١

الجز ُء
ُ
ال� أ َول

التَ ْر ِب َي ُة ا ْل َو َط ِن َي ُة وا ْل َحياتِ َي ُة
ك ّراس ال ّطالِب
الـمــ َؤلِــفـــــون:

�أ� .إيمان �لبد�رين
�أ .سناء �أبو هلال

�أ .فتح ّية ياسين

�أ� .إيمان �لن ّجار

�أ .نبيل منصور

�أ .هند عيد

�أ .ليلى جو�برة

�أ .سامية غبن

د .فيصل سباعنة
أ� .سهى �لجلاد

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدء ًا من العام الدراسي  ٢٠١٨ / ٢٠١٧م
ال�إ شراف العام
رئيس لجنة المناهج
نائب رئيس لجنة المناهج
رئيس مركز المناهج

د .صبري صيدم
د .بصــري صالح
اأ .ثـــروت زيــد

الدائـــرة الفنية
�أ .حازم عجاج
م� .إيمان ت ّيم

�ل�إ شـــر�ف �ل�إ د�ري
�لتصميم �لفني

التحكيم العلمي
التحرير اللغوي
الرسومات
متابعة المحافظـات الجنوبية

د .سائد ربايعة  /د .بعاد خالص
�أ .سهى طه � /أ .شفاء جبر
�أ .سالم سالم
د .سم ّية �لنّخالَة

الطبعة الثانية
 ٢٠١٨م ١٤٣٩ /ھ
جميع حقوق �لطبع محفوظة ©

https://www.facebook.com/Palestinian.MOEHE/

تـقـديــم
يتصف �ل�إ صلاح �لتربوي باأنه �لمدخل �لعقلاني �لعلمي �لنابع من ضرور�ت �لحالة� ،لمستند �إلى و�قعية �لنشاأة� ،ل�أمر �لذي �نعكس
على �لرؤية �لوطنية �لمطورة للنظام �لتعليمي �لفلسطيني في محاكاة �لخصوصية �لفلسطينية و�ل�حتياجات �ل�جتماعية ،و�لعمل على
�إرساء قيم تعزز مفهوم �لمو�طنة و�لمشاركة في بناء دولة �لقانون ،من خلال عقد �جتماعي قائم على �لحقوق و�لو�جبات ،يتفاعل
�لمو�طن معها ،ويعي تر�كيبها و�أدو�تها ،ويسهم في صياغة برنامج �إصلاح يحقق �ل�آمال ،ويلامس �ل�أماني ،ويرنو لتحقيق �لغايات
و�ل�أهد�ف.
ولما كانت �لمناهج �أد�ة �لتربية في تطوير �لمشهد �لتربوي ،بوصفها علماً له قو�عده ومفاهيمه ،فقد جاءت ضمن خطة متكاملة
عالجت �أركان �لعملية �لتعليمية �لتعلمية بجميع جو�نبها ،بما يسهم في تجاوز تحديات �لنوعية بكل �قتد�ر ،و�ل�إ عد�د لجيل قادر على
مو�جهة متطلبات عصر �لمعرفة ،دون �لتورط باإشكالية �لتشتت بين �لعولمة و�لبحث عن �ل�أصالة و�ل�نتماء ،و�ل�نتقال �إلى �لمشاركة
�لفاعلة في عالم يكون �لعيش فيه �أكثر �إنسانية وعد�لة ،وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.
ومن منطلق �لحرص على تجاوز نمطية تلقّي �لمعرفة ،وصول� ً لما يجب �أن يكون من �إنتاجها ،وباستحضار و� ٍع لعديد �لمنطلقات
�لتي تحكم رؤيتنا للطالب �لذي نريد ،وللبنية �لمعرفية و�لفكريّة �لمتوخّاة ،جاء تطوير �لمناهج �لفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار
قو�مه �لوصول �إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،و�لعلم ،و�لثقافة ،و�لتكنولوجيا ،وتلبية �لمتطلبات �لكفيلة بجعل تحقيق هذه �لرؤية
حقيقة و�قعة ،وهو ما كان له ليكون لول� �لتناغم بين �ل�أهد�ف و�لغايات و�لمنطلقات و�لمرجعيات ،فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون
�لنتاج تعبير�ً عن توليفة تحقق �لمطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.
ث ّمة مرجعيات تؤطّر لهذ� �لتطوير ،بما يع ّزز �أخذ جزئية �لكتب �لمقر ّرة من �لمنهاج دورها �لماأمول في �لتاأسيس؛ لتو�زن �إبد�عي خلّاق
بين �لمطلوب معرفياً ،وفكرياً ،ووطنياً ،وفي هذ� �ل�إ طار جاءت �لمرجعيات �لتي تم �ل�ستناد �إليها ،وفي طليعتها وثيقة �ل�ستقلال
لتوجه �لجهد ،وتعكس ذ�تها على مجمل �لمخرجات.
و�لقانون �ل�أساسي �لفلسطيني ،بال�إ ضافة �إلى وثيقة �لمنهاج �لوطني �ل� أ َول؛ ّ
ومع �إنجاز هذه �لمرحلة من �لجهد ،يغدو �إزجاء �لشكر للطو�قم �لعاملة جميعها؛ من فرق �لتاأليف و�لمر�جعة ،و�لتدقيق ،و�ل�إ شر�ف،
و�لتصميم ،وللجنة �لعليا �أقل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة �لحديث عن �لتطوير ،ونحن و�ثقون من تو�صل هذه �لحالة من
�لعمل.

وزارة التربية والتعليم العالي
مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية
�آب ٢٠١٧ /

مـقـدمـة
يقف طلبتنا �ليوم على عتبة عالم موسوم بانفجار معرفي وتكنولوجي وتغير�ت قد تصل �إلى �لجذرية في مجال�ت �لحياة �لمختلفة،
من هذ� �لمنطلق كان على منظومة �لتعليم بمستوياتها �لمختلفة في دولة فلسطين �أن تو�كب هذ� �لتطور ،و�أن تعيد �لنظر في �لمناهج
ل�إ عد�د �ل�أبناء بالكفايات �للازمة و�لمهار�ت �لمتنوعة �لمستجيبة لكل �لتغير�ت في هذه �لحياة ،ليسهمو� في تحقيق �ل�كتفاء �لذ�تي
لوطنهم �قتصادياً و�جتماعياً وثقافياً .
يقوم مبحث �لتربية �لوطنية و�لحياتية على منحى �لدمج �لتكاملي للمهار�ت �لحياتية من خلال مفاهيم �لتربية �لوطنية و�لمدنية و�لعلوم
و�لصحة و�لبيئة و�لتنمية �لمستد�مة ،ومعالجتها من خلال �أنشطة موجهة للطلبة توظف �لتعلم باللعب و�لموسيقى و�لتربية �لفنية و�لتربية
�لرياضية .
يتكون مبحث �لتربية �لوطنية و�لحياتية للصف �ل�أول �ل�أساسي من دليل للمعلم يحاكي �ل�ستر�تيجيات �لمختلفة و�آليات �نعكاسها
د�خل �لغرفة �لصفية من خلال تعزيز �لتعلم �لتعاوني و�لتعلم بالمشاريع و�لصف �لمقلوب وغيرها من �ستر�تيجيات �لتعلم �لعميق،
وكر�س �أنشطة موجه للطالب يعزز �لتعلم �لذ�تي و�أنماط �لتفكير باأنو�عه ،على �عتبار �أن �ل�أطفال يتعلمون بصورة �أفضل عندما يكتشفون
�ل�أمور باأنفسهم باستخد�م مصادر �لبيئة �لمحلية �لمحيطة بهم .
يتضمن مبحث �لتربية �لوطنية للصف �ل�أول �ل�أساسي بجزئه �ل�أول ،ثلاث وحد�ت در�سية ،ناقشت �لوحدة �ل�أولى � :أنا طفل شمولية
�لطفل �لنمائية و�ل�إ در�كية و�ل�نفعالية من خلال �كتشاف ذ�ته باستخد�م حو�سه وعلاقته باأسرته� ،أما �لوحدة �لثانية �:أنا مو�طن فقد
ركزت على علاقته بمجتمعه ووطنه فيما �هتمت �لوحدة �لثالثة :بيئتي جميلة باستكشاف مكونات بيئته و�لتعرف �إلى خصائصها ،مع
�لحرص على �لربط بين �لمعرفة وو�قع حياة �لطالب.
تسلسلت هذه �لوحد�ت بالتو�فق مع �لمتطلبات �لنمائية و�ل�إ در�كية للطالب ،وصممت �لدروس فيها بحيث تبد�أ بنشاط تمهيدي
ل�ستكشاف �لخبر�ت �لسابقة لديه يليه مجموعة من �ل�أنشطة لبناء �لمفاهيم �ل�أساسية  ،وتنتهي بنشاط ختامي شامل يعتمد على
�ستر�تيجية �لتعلم بالمشروع  .كما ُوظف �لتقويم في هذ� �لمبحث �عتماد�ً على �أدو�ت �لتقويم �لحقيقي ،وتم �ل�هتمام بمشاركة �أولياء
�ل�أمور� ،إيماناً منا بضرورة ربط �لمجتمع �لمحلي مع �لمدرسة للوصول �إلى مجتمعات تعلم مهنية ناجحة.
نطرح بين �أيديكم هذ� �لمبحث ليكون �لبد�ية لنقلة نوعية في مناهجنا �لفلسطينية نابعة من قناعاتنا ووعينا في �إحد�ث �لتغيير ،ومشاركة
ذوي �لعلاقة من �أسرة �لتربية و�لتعليم و�لخبر�ء �لتربويين فاإننا ننتظر ملاحظاتكم لتجويد �لعمل وتحسينه.
�لمؤلفون

المحتويات
المحتوى
الوحدة ال�أولى :أانا طفل
الدرس ال�أول

�لخ ْمس
�لحو�س َ
َ

الدرس الثاني

�أنا و�أ ْس َرتي

الدرس الثالث

زِيا َرة �إِلى َب ْي ِت َجدّي

الوحدة الثانية :أانا مواطن
الدرس ال�أول

�أنا َو َم ْد َر َستي

الدرس الثاني

�أنا َو ُم ْج َت َمعي

الدرس الثالث

ِ
طيني
�أنا ف َل ْس ّ

الوحدة الثالثة :بيئتي جميلة
الدرس ال�أول

ف بي َئتي
�أ ْك َت ِش ُ

الدرس الثاني

و�ء نَظيفاً
َس َه ً
�أ َت َنف ُ

الدرس الثالث

في َب ْي ِتنا بِئْر ماء

الدرس الرابع

تُ ْر َب ُة بِلادي خصبة

الصفحة

٢
٣

٢٠
٣١
٣٩
٤٠
٥١
٥٧
٦٥
٦٦
٧٥
٨٣
٨٩

١

الوحدة ال�أولى

اأنا ِط ْفل
ا ْل َحواس
ا ْل َخ ْمس

اأنا واأ ْس َرتي

زِيا َر ٌة إاِلى َب ْي ِت
َجدّي
٢

واس ا ْل َخ ْمس
س ال� أ َول :ا ْل َح ّ
ال َد ْر ُ
�ل َن ُ
ف �إِلى �أ ْجز� ِء ِج ْسمي
شاط �ل َتمهيدي� :أ َتع َر ُ
لوب في كُ ّل صو َرة.
�أ� :ألَ ّو ُن �لْ ُج َزء �لْ َم ْط َ
�ألَ ّو ُن َ�لي َد ْينِ

�ألَ ّو ُن َ�لي َد ْينِ و�ل َق َد َم ْينِ

�ألَ ّو ُن �ل َقدَم ْينِ

�ألَ ّو ُن �ل َر�أس

�ألَ ّو ُن َ�لي َد ُ�لي ْمنى و�لقَد َم
ُ�لي ْمنى لل َطفلِ في �ل َر ْسم

�ألَ ّو ُن َ�لي َد ُ�لي ْسرى و�ل َق َد َم ُ�لي ْسرى
لل ّطفلِ في �ل َر ْسم
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رس ُم اأعضا َء ال َوج ِه النّاقِ َص َة في َمكانِها ال ُم ِ
ب:
ناس ِ
ب -هَ َيا َن ُ

نَشاط � :١أرى بِ َع ْيني
�أ� -ألَ ّو ُن َك ِل َم َة

ْ
ْ
َ
العين

ب� :أ ْب َح ُث عن ثَلا َث ِة فُ ٍ
�لصو َرتَينِ :
ين ّ
روق َب َ
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ن ُ
حاس ُة �لْ َب َصر
َشاط َ :٢
�لصو َر ِة �ل�آتِ َية:
�أ َع ّب ُر َعنِ ّ

ت َم تنفيذ نشاط رِياضي ُي َح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّي َة� :لمشي في مسار �أمامي ومتع ّرج. -القدرة البدن ّية� :لتّو�فقُ ،س ْرعة َر ّد �ل ِف ْعل.

