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تمهيد

وزارة التربية والتعليم

مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين الثاني / 2016 م

يتصف اإلصالح التربوي بأنه المدخل العقالني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند إلى واقعية النشأة، 

الفلسطينية  الخصوصية  الفلسطيني في محاكاة  التعليمي  للنظام  المطورة  الوطنية  الرؤية  على  انعكس  الذي  األمر 

واالحتياجات االجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون من خالل عقد 

اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج 

إصالح يحقق اآلمال، ويالمس األماني ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 

خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجوانبها جميعاً، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية باقتدار، 

والبحث عن  العولمة  بين  التشتت  بإشكالية  التورط  دون  المعرفة  متطلبات عصر  مواجهة  على  قادر  لجيل  واإلعداد 

األصالة واالنتماء، واالنتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في 

وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصوالً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واٍع  

لمنطلقات عديدة تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرّية المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية 

وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية 

المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لوال التناغم بين األهداف والغايات 

والمنطلقات والمرجعيات، فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذا التطوير، بما يعّزز أخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس، 

لتوازن إبداعي خاّلق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا اإلطار جاءت المرجعيات التي تم االستناد إليها، 

وفي طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني، إضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني األول؛ لتوّجه الجهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  للطواقم  الشكر  إزجاء  الجهد، يغدو  المرحلة من  إنجاز هذه  ومع 

والتدقيق، واإلشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن 

على ثقة من تواصل هذه الحالة من العمل.



مقدمة

زمالءنا المعلمين والمعلمات األفاضل.. أبناءنا الطلبة.. أولياء األمور الكرام.. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نضع بين أيديكم الجزء الثاني من كتاب التنشئة الوطنية واالجتماعية للصف الرابع األساسي الذي عكس الجهود الحثيثة التي 

تبذلها وزارة التربية والتعليم؛ لتطوير نظام التعليم في فلسطين وتحسين نواتج التعلم بتطوير المناهج الدراسية كونها أحد 

أركان النظام التعليمي انطالقا من رؤية الوزارة ورسالتها التربوية وخططها االستراتيجية التي أولت اهتماما بتنشئة الفرد الفاعل 

المتسلح بقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان بما ينسجم مع الموروث الثقافي والديني والحضاري للشعب الفلسطيني.

جاء هذا الكتاب لبناء المنظومة القيمية والوطنية وتعزيزها لدى الناشئة من أبنائنا الطلبة لتواكب المتغيرات السياسية 

أرضنا،  على  الجاثم  االحتالل  يفرضها  التي  المختلفة  التحديات  وتواجه  والتكنولوجية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

الوطنية  المحاوالت  استمرار هيمنته وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا، وتقويض كل  إلى  باستخدامه وسائل مختلفة تهدف 

واإلقليمية والدولية الرامية إلى التحرر والبناء وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الثاني من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم الوطنية واالجتماعية التي ُتسهم في بناء  وتضمن الجزء 

الشخصية االجتماعية اإليجابية المتفاعلة مع المحيط االجتماعي وتكريس االنتماء وحب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته وتنمية 

الوعي بحقوقه وواجباته، والحفاظ على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في الوصول إلى 

التنمية المستدامة. 

وركز الكتاب في مضمونه على األنشطة التي تتمحور حول المتعلم وتهدف إلى تكريس حب المعرفة والبحث واالستكشاف 

وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم والتشبع بروح الحوار والتسامح والتعاون والمشاركة الفاعلة في الشأن المحلي والوطني، 

وُتعزز 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 وأخرى فنية ورياضية لتحقق أهداف ومحتوى الكتاب.

يشتمل الجزء الثاني على وحدتين هما: 

عرسنا  الشعبية،  أكالتنا  التراثية،  مالبسنا  القديم،  الفلسطيني  بيتنا  الدروس:  وضمت  بالدي  في  أجدادي  تراث  الثالثة: 

فلسطيني، ألعابنا الشعبية، قصة مثل شعبي.

الرابعة: مسؤوليتي وضمت الدروس: الممتلكات العامة والخاصة، ما أجمل النظام، بيئتي مسؤوليتي أنظم وقتي، أنا مواطن 

فاعل.

وأخيراً وليس آخراً فإننا نتوجه إلى زمالئنا المعلمين األفاضل والمعلمات الفلسطينيات الماجدات - ونحن نضع بين أيديهم هذه 

النسخة التجريبية من الكتاب- أال تبخلوا علينا بمالحظاتكم وآرائكم وتزويدنا بها لإلفادة منها واألخذ بها في الطبعات الالحقة. 

والله ولي التوفيق ...

فريق التأليف



المحتويات:

الوحدة الثالثة: تراث اأجدادي في بلادي         2

الدرس ال�أول: َبْيُتنا الِفَلْسطيِنيُّ الَقديم ......................................... ٤

الدرس الثاني:  َملابُِسنا التُّراثِيَّة.................................................١٦

ْعِبيَّة................................................ ٢٦ الدرس الثالث: اأَكلاتُنا الشَّ

الدرس الرابع: ُعْرُسنا ِفَلْسطيِنّي.................................................٣٦

ْعِبيَُّة.................................................٤٤         الدرس الخامس:األْعاُبنا الشَّ

         ٥٢............................................. ُة َمَثٍل َشْعِبيٍّ الدرس السادس : ِقصَّ

الوحدة الرابعة: مسؤوليتي          ٦1

ُة.................................... ٦٣ ة َوالعامَّ الدرس ال�أول: الُمْمَتَلكاُت الخاصَّ

الدرس الثاني:  ما اأْجَمَل النِّظام!............................................. ٧٢

الدرس الثالث:بيَئتي َمْسؤولِيَّتي................................................ ٨٠

الدرس الرابع:   اأنَظُِّم َوْقتي................................................... ٩١

الدرس الخامس: اأنا ُمواِطٌن فاِعل............................................. ١٠٠     

الصفحة:



٢

اْلَوْحَدُة الثّالثة

 تُراُث اأْجدادي في ِبلادي

تُراثي هويتي، ُيعِبُر عن جذوري في َوطني.

نُفكُر ونُناقُِش:



٣

ــوا  ــَع اأنشــطِتها،اأن يكون ــِل َم ــَد دراســِة هــذِه الَوحــدِة، والتّفاع ــِة بع ــَن الطّلب ــُع ِم ُيتوقَّ

قادريــَن علــى معرفــِة نمــاذج مــن تراثهــم الِفَلســطينّي، وتعزيــِز وعِيِهــْم بــه وانتمائهــم 

اإليــه، والمحافظــة عليــه، واإدراِك واجباتِِهــْم تجاَهــه، وتوظيــِف معارِفِهــْم، ومهاراتِِهــْم 

آتيــة:  ــِة، ويتــّم تحقيــُق ذلــك ِمــْن خــلاِل ال� نحــوه فــي حياتهــم العملّي

َوِر التراثية. ١- صياغِة عباراٍت تعّبُر َعْن مضموِن الصُّ

٢-  تلوين رسومات تراثية فلسطينية.

٣-  كتابِة قصٍص تعبيريٍّة من خلال الرسومات التراثية.

٤- تنظيِم معارض تراثية.

٥ - َتحضيِر اأَكلات شعبّية ِفَلسطينية.

٦- تصميِم مجّسماٍت، واأشكاٍل ِمْن موادِّ البيئِة المحلّّيِة.

٧- تنفيِذ زياراٍت.

٨- البحِث، وكتابِة التّقاريِر، وتنفيِذ المشاريِع.

ألعاب. ٩- ممارسِة ال�



٤

ُصَوٌر ِمَن التُّراِث الِفَلْسطيِنّي

اأَدواٌت ِفَلْسطيِنيٌَّة َقديَمةُبيوٌت ِفَلْسطيِنيٌَّة َقديَمة 

َبْيُتنا الِفَلْسطيِنيُّ الَقديم1

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

. ١- معرفِة َمْعنى التُّراِث الِفَلْسطيِنيِّ

٢- مقارنِة َبْيَن الَبْيِت الِفَلْسطيِنيِّ الَقديم، َوالَبْيِت الَحديث؛ ِمْن َحْيُث َشْكلُه، َواأْقساُمه، َوَموادُّ بِنائِه.

٣- استنتاِج اأَهِميَِّة َتْرميِم الُبيوِت الَقديَمِة َوال�ْسِتفاَدِة ِمْنها.

أَدواِت التُّراثِيَِّة الِفَلْسطيِنيَّة الَّتي كانَْت ُمْسَتْخَدَمًة َقديماً. ٤- تعداِد َبْعِض ال�

َوَر ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:  َنشاط )1(: نُلاِحُظ الصُّ



٥

       َدْبَكٌة ِفَلْسطيِنيٌَّة َقديَمة      َملابٌِس ِفَلْسطيِنيٌَّة َقديَمة

َور.      نَْقَراأ الِعباراِت الَمْكتوَبَة اأْعلى الصُّ
 نََتحاَوُر في َمْعنى التُّراث.

 
اأنا َتَعلَّْمت:

أَدوات،  التُّراُث: هو كُلُّ َشْيٍء اأنَْتَجُه اأْجداُدنا واْسَتْخَدموه َقديماً، ِمْثل: الُبيوت، َوال�

ْعِبيَّة، َوَغْيِرها. أْمثاِل الشَّ َوالَملابِِس الَقديَمة، َوال�أغاني َوال�



٦

َسَبُب  ما  ها:  َجدُّ قاَل  َمْسروَرة،  ها  َجدِّ َبْيَت  َخديَجُة  زاَرْت     

ُسروِرِك يا َخديَجة؟

َخديجة: َقَضْينا َيْوماً ُمْمِتعاً، َفَقْد قُْمنا َمع ُمَعلَِّمِتنا بَِجْولٍَة في ُبيوِت َبْلَدتِنا الَقديَمة، 

َوِمْنها َبْيُتنا الَقديم. 

ة: َوماذا َتَعلَّْمِت َعِن الُبيوِت الِفَلْسطيِنيَِّة الَقديَمة؟ الَجدَّ

َخديَجة: قالَْت لَنا الُمَعلَِّمة: كانَْت ُبيوتُنا الِفَلْسطيِنيَُّة  

الَقديَمُة َبسيَطة، ُبِنَيْت ُجْدرانُها َواأْسُقُفها ِمَن 

الِحجاَرِة َوالطِّين، َوَبْعُضها ُسِقَف بِال�أْخشاِب، 

َوُوِضَع َعَلْيها َطَبَقٌة ِمَن الطِّين.

ة: هذا َصحيٌح يا ُبَنيَّتي.  الَجدَّ

تي؟ َخديَجة: لِماذا تُِرَكْت هِذِه الُبيوُت يا َجدَّ

َرْت َمع  ة: لََقْد َتَغيََّرْت ُظروُف َحياِة النَّاس، َوَتَطوَّ الَجدَّ

َمن، َفبنوا ُبيوتاً َحديَثًة َبَدل�ً ِمْنها. ُمروِر الزَّ

ؤاِل الَّذي َيليِهما: َوَر، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ  َنشاط )2(: َنْقَراأ النَّصَّ ال�آتَِي، َونُلاِحُظ الصُّ

  نَْسَتْنِتُج الَفْرَق َبْيَن البيوِت الَقديَمِة َوالَحديَثِة.    



٧

َنشاط )٣(: نَُلوِّن:

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:

  األْوان.    

التَّْنفيذ: 
ــي  ــَث ف ــَت الَحدي ُن الَبْي ــوِّ ِل، ونَُل أوَّ ــِع ال� ــي الُمَربَّ ــَم ف ــَت الَقدي ُن الَبْي ــوِّ   نَُل

ــي: ــِع الثّان الُمَربَّ

 
اأنا َتَعلَّْمت:

ــًة ِمــَن الِحجــاَرِة َوالطّيــن، َوَبْعُضهــا َمْســقوٌف  - كانَــِت الُبيــوُت الِفَلْســطيِنيَُّة الَقديَمــُة َمْبِنيَّ
ٍن ِمــْن ُغْرَفــٍة  بِال�أْخشــاِب َوَعَلْيــِه َطَبَقــٌة ِمــَن الطّيــن. َوعاَشــْت كُلُّ اأْســَرٍة فــي َبْيــٍت ُمَكــوَّ

أْكَثــَر ِمــْن اأْســَرٍة َتْربُِطُهــْم ِصَلــُة َقراَبــة.   ِة ُغــَرٍف لِ� واِحــَدة، اأْو ِعــدَّ
ْســَمْنت، والَحَجــر، َوُمْعَظُمهــا  - تُْبنــى الُبيــوُت الِفَلْســطيِنيَُّة فــي الَوْقــِت الحاِضــِر ِمــَن ال�إِ

َدُة الُغــَرف.  واِســَعٌة َوُمَتَعــدِّ

ــًة ِمــَن الِحجــاَرِة َوالطّيــن، َوَبْعُضهــا َمْســقوٌف  ــًة ِمــَن الِحجــاَرِة َوالطّيــن، َوَبْعُضهــا َمْســقوٌف - كانَــِت الُبيــوُت الِفَلْســطيِنيَُّة الَقديَمــُة َمْبِنيَّ - كانَــِت الُبيــوُت الِفَلْســطيِنيَُّة الَقديَمــُة َمْبِنيَّ

)1()2(



٨

: َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.
  نُلاِحــُظ َونُناِقــُش الَفــْرَق َبْيَن َتْقســيماِت الَبْيِت الَقديم، َوَتْقســيماِت 

الَحديث. الَبْيِت 
ــّبوَرة، َونَْكُتــُب فيــه الَفــْرَق َبْيــَن َتْقســيماِت   نَْرُســُم َجــْدول�ً َعلــى السَّ
َونَْكُتُبهــا فــي  الَبْيــِت الَحديــث،  َوَتْقســيماِت  الَقديــم،  الَبْيــِت 

الَجــْدَول )١(.

 جدول )١(

اأْقساُم الَبْيِت الَحديث اأْقساُم الَبْيِت الَقديم

بيت حديثبيت قديم



٩

 التَّْنفيذ: 

  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

  َتْنَقِسُم كُلُّ َمْجموَعٍة اإِلى َفريَقْين.

ــِن َبْيَنُهمــا َمســاَفٌة ُمناِســَبة،    نَْرُســُم َخطَّْيــِن ُمَتوازَيْي

َوَيِقــُف ل�ِعبــو الَفريــِق الواِحِد َعلــى اأَحِد الَخطَّْين، 

َكمــا فــي الرَّْســم )١(.

ُل ِمــَن  أوَّ   ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرة، َيْبــَداأ الّلاِعــُب ال�

ِمــْن َخــطِّ  بَِقَدِمــِه  الُكــَرِة  بِــَرْكِل  ِل  أوَّ ال� الَفريــِق 

آَخــر، َكمــا فــي  ــِق ال� ــِه، لَِتَتجــاَوَز َخــطَّ الَفري َفريِق

ْســم )٢(. الرَّ

  َيقــوُم اأيُّ ل�ِعــٍب ِمــَن الَفريــِق الثّانــي بُِمحاَولَــِة 

ِل، َوهَكــذا. أوَّ هــا، ثُــمَّ َرْكِلهــا اإِلــى الَفريــقِ ال� َصدِّ
آَخر.  اإِذا َتجاَوَزت الُكَرُة َخطَّ اأَحِد الَفريَقْين، تُْحَتَسُب نُْقَطة لِْلَفريِق ال�

ُل اأْكَبَر َعَدٍد ِمَن النِّقاط.  َيفوُز الَفريُق الَّذي ُيَسجِّ

َنشاط )٤(: َنْلَعب:             

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 صاِفَرة، كَُرٌة لُِكلِّ َمْجموَعة،  َطْبشوَرة.

