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تمهيد
يتصف اإصاح التربوي بأنه المدخل العقاني العلمي النابع من ضرورات الحالة ،المستند إلى واقعية النشأة ،اأمر
الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وااحتياجات
ااجتماعية ،والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون ،من خال عقد اجتماعي
قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها وأدواتها ،ويسهم في صياغة برنامج إصاح يحقق
اآمال ،ويامس اأماني ،ويرنو لتحقيق الغايات واأهداف.

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

خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها ،بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل
اقتدار ،واإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث
عن اأصالة واانتماء ،واانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة ،وينعم بالرفاهية
في وطن نحمله ونعظمه.

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

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

وزارة التربية والتعليم العالي
مركـز المناهج الفلسطينية
تشرين ثاني  2016 /م

مقدمة
يقف طلبتنا اليوم على عتبة عالم موسوم بانفجار معرفي وتكنولوجي ،وتغيرات قد تصل إلى الجذرية في مجاات
الحياة المختلفة ،ولذا كان لزاما ً على منظومة التعليم بمستوياتها المختلفة في دولة فلسطين أن تواكب هذا التطور،
وأن تعيد النظر في المناهج؛ إمداد اأبناء بالكفايات الازمة ،والمهارات المتنوعة المستجيبة لكل متطلبات الحياة في
هذا العصر ،ليسهموا في تحقيق ااكتفاء الذاتي لوطنهم اقتصادياً ،واجتماعياً ،وثقافيا ً .
يقوم مبحث التربية الوطنية والحياتية على منحى الدمج التكاملي للمهارات الحياتية ،من خال مفاهيم التربية
الوطنية ،والمدنية والعلوم ،والصحة ،والبيئة ،والتنمية المستدامة ،ومعالجتها من خال أنشطة موجهة للطلبة توظف
التربية الرياضية والتعلم باللعب ،والموسيقى ،والتربية الفنية .
يتكون مبحث التربية الوطنية والحياتية للصف اأول اأساسي من دليل للمعلم ،يوظف استراتيجيات التعليم والتعلم،
وآليات انعكاسها داخل الغرفة الصفية من خال تعزيز التعلم التعاوني ،والتعلم بالمشاريع ،والصف المقلوب ،وغيرها من
استراتيجيات التعلم العميق ،وكراس اأنشطة موجه للطالب حيث يعزز التعلم الذاتي وأنماط التفكير بأنواعه ،على اعتبار
أن اأطفال يتعلمون بصورة أفضل عندما يكتشفون اأمور بأنفسهم مستخدمين مصادر البيئة المحلية المحيطة بهم.
يتضمن مبحث التربية الوطنية والحياتية للصف اأول اأساسي في جزئه الثاني ثاث وحدات دراسية هي :الوحدة
الرابعة« :الغطاء النباتي في وطني» واحتوت وصفا ً للنباتات والمزروعات ،وفوائدها ،وطرق المحافظة عليها والعناية
بها ،والوحدة الخامسة «الحيوانات متنوعة» وركزت على الخصائص العامة للحيوانات وفوائدها وطرق الرفق بها .أما
الوحدة السادسة «الفصول اأربعة» فقد تناولت مظاهر عامة للفصول ،وما يميز كل فصل منها ،مع الحرص على الربط
بين المعرفة وواقع حياة الطالب.
جاءت هذه الوحدات متسلسلة ومنسجمة مع المتطلبات النمائية واإدراكية للطلبة ،وصممت الدروس فيها على
شكل أنشطة تتدرج من السهل البسيط إلى المركب ،واسترجاع الخبرات السابقة للطلبة ،وبناء أنشطة تعمق المفاهيم
اأساسية لتنتهي بنشاط ختامي يعتمد على استراتيجية التعلم بالمشروع .وتم اعتماد استراتيجية التقويم اأصيل
كمنهجية للكشف عن مدى تحقيق الطلبة لأهداف المنشودة ،وعمد إلى مشاركة أولياء اأمور على اعتبار أن العملية
التعليمية التعلمية قائمة على شراكة حقيقة مع المجتمع المحلي.
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باتات بِلادي
َن ُ

تُ ِع ُد اأ ّمي
َفطائِ َر ال َزعتر

ال ُمحاف َظ ُة
عَلى ال ِغطا ِء
النَباتي
٢

باتات بِلادي
رس ال� أ َولَ :ن ُ
ال َد ُ

النَ ُ
شاط التَمهيدي َ :تن ّو ُع ال ِغطاء النَباتي في َو َطني

أا .اأ َتاأ ّم ُل الصُ و َر ال�آتي َة َواأع ِبر عَنها َشفوي ًا:

َقـ ْيـ َقب

تين

ُدف َلة

َورد جوري

َْ
َ ُ
نباتات ِفلسطين

بين النِقاط ،ثُ ّم اأقر أا:
ب .اأ ِص ُل َ
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نشاط  : 1اأ ْحجا ُم النَ ِ
باتات ُم ْخ َت ِل َفة
أا .اأ َتاأ ّم ُل الصُ و َر ال�آتي َة َواأع ِبر عَنها َشفوي ًا:
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اأ ْشجار

ُشج ْيرات

أا ْعشاب

َنخيل

إا ْكلي ُل ا ْل َج َبل

ُخ ّبيزة

َزيْتون

ياسمين
َ

َق ْمح

ف النَ ِ
باتات ال�آتِي َة إاِلىَ :ش َجرةُ ،ش َج ْيرة ،ع ُْشب:
ب .اأصنّ ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَصا ال ّراعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َزيْتون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي َرم َية
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جـ .اأ ْختا ُر ال َك ِلم َة ال ُم ِ
ناسب َة من الصُ ِ
ندوق ،و أاك ُت ُبها في ال َفراغ:
كَبير

َوسط
ُمت ِ

َصغير

َ .1ح ْج ُم ال� أ ْعشاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

َ .٢ح ْج ُم ُ
الش َج ْيرات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

َ .3ح ْج ُم ال� أ ْشـجـار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .١المهارة الحركية� :لحركات �ل�نتقالية:جري،وثب،حجل،و�لحركة بمستويات و�تجاهات مختلفة.
 .٢القدرة البدنية� :لتو�زن� ،لمرونة� ،لتو�فق �لعصبي �لعضلي.

باتات َب ِر َي ٌة و َم ْزروعات
نشاط َ : ٢ن ٌ
أا .نتاأ َم ُل الصُ و َرت ْين ال�آتِ َيتين ،ونُناقِ ُشهُ ما مع ًا:

باتات َب ِريَة
َن ٌ
٦

َم ْزروعات

والم ْج ُموعة الَتي َت ْن َت ِمي إاِليها:
ب .اأ ِص ُل َب ْي َن الصُ و َر ِة َ

باتات َب ِريَة
َن ٌ
َق ْمح

َص َنوبر
َم ْز ُروعات

َشقائِ ُق النُ ْعمان

َج َزر

ال�س ِم ال ُم ِ
ناسب:
جـ .اأضَ ُع دائِر ًة َح ْولَ ْ
اس ُمها ب َِح ِ
ِ .1من النَ ِ
رف ال َزاي:
باتات الب ِر َي ِة ال ِف َل ْسطين ّية الَتي َي ْبداأ ْ
َز ْعرور

َز ْيتُون

ِ
المزروعات الفلسطينية التي ور َد ذكرها في القر آان الكريم:
 .٢من
تين

ُب ْرتُقال

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية� :لحركات �ل�نتقالية�(:لجري�،لوثب�،لحجل) وغير �ل�نتقالية�(:لجثو على �لركبتين،
�لقرفصاء ،جلوس �لجثو).
 .٢القدرة البدنية�:لتو�فق �لعصبي �لعضلي ،سرعة رد �لفعل

٧

قب الصَ ْحراوي
نشاط  : 3ال َطريق إاِلى ِس ْج ِن النَ ِ
سجن النَ َقب الصَ ْحراوي
ريق إاِلى ْ
أا .اأتاأ َم ُل الصّ و َر ال�آتي ِة واأس َت ِم ُع إاِلى قِصّ ة ال ّط ُ

ُسهولُ ِجن ْين

ِجبالُ نابلس

ِجبالُ َ
الخليل

ِس ْج ُن النَ َقب الصَ ْحراوي

َت ْنت َِظ ُر ُص ُمود لِقا َء والِ ِدها
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يوج ُد اأ ْطفا ٌل اأ ْسرى في ُس ِ
ال�ح ِتلال.
جون ْ
اأ َف ِك ُر واأناقِشَ :

روعات َوما ُي ِ
ِ
السطح:
الم ْز
ناس ُبها ِم ْن َمظا ِهر َ
ب .اأ ِص ُل َب ْين ُصو َر ِة َ

َنخيل

َج َبل

تين

َس ْهل

ِب ّطيخ

َص ْحراء
9

اس ِم النَ َب ِ
جـ .اأ ْكت ُُب ا ْل ُح َ
ات ال َظا ِه ِر في الصُ و َرة:
روف النّاقِ َص َة ل�أ ْح ُص َل على ْ

ب َــ ـــــــ د ـــــــ َر

ة

تـ ـــــــ ن

َنـ ـــــــ يـ ـــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ِ
قِ َل ُة ا ْن ِتشارِ النَ ِ
روعات في الصَ ْحراء.
باتات ال َب ِريَة وا ْل َم ْز

١٠

نشاط َ : 4س ْو َس ُن ف ّقوعَة "النَب َت ُة ال َو َط ِن ّي ُة لِ ِف َل ْسطين"

أاَ .بعدَ اس ِتماعي لِ ِقصّ ة ان ِتخاب َنب َت ُة فِ َلسطين ال َو َطن ّية ،أال ّونُ َس ْو َسن َف ُقوعة
«النَب َت ُة ال َو َط ِن َي ُة لِ ِف َل ْسطين» كَما في الصُ و َر ِة ال ُمجا ِو َرة:

بِ .ب ُمساعَدَ ِة ُم َع ِلمي اأ َص ِم ُم ل�فت ًة لل ُمحا َف َظ ِة عَلى َن ْب َت ِة َس ْو َسن َف ّقوعة:

