدوِء َوالّراَحــِة لِ�

ــيَّة. الَْمْدَرِس

نشاط )٢(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليها: 

١. اأَعبُِّر َعّما في الرَّسومات.

ـ ما الرُّسوماُت الَّتي تُواِفُق َعَلْيها؟

- ما الرُّسوماُت الَّتي َتْرفُُضها؟

٢. َكْيَف اأحاِفُظ َعلى َصّفي َوَحديَقِة َمْدَرَستي؟ 



٨٤

اأنا َتَعلَّْمت: 
ِمــْن واِجبــي الذَّهــاُب اإِلــى الَْمْدَرَســِة ُمَبكِّــرا، َواأْن اأشــارَِك فــي الطّابــوِر 

باِحــّي، َواأْحَتــِرَم ُمَعلِّمــي ومعلِّمتــي، َواأحاِفــَظ َعلــى كُُتبــي،  الصَّ

َواأتابَِع ُدروســي َوواِجباتي، َواأحاِفَظ َعلى ُمْمَتَلكاِت َمْدَرَســتي.  

ُم َوْرَدة: نشاط )3(: نَُصمِّ

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

ن.        ـ  ِمَقصٌّ اآِمن.     - َوَرٌق ُمَلوَّ

ـ اأْقلام.              ـ عوٌد َخَشبي.

- ل�ِصٌق َوَرِقّي.      ـ  بِطاقات. 

التَّْنفيذ:
ن.  ١ـ نَُقصُّ َشريطاً ُمْسَتطيلاً ِمَن الَْوَرِق الُْمَلوَّ

ْفِلّي ُصعوداً، َول� نَِصُل  ٢ـ نَُقصُّ َشرائَِح في الُْمْسَتطيِل اْبِتداًء ِمْن َطَرِفِه السُّ
اإِلى َطَرِفِه الُْعْلِوّي. 

٣ـ نَلُفُّ الُْمْسَتطيَل الَْمْقصوَص َعلى عوٍد َخَشِبّي؛ لُِيَشكَِّل َوْرَدة.

٤ـ  نُْلِصُق اأْسَفَل الَْوْرَدِة َعلى الْعوِد الَْخَشِبّي. 

٥ـ نَْكُتُب َعلى بِطاَقٍة ِعباَرَة ُشْكٍر َوَتْقديٍر لُِمَعلِّمي، َونُْلِصُقها بِالَْوْرَدة.



٨٥

نشاط )٤(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن الاأْسِئَلِة الَّتي َتليها:

اأَتَعلَُّم في الَْمْدَرَسةاأَتَعلَُّم في الرَّْوَضة 

َبْعَد اأْن اأنهي َتْعليمي في اأَتَعلَُّم في َمْرِكٍز ِمْهِنّي 
الَْمْدَرَسة، اأَتَعلَُّم في الْجاِمَعة.

ساٍت َتْعليِميَّة في ِمْنَطَقِتنا. ـ   نَْذكُُر اأْسماَء ُمَؤسَّ

يَُّة الِعْلِم في َحياتِنا؟ -  ما اأَهمِّ

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــاِض  ــل: ِري ــا، ِمْث ــُم فيه ــٌة اأَتَعلَّ ســاٌت َتْعليِميَّ ــطين ُمَؤسَّ ــي ِفَلْس ــي َوَطن ف

الِْمْهِنــّي،  التَّْعليــِم  َوَمراِكــِز  َوالَْمــداِرس،  أْطفــال،  اْل�

َوالْجاِمعــات. َوالُْكِلّيــات، 



٨٦

ؤاِل الَّذي َيليها: َوَر، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ نشاط )٥(: نُلاِحُظ الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت: 
اأْحــِرُص َعلــى اأْن اأَتَعلَّــم؛ َفِبالِْعْلــِم اأْصِبــُح َطبيبــاً، اأْو ُمَهْنِدســاً، اأْو نَّجــاراً، 

ُم  َونَُقــدِّ ِفَلْســطين،  ُر  َونَُطــوِّ نَْبنــي  َوبِالِْعْلــِم  ُمَعلِّمــاً،  اأو 

ــاس. ــِع النّ ــَة لَِجمي الَْمْنَفَع

ُم الِعلاَج لَْلَمْرضى. ُره.بِالِْعْلِم اأَقدِّ بالِْعْلِم نَْبني َوَطَننا َونَُطوِّ

ُم اْلَمْنَفَعَة لِلنّاس. بِاْلِعْلِم اأَقدِّ

يَُّة الِعْلِم في َحياتِنا؟ - ما اأَهمِّ



٨٧

نشاط )٦(: َنْلَعب: 

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كَُرتان.