ن ُ
َشاط�:٣لْ ُمحا َفظ ُة َعلى �لْ َع ْين
�لصو َر َة � ْل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلّمي و ُزملائي:
�أ� -أ َتاأ َم ُل ّ
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�لصحيحَ ،و�إشا َر َة ✘
ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َ
�لصو َر ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ
لوك �لْ ِ
�لس ِ
خاط ْئ.
بِجانِ ِب صو َر ِة ُ

ُُ
اأذن

نَشاط � :٤أ ْس َم ُع بِاأ ُذني
�أ� -ألَ ّو ُن َك ِل َم َة
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ياء �لَتي �أس َم ُع لها َص ْوتاً بِصو َر ِة �ل� أ ُذن:
ب� -أ ِص ُل �ل� أ ْش َ

صو�ت �ل ُم ِ
زع َج ُة
ريح ُة و�ل� أ ُ
نَشاط � :٥ل� أ ْص ُ
و�ت �ل ُم َ
�لص ْو ِت
ريح َم َع �لْ َو ْج ِه �لْ ُمب َت ِس ِمَ ،و َم ْص َد َر َ
�أ� -أ ِص ُل َم ْص َد َر َ
�لص ْو ِت �لْ ُم ِ
�لْ ُم ْز ِع ِج َم َع �لْ َو ْج ِه َغي ِر �لْ ُمب َت ِس ِم.
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ب -بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي �أ ْص َن ُع �آلَ ًة موسي ِق َي ًة.
ال� أ َدوات:
بوب جافَة ِ
ول�صق).
( ُع ْل َب ُة َك ْرتون� ،أ ْشرِط ٌة َمطّ ِاط َيةُ ،ع ْب ٌ
و�ت فا ِر َغةُ ،ح ٌ
وات ا ْل َع َم ِل:
ُخ ُط ُ
�ل َطري َق ُة �ل�أولى:
�إِ ْحضا ُر ُع ْل َب ٍة َك ْرتونِ َي ٍة على شَ ْكلِ ُص ْندوق.
َوضْ ُع � ْل� أ ْش ِر َط ِة �ل َمطّ ِاط َي ِة َحو َل �ل ُع َلب ِة َك َما في
�لصو َر ِة �ل ُم ْر َف َق ِة.
ّ
�ل َطريق ُة �لثَاني ُة :
بوب َد�خ َل �ل ُع َلب ِة ،و�أ ْغ ِلقُها بِ إِا ْحكا ٍم بِ ْاس ِتخْ د� ِم �ل ّل ِ
�أ َض ُع َك ّم َي ًة ِم َن �لْ ُح ِ
اصق.
�أ َح ّر ُك �لْ ُع ْل َب َة لِ ُت ْص ِد َر �أ ْصو�تاً ُمخْ َت ِلف ًة .
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�لس ْم ِع
نَشاط  :٦نَش ُك ُر �لل َه على نِع َم ِة َ

وت �ل�آذ�ن ؟ ولِماذ�؟
�أ ُي ُهما َيس َتطي ُع �أ ْن َيسم َع َص َ

�أحم ُد

َوجدي
�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
يس ْت ِ
و�حد ًة ؟
لِماذ� َخ َل َق �لل ُه لَنا �أ ُذنَ ْينِ � ْث َن َت ْينِ  ،ولَ َ

َشاط � :٧أ ِ
ن ُ
حاف ُظ على َسلا َم ِة �أ ُذني
�أ� -أ ِ
�لصو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلّمي و ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ
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�لسلي َم في �ل ُمحا َف َظ ِة
ب� -أ َض ُع �إِشَ ا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َ
�لصو َر ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ
على َسلا َم ِة �ل� أ ُذن.

ن ُ
و�ئح بِاأنْفي
َشاط �:٨أشُ ُم �ل َر َ
�لصو َر ِة:
ص في َوج ِه �ل ّطفلِ في ّ
�أ� -أ ُ
رس ُم �لْ ُعض َو �لنّ ِاق َ

َْ
اأنف

ب� -ألَ ّو ُن َك ِل َم َة:
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ن ُ
َشاطَ :٩ما �لشَ ْي ُء �ل َموجو ُد في �ل ُع ْل َب ِة ؟
حاس ِة �لشَ ّم
�أ� -أ ِص ُل صو َر َة �لشَ ْي ِء �لَذي �أ ْس َتطي ُع َت ْميي َز ُه بِ ْاستخد� ِم َ
َمع صو َر ِة �ل�أنْ ِف:

ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب صو َر ِة �ل�أشيا ِء ِ
ذ�ت �ل ّر�ئِ َح ِة �لْ َج ّي َد ِة :
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َشاط � :١٠أ ِ
ن ُ
حاف ُظ على َسلا َم ِة �أنْفي
�لصحيحَ ،و�إِشا َر َة ✘
�أ� -أ َض ُع �إِشَ ا َرة ✔ بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َ
�لصور ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ
ِ
�لخاط ْئ.
�لسلو َك
بِجانِ ِب ّ
�لصور ِة �لَتي ُتمث ُل ُ

ن ُ
َشاط � :١١أ َم ّي ُز َطع َم �ل� أ ْشيا ِء بِ ِلساني
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُمعلّمي َو ُز َملائي:
ناقش ُ
�أ� -أ َتاأ َم ُل و�أ ُ

ب� -أ َت َذ َو ُق �ل� أ ْط ِع َم َة �ل ُمخْ َت ِلف َة بــ :

1٢

�ل َع ْين

�ل� أ ُذن

�للّسان

� ْل�أنْف

ج� -ألْ ِص ُق ُص َو َر ما �أ َف ّض ُل ِم َن �ل� أ ْط ِع َم ِة:

ن ُ
َشاط ُ :١٢حل ٌو َو ُم ٌر
كان �ل ُم ِ
ف � ْل� أ ْط ِع َم َة �ل�آتِ َي َة بِ َوضْ ع �إشا َر ِة ✔ في �لْ َم ِ
ناسب :
�أ� -أ َص ّن ُ

ال� أ ْط ِع َم ُة

ُم ٌر

ض ُح ْل ٌو
مالِ ٌح حا ِم ٌ
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ن ُ
شياء بِ َيدي
س �ل� أ َ
َشاط � :١٣ألْ ِم ُ
حاس ِة �لتي �س َتخْ َد ْم ُتها لِذلك:
س �ل ُف ْرشاةَ ،ثُ َم �أ َض ُع د�ئِر ًة َح ْو َل �لْ َ
�أ� -ألْ ِم ُ

�للَ ْمس

�لْ َب َصر

�لس ْمع
َ

�ل َتذ ُوق

�لشَ ّم

ن ُ
س بِ ِجلدي
َشاط � :١٤أ ِح ُ

ُْ
َ ُ َْ
اجل حاسة اللمس
ِ
س �للَ ِ
ون
لوين بِ َن ْف ِ
�أ� -أ ْك ِم ُل �ل َت َ
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�لصو َر َت ْين �ل�آتِ َيتين ،و�أ ِ
ناق ُشهما َم َع ُم َعلّمي و ُز َملائي:
ب� -أ َتاأ َم ُل ّ

�لس ْي ُر على
َ
َر ْملٍ ِ
ساخن

ساس بِ َحر� َر ِة
� ْل�إ ْح ُ
�لْما ِء بِالْ ِم ْر َفق

ن ُ
شياء بِ َيدي
س �ل� أ َ
َشاط � :١٥ألْ ِم ُ
س� ،أ ِص ُل بين �ل�أشيا ِء ِ
س �لنّ ِاع ِم
ذ�ت �ل َم ْلم ِ
اس ِة �للَم ِ
�أ -بِ ْاس ِتخد� ِم َح َ
وص ِ
ندوق �ل�أشيا ِء �لنّ ِاع َم ِة ،و َب ْي َن �ل�أشيا ِء ِ
�لخ ِشنِ
ذ�ت �ل َم ْل َم ِ
س َ
ُ
وص ِ
ندوق �ل�أشيا ِء �لْ َخ ِش َن ِة.
ُ

َح َج ٌر َخ ِشن

شا ُل َحرير

ن َِاعم

َخ ِشن

ُد ْم َية

فُ ْرشاة
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َشاط ِ :١٦
ن ُ
ساخ ٌن وبا ِر ٌد
ر�ء
�أرس ُم د�ئر ًة َح ْم َ
�ل� أ ْشيا ِء �لبارد ِة

�لس ِ
اخ َن ِة ،ود�ئِ َر ًة َز ْرقاء
َحو َل �ل� أ ْشيا ِء ّ

َح ْو َل

�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ

ُوبان ِم َن �لما ِء �أ َحدُهما با ِر ٌد و�ل� آ َخ ُر ِ
�أ َما َم ريم ك ِ
َيف َتستطي ُع �ل َتميي َز َبي َن ُه َما ؟
ساخ ٌن ،ك َ

ن ُ
س َو َط ِر ّي
َشاط  :١٧قا ٍ
س و َطر ٍي ،بِوضْ ِع �إِشا َر ِة
ياء �ل�آتِ َي َة �إِلى قا ٍ
حاس َة �للَ ْم ِ
س ل� أ َص ّن َ
�أ� -أ ْس َتخ ِد ُم َ
ف �ل� أ ْش َ
كان �ل ُم ِ
✔ في �ل َم ِ
ناس ِب :

َ
الشيء

س
قا ٍ

َق َلم
قُ ْطن
َح َجر
عجون
َم ُ
16

طري
ٌ

ب� -أ ِ
لشي ٍء َقاسٍ:
لص ُق صور ًة لِ َشي ٍء َطر ٍيَ ،وصو َر ًة َ

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لمشي في مسار �أمامي ومتع ّرج. -القدرة البدن ّية� :لتّو�فق �لعصبي �لعضلي� ،ل ّسرعة� ،ل ّرشاقة.

