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التّ ْر ِب َي ُة ا ْل َو َط ِن ّي ُة وا ْل َحياتِ ّيُة
ك ّراس ال ّطالِب
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أ� .سهى �لجلاد
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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 ٢٠١٦ /

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 �لتغيير�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 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 �لثاني �ل�أساسي بجزئه �ل�أول ،ثلاث وحد�ت در�سية ،ناقشت �لوحدة �ل�أولى� :أكتشف وطني
�لرموز �لوطنية ( خارطة وعلم فلسطين ) مرور�ً بالتر�ث �لوطني �لفلسطيني بعناصره �لمختلفة� ،أما �لوحدة �لثانية :مو�سم �لخير في
وطني ساعدت في تعزيز وعي �لطالب و�نتمائه ل�أرضه و�كتشاف خير�تها �لمتنوعة ،فيما �هتمت �لوحدة �لثالثة :قطرة ماء :تعريف
�لطالب بمصادر �لمياه و�أشكال �لمسطحات �لمائية في فلسطين وربطها بالخصائص �لطبيعية للماء،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
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تراث فلسطيني
٢

ّرس ال� أ ّول :اأ َغنّي لِ ِف َل ْسطين
الد ُ
التمهيدي :نُ َغنّي لِ َف َل ْسطين
النّشاط
ّ

َب ْع َد َت ْنفي ِذ �ل َن ِ
شاط �ل َت ْمهي ِد ِي َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي
ماء �لْ ُمد ُِن �لْ ِف َل ْسطين َي ِة �لَتي و َر َدت في �ل� أ ْغ َنية.
�أ�.أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َْ
ِفلسطن بِادي

روف �لْ ِعبا َر ِة �ل�آتِ َي َة:
ب� -ألَ ِو ُن ُح َ

نَشاط (َ )١دلْعونا

�أ � -أ َركِ ُب �لْ َك ِل ِ
مات � ْل�آتِ َي َة ،لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َدةً:
َق ْط ِف

في

عاو ُن
نَ َت َ

�ل َز ْيتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب� -أخْ تا ُر �لْ َك ِلم َة �لَتي تُ ِ
�لصورةَ ،و�أ ْك ُت ُبها في �لْ َم ِ
�لصحيح:
ناس ُب ّ
كان َ
مير ِم ّية َز ْيتون لَ ْوز
َز ْع َت ْر َ

ُج ْب َنة َز ْي ُت َز ْيتون ُخ ْب ُز طابون ُع َجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج� -أ ِع ُد َم َع ُز َملائي �إِ ْفطار�ً َج ِ
ف.
ماع ّياً في َ
�لص ّ
4

مهلَ ِب َية
َ

نَشاط (� : )٢ل َد ْب َك ُة �لشَ ع ِب َي ُة
�أ� .أخْ تا ُر �لْ ُج ْم َل َة �لْ ُم ِ
�لصو َر ِة �ل�آتِ َية ،و�أ ْك ُت ُب َها:
ناس َب َة �لَتي تُ َع ِب ُر َعنِ ّ
ر ِْح َل ٌة في ُربو ِع �لْ َو َطن َد ْب َك ٌة شَ ْعب َي ٌة ِف َل ْسطين َي ٌة نَ ْز َر ُع �أ ْر َضنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لصو َر َة �ل�آتِ َي َة:
ب� .ألَ ِو ُن ّ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لوثب� ،لحجل. -القدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي� ،لعضلي� ،لتو�زن.
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نَشاط (َ :)3م ْو ِطني
�أ� .أ َر ِد ُد �لْ َم ْق َط َع � ْل� أ َو َل ِم ْن نَشي ِد َم ْو ِطني:

وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني
�لْ َجلا ُل َو�لْ َجما ُل
هاء
َو َ
ناء َو َ�لب ُ
�لس ُ
في ُربا ْك في ُربا ْك
َو�لْ َحيا ُة َو�ل َنجا ُة
جاء
َو َ
ناء َو�ل َر ُ
�له ُ
في َهو� ْك في َهو� ْك
سالِماً ُم َن َعماً
َوغانِماً ُم َك َرمـاً
ه ْل �أر�ك ه ْل �أر�ك
َه ْل �أر�ك
في ُعــلا ْك
�لسما ْك
�لسما ْك
َت ْبلُــ ُغ ِ
َت ْبلُــ ُغ ِ
وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني
ب� .أ ْق َر�أ �لْ ُجم َل َة �ل�آتِ َي َة ،و�ألَ ِونُها بِ ْاس ِتخد� ِم �ألْ ِ
يني
و�ن �لْ َع َل ِم �لْ ِف َل ْس ِط ّ
(� ْل� أ ْسودْ � ،ل� أ ْب َيضْ � ،ل�أخْ َضرْ � ،ل� أ ْح َمر)

َ
َ
ْ
ْ
ِفلسطن مو ِطي
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ج� .أ ْك ِم ُل �لْفَر� َغ بِاخْ ِتيا ِر �لْ َك ِل َم ِة �لْ ُم ِ
ناس َب ِة ِم ّما َياأْتي :
ُم َن ّعماً

ُرباك

�أر�ك

ُم َك َرماً

�ل ّسماك

�ل َرجاء

وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني
�لْ َجلا ُل َو�لْ َجما ُل
هاء
َو َ
ناء َو َ�لب ُ
�لس ُ
في ُربا ْ
ك في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َو�لْ َحيا ُة َو�ل َنجا ُة
ناء َوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َو َ
�له ُ
في َهو� ْك في َهو� ْك
سالِماً ُم َن َعماً
َوغانِماً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ْل �أر� َك ه ْ
في ُعــلا ْك
َه ْل �أر�ك
�لسما ْك
َت ْبلُــ ُغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َت ْبلُــ ُغ ِ
وطنيَ ،م ِ
َم ِ
وطني

ناء َج ِ
شاط �لْ ِخ ِ
�ل َن ُ
ماع ٌي
تاميِ :غ ٌ
�أشا ِر ُك ُز َملائي في ِغناء نَشي ِد " َم ْو ِطني" في إِ�ل�ذ� َع ِة �لْ َم ْد ِ
رس َي ِة.

7

ّرس الثّاني :اأ ْر ُس ُم بِلادي
الد ُ
ّمهيدي َ
:ش ْك ُل بِلادي
النّشاط الت
ّ

�أ� -ألَ ّو ُن َخري َط َة َو َطني بِاألْ ِ
و�ن �لْ َع َل ِم �لِْ ِف َل ْسطي ِن ّي.

ب� -أ َص ِم ُم بِطا َق ًة َجمي َل ًة َو�أ ْك ُت ُب ِفيها� (:أ ِح ُبكَ يا َو َطني) َو�ألْ ِصقُها:

٨

نَشاط (َ : )١خري َط ُة َو َطني

ين �ل ِن ِ
طين َو�أل ِونُها.
قاط؛ لِ� أ ْح ُص َل َع َلى َخري َط ِة ِف َل ْس َ
� -أ ِص ُل َب َ

نَشاط (� :)٢ألَ ِو ُن َمظا ِه َر َس ْط ِح َو َطني
�لس ْط ِح َو�للَ ْو ِن �لدّ� ِل َع َل ْي ِه ِفي �لْ َخريط ِة:
�أ� -أ ِص ُل َب ْي َن َم َ
ظه ِر َ
َج َبل
َس ْهل
َص ْحر�ء
َب ْحر
9

ب .بِ ُمسا َعد ِة �أ ْس َرتي� ،ألَ ِو ُن �لْ َم ِ
ظه ُر ِفي �لْ َخري َط ِة بِاألْو�نِها �لْ ُم ِ
ناس َبة:
ناط َق �لَتي َت َ

١ ٢

َ .١ب ْحر
َ .3ج َبل

3 ١

َ .٢س ْهل
َ .٤ص ْح َر�ء

٤

ضوح ِفي �لْ ُم ْر َتف ِ
َعات �لْ َج َب ِل َي ِة
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شَ :ي ْظ َه ُر �للّ ْو ُن �ل�أخْ َض ُر بِ ُو ٍ
طين في َف ْصلِ �لْ َرب ِيع.
ِفي ِف َل ْس َ
طح ،و�أ ْك ُت ُبها في �لْ َم ِ
كان �لْ ُم َخ َصص:
�لس ِ
ياء تُ ْش ِب ُه �ألْو�نُها �ألْو� َن َمظا ِه ِر َ
 �أ َس ّمي �أ ْش َ�لسطح
ْ�س ُم َم ْظهر َ
َب ْحر
َس ْهل
َج َبل
َص ْحر�ء

١٠

�للَون

�أ ْشياء ُمشابِه ٌة في �للَ ْون

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لجري في عدة �تجاهات ،تمرير �لكرة. -القدرة البدن ّية� :لرشاقة� ،لتو�فق �لعصبي� ،لعضلي