التَّْنفيذ:

ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين،

  َوَتِقُف كُلُّ َمْجموَعٍة بَِشْكٍل دائِِرّي.

- نُْعطي اأْفراَد الَْمْجموَعِة اأْرقاماً ُمَتَسْلِسَلة.

- نَِقُف َواأْقداُمنا ُمَتباِعَدة. 

- َيِقُف الطّالُِب َرقم )١( في كُلِّ َمْجموَعٍة َوسَط دائَِرِة َمْجموَعِته، َوَمَعُه 

الُْكَرة.

- ُيحاِوُل الطّالُِب َرقم )١( اإِْخراَج الُْكَرِة ِمْن َبْيِن اأْرُجِل الَطَلبة في الّدائَِرة، 

الَّذيَن َيِحقُّ لَُهْم َمْنُعها ِمَن الُْخروِج بِاْسِتْخداِم اأْيديِهْم َمع َبقاِء اأْرُجِلِهْم 

َمْفتوَحًة َكما في الرَّْسم )١(.

- اإِذا َخَرَجِت الُْكَرُة ِمْن َبْيِن ِرْجَليِّ طالٍِب في الّدائَِرة؛ َيْخُرُج الّلاِعُب َرقم 

)١(، َوُينادي َعلى الَطَلبة َرقم )٢(؛ لَِيُحلَّ َمَحلَُّه َوهكذا.



٨٨

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    

( اأماَم الِْعباَرِة َغْيِر  حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِْعباَرَة الصَّ ١. اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحةِ:  الصَّ

ـ ِمْن َحّقي اأْن اأَتَعلَّم. )      (.
ـ ُمَعلِّمي ومعلِّمتي ُيْرِشُداني َوُيَعلِّماني. )      (.

- َمْدَرَستي تَُوفُِّر لي اللَِّعَب َفَقط. )      (.

٢. اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الِْعباَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى واِجباتي تِجاَه التَّْعليم:

اأ - اأْحَتِرُم ُمَعلِّمي ومعلِّمتي.              ب - اأحاِفُظ َعلى ُمْمَتلكاِت َمْدَرَستي.

ُر في الذَّهاِب اإِلى الَْمْدَرَسة.   د -  اأتابُِع ُدروسي َوواِجباتي الَْمْدَرِسيَّة. جـ - اأَتاأخَّ

٣. اأْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة َواأْكُتُبها في َفراِغ الِْعباَرِة الَّتي تُناِسُبها:

الْجاِمَعة - الَْبْنك - الَْمْدَرَسة - الَْمْصَنع - الرَّْوَضة

أْبَداأ َتْعليمي. ـ  ِعْنَدما َبَلَغ ُعُمري )٤( َسَنواٍت َذَهْبُت اإِلى ........... لِ�

أَتَعلَّم.  - ِعْنَدما َبَلَغ ُعُمري )٦( َسَنواٍت َذَهْبُت اإِلى ................ لِ�

أْكِمَل َتْعليمي. - ِعْنَدما َيْبلُُغ ُعُمري )١٨( َسَنًة َساأْذَهُب اإِلى ......... لِ�



٨٩

٥
َحّقي في اللَِّعب 

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

هم في اللَِّعب. ١ـ معرفِة َحقَّ

٢ـ تبياِن اأَهِميَّة اللَِّعب. 