َشاط � :١٨أ ِ
ن ُ
حاف ُظ على ِج ْسمي َسليماً
�لصو َر �ل�آتِ َية ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي:
�أ� -أ َتاأ َم ُل ُ

�لس ِ
لوك �لَذي َيد ُل على �ل�ه ِتما ِم بِال َنظاف ِة �لشَ خص َي ِة.
ب� -أ َض ُع �إِشارة ✔ بِجانِ ِب صو َر ِة ُ
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�لص َو َر �ل�آتي َة ،و�أ ِ
ناق ُش َها َم َع ُم َعلّمي و ُز َملائي:
ج� -أ َتاأ َم ُل ُ

ن ُ
َشاط � :١٩أ ْح ِز ُر ما ُهو
�أ ِص ُل كُ َل صو َر ٍة َم َع �لْ ُعض ِو �لْ َم ِ
س فيها:
سؤول َعنِ إِ�ل� ْحسا ِ
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�ل َن ُ
تامي� :أ ْص َن ُع �ألْبومي بِ َن ْفسي
شاط �لْ ِخ ُ
بِ ُم َسا َع َد ِة �أ ْس َرتي:
�لص ُح ِف �أو �لْ َمجلات .
حو�سَ ،سو�ء ِم َن ُ
�أ ْج َم ُع� ،أو �أ ْر ُس ُم ُص َور�ً ُم َت َن ّو َع ًة تُع ّب ُر َعنِ �لْ ّ
�لص َو َر في �ل�ألبو ِم ( َدفتر �أو �ألْبوم �أو ملف).
�ألْ ِص ُق َه ِذ ِه ُ
�أ َس ّمي �ل�ألبوم.
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رس الثّاني :اأنا واأ ْس َرتي
ال َد ُ
�لنّ ُ
ف بِ َن ْفسي
شاط �ل َتمهيد ُي� :أ َع ّر ُ
َب ْع َد َت ْنفي ِذ �ل َن ِ
شاط َم َع ُم َعلّمي َو ُز َملائي :
�أ � -أ ْك ُت ُب ْ�سمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالونات بِ َع َد ِد َس َن ِ
ٍ
و�ت ُع ْمري ،ثُ َم �أ ْك ُت ُب �لْ َع َد َد في �لْ ُم ْس َتطيل :
ب_�ألَ ّو ُن

و�ت ُع ْمري
َع َد ُد َس َن ُ
٢0

نَشاط َ :١ولَدٌ /بِ ْن ٌت
َب ْع َد َت ْنفي ِذ �ل َن ِ
شاط َم َع ُم َعلّمي و ُز َملائي
�أ� -أ َض ُع د�ئِ َر ًة
�لصو َر ِة �لَتي ُت َم ّثلُني:
َح ْو َل َر ْم ِز ّ

�أ� -أنا َولَ ٌد

نت
ب� -أنا بِ ٌ

ب� -أ ِص ُل صو َر َة �لْولَ ِد و�ل ِب ْن ِت بِما ُي ِ
س:
ناس ُب كُ ّلا ً ِمنهما ِم َن �ل َملابِ ِ

٢1

س �ل ِب ْن ِتَ ،وباللّ ِ
ج� -ألَ ّو ُن بِاللّ ِ
س �ل َولَ ِد .
ون ال� أ ْح َم ِر َملابِ َ
ون ال� أ ْز َر ِق َملابِ َ

٢٢

ف �إِلى �أ ْس َرتي
نَشاط � :٢أ َت َع َر ُ
�لصو َر ِة و�ل َك ِل َم ِة �ل ُم ِ
ناس َب ِة:
�أ� -أ ِص ُل َب ْي َن ّ

�أب
�أمّ
�أخ
�أخْ ت
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ب� -ألَ ّو ُن �ل�أصابِ َع َح َس َب َعدَد �أ ْف َر�د �أ ْس َرتي :

ن ُ
َشاط � :٣أ ْب َح ُث َعنِ �للُ ْغ ِز
�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلّمي ،أ� ِص ُل َب ْي َن َو ِ�ج ِب كُ ّل َف ْر ٍد ِم ْن �أ ْفر� ِد �ل� أ ْس َر ِة في
�لصو َر ِة �لَتي تُ َمثّ ُل َهذ� �لْ ِ
و�ج َب في �ل َعمو ِد �لثّاني:
�ل َعمو ِد � ْل� أ َو ِلَ ،م َع ّ
�أبي ُي ِ
ساع ُد �أ ّمي في َت ْر ِ
تيب َ�لب ْي ِت.
�لصغيرِ.
�أ ّمي َت ْع َتني بِاأخي َ
ف ُغ ْر َف َت ُه.
�أخي ُي َن ّظ ُ
�أخْ تي تُ ِ
ساع ُد �أ ّمي في َت ْن ِ
ظيف �لْ َب ْي ِت
٢4

�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
�أ ِ
ساع ُد و�لِ َد ّي في �أ ِ
عمال �لْ َب ْي ِت.
ن ُ
َشاط � :٤أ ْح َت ِر ُم َو�ل َد َي
حيحَ ،و �إِشا َر َة ✘
�أ� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َ
�لص َ
�لصور ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ
�لسلو َك �لْ ِ
خاطئ.
بِجانِ ِب ّ
�لصور ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ

كان �لْ ُم ِ
ب -بِمسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في �لْ َم ِ
ناس ِب في �لْ َج ْد َو ِل � ْل�آتي:

السلوكُ
ُ

�إِذ� �أ َر ْد ُت �لدُخو َل �إِلى ُغ ْر َف ِة و�لِ َد َي َف إِانَني �أ ْس َتاأْ ِذن.

دائِم ًا اأ ْحيان ًا اأ َبد ًا

�إِذ� َت َحد ََث َو�لِد َي َف إِانَني ل� �أ ْصغي لهما َو�أ َق ِاط ُع ُهما.
�إِذ� َط َل َب َو�لِ َد َي ِمنّي شَ ْيئاً َف إِانَني �أ ِطي ُع ُهما.
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ن ُ
َشاط ُ :٥سلوكي َصحيح

�أ -بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْسرتي� ،أ ْر ُس ُم
�لصحيح.
و
بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َغ ْير َ
�لصو َر ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ

حيح،
بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َ
�لص َ
�لصو َر ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ

�ل َع َب ُث بال� أ ْج ِه َز ِة �لْ َك ْه ُربائِ َي ِة .
اخ �لْغا ِز في �لْ َم ْط َبخ.
ْ�س ِتخْ د� ُم َط ّب ِ
�لسكّين َو�ل� أ َد ِ
و�ت
ْ�س ِتخْ د� ُم ّ
�لْحا َد ِة.
ر�ب ِم َن �ل ِم ْدفاأ ِة.
�ل� ْق ِت ُ
روج ِم َن
فاء � ْل�أضْ و� ِء ِع ْن َد �لْ ُخ ِ
�إ ْط ُ
�لْ َم ْنزِل.
ُمسا َع َد ُة � ْل� أ ّم في َت ِ
رتيب �لْ َب ْيت.
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�لس ِ
�لسلي ِم :
ب�-ألَ ّو ُن ّ
لوك َ
�لصو َر َة �ل َتي تُ َع ّب ُر َعنِ ُ

ج� -أ َت َحد َُث َم َع ُز َملائي َو ُم َعلّمي َع ْن ُس ٍ
لوكات َسلي َم ٍة �أقو ُم بِها مع �أفر� ِد �أ ْس َرتي.
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عاو ُن َمعاً
نَشاط  :٦نَ َت َ
ف� ،أ َرت ُّب �أ َ
حد�ث
َبع َد ْ�س ِتماعي لِ ِق َص ِة (زيا َر ِة َصديقَتي) و ُمنا َق َشتها في َ
�لص ّ
�لْ ِق َص ِة بِ ْاس ِتخْ د� ِم � ْل�أرقا ِم ( .)٤ - ١

ُي ِ
�لص ِ
حون
ساع ُد �أبي في َت ْحضي ِر ُ

ُت َق ّد ُم �أ ّمي �لْ ُم َع َج ِ
و�لحلوى
نات َ

تُ ِ
ساع ُد ريما �أ ّمي في َت ْحضي ِر �لْ ُم َع َج ِ
نات

َي ْش َتري ِ
ر�ض
ماج ُد �ل� أ ْغ َ

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لمشي في مسار �أمامي ومتع ّرج وبعدّة �تّجاهات.�لسرعة� ،ل ّرشاقة.
 -القدرة البدن ّية� :لتّو�فقّ ،
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ن ُ
َشاط ِ :٧م ْن َح ّقي
�لص َو َر َو�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي :
�أ� -أ َتاأ َم ُل ُ

َح ّقي في �للَ ِعب

َح ّقي في �لْ ِغذ�ء

َح ّقي في �ل ِعلاج

َح ّقي في �ل َتعبي ِر َع ْن َر أ�ْيي

ب_ �أختا ُر َر ْق َم �لْ َح ّق ِم َن �لشَ َج َر ِة ،و�أ َضع ُه في �لْفَر� ِغ �لْ ُم ِ
ناس ِب لَه :
ِم ْن َح ّقي �أ ْن :
٢

�ألْ َع َب َم َع �أخي َو�أخْ تي.
ذ�ء ِص ّح ّياً.
�أ َت َ
ناو َل ِغ ً
بيب ِع ْندَما �أ ْم َرض.
�أزو َر �ل َط َ
�أ َع ّب َر َع ْن َر�أْيي.

٢9

ن ُ
َشاط � :٨أ ْي َن �أ ْس ُك ُن؟
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َةَ ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُم َعلّمي و ُزملائي:
�أ� -أ َتاأ َم ُل ُ

َمدي َنة

ُم َخ َيم

با ِد َية
َق ْر َية
ب -بِمسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ َض ُع د�ئِر ًة َح ْول َم ِ
كان َس َكني:
�أنا �أ ْس ُك ُن في ( َمدي َنةَ ،ق ْر َيةُ ،مخ َيم ،با ِد َية)
شاط �لْ ِ
�ل َن ُ
ختام ُي� :أ ْس َرتي َسعي َد ٌة
َب ْع َد ُحصولي َعلى �ل َو َر ِق �لْ ُم َل َو ِن� ،أقو ُم بِ َع َملِ � ْل�آتي:
َت ْصمي ُم بِطا َق ٍة بِ ُع ِ
نو�ن (�أ ْس َرتي َسعي َدةٌ)َ ،على �أ ْن َت ْح َتوي َه ِذ ِه �ل ِبطا َق ُة َعلى
ٍ
سومات ُم َت َن ّو َع ٍة .
ُص َو ٍر َو ُر
َت ْقدي ُم �ل ِبطا َق ِة ل�أحد �أ ْفر� ِد �أ ْس َرتي.
30

س الثّالِ ُث :زيار ٌة إاِلى َب ْي ِت َجدّي
ال َد ْر ُ
مهيدي:جدّي َو َجدَتي
�ل َنشاط �ل َت
َ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َةَ ،و�أع ّب ُر َعنها :
�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ َتاأ َم ُل ُ

َهذ� َجدّي لِ� أ ّمي

َهذ� َجدّي لِ�أبي

ه ِذ ِه َجدَتي لِ� أ ّمي

ه ِذ ِه َجدَتي لِ�أبي

ب� -أ ُع ُد � ْل� أ ْجد� َدَ ،و�أ ْك ُت ُب �ل َع َد َد في

 ،و�أ ُع ُد �لْ َجد ِ
ّ�ت َو�أ ْك ُت ُب �ل َع َد َد في
31

ماء �أ ْجد�دي في �ل ُم ْس َتطيل :
ج -بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي �أ ْك ُت ُب �أ ْس َ

نَشاط :١شَ َج َر ُة �أقارِبي
�أ� -أ ِ
�لصو َرت ْينِ �ل�آتِ َي َت ْين:
ش َم َع ُم َعلّمي ّ
ناق ُ

3٢

ب -بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب َع َد َد:
�أ ْعمامي

َع ّماتي

�أخْ و�لي

خال�تي

�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
�أ ٌخ لِ َع ّميَ ،و� ْب ُن َجدّي َم ْن َيكون؟
نَشاطَ :٢ب ْي ُت َجدّي
�لصو َرةََ ،و�أ َع ّب ُر َعنها :
�أ� -أشا ِه ُد ّ