)١(

)٢(



١٠

َوَر ال�آتَِيَة، َونَُعبُِّر َعْنها ِكتاِبّيًا: َنشاط )5(: نُلاِحُظ الصُّ

 
اأنا َتَعلَّْمت:

ــا الِفَلْســطيِنيِّ َيِجــُب الُمحاَفَظــُة َعَلْيهــا، َوَعــدم  ــْن تُراثِن ــدُّ الُبيــوُت الَقديَمــُة ُجــْزءاً ِم  تَُع
ــٍة َوَثقاِفيَّــة، َوَمتاِحــَف  َهْدِمهــا، َوَتْرميُمهــا )اإِْصلاُحهــا( َوال�ْســِتفاَدُة ِمْنهــا، َكاأنِْدَيــٍة ِرياِضيَّ

ــراَث اأْجداِدنــا، َوَغْيِرهــا.   نَْعــِرُض فيهــا تُ



١١

ال�أداة الَبديَلُة َعْنها 
في الَوْقِت الحاِضر

اْسِتْعماُلها  ُصَوُر اأَدواٍت تُراثِيَّة  اْسُمها

جاروَشة
)طاحونة(

ِمْحراُث

 ال�أْرض

زير 

َوَر ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُْكِمُل الَجْدَوَل: َنشاط )٦(: نُلاِحُظ الصُّ



١٢

    َحَجُر الَبّد

)مصباح كاز(

    الِمْهباش

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َوالِمْنَجل،  َكالِمْحراِث  زِراِعيٌَّة  اأَدواٌت  ِمْنها:  َكثيَرة،  اأَدواٍت  َقديماً  اأْجداُدنا  اْسَتْخَدَم 

نتاِج الُخبِز، َوالِقْدِر  لِيٌَّة كالطّاحونَِة لَِطْحِن الُحبوِب الِغذائِيَّة، َوالطّابوِن ل�إ َواأَدواٌت َمْنِز

أَدواِت الَقديَمِة ال�أْخرى. ناَرة، َوَغْيِرها ِمَن ال� راِج لِْلاإِ ِة لِْلماء، َوالسِّ لِلطَّْهي، َوالَجرَّ



١٣

ُم سّجادة وَرقِيَّة: َنشاط )7( نَُصمِّ

 التَّْنفيذ:

 نَاأُْخُذ َوَرَقًة َونَْطويها ِمَن الُمْنَتَصف، ثُمَّ نَْرُسُم بَِقَلِم 
ِمْن  َتْبَداأ  ُمَتساِوَية،  ُخطوطاً  َوالِمْسَطَرِة  الرَّصاِص 
َخطِّ الطَّّي، َول� َتِصُل اإِلى نِهاَيِة الطََّرِف الُعْلِوّي، 

َكما في الرَّْسم )١(.
  نَُقصُّ الُخطوَط بِالِمَقصِّ دوَن الُوصوِل اإِلى نِهاَيِة 

الطََّرِف الُعْلِوّي، َكما في الرَّْسم )٢(.
َعَلْيها  َونَْرُسُم  ُمْخَتِلف،  بَِلْوٍن  ثانَِيًة  َوَرَقًة  نَاأُْخُذ    
ها اإِلى ُمْسَتطيلات، َكما  ُخطوطاً ُمَتساِوَية، َونَُقصُّ

في الرَّْسم )٣(.
َتْحِت  ِمْن  ُرُه  َونَُمرِّ ُمْسَتطيلاً،  َشريطاً  نَاأُْخُذ    
ِمْن  ُرُه  نَُمرِّ ثُمَّ  ال�أولى،  الَوَرَقِة  في  ِل  أوَّ ال� ريِط  الشَّ
ريِط  ُرُه ِمْن َتْحِت الشَّ ريِط الثّاني، ثُمَّ نَُمرِّ َفْوِق الشَّ

الثّالِث، َوهَكذا، َكما في الرَّْسم )٤(.
أْطراِف  أْوراِق َعلى ال�  َبْعَد ال�نِْتهاء، نَْطوي َزوائَِد ال�

اإِلى الَخْلف، َونُْلِصُقها.
ّف.   نَْعِرُض الّسّجاداِت الَّتي اأنَْتْجناها في ُغْرَفِة الصَّ

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

ن، ِمْسَطَرة، َقَلُم َرصاص، ِمَقصٌّ اآِمن، ل�ِصق.  َوَرٌق ل�ِمٌع ُمَلوَّ

)١(

)٢(

)٣(

)٤(



١٤

ُم زِياَرة: َنشاط )8(: نَُنظِّ

التَّْنفيذ:

   نَْختاُر َبْيتاً َقديماً َقريَباً ِمنّا لِِزياَرتِه.

ياَرة. ُد اأْهداَف الزِّ    نَُحدِّ
أْوراق؛ لَِتْدويِن َوَتْوثيِق ما شاَهْدناه. أْقلاَم َوال�  نَْسَتْخِدُم اآلََة التَّْصوير، وال�

ّف، َونََتناَقُش فيها. َوَر والَمعلوماِت في الصَّ  نَْعِرُض الصُّ

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

   اآلَُة َتْصوير، َقَلم، َدْفَتر.  



١٥

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

آتَِية: ١- اأْكِمُل الَفراَغ في الِعباراِت ال�

ِمْنهــا:         َمــوادَّ  الَقديــِم  الِفَلْســطيِنيِّ  الَبْيــِت  بِنــاِء  فــي  اأْجداُدنــا  اْســَتْخَدَم  اأ-    

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

  ب- نَْسَتْخِدُم في بِناِء الَبْيِت الِفَلْسطيِنيِّ الَحديِث َموادَّ ِمْنها:

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

٢- اأْكُتــُب الَبديــَل الُمْســَتْخَدَم فــي الَوْقــِت الحاِضــِر لـِـْلاأَدواِت التُّراثِيَّــِة الِفَلْســطيِنيَِّة 

آتَِية: ال�

أداُة التُّراثِيَّة الَبديُل الحالِي َعْنهاال�

الِمْحراُث الَخَشِبّي

الِمْهباش

الطّابون

)مصباح الكاز(

َحَجُر الَبّد

   ٣- َكْيَف ُيْمِكُن الِحفاُظ َعلى التُّراِث الَقديِم في الَوْقِت الحاِضر؟

نترنت، عن اأدواٍت تُراثية ِفَلسطينية اأخرى، ونكتُب  نبحُث ِمْن خلاِل ال�إ

تقريراً قصيراّ عنها.



١٦

2
َملاِبُسنا التُّراثِيَّة

ْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

ُجِل الِفَلْسطينّي.  ِة ِبالرَّ ١- معرفِة الَملاِبِس التُّراِثيَِّة الخاصَّ

ِة ِبالَمْراأِة الِفَلْسطيِنيَّة. ٢- معرفِة الَملاِبِس التُّراِثيَِّة الخاصَّ

ز.    ٣- بياِن اأَهِميَِّة الثَّْوِب الِفَلْسطيِنيِّ الُمَطرَّ

َوَر ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:  َنشاط )1(: نُلاِحُظ الصُّ

.   نَْكُتُب اأْسماَء الَملابِِس التُّراثَِيِة لِلرَُّجِل الِفَلْسطيِنيِّ



١٧

َنشاط )2(: نَُلوُِّن، َونَُصنِّف:

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

  األْواٌن َخَشِبيَّة. 

التَّْنفيذ: 
ُن الَملابَِس التُّراثِيََّة الَقديَمة.   نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.         نَُلوِّ

ــماَء  ــة، َواأس ــِة الَقديَم ــطيِنيِّ التُّراثِيَّ ــِل الِفَلْس ُج ــِس الرَّ ــماَء َملابِ ــُف اأْس   نَُصنِّ
ــْدَول )١(. ــي الَج ــة ف ــطيِنيِّ الَحديَث ــِل الِفَلْس ُج ــِس الرَّ َملابِ

 
اأنا َتَعلَّْمت:

ماَية،  ْروال، َوالُقْمباز اأو الدِّ ُن ِمْن: السِّ اْرَتدى الرَُّجُل الِفَلْسطيِنيُّ َقديماً َملابَِس َتَتَكوَّ

ْعِب الِفَلْسطيِنّي. َوالِعقال، َوالَحطَّة، َوالكوِفيَّة؛ الَّتي تَُمثُِّل َرْمَز نِضاِل الشَّ



١٨

َجْدَول )١(

َملابُِس الرَُّجِل الِفَلْسطيِنيِّ الَحديَثةَملابُِس الرَُّجِل الِفَلْسطيِنيِّ التُّراثِيَُّة الَقديَمة

 -
 -
-
-
-

-
-
-
-
-



١٩

 َنشاط )٣(: 

الَفعالِيَّة ال�أولى: نُلاِحُظ، َونَْسَتْنِتُج، َونَْكُتب:

 نَْكُتُب في الُمَربَّعاِت اأْسماَء لِباِس الَمْراأِة الِفَلْسطيِنيَِّة التُّراثِّي:



٢٠

 
اأنا َتَعلَّْمت:

هــا الثَّــْوُب الِفَلْســطيِنيُّ  َعــة، اأَهمُّ ــًة ُمَتَنوِّ اْرَتــَدِت الَمــْراأُة الِفَلْســطيِنيَُّة َقديمــاً َملابـِـَس تُراثِيَّ

ياتُُه ِمــْن ِمْنَطَقــٍة اإِلــى اأْخــرى.  اأِْس َتْخَتِلــُف ُمَســمَّ ُز بِاأْشــكاٍل َجميَلــة، َوِغطــاٌء لِلــرَّ الُمَطــرَّ

ــي  ــطيَن ف ــاِء ِفَلْس ــْن نِس ــٍر ِم ــِة لَِكثي َب ــواِب الُمَحبَّ أْث ــَن ال� ، ِم ــطيِنيُّ ــْوُب الِفَلْس ــا زاَل الثَّ َوم

َوْقِتنــا الحاِضــر. 

الَفعالِيَُّة الثّانَِية: نُلاِحُظ، َونَْسَتْنِتج، َونَُعبِّر:



٢١

  لِماذا ُيحاِفُظ الِفَلْسطيِنّيوَن َعلى الثَّْوِب الِفَلْسطيِنيِّ الُمَطرَِّز؟

 
اأنا َتَعلَّْمت:

- تُحاِفُظ نِساُء ِفَلْسطيَن َعلى الثَّْوِب الِفَلْسطيِنّي الُمَطرَّز، ِعْنَدما َيْلَبْسَنُه في ُمناَسباتِنا 
أْعراِس َوال�ْحِتفال�ِت الَوَطِنيَّة. َكال�

- اْرتِداُء النِّساِء الِفَلْسطيِنّياِت لِلثَّْوِب الُمَطرَِّز؛ َيُدلُّ َعلى اْفِتخاِرِهنَّ َواْعِتزاِزِهنَّ بُِهِويَِّتِهنَّ 

َوتُراثِِهنَّ الِفَلْسطيِنّي، َوَتَزيََّنت الَمْراأُة الِفَلْسطيِنيَُّة بالِحليِّ والُمجوَهرات.

ؤاِل الَّذي َيليها: َنشاط )٤(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُجيُب َعِن السُّ



٢٢

َنشاط )5(: نَُلوِّن:



٢٣

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 ِستُّ ِسلاٍل ُمَرقََّمة، كَُرتان، َطْبشوَرة.
التَّْنفيذ: 

  نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع قاِطرات.

  نَْختاُر قاِطَرَتْيِن لِلتَّنافُس.

 نَْرُســُم َخــطَّ بِداَيــة، َوَعلــى ُبْعــِد َثلاَثــِة اأْمتــاٍر 

ــلاَل لـِـُكلِّ قاِطــَرة ُمَرقََّمــًة َعلى  ِمْنــُه نََضــُع السِّ

التَّوالــي، َكمــا فــي الرَّْســم )١(.

ُل ِمــْن كُلِّ قاِطَرٍة بَِتْصويِب  أوَّ  َيْبــَداأ الّلاِعــُب ال�

ــلال، َكمــا  الُكــَرِة َوَرْمِيهــا اإِلــى اإحــدى السِّ

فــي الرَّْســم )٢(. 

ــُم  َق ــُب الرَّ ــلَّة؛ ُيْحَس ــَرُة السَّ ــِت الُك  اإِذا َدَخَل

ــَرة. ــاً لِْلقاِط ــا نِقاط ــوُب َعَلْيه الَمْكت

ــَر  أْكَب ــَدَد ال� ُل الَع ــجِّ ــي تَُس ــَرُة الَّت ــوُز القاِط  َتف

ــاط. ــَن النِّق ِم
 القاِطَرُة الفائَِزُة في اللُّْعَبِة ال�أولى، َتَتناَفُس َمَع القاِطَرِة الفائَِزِة في اللُّْعَبِة 

الثّانَِية، َوهَكذا.

 

َنشاط )٦(: َنْلَعُب:        

)١(

)٢(



٢٤

ُم َمْعِرضًا للتُّراِث الِفَلْسطينّي: َنشاط )7(: نَُنظِّ

  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
أولــى تَُنظِّــُم َمْعِرضــاً فــي الَمْدَرَســة، َوَتْختــاُر الَمــكاَن َوالزَّمان،    الَمْجموَعــُة ال�

أْدواَر َعلــى َبِقيَّــِة الَمْجموعات. َوتُــَوزُِّع ال�
  الَمْجموَعُة الثّانَِيُة َتْجَمُع ُصَوراً لِلتُّراث، َوتُْلِصُقها َعلى َكْرتوٍن ُمَقّوى.

  الَمْجموَعُة الثّالَِثُة َتْجَمُع اأَدواٍت تُراثِيَّة.
  الَمْجموَعُة الّرابَِعُة َتْجَمُع َملابَِس واأْشياَء ُمَطرََّزة.

ثُُهــم  أْخــرى لزيارتــه، َونَُحدِّ فــوِف ال�   َبْعــَد َتْرتيــِب الَمْعــِرِض نَْدعــو َطَلَبــَة الصُّ
عــن محتوياتــه.



٢٥

١ - اأْكُتُب في الَفراغاِت اأْسماَء َملابَِس تُراثِيٍَّةكاَن َيْلَبُسها الرَُّجُل الِفَلْسطيِنيُّ 
َقديماً:

........................ *    

 ........................ *    

......................... *    

......................... *    

٢ - َكْيَف تُحاِفُظ نِساُء ِفَلْسطين َعلى الثَّْوِب الِفَلْسطيِنيِّ الُمَطرَّز؟ 

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

نترنت، َعْن: نبحُث ِمْن خلاِل ال�إ

- صوٍر لملابس تراثّية ِفَلسطينّية، ونصمم منها لوحة جدارية.

ينِة في الُبيوِت. - اأْمِثَلٍة لَِلوحاٍت ِمَن الُمَطرَّزاِت، تُْسَتْخَدُم لِلزَّ



٢٦

٣
ْعِبيَّة اأَكلاتُنا الشَّ

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

ْعِبيَِّة الِفَلْسطيِنيَّة. َكلاِت الشَّ ١- معرفِة َبْعِض ال�أ

٢- ذكِر اأَكلاٍت َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيٍَّة َمْصَدُرها َنباتاٌت َبِريَّة.

ْهِي َقديمًا. َدواِت الَّتي اْسَتْخَدَمها الِفَلْسطيِنيُّ في الطَّ ٣- توضيِح اْل�أ

ُرِق الَّتي اْسَتْخَدَمها الِفَلْسطيِنيُّ في ِحْفِظ الِغذاِء َقديمًا وَحديثًا. ٤- استنتاِج َبْعِض الطُّ

َوَر ال�آتَِيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُْكِمُل الَجْدَوَل الَّذي َيليها:  َنشاط )1(: نُلاِحُظ الصُّ



٢٧

ْعِبيَِّة الِفَلْسطيِنيَّة أْكَلِة الشَّ ناتاْسُم ال� الُمَكوِّ

: َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

 نَْختاُر اأْكَلًة َشْعِبيًَّة ِفَلْسطيِنيَّة.

ــِة،  أْكَل نــاِت ال� ــدُّ َجــْدَول�ً لُِمَكوِّ  نُِع

ــِة َتْحضيِرهــا. َوَطريَق

ناِت   َيْعِرُض ُمَمثُِّل الَمْجموَعِة،ُمَكوِّ

لَِبِقيَِّة  أْكَلِة،  ال� َتْحضيِر  َوَطريَقَة 

الَمْجموعات.

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َرُة،  َوالُمَجدَّ َوالَمْنَسُف،  ُن،  الُمَسخَّ ِمْنها:  َعٍة،  ُمَتَنوِّ ِفَلْسطيُن ِباأَكلاٍت َشْعِبيٍَّة  َتْشَتِهُر 

البيَئِة  ِمَن  ناتِها  ُمَكوِّ َتَوفُُّر  اإِْعداِدها  َعلى  َوَقْد ساَعَد  والَمْفتوُل.  َوالَفلاِفُل،  ُص،  َوالُحمُّ

ْعِبيَُّة التُّراثِيَُّة ُمْنَتِشَرًة في قُرانا َوُمُدنِنا الِفَلْسطيِنيَّة. أَكلاُت الشَّ الِفَلْسطيِنيَّة، َوما زالَْت هِذِه ال�

رة  ْعِبيَّة المجدَّ ِمْن اأَكلاتِنا الشَّ
نات:  الُمَكوِّ

........ -١       

........ -٢       



٢٨

يَِّة في الَعموِد )1(، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:  َنشاط )2(: نُلاِحُظ ُصَوَر النَّباتاِت الَبرِّ

ها ِمْنهاالنَّْبَتُة الَبِريَُّة الِفَلْسطيِنيَّة ْعِبيَُّة الِفَلْسطيِنيَُّة الَّتي نُِعدُّ ال�أْكَلُة الشَّ

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

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

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

ها ِمْن تِْلَك النَّباتاِت في الَعموِد )٢(. ْعِبيَِّة الَّتي نُِعدُّ أْكلاِت الشَّ  نَْكُتُب اأْسماَء ال�

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َيِتمُّ َتْحضيُرها ِمَن النَّباتاِت الَبِريَِّة الُمَتَوفَِّرِة في البيَئِة  اأَكلاٌت َشْعِبيٌَّة ِفَلْسطيِنيٌَّة   يوَجُد 

ْعَتِر، َوالُخبيَزِة، َوَوَرِق اللِّسان، َوالَعكّوِب، َوَغْيِرها. الِفَلْسطيِنيَّة، ِمْثل: الزَّ

عمود )٢(عمود )١(



٢٩

ْهِي، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:  َنشاط )٣(: نُلاِحُظ ُصَوَر اأَدواِت الطَّ

ال�أداُة الُمْسَتْخَدَمُة حالِّيًاال�أداُة الُمْسَتْخَدَمُة َقديمًا

طابون

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

بابور

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

ِقْدر

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

أداِة الُمْسَتْخَدَمِة في الطَّْهِي َحديثاً في الَعموِد )٢(، ُمقابَِل اأداِة الطَّْهِي الَقديَمِة    نَْكُتُب اْسَم ال�
في الَعموِد )١(. 