حيَحة في اللَِّعب. لوكاِت الصَّ ٣ـ استنتاِج السُّ

نشاط )١(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

َلِة لَنا، َونَُبيُِّن َكْيَف نَْلَعُبها.  ألْعاِب الُْمَفضَّ - نََتناَقُش حوَل اإِْحدى اْل�

اأنا َتَعلَّْمت: 
ــب  ــي َوســائُِل اللَِّع ــَر ل ــي اأْن َتَتَوفَّ ــْن َحّق ــب، َوِم ــي اأْن األَْع ــْن َحّق ِم

ْوَضــِة، َوالَْمْدَرَســِة. الُْمْخَتِلَفــُة، فــي الَْبْيــِت، َوالرَّ



٩٠

ؤاِل الَّذي َيليها: نشاط )٢(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ

 

 

يََّة اللَِّعِب في َحياتِنا. -  َنْسَتْنِتُج اأَهمِّ

اأنا َتَعلَّْمت: 
ُمماَرَســتي لِلَِّعــِب بُِمْفــَردي اأو بَِشــْكٍل َجماِعــيٍّ ُمِهــمٌّ بِالنِّْســَبِة لــي، فيــِه 

ــاِرُس  ــَت َفراغــي، َواأم ــَة َوالنَّشــاَط، َواأْقضــي َوْق ــُد الُْمْتَع اأِج

ِهواياتــي، َوُيســاِعُدني َعلــى التََّعلُِّم َوُحــبِّ الَْعَمِل الَْجماعي.



٩١

ُم، َوَنْلَعب: نشاط )3(: نَُصمِّ
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- ١٢ ُحْجَرَة َبْيٍض لُِكلِّ َمْجموَعة، نَْحُصُل َعَلْيها ِمْن َكْرتوِن َبْيٍض فاِرغ. 

- األْواٌن مائِيَّة.

- فْرشاة.    

- ِمَقصٌّ اآِمن.

- لَْوَحُة لُْعَبِة التََّذكُّر.

التَّْنفيذ:
- نَْنَقِسُم في َمْجموعاٍت ثُلاثِيَّة اأْو ُرباِعيَّة .

- نَُقصُّ َطَبَق الَْبْيِض اإِلى َوْحدات؛ اأْي نَُقصُّ ُحْجَرَة كُلِّ َبْيَضٍة َعلى ِحَدة.

ألْواِن الْمائِيَّة، َكما في الرَّْسم )١(. ُن ُحُجراِت الَْبْيِض الَْمْقصوَصَة بِاْل� - نَُلوِّ

١



٩٢

ُن في الَْكِلماِت  - نَْسَتْخِدُم لَْوَحَة لُْعَبِة التََّذكُّر، َكما في الرَّْسم )٢(، َونََتَمعَّ
َوالرُّسوماِت الَّتي َتُدلُّ َعلى َبْعِضها في اللَّْوَحة. 

نَِة عليها. - نُْخفي الَْكِلماِت َوالرُّسوماِت بَِوْضِع ُحُجراِت الَْبْيِض الُْمَلوَّ

َعِن  الَْبْيِض  ِمْن ُحُجراِت  الَْمْجموَعة ُحْجَرًة  ُل في  أوَّ اْل� الَطِالُب  َيْرَفُع   -
اللَّْوَحة، َفاإِذا كاَن الَّذي َتْحَتها َرْسم، َعَلْيِه اأْن َيَتَذكََّر ُمَربََّع الَْكِلَمِة الَّتي 

َتُدلُّ َعَلْيها، َوَيْرَفَع ُحْجَرَة الَْبْيِض َعْنها.
ُل لَُه َعلاَمة، ثُمَّ  - اإِذا كانَِت الُْمطاَبَقُة َبْيَن الرَّْسِم َوالَْكِلَمِة َصحيَحة تَُسجَّ

َياأْتي َدْوُر َبِقيَِّة الطََّلبة. 

ُل  - الْفائُِز َمْن ُيَسجِّ

 اأْكَبَر َعَدٍد ِمَن النِّقاط.

اأرتدي عند 
اللعب

اأساعد 
زميلي

ل� األعب  
كرة قدمفي

األعب نلعب معاً
بمفردي ٢



٩٣

نَْلَعُب 
في الّساَحة

نشاط )٤(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج َمكاَن اللَِّعِب اْلُمناِسَب َواْلاآِمن:

اأنا َتَعلَّْمت: 
آَخرين،  آِمن، َفــلا اأْزِعُج اْل� ِمــْن واِجبــي اأْن اأْختــاَر َمــكاَن اللَِّعِب الُْمناِســَب َواْل�

َة بِاللَِّعب،  َول� اأَعرُِّض نَْفسي لِْلَخَطر، َواأْرَتدي الَْملابَِس الْخاصَّ
ُم الُْمســاَعَدَة لَِمــْن األَْعــُب َمَعــُه اإِذا اأصيــب، َواأَوزُِّع َوْقتــي  َواأَقــدِّ

َبْيــَن اللَِّعــِب َوالِْقيــاِم بِواِجباتــي اْل�أْخرى .