33

بَ -ب ْع َد ْ�س ِتماعي لِ ِق َص ِة (زِيا َر ٌة �إلى َب ِ
يت َجدّي)� ،أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في
�لج َد ُة بِ إِا ْعد� ِد ِه :
�ل ُم ْس َتطيل بِجانِ ِب صو َر ِة �ل َط َبقِ �لَذي قا َم ِت َ

�لس ِ
حيحَ ،و �إِشا َر َة ✘ بِجانِ ِب صو َر ِة
لوك َ
�لص ِ
ج� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب صو َر ِة ُ
لوك �لْ ِ
�لس ِ
خاطئ :
ُ

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتّح ّرك بمسار�ت ومستويات مختلفة. -القدرة البدن ّية� :لتّو�فق� ،لتّو�زن� ،ل ّرشاقة.
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ن ُ
و�ت في َب ْي ِت َجدّي
َشاط � :٣أ َد ٌ
�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ َتاأ َم ُل �ل� أ َدو�ت � ْل�آتِ َي َةَ ،و�أ ِ
ش َم َع ُز َملائي ْ�س ِتخد�ماتِها:
ناق ُ

ِم ْحر�ث

ِم ْن َجل

ِم ْشط

َص
ِمق ّ

ِم ْج َر َفة

َفاأس

ِم ْنشار

ِغ ْربال
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�لصو َر ِة �لَتي تُ ِ
ناس ُبها في
ب� -أ ِص ُل َب ْي َن �ل�أد� ِة في �ل َعمو ِد (�أ)َ ،و ّ
�ل َعمو ِد (ب).
�ل َعمود (�أ)

36

�ل َعمود (ب)

ن ُ
َشاط ُ :٤سلوكي َصحيح
�لصو َر ِة و�ل ِعبا َر ِة �ل ُم ِ
ناس َبة:
ين ّ
�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ ِص ُل َب َ
�أس َتاأْ ِذ ُن َق ْب َل �لد ِ
ُخول
�أ ْس َت ِم ُع لِ َكلا ِم �أ ْجد�دي
�أ َسلّ ُم على �أ ْجد�دي
�لصو َر ِة �ل�آتِ َي ِة:
وين ّ
ب� -أ ْك ِم ُل َت ْل َ

37

شاط �لْ ِخ ِ
�ل َن ُ
تام ّي
س (زِيا َر ٌة �إلى َب ِ
يت َجدّي)� ،أ َص ّم ُم بِطا َق َة شُ ْك ٍر
َب ْع َد ُمشا َركَتي في تَمثيلِ َد ْر ِ
و�أ َق ّد ُمها لِ َجدّي َو َجدَتي ِع ْن َد زِيا َرتي لَهما :

38
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٢

الوحدة الثانية

اأنا ُم ِ
واطن

اأنا َو ْ
مد َر َستي

اأنا َو ُم ْجت ََمعي

طيني
اأنا فِ َل ْس ّ

39
39

س ال� أ ّول :اأنا َو َم ْد َر َستي
ال َد ْر ُ
�ل َن ُ
شاط �ل َت ْمهي ِد ُيَ :مد َر َستي َب ْيتي �لثّاني
�أ� -أر ّد ُد �ل َنشي َد �ل�آتي َم َع ُمعلّمي َو ُز َملائي:

يا َم ْد َرستي
يا َم ْد َر َستي يا َمــــ ْد َر َستي
ما �أ ْح ِ
لاك يا َمـــــ ْد َر َستي
�أ ْقضي ِ
فيك كُـــــ َل �ل َو ْق ِ
ـت
َم َع �إِخْ و�ني َم َع �أ ْصحابي
س َو�ل�ألْ ِ
عـــــاب
َب ْي َن �ل َد ْر ِ
يا َم ْد َر َستي يا َم ْد َر َستي

َ ْ
َ
َ
مدرسة

ب� -أل ّو ُن َك ِل َم َة

40

ن ُ
َشاط َ :١ج ْولَ ٌة في َم ْد َر َستي
�لصو َر ِة َو�ل َكل َم ِة �ل ُم ِ
ناس َب ِة :
�أ� -أ ِص ُل َب ْي َن ّ

َم ْك َت َبة
َم ْق ِصف
َمرافِ ُق ِص ِح َية
ُم ْخ َت َبر
َم ْل َعب
َحدي َقة

41

�لصو َر ِة �لْ ُم َصغَرة:
ز�ء َغ ْي ِر �ل ُمل َون ِة كَما ُه َو ُم َو َضح في ّ
ب� -أل ّو ُن �ل� أ ْج َ

ن ُ
َشاط  :٢بِطا َق ُة َد ْع َوة
�أـ �أ ِ
ش َم َع ُم َعلّمي بِطا َق َة �ل َد ْع َوة:
ناق ُ
َد ْع َوة
ف �ل� أ َو ِل �ل�أساسي
رسة َط َلب َة َ
�لص ّ
َت ْدعو �إِد�ر ُة �ل َم ْد َ
لِزيا َر ِة �ل ُموظَفين ِ
رسة؛ لِل َتع ُر ِف َعل ْي ِهم
�لعام َ
لين في �ل َم ْد َ
و َعلى َمها ّمهم.
وس ْهلا ً بِكم
�أ ْهلا ً َ
4٢

�لصو َر ِة َوما ُي ِ
ناس ُبها.
ين ّ
ب -بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلّمي� ،أ ِص ُل َب َ

َمسؤو ُل �ل َم ْك َتبة

ُم َعلّم

دير �ل َم ْد َر َسة
ُم ُ
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ن ُ
َشاط � :٣أ ْبطا ُل �ل َنظا َفة
�لس ِ
حيح ،و�إِشا َر َة ✘ في
لوك َ
�لص ِ
�أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في �لدّ�ئِ َر ِة �لَتي تُ َع ّب ُر عن ُ
ِ
�لس ِ
�لخاطئ :
لوك
�لدّ�ئِ َر ِة �لتي تُ َع ّب ُر عن ُ

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتّح ّرك بمستويات مختلفة (منخفضة ،متوسطة ،عالية) -القدرة البدن ّية� :لمرونة ،و�لتّو�فق �لعصبي �لعضلي.
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ن ُ
َشاط َ :٤م ْد َر َستي لِ ْل َجميع
�أـ �أ ِ
ر�ف ُق َصديقي في َطري ِق ِه لِ ْل ُو ِ
صول �إِلى �ل َم ْد َر َسة :

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :ل ّزحف� ،لزحف بمستويات مختلفة -القدرة البدن ّية� :لمرونة ،و�ل ّرشاقة.
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ص �لَذي َيس َتخْ ِد ُمها
ين �ل�أد� ِة في �ل َعمو ِد (�أ)َ ،و�لشَ خْ ِ
ب� -أ ِص ُل َب َ
في �ل َعمو ِد (ب).
�ل َعمود (�أ)

46

�ل َعمود (ب)

ن ُ
ِف ِ
و�جباتي
َشاط � :٥ألْ َع ُب ،و�أ ْعر ُ

و�لصو َر ِة �ل ُم ِ
ناس َبة .
ين �ل ِعبا َر ِة ّ
�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلّمي� ،أص ُل َب َ
�أ ْس َت ِم ُع �إِلى ُمعلّمي.

ف بِ ِنظا ٍم.
�أ ِق ُ

عاو ُن َم َع َصديقي.
�أ َت َ
�أ ْس َتاأ ِذ ُن ِم ْن ُمعلّمي َقب َل �أ ْن �أ َتكلَم.

�أ ِ
حاف ُظ َعلى نَظا َف ِة َص ّفي.

47

ن ُ
ِف ُحقوقي
َشاط � :٦أ ْعر ُ

�أ -بِ ُمسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ ِ
ف �إِلى ُحقوقي.
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َة؛ لِ� أ َتع َر َ
ش ّ
ناق ُ

48

َح ّقي في �لْ ُمساو�ة

َح ّقي في �للّعب

َح ّقي في �لْ ِحما َية

َح ّقي في �ل َت ْعليم

ن ُ
َضل
َشاط َ :٧ص ّفي َمكاني �ل ُمف َ

�لصو ِر في �لْ َعمو ِد �ل� أ َولَ ،وما ُي ِ
ناس ُبها في �ل َعمو ِد �لثاني.
ين ُ
�أص ُل َب َ

49

�لخ ِ
شاط ِ
�ل َن ُ
تام ُيَ :ه ّيا نُ َز ّي ُن َص َفنا
�لصو َر ِة شَ َف ِو ًيا
�أ� -أع ّب ُر َعن ّ

ب� -أشا ِر ُك ُز َملائي في تَزيينِ َص ّفنا.

50

رس الثّاني :اأنا َو ُم ْجت ََمعي
ال َد ُ
�ل َن ُ
�لح ّي
شاط �ل َت ْمهي ِد ُي َ :
�أ� -أ ِ
ماء �ل َمباني �لَتي �أشا ِهدُها فيها.
ش ّ
�لصو َر َة َم َع ُمعلّمي ،و�أ ْذك ُُر �أ ْس َ
ناق ُ
َم ْشفى
َنيسة
ك َ
ب� -أل ّو ُن َك ِل َم َة

َم ْد َر َسة

َم ْس ِجد

ْ
َ
الحيّ
51

ن ُ
نات �لْ َح ّي
َشاط ُ :١م َك ّو ُ
سرتي� ،أ ْج َم ُع ُص َور�ً لِ ُم َك ّو ِ
نات �لْ َح ّي ،و�أ ِ
لصقُها.
بِ ُمساعد ِة �أ َ

ن ُ
َشاطَ :٢ج ْولَ ٌة في ُمحيط َم ْد َر َستي
�لج ْولَة :
ثناء َ
�أ� -أض ُع �إِشار َة ✔ بِجانِ ِب ُصو ِر �ل�أما ِكن �ل ُمشابِ َه ِة للاأما ِكن �لَتي شا َهدناها �أ َ

5٢

ن ُ
نات �لشّ ارِع
َشاطُ :٣مك ّو ُ

كان �ل ُم ِ
لصقُها في �ل َم ِ
بِ ُمسا َعدة �أ ْس َرتي� ،أ ْج َم ُع �أو �أ ْر ُس ُم ُص َور�ً ،و�أ ِ
ناسب:
شارِع

َس ّيا َرة

َم َم ُر ُمشاة

�إشا َر ٌة َضوئِ َية

ن ُ
َشاطُ :٤عبو ُر �ل َطريق

�لصو َر ِة في �ل َعمو ِد (�أ) ،وما ُي ِ
ناس ُبها في �ل َعمو ِد (ب) .
ين ّ
�أ ِص ُل َب َ
�ل َعمود (ب)
�ل َعمود (�أ)
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ن ُ
َشاطَ :٥م َم ُر �ل ُمشاة

�أ� -أرت ُّب ُخ ِ
باس ِتخد� ِم �ل� أ ْرقام .
طو�ت ُعبو ِر َم َم ّر �ل ُمشا ِة ْ

�لصو َرة .
ب� -أع ّب ُر شَ َف ِويّاً َعن ّ

�لض ْوئِ َي ُة
نَشاط� :٦ل�إ شار ُة َ

باس ِتخد� ِم �ل� أ ِ
حيحة.
لو�ن َ
�لص َ
�أ� -أل ّو ُن �إِشا َر َة �ل ُمرو ِر ْ

54

ِقف

ْ�ست ِعد

�نْ َط ِلق

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتّحرك في مسار�ت و�تّجاهات مختلفة. -القدرة البدن ّية� :لتّو�زن و�ل ّرشاقة.