١١

اط ِ
النَ َش ُ
الختَا ِمي  :األبو ُم ُصور
ات لِ َن ٍ
 .1اأ ْج َم ُع ُص َور ًا اأو ُر ُسو َم ٍ
باتات فِ َل ْسطين ّية.
.٢اأ ِ
لص ُق الصُ و َر ل� أ ِع َد األبوما.
اسمي عَلى ِغلافه.
 .3اأ َس ّمي ال�ألبوم ،واأ ْكت ُُب ْ

١٢

رس الثَاني:تُ ِع ُد اأ ّمي َفطائ َر ال َزعتر
ال َد ُ
باتات فِ َل ْسطين ّية
النَشاط التَمهيدي َ :ن ٌ
أا .اأ ِص ُل ُصور َة النَ ِ
باسمه:
بات ْ
َزيْتون
َز ْعتَر
قُ ْطن
ميرم ّية
ٍ
نباتات فلسطين ّي ٍة اأخرى:
كتب أاسما َء
ب .اأ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١3

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتـي ِة ِل� أ َك ّون ُج ْم َل ًة ُمفيد ًة ،واأ ْكتُبها:
جـ .اأعي ُد َت َ
بِلادي
َنباتات
ُم َت َن ِوعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهار َة الحركية� :لحركات غير �ل�نتقالية (�لتو�زن).
�لعصبي �لعضلي.
 .٢القدرة البدن ّي ُة � :لتو�ف ُق
ُ

نشاط  : 1في ص ِفنا ُد َكانُ نبات
اأضَ ُع إاشار َة

١4

حت صور ِة ما شاهدته في ُدك ِ
ّان النبات في ص ّفي:
بع َت َ
في ال ُم ّر ِ

َبندو َرة

َب ْقدو نِس

تُ َفاح

َو ْرد

َج َزر

عَدَ س

َبابو نِج

َز ْن َجبيل

باتات نُ ِع ُد ِمنها َطعام ًا
نشاط َ : ٢ن ٌ
أا .نت أا ّم ُل الصّ و َر ال�آتي َة ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:
َم ْحشي ال ُكوسا

ُم َربَى التُفاح

َع ّكوب

َفطائِ ُر َسبانِخ
١5

ب .اأ َض ُع إاِشار َة

١٦

تحت ُصورة ال ّطعا ِم ال ُم َع ِد من نبات ال ّز ْعتر:
في ال ُمر ّب ِع َ

باتات بِلادي َص ْيدَ ل ّية َطبيع ّية
نشاط َ : 3ن ُ
أاَ .ن َت أا ّم ُل الصّ و َر ال�آتي َةَ ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

بابو نِج

مي َرم ّية

شو َمر
١٧

ٍ
نباتات ِط ِب َي ٍة اأعر ُفها ِمن
ب .اأ َض ُع إاشار َة
في ال ُمر ّب ِع َت َ
حت ُصورِ
َب ْي ِن ُصور النَ ِ
باتات ال�آتي ِة:

مي َرم ّية

قُ ّريص

الج َبل
إاكلي ُل َ

بابونج

ز ْعتر

نعناع

تيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِـي ِة ِل� أ َك ِونَ ُج ْم َل ًة ُمفيدَ ًةَ ،واأ ْك ُت ُبها:
جـ .اأعي ُد َت ْر َ
بِلادي

لِجِ ْسمي

ُمفيدَ ة

َنباتات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش
زِرا َع ُة َن ٍ
باتات ِط ِبي ٍة في َحدي َق ِة المنزل.
١8

ٌ
نشاط َت ْطبيقيَ :ت ْحضي ُر َم ْش ِ
روب البابو نِج
اأتع ُر ُف إاِلى ُخ ِ
ِ
شروب البابونج:
طوات تحضي ِر َم

َ .1ن َض ُع ِم ْل َعقتين ِم َن البابو نِج

الس ِ
اخن
كب َفو َقه الما َء َ
َ .٢ن ْس ُ

ِضع َدقائِق
 .3نُغ ّطيه،و َن ْتركه ب َ

 .4نُ َص ّفيه ،ثُ ّم َنش َر ُبه

ناعات ِمن اأ ْخ ِ
شاب ال� أ ْشجار
نشاط ِ : 4ص
ٌ

أاَ .ن َت أا ّم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َمع ًِا:

دوات َم ْط َب ٍخ َخ َشب ّية
اأ ُ

ف َخ َشب ّية
تُ َح ٌ

اأ ٌ
ثاث ِمن َ
الخشب
١9

اس ِم ما ُص ِن َع ِمن َ
الخ َشب:
ب .أا ُ
ضع دائِر ًة حولَ ْ

٢٠

ُك ْرسي

َخزانة

ِ إابْريق

ِم ْل َع َقة

طا ِو َلة

ِم ْقلاة

جـ .اأ ْكت ُُب اأسما َء اأ َد ٍ
وات َخ َش ِب َي ٍة اأ ْست َْخ ِد ُمها في الصَ ف:
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِـي ِة ِل� أ َك ِون ُج ْم َل ًة ُمفيد ًة ،واأ ْكتُبها:
د .اأعي ُد َت َ
ِم َن

تُ َحف ًا

َ
ب
َن ْص َن ُع
الخ َش ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط ُ : ٥زهو ٌر ُمفيدَ ة
أا .اأكت ُُب اأسما َء ُزهورٍ اأع ِر ُفها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب .اأ ِ
لص ُق ُص َو َر ُزهورٍ اأ ِح ُب رائِ َحتَها:

٢١

الج ْم َل َة الَتي َتليها:
جـ .األ ِونُ الصّ ور َة ال�آتِي َة ،واأ ْك ِم ُل ُ

قديم ال ُزهور إاِلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اأ ِح ُب َت َ

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِـي ِة ِل� أ َك ِونَ ُج ْم َل ًة ُمفيد ًةَ ،واأ ْكتُبها:
د .اأعي ُد َت َ
َن ْص َن ُع

ُزهورِ

ِع ْطر ًا

ِمن

بِلادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٢

ِس ِمن ِ
نبات ال ُقطن
نشاط َ : ٦ملاب ٌ

أاَ .ن َت أا ّم ُل الصّ و َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

بات ال ُقطن
َن ُ

ِ
محصول ال ُقطن
َحصا ُد

ِ
محصول ال ُقطن
مع
َج ُ

طن للت َْصنيع
َت ْجهي ُز ال ُق ِ

صنيع الخيوط ال ُقطن ّية
َت ُ

ِس قُطن ّية
َملاب ُ

٢3

ب .اأ ْل ِص ُق ُصور ًا لِ َملابِس َمصنوعَة ِمن ال ُقطن:

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
الملابِس.
توجد
ٌ
نباتات اأ ْخرى َن ُ
صنع ِمنها َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
مامي و�لعالي.
 .١المهارة الحركية� :لحركات �ل�نتقال ّية في مسار ،مثل� :لقفز �ل�أمامي ،و�لوثب �ل� أ ُ
 .٢القدرة البدنية� :لتو�فق� ،لرشاقة� ،لتو�زن.

٢4

شاط ِ
النَ ُ
الختامي َ :فطائِر َشه َية
أا .اأ ِص ُل ُصورة النَ ِ
حص ُل عَليها ِم ْنه في
بات في ال َع ّمو ِد ال� أ َو ِل بِالفائِد ِة الَتي َن ُ
العمو ِد الثَاني:

٢5

ب .بِطاق ُة َد ْع َوة:

أا ّمهاتنا الغاليات

نحن طلبة الصف ال�أول ال�أساسي
َنتَش ّر ُف ُ

في مدرسة
بدعوتكن لمشاركتنا في نشاط ِب ُعنوان:
ّ
" َفطائِر َشه ّية"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك يوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

الموافق ـــــــــــــــــ /ـــــــــــــــــ/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الساع ِة (ــــــــــــــ) صباحا.
إاذ َس ُن ِ
حض ُر فطائر الزعتر بمساعدتكن.
شاكرين َل ُكن التعاونَ  ،والمشاركة.
وشكر ًا َل ُكن

٢٦

رس الثّالث
ال َد ُ

ال ُمحافظ ُة على ال ِغطا ِء النَباتي
النَ َش ُ
اط التَمهي ِدي َ :نتَذ َك ُر ،و َنتَع َلم

ين ال�آتِ َيتَين ثُ َم اأشارِكُ في ال ُمنا َق َشة:
أا .اأ َت أا ّم ُل الصُ و َر َت ِ

ترتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آت ِـي َة ِل� أ َك ِونَ ُج َملاً ُمفيد ًةَ ،واأ ْك ُت ُبها:
ب .اأعي ُد
َ
اأحافِظ

النباتات

على

بمزروعات

اأعتَني

بلادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧

نشاط  : 1اأحافِ ُظ على النباتات
تين ال�آتِيتين ،ونُناقِ ُشهما َمع ًا:
أاَ .ن َت أا ّم ُل الصّ و َر ِ

إاط َفا ُء النَار بعد ال� ْن ِتها ِء ِم َن ِ
الشواء

جمعونَ الن َفا َيات
َط َل َب ٌة َي َ

تين ال�آتِيتين ،واأناقِ ُشهما َمع ُم َع ِلمي َو ُز َملائي:
ب .اأ َت أا ّم ُل الصّ و َر ِ

ريف ال�أراضي لِبِنا ِء
َت ْج ُ
ِجدارِ َ
َوسع ال ُعنصري
الض ِم والت ُ
٢8

ال َر ْع ُي الجائِر

جـِ .ب ُمساعَد ِة اأ ْس َرتي ،اأ َص ِم ُم ل�فِت ًة إاِرشا ِد َي ًة لل ُمحا َف َظ ِة عَلى النَباتات:

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :

ٍ
ٍ
بمستويات مختلف ٍة.
ّجاهات مختلف ٍة ،و�لتح ّر ُك
 .1المهارات الحرك ّية� :لجر ُي في �ت
 .٢القدرة البدن ّي ُة� :لرشاق ُة ،و�لسرع ُة ،وسرع ُة ر ِد �لفع ِل ،و�لتو�ف ُق.