اأوزع 
وقتي



٩٤

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت :    

( اأماَم الِْعباَرِة  حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِْعباَرَة الصَّ ١ - اأَضُع اإِشاَرَة )

حيَحِة: َغْيِر الصَّ

- ِمْن َحّقي اأْن األَْعَب في الَْوْقِت الُْمناِسِب َوالَْمكاِن الُْمناِسب. )     (

آَخريَن ِعْنَد ُمماَرَستي لِلَِّعب. )      ( - اأْزِعُج اْل�

- اأَوزُِّع َوْقتي َبْيَن اللَِّعِب َوالِْقياِم بِواِجباتي اْل�أْخرى. )       (

٢ - اأْكِمل:

أنَّه: اللَِّعُب ُمِهمٌّ بِالنِّْسَبِة لي لِ�

...................................... -

...................................... -

...................................... -

آتَِيِة لُِتْصِبَح ُسلوكاً َصحيحاً: - اأعيُد ِكتاَبَة الِْعباراِت ال�

- نَْرَتدي الزِّيَّ الَْمْدَرِسيَّ َونَْلَعب   ............................

- نَْرَفُع َصْوَتنا اأْثناَء اللَِّعِب  ..................................

- نَْلَعُب بِالُْكَرِة داِخَل الَْبْيِت  ................................



٩٥

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

١-  معرفِة َمْعنى الَْحقِّ في التَّْعبير.

اأْي. ٢-  تبياِن اأْشكال التَّْعبيِر َعِن الرَّ

اأي. ْلِبيَّة في التَّْعبيِر َعِن الرَّ يجابِيَّة َوالسَّ ٣ - استنتاِج الُْمماَرساِت اْل�إ

٦
َحّقي في التَّْعبير 

نشاط )١(:

الاآتَِيَة،  الرُّسوماِت  نُلاِحُظ 

ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

- نُلاِحُظ الرَّْسم )١(.

اثْنَيِن  َمكانَْيِن  ِزياَرَة  نَْقَتِرُح   -

أماِكن. ِمْن هِذِه اْل�

- ُيَعبُِّر كُلُّ طالٍِب َعْن َراأْيِِه في 

َمكانَْيِن َيْرَغُب بِِزياَرتِِهما، 

أْسباب. حاً اْل� ُمَوضِّ

١
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اأنا َتَعلَّْمت: 
ــَح َراأْيــي لِْلاآَخريــَن بُِجــْراأٍة  َحّقــي فــي التَّْعبيــِر َيْعنــي اأْن اأَوضِّ

َوثَِقــٍة َواأَدٍب َوبِاأْســلوٍب ل�ئـِـق، َوِمــْن واِجبــي فــي الُْمقابـِـِل 

آَخريــَن فــي التَّْعبيــِر َعــْن اآرائِِهــم. يَّــَة اْل� اأْن اأْحَتــِرَم ُحرِّ

نشاط )٢(: َنْقَراأ النَّصَّ الاآتَِي، َونُلاِحُظ الرُّسوماِت، ثُمَّ نُجيُب َعِن 

الاأْسِئَلِة الَّتي َتليِها:

أْصِدقاِء اإِلى َتْقريٍر اإِْخباِريٍّ َعْن َقْرَيٍة َبعيَدة، َوكاَن  اْسَتَمَع َمْجموَعٌة ِمَن اْل�

آتي: نَصُّ التَّْقريِر كاْل�

آَن في َقْرَيٍة َبعيَدٍة ِجّداً َيعيُش النّاُس فيها في حالَِة َفْقٍر َشديد، ل�  )نَْحُن اْل�

ِة الْجوع، َول�  أْطفاُل ِمْن ِشدَّ َيِجدوَن ما َياأْكُلون، َوَيموُت فيها الِْكباُر َواْل�

َيجدوَن َمْن ُيساِعُدُهم(.