سرتي� ،أص َن ُع ُم َج َسماً إِ
�لضوئِ َية:
للاشا َر ِة َ
ب -بِ ُمساعد ِة �أ َ
ال� أ َدوات ُ :علب ٌة كَرتونِي ٌةِ ،مقَص� ،ألو�نِ ،قط َع ٌة َخش ِبي ٌة،
طاقات كَرتونِ َية.
بِ ٌ
طوات ال َعمل :
ُخ ُ
ٍ
ص �ل ِب ِ
بقياسات
طاقات بِ َشكلٍ د�ئِ ِر ٍي
 -١بِ ُمسا َع َد ِة �ل� أ َ
سر ِة� ،أقُ ُ
بالصمغ.
ُم َتساوي ٍة ،و�أ َث ّب ُتها َعلى ُعلبة �ل َكرتون َ
� -٢ألَ ّونُها بِاأ ِ
�لضوئ َية ُمرتَبة ِمن �أ ْعلى �إلى �أ ْسفل
لو�ن إِ�ل�شا َرة َ
( �أ ْح َمر � ،أ ْصفَر � ،أخْ َضر).
�لض ْوئِ َية
�ل�إ شا َرة َ
�لخ َش ِب �أ ْس َف َل ُع َلبة �ل َك ْرتون .
� -٣أ َث ّب ُت ِقط َع َة َ
ن ُ
لكات عا َمة
خاصة ،و ُم ْم َت ٌ
َشاط ُ :٨م ْم َت َل ٌ
كات َ
�لصو َر ِة �لَتي َت ُد ُل َعلى �ل ُم ْم َت َل ِ
�لخاصة ،ورقم ٢
كات
�أك ُت ُب رقم  1بِجانِ ِب ّ
َ
�لصو َر ِة �لَتي َت ُد ُل َعلى �ل ُم ْم َت َل ِ
كات �لعا َمة.
بِجانِ ِب ّ
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ن ُ
َشاط ُ :٩سلوكات

�أ�.أ ْر ُس ُم

�لس ِ
�لصحيح:
لوك َ
بِجانِ ِب صو َر ِة ُ

�لخ ِ
شاط ِ
�ل َن ُ
تام ُي :لَ ْوح ٌة ِجد� ِر َي ٌة
�أ ْجم ُع ُص َور�ً لِ ُم َك ّو ِ
�لح ّي ( َب ْيت  ،شارِعَ ،مم ُر ُمشاة َ ،م ْس ِجد ،
نات َ
َنيسة َ ،حديقَة عا َمة )........
َمشفى َ ،م ْد َر َسة  ،ك َ
تعاو ُن َم َع ُزملائي في �إِ ْعد�د لَوح ِة حائِ ٍط ،و�أ َض ُع ُعنو�ناً ُم ِ
ناسباً لها.
�أ َ
كان ُم ِ
وح َة في َم ٍ
ف.
ناس ٍب في َ
ِض �للَ َ
�لص ّ
�أ ْعر ُ
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ِ
َ
طيني
س
ل
رس الثّالث :اأنا ف
ْ
ال َد ُ
ّ
�لنّ ُ
ِف
شاط �ل َت ْمهي ِد ُيَ :ع َلمي ُي َر ْفر ُ
�أل ّو ُن َعل َم بِلادي

�أل ّو ُن �لْ ُج ْز َء �ل� أ ْح َمر

�أل ّو ُن �لْ ُج ْز َء �ل�أخْ َضر

�أل ّو ُن �لْ ُج ْز َء �ل� أ ْس َود

�أل ّو ُن َع َل َم بِلادي

نَشاط َ :١ع َلمي شَ ك ٌل ولَو ٌن

شير �إِلى �ل َع َل ِم �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي.
� -أض ُع �إِشا َر َة ✔ في �لدّ�ئِر ِة �لَتي تُ ُ
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ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لجري �ل�أمامي.�لسرعة� ،لتّو�فق �لعصبي و�لعضلي.
 -القدرة البدن ّيةّ :

ن ُ
َشاط � :٢ل َنشي ُد �ل َو َط ِن ُي �لْ ِف َل ْسطي ِن ُي

�أر ّد ُد َم َع ُز َملائي �ل َنشي َد �ل َو َط ِن َي �لْ ِف َل ْسطي ِن َي:
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي
ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي

�لجدود
ض ُ
يا �أ ْر َ
�لخلود
يا شَ ْع َب ُ

بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َو�أ ْش ِ
و�ق َد ّمي لِ� أ ْرضي َود�ري

َص ِع ْد ُت ِ
�لجبا َل َو ُخضْ ُت �ل ّنضا َل
َق َه ْر ُت �ل ُمحا َل َح َط ْم ُت �لقُيو َد

ِفد�ئي ِفد�ئي ِفد�ئي
لاح
�لس ِ
بِ َع ْص ِف �ل ّر ِ
ياح َونا ِر ّ
ض ِ
فاح
َو�إِ ْصر� ِر شَ ْع ِبي لِخ ْو ِ
�لك ِ

�لجدود
ض ُ
يا �أ ْر َ
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ِف َل ْسطي ُن د�ري و َد ْر ُب �نتصاري
�لصمود
ِف َل ْسطي ُن ثاري َو�أ ْرض ُ

ن ُ
َشاط ُ :٣م ُد ٌن ِف َل ْسطي ِن َية

بِ ُمسا َعد ِة �أ ْس َرتي� ،ألصق ُص َور�ً لِ ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َية في �لْ ُم ْس َتطيلات.

س ِ
ن ُ
عاص َمتي
َشاط � :٤ل ُق ْد ُ

�أ�-أل ّو ُن

ْ
َ ُ َْ
ُ
ْ
ُ
اصمة ِفلسطن
القدس ِ
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ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتّح ّرك بمستويات و�تّجاهات مختلفة. -القدرة البدن ّية� :ل ّرشاقة� ،لتّو�فق� ،لتّو�زن� ،لمرونة.

ن ُ
َشاط َ :٥معالِ ُم ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َية
ناقشها َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي:
�لص َو َر �ل�آتي َة ،و أ� ُ
�أ� -أتاأ َم ُل ّ

�لحر ُم إِ�ل� ْبر�هيمي
َ

َم ْس ِج ُد
�لصخْ ر ِة
قُ َب ِة َ

�ل َم ْس ِج ُد �ل ُعمري

ميناء َعكّا
ُ

و�لصو َر ِة �لْ ُم ِ
ناس َب ِة:
ين ْ�س ِم �ل َمدي َن ِة ّ
ب� -أ ِص ُل َب َ

�ل ُق ْدس
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�لْ َخليل

َعكّا

َغ َزة

ن ُ
َشاط � :٦أ ِح ُب و َطني نَظيفاً

�لصحيحَ ،و�إِشا َر َة ✘
�أ� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
�لسلو َك َ
�لصور ِة �لَتي ُت َمثّ ُل ُ
ِ
�لخاط ْئ.
�لسلو َك
بِجانِ ِب ّ
�لصور ِة �لَتي تُ َمثّ ُل ُ

ب� -أ َع ّب ُر شَ َف ِويّاً عن � ْل� أ ْع ِ
مال �لَتي �أقو ُم بِها ل ْل ُمحا َف َظ ِة على نَظاف ِة َو َطني.
ن ُ
َشاط  :٧بطا َق ُة ُه ِو َية
لوب في بِطا َق ِة �لْ ُه ِو َي ِة.
بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �لْ َم ْط َ

بِطا َق ُة ُه ِو َية
ْ�سمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنو�ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُع ْمري بِ َ
عائِ َلتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َص ّفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َم ْد َر َستي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صو َرتي
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ن ُ
�ل�س ِت ْقلال
َشاط � :٨إ ْعلا ُن ْ

�أ� -أرت ُّب ُص َو َر �أ ْح ِ
د�ث �ل ِق َص ِة ِم ْن ( )٥ -١كَما َس ِم ْع ُتها ِم ْن ُمعلّمي.

6٢

�لصو َر َة �ل�آتِ َي َة ،و�أ َع ّب ُر َع ْن َها شَ َف ِويّاً.
ب� -أ َتاأ َم ُل ّ

ماء �أ ْسرى في ُس ِ
�ل�ح ِتلال.
جون ْ
جِ -ب ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أذك ُُر �أ ْس َ
ن ُ
َشاط ِ :٩
�لج ْن ِس َية

�لصو َر ِة � ْل�آتِ َي ِة شَ َف ِو ًيا.
�أ� -أ َع ّب ُر َعنِ ّ

طين ،و�أ َض ُع
ب� -أ ُع ُد ُح َ
روف َك ِل َم ِة ِف َل ْس َ

١

٢

٣

٤

�لصحيح.
َعلى �ل َر ْق ِم َ

٥

٦

٧
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�لخ ِ
شاط ِ
�ل َن ُ
تام ُيَ :معالِ ٌم في ِف َل ْسطين
 .١بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْج َم ُع ُص َور�ً لِ َمعالِ َم ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َي ٍةِ ،مثْل:
طية،
�لح َر ُم إِ�ل� ْب
( قُ َب ُة َ
َنيس ُة �ل َم ْهدَ ،
ر�هيمي َ ،ق ْص ُر ِهشام � ،آثا ُر َس َب ْس َ
�لصخْ َرة  ،ك َ
ّ
َنيس ُة �ل ِبشا َرة  ،سو ُر َعكّاِ ،
جام ُع َح َس ْن بيكَ ،و َغيرها).
ك َ
� . ٢أشا ِر ُك ُز َملائي في �إِ ْعد�د َم َجلَ ِة حائِ ٍط تُ َع ّب ُر َع ْن َمعالِ َم َو ُمد ُِن َو َطني ِف َل ْسطين .
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٣

الوحدة الثالثة

بيئَتي َجمي َلة

ف
اأكت َِش ُ
بيئَتي
اأ َت َن َفس َهوا ًء
َنظيف ًا

في َب ْي ِتنا ِب ْئ ُر
ماء
تُربة بِلادي
َخ ْصبة
65
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ف بيئَتي
رس ال� أ ّول :اأكت َِش ُ
ال َد ُ
�لنّ ُ
رج َت في نُز َهة؟
شاط �ل َت ْمهي ِد ُيَ :هل َخ ْ
�أ� -أض ُع �إِشار َة ✔ بِجانِب �ل ُمك ّو ِ
نات �لَتي شَ ا َه ْدتُها في �ل ُنز َه ِة.

�أ ْشجار

َحيو�نات

ُصخور

تُر َبة

ب� -أع ّد ُد شَ فويّاً ُمك ّو ٍ
نات �أخْ رى شَ ا َهدتها في �ل ُنز َه ِة.
َشاط � :١أتاأ ّم ُل ،و�أ ِ
ن ُ
ناقش
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلّمي َو ُز َملائي.
�أ� -أ َتاأ َم ُل ُ

شَ َج َر ُة َز ْيتون
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َبق ََرة

ُصخور

بالونات

ماء �لْ َبحر
ُ

َهو�ء

�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
لَوني �أخْ َض ُرَ ،ي ِ
قطفو َن ثِ َماري َو َي ِ
عصرونَها ،و ُين ِتجو َن منها
يت �ل ُمفيدََ .ف َم ْن �أكُون ؟
�ل َز َ
ن ُ
َشاط َ :٢ج ْولَ ٌة في بِي َئتي

�لجول ِة.
�أ� -أ َض ُع �إِشَ ار َة ✔ �أ ْس َف َل ما شَ ا َه ْدتُه ِخلا َل َ

َسلَ ُة َقش

ُع ْصفور

ُد ْعسو َقة

ب -بِمسا َعد ِة ُمعلّمي� ،أ َض ُع

تُر�ب

َحو َل �ل َك ِل َم ِة �ل ُم ِ
ناس َبة:

نات َحي ٌة.
باتات و.............كائِ ٌ
�.١لنّ ُ

�لْ َهو�ء � ،لحيو�نات

نات َغ ُير َح َي ٍة.
�لماء وُ .........م َك ّو ٌ
ُ .٢
�لصخو ُر َو ُ

�لْ َهو�ء � ،لحيو�نات
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رس ُم ِمثال� ً ِ
نات َح َية ،و� َآخ َر على ُم َك ّو ٍ
و�حد�ً على كَائِ ٍ
نات
ج -بِمسا َعد ِة �أ َسرتِي� ،أ ُ
َغي ِر َح َي ٍة.