نَشاط (ُ :)3م ُد ٌن ِف َل ْس ِطي ِن َية
�أَ .ب ْع َد ت َنفي ِذ �ل َن ِ
ماء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َية:
شاط َم َع ُم َعلِمي َو ُز َملائي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص؛ لِ� أ ْح ُص َل َع َلى �أ ْسما ِء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َية ،ثُ َم �أ َح ِد ُد
�لح ْر َ
ب� -أك ِم ُل َ
ف �لنّ ِاق َ
بِ ُمسا َعد ِة ُم َعلِمي َم ْو ِق َع ِم ْن َط َق ِة َس َكني:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَـ ـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اأ يحا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ْل ُقد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َب ْي َت َل ْحـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ّزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ْـ ـليل

١١

وج ُد ِفيها:
ين ْ�س ِم �لْ َمدي َن ِة �لْ ِف َل ْسطي ِن َي ِة َو�لْ َم ْع َلم �لَذي ُي َ
ج� .أ ِص ُل َب َ
النّ ِ
اص َرة
ر�هيمي
�لْ َم ْس ِج ُد إِ�ل� ْب
ّ

س
ا ْل ُق ْد ُ

�لج ّز� ِر
جا ِم ُع َ

ريحا
اأ َ
�لْ ِ
بير
جام ُع �لْ َك ُ

َجب ُل ج ْرزي َم

ا ْل َخليل

صر ِهشا ٍم
َق ُ

َغ ّزة
َع ّكا

١٢

َم ْس ِج ُد قُ َب ِة �لْ َصخْ َرة

نا ُبلس

َنيس ُة �لْ ِبشارة
ك َ

شاط �لْ ِخ ِ
�ل َن ُ
تاميَ:ن ْر ُس ُم َخري َط َة ب ِلا ِدنا ِب أاجسا ِدنا
ساح ِة �لْ َم ْد َر َس ِة َو َعلى
طين في َ
بِ ُمسا َع ِد ِة ُم َعلِ ِمنا ن َُش ِك ُل باأجسا ِدنا َخري َط َة ِف َل ْس َ
�أنْغا ِم �أ ْغ ِن َي ِة ( َب ْك ُتب ْ�س ِم ْك يا ْبلادي )

١3

عاب ّ
الش ْع ِب ّية
س الثّالِ ُث :ا ْل� أ ْل ُ
ال ّد ْر ُ
النّ ُ
ّمهيدي :اأ ْل َع ُب َواأ َت َع ّل ُم
شاط الت
ّ
�أ� .أ ِ
ش َم َع ُمعلِمي َو ُز َملائي َما َتعلَ ْمت ُه في كُ ِل َم َحطّ ٍة ِم ْن َم َحطّ ِ
ات
ناق ُ
� ْل�ألْ ِ
عاب.
َتبدي ُل
ا ْل َم ْر َح َل ِة

�لْ َم َحطّ ُة �ل�أولى:
تمرير �ل ُك َرة بِ َم ْر َج َح ِة �ل ِذر�ع

�لْ َم َحطّ ُة �لثّانِية:
َس ْح ُب �ل َزميل

�لْ َم َحطّ ُة �ل ّر�بِ َعة
َد ْح َر َج ُة �ل ُك َر ِة لل َزميلِ

َتبدي ُل
ا ْل َم ْر َح َل ِة

١4

َتبدي ُل
الم ْر َح َل ِة
َ

�لْ َم َحطّ ُة �لثّالِثة:
َد ْف ُع �ل َزميل

َتبدي ُل
الم ْر َح َل ِة
َ

نَشاط (� :)١أ ْد َف ُع � ْل� أ ْجسام
�أ� .أ ِ
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِمي و ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

ِ
عام ٌل َي ْد َف ُع ُص ْندوقاً

�مر�أ ٌة َت ْد َف ُع �ب َنها في َع َر َبة
َ

َس ّيا َر ٌة ُم َع َط َل ٌة َي ْد َف ُعها شَ خصان

ب� .أكُ ُت ُب �أ ْم ِث َل ًة َعلى �أ ْجسا ٍم �أ َح ِركُها بِال َد ْف ِع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط (ْ � :)٢ل� أ ْر َج َح ُة و�لد َْح َر َجة

�أ� .أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِمي َو ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

١5

�لصو َر ِة �لَتي تُ َمثِ ُل قُ َو َة �ل َد ْف ِع:
بِجانِ ِب ّ

ب� .أ َض ُع �إِشا َر َة

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية :دحرجة �لكرة� ،لمدى �لحركي �لبعيد و�لمتوسط. -القدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.

نَشاط (� :)3لْ َح ْج َلة
�لصو َر َة � ْل�آتِ َي َة ،ثُ َم �أختا ُر �ل َك ِل َم َة �لْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،و�أ َض ُعها في �لفَر�غ:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ّ

َت ْد َفع

قُ َوة �ل َد ْف ِع

�لْ َح ْج َلة

َ .١ت ْل َع ُب �ل ِب ْن ُت لُ ْع َب َة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�لبنت �لْق ْطع َة �لْ َح َج ِر َي َة لِ َن ْق ِلها ِم ْن ُم َر َب ٍع �إِلى � َآخر.
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ
َ .3ت ْع َت ِم ُد لُ ْع َب ُة �لْ َح ْج َل ِة َعلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
١6

تيب �لْ َك ِل ِ
مات؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َد ًة َو�أك ُت ُبها:
ب� .أعي ُد َت ْر َ
�أ ْد َفع

لِ� أ َح ِركَه

َعنّي

َبعيد�ً

�لْ ِج ْس َم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط (� :)٤أ ْس َح ُب �ل� أ ْجسا َم
�أ� .أ ِ
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِمي َو ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

الس ْح ِب.
ب� .أكُ ُت ُب �أ ْم ِث َل ًة َع َلى �أ ْجسا ٍم �أ َح ِركُها بِ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لصو َرةَ:
ج� .ألَ ِو ُن ّ

١7

د� .أ َض ُع د�ئِ َر ًة َح ْو َل
ْناطيسَ ،ود�ئِ َر ًة َح ْو َل
ُمقابِ َل �لْ َمو� ِد �لَ ِتي َي ْج ِذ ُبها �لْ ِمغ
ُ
ْناطيس:
ُمقابِ َل �لْ َمو� ِد �لَتي َل� َي ْج ِذ ُبها �لْ ِمغ
ُ
�لْما َد ُة
َدبابيس
َق َل ُم َرصاص
ِكتاب
ِم ْس َط َرة
َم َسامير
ِم ْمحاة
١٨

َيج ِذ ُبها
�لْ ِمغناطيس

ل� َيج ِذ ُبها
�لْ ِمغناطيس

�لص ْح ُن �لطّائِ ُر
نَشاط (َ :)٥
�أ� .أ ِ
�لصو َر َة �ل�آتِ َي َة َم َع ُم َعلِمي َو ُز َملائي:
ش ّ
ناق ُ

ِ
سقطت �لتفاحة
لماذ�
ض
باتِجا ِه �ل� أ ْر ِ

ب .قُ َو ُة �لْجا ِذبِ َي ِة � ْل� أ ْر ِض َي ِة ِه َي ِمثا ٌل َعلى قُ َو ِة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ض؟
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شَ :ما َذ� َس َي ْحد ُُث لِ ْلا أ ْجسا ِم �إِذ� لَ ْم َت ْج ِذ ْبها � ْل� أ ْر ُ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لرمي� ،لمدى �لحركي. -القدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي و�لعضلي� ،لرشاقة.
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�لح ْبل
نَشاط ( :)٦شَ ُد َ
�لصو َر َة � ْل�آتِ َي َة ،ثُ َم �أ ْك ِم ُل �لفَر� َغ بِاخْ ِتيا ِر �لْ َك ِل َم ِة �لْ ُم ِ
ناس َب ِة:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ّ

�لس ْحب
َ

َي ْس َحب

�لح ْبل
شَ ّد َ

 .١لَ ِع ْب ُت َم َع ُز َملائي لُ ْع َب َة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�لح ْب َل بِاتِجا ِه ِهم ِم ْن �أ َجل �ل َف ْوز.
 .٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ل َط َلب ُة َ
َ .3ت ْع َت ِم ُد لُ ْع َب ُة شَ ِد �لْ َح ْبلِ َعلى قُ َو ِة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
تيب �لْ َك ِل ِ
مات؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َد ًة َو�أك ُت ُبها:
ب� .أعي ُد َت ْر َ
ِمنّي
َقريباً
لِ� أ َح ِركَه
�أ ْس َح ُب

�لْ ِج ْسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢٠

نَشاط(� :)٧لثُ ْعبا ُن
�لص ْن ِ
دوق قُ َوتا َد ْف ٍع َو َس ْح ٍب� ،أ َح ِد ُد ُهما.
�أ .تُ َؤثِ ُر َعلى هذ� ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(س ْحب) �أ ْم ( َد ْفع).
ب�.أ ْك ُت ُب َت ْح َت كُ ِل صو َر ٍة ْ�س َم �لْ ُق َو ِة �لْ ُم َؤثِ َر ِة فيها� ،أكان َْت َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاط �لْ ِخ ِ
�ل َن ُ
تاميَ :ج ْولَة
�أ� .أ ْذ َه ُب في َج ْولَ ٍة َح ْول �لْ َم ْنز ِِل؛ لِ ْل َب ْحث َعن �أ ْجسا ٍم ت َت َح َر ُك بِال َد ْف ِعَ ،و�أ ْجسا ٍم
الس ْحبَ ،و�أ َص ِنفُها في �لْ َج ْد َو ِل � ْل�آتي:
َت َت َحر ُك بِ َ
جسام َتت ََح ّرك بال ّد ْفع
اأ َ