عمود )٢(عمود )١(



٣٠

 
اأنا َتَعلَّْمت:

اْســَتْخَدَم الِفَلْســطيِنيُّ َقديمــاً اأَدواٍت لَِطْهــِي َطعاِمــه، ِمْنهــا: الطّابــوُن َوَمْوِقــُد الَحطــِب 

ــة، كمــا اســتخدم البابــوَر الــذي  ــِة والنَّباتِيَّ اللـّـذاِن َيْعَمــلاِن بِاْحِتــراِق الُمَخلَّفــاِت الَحَيوانِيَّ

ــة.  أوانــي الفّخاريَّــة َوالَمْعَدنِيَّ يعمــل بِالــكاز، اإِضاَفــًة اإِلــى ال�

ــراِن الَّتــي  أْف ــل: ال� َرِت ال�أدواُت الُمْســَتْخَدَمُة فــي الطَّْهــي فــي َوْقِتنــا الحاِضــِر، ِمْث  َتَطــوَّ

أوانــي الَّتــي تُْســَتْخَدُم لَِتْقديــِم الطَّعــام، ِمْثــل:  َعــِت ال� َتْعَمــُل بِالغــاِز اأو الَكْهُربــاء. َكمــا َتَنوَّ

ــِة َوالِبلاْســتيِكيَّة. ــِة َوالَمْعَدنِيَّ أوانــي الزُّجاِجيَّ ال�



٣١

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:         َنشاط )٤(: نُلاِحُظ الصُّ

٣              2             1

٣              2             1

٣              2             1



٣٢

 نَُعبُِّر َشَفِويّاً َعِن الط�ُرِق الَقديَمِة في ِحْفِظ الَموادِّ الِغذائِيَِّة.

  نََتناَقُش، ثُمَّ نَْكُتُب في الَجْدَوِل ُطُرَق الِحْفِظ الَحديَثَة لِْلَموادِّ الِغذائِيَّة:

ُة الِغذائِيَّة  ًة َطويَلًة  المادَّ  الطُُّرُق الَحديَثُة لِِحْفِظها ُمدَّ

الَبْندوَرة 

  ال�أْسماك 

الَحليب     

 

اأنا َتَعلَّْمت:

- اْســَتْخَدَم الِفَلْســطيِنيُّ َقديمــاً ُطُرقــاً َبســيَطًة لِِحْفــِظ الِغــذاء، ِمْنهــا: َتْجفيــُف َبْعــِض 

ــْمس، ثُــمَّ َتْخزيُنهــا. َوَتْمليــُح  ِة الشَّ الَخْضرواِت؛كالَبْنــدوَرِة َوالباِمَيــة َتْحــَت اأِشــعَّ

ــِض الُخضــاِر  ــوِن َوَبْع ْيت ــُل الزَّ ــت، َوَتْخلي ْي ــاِن بِالزَّ ألْب ــُظ ال� ــماك، َوِحْف أْس ــاِن َوال� أْجب ال�

ــح. بِالمــاِء َوالِمْل

- َيْســَتْخِدُم الِفَلْســطيِنيُّ فــي الَوْقــِت الحاِضــِر ُطُرقــاً َحديَثــًة لِِحْفــِظ ِغذائـِـه، ِمْثــل: َتْجميِد 

أْســماك، َوَبْعــِض الُخضــار، َوَتْعليــِب الَكثيــِر ِمــَن الَمــوادِّ الِغذائِيَّة. اللُّحــوِم، َوال�



٣٣

ُم َخروفًا: َنشاط )5(: نَُصمِّ

التَّْنفيذ:

أْســَوِد َشــْكَل َوْجــِه   نَْرُســُم َعلــى َوَرِق الَكْرتــوِن ال�

أْرُجــل،  َخــروف، َونَْرُســُم الَعْيَنْيــِن َوالَفــَم َوال�

هــا، َكمــا فــي الرَّْســم )١(. َونَُقصُّ

ْحــِن الَوَرِقــّي لُِيَشــكَِّل   نُْلِصــُق الُقْطــَن َعلــى الصَّ

ِجْســَم الَخــروف، َكمــا فــي الرَّْســم )٢(.

أْرُجــَل َعلــى الِجْســم، َكمــا  اأَْس َوال� ــرَّ  نُْلِصــُق ال

فــي الرَّْســم )٣(.

الَوسائُِل َوال�أَدوات: 

ــُم َرصــاص،   ــَود، َقَل ــوٍن اأْس ــِرّي، َوَرُق َكْرت ــّي دائِ ــتيِكيٌّ اأْو َوَرِق ــٌن بِلاْس  َصْح

ــن، ل�ِصــق. ــن، قُْط ــصٌّ اآِم ِمَق

)١(

)٢(

)٣(



٣٤

َنشاط )٦(: َنْلَعُب:        

الَوسائُِل َوال�أَدوات: 

 كُراٌت بَِعَدِد القاِطرات، صاِفَرة.

التَّْنفيذ:

ْحماء. ُذ َتْمريَن ال�إِ  نَْخُرُج اإِلى الّساَحِة بِِنظام، َونَُنفِّ

 نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع قاِطرات، َوَتْختاُر كُلُّ قاِطَرٍة قائِداً لَها.

 َيِقــُف قائـِـُد كُلِّ قاِطــَرٍة ُمقابِــَل قاِطَرتـِـِه، َعلــى ُبْعــٍد 

ُمناِســب، َكمــا فــي الرَّْســم )١(.

 َيــْركُُل القائِــُد الُكــَرَة ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرِة اإِلــى 

ْســم )٢(. ل، َكمــا فــي الرَّ أوَّ الّلاِعــِب ال�

ُل َرْكَل الُكــَرِة اإِلــى القائـِـد، ثُــمَّ  أوَّ  ُيعيــُد الّلاِعــُب ال�

َيْرِجــُع اإِلــى اآِخــِر القاِطــَرة، َكمــا فــي الرَّْســم )٣(.

ــْركُُل القائِــُد الُكــَرَة اإِلــى الّلاِعــِب الثّانــي، الَّــذي   َي

ُيعيــُد َرْكَلهــا اإِلــى القائِــد، ثُــمَّ َيعــوُد اإِلــى اآِخــِر 

القاِطــَرة، َوهكــذا.

ُل اإِلى َمكانِه. أوَّ  َتْسَتِمرُّ اللُّْعَبُة َحتّى َيعوَد الّلاِعُب ال�

أْصِليَّة.  َتفوُز القاِطَرُة الَّتي َيعوُد َجميُع ل�ِعبيها اإِلى اأماِكِنِهْم ال�

)١(

)٢(

)٣(



٣٥

حيَحــة، َواإِشــاَرَة )  ( ُمقابـِـَل الِعبــاَرِة   ١ - اأَضــُع اإِشــاَرَة ) ( ُمقابـِـَل الِعبــاَرِة الصَّ
حيَحِة:  َغْيــِر الصَّ

ْعِبيَُّة الِفَلْسطيِنيَُّة الَقديَمُة ُجْزءاً ِمْن تُراثِنا أَكلاُت الشَّ   - تَُشكُِّل ال�
    الِفَلْسطيِنّي.               )           (

  - اْسَتْخَدَم الِفَلْسطيِنيُّ َقديماً الَكْهُرباَء َكَمْصَدٍر لِلطّاَقِة 
   لَِطْهِي َطعاِمه.                  )           (

  - َتْخَتِلُف اأواني الطَّْهِي الَّتي اْسَتْخَدَمها الِفَلْسطيِنيُّ َقديماً، 
    َعِن الَّتي نَْسَتْخِدُمها في الَوْقِت الحاِضر.     )           ( 

  
٢- اأْكُتُب في الَفراغاِت اأْسماَء َثلاِث اأَكلاٍت َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيَّة:

............................ *    

............................ *    
............................. *    

ــِة  ــُر اأْســماَء اأَكلاٍت َشــْعِبيٍَّة ِفَلْســطيِنيٍَّة َيِتــمُّ َتْحضيُرهــا ِمــَن النَّباتــاِت الَبِريَّ ٣ – اأْذكُ
الِفَلْســطيِنيَّة.

آتَِية؟ ٤ – َكْيَف نَْحفُظ ال�أطعَمَة ال�
     الُملوِخيَّة: ..........................
     الِعَنب:............................
     اللُّحوم:............................

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               



٣٦

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

٤
 ُعْرُسنا فَِلْسطيِنّي

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

١- بياِن اأْبَرِز َمظاِهِر الُعْرِس الِفَلْسطيِنّي.

ْلِبيَِّة في الُعْرس الِفَلْسطيني. يجاِبيَِّة َوالسَّ لوكاِت ال�إ ٢- التمييِز َبْيَن السُّ

َدواِت الموسيِقيَِّة الَقديَمِة الُمْسَتْخَدَمِة في الُعْرِس الِفَلْسطيني. ٣- ذكِر ال�أ



٣٧

  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.

  نَْكُتُب في الَجْدَول َمظاِهُر الُعْرِس الِفَلْسطيِنّي:

َمظاِهُر الُعْرِس الِفَلْسطيِنّي

                                     

                                 

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َيَتَميَُّز الُعْرُس الِفَلْسطيِنيُّ بَِمظاِهَر َكثيَرٍة ِمْنها: َعْقُد الِقران، َوَحْفَلُة الِحنّاِء لِْلَعروَسْين، 

ْعِبيَُّة  الشَّ ال�أغاني  الَمظاِهِر  هِذِه  كُلَّ  َوُيراِفُق  فَّة،  َوالزَّ الُعْرس،  َبَطعاِم  الَمْدُعّويَن  َواإِْكراُم 

رور، َواإِْشهاِر الزَّواج. ْبَكة؛ الَّتي تَُعبُِّر َعِن الَفَرِح َوالسُّ َوَحَلقاُت الدَّ



٣٨

ُم، َوَنْكُتب: : نَُصمِّ َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

أَدوات:   الَوسائُِل َوال�

   َوَرق، ِمَقصٌّ اآِمن، َقَلُم َرصاص، ل�ِصْق، األْوان.

التَّْنفيذ:

  نَُقصُّ ِمَن الَوَرِق بِطاَقًة ُمَربََّعة، َونَْرُسُم لَها اإِطاراً 

نُه، َكما في الرَّْسم )١(. َونَُلوِّ

ُعْرس،  لُِحضوِر  َدْعَوًة  الِبطاَقِة  داِخَل  نَْكُتُب   

َزماٍن  ِكتاَبِة  َمع  كافًَّة،  الُعْرِس  َمظاِهَر  ُن  َتَتَضمَّ

َوَمكاٍن لُِكلِّ َمْظَهر.

  نُْحِضُر َوَرَقًة، َونَْطوي َثلاَث َزوايا ِمْنها، َونُْلِصُقها 

لُِتَشكَِّل َظْرفاً، َكما في الرَّْسم )٢(. 

 نََضُع الِبطاَقَة داِخَل الظَّْرف.

)١(

)٢(



٣٩

لوكاِت في ال�أْعراِس: َنشاط )2(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت، َوَنْكُتُب ما تَُمثُِّلُه َبْعُض السُّ

لوك:..................                                   السُّ

لوك: ..................                                     َراأْيي في السُّ

لوك:..................                                   السُّ

لوك: ..................                                     َراأْيي في السُّ

لوك:..................                                   السُّ

لوك: ..................                                     َراأْيي في السُّ

لوك:..................                                   السُّ

لوك: ..................                                     َراأْيي في السُّ

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َصِة لَنا، َونُشاِرُك  أماِكِن الُمَخصَّ ِمْن واِجِبنا الُمشاَرَكُة في َمظاِهِر الُعْرس، َفَنْلَتِزُم بِالُجلوِس في ال�

ألْعاِب النّاِريَّة في الَهواء.  لتزاُم بعدِم اإِْطلاِق الرَّصاِص وال� ْعِبيَّة.َوَعَلْينا ال�إ ْبَكِة الشَّ في الدَّ



٤٠

 
اأنا َتَعلَّْمت:

الَوَطِنيَّة،  َوالُمناَسباِت  أْعراِس  ال� في  موسيِقيًَّة  اأَدواٍت  َقديماً  الِفَلْسطيِنّيوَن  اْسَتْخَدَم 
ّباَبة، َوالَيْرغول، َوالدُّّف،  أَدوات: الشُّ َوِهَي ُجْزٌء ِمَن التُّراِث الِفَلْسطيِنّي، َوِمْن هِذِه ال�
موسيِقيٍَّة  آل�ٍت  لِ� ضاَفِة  بِال�إِ اأْعراِسنا،  في  تُْسَتْخَدُم  أَدواُت  ال� هِذِه  زالَْت  َوما  َوالطَّْبَلة. 

َحديَثة، ِمْثل: الِبيانو، َوالجيتار، َوَغْيِرها.

َوَر، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج، َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:  َنشاط )٣(: نُلاِحُظ الصُّ

أَدواِت الموسيِقيَِّة.  نَُعبُِّر َشَفِويّاً َعْن اأْسماِء ال�

 نَْذكُُر اأَدواٍت موسيِقيًَّة اأْخرى.  



٤١

ُم زيَنة: َنشاط )٤(: نَُصمِّ

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

ن، َقَلُم َرصاص، ِمَقصٌّ اآِمن، ل�ِصق، َشَبر.  َوَرُق َكْرتوٍن ُمَلوَّ

التَّْنفيذ:

َزْهَرٍة  نٍَة َشْكَل  ُمَلوَّ َوَرَقِة َكْرتوٍن  نَْرُسُم َعلى    
بَِثلاَثِة اأْحجاٍم ُمْخَتِلَفة، َكما في الرَّْسم )١(.

ِمَن  َونُْلِصُقها  الثَّلاَثة،  ْهَرِة  الزَّ اأْشكاَل  نَُقصُّ   
َعلى  غيَرِة  الصَّ ْهَرِة  الزَّ بَِلْصِق  َفَنْبَداأ  الُمْنَتَصف؛ 
أْكَبِر ِمْنها، َوهَكذا َكما في الرَّْسم )٢(. ْهَرِة ال� الزَّ

نٍَة   نَْرُسُم َشْكَل دائَِرٍة َصغيَرٍة َعلى َوَرَقِة َكْرتوٍن ُمَلوَّ
ها،  َونُْلِصُقها في ُمْنَتَصِف  بَِلْوٍن اآَخر، َونَُقصُّ

غيَرة، َكما في الرَّْسم )٣(. ْهَرِة الصَّ الزَّ

َبر،  ُر ِمْن ِخلالِِه الشَّ ْهَرة، َونَُمرِّ  نَْثُقُب اأْعلى الزَّ
َكما في الرَّْسم )٤(.

ْهَرَة بِجانِِب ُزهوِر ُزَملائِنا َعلى َحْبِل   نَُعلُِّق الزَّ
نا. َشَبر، َونَُزيُِّن بِِه َصفَّ

)١(

)٤(

)٣(

)٢(



٤٢

َنشاط )5(: َنْلَعُب:        

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:

    كَُرة َيد، )٨( اأْقماع، صاِفَرة، َطْبشوَرة.

  التَّْنفيذ: 

   نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.
َخطّــاً  َونَْرُســُم  ُمْســَتطيلاً،  بِالطَّْبشــوَرِة  نَْرُســُم    
ُفــه، َونَُصــفُّ اأْرَبَعــَة اأْقماٍع ِعْنــَد اأَحِد اأْطراِفه،  ُيَنصِّ
آَخــر،  َكمــا فــي  ــَرِف ال� ــَد الطَّ ــَة اأْقمــاٍع ِعْن َواأْرَبَع

ــم )١(. الرَّْس
ــُف  ــن، َوَيِق ــى َفريَقْي ــِة اإِل ــو الَمْجموَع   ُيْقَســُم ل�ِعب
ــا  ــَتطيل، َكم ــيِّ الُمْس ــد نِْصَف ــي اأَح ــٍق ف كُلُّ َفري

ــم )٢(. ــي الرَّْس ف
ـذي    ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرة، َيقــوُم الّلاِعــُب الَـّ
ــاِع  ــقاَط اأْقم ــاِول�ً اإِْس ــا ُمح ــَرَة بَِقْذِفه ــُل الُك َيْحِم
آَخــِر ِحماَيــُة  آَخــر، َوَعلــى الَفريــِق ال� الَفريــِق ال�

اأْقماِعــه.
آَخر، اأْو ُيْمِسُكها اأَحُد ل�ِعبيه؛    ِعْنَدما َتْسُقُط الُكَرُة في َمْلَعِب الَفريِق ال�

َعَلْيِه َقْذفُها لُِيْسِقَط اأْقماَع الَفريِق الُمناِفس. 
ل�ً.   َيفوُز الَفريُق الَّذي ُيْسِقُط اأْقماَع الَفريِق الُمناِفِس اأوَّ

  َيْلَعُب َفريقا الَمْجموَعِة الثّانَِيِة اللُّْعَبة.