نشاط  : 2ال ِعناي ُة بالمزروعات
أاَ .ن َت أا ّم ُل الصُ و َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

ِ
روعات
الم ْز
ُ
ري َ
باس ِتخدا ِم إِابْريقِ ال ّر ّي
ْ

ص
ْ
اس ِت ْخدا ُم ال ِم َق ُ
في َت ْقلي ِم ال� أ ْشجار

عشيب ال� أ ْرض
س في َت
ِ
اس ِت ْخدا ُم ال َف أاْ ِ
ْ

٢9

واس ِمها:
ين ُصو َر ِة ال�أدا ِةْ ،
ب .اأ ِص ُل َب َ
ص َش َجر
ِم َق ُ

ري
إاب ُ
ْريق ّ

َف أاْس

ِ
لوكات ال�آتِ َي ِة َش َفو ّي ًا:
الس
جـ .اأ َع ِب ُر عَن ُ

قص َ
عب ِ
رح إا ِْص َب َعه.
الش َج ِرَ ،ف َج َ
ماجد ب ِم ِ
َ -ل َ

3٠

ِاس ِتخدا ِم ُخر ُطو ِم الما ِء.
 َتروي اأ ُم َخ ٍليل َمزروعاتِها ب ْ
ُ -ي َع ِش ُب خالِ ٌد اأ ْرضَ ُه بال َف أاس.

د .األ ّون:

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :

وخلفي.
مامي،
ٍ
 .1المهارات الحرك ّية� :لجري في مسا ٍر �أ ٍ
 .٢القدرة البدن ّية :تحسين وظائف �ل�أجهزة �لد�خلية �لحيويّة ،و�لرشاقة ،و�لسرعة.
3١

ٍ
النَ ُ
ل�فتات إارشاديَة
الختامي :اأص ِمم
شاط
ُّ
خاص ٍة بال ُمحافظ ِة على النّ ِ
أاشاركُ ُز َملائِي في َتصمي ِم ل�فِ ٍ
باتات ،أاو العناي ِة
تات َ
بالمزروعات:

ه ّيا َنعتَني ب َِمزروعات بِلادي

ل� َن ْق َل ُع َن ٍ
باتات ِمن ُجذورِها

ل� تُ ْش ِعل نار ًا قُ ْر َب َنباتات
3٢

الوحدة الخامسة

وانات ُم َت َن ِو َع ٌة
الح َي ُ
َ

ص
َخصائِ ُ
الح َيوانات
َ
يوانات
الح
ُ
َ
ُمفيدَ ة

ال ّر ْف ُق
ِالح َيوان
ب َ
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الح َيوا َنات
ائص َ
رس ال� أ َولَ :خ َص ُ
ال َد ُ
النَ ُ
تمع ،واأ َتذكر
شاط التَمهيدي  :اأ َرى ،واأ ْس ُ
هما َشفو ّي ًا:
ين ال�آتِ ِ
أا .اأ َتاأ ّم ُل الصُ ور َت ِ
يتين ،واأع ِبر َع ْن َ

34

الح ِ
واس ِمه:
بين ُصو َر ِة َ
يوان ْ
ب .اأ ِص ُل َ

َزرا َفة

اأ ْفعى

طاووس

َب َق َرة
َف أاْر
35

وانات َد ِ
اجنة
وح َي ٌ
نشاط َ : 1ح َي ٌ
وانات َب ّرية َ

الح َي ِ
اجن ٍة بِكتابة ( َد ِ
وانات ال�آتِي َة إاِلى َب ّري ٍة ،و َد ِ
اجنَ ،ب ّري )
أا.اأصنِ ُ
ف َ
المكان ال ُم ِ
ناسب:
في َ

3٦

اأ َسد

ِ
ماعز

فيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاجة
َد َ

َن ْسر

َب َق َرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ب .اأش ُط ُب ُح َ
الحيوانات ال�آتية:
روف اأ ْسما ِء
ِ
(ع ُْصفور ،اأ َسد ،قِ ّ
الحروف
من
طَ ،خروفَ ،ص ْقر ،فيل) ِل� أ َك ِونَ َ
اسم َح َي ٍ
وان ،واأ ْكتُبه:
ال ُمتب ِقي ِة َ

عـ

صـ

فـ

و

ر

قـ

خـ

فـ

يـ

ل

ط

ز

ر

ر

ا

صـ

قـ

ر

و

فـ

ـة

أا

سـ

د

ف

الح ُر ُ
وف ال ُم َت َب ّق َي ُة هي:
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحيوان:
اس ُم َ
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري اأم ِ
داجن؟
هل هو َح َيوا ٌن َب ٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3٧

ضع إاِشار َة
جـ .اأع ِب ُر عَن الصُ ورِ ال�آتي ِة َش َفو ّي ًا ،و أا ُ
السلوك الخاطئ:
الصَ حيح ،و إاشارة
َت ْح َت ُ

الس ِ
لوك
َت ْح َت ُ

السيرك في التِ ْلفاز اأ ِ
اأ َف ِك ُر واأناقِشِ :عندَ ُم َ
ل�ح ُظ
شاهد ِة ِ
الح َي ِ
ض ال� أ ْل َع ِ
اب.
َ
وانات َتل َع ُب َب ْع َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
.1المهارة الحرك ّية � :لجري �لسريع في �تجاهات عدّة.
.٢القدرة البدن ّية� :لرشاقة ،و�لسرعة.
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الحيوانات؟
نشاط  : ٢اأي َْن َت ِع ُ
يش َ
ين ال�آتِ َيتَين:
أا .اأ َع ِب ُر ع َْن الصّ ور َت ِ

مات ال�آتِ َي ِةَ ،واأضَ ُعها في ال َفرا ِغ ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر َك ِل َم ًة ِمن ال َك ِل ِ
ناسب:
ال َغزال

ال� أ ْر َنب

الياب َِسة

ال� أ ْسماك

الماء

الحيتان

وانات على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأو في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الح َي ُ
َ .1ت ُ
عيش َ
الح َي ِ
عيش عَلى اليابس ِة ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــ.
وانات التي َت ُ
ِ .٢من َ

الح َي ِ
عيش في الماء ـــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــ.
وانات التي َت ُ
ِ .3من َ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:

ش عَلى ال َياب َِس ِة وفي الما ِء َمعا.
َطيع ال َع ْي َ
هناك َحيوانات َت ْست ُ
39

الحيوانات
ماكن عي ِ
ش َ
نشاط  : 3اأ ُ
الم ِ
الح َي ِ
عيش غالب ًا فِيه:
كان الذي َي ُ
اس ِم َ
أا .اأ ِص ُل َب ْي َن ْ
وان َو ُصو َر ِة َ

َغ َزال
َب ْحر

َس َمك

غا َبة

أا َسد

َص ْحراء

َزرافة

َج َبل

َج َمل
َخروف
َم ْز َرعَة
4٠

َس ْهل

الج ْد َو ِل ال�آتي ب َِما ُه َو ُم َن ِ
ِ
اسب:
ب .اأك ِم ُل ال َف
راغات في َ
الحيوان
اس ُم َ
ْ

َم َكانُ ال َع ْيش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم ْز َرعَة

اأ َسد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َس َم ُك ال ِق ْرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َج َبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ .اأ ِ
ِ
ٍ
المطلوب:
المناسب
المكان
حيوان في
لص ُق صور َة
ِ
حسب َ
َ

السهول
َح َيوا ٌن
ُ
يعيش في ُ

يعيش في الصَ حراء
َح َيوا ٌن
ُ
4١

الح َي ِ
وانات ُم ْخ َت ِل َفة
نشاط  : 4اأ ْغ ِط َي ُة اأ ْجسا ِم َ
أا .اأ َتاأ َم ُل الصُ و َر ال�آتِ َي َة ،ث َم اأ ْختَا ُر ِغ َطا َء الجِ ْسم ال ُم َن ِ
لح َيوانَ ،واأ ْكتُب ُه في
اسب لِ َ
ان ال ُم َن ِ
الم َك ِ
اسب:
َ
َح َر ِ
قُشور
صوف ريش
َف ْرو
َو َبر
َش ْعر
ِج ْلد
اشف ِد ْرع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43

وان ال ُم ِ
الح َي ِ
الم ْكتوب:
ناس ِ
ب.اأضَ ُع دائِ َر ًة َحولَ صو َر ِة َ
ب ل ِغطا ِء الجِ ْس ِم َ
َ .1ح ِ
راشف

ِ .٢ج ْلد

َ .3ف ْرو

َ .4ش َعر
44

جـِ .ب ُم َس َاعَدَ ِة اأ ْس َرتي اأ ْل ِص ُق ُص َو َر َح َيوا َن ٍ
ات و ْف َق ِغ َطا ِء الجِ ْسم:
ِد ْرع

َفرو

صوف

قُشور
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ات َتت ََح ّرك
نشاط َ : ٥ح َيوا َن ٌ
الح َر َك ِة لِ ُك ِل َح ٍ
يوان ،واأكتُبها في
أا .اأ ْختَا ُر ال َكلم َة ال ُمع ِبر َة ع َْن َش ِ
كل َ
كان ال ُم ِ
الم ِ
ناسب:
َ

َق ْفز

َم ْشي

َز ْحف

ِس َباحة

َط َيران

َك ْنغر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4٦

ُخ ّفاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َس ْحل َية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َس َم َكة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4٧

الح َي ِ
وان َو َش ْك ِل َح َر َك ِته:
ب .اأ ِص ُل َب ْي َن ُصور ِة َ
َز ْحف

َق ْفز

ط َيران

باحة
ِس َ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
الح َي ِ
وانات الَتي َت ْمشي تتح َركُ ِب ُط ُر ٍق ُم ْختَلفة.
بعض َ
ُ
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ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 -1المهارة الحرك ّية�:لحركة باأوضاع و�تجاهات ومستويات مختلفة (�لزحف� ،لجثو� ،لمشي
على �أربع� ،لقفز من مستوى منخفض)
 .٢القدرة البدن ّية� :لتو�زن و�لمرونة.