بالس ْحب
جسام َتت ََح ّرك ّ
اأ َ

٢١

ب�.أ ْس َتخْ ِد ُم �ل ُرمو َز � ْل�آتِ َي َة َح َتى �أ َت َم َك َن َم ْن �إِ ْك ِ
مال �لْ ُج َملِ:
� =

ح=

ة =

ط =

ش=

ن =

ر =

س=

ب=

ف=

ع=

ذ =

ل =

ج =

غ =

ك=

و =

ض=

م =

ي =

َ .١ت َت َح َر ُك � ْل� أ ْجسا ُم بِ ُق َو ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �أ ْو قُ َو ِة �ل َد ْف ِع.
َص.
َ .٢يقُو ُم �لْ ِمغ
ْناطيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لْ ِمق ّ
ُ
ض بِ ِف ْعلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .3ي ْسق ُُط �لْ َم َط ُر َع َلى � ْل� أ ْر ِ

٢٢

س ال ّرابع :تُ ٌ
راث فِ َل ْسطيني
ال ّد ْر ُ
النّ ُ
ّمهيدي :تُراثُنا
شاط الت
ّ
�ل�س َم �لْ ُم ِ
�لـص ْن ِ
دو�ت �ل ُت ِ
ناس َب لِ ُك ِل �أد� ٍة ِم ْن �أ ِ
ر�ث
�أخـتـا ُر ِم َن ُ
دوق ْ
�لصو َرة.
�لْ ِف َل ْسطينيَ ،و�أ ْك ُت ُب ُه في �لْفَر� ِغ َت ْح َت ّ
ِغ ْربال
ش
طاحونَة
بابور
هاون
صي ِن َية َق ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش :تُ َعلِق �أ ّمي َعلى �أح ِد ُج ْد ِ
ر�ن �لْ َم ْن ِ
ش.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
زل صي ِن َي َة َق ّ
٢3

نَشاط (� :)١أ َدو�تُنا �ل ُتر�ث َية
�أ� .أ َض ُع �إِشا َر َة

و�ت �ل ُت ِ
بِ َجانِ ِب كُ ِل �أد� ٍة ِم ْن �أ َد ِ
طيني:
ر�ث �لْ ِف َل ْس ّ

َر�غات �ل�آتِ َي َة بِاخْ تيا ِر ْ�س ِم � ْل�أد� ِة �لْ ُم ِ
ب� .أ ْك ِم ُل �لْف ِ
�لص ْندوقَ ،و�أ ْك ُت ُبها:
ناس َبة ِم َن ُ
طاحونَة
�إِ ْبريق فخّار
ِسر�ج
صال ،و�أ ْس َتخْ َد ُم لِ ِ
�لص ْل ِ
حفظ �لْما ِء :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
� .١أ ْصن ُع ِم َن َ
� .٢أنا ِم َن �لْ َح َجرِ ،و�أ ْس َتخْ َد ُم في َط ْحنِ �لْ ُحبوب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ضـاء ِةَ ،و َوقودي �لْكـا ُز �أو �ل َزيـت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
� .3أ ْس َتخْ ـ َد ُم لِ ْل إِا َ
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نشاط (َ :)٢ث ْو ٌب وقُ ْمبا ٌز
�أختا ُر �لْ َك ِلم َة �لْ ُم ِ
لصور ِة ،و�أ ْك ُت ُبها:
ناسب َة لِ ّ
َث ْو ٌب ِف َل ْسطي ِن ّي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُ ْمباز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لس ِي ِ
د�ء �ل� أ ْث ِ
و�ب
ش :تُف ِ
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
َضل كَثي ٌر َ
من َ
د�ت �رتِ َ
بات في �لو ْق ِت �لْ ِ
ناس ِ
حاضر.
�لْ ِف َل ْسطين َي ِة في �لْ ُم َ
نَشاط (ِ :)3م ْن �أغاني �ل ُت ِ
ر�ث �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي
�أ� .أ َر ِد ُد َم َع ُز َملائي �أ ْغني َة ( َظريف �لطّول).
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ب� .أ َع ِبر شَ فَويّاً َع ْن كُ ِل صور ٍة من ُص َو ِر ِق َص ِة ( َظريف �لطّول).

نشاط (ِ :)٤م َن �ل� أ ِ
مثال �لشَ عب َية
�أَ .ب ْع َد ْ�س ِتماعي لِ ِق َص ِة �لْمثَلِ �لشَ ع ِب ِي� ،أ ْك ِم ُل �لْ َمث َل �ل�آتي:
�لْجا ُر َق ْب َل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ب .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْمثال� ً شَ ْع ِب َي ًة ِف َل ْسطي ِن َي ًة �أخْ رى:
 .١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ج .أ� ِ
�لص َو َر و�ل� أ ْمثا َل �لشَ ْعب َي َة �ل�آتِ َي َة ،ثُ َم أ� ِص ُل َب ْي َن
ش َم َع ُمعلِمي و ُزملائي ُ
ناق ُ
و�لصو َر ِة �لْ ُم ِ
ناس َب ِة ل ُه:
�لْ َمثلِ �لشَ ْع ِب ِي �لْ ِف َل ْس ِطي ِن ِي ّ
ما �أ َعز من �ل َولَد �إِلّ� َولَد �لْ َولَد
�لْجا ُر َق ْب َل �لدّ�ر
٢6

دو�ت زِر�ع َي ٌة ِم َن �ل ُت ِ
ر�ث �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي
نَشاط (� :)٥أ ٌ
�أ� .أخْ تار �لْ َك ِلم َة �ل ُم ِ
�لصو َر ِة �لدّ�ل ّ ِة َع َليها.
ناسب َةَ ،و�أ ْك ُت ُبها �أ ْسف َل ّ
شاعوب
ِم ْن َجل
ِم ْحر�ث
ِم ْذر�ة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو�ت زِر�ع َي ٍة �أخْ رى ِم َن �ل ُت ِ
ماء �أ ٍ
طيني:
ب .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ر�ث �لْ ِف َل ْس ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط (ِ :)٦م َن �ل�ألْ ِ
عاب �لشَ ع ِب َية( /طاق طاق طاق َية)
�أ� .أ َر ِد ُدَ ،و�ألْ َع ُب َم َع ُز َملائي
طاق ِ
طاق ْ
ْ
طاق َية.
شُ ّباكين ب ِعلِ ّية.
ِر ْن ِر ْن يا َج َرس.
َح ِو ْل و� ْرك َْب على �لْف ََرس.
ماء �ألْ ٍ
عاب شَ ْع ِب َي ٍة �أخْ رى:
ب .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ج� .أ ِ
�لسلوكات �ل�آتِ َية:
ش م َع ُم َعلِمي ُ
ناق ُ
ناء �للَ ِعب.
 َد َف َع َع ِل ٌي َزمي َل ُه �أ ْث َهي ِ
و�جباتِ َها.
 َت ْل َع ُب َم ُرح َم َع َصديقاتِ َها َب ْع َد �أ ْن تُ ْن َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لجري في عدّة �تّجاهات.�لسرعة.
 -القدرة البدن ّية� :ل َرشاقةّ ،

لات شَ ْعب َي ٌة
نَشاط (� :)٧أ ْك ٌ
�لص َو ِر �لَتي تُمثِ ُل �أ ْك ٍ
لات شَ ْع ِب َية ِف َل ْسطي ِن َية:
�أ� .أ َض ُع �إِشار َة
بِ َجانِ ِب ُ

ماء �أ ْك ٍ
لات شَ ْع ِب َي ٍة ِف َل ْسطي ِن َية �أخْ رى:
ب .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طيني
نَشاط (� :)8ل ُع ْر ُ
س �لْ ِف َل ْس ّ
طيني.
�لصو َر َة �ل�آتِ َي َة ،ثُ َم �أ ْك ُت ُب َب ْع َضاً ِم ْن َمظا ِهر �لْ ُع ْر ِ
�أ� -أ َتاأ َم ُل ّ
س �لْ ِف َل ْس ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

عاب َو�ل ُم َف ْر َق ِ
عات �لنّار َي ِة في
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
ض � ْل�ألْ َ
شَ :ي ْس َتخْ ِد ُم َ�لب ْع ُ
س �لْ ِف َلسطي ِن َي ِة.
�ل� أ ْعر� ِ
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شاط �لْ ِخ ِ
�ل َن ُ
ر�ثي
ت
ِض
ر
ع
م
ي:
تام
ُ
ْ
َ
ٌ
ّ
ض ُتر�ثِ ٍي في �لْ َم ْد َر َسة.
�أشار ُك ُمعلِمي و ُزملائي في �إِقا َم ِة َم ْع ِر ٍ

بِطاق ُة َدعوة
ساسي في َم ْد َر َس ِة
َي َتش َر ُ
ف َط َلب ُة َ
�لص ِ
ف �لثّاني �ل� أ ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِ َد ْع َوتِ ُكم لِ ُحضو ِر �لْ َم ْعرِض �ل ُتر�ثِ ّي �لْ ِف َل ْسطي ِن ّي �لَذي َس ُيقا ُم
/
/
في �لْ َم ْد َر َس ِة بِتاريخ
�لسا َعة
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُحضو ُركم ُي َش ِر ُفنا