 

)١(

)٢(



٤٣

أْعراس؟ ١ - لِماذا نُقيُم ال�
آتَِيِة اأْبَرَز َمظاِهِر الُعْرِس الِفَلْسطيِنّي:  ٢- اأْكُتُب في الُمْسَتطيلاِت ال�

٣- اأْعطي َراأْيي:

ــِة فــي اأَحــِد  ألْعــاِب النّاِريَّ ــلاِق ال� ــِدِه، نَتيَجــَة اإِْط ــروٍق فــي َي ــٌل بُِح - اأصيــَب ِطْف

ــراس. أْع ال�

أْعراِس اإِلى ما َبْعد ُمْنَتَصِف اللَّْيل. - اْسِتْمراُر َحفلاِت ال�

أْعراس. - ُمشاَرَكُة النّاِس فرحتهم في ال�

أْعراس. ْرَطُة الِفَلْسطيِنيَُّة َتْعليماٍت بَِعَدِم اإِْطلاِق الرَّصاِص في ال� - اأْصَدَرِت الشُّ
٤- اأْكُتُب في الَجْدوِل اأَدواٍت موِسيِقيًَّة َقديَمًة، َواأَدواٍت موِسيِقيًَّة َحديَثة:

اأَدواٌت موسيِقيٌَّة َحديَثةاأَدواٌت موسيِقيٌَّة َقديَمة

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

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

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

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



٤٤

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

5
ْعِبيَُّة  اأْلعاُبنا الشَّ

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

ناث.  كوِر َوال�إِ ِة ِبالذُّ ْعِبيَِّة الِفَلْسطيِنيَِّة الَقديَمِة الخاصَّ ْلعاِب الشَّ ١- معرفِة َبْعِض ال�أ

ْلعاِب الَحديَثِة الَّتي َنْلَعُبها. ٢- بياِن َبْعِض ال�أ

لعاب الَحديَثة. ْعِبيَِّة َوال�أ ْلعاِب الشَّ ٣- استنتاِج اأَهِميَِّة ال�أ



٤٥

  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.  
أْول�د،  ــٍة بـِـال� ُد اأْســماَء األْعــاٍب َشــْعِبيٍَّة ِفَلْســطيِنيٍَّة َقديَمــٍة خاصَّ   نََتناَقــُش، َونَُحــدِّ

ــٍة بِالَبنــات، َونَْكُتُبهــا فــي الُمْســَتطيلات: َواأْســماَء األْعــاٍب اأْخــرى خاصَّ

أْول�د: ٍة بال� اأ- اأْسماُء األْعاٍب َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيٍَّة َقديَمٍة خاصَّ

ٍة بالَبنات: ب- اأْسماُء األْعاٍب َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيٍَّة َقديَمٍة خاصَّ

   

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َعًة، ِمْنها:  ماَرَس اأْطفاُل ِفَلْسطيَن َقديماً اأْلعابًا َشْعِبيًَّة ُمَتَنوِّ

ٌة ِبالَبنات، ِمْثَل: َنطِّ الَحْبل، َوالَحْجَلة، َوالقال )الَحْصَوة(.        اأْلعاٌب خاصَّ
ْومعة(، َو)الّدريس: َصفَّت  ْبع حجارة اأو الصَّ ْول�د، ِمْثَل: )السَّ ٌة ِبال�أ   اأْلعاٌب خاصَّ

اأو سوَرَبت(. 
ْول�ُد اأِو الَبناُت، ِمْثل: )طاْق طاْق طاِقّية(، َوُلْعَبُة )اأنا   اأْلعاٌب كاَن ُيماِرُسها ال�أ

ّبور(.  النَّْحَلة اأنا الدَّ
ْعِبيَُّة الِفَلْسطيِنيَُّة َبسيَطًة َوُمْمِتَعة. ْلعاُب الشَّ         كاَنِت ال�أ

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

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



٤٦

: نَُطبِّق ُلْعَبَة طاق طاقِيَّة:  َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

  طاِقيَّة اأو ِمْنديل.                      

التَّْنفيذ:

  نَْجِلُس بَِشْكِل دائَِرٍة َعلى ال�أْرض.

ــَة اأِو الِمْنديــل، َوَيــدوُر َحــْوَل الطََّلَبــِة َوُهــَو ُيَغنـّـي   َيْحِمــُل اأَحــُد الطََّلَبــِة الطّاِقيَّ

اأْغِنَيــة )طــاْق طــاْق طاِقّيــة(.

ــاَء  ّواُر اأْثن ــدَّ ــُب ال   َيَضــُع الطّالِ

ــَل  ــَة اأِو الِمْندي ــِه الطّاِقيَّ َدَورانِ

ــّراً،  ــِة ِس ــِد الطََّلَب ــَف اأَح َخْل

َمــع  َدَورانِــِه  فــي  َوَيْســَتِمرُّ 

أْغِنَيــة. َكمــا فــي  َتْرديــِد ال�

.)١( ْســم  الرَّ

ــَة ُوِضَعــْت َخْلَفــُه، َياأُْخُذهــا،    اإِذا َشــَعَر اأَحــُد الطََّلَبــِة الجالِســيَن بـِـاأنَّ الطّاِقيَّ

ّوار؛ الَّــذي ُيْســِرُع لَِيْجِلــَس َمكانَــه. َوَيقــوُم حاِمــُل  َوَيْلَحــُق بِالطّالـِـِب الــدَّ

ــا َيْخــُرُج  ــُس بِه ــْم َيْشــُعِر الجالِ ــا اإِذا لَ ّوار. اأّم ــدَّ ــِب ال ــَدْوِر الطّالِ ــة بِ الطّاِقيَّ

ِمــَن اللُّْعَبــة.

ُر اللُّْعَبَة َمَع اأْكَبِر َعَدٍد ِمَن الطََّلَبة.    نَُكرِّ

)١(



٤٧

َوَر ال�آتَِيَة،َ ونَُعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  َنشاط )2(: نُلاِحُظ الصُّ

 
اأنا َتَعلَّْمت:

َعًة ِمْنها: نَْلَعُب في َوْقِتنا الحاِضِر األْعاباً ُمَتَنوِّ
ّيارات، َوَغْيِرها.    لِْكترونِيَُّة، ِمْثل ِسباِق السَّ      ال�إِ

باِق، َوالُكَرة.   ياِضيَُّة الَبَدنِيَُّة، ِمْثل السِّ      الرِّ
ألْعاِب الُمَصنََّعُة، ِمْثل الدُّمى، َوَوسائِِل النَّْقل.        نماِذُج ال�

ألْعاُب الُمَتَوفَِّرُة في الُمُدِن التَّْرفيِهيَِّة، َوالُمَتَنزَّهات.      ال�



٤٨

 َنشاط )٣(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

 
اأنا َتَعلَّْمت:

ألْعاِب الَحديَثة، الَّتي تَُنّمي فينا:  ْعِبيَِّة َوال� ألْعاِب الشَّ       نَْسَتْمِتُع بُِمماَرَسِة ال�

ْت اأو سوَرَبت(. ْطَرنْج، َولُْعَبة اأْدَرَست )َصفَّ    التَّْفكيَر، ِمْثل لُْعَبِة الشَّ
ياِضيَِّة الَجماِعيَّة. ألْعاِب الرِّ    التَّعاُوَن، ِمْثل لُْعَبِة َشدِّ الَحْبل، َوال�

ْبداَع، ِمْثَل َتْصميِم ال�أْشكال؛ ِمْن َتْركيِب ِقَطٍع، اأْو َعَمِل نَماِذِج ُدمى.    ال�إِ
أَسِريَّة. َدة، َونَْحِرُص َعلى ُمتاَبَعِة واِجباتِنا الَمْدَرِسيَِّة َوال�   نََتَذكَّر: نَْلَعُب في اأْوقاٍت ُمَحدَّ

يََّة ُمماَرَسِة اللَِّعَب.    اأَهمِّ



٤٩

ُم ُدْمَية:   َنشاط )٤(: نَُصمِّ

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 خيطاُن صوف، ِمَقصٌّ اآِمن، اأْزرار، َكْرتونٌَة ٌمْسَتطيَلة، ل�ِصق.

التَّْنفيذ:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.

ــِة بَِشــْكٍل َعْرِضــيٍّ  ــَط الّصوِفــيَّ َعلــى الَكْرتونَ  نَلُــفُّ الَخْي

ٍة لَِتْشــكيِل الَيَدْيــن، َونَْربـِـُط َطَرَفــيِّ الَيَدْيــِن  اأْكَثــَر ِمــْن َمــرَّ

ْيــن، َكمــا فــي الرَّْســم )١(. لَِتْشــكيِل الَكفَّ

ــيٍّ  ــْكٍل طولِ ــِة بَِش ــى الَكْرتونَ ــيَّ َعل ــَط الّصوِف ــفُّ الَخْي  نَلُ

ــن،  ْجَلْي ــِم َوالرِّ اأِْس َوالِجْس ــرَّ ــكيِل ال ــرَّة لَِتْش ــْن َم ــَر ِم اأْكَث

ــم )٢(. ــي الرَّْس ــا ف َكم

ــْزَء  ــُط الُج اأْس، َونَْربِ ــرَّ ــكَِّل ال ــِويَّ لُِيَش ــْزَء الُعْل ــُط الُج  نَْربِ

ــم )٣(. ــي الرَّْس ــا ف ــم، َكم ــكَِّل الِجْس ــط لُِيَش أْوَس ال�

ْجَلْيــن،   نَْقِســُم الُجــْزَء الُمَتَبّقــي اإِلــى ِقْســَمْين لَِتْشــكيِل الرِّ

َكمــا فــي الرَّْســم )٤(.

ْجَلْيــِن لُِيَشــكِّلا الَقَدَمْيــِن، َكمــا فــي   نَْربِــُط َطَرَفــيِّ الرِّ

.)٥( ْســم  الرَّ

  نُْدِخُل الَيَدْيِن في الِجْسم، َكما في الرَّْسم )٦(.

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(



٥٠

َنشاط )5(: َنْلَعب:        

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

  َسّلات، كُرات، َطْبشوَرة، اأْقماع، اأْطواق.

التَّْنفيذ: 

 نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع َمْجموعات.

ــه،  ــِة بِالطَّْبشــوَرِة اأمــاَم كُلِّ  َمْجموعــة، َونَْصَطــفُّ َخْلَف  نَْرُســُم َخــطَّ البداَي

ِل فــي الَمْجموَعــة.  أوَّ ــْرب الّلاِعــِب ال� ــراٌت قُ َونََضــُع َســلًَّة فيهــا كُ

َمســافاٍت   َعلــى  أْطــواَق  َوال� أْقمــاَع  ال� نَُصــفُّ   

ُمَتباعــَدة، ثُــمَّ نَْرُســُم َخــطَّ النِّهاَيــة، َونََضــُع َســلًَّة 

ْســم )١(. فاِرَغــًة ِعْنــَده، َكمــا فــي الرَّ

ــلَّة  ُل ل�ِعــٍب ِمــْن كُلِّ قاِطــَرٍة الُكــَرَة ِمَن السَّ  َياأُْخــُذ اأوَّ

أْقمــاع،  ــَرة، َوَيْجــري َحــْوَل ال� ــَد َســماِع الّصاِف ِعْن

ِل، ثُــمَّ َيْقِفــُز  أوَّ ثُــمَّ َيْقِفــُز اإلــى داخــل الطَّــوِق ال�

ُد الُكــَرَة اإِلــى  ويقــُف فــي الطَّــوِق الثانــي َوُيَســدِّ

ــمَّ َيعــوُد اإِلــى قاِطَرتِــه، َوَيْلِمــُس  ــلَِّة الُمقابَِلــة، ثُ السَّ

ــَرة، َوهَكــذا.  ــي فــي القاِط ــُه الثّان َزميَل

ل�ً.  َتفوُز القاِطَرُة الَّتي تُْنهي نَْقَل الُكراِت اأوَّ

 

خط نهايةخط بداية

)١(

)٢(



٥١

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

١-  اأْكُتُب في الَفراغاِت اأْسماَء:
أْول�ُد، ِمْثل:     اأ -  األْعاٍب َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيٍَّة َيْلَعُبها ال�

      .......................  َو .......................
 ب - األْعاٍب َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيٍَّة َتْلَعُبها الَبناُت،ِمْثل: 

      .......................  َو .......................
أْول�َد َو الَبنات، ِمْثل:      جـ - األْعاٍب َشْعِبيٍَّة ِفَلْسطيِنيٍَّة تُناِسُب ال�

   .......................      
٢-  اأْذكُُر األَْعاباً َحديَثًة نَْلَعُبها.

٣- اأْكُتُب في الَجْدَوِل اأَهِميََّة اللُّْعَبة:

اأَهِميَُّتهااللُّْعَبة

ْطَرنْج الشَّ

َشدُّ الَحْبل

سوَرَبت )َصفَّت(

ُصْنُع لُْعَبة

  ٤- اأْكُتُب:
   * اْسَم اللُّْعَبِة الَّتي اأِحبُّ لَِعَبها:

   
   * اأَبيُِّن السَبب:

            



٥٢

َبْيَنما كاَن ال�أُب َيْجِلُس اأماَم الحاســوِب، َحَضَرِت اْبَنُتُه ُخلود َوشــاَهَدْت 

ــُد اأْن  ــا اأبــي، اأري ــَك ي ــْن َفْضِل اَشــة، َوقالَت:ِم ــَو َمْكتــوٌب َعلــى الشَّ مــا ُه

ؤاِل الَّذي َيليِهما:  َنشاط )1(: َنْقَراأ الِحواَر ال�آتَِي، ثُمَّ نُلاِحُظ الرَّْسم، ثُمَّ نُجيُب السُّ

  )ما ُبْحُرث ال�أْرْض

 اإِلّ� عجوْلها(

اأْســاألََك َعّمــا ُهــَو َمْكتــوٌب َعلــى شاَشــِة 

الحاســوب.

ال�أب: َهْل َتْسَتطيعيَن ِقراَءَة  الَمْكتوب؟

اإِلّ�   أْرْض  ال� ُبْحُرث  )ما  نََعم،  ُخلود: 

عجولْها(. ما هِذِه الَكِلماُت يا اأبي؟

٦
ُة َمَثٍل َشْعِبي�     قِصَّ

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

ْعِبّي.      ١- معرفِة َمْفهوِم الَمَثِل الشَّ

ْعِبيَّة.      ْمثاِل الشَّ ٢- َيْذُكر َبْعِض ال�أ

ْعِبيَّة.  ْمثاِل الشَّ ٣- استنتاِج َمْدلول�ِت َبْعِض ال�أ



٥٣

قالَُه  ُمَعبٌِّر.  َوَمْعناُه  َشْعِبّياً؛ َكِلماتُُه َبسيَطٌة  َمَثلاً  الَكِلماِت  ال�أب: نَُسّمي هِذِه 

ِك بِال�أْرض، َواأنَّ  اأْجداُدنا في الَحثِّ َعلى ال�ْعِتماِد َعلى النَّْفس، والتََّمسُّ

أْقَدُر َعلى الَعَمِل فيها َوَتْعميِرها. اأْصحاَبها الَحقيقّييَن ُهُم ال�

َرٌة َوَجميَلة. ْعِبيَُّة ِمْن تُراثنا، َوِهَي ُمَعبِّ أْمثاُل الشَّ ُخلود: ُشْكراً يا اأبي، فال�

  نَْذكُُر اأْمثال�ً َشْعِبيًَّة نَْعِرفُها.

 
اأنا َتَعلَّْمت:

ْعِبيُّ الِفَلْسطيِنّي: ُجَمٌل َقصيَرٌة َتواَرْثناها َعْن اآبائِنا و اأْجداِدنا، نَقولُها في    الَمَثُل الشَّ

َمواِقَف ُمَعيََّنة، َوَيْحِمُل ُمْعَظُمها ِقَيماً اإيجابِيَّة.



٥٤

  

ْعِبيَِّة: َنشاط )2(: َنْلَعب، َونَُرتُِّب، َوَنْسَتْنِتُج َبْعَض ال�أْمثاِل الشَّ

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:

   َوَرُق َكْرتون، ِمَقصٌّ اآِمْن، َقَلُم َرصاص. 

التَّْنفيذ: 
    نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.       نَُقصُّ َخْمَس بِطاقاٍت ِمَن الَكْرتون.

آتَِية:    نَْكُتُب َعلى كُلِّ بِطاَقٍة َكِلَمًة اأْو ِعباَرًة ِمَن الِعباراِت ال�
     الرَّفيــق -  مــا تِْســاأل - اْســاأْل َعــن -  َقبــل 
-  َعــِن الطَّريــق. َكمــا فــي الشــكل )١(. 
    تَُرتِّــُب كُلُّ َمْجموَعــٍة الَكِلمــاِت َعلــى 
َشــْعِبّياً  َمَثــلاً  ِمْنهــا  لُِتَشــكَِّل  ــّبوَرِة؛  السَّ

َمْعنــاُه َصحيــح.
َرتَّْبنــاه،  ـذي  الَـّ ــْعِبيَّ  الشَّ الَمَثــَل  نَْقــَراأ     

َمْعنــاه. فــي  َونََتناَقــُش 

 
اأنا َتَعلَّْمت:

 َتــواَرَث الِفَلْســطيِنّيوَن اأْمثــال�ً َشــْعِبيًَّة َكثيــَرة، لَهــا َدل�ل�ٌت َوَمعــاٍن ُمْخَتِلَفــة، َفِمْنهــا اأْمثــاٌل 

َشــْعِبيٌَّة َتــُدلُّ َعلــى:
َفر، ِمْثل: )اْساأْل َعِن الرَّفيق، َقبْل ما تْساأل َعِن الطَّريق(.  ديِق في السَّ * اأَهِميَِّة الصَّ

* التََّوكُِّل َعلى الله، ِمْثل: )الَفّلاح بْبُذر َحّبه، ويتَِّكل َعلى َرّبه(.
* الَحثُّ َعلى الَعَمل، ِمْثل: )الَكَسل ما ِبْطَعم َعَسل(.

* )الَكَرم: الجود ِمن الَمْوجود(.

 الرَّفيق
 ما تِْساأل

اْساأْل
 َعن

 َقبل
َعِن

الطَّريق

)١(



٥٥

َنشاط )٣(:نُلاِحُظ الرُّسوماِت ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

 نَُعبُِّر ِكتابِّياً اأْسَفَل كُلِّ َرْسم.