الح َي ِ
نشاط  : ٦اأ ْط ُ
وانات (ال� أ ْر ُجل)
راف َ

ِ
يوانات ال�آتِ َيةَ ،واأ ْكتُب ال َعدَ د في الدَائِ َرة:
الح
أا .اأع ُد اأ ُ
رج َل ُك ّل ِم َن َ

َنعا َمة

َن ْمل

َب َق َرة

َع ْن َكبوت

سب الصّ َف ِ
بِ .ب ُم َساعَدَ ِة اأ ْس َرتي ،اأ ْكت ُُب اأ ْس َما َء َح َيوا َن ٍ
ات
ات َح َ
الج ْد َول:
الم ْو ُجود ِة في َ
َ

الح َيوان
ِص َف ُة َ

َح َيوا ٌن َل ُه اأ ْر َب ُع اأ ْر ُجل
س َل ُه اأ ْر ُجل
َح َيوا ٌن َل ْي َ
َح َيوا ٌن َل ُه رِ ْج َلان
َح َيوا ٌن َل ُه َث َمانية اأ ْر ُجل
َح َيوان له ُ
ست أا ْرجل

اس ُم الحيوان
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الح ْي ِ
وانات ُم ْخ َت ِلفة
نشاط  : ٧آاذانُ َ
الح َيوا َن ِ
ات ال�آتِ َية ،ونُ َناقِش َم َع ًا:
أاَ .ن َتاأ َم ُل َشك َل ال� أ ُذ ِن لِ ُك ّل ِم َن َ

ِحمار

قِط

اأ ْفعى

ب .اأك ِم ُل ال ِع َبارات ال�آتية:
الح َيوا َن ِ
ات اأ ُذ َنان كَبي َرتانِ ،مثل:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لِ َب ْع ِض َ
الح َي ِ
صغيرتان ،مثل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لِ َب ْع ِوانات اأذ َنان َ
ض َ
وانات اأ ُذ َنان َد ِ
الح َي ِ
اخ ِل َي ِ
تان،
 لِ َب ْع ِض َ

مثل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ .من يكون ؟
يعيش في الصَ ْحراء،له اأذنان َصغي َرتانُ ،ي َغ ّطيهما َ
الش ْع ُر لِ َم ْن ِع
حيوا ٌن
ُ
ُد ُخ ِ
"س ِفي َنة الصَ حراء".
ول ال َر ْم ِل إاِل ْيهِما ،و ُيس َمى بِـ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5٠

ات في فِ َل ْسطين
نشاط َ : ٨ح َيوا َن ٌ

الح َي ِ
ش َمع ًا:
وانات التي َت ْمتا ُز بِها فِ َل ْسطين ،ونُناقِ ُ
أاَ .ن َتاأ َم ُل ُصو َر َ

عُصفو ُر َ
الش ْمس ال ِف َل ْسطيني

الح َجل (الشنَار)
َطائِ ُر َ

السا َمة
اأ ْفعى ف َل ْسطين َ

النّيص

الح َي ِ
ٍ
وانات التي َتمتا ُز بِها
ب .اأشارِكُ ُز َملائي في َت ْقدي ِم َم
علومات عَن اأ َح ِد َ
ال�ذا َع ِة الصَ ِ
فِ َل ْسطين في إِ
باح َية.

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
الح َيوا َن ِ
ات الَ ِتي َتمتا ُز بها فِ َل ْسطين ِ
واج ٌب َو َطني.
ال ُم َحا َف َظ ُة عَلى َ
5١

شاط ِ
النَ ُ
الختا ِم ُي :بِطاق ٌة َتعري ِف َية
بِالتَ َع ُاو ِن َم َع اأ ْس َر تِي اأ ْج َم ُع َم ْعلو َم ٍ
الح َي ِ
ت ُصو َر َت ُه ِم ْن ُم َعلّ ِمي
اس َت َل ْم ُ
ات ع َْن َ
وان الَ ِذي ْ
ل� أ َص ّم َم َل ُه ِب َطا َق َة َت ْعريف َيةَ ،واأ ْح َت ِفظ بِها في َص ّفي:

الح َيوان :
اس ُم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِغطا ُء الجِ ْسم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَدَ ُد ال� أ ْطراف:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َركة:
َش ْك ُل َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمكانُ ال َعيش:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النَوع ِ
(داج ٌن اأ ْم َب ِري) :

5٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحيوان
ُصو َر ُة َ

وانات ُمفيدَ ة
الح َي ُ
رس الثّانيَ :
ال َد ُ
الح َيوانات
النَشاط التَمهيدي  :هيا نُ َق ِل ُد اأصْ َ
وات َ

السا ِب َق َة ،ثُ َم اأ ْكت ُُب ِمثال�ً عَلى:
أا .اأتاأ ّم ُل الصُ و َر َة َ
َح َيوا ٌن َب ّري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َح َيوا ٌن ِ
داجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َح َيوا ٌن َيطير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيش في الصَ حراء
َح َيوا ٌن َي ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمه الصُ وف
َح َيوا ٌن ُيغ ّطي ِج َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ين ال ِعبا َر ِة والصّ و َر ِة ال ُم ِ
ناس َب ِة َلها:
ب .اأ ِص ُل َب َ

َزرا َفة

َح َيوا ٌن ُيغ ّطي ِج ْس َمه
ربع
الصُ وفَ ،وله اأ ُ

َب َق َرة

اأ ْر ُجل

َخروف

َس ْح ِل ّية

َغزال
54

جاجة
َد َ

حيوا ٌن ُيغ ّطي ِج ْس َمه
َ
عيش في
الشعر ،و َي ُ
الم ِ
الج َبل َية
ناطقِ َ
َ

ُد ّب

ِض ْفدَ ع

نشاط َ : 1
س َحليب
بيض ٌة وك أا ُ
أا .اأ ْر ُس ُم في ال� أ ْط ِ
باق ما اأ َتناولُ في َو ْج َبة ال َفطور:

تب اأ ْسما َء اأ ْك ٍ
ض في َت ِ
لات فِ َل ْسطين ّية َي ُ
حضيرها:
دخ ُل ال َب ْي ُ
ب .اأ ْك ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان ال ُم ِ
الم َك ِ
الح َي ِ
ناسب:
ضع إاشارة ✔ َحسب ما اأ ْستفي ُد ِمن َ
جـ .اأ ُ
وان في َ
الح َيوان
َ

َب ْيض

َلحم

َحليب

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
المد َرس ِة ُدونَ َت ِ
ناول َو ْج َب ِة ال َفطور.
هب ميرا َي ْوم ّي ًا إاِلى َ
َت ْذ ُ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
.1المهارة الحرك ّية�:لتح ّرك �لسريع في مسار �أمامي وفي �تجاهات مختلفة.
.٢القدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي �لعضلي و�لرشاقة.
5٦

نشاط  : ٢ال َع َس ُل ال َلذيذ

ناقش َمع ًا الصُ َو َر ال�آتية:
أا .نُ ُ

ص ع ََسل
قُ ْر ُ

ع ََسل

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
بيع في فِ َل ْسطين.
َي ْن َش ُط النَح ُل في َفص ِل ال َر ِ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
.1المهارة الحرك ّية � :لتحرك �لسريع باتجاهات مختلفة.
.٢القدرة البدن ّية :سرعة رد �لفعل� ،لتو�فق �لعصبي �لعضلي .

5٧

الخ ِ
رس ُم َن ْحل ًة بِاتِباع ُ
طوات ال�آتِية:
جـ .ه ّيا َنتَع َل ُم ك َ
َيف َن ُ
 .1اأ ْر ُس ُم دائِرة
 .٢اأ ْكت ُُب َح ْر َف
حت
()Uكَبير َت َ
الدائِرة
 .3أارس ُم ُخطوط ًا
مائِل ًة ِ
داخل َح ْرف
()U
 .4اأ ْر ُس ُم نُ ْق َطتين
(ال َعينين)
 .٥اأ ْر ُس ُم ال� ْب ِتسا َمة
(ال َفم)
58

ناحين
 .٦اأ ْر ُس ُم َج َ

ناحين
يف َج َ
 .٧اأ ِض ُ
آا َخرين

 .٨اأ ْر ُس ُم قُرونَ
ال�س ِت ْشعار
ْ
 .٩في نِهاية ِج ْسم
النَحلة اأ ْكت ُُب
َر ْقم ٧
 .1٠اأ َل ِون َن ْحلتي،
واأ َس ّميها
59

ِس َم ْصد ُرها َح َيواني
نشاط َ : 3ملاب ٌ
أا .اأ ِص ُل َبين ال َعمو ِد ال� أ ّو ِل وما ُي ِ
ناس ُبه في ال َعمو ِد الثَاني:
َن ْح ُص ُل عَلى الصُ وف ِمن
َن ْح ُص ُل عَلى الجِ ل ِد ِمن
ِس الصُ وفِ َية في َف ْص ِل ِ
اأ َف ِ
الشتاء.
ك ُر واأناقِش :اأ ْر َتدي َ
الملاب َ

وانات تُ ِ
ساعدُنا
نشاط َ : 4ح َي ٌ

أا .اأتاأ َم ُل الصُ و َر ال�آتِي َة ،واأناقِشها َمع ُم َع ِلمي َو ُز َملائي:

الكلب في
ُيستَخدَ ُم
ُ
ِ
راسة
الح َ
٦٠

ُيستَخدَ ُم ِ
الحما ُر في
ِحرا َث ِة ال�أرض

ُيستَخدَ ُم ِ
الح َصانُ في
َج ِر ال َع َر َبة

ب .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َح َيوا َن ٍ
ات اأخرى ،و َفائِدَ تها لِ إلا ْنسان:
الح َيوان
اس ُم َ
ْ

الفائِد ُة إِ
للانسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
عض ال ُمزارعين في فِ َل ْسطين
َ .1ما َزالَ َب ُ
الحي َوانات في
َي ْعت ِمدون عَلى َ
ِ
الحراثة.