3٠

٢

الوحدة الثانية

َم ِ
واس ُم ا ْل َخ ْير في َو َطني

رات بِلادي
َخ ْي ُ

َمع ًا َن ْقطف
ال ّزيْتون

ُخ ْب ُز اأ ّمي

اأ ْعتَني ِباأ ْرضي
3١

رات بِلادي
رس ال� أ ّولَ :خ ْي ُ
ال ّد ُ
النّ ُ
ّمهيديَ :خ ْيراتُنا ُمتَن ِو َع ٌة
شاط الت
ّ
�أَ .ب ْع َد زِيا َرتي لِ َمح ِل �لْ َخضْ ِ
ض �لثِما ِر
ماء َب ْع ِ
رو�ت و�لْفَو� ِك ِه� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
�لَتي شَ اهد ُتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض �لثِما ِر �لَتي �أ ِح ُبها:
ب� .ألْ ِص ُق ُص َور�ً لِ َب ْع ِ

3٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باتات �ل�آتِ َية ،بِاللَ ْو ِن �لْ ُم ِ
ج� -ألَ ِو ُن �ل َن ِ
ماءها:
ناسب ،ثُ َم �أ ْك ُت ُب �أ ْس َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط(� :)١أ ْب َح ُث َع ْن َم ِدي َنتي
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُم َعلِمي َو ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

ِع َن ٌب من �لخليلِ

ُب ْرتُقال من يافا

َم ْو ٌز من �أريحا

َز ْيتو ٌن من نابلس

َفر�ولَ ٌة من َغ َزة

َق ْم ٌح من َصفَد

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
مرير و�ل�ستلام.
 المهارة الحرك ّية� :لتّ ُ�لسرعة� ،لتّو�فق �لعصبي و�لعضلي.
 -القدرة البدن ّية� :ل َرشاقةّ ،
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بَ .مدي َنتي َم ْن َتكو ُن ؟

َبي �للّه �إِبر�هي َم �لْ َخليل ،و َت ْش َت ِه ُر بِزِر� َع ِة �لْ ِع َن ِب.
ُ .١س ِم َي ْت بِهذ� ْ
�ل�س ِم نِ ْس َب ًة �إِلى ن ِ
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
� .٢أ ْج َم ُل ُمد ُِن ِ
وس ِط ،و َت ْش َت ِه ُر بِزر� َع ِة �لْفَر�ول َِة(.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
ساح ِل َ�لب ْح ِر �لْ ُم َت ِ
اريخ ،و َت ْش َت ِه ُر بِزِر� َع ِة �لْ َموزِ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
� .3أق َد ُم َمدين ٍة في �لتّ ِ
طين ،و َتق ُع على شاطى ِء �لْ َب ْح ِر �لْ ُم َت َو ِس ِطَ ،و َت ْش َت ِه ُر بِزِر� َع ِة �لْ ِح ْم ِض ّي ِ
ات.
روس ِف ْ
لس َ
َ .٤ع ُ
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
سطينَ ،و َت ْش َت ِه ُر بِزر� َع ِة �لْ ُح ِ
بوب و�أ َه ُم َها �لْ َق ْمح(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
َ .٥سلَ ُة ُخضا ِر ِف َل َ
ِ
�لص ِ
�لزيتون( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ).
ابون ِم ْن َز ْي ِت
َ .٦جب ُل �لنّارَِ ،و َت ْش َت ِه ُر بِ ِصنا َع ِة ّ

ماء �لْ ُمد ُِن �لْ ِف َل ْسطي ِن َي ِة �ل�آتِ َية(،طوباس  -نابلس  -يافا َ -
الخليل
د� -أ ْش ُط ُب �أ ْس َ
 َغ ّزة  -اأريحا) و�أك ِو ُن ِم َن �لْ ُح ِروف �لْم َت َب ِق َي ِة و�حد ًة ِم ْن َخ ِ
ير�ت بِلادي.
ا

ل خ ل ي ل
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ي ل
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ا ْل ُح ُ
روف ا ْل ُم َت َب ِقي ُة ِهي

اس ُم ا ْل َم ْح ِ
صول ُه َو:
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ُ
َشاط (� :)٢أ َص ِم ُم ِقناعي
دوات ا ْل ُم ْست َْخدَ َم ُة:
أا - .ال�أ ُ
تيكي � -ألْو� ٌن َ -خ ْي ُط مطّ ٍ
ص ْم ٌغ.َص (من �ل َن ْو ِع
اط َ
ْ
َو َر ٌق ُم َق ّوى ِ -مق ٌ
�لبلاس ّ
وات الت ّْصمي ِم:
 ُخ ُط ُ�.١أ َر ْس ُم شَ ْك َل �لثَ َم َر ِة على �لْ َو َر ِق �لْ ُم َق ّوى َو�ألَ ِونُه.
ص �لشَ ْك َل ثُ َم �أ ْع َم ُل فُ ْت َحتينِ لِ ْل َع ْي َن ْينِ .
�.٢أقُ ُ
�.3أ ْع َم ُل فُ ْت َح َت ْينِ ِع ْن َد َم ِ
كان �ل� أ ُذ ِنَ ،و�أث ِب ُت �لْ َخ ْي َط
�أق ِنع ٌة ُمخت ِلف ٌة
�لْ َمطّ ِاط َي� ،أ ْو �أ َث ِب ُت �لْ ِقنا َع على َعصا َخ َش ِب َية.
ب� .أ َض ُع د�ئِ َر ًة َح ْو َل �لْ َم ْجمو َع ِة �لَتي تُ َمثِلُني.
�ل َز ْيتون

�لْ ِح ْم ِض ّيات

�لْ َم ْوز

�لفَر�ولَة

�لْ ِع َنب

�لْ َق ْمح

نَشاط (َ :)3فو�ئِدي ( َم ْس َر ُح �لدُمى)
ض �لْ َمحاصي ِل �ل ِزر�ع َي ِة �لَتي َت ْش َت ِه ُر بِها َمدي َنتي.
�أ .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،أ َس ّمي َب ْع َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب �-أ َض ُع �إِشارةَ
�س ُم �ل ُمن َت ِج
َز ْيتو ٌن
ِع َن ٌب
ُب ْرتُقال
ر�ولَة
َف ْ
َق ْم ٌح

ُمقابِ َل �لْ ُم ْن َت ِج �لَذي ن َْحص ُل َع َلي ِه ِم َن �ل َن ِ
باتات في �لْ َج ْد َو ِل �ل�آتي:
َعصير

ُم َربّى

َز ْيت

ج� -أخْ تا ُر �لْ َك ِل َم َة �لْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،و�أ ْك ُت ُبها في �لْفَر� ِغ.
�ل َز ْيتون

�لْ ُب ْرتُقال

�لْ ُخ ْبز

.١ن َْص َن ُع ِم َن �ل َق ْم ِح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لشَ ِه ّي.
.٢ن َْح ُص ُل على �ل َز ِ
يت ِم َن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
.3ن َْص َن ُع ِم َن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعصير�ً لَذيذ�ً.
�لخليلِ
نَشاط (ِ :)٤ع َن ٌب ِم َن َ
�لخليل) َم َع ُز َملائي:
�أ� .أ َر ِد ُد نَشي َد (�لشَ ْه ُد في ِع َن ِب َ
�لشَ ه ُد في ِع َن ِب �لْ َخليلِ َو ُعيو ُن َما ٍء َس ْل َسبيل
تاريخ َطويل
ِه َي �إِ ْر ُث جيلٍ َب ْع َد جيل َو ِك ُ
فاح ٍ
ِجنا ُن ِجنا ُن  ..بِ ُعم ِر �ل َزمان  ..و َما لِلد َِخي ِل بِها ِم ْن َمكان
َسلِ ْم َعلى ِو ْديانِها و�ل َط ْي ِر في �أ ْفنانِها
و�لْ َكر ِم في ُب ْستانِها و�ل َنا ِر في َص ّو�نِها
36

َطحين

ب� .أ ْك ِم ُل �لفَر� َغ بِالْ َكلم ِة �لْ ِ
مناس َبة:
بِطا َق ُة ُه ِو َية
ْ�سمي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َت ْكثُ ُر زِر� َعتي في َمدي َن ِة :
ُي ْص َن ُع ِمنّي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم ْو ِس ُم ِق َطافي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َي ٍة �أخْ َرى َت ْش َت ِه ُر بِزِر� َع ِة �لْ ِع َن ِب.
ج .ب ِمساعد ِة �أ ْس َرتي� ،أ ْك ُت ُب �أ ْس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ِم ْن يافا.
نَشاط (ِ :)٤ح ْم ِض ّي ٌ
�أ� .أ ْك ِم ُل �لْفَر� َغ بِالْ َك ِل َم ِة �لْ ُم ِ
ناس َبة:
بِطا َق ُة ُه ِو َية
ْ�سمي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َت ْكثُ ُر زِر� َعتي في َمدي َن ِة :
ُي ْص َن ُع ِمنّي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم ْو ِس ُم ِقطافي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب� .أ َك ِو ُن من �لْ َك ِ
لمات �ل�آتِ َي ِة ُج َملا ً ُمفيدَة:
َمدي َنة
َيافا
�لْ ُب ْر ُتقال و�للَ ْيمون

َت ْش َت ِه ُر

بِزِر� َع ِة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ثِما َر

ُ�لب ْر ُت ِ
ف
قال و�للَ ْيمون نَ ْق ِط ُ

َف ْصلِ

في

�لشّ تا ِء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لوثب. -القدرة البدن ّية� :ل َرشاقة� ،لق ّوة.