ْعِبيَّ الَّذي َيْنَطِبُق َعلى الرَّْسم )٤(:  نُْكِمُل الَمَثَل الشَّ

  ) اإِذا  .............  الِحِمل   ..................(

ْعِبّي:  .................       * نَُبيُِّن َمْعنى هذا الَمَثِل الشَّ

فاتِِر، اأو الَحقائِب.   * نَُمثُِّل هذا الَمَثَل بِاْسِتْخداِم الُكُتِب، اأو الدَّ

)٢()١(

)٤()٣(



٥٦

ُم ُرْزنامة:   َنشاط )٤(: نَُصمِّ

   الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َوَرُق َكْرتــوٍن؛ لِــُكلِّ َمْجموَعــٍة ِســتُّ َوَرقــات، ِقْطَعــٌة ِمــَن الَكْرتــوِن الُمَقــّوى 
َعــٌة ِمــَن التُّراِث الِفَلْســطيِنّي  لـِـُكلِّ َمْجموَعة،ل�ِصــق، ِمَقــصٌّ اآِمــن، ُصــَوٌر ُمَتَنوِّ
ــُة  ــْعِبيَّة(، ثاِقَب ــاٌل َش ــة، اأَكلاٌت َواأْمث ــاٍن َقديَم ــْعِبيَّة، اأَدوات، َمب ــُس َش )َملابِ

أْوراق، َشــَبر. ال�

  التَّْنفيذ:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

ــِن؛ لَِنْحُصــَل َعلــى  ــى نِْصَفْي ــِة َكْرتــوٍن اإِل  نَُقــصُّ كُلَّ َوَرَق
ــًة. َكمــا فــي الرَّْســم )١(. )١٢( ِقْطَع

ــْهر،   نَْكُتــُب َعلــى َوَرَقــِة الَكْرتــوِن الَمْقصوَصــِة اْســَم الشَّ
ــع؛  ــي الِقَط ــع باق ــذا َم ــه. َوهَك ــُق صــوَرًة بِجانِِب َونُْلِص
ــَنة، َكمــا فــي  بَِحْيــث َتكــوُن ُمَرتََّبــًة َحســَب اأْشــُهِر السَّ

ــم )٢(. الرَّْس
ْســم  أْعلــى، َكمــا في الرَّ  نَْثُقــُب ِقَطــَع َوَرِق الَكْرتــوِن ِمــَن ال�

.)٣(
ــي  ــاً، َكمــا ف ــي الثُّقــوب؛ لَِنْجَمَعهــا َمع ــَبَر ف ــُل الشَّ  نُْدِخ

ْســم )٤(. الرَّ
ــُم ِمــْن ِقْطَعــِة الَكْرتــوِن الُمَقــّوى قاِعــَدًة، َكمــا فــي   نَُصمِّ

الرَّْســم )٥(.
ْزناَمة(.َكما في الرَّْسم   نََضُع الِقَطَع َعلى القاِعَدة؛ لُِنَشكَِّل )الرُّ

ْعِبّي الِفَلْسطيِنّي. )٦(، َونَُسّميها )ُرْزناَمة( التُّراث الشَّ

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(



٥٧

َنشاط )5(: َنْلَعب:        

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َطْبشوَرة، صاِفَرة، كَُرٌة َمطّاِطيَّة.

التَّْنفيذ: 

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

 نَْرُســُم بِالطَّْبشــوَرِة ُمَربَّعــاً )٣×٣م(، َونَْرُســُم فــي 

وايــا نَْرُســُم فيهــا  ــَرًة، َوباقــي الزَّ ــاُه دائِ اأَحــِد َزواي

ُمَربَّعــاٍت.

ــٍع َرقمــاً ِمــْن )١-٣(، َونَْكُتــُب   نُْعطــي لِــُكلِّ ُمَربَّ

ــع. قــَم داِخــَل الُمَربَّ الرَّ

ُل ِمــْن الَمْجموَعــِة الثّانِيــة  أوَّ  َيِقــُف اللاِعــُب ال�

ُل  أوَّ ــِع الَكبيــر، َوَيِقــُف الّلاِعــُب ال� داِخــَل الُمَربَّ

أولــى داِخــَل الّدائِــَرة، َوَمَعــُه  ِمــْن الَمْجموَعــِة ال�

الُكــَرة، كمــا فــي الرَّْســم )١(.

أولى الُكَرَة في  أّول من الَمْجموَعِة ال�  ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرِة َيْرمي الّلاِعُب ال�

غيَرَة في  اأيِّ اتِّجاٍه داِخَل الُمَربَِّع الَكبير، ثُمَّ َيْجري لُِيلاِمَس الُمَربَّعاِت الصَّ

وايا، َوَيعوَد اإلى الّدائَِرة،َكما في الرَّْسم )٢(. الزَّ

)١(

)٢(



٥٨

 َعلى ل�ِعِب الَمْجموَعِة الثَّانَِية ُمحاَولَُة الُحصوِل َعلى الُكَرِة، َوالَجْرُي بِها 
اإِلى الّدائَِرِة، َوالُوقوُف فيها َقْبل ل�ِعِب الَمْجموَعِة ال�أولى.

ــاُط  ــى النِّق أول ــِة ال� ــِب الَمْجموَع ُل لِلاِع ــجَّ  تَُس

اأْثنــاَء الَجــْري، َقْبــَل  الَّتــي ل�َمَســها َبَقَدِمــِه 

اإِلــى  الثَّانَِيــة  الَمْجموَعــِة  ل�ِعــِب  ُوصــوِل 

     .)٣( ْســم  الرَّ فــي  َكمــا  الّدائِــَرة، 

أولى َدْوَرُه في   َتْسَتِمرُّ اللُّْعَبُة بَِحْيُث َياأُْخُذ كُلُّ ل�ِعٍب في الَمْجموَعِة ال�

الرَّْمي، وياأخذ كُلُّ ل�ِعٍب في الَمْجموَعِة الثَّانَِية َدْوَره اأيضاً.

 َتَتباَدُل الَمْجموَعتان اللَِّعب، بَِحْيُث َتاأُْخُذ كُلُّ َمْجموَعٍة َدْوَر ال�أْخرى.

ُل اأْكَبَر َعَدٍد ِمَن النِّقاط.  َيفوُز الَفريُق الَّذي ُيَسجِّ

)٣(

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

ْعِبّي: ١-  اأْكُتُب في الَفراِغ َتْعريفاً لِْلَمَثِل الشَّ

ْعِبيَِّة الِفَلْسطيِنيَّة. أْمثاِل الشَّ ٢- اأْذكُُر َمَثَلْيِن ِمَن ال�



٥٩

ْعِبيِّ في الَعموِد )اأ(، َوَعلى ماذا َيُدلُّ في الَعموِد )ب(: ٣ - اأِصُل َبْيَن الَمَثِل الشَّ

الَعمود )ب(

* الَحثُّ َعلى الَعَمل.
* التَّعاُون
* الَكَرم.

َفر. ديِق في السَّ * اأَهِميَُّة الصَّ
جاَعة. * الشَّ

  

  الَعمود )اأ(

* )اإِذا ْتَوزَِّع الِحِمْل بِْنشال(.
* )الجوُد ِمَن الَمْوجود(.                                                  
* )الَكَسْل ما بِْطَعْم َعَسل(.                                             
* )اْساأل َعِن الرَّفيق، َقبْل ما تْساأل َعن 

الطَّريق(.

اأقيم ذاتي:

جاَبِة الّصحيَحِة فيما َياأْتي: ١ - بعَد دراستي للَوحدِة، اأضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِزال�إِ

ماذا يطلق على كل ما اأنتجه واستخدمه اأجدادنا قديماّ؟– 

     اأ- التراث.         ب- الِْعلم.        ج- الزراعة.        د- التجارة. 

كيف نتصرف في البيوت القديمة؟ – 

ب- هدمها والبناء مكانها.       اأ- هدمها وبيع حجارتها.   

د- استغلال مكانها للزراعة.     ج- ترميمها واإصلاحها.    

ما هو لباس الرجل الفلسطيني التراثي؟– 

     اأ- البدلة الرسمية.       ب- القمباز.     ج- القميص.      د- الربطة.

ما هو لباس المراأة الفلسطينية التراثي؟– 

     اأ- المعطف.     ب- الدشداشة.     ج- الفستان.     د- الثوب المطرز.

ماذا يطلق على الُجَمل التي توارثناها عن اأجدادنا، ونستخدمها في مواقف معينة؟– 

    اأ- ال�أغاني الشعبية.      ب- القصيدة.   ج- القصة.      د- المثل الشعبي.



٦٠

آتيِة، ثّم اأقيُِّم تعلُّمي، بوضِع  ٢- بعَد دراستي للَوحدِة، اأقراأ كلَّ عبارٍة ِمَن العباراِت ال�
( في الخانِة المناسبِة: اإشارِة )

منخفٌضمتوّسٌطمرتفٌعالعباراُت

معرفتي بمفهوم التُّراث

استنتاجي لواجباتي تجاَه المباني وال�أدوات الثُّراثّية.

مقارنتي بين ال�أدوات، والملابس، البيوت الثُّراثّية، والحديثة.

يَِّة الرََّحلاِت المدرسّيِة، والمشاركِة فيها. استنتاجي ل�أهمِّ

مشاركتي في ال�أنشطِة الّرياضّيِة، وال�أعماِل الفنّّيِة.

تصنيفي للملابس الثُّراثّية الفلسطينية الخاصة بالرجل، والمراأة.

معرفتي بال�أكلات الشعبية الفلسطينّية.

ألعاب الشعبّية الفلسطينّية. معرفتي بال�

٣-  اأعبُر بلغتي عن المفاهيم ال�أساسّية التي اكتسبتها من هذه الوحدة، بما ل� يزيد 
عن ثلاث اأسطر.

مشروع الوحدة:

يََّة هذا  اأهمِّ فيه  نُبّيُن  تراثنا،  المحافظة على  اإعداِد مقترٍح لمشروٍع يسهم في  نَُفكُِّر في 

المشروِع، وال�حتياجاِت الّلازمَة لتنفيِذِه. 



٦١

اْلَوْحَدُة الّرابعة

 َمْسؤولِيَّتي

َكيَف َنُكون ُمواِطنين فاعلين؟

نتاأمُل، ونُناقُِش:
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ُيتوقَّــُع ِمــَن الطّلبــِة بعــَد دراســِة هــذِه الَوحدِة، والتّفاعِل َمَع اأنشــطِتها،اأن يكونوا   

قادريــَن علــى معرفــِة المفاهيــم الــواردة فــي الوحــدة، وتنميــة وعيهــم، وحرصهــم علــى 

ــي اســتغلال الوقــت، والمحافظــة  ــز دورهــم ف ــة والخاصــة، وتعزي ــكات العام الممتل

ــِف  ــا  توظي ــة، وممارســة دورهــم الفاعــل تجاهه ــة، وال�جتماعي ــة الطبيعي ــى البيئ عل

آتيــة:  ــِة، ويتــّم تحقيــق ُذلــك ِمــْن خــلاِل ال� ــُم اليومّي ذلــك فــي حياتِِه

١- صياغِة عباراٍت من خلاِل الّرسوماِت، والصور.

ألعاِب. ٢- الّرسِم، والتّلويِن، وتصميِم ال�أشكاِل، والمشاركِة في ال�

٣- حل المشكلات من خلال مواقف تعليمية.

٤- تمثيل ال�أدوار.

٥- تنفيذ الفعاليات.

٦- تصميم جداول تعبر عن تنظيم الوقت.

٧- البحِث، وكتابِة التّقاريِر، وتنفيِذ المشاريِع.



٦٣

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج، َوَنْكُتُب:

الَفعالِيَُّة ال�أولى: 

1
ة َوالعامَُّة  الُمْمَتَلكاُت الخاصَّ

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

ِة.       ة َوالُمْمَتَلكاِت العامَّ ١- بياِن َمْفهوَمّي الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ

ُة. ة َوالعامَّ ٢- توضيِح اأَهّميَِّة الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ

ُة. ة َوالعامَّ ٣- استنتاِج َدْوَرهم ِتجاَه الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ



٦٤

أْشياِء الَمْوجوَدِة في َبْيتنا، ثُمَّ نَْكُتُب في الُمْسَتطيلات:   نُلاِحُظ ُصَوَر ال�
ني:   اأْسماَء الُمْمَتَلكاِت الَّتي َتُخصُّ

   اأْسماَء الُمْمَتَلكاِت الَّتي َيْشَتِرُك فيها َجميُع اأْفراِد اأْسَرتي:

َور: الَفعالِيَُّة الثّانَِية: نُلاِحُظ الصُّ

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

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



٦٥

اأنا َتَعلَّْمت:

ة:  الُمْمَتَلكاُت الخاصَّ
ُة اأْشخاص، ِمْثل: الَحقيَبِة الَمْدَرِسيَّة، َوفْرشاِة  أْشياُء الَّتي َيْمَتِلُكها َشْخٌص اأْو ِعدَّ       َهَي ال�
أْسَرِة،  ُة اأْشخاٍص، َكاأْفراِد ال� ٌة َيْشَتِرُك فيها ِعدَّ ّياَرة، اأْو ُمْمَتَلكاٌت خاصَّ أْسنان، َوالسَّ ال�

ِمْثُل الَمْنِزِل، َوالتِّْلفاِز، َوالَمَحلِّ التِّجاِرّي.

    الُمْمَتَلكاُت العامَّة:
ِمْثل:  النّاس،  ِمْنها َجميُع  َوَيْسَتفيُد  ْولَُة،  الدَّ َعَلْيها  تُْشِرُف  ٌة  َوَمراِفُق عامَّ ساٌت  ُمَؤسَّ ِهَي 

ة. الطُُّرِق، َوالَمداِرِس، َوالَملاِعِب، َوالُمْسَتْشَفيات، َوالَحدائِِق العامَّ

 نَْكُتُب في الُمْسَتطيلات:

ة:   اأْسماًء َتُدلُّ َعلى ُمْمَتَلكاٍت خاصَّ

     

 اأْسماًء َتُدلُّ َعلى ُمْمَتَلكاٍت عامَّة:

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

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

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

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

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

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



٦٦

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ نُناقُِش:  َنشاط )2(: نُلاِحُظ الصُّ

ِة. ة َوالعامَّ يَِّة الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ   اأَهمِّ

اأنا َتَعلَّْمت:

ـُر لَنــا  أنَّهــا تَُوفِـّ يَّــٌة َكبيــَرٌة فــي َحياتِنــا؛ لِ� ــُة لَهــا اأَهمِّ ــُة َوالخاصَّ  -  الُمْمَتَلــكاُت العامَّ
ــِة، َوالتَّواُصــل،  مــا نَْحتاُجــُه، ِمْثــل: اأماِكــِن الِعبــاَدة، َوالتَّْعليــم، َوالتَّْرفيــه، َوالِحماَي

َوَغْيِرهــا.



٦٧

 

َنشاط )٣(: نُلاِحُظ الرَّْسَمْين، ثُمَّ نُجيُب:

ْسَمَتْيِن.  نَْسَتْنِتُج الَفْرَق َبْيَن ُمْحتوى الرَّ

ِة:  نَُبيُِّن َدْوِرنا تِجاَه الُمْمَتَلكاِت العامَّ

       

اأنا َتَعلَّْمت:

ِة؛ لَِتْبقى َجميَلة. ة َوالعامَّ   اأحاِفُظ َعلى نَظاَفِة الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ

ِة بَِطريَقٍة َصحيَحة؛ لَِتْبقى َسليَمًة. ة َوالعامَّ   اأْسَتْخِدُم الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ

أنَّها ِمْلٌك لِْلَجميع.  ِة ِمَن الَعَبِث َوالتَّْخريب؛ لِ�   اأحاِفُظ َعلى الُمْمَتَلكاِت العامَّ



٦٨

َنشاط )٤(: َنْرُسُم، َونَُلوِّن:

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َقَلُم َرصاص، األْوان.
 

التَّْنفيذ: 

ــة، اأْو ِمــَن   نَْختــاُر مــا نُِحــبُّ ِمــْن ُمْمَتَلكاتِنــا الخاصَّ

ــة. الُمْمَتلــكاِت العامَّ

 نَْرُسُمها في الُمْسَتطيل.

ُن ما َرَسْمناُه بِاألْواٍن ُمناِسَبة.     نَُلوِّ



٦٩

َنشاط )5(: َنْلَعُب:        

التَّْنفيذ: 

  نَِقُف في قاِطَرٍة اأْو اأْكَثر.

أْقمــاَع اأمــام القاِطــَرة َعلــى َمســاَفٍة    نََضــُع ال�

ْســم )١(.    ُمناِســَبة، َكمــا فــي الرَّ

  اإِذا َرَفــَع الُمَعلِّــُم بِطاَقــًة فيهــا اْســٌم لُِمْمَتَلــكاٍت 

ــى  ْور َعل ــدَّ ــُب ال ــُب صاِح د الّلاِع ــدِّ ــة؛ ُيَس عامَّ

أْحَمــر. الُقْمــِع ال�

  اإِذا َرَفــَع الُمَعلِّــُم بِطاَقــًة فيهــا اْســٌم لُِمْمَتَلــكاٍت 

ْوِر َعلــى  ُد الّلاِعــُب صاِحــُب الــدَّ ــة؛ ُيَســدِّ خاصَّ

أْســَود، َكمــا فــي الرَّْســم )٢(. الُقْمــِع ال�

حيح. ُق لِّلاِعِب الَّذي ُيصيُب الَهَدَف، َوْفَق الَخياِر الصَّ  نَُصفِّ

 

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
ـْون، بِطاَقــاٌت َمْكتــوٌب  ـْون، قُْمــٌع اأْســَوُد اللَـّ   كُــَرُة َقــَدم، قُْمــٌع اأْحَمــُر اللَـّ
ــة، بِطاَقــاٌت َمْكتــوٌب َعَلْيهــا اأْســماُء ُمْمَتَلــكاٍت  َعَلْيهــا اأْســماُء ُمْمَتَلــكاٍت عامَّ

ــَرة. ــة، صاِف خاصَّ

)١(

)٢(



٧٠

ة، بَِحسِب  ة، َوُمْمَتَلكاٍت خاصَّ آتَِيَة اإِلى ُمْمَتَلكاٍت عامَّ ١- اأَصنُِّف الُمْمَتَلكاِت ال�
الَجْدَول.