الم ْرعى.
ُ .2يرافِ ُق ال َك ْل ِ
ب ال� أ ْغ َنا َم في َ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
.1المهارة الحرك ّية � :لتحرك �ل�أمامي �لسريع بمستويات منخفضة ومتوسطة وعالية.
.٢القدرة البدن ّية� :لرشاقة و�لتو�فق.
٦١

الح َيوانات؟
نشاط  : ٥ماذا َن ْستَفي ُد ِم َن َ

ِ
راغات ال�آتِ َية:
أا.اأ ْك ِم ُل ال َف
.1

تُ ْعطينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢
تُ ْعطينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِ
الح َيوانات.
طيني ِمن َر َو ِث َ
ك ُر واأناقِشَ :ي ْستَفي ُد ال ُمزار ُع ال ِف َل ْس ّ
٦٢

سب الفائِدة ِمنه:
ب .اأضَ ُع دائِر ًة َحولَ ُصو َر ِة َ
الح َيوان َح َ

.1لحم

.٢ع ََسل

 .3صوف

راسة
ِ .4ح َ

ِ .٥ح َرا َثة
٦3

اط ِ
النَ َش ُ
الختَا ِم ّي:
مثال َ
َفوائِ ُد َح َيوا َنات في ال� أ ِ
الشعب َي ِة ال ِف َل ْسطين َية
مثال َ
ِب ُم َساعَدَ ة اأ ْس َرتي ،اأ ْج َم ُع ُص َور ًا لِ َثلا َث ِة َح َيوا َن ٍ
ات َو َر َدت فِي ال� أ ِ
الشعب َي ِة
ِ
ِطاقات اأدْناه:
ال ِف َل ْسطين َية ،واأكت ُُب فائِدتهاَ ،واأ َرتِبها في الب

الح َيوان :
اس ُم َ
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصّ ورة

َفائِدتُه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َيوان :
اس ُم َ
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصّ ورة

َفائِدتُه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َيوان :
اس ُم َ
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفائِدتُه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦4

الصّ ورة

بالح َيوان
رس الثّالث :ال ِر ُ
فق َ
ال َد ُ
النَشاط التَمهيدي َ :نت ََذ َك ُر و َن َت َع َلم
الح َيوانَ الد ِ
َاجن بِال َل ِ
الح َيوانَ ال َب ِر َي بال َل ِ
ون ال ُبنّي:
ون ال� أ ْص َفر َو َ
أا .األ ّون َ

َجدي

َن ِمر

ِ
راغات ال�آتِي ِة:
ب.اأ ْك ِم ُل ال َف
َ .1ن ْح ُص ُل عَلى ال ُلحو ِم ِمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الح َيوانُ الذي ُيستَخدَ ُم في ِ
راسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .٢
الح َ
٦5

الحاجات ال� أ ِ
نشاط : 1
لح َيوانات
ُ
ساس َي ُة لِ َ

أاَ .نتاأ َم ُل الصُ ور َة ال�آتِي َة ،ثُ َم نُناقِ ُشها َم َع ًا:

الح َيوانات:
حتاج إاِلي ِه َ
تب ما َت ُ
ب .اأ ْك ُ

٦٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َيوانَ ونُط ِع ُمه
نشاط َ : ٢ن ْسقي َ

أاَ .نتاأ َم ُل الصُ ور َة ال�آتِي َة ،و َنس َت ِم ُع إاِلى قِصّ ة ال ّرفقِ بالحيوان ،ثُ َم نُناقِ ُشها َم َع ًا:

ب .اأ ِ
وان في ال ُو ِ
ساع ُد ُك َل َح َي ٍ
ِاس ِتخدَ ا ِم ال�أل َوان:
صول إاِلى َطعا ِم ِه ب ْ

٦٧

السلوك َي ِ
ورتين ال�آت َيتين:
اأناقِ ُ
ات الوارِ َد ِة فِي الصُ ِ
ش َش َفوي ًا ُ

الحمام
تط ِع ُم آاي َـ ُة َ

المز َرعة
حمد ال َق َ
ش في َ
ُي َخ ِزنُ اأبو اأ َ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
.1المهارة الحرك ّية � :لجري �لسريع �ل�أمامي.
.٢القدرة البدن ّية�:لتو�زن و�لسرعة.
٦8

الح َيوانات
نشاط َ : 3مسا ِك ُن َ

أا .اأتاأ َم ُل الصُ َو َر ال�آتِي َة ،ثُ َم اأناقِ ُشها َم َع ُم َع ِلمي َو ُز َملائي:

ُش ع ُْصفور
ع ُ

ُج ْح ُر اأ ْرنب

َمس َك ُن َنمل

َخل َي ُة َن ْحل

قِ ُن َدجاج

َحظير ُة اأ ْغنام

٦9

الح ِ
يوان و َم ْس َك ِنه:
ب .اأ ِص ُل َب ْي َن ُصو َرة َ

٧٠

ع ُْصفور

َخل َية

اأ ْرنب

َحظي َرة

اأ ْغنام

عُش

َن ْحل

ُج ْحر

ِ
لوكات ال�آتِ َية:
الس
جـ .اأ َع ِب ُر عَن ُ

ـض ال ُطيور
َي ْك ِس ُر خال ٌد َواأص ِدقاؤه َبـ ْي َ

اس َطبل ِ
الحصان
َيفتَح اأ َنس نافِ َذ َة ْ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
طيني عَلى بِنا ِء َمساكن لِ َحيوانات ِه في َحدي َق ِة
حرص
ُ
َي ُ
الفلاح ال ِف َل ْس ّ
المنزل.
َ

٧١

الح َيوا َنات
نشاط َ : 4سلام ُة َ

ش الصُ و َر ال�آتِي َة َمع ًا:
أا .نُناقِ ُ

بيب ال َب ْي َط ِر ُي ال� أ ْغنام
ُي ُ
عالج ال َط ُ

َيض ِر ُب ال ِطف ُل ال ِق َط ب ِ
ِالحجا َرة

٧٢

َيح ِم ُل ِ
الحما ُر اأ ْح َمال�ً َثقي َلة

بِ .ب ُمساعَدَ ة ُمع ِلمي ،اأ َل ِونُ بال�عت ِما ِد َع َلى َنتائِ ِج ال َعمل َيات ِ
الح َسا ِب ّية:

=١-3
=5-٦
=١-4 =4-٧

=3-٦ =٢-4

=٢-٦

=١-5

َدلي ُل إِ
ال�جابات:
َ .1ت ْقدي ُم ال َطعام.
َ .٢ت ْقدي ُم الماء.
الم ْس َكن.
َ .3ت ْن ُ
ظيف َ
َ .4ت ْقدي ُم ال ِعلاج.

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ِ
الح َيوانات.
َ .1ت ْط ُل ُب وِزار ُة ال ِزراع ِة ال ِف َل ْسطين َي ِة ِم َن
عيم َ
المواطنين َت ْط َ
والح ِ
وانات ِ
الح َي ِ
فاظ
الم ْح ِم ّي ُ
ات ال َطبي ِع َي ُة ِمن ُط ِر ِق ِحماي ِة َ
 .٢تُعت َب ُر َ
عَلى َسلا َم ِتها.
٧3

شاط ِ
النَ ُ
الحيوا َنات)
تاميَ :مشرو ُع َ
(حديق ُة َ
الخ ُ

ٍ
ف َم ْزرع َة َح َي ٍ
اأ َص ِم ُم ب ُمساعَدَ ِة ُمعلّمي وزملائي في الصَ ِ
خامات
وانات بِاس ِتخدام
ل�صقُ ،ص َور ،اأ ْلوانُ ،م َج َسمات ،و َنما ِذ َج َح َي ٍ
ُم ْخت ِلف ٍة ِم َن البيئَة( :كَر ْتونِ ،
وانات
ُم ْختَلفة ،)......ب َِحيث تُ ِ
وضح:
سب اأماكن ع ِ
الح َي ِ
َيشها.
 ال�أنواع ال ُم ْخت ِلفة ِم َن َوانات َح َ
يض ِم َن
الح َيوانات َمثلاًَ :ن ُ
حص ُل على ال َب ِ
الحصولُ عَليها ِمن َ
مكن ُ
 َفوائِ ٌد ُي ُالدَجاج.
ِالح َيوان.
بعض َجوانِ ِ
ب ال ِرفقِ ب َ
ُ -

َنما ِذ ُج َمزارِ ِع َح َيوانات
٧4

الوحدة السادسة

ال ُف ُصولُ في َو َطني

َحولَ ال ِمد َفاأة

رِح َل ٌة َمد َرس َية

ُع ْط َل ٌة َصيف َية

اأ ْو ٌ
راق ُمت ََساقِ َطة
٧5

رس ال� أ َولَ :حولَ ال ِمد َفاأة
ال َد ُ
النَ ُ
الس َن ِة و ُفصو ُلها
شاط التَمهيدي ُ :شهو ُر َ
راغات بِما ُي ِ
ِ
ناس ُبها:
أا .اأ َت أا َم ُل الصُ ور َة ال�آتِي َة ،ثُ َم اأملا أ ال َف

السن ِة ـــــــــــــــــــــــــــ شهر ًا.
 .1عَدَ ُد ُشهورِ ّ
 .٢را ِب ُع ُشهورِ السن ِة هو َش ْه ُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .3
الش ْه ُر الذي َيسب ُِق َش ْه َر تشرين ال�أول هو َش ْه ُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .4ي أاتي شه ُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعدَ شه ِر أا ّيار.
٧٦

ب .نت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتي َة ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

س
ْ

س
ْ

س
ْ

س
ْ

٧٧

نشاط  : 1أاهلاً ِب َف ْص ِل ّ
الشتاء

أا .اأ َت أا ّم ُل الصُ ور َة ال�آتي َة ،ثُ َم أاختا ُر الكلم َة ال ُمناسب َة ،واأ ْكتُبها في ال َفراغ:

ال ِم ْع َط َف

ال� أ ْمطا ُر

ال ُق ّب َعة

سقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفص ِل ِ
َ .1ت ُ
الشتاء.
س في َفص ِل ِ
الشتا ِء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .٢ن ْل َب ُ

ْحث ع َِن ال ُف ِ
ب .اأب ُ
تين ،ثُ ّم اأع ِب ُر عَنهما َش َفو ّي ًا:
ين الصُ و َر ِ
روق ال َثلا َثة َب َ
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الصُ و َرة ( ) 1