ج� .أ َص ِم ُم بِطا َق َة ُه ِو َي ٍة لِلثّ َمر ِة �لَتي �أ ِح ُبها:
بِطا َق ُة ُه ِو َية
ْ�سمي:

صور ُة �لثَ َمرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َت ْك ُث ُر زِر� َعتي في َمدي َن ِة :
ُي ْص َن ُع ِمنّي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم ْو ِس ُم ِقطافي:
3٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ٌ
تطبيقي� :أ ْص َن ُع َعصير�ً لذيذ�ً.
َشاط
ٌ
�أ َتت َب ُع ُخ ُط ِ
و�ت َتحضي ِر َعصير �لْ ُبرتُ ِ
قال �ل�آتِ َية:
تاج؟ َح ّب ٍ
قالِ ،سكّين� ،آلَ ُة َع ْص ِر ُ�لب ْرتُ ِ
ات ِم َن �لْ ُب ْرتُ ِ
قال (�لْ َع ّصا َرة).
ماذ� �أ ْح ُ

� .١أ َغ ِس ُل َح ّب ِ
ات �لْ ُب ْرتُ ِ
قال َج ِيد�ً� .٢ .أ ْق َط ُع َح َب َة ُ�لب ْرتُ ِ
قال �إِلى نِ ْص َف ْينِ بِ ُمسا َعدَة �أ ّمي.

� .3أ ْع ِص ُر ُ�لب ْر ُتقا َل بِال َع ّصا َرة.

ناو ِل َو ْج َب ِة إِ�ل� ْفطار.
ثناء َت ُ
� -٤أ ْش َر ُب �لْ َع َ
صير �للَذي َذ �أ َ

ر�ت ِبلادي ل� ُت َق َد ُر ب َِث َمنٍ .
نَشاط (َ :)٦خ ْي ُ
ب .أ� َك ِو ُن ِم َن �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتِ َي ِة ُج َملا ً ُمفيدَة:
َخ ْي ِ
ر�ت
َعلى
َي ِج ُب
�أحا ِف َظ

�أ ْن

بِلادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

بِلادي

َثير ٌة
ك َ

�ت
َخي ْر ُ

�لْ ِع َن ُب

ِم ْنها

َو�ل َز ْيتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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شاط �لْ ِخ ِ
�ل َن ُ
تام ُيَ :هيا بِنا نَ ْن َت ِخب
�أَ .ب ْع َد �نْ ِتها ِء �ل�نْ ِت ِ
َتيج َة �ل َت ْصويت �ل ِنهائ َي َة .
خابات� ،أ ْك ُت ُب ن َ
�س ُم �ل ُم َرشَ ِح
�لْ َق ْم ُح
�لْ َم ْو ُز

َع َد ُد � ْل� أ ْصو�ت

�لْفر� ِولَ ُة
�لْ َزيتو ُن

ات
�لْ ِح ْم ِض ّي ُ
�لْ ِع َن ُب
�لْ َم ْجمو ُع

�لْ ُم َرشَ ُح �لْفائِ ُز

4٠

بال�نْ ِت ِ
خابات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

رس ُم لَ ْوح ًة َف ِن َي ًة لِ َخ ْي ِ
ر�ت بِلادي� ،أو �ألْ ِص ُق ُص َور�ً َجمي َل ًة.
ب� -أ ُ

4١

ف ال ّزيْتون
ّرس الثّانيَ :مع ًا َن ْق ِط ُ
الد ُ
النّ ُ
هيديَ ( :زيْتون بِلادي)
شاط الت ّْم
ّ
�أ� .أ َر ِد ُد �ل َنشي َد �ل�آتي َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
َعلى َدلْعونا
َعلى َدلْعونا و َعلى َدلْعونا َز ْي ِ
تون ْبلا ِدي �أ ْجم ْل ما ْي ُكونا
َز ْيتون ْبلادي و�للَو ِز �ل�أخْ َضر و�لْمريم َية وما َب ْنسى �ل َز ْعتر
يب َط ْع ِم ْتها بِ ِ
زيت �ل َزيتونا
و�أ ْقر�ص �ل ِع ِجة لَ ّما َ
بتتح َمر َما �أ ْط ْ
�لصورتينِ �ل�آتِ َي َت ْينِ َ ،و�أن َِاق ُشهما َم َع ُم َعلِمي و ُز َملائي:
ب� -أ َتاأ َم ُل ّ

َم ِ
ناط ُق َج َب ِل َية
مات �لْ ُم ِ
بار�ت �ل�آتِ َي َة بِالْ َك ِل ِ
ج� :أ ْك ِم ُل �لْ ِع ِ
ناس َبة:
�لسهول
�لْ ِجبال
ُ

َم ِ
ناط ُق َس ْه ِل َية
نابلس

 .١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمدي َن ُة ِم ْن �أ ْشه ِر �لْ ُمد ُِن �ل ِف َل ْسطي ِن َي ِة في زِر� َع ِة �أ ْشجا ِر �ل َز ِ
يتون.
َ .٢ت ْك ُث ُر زِر� َع ُة �أ ْشجار �ل َز ْي ِ
تون في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
4٢

نَشاط (َ :)١ز ْيتونَتي �لْ ُمباركَة
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

ب� .أ ِ
ش شَ فَويّاً:
ناق ُ
تون ِم َن � ْل� أ ْشجا ِر �لْ ُم َع ِم َر ِةَ ،غير ُم َت ِ
تُ ْع َت ُبر شَ َج َر ُة �ل َز ْي ِ
ساق َط ِة �ل� أ ْور�ق.
�لصو َر ِة وما ُي ِ
ناس ُبها:
ج� .أ ِص ُل َب ْي َن ّ

شَ َج َر ُة َز ْي ُتون

ات ِم َن �ل َزيتون
َح ّب ٌ

ُغ ْص ُن شَ َجر ِة �ل َز ِ
يتون
43

ف ثِما َر �ل َز ْي ِ
تون
نشاط (َ :)٢ه ّيا نَ ْق ِط ُ
�لص َو َر �ل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

ب� .أخْ تا ُر �لْ َك ِل َم َة �لْ ُم ِ
ناس َب َة ،ثُ َم �أ ْك ُت ُبها في �لْفَر�غ.
�لْ َخريف
عاو ُن
و�ت
�أ َد ٌ
�أ َت َ

�ل َز ْي ِ
تون

َ .١ي ْس َت ِع ُد �ل ِف َل ْسطي ِن ّيو َن لِ َق ْط ِف ثِما ِر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َف ْصلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َم َع �أ ْس َرتي في َق ْط ِف ثِما ِر �ل َز ْي ِ
تون.
.3ن َْس َتخ ِد ُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمخْ ت ِلف ًة لِ َق ْط ِف ثِما ِر �ل َز ِ
يتون.
شُ :ي ْك ِث ُر �ل ِف َل ْسطي ِن ّيو َن ِم ْن زِر� َع ِة �أشجا ِر �ل َز ِ
يتون.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
طف ال ّزيتون) يح ِقق ما ي أاتي:
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي (ه ّيا نُ َق ِل ُد َق َ
 المهارة الحرك ّية� :لحركة بمستويات مختلفة. -القدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.
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نَشاط (َ :)3فو�ئِ ُد شَ َجر ِة �ل َز ِ
يتون
�لص َو َر �ل�آتِي َة ،و�أ ِ
ش َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي َفو�ئِ َد شَ َج َر ِة �ل َز ْي ِ
تون.
�أ� -أ َتاأ َم ُل ُ
ناق ُ

�لصو ِر �ل ّسابِ َق ِة� ،أ ْك ِم ُل �لْفَر� َغ بِما ُي ِ
�لص ْندوق:
ناس ُب ُه ِم َن ُ
ب .بع َد ُمشا َهد ِة ُ
�لْ َزيت
�لْصابون
َخ َشب
.١ن َْس َتخْ ر ُِج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِم ْن ثِما ِر �ل َز ِ
يتون.
ُ .٢ي ْس َتخْ َد ُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ل َز ِ
يتون في �ل َت ْد ِف َئ ِة َو ِصنا َع ِة �ل ُت َح ِف.
يت �ل َز ِ
ــصــ َنـ ُع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِم ْن َز ِ
يتون.
ُ .3ي ْ
ج�.أ ْذك ُُر َفو�ئِ َد �أخْ رى لِ َش َج َر ِة �ل َز ْي ِ
تون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�لْ َمث ُل �لشَ ْع ِب ّي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
يت �ل َز ِ
يتون في �لْ ِعلاج.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شُ :ي ْس َتخْ د ُم َز ُ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ( زيتوننا مفيد ) يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتّصويب. -القدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.