أْسنان، َعموُد َكْهرباء، النّادي الرِّياضي، َحديَقٌة        هاتُِف الَمْدَرَسة، فُْرشاُة ال�
ه، َبّقالَة، َمْقَعُد الطّالِب. َمْنِزلِيَّة، ُمَتَنزَّ

ة ةُمْمَتَلكاٌت عامَّ ُمْمَتَلكاٌت خاصَّ

٢- اأَبيُِّن الَمْقصوَد بُِكلٍّ ِمن:

ة:            * الُمْمَتَلكاِت الخاصَّ
      

     * الُمْمَتَلكاِت العامَّة:
       

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               



٧١

) ليم، َوالَوْجَه  ) لوِك السَّ ( ُمقابَِل السُّ ٣- اأْرُسُم َبْيَن الَقْوَسْيِن الَوْجَه )
ليم: لوِك َغْيِر السَّ     ُمقابَِل السُّ

ألْعاِب، َوَعَدُم الُمحاَفَظِة َعَلْيها.                  )         (   اإِْتلاُف ال�

واِم الَمْدَرِسّي.          )         ( ، ِعْنَد انِْتهاِء الدَّ فِّ   اإِْطفاُء اإِناَرِة الصَّ

  اإِْشعاُل النّاِر في حاِوَيِة نُفاياِت الَحيِّ ِعْنَد اْمِتلائِها.        )         (

ِص لَها.    )         (   َتْرتيُب الَملابِِس، َوَوْضُعها في الَمكاِن الُمَخصَّ

  اإِلْقاُء الُقماَمِة َعلى شاِطِئ الَبْحر.                          )        (

  الَحديُث بَِصْوٍت هاِدٍئ في الَمْكَتَبة.                      )        (

 الَعبُث بالُكرسيِّ الُمتحّرِك لَزميٍل في الّصِف.               )        (



٧٢

َوَر ال�آتَِيَة،َ ونَُعبُِّر َعْنها ِكتاِبّيًا:  َنشاط )1(: نُلاِحُظ الصُّ

2
ما اأْجَمَل النِّظام!

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

١- بياِن اأَهِميَِّة النِّظاِم في َحياِتنا.     

٢- استنتاِج دورهم في الِحفاِظ َعلى النِّظام.

٣- توضيِح َوساِئِل َواأَدواٍت ُتساِهُم في َتْحقيِق النِّظام.



٧٣

اأنا َتَعلَّْمت:

لاَمَة لَُهم.  ُل َحياَة النّاِس، َوُيَوفُِّر الَوْقَت، َوالُجْهَد، َوالّراَحَة، َوالسَّ  - اتِّباُع النِّظاِم ُيَسهِّ

التََّوتَُّر،  لِلنّاِس  تَُسبُِّب  الَّتي  الَفْوضى  ِمْن ذلَِك  الَعْكِس  لِْلاأْشياِء َجمال�ً. َعلى  َوُيْعطي 

ُضُهْم لِْلَخَطر.    َوضياَع الَوْقِت، َوتَُعرِّ

ة، َكالَبْيِت، َوالَمْدَرَسِة، َوالّشاِرِع، َوالَمْكَتَبِة،  ِة َوالخاصَّ أماِكِن العامَّ - نَْلَتِزُم بِالنِّظاِم في ال�

َوَغْيِرها.



٧٤

، ونُلاِحُظ الرَّْسم، ثُمَّ نُجيُب:  َنشاط )2(: َنْقَراأ النَّصَّ

   ُيِحبُّ َعِليٌّ النِّظاَم؛ َفُهَو َيَضُع كُلَّ اأْشيائِِه ِمْن َملابَِس، َوكُُتٍب، َوَغْيِرها، 

نَْفَسُه  ُز  َوُيَجهِّ َوَيَتناَوُل فُطوَرُه،  النَّْوِم،  ِمَن  َوَيْصحو  َصة،  الُمَخصَّ اأماِكِنها  في 

هاِب اإِلى الَمْدَرَسِة بُِكلِّ راَحٍة َوُسروٍر. َبْيَنما اأْخُتُه َعلى الَعْكِس ِمْن ذلِك.  للذَّ

َفْلَنْنُظْر اإِلى الرَّْسِم )١(، الَّذي ُيَعبُِّر َعْن حالَِتها.

ُد، َونَْكُتُب الُمْشِكَلة الَّتي في الرَّْسم )١(.  نَُحدِّ

  

 نَْسَتْنِتُج َسَبَب الُمْشِكَلة:

   

 نَْقَتِرُح َحّلاً لِْلُمْشِكَلة:

   

 اأين 
كتابي؟

)١(



٧٥

َوَر ال�آتَِيَة، ثُمَّ َونُجيُب َعِن ال�أْسِئَلِة الَّتي َتليها:  َنشاط )٣(: َنْقَراأ النَّص، َونُلاِحُظ الصُّ

ذاَعِة المدرسيَِّة َعْن َتْنظيِم َفعالِّياِت )الَيْوم الَمْفتوح(،  اأْعَلَن ُمديُر الَمْدَرَسِة َعْبَر ال�إِ

فِّ  َوَطَلَب ِمَن الَجميِع َطَلَبًة َوُمَعلِّميَن ال�ْسِتْعداَد لِهذا الَيْوم، َفَبَداأ َطَلَبُة الصَّ

ِة  ِعدَّ َتْشكيِل  ِخلاِل  ِمْن  الَمْفتوح،  الَيْوِم  في  لِْلُمشاَرَكِة  َتْحضيراتِِهْم  الّرابِِع 

لِجاٍن.

لجنة استقبال لجنة نظام

لجنة اإذاعة
لجنة نظافة

 نَْذكُُر اأْسماَء لِجاٍن ُشكَِّلْت في الَيْوِم الَمْفتوِح.

 َكْيَف تَُشكَُّل اللِّجاُن الَمْدَرِسيَُّة؟

 نَْسَتْنِتُج َمهامَّ لَْجَنِة النِّظاِم.



٧٦

اأنا َتَعلَّْمت:

 - النِّظاُم اأساُس نَجاِح الَعَمل، َواإِنْجاِزِه بَِشْكٍل َسليم.
 - اأقوُم بَِدْوري في الِحفاِظ َعلى النِّظام، ِمْن ِخلاِل الُمشاَرَكِة فيه، َوال�لِتزاِم بِه.

ُم اأْخَطبوطًا: َنشاط )٤(:نَُصمِّ

التَّْنفيذ:
ــُه  ن، َونَلُفُّ   نَُقــصُّ ُمْســَتطيلاً ِمــَن الــَوَرِق الّلاِمــِع الُمَلــوَّ
أْســُطوانَِة الَوَرِقيَّــة،  َونُْلِصُقــه، َكمــا فــي  َعلــى ال�

ــم )١(. الرَّْس
َونُْلِصُق  أْسُطوانَة،  ال� اأْعلى  َكَة  الُمَتَحرِّ الُعيوَن  نُْلِصُق   
اأْزراراً اأْسَفَلها َكَفَتحاِت اأنْف، َكما في الرَّْسم )٢(.
 نَُقــصُّ َثمانَِيــَة َشــرائَِط طولِيَّــٍة ِمــَن الــَوَرِق الّلاِمــِع 
أْســُطوانَِة  ن، َونُْلِصــُق ُجْزَءهــا الُعْلــِويَّ داِخَل ال� الُمَلــوَّ
َشــْكُل  َيْكَتِمــُل  َوَهكــذا  أنْــف،  ال� ِجَهــِة  ِمــْن 

.)٣( ْســم  الرَّ فــي  أْخَطبوط.َكمــا  ال�
 نَْعِرُض ما اأنَْجْزناه.

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

ن، ِمَقصٌّ اآِمن، ل�ِصق،      اأْسُطوانٌَة َكْرتونِيٌَّة لِْلَمناديِل الَوَرِقيَّة، َوَرٌق ل�ِمٌع ُمَلوَّ
َكة، اأْزرار. ُعيوٌن ُمَتَحرِّ

)١(

)٢(

)٣(
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َوَر ال�آتَِيَة،َ ونَُعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  َنشاط )5(: نُلاِحُظ الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت:

وام،  أْجِهــَزُة التِّْكنولوِجيَّــُة َدْوراً ُمِهّمــاً فــي َتْحقيــِق النِّظــام، ِمْثــل: ســاَعِة َتْنظيــِم الــدَّ َتْلَعــُب ال�

ــِة  ســاِت العامَّ ــُق النِّظــاَم فــي الُمَؤسَّ لِْكْترونـِـّي الَّــذي ُيَحقِّ ْوِر ال�إ َوشاَشــِة الُمراَقَبــة، َونِظــاِم الــدَّ

ــة، َكالُبنــوِك، َوالُمْسَتْشــَفياِت، َوالــوزارات، َوالَمطــاراِت، َوَغْيِرهــا.  َوالخاصَّ
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َنشاط )٦(: َنْلَعُب:        

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 كُراُت طائَِرٍة بَِعَدِد الِفَرق، صاِفَرة.

التَّْنفيذ: 
 نَْنَقِسُم اإِلى ِفَرق.

  َتقوُم كُلُّ ِفْرَقٍة بَِعَمِل دائَِرٍة. َكما في الرَّْسم )١(.

  ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرِة، َيقــوُم ل�ِعــٌب ِمــْن كُلِّ 

ِفْرَقــٍة بَِضــْرِب الُكــَرِة عالِيــاً بَِيَدْيــه، َوُيحــاِوُل باقــي 

الَفريــِق ال�ْحِتفــاَظ بِالُكــَرِة فــي الَهــواِء؛ ِمــْن ِخلاِل 

َضْربِهــا بِاْســِتْخدامِ الَيَدْيــن. َكمــا فــي الرَّْســم )٢(.

  َيفــوُز الَفريــُق الَّــذي َيْنَجــُح ل�ِعبــوُه فــي ال�ْحِتفــاِظ 

ًة اأْطــَول. بِالُكــَرِة فــي الَهــواِء ُمــدَّ

ًة اأْخــرى، َمــع َتْبديــِل الّلاِعبيــَن  ُر اللَِّعــَب َمــرَّ   نَُكــرِّ

َبْيــَن الِفــَرق.

 

)١(

)٢(
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حيَحــة، َواإِشــاَرَة )  ( ُمقابِــَل  ١ - اأَضــُع اإِشــاَرَة ) ( ُمقابِــَل الِعبــاَرِة الصَّ
ــِة:  حيَح ــِر الصَّ ــاَرِة َغْي الِعب

لاَمة.      )     (   اتِّباُع النِّظاِم ُيَوفُِّر الَوْقَت، َوالُجْهَد، َوالّراَحَة، َوالسَّ
  تَُسبُِّب الَفْوضى لِلنّاِس التََّوتَُّر، َوضياَع َوْقِتِهْم.               )     (
  نَْلَتِزُم بِالنِّظاِم في الَمْدَرَسِة َفَقط.                            )     (
  النِّظاُم ِمْن اأْسباِب نَجاِح الَعَمل.                            )     (

٢- َكْيَف اأحاِفُظ َعلى النِّظام؟
     في الَبْيِت ...................................

     في الَمْدَرَسة ..................................

اِرع....................................      في الشَّ

٣ - اأْذكُُر اأْسماَء َثلاَثِة اأْجِهَزٍة تِْكنولوِجيٍَّة تُْسِهُم في َتْحقيِق النِّظام.

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               
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 َنشاط )1(: َنْقَراأ الِحواَر ال�آتَِي، ثُمَّ نُجيُب:

لُِيشاِهَد  التِّْلفاز؛  ِجهاَز  ساِمٌر  َفَتَح  َمساء،  كُلَّ  َكعاَدتِها  أْسَرُة  ال� اْجَتَمَعِت 

ُم ِمْن َبراِمج، َوَتَكلََّم ال�أُب ُمخاِطباً اْبَنُه ساِمراً قائِلاً: األ� اأُدلَُّك  الَجميُع ما ُيَقدِّ

َعلى َشْيٍء اأْفَضَل ِمَن التِّْلفاِز يا ُبَنّي؟

ساِمر: َبلى يا اأبي؛ َوما ُهَو؟

ال�أُب: اإِنَُّه َحديُث اأخيَك ُمْؤِمن.

ساِمر: َوما َحديثُُه يا اأبي؟

أْسَرِة اإِلى ُمْؤِمن، َوتاَبَع ال�أُب ُمَتسائِلاً: َهْت اأنْظاُر اأْفراِد ال�      َتَوجَّ

٣
 بيَئتي َمْسؤولِيَّتي

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

بيِعيَّة. ١- معرفِة َمْفهوِم البيَئِة الطَّ

٢- بياِن اأْعماٍل ُتْسِهُم في الُمحاَفَظِة َعلى البيَئة.

يَِّة اْسِتْغلاِل الُمَخلَّفاِت في الُمحاَفَظِة َعلى البيَئة. ٣- استنتاِج اأَهمِّ

ْرِض، َوِحماَيِتها ِمَن ال�ْحِتلال. ٤- توضيِح َمظاِهِر الُمحاَفَظِة َعلى ال�أ
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ماذا َتَعلَّْمَت في النَّْدَوِة الثَّقاَفيَِّة الَّتي َحَضْرَتها الَيْوم؟

ُمْؤِمن: كاَن َمْوضوُع النَّْدَوِة َعِن البيَئة.

َب الَجميُع َوقاَل ساِمر: َمْوضوُع النَّْدَوِة َعِن البيَئة؟        َتَعجَّ

ُمْؤِمن: اأَجل؛ لََقْد َتَعلَّْمنا اأنَّ اللَه ُسْبحانَُه َوَتعالى َخَلَق لَنا كُلَّ ما ُيحيُط بِنا ِمْن 

َمظاِهِر الَحياة َعلى ال�أْرض– َوهذا ما نَُسّميِه البيَئة – ِمْن تُراٍب، َوماٍء، 

َوَشْمٍس، َوَهواٍء، َونَباتات، َوَغْيِرها .

ناِت البيَئِة.   نَْسَتْنِتُج ُمَكوِّ

اأنا َتَعلَّْمت:

ــاٍت  ن ــوان، َوُمَكوِّ ــاِت، َوالَحَي ــٍة؛ َكالنَّب ــاٍت َحيَّ ن ــْن ُمَكوِّ ــه ِم ــا في ــكاُن َوم ــَي الَم ــُة: ِه البيَئ

نْســاُن ِمــْن هــذا  ــْمس، َوَغْيِرهــا. َوَيْحُصــُل ال�إِ ــٍة؛ َكالَهــواءِ، َوالمــاءِ، َوالتُّْرَبــِة، َوالشَّ َغْيــِر َحيَّ

ــذاٍء. ــواٍء، َوِغ ــاٍء، َوَه ــْن م ــِه ِم ــى اْحِتياجاتِ ــكاِن َعل الَم
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 : نَشاٌط َتْطبيِقيٌّ

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
َوِر اأْعلاه نَْكُتُب في الَجْدَول:  ِمْن ِخلاِل الصُّ

ُمَكوِّناٌت َغْيُر َحيَّةُمَكوِّناٌت َحيَّة

التُّْرَبةالنَّباتات
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 اأصدقاء 
البيئة

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.
آتَِية، ِمْن ِخلاِل الرُّسوماِت الّسابَِقة: أموِر ال�  نََتناَقُش في ال�
أْعمال الَّتي َيقوُم بِها ال�أْشخاُص في الرُّسومات.    اأ -  ال�

أْعماِل الَّتي َيقوموَن بِها. يَّة ال�   ب -  اأَهمِّ
ُن الرَّْسم، َونَُعبُِّر َعْنُه ِكتابِّياً:   نَُلوِّ

 َنشاط )2(: نُلاِحُظ الرَّْسَمَة ال�آتَِيَة، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:
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: َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

فِّ َوالَمْدَرَسة. * نَُنظُِّم َحْمَلَة )ِحماَيِة البيَئِة( في الصَّ
   نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

ــام  ــلاً لِْلِقي ــِرُح َعَم ــٍة َتْقَت    كُلُّ َمْجموَع
بِــه.

   نَُكلِّــُف اأَحــَد الطََّلَبــِة بِِكتاَبــِة َمْوضــوٍع 
بُِعْنــوان: نُحاِفــُظ َعلــى بيَئــِة َمْدَرَســتي 
باِحيَِّة  ذاَعــِة الصَّ ُمــُه في ال�إِ دِّ نَظيَفــة. ُيقَّ

فــي الَيــْوِم التّالي.