الصُ و َرة ( ) ٢

نشاط َ : ٢بر ٌد في َ
المنزل
ارج و ِدفءٌ في َ
الخ ِ

أا .اأ َت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتِي َة واأ ْست ِم ُع مع ُز َملائي إاِلى ال ِقصَ ة:

الج َم ِل
الجم ِل َ
ب .اأ َض ُع إاشار َة ✔ اأما َم ُ
الصحيح ِة و إاِشارة ✘ اأما َم ُ
ِ
الخاطئَة فيما َي أاتي:
لوج في َفص ِل ِ
َ .1ت ُ
)
الشتَاء( .
سقط ال�أمطا ُر ال َغزير ُة وال ُث ُ
)
الج ُو َحا ّر ًا( .
حين َيكونُ َ
 .٢نُ ْش ِع ُل المد َف أا َة َ
نسم ُع ال َرعدَ في َفصل ِ
َ .3نرى ال َب َ
)
الشتَاء( .
رق َو َ
َ .4يكونُ الليل اأط َول ِم َن النَهار في َفصل ِ
)
الشتَاء( .
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جـَ .ن َت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتِي َة ثُ َم نُناقِ ُشها َشفوي ًا مع ًا:

مثال َ
الخاص ِة ِب َفص ِل ِ
د ِ .من ال�أ ِ
الشتا ِء:
الشعب ّي ِة
ّ
إا ْن اأ ْم َط َر ْت على بْلادَ ،ب ِش ْر بْلاد
تب َمثلاً شعب ّي ًا خاص ًا بِفص ِل ِ
الشتاء:
ِب ُمساعَد ِة ُم َعلّمي ،اأ ْك ُ
8٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر َواأناقِش:
ص على َج ْم ِع ميا ِه ال�أمطارِ في ال�آبار.
َن ْح ِر ُ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
ٍ
ٍ
ومستويات ُمختلفة� ،لجري.
باتجاهات
 .1المهارة الحركية� :ل َتح ّرك
�لعضلي ،و�ل�ستجابة �لحرك ّية �لسريعة.
�لعصبي
 .٢القدرة البدن ّية� :لسرع ُة ،و�لتو�فق
ُ
ُ

ِس َف ْص ِل ِ
الشتا ِء ُمخت ِل َفة
نشاط َ : 3ملاب ُ

أا .اأ ِص ُل النّ َ
قاط في ُك ِل ُصور ٍة ،ثُ َم اأ َس ِمي َما َينتُج َواأك ُت ُبه ،ث ّم اأ َل ّون:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8١

الح ُر َ
وف النّاقِص َة ،ثُ َم اأق َر أا:
ب .اأكت ُُب ُ
َ .1جـ

و

ـــــــــــــــــ

رِ

ــــــــــــــــ

.٢

قُــ

ــــــــــــــــ

ا

ز

ــــــــــــــــ

.3

ــــــــــــــــ

َظـ

ــــــــــــــــ

ـة

ت

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
المد َرس ِة في يو ٍم ماط ٍر ُدونَ ا ْر تِدا ِء ِم ْع َطفه.
َذ َه َب َي َزن إاِلى َ

8٢

صل ِ
الشتاء
نشاط  : 4ال� أ ْشجا ُر والثِما ُر في َف ِ

أاَ .ن َت أا ّم ُل الصُ ور َة ال�آتِي َة ،ثُ َم نُناقِ ُشها َش َفوي ًا مع ًا:

ب .اأختَا ُر ال َكلم َة ال ُم ِ
ناسب َة ،ثُ َم اأك ُت ُبها في ال َفراغات :
شجار
ال� أ َ

اأو َراق

بعض ال�أشجارِ دونَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.في َف ْص ِل ِ
الشتاء.
 .1تكونُ اأغصانُ
ِ
عض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِباأ ْوراقِها في َف ْص ِل ِ
الشتاء.
َ .٢ت ْحت ِف ُظ َب ُ

83

ص ال ُم ِ
جـ .اأ ِص ُل ّ
ناسب لها ،ثُ َم اأقر أا:
بخط َب ْي َن اسم الثّمر ِة وصو َر تِها ،والنّ ِ

84

الملفوف
َ

َش ْكل ُه كَال ُك َر ِة ،وتُؤك ُل
اأوراقُه طا َزج ًة اأو
َم ْط َ
بوخة.

السبانِخ
َ

اأ ْوراقُ ُه َخضراء ،نُ ِع ُد ِم ْنها
َفطائِ َر َل َ
ذيذة.

ال ُبرتُقال

عَصير ُه َلذي ٌذ ،و ُمفي ٌد في
شح (ال ُزكام).
ِعلاج ال َر ِ

ال َقر َنبيط
(ال َز ْه َرة)

َشك ُلها كال َزهر ِة ،و َلونُهَ ا
اأب َيض اأو اأ ْص َفر

كتب اأ ْسما َء ثِمارٍ اأ ْخرى َتك ُث ُر في َفص ِل ِ
الشتاء:
د .اأ ُ
 .1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانات في َف ْصل ِ
الشتاء
الح َي ُ
نشاط َ : ٥

عض َمظاهر َفص ِل ّ
الشتاءَ ،ونُناقِ ُشها َش َفو ّي ًا َمع ًا:
أاَ .ن َت أا َم ُل الصُ و َر ال�آتِ َي َة ،ل َب ِ

َيب َقى النّم ُل في َمس َك ِنه

ختبئ ال�أفاعي في ُجحورها
َت ُ

َت ْن َش ُط الدِيدانُ في التُر َبة
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روف ال�آتِ َي َة ِل� أ ْح ُص َل عَلى َك ِل ٍ
الح َ
مات ،ثُ َم اأ ْكتُبها في
ب.اأ َرك ُِب ُ
ال َفراغات:

ا

ا لـ نـ مـ ل
د
يـ
د
ا لـ أا فـ ا عـ ي
ن

صل ِ
الشتاء.
َ .1يبقى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َم ْس َك ِن ِه في َف ِ
ختبئ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ُجحورها.
َ .٢ت ُ

8٦

َ .3ت ْن َش ُط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في التُرب ِة في َفص ِل ِ
الشتاء.

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
الدِيدانُ ُم ِه ّم ٌة للتُر َبة.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية� :لتحرك �لسريع في عدة �تجاهات� ،لجري في مسار مستقيم.
�لعصبي �لعضلي.
 .٢القدرة البدن ّي ُة� :لسرع ُة ،و�لتو�فق
ُ

صل ِ
الشتاء؟
نشاط  : ٦ماذا َن ْف َع ُل في َف ِ

الصو َر ال�آتي َة ،ونُناقِ ُشها مع ًا:
أاَ .ن َت أا ّم ُل ُ

نت ََج ُمع َحول ال ِمدف أاة

َن ْح َت ِف ُل بِيو ِم َ
الش َج َرة

َن ْج َم ُع الما َء في ال�آبار

لج َم َع ال�أص ِدقاء
َنل َع ُب بالثّ ِ
8٧

ب .اأضَ ُع إاِشار َة
ُم َ
شاهد ُة التِ ْلفاز

ال َر ْس ُم والتَلوين

جل َثلجي
ِصنا َع ُة َر ٍ
قِرا َء ُة ال ِق َصص

الس ِ
ِ
اخنة
الم
شروبات َ
َتناولُ َ
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حب اأن اأقو ُم بِها في َفص ِل ِ
اأما َم اأ ٍ
الشتاء:
عمال اأ ُ

جـِ .ب ُمساعَدة ُمع ِلمي اأصْ َن ُع َر ُجلاً َثلجِ ّي ًا َو ْف َق َ
َ
الموض َح ِة في الصّ َور:
الخ َطوات

1

2
4

3
٥

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية� :لرمي و�ل�ستلام� ،لمدى �لحركي �لقريب و�لبعيد.
 .٢القدرة البدن ّية� :لسرعة وسرعة رد �لفعل.

شاط ِ
الختامي:اأ ْع ِر ُف عَن َف ْص ِل ِ
النَ ُ
الشتاء
ب ُمساعَدة ُمع ِلمي ،اأ ْص َن ُع تاج ًا ورقي ًا

َواأ َل ِونُ ُه ،واأضَ َعه عَلى ر أاسي اأثنا َء َتقدي ِم
ض ُع ْنوانه :اأ ْع ِر ُف عَن َف ْص ِل ِ
الشتاء .
َع ْر ٍ
89

رس الثّاني :رِح َل ٌة َمد َرس َية
ال َد ُ
النَ ُ
لعب واأناقِش
شاط الت َْمهيدي  :اأ ُ
الس َنة:
أا .اأضَ ُع دائر ًة حولَ ال َعدَ ِد الذي َيد ُل على عَدَ ِد ُشهورِ َ

1
٧

٨
3

٥

٢
١٢

4

11
٦

٩

ص في ال َك ِل َمتَين ال�آتِ َيتين:
ب .اأ ْك ِم ُل َ
الح ْر َف النَاقِ َ
ِ
الشـ ـــ ـاء

الـ ـــ بـيع

جـ .اأ َر ِد ُد النَشيدَ ال�آتي :
إِانَ ِني َفص ُل ال َربيع
راب ال ُطيور
فِ َي اأ ْس ُ
َيا لِرحلاتي ال َبدي َعة
تُبه ُِج ال ِطف َل َف َيشدو
9٠

إِانَ ِني َف ْص ٌل َبديع
َوتُ َغنِي في ُسرور
ين اأ ْح َض ِ
ان ال َطبي َعة
َب َ
لل َعصافي ِر ال َودي َعة

محمد منذر لطفي

1٠

نشاط  : 1جا َء ال َربيع

أاَ .ن َت أا ّم ُل الصُ ور َة ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

ندوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِمن الصُ ِ
ناس َب َة ،واأ ْك ُت ُبها في ال َفراغ:
ال ِر ْحلات

ال�أزْهار

ِ
الشتاء

ال َفراشات

بيع َبعدَ َف ْص ِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ .1ي أاتي َف ْص ُل ال َر ِ
َ .٢تت َفت َُح ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َربيع.
َ .3تطي ُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َربيع.
َ .4ت ْك ُثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َربيع.