كائِن َح ّي
ن ُ
نات َغ ْي ُر َح َي ٍة
نات َح َي ٌة ،و ُمك ّو ٌ
َشاط  :٣كَائِ ٌ
�أ� -أ ِ
كان �ل ُم ِ
ساع ُد َم ْحمود�ً في ِكتا َب ِة �ل� أ ْح ُر ِف �لنّ ِاق َص ِة في �ل َم ِ
ناسب :
ُم َك ّون َغ ْير َح ّي

ِمـ

�

فـ

ج َـ
ح َـ
ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :ل َتصويب. -القدرة البدن ّية� :ل َتو�فق �لعصبي �لحركي.
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ر

ْبـ

ب .بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلّمي� ،أل ّو ُن صو َرة �ل َكائِنِ �لْ َح ّي بِاللَ ِ
ون ال� أ ْخ َض ِرَ ،وصو َر َة
�ل ُمك ّو ِن َغي ِر �لْ َح ّي بِاللَ ِ
ون ال�أص َف ِر.

َص
ِمق ّ

شَ َج َرة
ن ُ
َشاط � :٤ألْبو ُم ُص َور

�أ� -أ َتاأ َم ُل ،و�أ ِ
�لصورتَينِ �ل�آتِي َتينِ َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي:
ش ّ
ناق ُ

�لصو َرة �أَ :ولي ٌد في َب ْي ِت َج ّد ِه
ّ
َج َبل
َص ْحر�ء

و�دي

َس ْهل

طح
ّ
�لس ِ
�لصورة بَ :مظا ِه ُر َ

َب ْحر
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قص ِة َ(ولي ٌد في َب ِ
يت َج ّد ِه) ،أ� ِص ُل َب ْي َن صو َر ِة
بَ -بع َد �س ِتماعي لِ َ
طح و�س ِمه.
�لس ِ
َم َ
ظه ِر َ

وادي
َج َبل
َس ْهل
َب ْحر
َص ْحراء
�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
فر�ءَ ،ج ّوي َحا ٌر  ،و َي ْنمو َعلى َسطحي
ُتغطّي �أ ْرضي رِما ٌل َص ُ
�لص ّبا ِر َ ،ف َم ْن �أكون ؟
ن ُ
َبات َ
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ن ُ
�لسطح
ظاهر َ
َشاط َ :٥م ُ

طح.
�لس ِ
ظاهر َ
�أل ّو ُن َم َ

�لج َبل
َ

�لس ْهل
َ

ر�ء
َ
�لص ْح ُ

�لو�دي

َ�لب ْح ُر

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية :رمي ولقف �لكرة. -القدرة البدن ّية� :ل َتو�فق �لعصبي �لعضلي� ،لتو�زن ،سرعة رد �لفعل.

ن ُ
ال�ت �لما َد ِة
َشاط َ :٦ح ُ
�أَ -ب ْع َد َتنفي ِذ �ل َن ِ
ِ
شاط �لْ ُم َت َعلّقِ بِ
حال�ت �لْما َد ِة َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي� ،أ َض ُع �إِشار َة
كان �ل ُم ِ
✔ في �ل َم ِ
ناسب.
�لحالة
�لغا ِز َي ُة
�لسائِل ُة
�لصلب ُة
�لصفة
َ
ّ
ّ

أ�س َتطي ُع أ� ْن أ� ْل َم َس ُه
أ� ْستطي ُع أ� ْن � ِ
أمس َك ُه
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ب .بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلّمي� ،أك ِم ُل كُ َل َك ِل َم ٍة في �ل ُمر َب ِع بِالْ َح ِ
رف �لنّ ِاقصُِ ،م ْس َتعيناً
الج َملِ �ل ُمر َف َق ِة:
بِ ُ
لجلوس.
حالَ ُت ُه َص َلب ٌةَ ،و�أ ْس َتخْ ِد ُم ُه لِ ُ
حالَ ُت ُه سائ َل ٌة.

ك ُـ

ْر

....

ي

ع َـ

....

يـ

....

....

�

ر

حالَ ُت ُه غا ِز َي ٌة ،ويتصاعد من �إِبريقِ �لشّ اي عند ب ُـ
غليان �لماء فيه.

ن ُ
َشاط � :٧أ َج ّر ُب و�أ ْس َتم ِت ُع
�أ� -أ ِ
ين ُص َو ِر �ل َمو� ّد
ش ُ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُمعلّمي ،ثُ َم �أ ِص ُل َب َ
ناق ُ
�ل ُم َتشابِهة في حال�تِها:

7٢

َح َجر

َعصير

لوء بِغاز
ِمنطا ٌد َم ْم ٌ

َج َبل

َب ْحر

ُبخا ُر �لما ِء

ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✘ بِجانِ ِب صو َر ِة �لْما َد ِة �ل ُمخْ ت ِل َف ِة في حالَ ِتها ،ثُ َم �أ ِ
ش
ناق ُ
�لس َب َب َم َع ُم َعلّمي:
َ

َجبل

َبحر

َس ْهل

ُبخار

َز ْيت

َماء

ك َُرة

بالون

َح َجر
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نَشاط َ :٨ت ْذ ِك َر ٌة لِلد ِ
ُخول
�لح ْر ِف �ل ُم ِ
�لص ْن ِ
�أ� -أ ْكم ُل �ل َك ِل ِ
دوق:
ناس ِب ِم َن ُ
مات �ل�آتِ َي َة بِاخْ ِتيا ِر َ

ف �لنّ ِاق َص ُة �  ،ب َـ ِ ،ز
� ْل� أ ْح ُر ُ

حال�ت �لما َدة:
ُ
َ -١صل ْــــــــــــــــة،

 -٢ســـــــــــئـِ َلة،

 -٣غاــــــــــ َية.

ب� -أ َس ّمي شفويّاً َمو� َد في �لبي َئ ِة حالَ ُتها َص ْل َب ٌة ،و�أخْ رى سائِ َل ٌة ،و�أخْ رى غا ِز َي ٌة .
شاط ِ
�ل َن ُ
حات ِجد� ِر َي ٌة
تامي  :لَ ْو ٌ
�لخ ُ
حات �لث ِ
بِ ُمسا َعد ِة �أ ْس َرتي �أخْ تا ُر ُعنو� َن لَ ْو َح ٍة ِمن �للَ ْو ِ
َلاث �ل ُم ْر َف َق ِةَ ،و�أشا ِر ُك في
َت ْصمي ِمها َم َع ُز َملائيَ ،و�أ ْج َم ُع ما َيل َز ُم ِمن ُص َو ٍر َو َع ّي ٍ
تصمي ِمها.
نات لِ ْ
نات َح َي ٍةَ ،ولِ ُم َك ّو ٍ
نات تُ ْر َب ٍة َو ُصخو ٍر َونَباتاتُ ،ص َو ٌر لِكائِ ٍ
نات
ا ْل َموا ُد ال ّلازِ َم ُة َ :ع ّي ُ
و�ح بوليجال.
و�ح �ل َفلّينِ �أو �ل َكل َكلِ� ،أو �ألْ ُ
َغير َح َي ٍة� ،ألْ ُ
نات ح َي ٌة
لَ ْو َح ُة ( :)١كَائِ ٌ
نات َغ ُير ح َي ٍة
ُوم َك ّو ٌ
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لَ ْو َح ُة (َ :)٢مظا ِه ُر
�لس ْط ِح
َ

حال�ت
لَ ْو َح ُة (:)٣
ُ
�لما َد ِة

س هوا ًء َنظيف ًا.
رس الثّاني :اأ َتن َف ُ
ال َد ُ
�ل َن ُ
شاط �ل َت ْمهي ِد ُيِ :م َرو َحتي َو َر ِق َي ٌة
بِمسا َعد ِة ُمعلّمي� ،أ ْصن ُع ِم َرو َحتي �ل َو َرق َية :

الموا ُد وال� أ َدوات:
َ

و�ت ِصناع ِة ِم َرو َح ٍة و َر ِق َية
ُخ ُط ُ

�أور� ٌق بِقياس ُ A4مل َونة  ،عيد� ٌن َخ َش ِب َية ُمل ّونة  ،ما َد ٌة ِ
ل�صقَة.

ُ
الخ ُطوات :

أ� ْطوي �ل َو َر َق َة َع ْر ِض ّياً بِ َش ْكلٍ ُم َتعا ِكس ِع َد َة َم ّر�ت .
�ألْ ِص ُق ِقط َع ًة َخ َشب َي ًة َعلى كُ ّل َط َر ٍف ِم ْن �أ ِ
طر�ف �لْ َو َرق ِةَ ،م َع �ل�أخ ِذ بِ َع ْينِ
�ل� ْع ِتبا ِر َبقَاء ث ِ
�لخش ِب َية بارِز�ً .
ُلث �ل ِق ْط َع ِة َ
�لخ َش ِب �لبا ِر َزت ْين َمعاً بِوسا َط ِة �ل ّل ِ
اصق .
�أ َث ّب ُت َط َرفي ِق ْط َعتي َ
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ن ُ
و�ء ِم ْن َحولِنا
َشاط َ :١ه ٌ

�أ� -أ َر ّد ُد �ل َنشي َد �ل�آتي:
في كُ ّل َم ٍ
كان َن ْلقا ُه
َما �أن َف َع ُه لِ إِلانْ ِ
سان

س نَر� ُه
َن َتن َف ُس ُه لَ ْي َ
لِ ْل َح ِ
يو�ن َولِل َن ِ
بات

ْ�س ٌم ِم ْن �أ ْحلى �ل� أ ْسماء
و ُي َس ّمي ِه � ْل ُك ُل َهو�ء

ب� -أخْ تا ُر �ل َك ِل َم َة �ل ُم ِ
ناس َب َةَ ،و�أ َض ُع د�ئِ َرة
َي َت َحد َُث �ل َنشي ُد َعن
و�ء ِم ْن َح ْولِنا
َ
�له ُ
ج� -أل ّو ُن َك ِل َم َة
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َح ْولَها :
�لهو�ء
�ل َماء َ ،

َ
هواء

نَر� ُه  ،ل� نَر� ُه

ن ُ
و�ء ُيح ّر ُك �ل� أ ْجسا َم
َشاط َ :٢ه ٌ
�لص َو ِر �ل�آتِ َي ِة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلّمي:
�أ � -أ َت َم َع ُن في ُ

�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
�لسابِ َق ِة ؟
َما �لَذي َس َب َب َح َر َك َة �ل� أ ْجسا ِم في ُ
�لص َو ِر ّ
�لهو�ء .
ب� -أ َس ّمي شَ َف ِويّاً ثَلا َث َة �أ ْجسا ٍم ُيح ّركُها َ
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�لهو�ء:
ج� -ألَ ّو ُن ُص َو َر �ل� أ ْجسا ِم �لَتي ُي َح ّركُها َ

ن ُ
َشاط َ :٣هو�ئي َحياتي

�أ� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ في �لدَو�ئِ ِر �ل ُمجا ِو َر ِة لِ ُص َو ِر �ل َكائِ ِ
�لهو�ء:
نات �لَتي َت ْح ُ
تاج �إِلى َ
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ن ُ
ف
َشاط َ :٤ه َيا نُص ّن ُ
�لصو َر ِة و�لْ ِعبا َر ِة �لْ ُم ِ
ناس َبة لَها:
�أ ِ -ب ُمسا َعد ِة ُمعلّمي� ،أ ِص ُل َب ْي َن ّ

نات ح َي ٌة
كائِ ٌ
و�ء
َت ُ
حتاج َ
�له َ
نات
ُمك ّو ٌ
َغ ُير ح َي ٍة ل�
و�ء
َت ُ
حتاج َ
�له َ
�لصو َر ِة �ل ُمخْ َت ِل َف ِة في كُ ّل َم ْجمو َع ٍة ِم ْن
ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ بجانب ّ
ِ
�لصو ِر �ل�آتِ َية:
َم ْج
موعات ُ
(�أ)
ُعصفور

�أرنب

َقفص

(ب)
شَ جرة

َحقيبة

َقميص
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ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لجري �ل�أمامي �لمتعرج بمستويات و�تجاهات مختلفة. -القدرة البدن ّية� :ل ّرشاقة و�ل ّسرعة.