نشاط (َ :)٤ل� َت ْق َت ِلعوني ِم ْن �أرضي
�لصو َر َت ْينِ �ل�آتِ َي َت ْينِ َ ،و�أ ِ
ناق ُش ُهما َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي.
�أ َتاأ َم ُل ُ
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شاط �لْ ِخ ِ
تام ّي:زِيار ٌة �إِلى م ْع َصر ِة �ل َز ْي ِ
�ل َن ُ
تون
سب �لْ ِ
مر�حلِ �لَتي َت ُم ُر بِ َها َع َم ِل َي ُة َع ْص ِر �ل َز ْي ِ
تون.
�أ� .أ َرقِ ُم ُ
�لصو َر من (َ )٤-١ح َ

ين �لْ َم ِ
عاص ِر �لْقَدي َم ِة ،و�لْ َمعاص ِر �لْ َحدي َث ِة ِم ْن َح ْي ُث (�لْ َو ْق ُت،
ب� .أقا ِر ُن َب َ
جهدُ ،و َع َد ُد �ل� أ ْفر�د).
َو�لْ ْ
َو ْج ُه ا ْل ُمقا َر َنة

�لْ َو ْق ُت
�لْ ُجه ُد
لين في �ل َم ْع َصر ِة
َعد ُد �ل� أ ْفر� ِد �لْعا ِم َ

ا ْل َم ِ
عاص ُر ا ْل َقديم ُة

ا ْل َم ِ
عاص ُر ا ْل َحدي َث ُة

ش :ن َْستفي ُد ِمن �لْ ُم َخلَ ِ
فات �لنّاتِ َج ِة عن َع َم ِل َي ِة َع ْص ِر
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
�ل َز ْي ِ
تون (�لْ ِج ِفت).
47

س الثّالِثُ :خب ُز اأ ِمي
ال ّد ْر ُ
النّ ُ
وح ّب ُة ال َق ْم ِح
شاط الت ّْم
ّجاج ُة َ
هيدي :الد َ
ّ

�لص َو َر كَما َور َدت في �لْ ِق َصة ،بِ َوضْ ِع �أ ْرقا ٍم من ( )٥-١في �لْ ُم َر َبعات:
�أ� .أ َرت ُِب ُ

ين صو َر ِة �لْ َح ِ
َجاج ِة في
يو�ن في َ
ف � ْل� أ َول ،و�لْ ُمسا َعد ِة �لَتي َق َد َمها لِلد َ
�لص ِ
ب� .أ ِص ُل َب َ
ف �لثَاني.
َ
�لص ِ

زِر� َع ُة �ل َق ْمح
4٨

َحصا ُد �ل َق ْمح

َج ْم ُع ُح ِ
بوب �ل َق ْم ِح َو َط ْح ِنها

دَ .ه ّيا ن ِ
َجاج َة في �لْ ُو ِ
صول �إِلى ُح ِ
بوب �لْ َق ْم ِح:
ُساع ُد �لد َ
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ر�ء
نشاط (ِ :)١م ْن َح َب ٍة �إِلى ُس ْن ُب َل ٍة َخضْ َ
�أ .بِ ُمسا َعد ِة ُمعلِمي �أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِي َة:
ش ُ
ناق ُ

ب� .أ ْك ِم ُل �لْ ُج َم َل �ل�آتِ َي َة بِالْ َك ِلمة �لْ ُم ِ
ناس َبة:
بوب �لْق ْم ِح
ُ -١ح ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س.
�لْ َم ْل َم ِ

�لصور ِة �لر�بعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�لسنابِلِ في ّ
 -٢لَ ْو ُن َ
ِ -3م َن �لْ ُمد ُِن �لفلسطينية �لَتي َت ْش َت ِه ُر بِزِر� َع ِة �لْ َق ْم ِح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
5٠

ج� .ألَ ِو ُن َسنابِ َل �لْ َق ْم ِح بِاللَ ِ
ون � ْل�أخْ َضرِ:

5١

نشاط (ِ :)٢من ُس ْن ُب َل ٍة َخضْ ر�ء �إِلى ُس ْن ُب َل ٍة َصفر�ء
�أ� .أ ِ
�لصور �ل�آتِ َية:
ش َم َع ُمعلِمي ّ
ناق ُ

ات �ل ُم ِ
�لج َم َل �ل�آتِ َي َة بال َك ِل َم ِ
ناس َب ِة:
ب� .أ ْك ِم ُل ُ
�لْ َو ْق َت
َح ّصا َدة
ِم ْنجل

�لْ ُجهد

اح في َح َصا ِد �لْ َق ْم ِح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ُ .١ت َس َمى � ْل�أد� ُة �لَتي َي ْس َتخْ ِد ُم َها �لْ َف ّل ُ
 .٢تُ َس َمى �ل�آل ُة �لْ ُم ْس َتخْ َد َم ُة في َحصا ِد �لْ َق ْم ِح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
و�ت �لْ َحدي َث ُة تُ َوفِ ُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
� .3ل� أ َد ُ
5٢

نَشاط (ِ : )3م َن �لْق ْم ِح �إِلى �ل َط ِحين
�أ� .أ ِ
�لصو َرت ْينِ �ل�آتِ َيت ْين:
ش َم َع ُمعلِمي ُ
ناق ُ

�لص َو َر �ل�آتِ َية ،بِ َوضْ ِع �أ ْرقا ٍم من ()٤-١؛ في �لْ ُم َر َبعات:
ب� .أ َرت ُِب ُ

تيب �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتِ َية؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َدةًَ ،و�أ ْك ُت ُبها.
ج� .أعي ُد َت ْر َ
�ل َق ْم َح
�لدَقيق
نَ ْط َح ُن
َعلى
نح ُص َل
لِ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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نَشاط (ِ :)٤م َن �ل َطحينِ �إِلى َر ِ
غيف �لْ ُخ ْب ِز
�أ� .أ ِ
�لصو َر �ل�آتي َة َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

َطحين

َت ْجهي ُز �لْ َعجين

�لْ َخ ْب ُز في �لطّابون

غيف �لْ ُخ ْب ِز
َر ُ

ب� .أ َر ِد ُد �ل َنشي َد �ل�آتي َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
َع ّمي يا َخ ّباز
جين
َع ّمي يا َخ ّبا ْز
� ْع ِج ْن لي َع ْ
ُرقُ ْه ُرقُ ْه ْ
حين
هيك
و ُرشُ ْه بِال َط ْ
زتين
�إ ْق ِل ُبه بيد ْي ْك
� ْع َم ْل ُخ ْب ْ
تين
َط ْعميني ِمن ُه لُ ْقم ْة
َيا ريتو َص ّح ْ
ومن ُخب ْز �لطّابو ْن
�أ ْعطيني ُخ ْبزِة ْشر� ْك
لَس ْيدي َماأْمو ْن
َر ْح نِ ْع َم ْل ْم َسخَ ْن
َي َت َحد َُث َهذ� �ل َنشي ُد َعن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
تيب �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتِ َية؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َدةًَ ،و�أ ْك ُت ُبها.
ج� .أعي ُد َت ْر َ
ُخب ُز

لَذيذ

�أ ّمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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نَشاط (�ْ :)٥س ِتخْ
د�مات �أخْ رى لِل َطحين
ٌ
�أ� .أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِ َية:
ش َم َع ُمعلِمي ُ
ناق ُ

ِ
ض ْ�س ِتخْ
د�مات �ل َطحين:
ب� .أ ْك ُت ُب َب ْع َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�ل َن ُ
(خ ْب ُز �أ ّمي لَذي ٌذ)
تاميُ :
شاط �لْ ِخ ُ

بِطا َق ُة َد ْعوة

ف �لثّاني � ْل�أساسي في َم ْد َر َس ِة
نَ َت َش َر ُ
ف ن َْح ُن َط َل َب ُة َ
�لص ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِ َد ْع َوتِ ُك ْم لِ ُمشا َر َك ِتنا في ن ِ
َشاط

( ُخ ْب ُز اأ ّمي َلذي ٌذ )

َو َذلكَ َيوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �لْ ُمو�فق
�لسا َع ِة �لث ِّام َن ِة َو�ل ِن ْصف َصباحاً وح َتى �لثّانِ َي َة
ِم َن ّ
َع ْش َر َة و�ل ِن ْص ِف ُظ ْهر�ًَ ،ح ْي ُث َس َنقو ُم بِ َت ْحضي ِر �لْ ُخ ْب ِز
بِ ُمسا َع َدتِ ُكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاو َن ُك ْم .
َن ْش ُك ُر َل ُك ْم َد ْع َم ُك ْم َو َت ُ
ُحضو ُرك ُْم ُي ْف ِر ُحنا
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ّرس ال ّرابع :اأعتَني ِباأرضي
الد ُ
النّ ُ
ّمهيدي :اأ ْرضي اأغ َلى ِم َن ال ّذ َهب
شاط الت
ّ
�أ� .أ َر ِد ُد �ل َنشي َد �ل�آتي َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
َع َلى َدل ُعونا