9١

نشاط َ : ٢ج ٌو َجمي ٌل في َف ْص ِل ال َربيع

أا .اأ َت أا ّم ُل الصُ و َر ال�آتِي َة ،واأ ْس َت ِم ُع إاِلى قِصَ ة " َف ِر َح ْت فِداء":

س في َف ْص ِل ال َربيع
َج ٌو ُمش ِم ٌ

َج ٌو غائِ ٌم في َف ْص ِل ال َربيع

َج ٌو ِ
ماط ٌر في َف ْص ِل ال َربيع

9٢

ندوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِم َن الصُ ِ
ناسب َة ،واأ ْكتُبها في ال َفراغ:
ال ُغيوم

ال� أ ْمطار

 .1تُ ْش ِر ُق َ
ض ــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ ْحيان ًا.
س في َف ْص ِل ال َر ِ
بيعَ ،و َقد َت ْظهَ ُر َب ْع ُ
الش ْم ُ
بيع اأ ْحيان ًا.
َ .٢ت ْس ُق ُط ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ال َر ِ
ص ِب َف ْصل ال َربيع واأ ْكتُبه:
عبي خا ٍ
جـ .اأب َْح ُث َمع اأ ْس َرتي عَن َم َث ٍل َش ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
حلات إاِلى ال ُم َت َن َز ِ
َتك ُث ُر ال ّر
هات في َف ْص ِل ال َربيع.
ُ
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ِس َف ْص ِل ال َربيع
نشاط  : 3اأ ِح ُب َملاب َ

لص ُق ُص َور ًا لِ َملابِس تُ ِ
ِ
أا .اأ ِ
الج ِو ال�آتِية:
ناس ُب
حال�ت َ

ربيعي ُم ْش ِمس
َج ٌو
ٌ

بيعي غائِم
َج ٌو َر ٌ

بيعي ِ
ماطر
َج ٌو َر ٌ
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ب.اأ َت أا َم ُل الصّ ور َة ال ُمجاوِر َة ،ث َم اأختا ُر ِمن
ندوق ال َك ِلم َة ال ُم ِ
الصُ ِ
ناسب َة لِ ُك ِل َفراغ:
ُسهو َلة

ُمر َت َبة

ُم ِ
ناس َبة

الج ّو.
ِس ــــــــــــــــــــــــــــــــ لِحا َل ِة َ
 .1اأ ْر َتدي َملاب َ

الملابِس.
 .٢اأ ِح ُب اأ ْن َتبقى َملابِسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ في َخزان ِة َ

س التي اأري ُدها بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِعندَ ما َت ُكونُ
الملا ِب ِ
َطيع ُ
 .3اأ ْست ُ
الحصولَ عَلى َ

َملابِسي ُم َرتَ َبة.

باتات َف ْص ِل ال َربيع
نشاط َ : 4ن ُ

أا .اأ ِ
بيع ،واأ ْكت ُُب اأ ْس َما َءها:
لص ُق ُصور ًا لِ ِثمارِ َف ْص ِل ال َر ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال�س َم ال ُم ِ
ش الصُ و َر َم َع ُز َملائي:
ناس َب ،ثُ َم اأناقِ ُ
كتب ْ
ب .اأ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9٦

ا ْأخضَ ر
جاف

ا ْأخضَ ر
جاف

ا ْأخضَ ر
جاف

اأناقِش:
َت ْش َت ِه ُر غ ّز ُة ِبتَصدي ِر ال َفرا ِو َل ِة وال ُزهور.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية�:لجري بمستويات مختلفة .
 .٢القدرة البدنية� :لتو�فق �لعصبي �لعضلي� ،لسرعة.

9٧

نشاط  : ٥ال َف َ
السعيدَ ُة واأ ْص ِدقاؤها
راش ُة َ

َبعدَ اس ِتماعي لِ ِقصَ ِة (ال َف َ
اس َم ُك ِل
راش ُة َ
السعيدَ ُة واأصْ ِدقاؤها) اأ ْكت ُُب ْ
َح َي ٍ
وان َت ْح َت صو َر تِه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
الح َج ِل (الشنّار)
ُيم َن ُع َصيد ُطيورِ َ
خاص ًة في َم ِ
وس ِم َتكاثُ ِرها.
َ
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نشاط  : ٦ماذا َن ْف َع ُل في َف ْص ِل ال َربيع؟

أا .اأع ِب ُر شفو ّي ًا عَن ال� أ ْع ِ
مال الَتي َت ْظهَ ُر في الصّ ورِ ال�آتِية:

ب .اأ ْكت ُُب ما اأ ِح ُب ال ِقيا َم ِب ِه في َف ْص ِل ال َربيع:

.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

.٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

السلوكات ال�آتِ َي َة َمع ًا:
جـ .نُناقِ ُ
ش ُ

.1اأ ِ
ساع ُد اأ ْس َرتي في َت ْحضي ِر ال َطعا ِم اأ ْثنا َء ال ِرحلة.
.٢اأشارِكُ في َت ْن ِ
الم ِ
كان َق ْب َل ُمغا َدر ِة ال ُمتَن َزه.
ظيف َ
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اط ِ
النَ َش ُ
الختَا ِميَ :مع ِرض َف ْص ِل ال َربيع
ِ
ض َف ْص ِل ال َربيع،
سومات
وين ال ُر
َ
الخاص ِة ب َِمع ِر ِ
اأشارِكُ ُز َملائي في َت ْل ِ
َواأعلّقها في َص ّفي.

١٠٠

رس الثّالث :عُط َل ٌة َصي ِف َية
ال َد ُ

النَ ُ
رحب ًا ب َِك يا َصيف
شاط الت َْمهيدي َ :م َ

أا .اأ َع ِب ُر عَن الصُ ور ِة ال�آتي ِة َشفو ّيا:

ب .اأضَ ُع إاِشا َر َة

حت الصُ و َر ِة ال ُم َع ِبر ِة عَن َف ْص ِل الصَ ْيف:
في ال ُمرب َِع َت َ

١٠١

نشاط َ : 1ج ٌو حا ٌر و َنها ٌر َطويل

"حنانُ َوالصّ يف":
أا.اأ َت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتِية ،واأ ْس َت ِم ُع إاِلى قِصّ ِة َ

ب .اأ ْختَا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناسب َة ،ثُ َم اأ ْك ُت ُبها في ال َف َراغ :
حا ّر ًا

اأط َول

َ .1يكونُ الج ُو في َف ْص ِل الصّ يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
١٠٢

َ .٢يكونُ النَها ُر في َف ْص ِل الصّ يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِم َن ال َليل.

جـ .اأ َع ِب ُر عَن الصّ و َرت ْي ِن ال�آتيت ْي ِن َشفو ّيا:

نشاط َ : ٢ملابِسي َخفي َف ٌة في َف ْص ِل الصَ يف
أا .اأ ْختا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة ِم َن الصُ ْن ِ
دوق َواأ ْكتُبها في ال َفراغ:
قُ ّب َعة

َ
الخفي َفة

ِس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل الصَ يف.
س َ
الملاب َ
َ .1ن ْل َب ُ

 .٢اأضَ ُع على َر أاْسي في الصَ ِ
يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َت ْحميني ِمن
اأ ِش َع ِة َ
الش ْمس.

ِس اأ ْر َت ِديها في َف ْص ِل الصَ يف:
ب .اأ ْل ِص ُق ُص َو َر َملاب َ

١٠3

نشاط  : 3اأ ِح ُب ثِما َر الصَ يف

الح ِ
اس ِم ُ
الخضارِ وال َفوا ِك ِه الوارِ َد ِة في
رتيب ُ
روف؛ ِل� أ ْح ُص َل عَلى ْ
اأعي ُد َت َ
الصُ ور:

( َنـ ِ ،عـ  ،ب )

( بـ ِ ،مـ  ،ا َ ،يـ  ،ـة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تـ  ،ن  ،يـ )

( بِـ  ،يـ ّ ،طـ  ،خ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ف ال َفوا ِك َه في َف ْص ِل الصَ يف.
َن ْص َن ُع ال ُمر ّبى ونُج ّف ُ
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ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية�:لجري في عدة �تجاهات،سرعة ردة �لفعل.
 .٢القدرة البدن ّية�:لرشاقة� ،لسرعة� ،لتو�فق �لعصبي �لعضلي.

وانات َنشي َط ٌة في َف ْص ِل الصَ يف
نشاط َ : 4ح َي ٌ
أاَ .ن َت أا ّم ُل الصُ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

َت ْن َش ُط ال َعقارِ ُب وال�أفاعي َي ْج َم ُع النَ ْم ُل ال َطعا َم في
في َف ْص ِل الصّ يف
َف ْص ِل الصَ يف

شرات
الح ُ
َت ْنت َِش ُر َ
في َف ْص ِل الصَ يف

ب .اأختَا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة ،ثُ َم اأك ُت ُبها في ال َفراغ:
َت ْن َشط

الصَ يف

النَشاط

 .1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال�أفاعي َوال َعقارِ ُب في َف ْص ِل الصَ يف.
َ .٢نتَعلّ ُم ِم َن النَ ْمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
عوض في َف ْصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .3ي ْنت َِش ُر ال َب ُ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
وضع �لثبات و�ستلامها.
 .1المهارة الحركية :تمرير �أد� ٍة ِمن ِ
 .٢القدرة البدنية�:لتو�فق �لعصبي �لعضلي� ،لمرونة.
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نشاط  : ٥ماذا َنف َع ُل في َف ْص ِل الصَ يف؟
أا .اأضَ ُع إاِشار َة

َت ْح َت ال� أ ْع ِ
مال الَتي اأ ِح ُب القيا َم بِها في َف ْص ِل الصَ يف:

رِ ْحل ٌة عائِل ّية

قِرا َء ُة ال ِق َصص
١٠٦

زِيار ُة ال َب ْحر

وح ًة تُع ِب ُر عَن َفص ِل الصّ يف:
رس ُم َل َ
ب .اأ ُ

نشاط َ : ٦م ِ
الح َصاد
وس ُم َ
تينَ ،واأ َع ِب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:
ين ال�آتِ َي ِ
أا .اأ َت أا ّم ُل الصُ َور َت ِ