اأنا َتَعلَّْمت:

َعٍة، ِمْثل: َتْنظيِم َحملاِت  نُْسِهُم في الُمحاَفَظِة َعلى بيَئِتنا؛ ِمْن ِخلاِل ِقياِمنا بِاأْعماٍل ُمَتَنوِّ

َواْسِتْخداِمها،  واأْكياِسها،  الُمْهَملات  ِسلاِل  َوَتْوفيِر  َوالنَّباتات،  ال�أْشجاِر  َوِزراَعِة  النَّظاَفِة، 

يَِّة ِحماَيِة البيَئِة، َوالُمحاَفَظِة َعَلْيها. وَتْوِعَيِة الُمواِطنيَن َحْوَل اأَهمِّ

واجبنا حماية البيئة
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َوَر، َونَُعبُِّر َعْنها كتابيًا:  َنشاط )٣(: نُلاِحُظ الصُّ

ثاتِها؛ ِمْن ِخلاِل اإِعاَدِة اْسِتْعماِل النُّفاياِت، َوالَموادِّ التّالَِفِة  نُحافُِظ َعلى بيَئِتنا، َونَُقلُِّل ُمَلوِّ

ّياراِت، َوعيداِن الُمَثلَّجات، والُعَلِب  أْغراٍض َجديَدٍة، ِمْثَل اإِعاَدِة اْسِتْعماِل َعَجلاِت السَّ لِ�

راَعِة، َوَغْيِرها. الِبلاْستيِكيَِّة، َوالَكْرتونِيَِّة، َوالَمْعَدنِيَِّة؛ َكَمواّد لِلّزيَنِة، اأْو اأْوِعَيٍة لِلزِّ

اأنا َتَعلَّْمت:
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: َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاِت َعَمٍل، َونُلاِحُظ الَجْدَوَل.
 نَْكُتُب اْسَم الّصوَرِة؛ َوماذا ُيْمِكْن اأْن نَْسَتفيَد منها في الَجْدَول:

ماذا ُيْمِكْن اأْن نَْسَتفيَد ِمْنهااْسُمهاالّصوَرة
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 َنشاط )٤(: نُلاِحُظ الرُّسوماِت، َونَُعبُِّر َعْنها، ثُمَّ َنْسَتْنِتُج:

اأنا َتَعلَّْمت:

ْهيونِّي؛ بَِتْعميِرها، َوِزراَعِتها،  نَْحمي بيَئَتنا الِفَلْسطيِنيََّة، َونُحاِفُظ َعلى اأْرِضنا ِمْن ال�ْحِتلاِل الصِّ
في  َوالُمشاَرَكِة  الُمزاِرعين،  َوَدْعِم  فيها،  َوالِبناِء  الطُُّرق،  َوَشقِّ  َوالَكْهُرباِء،  الماِء،  َوَتْوفيِر 
َوبِناِء  لَها،  ال�ْحِتلاِل  ِمْن ُمصاَدَرِة  َوِحماَيِتها   ال�أْرض،  للِحفاِظ َعلى  الَوَطِنيَِّة؛  الَفعالِّياِت 

ْولِّي. الُْمْسَتْوَطناِت َعَلْيها والَّذي ُيَعدُّ ُمخالِفاً لِْلقانوِن الدَّ

أْرِض الِفَلْسطيِنيَِّة.   ُطُرقاً لِْلِحفاِظ َعلى البيَئِة، َوال�
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ُم َوْرَدة: َنشاط )5(: نَُصمِّ

التَّْنفيذ:

ــُث تُْعطــي  ــض بَِحْي ــوِن الَبْي ــراِت َكْرت ــصُّ ُحُج   نَُق

ــم )١(.  ــي الرَّْس ــَوْرَدة، َكمــا ف ــْكَل ال َش

أْخَضــر لُِيَشــكَِّل  ـْوِن ال� ُن العــوَد الَخَشــِبيَّ بِاللَـّ  نَُلــوِّ

أْحَمــر،  ـْوِن ال� ُن الــَوْرَدَة بِاللَـّ ســاَق الــَوْرَدة، َونَُلــوِّ

ــَوْرَدة،  ــَفِل ال ــْن اأْس ــِبيَّ ِم ــوَد الَخَش ــُل الع ــمَّ نُْدِخ ثُ

ْســم )٢(.  ُتهــا بِالّلاِصــق، َكمــا فــي الرَّ َونَُثبِّ

نُها،َكمــا فــي   نَُقــصُّ اأْطــراَف عيــداِن الُقْطــِن، َونَُلوِّ

الرَّْســم )٣(.

ــة، َكمــا  ــِة َمْلتيَن ــُت عيــداَن الُقْطــِن َعلــى ِقْطَع   نَُثبِّ

فــي الرَّْســم )٤(.

 نَُثبِّــُت ِقْطَعــَة الَمْلتيَنــة داِخــَل الــَوْرَدِة لَِنْحُصــَل َعلــى 

َشــْكٍل كاِمــٍل لَهــا، َكمــا فــي الرَّْســم )٥(.

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

يَّة،َكْرتوُن الَبْيض،  َمْلتيَنة  واء، عيداُن قُْطٍن ِطبِّ  عوٌد َخَشِبيٌّ ُيْسَتْخَدُم لِلشِّ

)الّصْلصال(، األْواٌن مائِيَّة، ِمَقّصاٌت اآِمَنة، ل�ِصق.

)١(

)٢(  

)٣(  

)٤(

)٥(



٨٩

َنشاط )٦(: َنْلَعُب:        

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 كَُرٌة َخفيَفة. 
التَّْنفيذ: 

  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

  نَْصَطــفُّ فــي قاِطــرات، َوَعلــى ُبْعــِد ِمْتــٍر ِمــْن كُلِّ 

قاِطــَرة، َيِقــُف ل�ِعــٌب قائِــٌد، َوَوْجُهــُه لُِزملائِــِه 

ــَرة، َكمــا فــي الرَّْســم )١(.   فــي القاِط

ِل فــي  أوَّ ُر القائِــُد الُكــَرَة اإِلــى الّلاِعــِب ال�   ُيَمــرِّ

ْســم )٢( الرَّ القاِطــَرة. َكمــا فــي 

اإِلــى القائِــد، ثُــمَّ  ُل الُكــَرَة  أوَّ   ُيعيــُد الّلاِعــُب ال�

ْســم )٣(.   الرَّ فــي  َيْجِلــس، َكمــا 

ُر القائِــُد الُكــَرَة اإِلــى الّلاِعــِب الثّانــي فــي    ُيَمــرِّ

القائِــد،  اإِلــى  الُكــَرَة  ُيعيــُد  ـذي  َوالَـّ القاِطــَرة، 

ال�أخيــر. الّلاِعــِب  َحتّــى  َوهَكــذا، 

ل�ً، دوَن اأْن تُْسِقَط الُكَرة. َة اأوَّ   َتفوُز بِاللُّْعَبِة الَمْجموَعُة الَّتي تُْنهي الُمِهمَّ

ُر اللُّْعَبة.    نَُكرِّ

 

)١(

)٣(

)٢(



٩٠

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

آتَِية: ١- اأْكِمُل الَفراَغ في الِعباراِت ال�
ناٌت َحيٌَّة، ِمْثل:     في البيَئِة ُمَكوِّ

  .............. ................... ...................    
ناٌت َغْيُر َحيٍَّة، ِمْثل:      في البيَئِة ُمَكوِّ

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

٢- اأْقَتِرُح ُطُرقاً لِْلِحفاِظ َعلى بيَئِة:
  * الّشاِرع.     * الَمْدَرَسة.     * نَْبِع الماء.   * الَحديَقِة العامَّة.

ْهيونِّي؟ ٣- َكْيَف نَْحمي اأْرَضنا َونُحاِفُظ عليها ِمَن ال�ْحِتلاِل الصِّ

آتَِية؟ ٤- َكْيَف اأْسَتفيُد ِمَن الُمخلَّفات ال�

  اأ- ُعبواُت الَمْشروباِت الغاِزيَِّة البلاْستيِكيَّة.

يارات.   ب- اإطاراُت السَّ

  جـ- َصناديُق الَكْرتون.
  

نبحُث ِمْن خلاِل مصادِر المعرفِة َعْن بعض المواد التالفة اأو المستهلكة، 
كيفية اإعادة استغلالها وال�ستفادة منها.



٩١

َنشاط )1(: َنْقَراأ الِحْكَمَة ال�آتَِية، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

 نََتناَقُش في َدل�لَِة هِذِه الِحْكَمة.
ُن الِحْكَمة:        نَُلوِّ

(الوقت كالسيف إن 

لم تقطعه قطعْك)
مام الشافعي                                                             عن ال�إ

٤
ُم َوْقتي   اأَنظِّ

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

يَِّة الَوْقت.   ١- معرفِة اأَهمِّ

َدة. ْنجاِز اأْعماٍل َواأْنِشَطٍة ُمَحدَّ يَِّة َتْحديِد الَوْقِت ِل�إِ ٢- بياِن اأَهمِّ

٣- توضيِح اأَهِميَِّة اْسِتْغلاِل َوْقِت الَفراِغ ِبَشْكٍل ُمفيد.



٩٢

: َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

َمِنيََّة الُمَظلََّلة، ثُمَّ نَْكُتُب َكما في الِمثال، َونَْسَتْنِتج:    نُلاِحُظ الَفْتَرَة الزَّ

اأنا َتَعلَّْمت:

أْسبوع. َدٍة في الَيْوِم الواِحِد اأو ال� - نَْسَتطيُع الِقياَم بِاأْعماٍل َواأنِْشَطٍة ُمَتَعدِّ

- َعَلْينا اْسِتْغلاُل َوْقِتنا بِما ُهَو ناِفٌع َوُمفيد.

     اأَتَعلَُّم في الَمْدَرَسِة َحَسَب الَبْرناَمِج الَمْدَرِسّي.



٩٣

 َنشاط )2(: نَُخِطُط، ثُمَّ َنْسَتْنِتج، َو َنْكُتُب:

التَّْنفيذ:
 نَْنَقِسُم اإلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.

َنــِة  أيـّـاِم الُمَبيَّ  َيْكُتــُب كُلٌّ ِمنـّـا مــا ُيريــُد اأْن َيْفَعَلــُه ِمــْن اأْعمــاٍل َواأنِْشــَطٍة، فــي ال�
فــي الَجــْدَول )١(، ونََتحــاوَر فيهــا.

أنِْشــَطَة  أْعمــاَل َوال�  نَْعــِرُض َبْعــَض الُمَخطَّطــاِت اأمــاَم الطََّلَبــة، َونَْســَتْنِتُج ال�
الُمْشــَتَرَكَة َبْيَننــا.   

َجْدَول )١(

الُجُمَعةالثُّلاثاءال�أَحد

اأنا َتَعلَّْمت:

أنِْشَطِة الَّتي نَقوُم بِها؛ لِ�ْسِتْثماِر َوْقِتنا َعلى نَْحٍو اأْفَضل. نَُخطُِّط لِْلاأْعماِل َوال�



٩٤

 َنشاط )٣(: َنْقَراأ ال�آتَِي، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ َنقوُم ِبما َياأْتي:

واِم الَمْدَرِسيِّ اإِلى الَبْيت، َوَبْعَد اأْن  عاَد اأْحَمد َيْوَم الثُّلاثاِء َبْعَد نِهاَيِة الدَّ

َتناَوَل َغداَءُه، َواأَخَذ َوْقتاً ِمَن الّراَحِة، اأْخَرَج َدْفَتَر ُملاَحظاتِه، َوِعْنَدما َفَتَحُه 

َن ِمْن اأْعماٍل كاَن َيْنوي الِقياَم بِها في  اأصيَب بِالتََّوتُِّر َوالَحيَرة؛ لَِكْثَرِة ما َدوَّ

نْجاِزها.   هذا الَيْوم، َواأْدَرَك اأنَّ الَوْقَت ل� َيتَِّسُع لِ�إِ

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

ُد الُمْشِكَلَة الَّتي واَجَهْت اأْحَمد.  نَُحدِّ

 نُساِعُد اأْحَمَد في َحلِّ الُمْشِكَلِة ِمْن  ِخلال ال�آتي:

َعموَدْيــِن،  ِمــْن  َجــْدَول�ً  نَْرُســُم   

ــِة ُملاَحظــاِت  ــَتعيُن  بَِصْفَح َونَْس

اأْعمــال�ً  ِمْنهــا  َونَْختــاُر  اأْحَمــد، 

َتاأْجيلُهــا،  ُيْمِكــُن  ل�  َواأنِْشــَطًة 

ل،  أوَّ ال� الَعمــوِد  فــي  َونَْكُتُبهــا 

َواأْعمــال�ً اأْخــرى ُيْمِكــُن َتاأْجيلُها، 

الثّانــي،  الَعمــوِد  فــي  َونَْكُتُبهــا 

َكمــا فــي الَجــْدول )١(.

- ُمشاَهَدُة مَباراِة كَُرِة الَقَدم.

- َحلُّ الواِجباِت الَمْدَرِسيَّة.

ديق الَمريض. - ِزياَرُة الصَّ

- اللَِّعُب َعلى ِجهاِز الحاسوب.

أْصِدقاِء في نُْزَهة. - الُخروُج َمَع ال�

- اإْعداُد َكِلَمٍة َعْن اأَهِميَّة الَوْقت.

- ُمراَجَعُة الطَّبيب.



٩٥

َجْدوَل )١(

اأْعماٌل ُيْمِكُن َتاأْجيلُهااأْعماٌل ل� ُيْمِكُن َتاأْجيلُها

 نَْعِرُض َجداِوَل الُحلوِل، َونََتناَقُش فيها.

اأنا َتَعلَّْمت:

أْولَِويَّــة، َفُهنــاَك  - َيْحتــاُج ِمنـّـا الَوْقــُت َتْرتيــَب مــا َســَنقوُم بـِـِه ِمــْن اأْعمــاٍل اأْو اأنِْشــَطٍة َحســَب ال�

اأْعمــاٌل ل� َيْســَمُح لَنــا الَوْقــُت بَِتاأْجيِلهــا، َواأْعمــاٌل اأْخــرى ُيْمِكــُن َتاأْجيلُهــا لَِوْقــٍت اآَخــر، 

اأو اإلغاؤهــا.

أْولَِويَّة.  - ُيْصِبُح الَوْقُت كاِفياً َوُمريحاً لَنا ِعْنَدما نَُرتُِّب اأْعمالَنا َحسَب ال�



٩٦

ُم ساَعًة: َنشاط )٤(: نَُصمِّ

التَّْنفيذ:
َوَقَلــِم  الَوَرِقــيِّ  ْحــِن  الصَّ بِواِســَطِة  دائِــَرًة  نَْرُســُم    
هــا،  نَــة،  َونَُقصُّ الرَّصــاِص َعلــى َوَرَقــِة َكْرتــوٍن ُمَلوَّ

ْســم )١(. َكمــا فــي الرَّ
نَــَة َعلــى اأْطــراِف الّدائـِـَرِة َكاأْرقــام،  أْزراَر الُمَلوَّ  نُْلِصــُق ال�

اأو نَْكُتــُب اأْرقامــاً، َكمــا فــي الرَّْســم )٢(.
 نَْرُســُم َعقــاِرَب الّســاَعِة الثَّلاَثــَة بِاأْحجاِمهــا َعلــى َوَرَقِة 
هــا، َكمــا فــي  نَــة بَِلــْوٍن ُمْخَتِلــف، َونَُقصُّ َكْرتــوٍن ُمَلوَّ

الرَّْســم )٣(.
 نََضــُع َعقــاِرَب الّســاَعِة َفــْوَق َبْعِضهــا َبْعضــاً، َونُْدِخــُل 

ــْعَبَتْين. بـّـوَس ذا الشُّ فــي اأَحــِد اأْطراِفهــا الدَّ
َعقــاِرَب  فيــِه  َونُْدِخــُل  الّدائِــَرة،  ُمْنَتَصــَف  نَْثُقــُب   

بــوس. الدَّ َمــَع  الّســاَعِة 
بّــوس، َونَْضَغــُط  ــُح اأْطــراَف الدَّ  نَْقِلــُب الّدائِــَرة، َونَْفَت

كُلَّ َطــَرٍف فــي ِجَهــة، َكمــا فــي الرَّْســم )٤(.
ْمناهــا، َكمــا فــي الرَّْســم   نَْعــِرُض الّســاعاِت الَّتــي َصمَّ

)٥(

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

ن، َصْحٌن َوَرِقّي،  َقَلُم َرصاص، ِمَقصٌّ اآِمن، اأْزرار،    َوَرُق َكْرتوٍن ُمَلوَّ
ْعَبَتْين. بّوُس ذو الشُّ ل�ِصق، الدَّ

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(



٩٧

ْكَل ال�آتَِي، َوَنْسَتْنِتُج، ثُمَّ نُجيُب:   َنشاط )5(: نُلاِحُظ الشَّ

قضاُء وقِت الَفراغ

اأنا َتَعلَّْمت:

َوالُخروِج في ِرْحلاٍت عائِِليَّة،  الِقراَءة،  ِمْثَل:  ِباأْنِشَطٍة ُمفيَدٍة،  - َنْقضي َوْقَت َفراِغنا 

الَمْنِزلِيَّة والتََّطّوِعّية،  أْعماِل  ال� َوالُمساَعَدِة في  ألْعاِب،  َوال� الِهواياِت كالرَّْسِم  َوُمماَرَسِة 

عوَر بِالَمَلِل َوالّضيق. َوَغْيِرها. َوهذا ُيَجنُِّبنا الشُّ

أْطفال. أنِْشَطِة الَّتي َيقوُم بِها ال�  نََتناَقُش في ال�

   نَْكُتُب اأنِْشَطًة اأْخرى ُمفيَدًة نَقوُم بِها في َوْقِت َفراِغنا، َونََتناَقُش فيها.

يََّة َقضاِء َوْقِت الَفراِغ في اأنِْشَطٍة ُمفيَدٍة   ما اأَهمِّ
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َنشاط )٦(: َنْلَعُب:        

   الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َثلاُث كُرات، صاِفَرة.
التَّْنفيذ: 

   نَْنَقِسُم اإِلى َثلاِث َمْجموعات.       تَُشكُِّل كُلُّ َمْجموَعٍة دائَِرًة.
   َتاأُْخُذ كُلُّ َمْجموَعٍة كَُرًة.