َعلى َدلْعونا
�أرض ْجد�دي
�أرضي َو�لله
و َب ْحميها َو�لله
َب ْعطيها روحي
هيك َو ّصاني
َعلى َدلْعونا
�أرض ْجد�دي
ب� .ألَ ِون:

َعلى َدلْعونا
�أ ْحلى ما يكونا
ْبروحي �أ ْفديها
ِمن �للِي يِعاديها
و َب ْرويها بِدمي
َو�لله َجدّي
َعلى َدلْعونا
�أ ْحلى ما يكونا

ْ َْ
الرض
57

تيب �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتِ َية؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفي َدةًَ ،و�أ ْك ُت ُبها.
ج� .أعي ُد َت ْر َ
�أغلى

ض
�ل� أ ْر ُ

َما

نَ ْم ِل ْك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط (� :)١أ ْرضي َم ْص َد ُر ِغذ�ئي
و�س ِمها:
�أ� .أ ِص ُل َب َ
ين صور ِة �لثِما ِر ْ
َب ْندورة
با ِذنْجان
َفر�ولَة
كوسا
تين
5٨

�لس َل ِة و�ألَ ِونُها:
ب� .أ ْر ُس ُم ثِمار�ً شا َه ْدتُها في َ

شُ :ت َص ِد ُر ِف َل ْسطي ُن َك ِم ّي ٍ
ات ِم َن �لْفر�ولَ ِة �إِلى �لْ َخارِج.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
ض �لْ َخي ِر
نشاط ( :)٢زِيار ٌة �إِلى �أر ِ
ف شَ فويّا َما شا َه ْدت ُه ِخلا َل زِيار ِة � ْل� أ ْرض.
�أ� .أ ِص ُ
ماءها:
ب� .ألْ ِص ُق ُص َور�ً لِ َمحاصي َل شا َه ْدتُها ِخلا َل زِيار ِة � ْل� أ ْرضَِ ،و�أ ْك ُت ُب �أ ْس َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ج� .أ ِ
�لص َو َر �ل�آتِي َة َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
ش ُ
ناق ُ

ِحر� َث ُة � ْل� أ ْرض

ِر ُي �ل َم ْزروعات

شيب � ْل� أ ْرض
َت ْع ُ

د� .أ َرت ُِب �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتي َة؛ لِ� أ َك ِو َن ُجم َلت ْينِ ُمفي َد َت ْين:
بِ َها
َو�أ ْع َتني
�أ ْرضي

َت ْقلي ُم �ل� أ ْشجار

�أ ِح ُب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

َم ْص َد ٌر

تاج
لِ ْل إِانْ ِ

رض
�ل� أ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط (َ :)3ه ّيا نُ َقلِ ُد
�أ� .أ َع ِب ُر شَ فَويّاً َع ْن َر�أْيي في �ل َت َص ُر ِ
فات �ل�آتِي ِة:

6٠

مات �لْ ُم ِ
�لص ْن ِ
ناسب َةَ ،و�أ ْك ُتبها في �لف ِ
دوق �لْ َك ِل ِ
َر�غات:
ب� .أخْ تا ُر ِم َن ُ
َت ْقليم
َت ْعشيب
َت ْسميد
ِحر�ثَة
� .١إِز�لَ ُة � ْل� أ ْع ِ
�لضار ِة ِم َن �ل� أ ْرضِ (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
شاب ّ
ص � ْل� أ ْغ ِ
صان �لْجافَة (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
َ .٢ق ُ
ض لِل ِزر� َعة (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
َ .3ت ْج ِهي ُز � ْل� أ ْر ِ
�لسما ِد َعلى �ل َنبات (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
َ .٤وضْ ُع َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتّح ّرك بمستويات و�تّجاهات مختلفة. -القدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لمرونة� ،لتّو�فق.

ِ
�ل َن ُ
تامي� :أ ْع َتني بِ َحدي َق ِة َم ْد َرستي
خ
شاط �لْ ُ
 �أشا ِر ُك ُز َملائي في �لْ ِعنا َي ِة بِ َحدي َق ِة �لْ َمد َر َسة.شاط �لْ ِخ ِ
ات �ل َن ِ
رس ِة لِ ُحضو ِر َفعالِ ّي ِ
تام ّي.
َ -د ْعو ُة ُمدير �لْ َم ْد َ

6١

3

الوحدة الثالثة

َق ْط َر ُة ماء

بِا ْلما ِء َن ْحيا

اأ ُ
حافظ عَلى
ا ْلماء

ِميا ُه بِلادي
6٢

س ا ْل� أ ّول :بِا ْلما ِء َن ْحيا
ال ّد ْر ُ
ِ
حال�ت ا ْلما ّدة
النّشاط الت ّْمهي ِد ُي :لِ َنتَذ ّك َر
دو ِل و ْفقاً لِحالَ ِة �لْما َد ِة :
ف �ل َمو� َد في �لْ َج َ
�أ َص ِن ُ
َحليب ُبخا ُر ماء ُم َك َع ُب َج ِليد
صير ُبرتُقال كُ ْر ِس ّي
َع ُ

َماء

َص ْل َبة

سائِ َلة

غا ِز َية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لسابِقِ ثَلا َث ُة �أ ْش ٍ
يوج ُد ِفي �لْ َج ِ
كال تُع ِب ُر َع ْن
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شَ :
دول ّ
ما َد ٍة ِ
و�ح َد ٍة� ،أ ْب َح ُث َع ْنها َو�أ ْك ُتبها في �لْفَر�غ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ( ه ّيا نتذ ّك ُر حال�ت الما ّدة ) يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لجري في عدّة �تّجاهات� ،لتّصويب. -القدرة البدن ّية� :ل ّرشاقة� ،لتّو�زن� ،لتو�فق �لعصبي و�لعضلي.
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ف ِص ِ
فات �لْماء
و�سي �أ ْك َت ِش ُ
نَشاط ( :)١بِ َح ّ
حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة
�أ� .أ َض ُع �إِشا َر َة �أما َم �لْ ِعبا َر ِة َ
�لص َ

�أما َم �لْ ِعبا َر ِة �لْ ِ
خاط َئة:

) ِم ْن ِص ِ
فات �لْما ِء �لْ ّصالِ ِح لِلشُ ْر ِب �أ ْن َيكو َن َط ْع ُم ُه ُح ْلو ً�.
( .١
) ِم ْن ِص ِ
�لصالِح لِلشُ ْر ِب �أ ْن َتكو َن ر�ئِ َح ُت ُه َع ِط َرة.
( .٢
فات �لْما ِء ّ
س لَ ُه لَ ْو ٌن ول� َط ْع ٌم َول� ر�ئِ َحة.
( .3
) �لْ ُ
ماء �ل َن ِق ُي لَ ْي َ
س �ل�آتِية:
س ِم َن �لْ ُكؤو ِ
ب� .أ َتاأ َم ُل شَ ْك َل �لْما ِء في كُ ِل َكاأْ ٍ

�أ َض ُع

�لسابِقَة:
َح ْو َل �لْ َك ِل َم ِة �لَتي تُع ِب ُر َعنِ ّ
�لصور ِة ّ

شَ ْك ُل �لْما ِء في �لْ ُكؤوس:
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ُم َتشابِه

ُمخْ َت ِلف

د� .أ َرت ُِب �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتي َة لِ� أ َك ِو َن ُجم َلت ْينِ ُمفي َد َت ْين:
س
لَ ْو ٌن
�أ ْو
�لْماء
لَ ُه
لَ ْي َ

�أ ْو ر�ئِ َحة

َط ْعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

َياأ ُخ ُذ

إِ�ل�نا ِء

ماء
�لْ ُ

�لَذي

شَ ْك َل

يوض ُع
َ

فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ماء في َت ْر ِ
كيب �لْ َعدي ِد ِم َن �ل َمو� ّد.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شَ :ي ْد ُخ ُل �لْ ُ
نَشاط (� :)٢أ َغنّي لِ ْلماء
�أ� .أر ِد ُد �ل َن ِشيد:
ــــــس َو َهـــــــو� ْء
مـــاء ٌ
مـــاء ٌ
ٌ
مـــاء مـــاء �أ ْر ٌ
ض شَ ــم ْـ ٌ
ُسـ ْبحا َن َربّــي �لْ َخـ ّلاق
َخ َلـــ َق ِم َن �لْمـــــاء �ل� أ ْشـــيا ْء
�نْ ُظ ـ ْر �نْ ُظ ـ ْر َي ــا َفطي ـ ْـن و َت َع َرفْ َعل ــى َح ِ
ال�ت �لْم ــا ِء
َم َرة سائِل َ ...م َرة َص ْلب َ ...م َرة غا ْز
هذ ِ
هي حال�ت �لْماء
ه
َ
ماء
يجري في كُ ِل �ل�أنْحا ِء
ْ
ماء ٌ
ماء ٌ
ماء ٌ
ٌ
ن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َي َتحد َُث �ل َن ِشي ُد َع ْ
ِ
دت في �ل َنشي ِد:
�أ ْك ُت ُب
حال�ت �لْما ِء �لَتي َو َر ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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و�لصو َر ِة �لْ ُم ِ
ناس َب ِة لَها:
ين حالَ ِة �لْما ِء ّ
ب� .أ ِص ُل َب َ
�لسائِلة
ّ