الحصا ُد َقديم ًا
َ

الحصا ُد َحديث ًا
َ
١٠٧

تيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِي ِة؛ ِل� أ ْح ُص َل عَلى ُج ْم َل ٍة ُمفيد ٍةَ ،واأ ْكتُبها:
ب.اأ ِعي ُد َت ْر َ
َن ْح ُصد

في

َف ْصل

ال َق ْمح

الصَ يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
لال َواأ ْط ٍ
ِصنا َع ُة ِس ٍ
ش في َف ْص ِل الصَ يف.
باق ِمن ال َق ِ

شاط ِ
النَ ُ
تامي:
الخ ّ
اأ ْختا ُر ال ّزاوي َة ال ُم ِ
ناسب َة الَتي اأ ِح ُب اأ ْن اأ ْن َض َم إاِليها في النّادي
الصّ يفي ،واأشاركُ ُزملائي في فعالياتها:
زا ِو َي ُة ال َر ْسم

زا ِو َي ُة ال ِرياضَ ة

زا ِو َي ُة ال�أناشيد
وال ُموسي َقا
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المس َرح
زا ِو َي ُة َ

زا ِو َي ُة ال ِقرا َءة

رس ال َرا ِبع :اأ ٌ
وراق ُمتَساقِ َطة
ال َد ُ

النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :اأتى َف ْص ُل َ
الخريف

أاَ .نت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتي َةَ ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

ب .اأ ْك ِم ُل ال َفرا َغات بِال َك ِل َم ِة ال ُم ِ
ناس َبة:
اأ ْر َب َعة

الصّ يف

ِ
الح ْم ِض ّيات

 .1عَدَ ُد ُف ُص ِ
الس َنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ول َ
َ .٢ت ْك ُث ُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْص ِل ِ
الشتاء.
ِ
الخريف َب ْعدَ َف ْص ِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ .2ي أاْتي َف ْص ُل

١٠9

نشاط َ : 1سعي ٌد َ
والخريف

أا .اأت أا َم ُل الصُ و َر َة ال�آتي َةَ ،واأ ْس َت ِم ُع إاِلى قِصَ ِة ( َسعي ٌد والخريف ) :

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِي ِةِ ،ل� أ ْح ُص َل عَلى ُج ْمل ٍة ُمفيد ٍة َواأ ْكتبها:
ب .اأعي ُد َت َ
َ
الخريف

الج ُو
َ

في

َيتَغ َير

َف ْص ِل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية�:لجري ،و�لتح ّرك �لسريع في �ل�تجاهات جميعها� ،لوعي �لفر�غي بال�تجاه
( يمين ،يسار ،فوق ،تحت ،دور�ن باتجاه عقارب �لساعة).
 .٢القدرة البدنية�:لمرونة� ،لتو�زن� ،لتو�فق �لعصبي �لعضلي.

١١٠

نشاط َ : ٢ملابِسي في َ
الخريف

الخريف ،واأ ِ
ِس اأ ْر َتديها في َف ْص ِل َ
لص ُقها:
أا .اأقُ ُ
ص ُص َور ًا ُمع ِب َر ًة عَن َملاب َ

اأما َم ال ِعبا َر ِة الصَ حيح ِة و إاِشا َر َة

اأما َم ال ِعبا َر ِة

ب .اأضَ ُع إا َِشارة
ِ
الخاطئَة:
ِس ُم ِ
الجو ّية فِي َ
(
الخريف.
ناس َب ًة لِ ْلحا َل ِة َ
 .1اأ ْر َتدي َملاب َ
ِ .٢م َن ال ُم ِ
ِس َخفيف ٍة في ُك ِل ُف ِ
الس َنة( .
ناس ِ
صول َ
ب ا ْر تِدا َء َملاب َ

)
)
١١١

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ِاس ِت ِ
الموجو َد ِة في َ
الخزا َن ِة في َف ْص ِل
َتقو ُم اأ ّمي ب ْ
الملابِس َ
بدال َ
َ
الخريف.

الحيا ُة النَباتِ َي ُة في َف ْص ِل َ
الخريف
نشاط َ : 3

أاَ .نت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتِي َةَ ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

الح ِ
اس َم الثَ َم َر ِة في الصُ و َر ِة واأ ْكتُبها:
رتيب ُ
روف؛ ِل� أ َك ِونَ ْ
ب .اأعي ُد َت َ

ا َفـ ـة ّو َجـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٢

ـ َلـ

َبـ

ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـتـ ن و َز يْـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء ثِمارٍ اأ ْخرى َت ْك ُث ُر في َف ْص ِل َ
الخريف:
 .1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
َيت ََج َم ُع النَ ْح ُل عَلى اأزْهارِ َن ِ
بات ال َط ّيون في
َف ْص ِل َ
الخريف

نشاط  : 4ال ُطيو ُر ال ُم ِ
هاجرة
أا .اأ َت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتي َةَ ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َفو ّي ًا:

رتيب ال َك ِل ِ
مات ال�آتِي ِة ِل� أ ْح ُص َل عَلى ُج ْم َل ٍة ُمفيد ٍة َواأ ْكتُبها:
ب .اأعي ُد َت َ
َ
الخريف

تُ ِ
هاجر

َف ْصل

ال ُطيور

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف ال ّزيتونَ في َف ْص ِل َ
الخريف
نشاط َ : ٥ن ْق ِط ُ
أاَ .نت أا ّم ُل الصُ و َر َة ال�آتِي َةَ ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

اأما َم ال ِعبار ِة الصَ حيح ِة و إاِشا َر َة

ب .اأضَ ُع إاِشا َر َة
ِ
الخاطئَة:
 .1اأ ْس ِاع ُد اأ ْسرتي في َق ْط ِ
ف ال َزيتون( .
 .٢اأ ْست َْخ ِد ُم ال َعصا في َق ْط ِ
ف ال َزيتون( .
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)
)

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
 .1المهارة الحركية�:لوثب� ،لجري �لمتعرج� ،لجري �لمستقيم� ،لقفز.
 .٢القدرة البدن ّي ُة�:لرشاقة� ،لسرعة� ،لتو�فق.

اأما َم ال ِعبا َر ِة

شاط ِ
النَ ُ
وح ٌة َفني ٌة ِمن اأ ِ
وراق ال�أشجار
تاميَ :ل َ
الخ ّ
ِاس ِت ْخدام ال� أ ْو ِ
راق ال ُمل ّونة:
ِب ُمساعَد ِة ُم َع ِلمي ،اأ ْص َن ُع َل َ
وح ًة َفن َي ًة ب ْ
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لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فواز مجاهد

أا .ثروت زيد
أا .عزام أابو بكر
أا .علي مناصرة

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الوطنية والحياتية:
أ�.د .عماد عودة
د .جو�د �لشيخ خليل
د .حاتم دحلان
�لسوسي
د .خالد ّ
د .رباب ج ّر�ر
د .سعيد �لكردي
د .صائب �لعويني
د .عدلي صالح
د .عفيف زيد�ن
د .محمد سليمان
د .محمود �ل أ�ستاذ
د .محمود رمضان
د .مر�د عوض �لله
د .معمر شتيوي
د .معين سرور
د .وليد �لباشا

د�.إيهاب شكري
د.خالد صويلح
د.سحر عودة
د.عزيز شو�بكة
د .فتحية �للولو
د .فيصل سباعنة
أ� .ثروت زيد
أ� .أ�حمد سياعرة
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .أ�يمن شروف
أ�� .إيمان �لبد�رين
أ�� .بر�هيم رمضان
أ� .جنان �لبرغوثي
أ� .حسن حمامرة
أ� .حكم أ�بو شملة
حماد
أ� .خلود ّ

د .شهناز الفار
د .سمية النخالة
م .جهاد دريدي
أ� .رشا عمر
أ� .رياض �بر�هيم
أ� .صالح شلالفة
�لنجار
أ� .عفاف ّ
أ� .عماد محجز
أ� .غدير خلف
أ� .فر�س ياسين
أ� .فضيلة يوسف
أ� .محمد أ�بو ندى
أ� .مر�م �ل أ�سطل
أ� .مرسي سمارة
أ� .مي أ�بو عصبة
أ� .ياسر مصطفى
أ� .سامية غبن
أ� .بيان �لمربوع
أ� .عايشة شقير

أ� .رولى �بو شمة
أ�.محمود نمر
أ� .زهير �لديك
أ�� .سماء بركات
أ� .جمال مسالمة
�أ .سناء �أبو هلال
�أ� .إيمان �لنجار
�أ .فتحية ياسين
�أ .ليلى جو�برة
�أ .نبيل منصور
�أ .هند عيد
�أ .سهى �لجلاد
�أ .منير عايش
�أ� .أحمد عمار

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب التربية الوطنية والحياتية للصف ال�أول ال�أساسي:
�أ .ثروت زيد
�أ .كايد بيضة
�أ .حنان عو�د
د .فيصل سباعنة
�أ .عماد صيام
�أ� .يمان �لبد�رين
�أ .دينا �أبو دية
�أ .فتحية ياسين
�أ .مها سالمية
�أ .مها يغمور

د .سمية �لنخالة
�أ .ر�مز �لوحيدي
�أ .عماد �لنيص
�أ .ليلى �لحجار
�أ .سناء �بو هلال
�أ .هند عيد
�أ .نبيل منصور
�أ� .أشرف نصر �لله
�أ .سحر معلو�ني

�أ .ذياب تركمان
�أ� .أمل �لجاموس
�أ .ر�وية �لر�عي
�أ .نادية زهر�ن
�أ .معين �لفار
�أ .منير صالح
�أ .جمال عوض
�أ .سعيد �لملاحي
�أ .سامية غبن

�أ .عصام خليل
�أ .ز�هرة عليات
�أ .كفاية لحلوح
�أ .ليلى جو�برة
�أ .شفاء جبر
�أ .صابرين �أبو سخيلة
�أ .رجاء مرجان
�أ .خلود �بو رميله

�أ .عماد �لمدهون