أولــى َوَســَط    َيِقــُف اأَحــُد اأْفــراِد الَمْجموَعــِة ال�
ــراِد  ــِد اأْف ــى اأَح ــِه اإِل ــَرَة بَِيِدْي ُر الُك ــرِّ ــَرِة، َوُيَم الّدائِ
)التَّْمريــَرُة  ــْدر  الصَّ ُمْســَتوى  ِمــْن  الَمْجموَعــِة 
ـذي ُيْمِســُكها ُيعيــُد َتْمريَرهــا  ْدِريَّــة(، َوالَـّ الصَّ
بَِشــْكٍل َصحيــٍح اإِلــى َزميِلــِه الَّــذي َيِقــُف َوَســَط 

ْســم )١(. ُر التَّْمريــَرَة اإِلــى َجميــِع اأْفــراِد الَمْجموَعــِة، َكمــا  فــي الرَّ الّدائِــَرة، َوُيَكــرِّ
ُر الُكــَرَة بَِيِدْيــِه؛ بَِضْربِهــا فــي    َيِقــُف اأَحــُد اأْفــراِد الَمْجموَعــِة الثّانَِيــة َوَســَط الّدائِــَرة، َوُيَمــرِّ

ــَرُة  ــِة )التَّْمري ــراِد الَمْجموَع ــِد اأْف ــى اأَح أْرِض اإِل ال�
َتْمريَرهــا  ُيعيــُد  ُيْمِســُكها  ـذي  والَـّ ة(،  الُمْرَتــدَّ
ــي  ــُف ف ــذي َيِق ــِه الَّ ــى َزميِل ــٍح اإِل ــْكٍل َصحي بَِش
ُر التَّْمريــَرَة اإِلــى َجميــِع  َوســِط الّدائِــَرة، َوُيَكــرِّ

ْســم )٢(. اأْفــراِد الَمْجموَعــِة، َكمــا فــي الرَّ
ــَن كُلِّ ل�ِعــٍب َواآَخــر،  ــة )٢ متــر( َبْي ــِة َعلــى َمســاَفٍة ثابَِت ــراُد الَمْجموَعــِة الثّالَِث ــُظ اأْف    ُيحاِف

ُر اأَحُدُهــم الُكــَرَة اإِلــى الّلاِعــِب الَّــذي َيِقــُف  َوُيَمــرِّ
الّلاِعــِب   اإِلــى  َتعــوَد  َحتّــى  َوهَكــذا  بِجانِِبــِه، 

ــم )٣(. ــي الرَّْس ــا ف ل، َكم أوَّ ال�
ــلاِث    َتَتبــاَدُل الَمْجموعــاُت َتْطبيــَق الَمهــاراِت الثَّ

الّسابَِقة.

 

)١(

)٢(

)٣(
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َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

حيَحة، َواإِشاَرة )  ( ُمقابَِل الِعباَرِة َغْيِر  ( ُمقابَِل الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )
حيَحِة: الصَّ

 َقضاُء َوْقِت َفراغي بِاأْعماٍل َواأنِْشَطٍة ُمفيَدٍة؛ ُيَجنُِّبني الَمَلَل َوالّضيق.      )      (
أْسبوع. )      ( َعٍة ِخلاَل الَيْوِم الواِحد، اأو ال�  اأْسَتطيُع الِقياَم بِاأنِْشَطٍة َواأْعماٍل ُمَتَنوِّ
أْولَِويَّة.         )      (  ُيْصِبُح الَوْقُت َغْيَر كاٍف؛ ِعْنَدما اأَرتُِّب اأْعمالي َحسَب ال�
 ل� َيْسَمُح لَِي الَوْقُت بَِتاأْجيِل واِجباتي الَمْدَرِسيَّة.                        )      (

٢ - اأْكُتُب في الَفراغاِت اأْمِثَلًة َعْن اأْعماٍل ُمفيَدٍة اأْقضيها في َوْقِت َفراغي:
........................   ........................  

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

٣- اأْكُتُب َكِلَمَة )اأواِفق(، اأْو َكِلَمَة )ل� اأوافق(، بِما ُيناِسُب كُّلَّ ِعباَرٍة ِمَن الِعباراِت 
آتَِية:  ال�

نْسان. ........................   َتْنظيُم الَوْقِت لَُه اأَهِميٌَّة في َحياِة ال�إِ

راَسِة، ُيْمِكُن اْسِتْغلالُُه في اللَِّعب. ............ ُص لِلدِّ    الَوْقُت الُمَخصَّ

  َتْنُبُع اأَهِميَُّة الَوْقِت ِمَن اْسِتْغلالِِه بِاأْعماٍل َواأنِْشَطٍة ُمفيَدة. .............. 

نبحُث ِمْن خلاِل مصادِر المعرفِة َعْن كيفية تنظيم قضاء وقتنا بشكل صحيح. 



١٠٠

 َنشاط )1(: َنْلَعُب، َوَنْسَتْكشف، ثُمَّ نُجيُب:

)١(

5
اأنا ُمواِطٌن فاِعل

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

١- توضيِح الَمْقصوِد ِبالُمواِطِن الفاِعل.

٢- استنتاِج َدْوِر الُمواِطِن الفاِعل.

ِعيَِّة َوالخْيِريَّة. عماِل التََّطوُّ يَِّة الُمباَدَرِة في َتْنفيِذ ال�أ ٣- بياِن اأَهمِّ

   الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  ِشلٌَّة ِمْن خيطاِن الّصوِف، ِعباراٌت َوَكِلماٌت َتُدلُّ َعلى اأْعماِل الَخْيِر َوِصفاِت 

الُمواِطِن الفاِعل.

التَّْنفيذ:
 نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَمْدَرَسِة، َونَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

 َيِقُف اأْفراُد الَمْجموَعِة َعلى َشْكِل دائَِرة.
  ُيْمِسُك اأَحُد اأْفراِد الَمْجموَعِة ِشلََّة الخيطاِن، َوَيْذكُُر ِصَفًة اإيجابِيًَّة ِمْن ِصفاتِِه 
َخْيَط  َوُيْمِسُك  النّاس(.  اأِحبُّ ُمساَعَدَة  )اأنا  ِمْثل:  لُِزَملائِه،  َكُمواِطٍن صالٍِح 

لَّة( ثُمَّ َيْرمي  الّصوِف )َطَرف الشِّ
اأْفراِد  اأَحِد  اإِلى  الخيطاِن  ِشلََّة 
َعْشوائِّي،  بَِشْكٍل  الَمْجموَعِة 

َكما في الرَّْسم )١(.
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   ُيْمِسُك الطّالُِب الثّاني ِشلََّة الّصوف، َوَيْذكُُر ِصَفًة اأْخرى تَُعبُِّر َعْنُه َكُمواِطٍن 
لََّة اإِلى طالٍِب اآَخَر في الَمْجموَعة. فاِعل، َوُيْمِسُك َخْيَط الّصوِف، ثُمَّ َيْرمي الشِّ

 نَْسَتِمرُّ في اللَِّعِب َحتّى ُيْنهي َجميُع 

بَِحْيُث  اللَِّعب؛  الَمْجموَعِة  اأْفراِد 

خيطاِن  من  َشَبَكًة  َمعاً  نَُشكُِّل 

الّصوِف،َكما في الرَّْسم )٢(.
َبَكَة عالِياً.   نَْرَفُع الشَّ

آتَِية: أموِر ال� * نََتناَقُش في ال�

َبَكُة؟  َكْيَف ُشكَِّلِت الشَّ

َبَكِة؟  ما َسَبُب اإِنْجاِز هِذِه الشَّ

 ماذا َتَعلَّْمنا ِمْن هِذِه اللُّْعَبِة؟

)٢(

اأنا َتَعلَّْمت:

ــِة، َولََدْيــِه ِقَيــٌم َواأْخــلاٌق  أْعمــاِل الُمْجَتَمِعيَّ الُمواِطــُن الفاِعــُل ُهــَو الَّــذي ُيشــاِرُك فــي ال�

ِرِه، َوُيداِفــُع َعْنــُه، َوَيْفَتِخــُر بـِـِه، َوُيمــاِرُس ُحقوَقــُه،  اإيجابِيَّــٌة، َوُيســاِهُم فــي بِنــاِء َوَطِنــِه َوَتَطــوُّ

َوُيــَؤّدي واِجباتـِـِه تُجــاَه َوَطِنــِه َوُمْجَتَمِعــِه.
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َوَر ال�آتَِيَة،َ ونَُعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  َنشاط )2(: نُلاِحُظ الصُّ

اأنا َتَعلَّْمت:

ِخْدَمُة  ِمْنها  َهَدفُُه  اأْجراً،  َعَلْيها  َيَتقاضى  ل�  ِعيٍَّة  َتَطوُّ ِباأْعماٍل  الفاِعُل  الُمواِطُن  َيقوُم   -

آَخرين. ال�

ِعيُّ في َتْقِوَيِة التَّراُبِط َوالتَّكافُِل َبْيَن النّاِس، َوَحلِّ ُمْشِكلاتِِهم، َوَتْنِمَيِة   - ُيْسِهُم الَعَمُل التََّطوُّ

ال�نِْتماِء لِْلَوَطن، َوالتََّعرُِّف َعلى اأْصِدقاَء ُجُدٍد ُيساِهموَن في اأْعماِل الَخْير.



١٠٣

ُم َحظيرة: َنشاط )٣(: نَُصمِّ

الَوسائُِل َوال�أَدوات:

ن، ل�ِصــق، األْــوان، َملاِقــُط َخَشــِبيَّة،    ُصْنــدوُق َكْرتــون،  َوَرُق َكْرتــوٍن ُمَلــوَّ
َعــة. ِمَقّصــاِن اآِمنــان )الُمّســنَّن والعــادي(، ُصــَوُر َحَيوانــاٍت ُمَتَنوِّ

التَّْنفيذ:

َشــْكِل  َعلــى  ِن  الُمَلــوَّ الَكْرتــوِن  َوَرَق  نَُقــصُّ   

ُتهــا َحــْوَل ُصْنــدوِق  ُمْســَتطيلاٍت َصغيــَرٍة، َونَُثبِّ

ْســم  الَكْرتــوِن؛ لُِتَشــكَِّل ِســياجاً، َكمــا فــي الرَّ

    .)١ (

الَكْرتــوِن  َوَرِق  ِمــْن  ُمْســَتطيلاً  َشــريطاً  نَُقــصُّ   

أْخَضــِر بِالِمَقــصِّ الُمَســنَِّن؛ لُِيَشــكَِّل ُعْشــباً،  ال�

َونُْلِصُقــُه َحــْوَل قاِعــَدِة ُصْنــدوِق الَكْرتــوِن ِمــَن 

ْســم  أْســفِل، َونَُزيُِّنــُه بـِـُوروٍد َصغيــَرٍة، َكمــا فــي الرَّ ال�

     .)٢(

 نَُقــصُّ ُصــَوَر الَحَيوانــاِت، َونُْلِصُقهــا َعلــى َوَرِق 

الَكْرتــون، َونَْســَتْخِدُم الَملاِقــَط الَخَشــِبيََّة َكاأْرُجــٍل 

لَهــا، ثُــمَّ نََضُعهــا داِخــَل ُصْنــدوِق الَكْرتــون، َكمــا 

فــي الرَّْســم )٣(.

)١(

)٢(

)٣(   
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 َنشاط )٤(: نَُعبُِّر َعِن الُمواِطِن الفاِعِل ِمْن ِخلاِل الرُّسوماِت ال�آتَِيِة:

ذكرى النكبة

 ال�نتخابات
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اأنا َتَعلَّْمت:

َعلى  َحْولي  ُهْم  َمْن  ُع  َواأَشجِّ آَخرين،  ال� َمْنَفَعِة  في  تُْسِهُم  الَّتي  اأْفكاري  َتْنفيِذ  اإِلى  اأباِدُر 

الُمشاَرَكِة فيها، ِمْثَل: الُمباَدَرِة اإِلى اإِزالَِة ال�أذى َعِن الطَّريق، َوالُمشاَرَكِة في ال�نِْتخاباِت، 

َوالتَّضاُمِن َمَع النّاِس، َوُمساَعَدتِِهم، َوالُْمشاَرَكِة في الَْفعالِّياِت الَْوَطِنيَّة.

: َنشاٌط َتْطبيِقيٌّ

   نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِيَّة.
ُن ال�أْشكاَل الَّتي َتُدلُّ َكِلماتُها َعلى ِصفاِت الُمواِطِن الفاِعل:    نَْقَراأ، َونَُلوِّ

ُمساِعدُمشاِرك دُمنَعِزل ُمَتَردِّ

ُمْمَتِنعُمباِدر ُمَتعاون

اأنا ُمواِطٌن فاِعٌل
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َنشاط )5(: َنْلَعُب:        

    الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 كَُرٌة َخفيَفة، َطْبشوَرة.
التَّْنفيذ: 

   نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات. 
    نَْرُسُم دائَِرًة ُمناِسَبًة لَِعَدِد اأْفراِد الَمْجموَعة.
ِة      ُيحيــُط اأْفــراُد الَمْجموَعــِة بِالّدائـِـَرِة الخاصَّ
الّلاِعبيــَن  اأَحــُد  َوَيِقــُف  بَِمْجموَعِتِهــم، 
َوَســَط الّدائِــَرِة َوَمَعــُه الُكــَرة، َكمــا فــي 

ْســم )١(. الرَّ
   ُيحــاِوُل الّلاِعــُب الَّــذي َيِقــُف فــي الَوَســِط 

اإِْخــراَج الُكــَرِة ِمــْن َبْيــِن اأْفــراِد الَمْجموَعــِة؛ بَِرْكِلهــا ِمــْن ُمْنَتَصــِف الّدائـِـَرِة 
ٍد لَــه. اإِلــى خاِرِجهــا، ِخــلاَل َوْقــٍت ُمَحــدَّ

ُل اأْفــراُد الَمْجموَعــِة اأماِكَنُهــْم، اأْثنــاَء     ُيَبــدِّ
انِْشــغاِل الّلاِعــِب الَّــذي َيِقــُف فــي الَوَســِط 
ــْم  ــَع ِحْرِصِه ــم، َم ــْن َبْيِنِه ــَرِة ِم ــراِج الُك ْخ بِاإِ
ــم  ْس ــروِج الُكَرة،َكمــا فــي الرَّ ــَدِم ُخ ــى َع َعل

.)٢(
ــْن ِمــْن اإِْخــراِج  ــْم َيَتَمكَّ    َيْخَســُر الّلاِعــُب الَّــذي َيِقــُف فــي الَوَســِط؛ اإِذا لَ
ِد لَــُه، َوُيْســَتْبَدُل بَِغْيــِرِه ِمــْن ل�ِعبــي  َمــِن الُمَحــدَّ الُكــَرِة ِعْنــَد انِْتهــاِء الزَّ

ــق. الَفري

 

)١(

)٢(
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حيَحِة: حيَحة، َواإِشاَرة )  ( ُمقابِل الِعباَرِة َغْيِر الصَّ ( ُمقابِل الِعباَرِة الصَّ ١- اأَضُع اإِشاَرَة )
   الُمواِطُن الفاِعُل َيْفَعُل الَخْيَر، َوُيشاِرُك في اأنِْشَطٍة َتعوُد بِالفائَِدِة َعلى الَجميع. )      (
رونَه.                  )      (     َيْبني الُمواِطنوَن الفاِعلوَن ُمْجَتَمَعُهْم، َوُيَطوِّ
ِعيٍّ َياأُْخُذ ُمقابَِلُه َمْبَلغاً ِمَن المال.            )      (     َمْن َيقوُم بَِعَمٍل َتَطوُّ
ِعيُّ في ِخْدَمِة الَوَطِن َوالُمواِطن.               )      (     ُيْسِهُم الَعَمُل الَتَطوُّ
    اأباِدُر اإِلى َتْقديِم الُمساَعَدِة لِْلاآَخرين.                            )      (

٢ - اأْذكُُر اأْمِثَلًة َعلى اأْعماٍل اأكوُن فيها ُمباِدراً.

٣ - اأْعطي َراأْيي في:

    َشْخص ُيباِدُر اإِلى َتْنظيِف الّشاِرِع اأماَم َبْيِته.

    طالِب اْقَتَرَح َعلى ُزَملائِِه َرْسَم ُخطوِط ُمشاٍة في الّشاِرِع اأماَم َمْدَرَسِتِهم.

فِّ الّرابِِع هاتِِفّياً بِالَبَلِديَِّة، ُيْخِبُرُهْم َعْن ُمْشِكَلٍة في      اتََّصال اأَحِد َطَلَبِة الصَّ

ِمْصباِح اإِناَرِة الّشاِرع.

    َشْخص َيْرفُُض َتْقديَم الُمساَعَدِة لِجيرانِه.

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:               

اأقيم ذاتي:

ــُر بلغتــي عــن المفاهيــم ال�أساســّية التــي اكتســبتها مــن هــذه الوحــدة، بمــا ل�  اأعب
يزيــد عــن ثــلاث اأســطر.
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المشروع

شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط 

التي يتمكنون خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض 

واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

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

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

البيئة وفهمها.

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

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

على ال�آخر.

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

٤.  تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في 

المشروع من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥
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ثالثًا: تنفيذ المشروع:

ممتعة  مرحلة  وتعّد  العملية،  بالممارسة  الخبرات  ل�كتساب  فرصة  المشروع  تنفيذ  مرحلة 

ومثيرة لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على 

نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما  ال�إ

حياتهم  على  تنعكس  فائدة  ذات  وعادات  ومهارات  ومعلومات  خبرات  من  الطلبة  يكتسبه 

العامة.

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
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رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١.  ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل 

هدف، العوائق في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

٢.  الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت 

المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

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

التقيد بالوقت المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية  ٤.  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ

التنفيذ، الشعور بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

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.  •
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