ن ُ
و�ء نَظيفاً
َشاط � :٥أري ُد َه ً
�أ� -أس َت ِم ُع �إِلى ِق َص ِة خالِ ٍد و�ل َعصافي ِر :
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�لهو�ء:
ب� -أ َض ُع �إِشا َر َة ✘ في �لدّ�ئِ َرة �ل ُمجا ِو َر ِة لِ ّ
لصو َر ِة �لَتي تُ َمثّ ُل َم ْصدَر�ً لِ َتل ُو ِث َ

ج� .أ َض ُع �إِشا َر َة ✔ �أو �إِشا َر َة ✘ �أما َم كُ ّل ِعبا َر ٍة ِم َن �ل ِع ِ
بار�ت �ل�آتِ َية:
لاس ِ
) ن َْحرِق ُع ٍ
تيك في حا ِو َي ٍة َم ْوجو َدة في �لشّ ارِع .
( .١
بو�ت من �ل ِب ْ
) نَز َر ُع � َل� أ ْشجا َر َو�ل� أ ْزها َر في َحدي َق ِة �لَب ْيت .
( .٢
ُرب ِمن �لْ ُب ِ
) نَ ْبني �ل َمصانِ َع بِالق ِ
�لس َِكن َية .
( .٣
يوت َ
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�لخ ِ
شاط ِ
�ل َن ُ
تام ُي :طائِرتي �ل َو َرق َية
بِطا َق ُة َد ْع َوة لل ُمشا َر َك ِة في َي ْو ِم ال ّطائِ َر ِة ا ْل َو َرق َي ِة

�لصف �ل� أ َول �ل�أساسي في َمد َرس ِة .......................
نَ َتش َر ُ
َحن َط َلبة َ
فن ُ
بِد ْع َوتِ ُ
كم لِ ُمشا َر َك ِتنا في نَشاط

�لو َرق َية"
" َيو ُم �لطّائِر ِة َ

َو َ
�لسا َعة �لثّا ِمنة
ذلك َيوم � ...................ل ُمو� ِفق ِ ...........من ّ
ّانية َعشرة و�ل ّن ِ
بتصنيع طائِ ٍ
ر�ت
حيث َسنقو ُم
صف ُظهر�ً ،
ُ
ِ
و�ل ّنصف َصباحاً َ
وحتّى �لث َ
َور ِق َي ٍة بِ ُمسا َعدتِكم َون ْلهو بِها َمعاً .
نَش ُ
كم َو َتعاونَ ُ
كر لَكم َد ْع َم ُ
كم .
َملحو َظة :

ُحضو ُركم ُي ْفر ُِحنا

َمكا ُن تَنفي ُذ �ل َنشاط ..................................................... :
�لمطلو َبة إِل� ْحضارِها َمع ُ
كم .
�لمو� ّد َ
ُمر َفقَ ،

بِمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي َو ُمعلّمي� ،أ ْص َن ُع طائِ َرتي �ل َو ِرق َي َةَ ،و�ألْهو بِها :
وات ال ّلازِ َمة :
ال� أ َد ُ

�لخ ِ
كيس بِ
فيف
لاستيكي ِم َن �لنّو ِع َ
ٌ
ٌ
ثلاث َخ ٍ
شبات بِ ِ
و�ل َمتينُ ،
طول ( )٤٥سم
لِ ِ
ض ( )٢سمَ ،خ ٌ
يط َمتي ٌن
لو�حدة ،وبِع ْر ِ
َورفي ٌع لِ ِ
ٌ
خيوط لِل َطير�ن،
�لخ َشب،
تثبيت َ
ِ
ِ
كياس بِ
لاستيك ّي ٌة ُمل ّون ٌة
ل�ص ٌق َقوِي� ،أ ٌ
َص.
لِل َذيلِ ،مق ّ

8٢

طائِ َرتي ُمل َون ٌة َو َجمي َلة

رس الثّالِث :في َب ْي ِتنا ِب ْئر ماء.
ال َد ُ
�ل َن ُ
شاط �ل َت ْمهي ِد ُي� :أغنّي َو�أل ّو ُن
�أ -ه َيا نُغنّي َمعاً:
�لماء
َتر�ني في �ل ِبحا ِر

َتر�ني في �ل�أنْها ِر

َتر�ني في �ل� أ ْمطا ِر
�لحديق ِة
َتر�ني في َ

َتر�ني في �ل�آبا ِر
في �ل َغ ْي َم ِة �ل َرقي َق ِة

�أ ْسقي لكَ �ل�أشجا َر
�لصغير
َفيا �أخي َ
ب� -أل ّو ُن َك ِل َم َة

�أرو ِي لكَ �ل�أزها َر
ل� َت ْهد ْر �ل َكثير

ْ
الماء
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ن ُ
َحص ُل َعلى �لماء؟
َشاط �ِ :م ْن �أ ْي َن ن ُ
�أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُمعلّمي َو ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لجري و�لمشي �أماماً. -القدرة البدن ّية� :لتّو�زن و�لتو�فق �لعصبي �لعضلي.

ن ُ
�لماء َحياتي
َشاط ُ :٢
�أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َية:
ش َم َع ُمعلّمي ُ
ناق ُ
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ن ُ
حتاج �إلي ِه
َشاط � :٣أ ُ

�لصو َر ِة و�لعبار ِة �لَتي تُ َع ّب ُر َع ْنها:
�أ� -أ ِص ُل َب ْي َن ّ

باحة
�لس َ
ّ
ِر ُي �ل َم ْزروعات
�ل�س ِت ْحمام
ْ
�لس ّيا َرة
َغ ْس ُل َ
ب -بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،ألْ ِص ُق ُص َور�ً تُع ّب ُر َع ْن �أ َه ّم َي ِة �لما ِء في َحياتِنا:

رتيب �ل َك ِل ِ
مات �ل�آتِ َي َة؛ لِ�أك ّو َن ُج ْمل ًة ُمفي َدةً ،و�أ ْك ُت ُبها:
ج� -أعي ُد َت َ
نات
�لكائِ ُ

حتاج
َت ُ

�لح َي ُة

لِلماء
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ناسب؛ ل� أ ْك ِم َل �لْ َك ِل ِ
�لص َو ِر في �لشَ ْكلِ �ل�آتي:
د� -أخْ تا ُر �لْ َح ْر َ
مات �ل ُمع ّبر َة َعنِ ُ
ف �ل ُم َ
ر،خ ،ب،ل

َشاط ِ :٤
ن ُ
ساعدني
حيح،
 بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلّمي ،أ� َض ُع �إِشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ�لسلو َك َ
�لص َ
�لصو َر ِة �لَتي ُت َمثّ ُل ُ
ِ
�لخاطئ :
�لسلو َك
و�إِشا َر َة ✘ بِجانِ ِب ّ
�لصو َر ِة �لَتي ُت َمثّ ُل ُ
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�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق ُ
َ -١يقو ُم و�لِدي بِ َغ ْسلِ َس ّيا َرتِ ِه بِاس ِتخد� ِم ُخرطو ِم �لما ِء .
ثناء َت ْن ِ
ظيف �أ ْسناني .
� -٢أ ْبقي ُص ْنبو َر �لما ِء َمفتوحاً �أ َ
ن ُ
�تركوني نَظيفاً
َشاط ُ :٥
�لصو َر ِة �ل�آتِ َي ِة شَ َف ِويّاً :
�أ� -أ َع ّب ُر عن ّ

�لس ِ
�لس ِ
لوك َغي ِر �ل َم ْق ِ
لوك �ل َم ْق ِ
بول:
بول ،و�إِشَ ا َر َة ✘ �أما َم ُ
ب� -أ َض ُع �إِشار َة ✔ �أما َم ُ
جاج َة في َع ْينِ َماء.
( .١
صير ،و َيرمي �ل ُز َ
) ِطف ٌل َي ْش َر ُب �ل َع َ
) َرج ٌل ُيلقي ن ِ
ُفايات �ل َم ْص َن ِع في �ل َنهر.
( .٢
ف بِئ َْر �لما ِء في َمنزِلِنا بِ ْاس ِت ْمر�ر .
( .٣
) �أبي ُين ّظ ُ
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�لخ ِ
شاط ِ
�ل َن ُ
تام ُي
سرتي� ،أ ْج َم ُع ُص َور�ً تُع ّب ُر َع ْن َترشي ِد ْ�س ِت ِ
هلاك �لما ِء َ ،و�أ َص ّم ُم لَ ٍ
وحات
ب ُمسا َع َد ِة �أ َ
�إِ ْرشادي ٍة؛ لِ� أ َعلّقَها في َم ِ
ر�فقِ �ل َم ْد َر َسة.
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رس ال ّرا ِبع :تُ ْر َب ُة بِلادي خص َبة.
ال َد ُ
�لنّ ُ
شاط �ل َت ْمهي ِد ُي  :نَ ْل َع ُب ونَ َت َذكَ ُر
َب ْع َد َتنفي ِذ ن ِ
َشاط نَ ْل َع ُب ونَت َذكَ ُر َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي:
ِ
�لص َو ِر �ل�آتي ِة ،و�ألَ ّونُ ُه :
ف ِم ْن ِض ْمنِ َم ْج
موعات ُ
�أ َح ّد ُد �لشَ يء �لْ ُمخْ َت ِل َ

(�أ)
َفر�شَ ة

كُ ْر ِس ّي

َو ْر َدة

(ب)
َج َبل

َع َر َبة

ن ُ
َشاط � :١لْيابِ َس ُة
�أ  -بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلّمي� ،أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة:
ش ُ
ناق ُ

تُر�ب

وحصى
ُصخو ٌر َ

شَ َج َرة

َر ْمل
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َ
ُصخور َوأتْربةَ
ٍ ِ

ب� -ألَ ّو ُن �ل ِعبار َة �ل�آتيةَ :ت َت َك َو ُن �لْيابِ َس ُة ِمن :

ن ُ
َشاط َ :٢ج ْولَ ٌة في �لْ َحديق ِة
نش ِ
�لصو َر ِة �لَتي
َبع َد َتنفيذي لِ َ
�لحدي َق ِة)� ،أ َض ُع �إشا َر َة ✔ بِجانِ ِب ّ
(جولَ ٌة في َ
اط َ
تُ َمثّ ُل ُم َك ّو ِ
نات �ل ُترب ِة.
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�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق
ُ
عاو ِن
َو َج َد َع ِل ٌي دو َد َة �أ ْر ٍ
ض في َع ّين ِة �ل ُتر َب ِة �لَتي َجم َعها ،بِال َت ُ
َم َع �أ ْسرتي �أ ْب َح ُث َع ْن فائِ َد ِة َه ِذ ِه �لدّو َد ِة لِل ُت َرب ِة.