أْصِدقاُء هذا التَّْقريَر َعبَّروا َعْن َراأْيِِهْم في الَْمْوضوِع كاْل�آتي: ِعْنَدما َسِمَع اْل�

ل� ِلْلجوع



٩٧

- نُناِقُش َوسائَِل التَّْعبيِر الَّتي تَُمثِّلُها الرُّسوماُت.

- نَْذكُُر ُطُرقاً اأْخرى نَُعبُِّر ِمْن ِخلالِها َعْن َراأْينا.

- نَْسَتْنِتُج اآداَب التَّعبيِر َعْن َراأْيِنا.

اأنا َتَعلَّْمت: 

• ــَكلام، 	 ــل: الْ ــٍة ِمْث ــكاٍل ُمْخَتِلَف ــي بِاأْش ــْن َراأْي ــَر َع ــي اأْن اأَعبِّ ــْن َحّق ِم

ْســم، َوالَْمســيراِت َوالتَّظاُهــر. َوالِْكتاَبــة، والرَّ

• اأِْي َتَتَمثَُّل في:	 ُهناَك اآداٌب لِلتَّْعبيِر َعِن الرَّ

ة. ْضراِر بِالَْمْصَلَحِة الَْوَطِنيَِّة الْعامَّ - َعَدِم اْل�إِ

ة. ِة والْخاصَّ - َعَدِم َتْخريِب الُْمْمَتلكاِت الْعامَّ

- َعَدِم اْسِتْخداِم الُْعْنف.



٩٨

ؤاِل الَّذي َيليها: نشاط )3(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت الاآتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ

َنَعم لَِنْحَتِرَم 
الْقانوَن َجميعاً  

اأنا َتَعلَّْمت: 
ِة  ِمــْن واِجبــي ِعْنَدمــا اأمــارُِس َحّقــي فــي التَّْعبيــر اأْن اأحاِفــَظ َعلــى الُْمْمَتَلــكاِت الْعامَّ

ــِرَم َقوانيــَن َدْولَتــي الَّتــي  ــة، َول� اأقــوَم بَِتْخريِبهــا، َواأْحَت َوالْخاصَّ

َتْســَمُح لــي بُِمماَرَســِة َحّقــي فــي التَّْعبيــر.

يََّة اْحِتراِم الَقوانيِن. - نَْسَتْنِتُج اأَهمِّ



٩٩

م: نشاط )٤(: نَُصمِّ
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

ن.   - َكْرتوٌن ُمَلوَّ

- َخْيٌط اأْو َحْبٌل َرفيع.  

- ثاِقَبُة اأْوراق.    

-اأْقلام.

التَّْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

- َتاأُْخُذ كُلُّ َمْجموَعٍة ِقَطعاً ِمَن الَْكْرتون.

الِْبطاقات؛  َعلى  التَّْعبير(  في  )َحّقي  ِعباَرَة  اْل�أولى  الَْمْجموَعُة  َتْكُتُب   -

بَِحْيُث َتكوُن كُلُّ َكِلَمٍة في بِطاَقة.

آتَِية بَِنْفِس الطَّريَقة: )نَُعبُِّر بُِجْراأٍة  - َتْكُتُب الَْمْجموعاُت اْل�أْخرى الِْعباراِت ال�

َواأَدب، نُحاِفُظ َعلى الُْمْمَتَلكاِت الْعامَّة، ونحافظ على البيئة الطبيعّية(، 

اأْو اأيَّ ِعباراٍت اأْخرى ُمشابَِهة.

- َتقوُم كُلُّ َمْجموَعٍة بَِثْقِب َجوانِِب الِْبطاقات.



١٠٠

نشاط )٥(: َنْلَعب:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- صاِفَرة.

التَّْنفيذ:

- نَْخُرُج اإِلى الّساَحِة َونَْنَتِشُر فيها بَِشْكٍل ُحرٍّ َغْيِر ُمَنظَّم.

- ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرِة نَُشكُِّل َمْجموعات.

- َتتَِّفُق كُلُّ َمْجموَعٍة َعلى َتْشكيِل َشْكٍل ُمَعيَّن.

ْكَل  ًة اأْخرى، َتْنَطِلُق الَْمْجموعات، َوتَُشكُِّل الشَّ - ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرِة َمرَّ

الَّذي اتََّفَقْت َعَلْيِه بِاأْجساِم اأْفراِدها.