ن ُ
غير
َشاط � :٣لعالِ ُم َ
�لص ُ
َبع َد َتنفي ِذ ن ِ
�لصغي ِر َم َع ُز َملائي ،و َت َع ُرفي �إِلى ِص ِ
فات �ل ُترب ِة �لطّين َي ِة و�ل ُتر َب ِة
َشاط �لعالِم َ
كان �لَذي ُي ِ
�لج ْد َو َل �ل�آتي بِ َوضْ ِع �إِشا َر َة ✔ في �ل َم ِ
ناس ُب نَ ْو َع �ل ُتر َب ِة.
�ل َر ْم ِل َي ِة� ،أم َلا أ َ

فات
�لص ُ
ّ

�للّون
�أ ْصفَر

نَو ُع �ل ُترب ِة

�لملمس
ُ
ُبنّي

ناعم

َخشن

َر ْم ِل َية
طين َية
ت َم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :ل ّرمي و�للّقف و�لجري في عدّة �تّجاهات. -القدرة البدن ّية� :لتّو�فق� ،ل ّرشاقة.

ن ُ
َشاط  :٤في ُمختب ِر �ل ُعلو ِم
ين نَ ْو ِع
َبع َد َتنفي ِذي نَشاطاً في ُمخْ َت َب ِر �ل ُعلو ِم ،وبِ ُم َسا َع َد ِة ُم َعلّمي� ،أ ِص ُل َب َ
�ل ُتر َب ِة َو ِصفاتِها.

لَ ْونُها �أ ْصفر

�أ َق ُل ْ�ح ِتفاظاً بِالماء
لَ ْونُها ُبني
كثر ْ�ح ِتفاظاً بِالما ِء
�أ ُ

َر ْمل َية
طين َية

َمل َم ُسها َخ ِشن
َمل َم ُسها ن َِاعم
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�أ َف ّك ُر و�أ ِ
ش:
ناق
ُ
َيقو ُم �ل ُمز�رِعو َن بِ َخ ِ
لط �ل ُترب ِة �لطّي ِن َي ِة و�ل َر ْمل َي ِة َمعاً ِعن َد �ل ّزر�ع ِة.
ن ُ
َشاط  :٥فو�ئِ ُد �ل ُتر َب ِة � :ل ّزر� َع ُة
�أ � -أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َية َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي.
ش ُ
ناق ُ

رض لِل ّزر�ع ِة
ُمز�ر ٌع ُيج ّه ُز �ل� أ َ

�أ ْزها ٌر ِمن َغزة
9٢

ُبرتقا ٌل من يافا

�لخليلِ
نب من َ
ِع ٌ

ب� -أ ِ
ساع ُد �أ ْح َم َد في �إِ ِ
كمال تَلوينِ �للَ ْوح ِة :

ماء ن ٍ
َباتات نَز َر ُعها في َحدي َق ِة �ل َم ْنز ِِل.
ج  -بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
نَشاط  :٦فو�ئ ُد �ل ُترب ِة ِ :صنا َع ُة �لْفَخّ ا ِر
�أ � -أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

�أو�ني َفخّاريّ ٌة لل ّزر�ع ِة

�لص ْل ِ
صال
َت ْشكي ُل َ
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�ألَ ّو ُن صو َر َة �لْ َج َرة :

ن ُ
جاج
َشاط َ :٦فو�ئ ُد �ل ُترب ِة ِ :صناع ُة �ل ُز ِ
�أ � -أ ِ
�لصو َرتينِ �ل�آتِ َي َتينِ َم َع ُمعلّمي و ُزملائي.
ش ّ
ناق ُ

جاج
�أ ٌ
دو�ت َجميل ٌة ِم َن �ل ُز ِ

جاج
نَستخد ُم �ل َرم َل في ِصناع ِة �ل ُز ِ

َت ْش َت ِه ُر َمدين ُة َ
جاج وتلوي ِن ِه
الخلي ِل ب ِِصناع ِة ال ُز ِ

ُ
الزجاج

ب� -ألَ ّو ُن َك ِل َمة :
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ن ُ
�لصخو ِر في �ل ِبناء
َشاط  :٨فو�ئِ ُد �ل ُترب ِة و ُ

�لص َو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُمعلّمي و ُز َملائي :
ناقش ُ
�أ � -أ ُ

َنيس ُة �ل َمه ِد َ /ب ْي َت لح ٍم
ك َ

�ل َم ْس ِج ُد �ل ِقب ِل ُي ُج ٌزء ِم َن
مسج ِد �ل� أ ْقصى� /لقُدس
�لْ ْ

َق ْص ُر ِهشا ٍم � /أريحا

�لصو َر ِة �ل ُم َصغَر ِة :
�لصخْ َر ِة كَما في ّ
ب� -ألَ ّو ُن َم ْسج َد قُ َب ِة َ

سماء َمعالِ َم ُم ِه َمة في َمدي َنتي.
ج� -أذك ُُر شَ َف ِويّاً �أ َ
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دو�ت
يت و�أ ٌ
�لصخو ِر َ :ب ٌ
نَشاط :٩فو�ئ ُد �ل ُترب ِة و ُ
�لص َو ِر �ل�آتِ َية ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلّمي:
�أ � -أتم َع ُن في ُ

َب ْي ٌت قدي ٌم ِم َن �لطّينِ

�لح َج ِر
بيت
�لح َج ِر
ٌ
ٌ
ٌ
حديث ِم َن َ
بيت قدي ٌم ِم َن َ

طابو ٌن
طاحونَ ٌة
ِم َد ٌق َح َج ِر ّي
ر�ب ِ
و�لحجا َر ِة ،و�ل� أ َد ِ
ين �ل� أ َد ِ
و�ت �لَتي ُص ِن َعت ِم َن �ل ُت ِ
�لحدي َث ِة
و�ت َ
ب� -أ ِص ُل َب َ
س �ل َوظيفَة :
�لَتي َتقو ُم بِ َن ْف ِ
ر�ب ِ
و�ت ُص ِن َع ْت ِم َن �ل ُت ِ
و�ت َحدي َث ٌة
و�لحجا َر ِة
�أ َد ٌ
�أ َد ٌ
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�لنّ ُ
�لختامي َ :م ْشرو ُع ( َمد َر َس ُتنا ُبستا ٌن �أخْ َضر)
شاط
ُ

َد ْع َو ٌة لِل ُمشا َر َك ِة في ن ِ
َشاط " َمد َر َس ُتنا ُبستا ٌن �أخْ َضر "

ِ
�نطلاقاً ِمن � ْه ِتما ِمنا بِ َج ْع ِل َم ْد َر َس ِتنا َجمي َل ًة َوبي َئ ِتها ِص ّح َي ًة َو ُم َح ّف َز ًة
�لص ِف � ْل� أ َو ِل �ل�أساسي بِ َد ْع َوتِ ُكم
َعلى �ل َت َعلُ ِم ،نَ َتشَ َر ُ
ف ن َْح ُن َط َل َب ُة َ
لِ ُمشا َر َك ِتنا في ن ِ
َشاط
" َمد َر َستُنا ُبستا ٌن اأ ْخ َض ُر"
َوذلكَ َي ْو َم � ...................ل ُمو� ِفق
�لسا َع ِة �لتّ ِاس َع ِة َصباحاً َوحتى �لثانِ َي َة
ِ .......................م َن ّ
و�ج ِ
َعشْ َر َة ُظ ْهر�ً َ ،ح ْي ُث َس َنقو ُم بِ َتجميلِ ِ
هات �ل َم ْد َر َس ِة َو َم َم ّر�تِها
بِزِر� َع ِة َع َد ٍد ِمن ن ِ
َباتات �ل ّزي َن ِة  .نَشْ ُك ُر لَ ُكم َد ْع َم ُكم َو َتعاونَ ُكم .
ُحضو ُركُم ُيشَ ّرفُنا
ض �ل� أ َد ِ
و�ت
لاح َظة :نَرجو ِمن َحضْ َرتِ ُكم ُمسا َع َد َتنا في َتاأمينِ َبع ِ
ُم َ
َو�ل َمو� ّد � ْل�آتِ َي ِة �للا ِز َم ِة لِ َتنفي ِذ �ل َن ِ
شاط َوذلكَ َق ْب َل َيو َمين على �ل� أ َقل ِم ْن
َم ْو ِع ِد �ل َن ِ
شاط لِ َي ِت ّم َت ْجهي ُزها:
و�ت بِلاستي ِك َي ٌة� ،أو�ني َفخّا ِر َي ٌة � ،أش َتا ٌل لِ ٍ
نباتات ُمخْ َت ِلف ٍة
ُع ْب ٌ
ِحبال
َحصى ،ماء ،
ر�ب،
ُت ٌ
وقيع َو لِ ِي ال�أم ِر
َت ُ
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بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي َو ُم َعلّميَ ،س َن ْج َع ُل َمد َر َس َتنا ُب ْستاناً �أخْ َضر :

ر�ء َجمي َل ٌة
َم ْد َر َستي َخضْ ُ
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تم بحمد �لله

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فو�ز مجاهد

�أ .ثروت زيد

�أ .عز�م �بو بكر

�أ .علي مناصرة

د .شهناز �لفار

د .سمية �لنخالة

م .جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الوطنية والحياتية:
د.عزيز شو�بكة

�أ .د.فتحية �للولو

د.خالد صويلح

د .محمود رمضان

د .محمد سليمان

د�.إيهاب شكري

�أ .د .محمود �ل�أستاذ

د .جو�د �لشيخ خليل

د.سحر عودة

�أ .ثروت زيد

�أ .جنان �لبرغوثي

�أ .حاتم دحلان

�أ .رشا عمر

�أ� .أحمد سياعرة

�أ .فر�س ياسين

�أ� .إيمان �لبد�رين

�أ.سامية غبن

�أ .سناء �أبو هلال

�أ� .إيمان �لنجار

�أ .فتحية ياسين

�أ .ليلى جو�برة

�أ .نبيل منصور

د .فيصل سباعنة

�أ .هند عيد

�أ .سهى �لجلاد

�أ .منير عايش

�أ� .أماني شحادة

�أ� .أحمد عمار

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب التربية الوطنية والحياتية للصف ال�أول ال�أساسي:
�أ .ثروت زيد

د .سمية نخالة

�أ� .أمل جاموس

�أ .هالة محسن

�أ .عمر �أبو كلوب

�أ .ماجد �أبو د�ود

�أ.حنان �أبو سكر�ن

�أ .سهى �لجلاد

�أ .حنان �أبو رزق

�أ .سناء �أبو هلال

�أ .منى ياغي

�أ .هند عيد

�أ .سهى عثمان

�أ� .يمان �لبد�رين

�أ� .أحمد �للخاوي

�أ .شفاء جبر

�أ .رويده نز�ل

�أ .مهى سالمة

�أ .سعيد �لملاحي

�أ .ريم �لدنف

�أ .سامية غبن

�أ .وفاء عفانة

�أ .ليلى �لحجار

�أ .شمة �أبو شمة

�أ� .سماعيل �لشوبكي

�أ .صابرين شاهين

�أ .نور طه

�أ .عايدة �لغز�وي