- نََتباَدُل التَّْشكيَل َمَع الَْمْجموعاِت اْل�أْخرى، اأْو نَُشكُِّل اأْشكال�ً َجديَدة.

ُر الْخْيَط اأو الَْحْبَل الرَّفيَع ِمْن ِخلاِل ثُقوِب الِْبطاقات. - نَُمرِّ

- نَْطوي َطَرَف الِْبطاَقِة الُْعْلِويَِّة بَِشْكِل اأْسُطوانَة، َونُْلِصُقها. 

ُر َخْيطاً داِخَل الطََّرِف الَْمْطِوّي. - نَُمرِّ

نا. - نَُعلُِّق ما َصَنْعناُه داِخَل ُغْرَفِة َصفِّ



١٠١

( اأماَم الِْعباَرِة َغْيِر  حيَحِة، َواإِشاَرَة ) ( اأماَم الِْعباَرَة الصَّ اإِشاَرَة ) ١- اأَضُع 

حيَحِة: الصَّ

-  ِمْن َحّقي اأْن اأَعبَِّر َعْن َراأْيي. )       (

- اأَعبُِّر َعْن َراأْيي بُِوضوٍح َودوَن َخَجل. )       (

آَخرين. )        ( آراِء اْل� -  ل� اأْسَتِمُع لِ�

٢ -  اأْكِمُل الَْفراغاِت بِما ُيناِسُبها:

- اأْسَتطيُع التَّْعبيَر َعْن َراأْيي بَِطريَقة: 

..................  ، .................. ، ..................

٣ - اأَبيُِّن واِجباتي ِعْنَدما اأماِرُس َحّقي في التَّْعبير.

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:    



١٠٢

آتية، ثم اأقّيم ذاتي ٤- بعد دراستي للوحدة، اأقراأ كّل عبارة من العبارات ال�

( في الخانة المناسبة:    بوضع اإشارة )

منخفضمتوسطمرتفعالعبارات

معرفتي بمظاهر العيش ال�آمن.

ذكري ل�أشكال العنف التي يتعرض لها ال�أطفال.

استنتاجي لحّقي في الحصوِل على غذاٍء كاٍف ومتنّوع.

معرفتي بحّقي في الرعاية الصحّية.

تسميتي للمؤسسات الحكومية التي تقدم الرعاية الصحّية.

معرفتي بواجباتي عند زيارتي لمؤسسات الرعاية الصحّية .

استنتاجي لكيفية حّقي في الحصول على التعليم.

آتية، ثم اأقّيم ذاتي ٥- بعد دراستي للوحدة، اأقراأ كّل عبارة من العبارات ال�

( في الخانة المناسبة:     بوضع اإشارة )

نادرًااأحيانًا دائمًاالعبارات

ألعاب الرياضّية والفنّية .  مشاركتي في اأنشطة ال�

تجنّبي التصرفات الخطرة التي تهّدد حياتي . 

حرصي على تناول الغذاء الصحّي. 

فحصي لتاريخ صلاحية ال�أغذية المعلّبة عند شرائها.

محافظتي على الهدوء والنظام عند زيارة المراكز الصحّية

قيامي بواجباتي المدرسية.

ألعاب الجماعّية. ُمشاركتي في ال�

اختياري المكان ال�آمن للعب.

تعبيري عن راأيي بحرية.
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مشروع الوحدة:

تجاَه  واجباتنا  عن  تُعّبر  واأخرى  مدرسِتنا،  في  حقوِقنا  عن  تُعبُِّر  لوحًة  نُصّمُم 
مدرسِتنا. 

اأقّيم ذاتي:

اأعّبــُر بلُغتــي عــن المفاهيــم ال�أساســّية التــي اكتســبتها مــن هــذه الوحــدة، بمــا 
ل� يزيــد عــن ثلاثــة اأســطر.



  المشــروع: شــكل مــن اأشــكال منهــج النشــاط؛ يقــوم الطلبــة )اأفــراداً اأو مجموعــات( بسلســلة مــن األــوان النشــاط التــي 

يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق اأهــداف ذات اأهميــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى اأنــه: سلســلة مــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد اأو الجماعــة لتحقيــق اأغــراض واضحــة ومحــددة 

فــي محيــط اجتماعــي برغبــة ودافعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .١

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣

ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.  .٤

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .٣

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.  .٤

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦

ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.



آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  .١

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢

تحديد خطوات سير المشروع.  .٣

أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع، )شــريطة اأن يشــترك جميــع اأفــراد المجموعــة فــي المشــروع مــن  تحديــد ال�  .٤

خــلال المناقشــة والحــوار واإبــداء الــراأي، باإشــراف وتوجيــه المعلــم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة ل�كتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن 

نجــاز حيــث يكــون اإيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً  الحريــة، والتخلــص مــن قيــود الصــف، وشــعور الطالــب بذاتــه وقدرتــه علــى ال�إ

مبدعــاً، ليــس المهــم الوصــول اإلــى النتائــج بقــدر مــا يكتســبه الطلبــة مــن خبــرات ومعلومــات ومهــارات وعــادات ذات 

فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم العامــة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .٢

ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .٣

التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .٤

دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .١

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .٢

تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .٣

تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .٤



رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الاآتي:

ال�أهــداف التــي وضــع المشــروع مــن اأجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، المســتوى الــذي تحّقــق لــكل هــدف، العوائــق فــي   .١

ــق. ــك العوائ ــة تل ــة مواجه ــق ال�أهــداف اإن وجــدت وكيفي تحقي

الخطــة مــن حيــث وقتهــا، التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة اأثنــاء التنفيــذ، التقّيــد بالوقــت المّحــدد للتنفيــذ،   .٢

ــة. ــة الخط ومرون

مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد. ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ  .٣

ــة، التعــاون فــي عمليــة التنفيــذ، الشــعور  قبــال علــى تنفيــذه بدافعّي تجــاوب الطلبــة مــع المشــروع مــن حيــث، ال�إ  .٤

بال�رتيــاح، اإســهام المشــروع فــي تنميــة اتجاهــات جديــدة لــدى الطلبــة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحقّق منها.  	

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  	

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.  	

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  	

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  	

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  	



قائمة المصادر والمراجع:
ــة، . ١ ــة الجامعَي ــة، دار المعرف ــة والمدين ــة للقري ــة العمــران، دراســة تحليلّي ــة فتحــي محمــد: )١٩٩٥م(، جغرافي ــو عيان اأب

ــكندرَية. س ال�إ

كناعنــة، د. شــريف، )١٩٩٢م(.، الشــتات الفلســطيني هجــرة اأم تهجيــر، ط١، القــدس: مركــز القــدس العالمــي . ٢

للدراســات الفلســطينية.

عروبة الخزرجي )٢٠٠٠(، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق )الطبعة ال�أولى(، عمان، دار الثقافة.. ٣

-  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، وفا، واقع الطفل الفلسطيني في ظل اتفاقية حقوق الطفل.. ٤

ــة، الطبعــة . ٥ ــة وال�قتصادي ــة والبشــرية وال�جتماعي ــة الطبيعي ــد ال�أول، الدراســات الجغرافي الموســوعة الفلســطينية، المجل

ــروت، ١٩٩٠م. ــى، بي أول ال�

ــى (، . ٦ أول ــة ال� ســلامي )الطبع ــام وال�إ ــي الع ــون الدول ــي القان ــة حقــوق الطفــل ف منتصــر ســعيد حمــودة )٢٠٠٧(، حماي

ــدة. ــة الجدي ســكندرية، دار الجامع ال�إ



 لجنة المناهج الوزارية: 

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح    د. صبري صيدم  

اأ. عزام ابو بكر            اأ. علي مناصرة  اأ. ثروت زيد   

د. سمية النخالة            م. جهاد دريدي د. شهناز الفار   

 لجنة الوثيقة الوطنّية لمنهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية، والدراسات الاجتماعّية: 

د. خميس العفيفي اأ.جمال سالم    اأ.منير عايش )منسقاً(  

اأ. ليلى الرجعي اأ.محمد عريدي    اأ.سها عبد الحميد  

اأ.فاتنة زمار اأ.اأحمد جوابرة    اأ.شذى طنينة   

اأ. جبران قادوس اأ. اإيمان ياسين    اأ. جميلة حلاوة    

تم بحمد الله