�لص ْل َبة
َ

�لْغا ِز َية
�لصو َر �ل�آتِ َية ،و�أ ْك ُت ُب حالَ َة �لْما ِء �أ ْسف َل كُ ٍل ِم ْنها:
ج� .أ َتاأ َم ُل ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

نَشاط ( :)3في ُمخْ َت َب ِر �لْ ُعلوم
شاط في ُمخْ َت َب ِر �لْ ُعلوم� ،أ ِ
�أَ .ب ْع َد َت ْنفي ِذ �ل َن ِ
�لصو َر َة �ل�آتِ َي َة:
ش َم َع ُمعلِمي ّ
ناق ُ

َص ْلب

سائِل

ُبخار

�أ ِ
ماء:
ل�ح ُظ �أ َن �لْ َ
َ .١ي َت َح َو ُل �إِلى َجلي ٍد َع ْن َ
طريق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
َ .٢ي َت َح َو ُل �إِلى ُبخـا ٍر َع ْن َ
طريق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�أ� .أ َض ُع �إِشا َر َة
( .١
( .٢
( .3

حيح ِةَ ،و�إِشا َر َة
�أما َم �لْ ِعبا َر ِة َ
�لص َ

�أما َم �لْ ِعبا َر ِة �لْ ِ
خاط َئة:

) �أخْ ر ُِج ِق َط َع �لثَ ْل ِج ِم َن �لْ ُمج ّم ِد و�آكُلُها.
) �أ َض ُع َي َد َي َف ْوقَ ُبخا ِر �لْما ِء �لَذي َي َتصا َع ُد ِم ْن وِعا ِء �لْما ِء �لْ َمغْلي.
) �أ ْس َب ُح في بِرك ِة ما ٍء نَظيفَة.
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�لسائِلِ ( َت ْسخين �أو َت ْبريد):
ج� -أ ْك ُت ُب �لْ َع َم ِل َي َة �لَتي تُ َح ِو ُل َحال َة ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�لصو َر ِة �لْ ُمجا ِو َر ِة،
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
ش� :أ َت َم َع ُن في ّ
ف ما َيحد ُُث ِع ْن َد َت ْسخينِ ِق َط ٍع ِم َن
َو�أ ِص ُ
�لْ َجليد؟ �أ ْك ُت ُب ما َت َو َص ْل ُت �إِلَ ْيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�لسائِ َل ُة لِ ْلما ِء
نَشاط (� :)٤لْحال ُة ّ
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِمي َو ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

�لسابِ َق ِة بِاأنَها َت ْح َتوي َعلى
َت َتشا َب ُه �لْمو� ُد في ُ
�لص َو ِر ّ
6٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�لسائِل ِة،
ياء َت ْح َتوي َعلى �لْما ِء في �لْحالَ ِة ّ
ب .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،ألْ ِص ُق ُص َور�ً لِ� أ ْش َ
ماء َها:
و�أ ْك ُت ُب �أ ْس َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�لص ْلب ُة لِ ْلما ِء
نَشاط (� :)٥لْحال ُة َ
�لص َو َر � ْل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

حيح ِة في َما َياأتي:
�أ� .أ َض ُع �إِشا َر َة �أما َم �لْ ِعبا َر ِة َ
�لص َ
ناو ُل َقليلا ً ِم َن �لْ ُمثلَ ِ
جات �للَذي َذة.
( .١
) �أ ْش ُع ُر بِالح ِر �لشَ دي ِدَ ،فاأ َت َ
س لَ ُه شَ ْك ٌل �أو َح ْجم.
( .٢
ماء في �لْحالَ ِة َ
) �لْ ُ
�لص ْل َب ِة لَ ْي َ
�لسائِ ُل �إِلى َص ْل ٍب بِال َتب ْريد.
( .3
ماء ّ
) َي َتح َو ُل �لْ ُ
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باح �أح ِد �أيّا ِم �لشِ تا ِءَ ،ف َو َج َد
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
ش�ْ :س َتيق ََظ و�لِدي في َص ِ
جاج َس ّيا َرتِ ِهِ .م ْن �أ ْي َن �أ َت ْت ه ِذ ِه �ل َط َبقة؟
َط َب َق ًة ِم َن �لْ َجلي ِد تُغطّي ُز َ
نَشاط تطبيقيَ :ه َيا نَص َن ُع �ل ُم َثلَجات �للَذي َذة
بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْسرتي� ،أقو ُم بِ ُص ْن ِع �لْ ُمثلَ ِ
جات �لَتي �أ ِح ُبها:
لاس ِ
ــب ُم َثلَ ٍ
تيك ّيةَ ،عصير َحسب
ُؤوس بِ ْ
ا ْل َموا ّد ا ْل َم ْطلوبةَ :قــو�لِ ُ
جات �أ ْو ك ٌ
لاس ِ
تيك ّية.
�ل َر ْغبة ،عيد�ن َخ َش ِب َية �أو بِ ْ
خطوات العمل:
قالب �لْ ُمثلَ ِ
صير في ِ
جات �أو �ل ُكؤوسِِ ،وم ْن ث َم ن ََض ُع �لْعيد� َن
.١ن ََض ُع �لْ َع َ
خش ِب َية.
�لْ َ
ٍ
ساعات ،ثُ َم
اج ِة لِ ِع َد ِة
ؤوس في ُم َج ِم ِد �لثَ ّل َ
 .٢ن ََض ُع �لْقَو�لِ َب �أو �لْ ُك َ
ناولُها.
نُخْ ر ُِجها َب ْع َد �أ ْن َت ْج َم َد َونَ َت َ

7٠

نَشاط تطبيقي� :ألْ َع ُب َو�أ َت َعلَ ُم
فاخ،
ضر بالونَ ْين� ،أنْ ُ
فخ �لْبالو َن � ْل� أ َو َل بِالْ ِم ْن ِ
�أ� .أ ْح ُ
و�أ ْملا أ �لْبالو َن �لثّاني بِالْما ْء� ،أق ِر ُب �لْبالونَ ْينِ
ِم ْن َم ْص َد ٍر َحر�ر ٍي بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلِمي .ماذ�
َي ْحدُث؟ َولِماذ�؟
بَ .تر� َك َم �لثَ ْل ُج ِخلا َل َف ْص ِل �لشِ تا ِءَ ،و َو َص َل
ص
� ْرتِفا ُع ُه �إِلى نِ ْص ِف ِم ْتر� ،أ ْقتر ُِح ُطرقاً لِل َتخلُ ِ
َلج �لْ ُمتر� ِكم.
ِم َن �لث ِ

نَشاط (� :)٦لْحال ُة �ل َغا ِز َي ُة لِ ْلما ِء ( ُب َخا ُر �لْما ِء)
�أ َتاأ َم ُل �ل ِعبار�ت � ْل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
لابس �لْ ُمبلَل َة َعلى �لْ َح ْبلِ في
َ -١علَق ْ
َت �أ ّمي �لْ َم َ
خارج لِ ُم َد ِة سا َع َت ْينَ ،و ِع ْندَما عا َد ْت َو َج َدتْها
�لْ ِ
جافَة.
َ -٢و َض َع ْت �أخْ تي �إِ ْبريقاً َم ْملوء�ً بِالْما ِء َعلى �لْغازِ،
َص
َون َِس َي ْت ُهَ ،و ِع ْندَما عا َد ْت َو َجد َِت �لْ َ
ماء َق ْد نَق َ
كَثير�ً.
7١

نَشاط (َ :)٧ه َيا نَل َع ُب َم َع �لْما ِء
ندوق؛ لِ� أ ْح ُص َل َعلى ُح ٍ
�لص ِ
�أ� .أ ْش ُط ُب �لْ َك ِل ِ
روف �أك ِو ُن ِم ْنها
مات �لْ َموجو َد َة في ُ
ُج ْم َل ًة ُمفيدَة:
ُبخار ماء
َجليد
سائِل
سـ

روف
�لْ ُح ُ

ا

ئـ

ل ب

حـ جـ

ا

لـ خـ

ا

ت لـ

ا

ا

ل

مـ

ا

يـ

ر

ء

مـ

ا

ء

د

�لْ ُم َتب ِق َية:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ج ْم َل ُة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
�لْ ُ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ( ه ّيا نلعب مع الماء ) يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لمشي بمسار ثابت وتو�زن. -القدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لتو�فق.

7٢

شاط ِ
�ل َن ُ
سر ِح ّي( �أنا �لْماء)
تامي:
عرض َم َ
ٌ
�لخ ّ
 �أشا ِر ُك ُز َملائي في �لْ ِعنا َي ِة بِ َحدي َق ِة �لْ َم ْد َر َسة.شاط �لْ ِخ ِ
ات �ل َن ِ
 َد ْعو ُة ُمدير �لْ َم ْد َر َس ِة لِ ُحضو ِر َفعالِ ّي ِتام ّي.

اأنا ا ْلماء

ا ْل َموا ّد ا ْل َم ْطلوبة :
ِ -١ق َط ُع َك ْر ٍ
تون �أ ْو لَ ّبا ٍد بِاللَ ْون � ْل� أ ْز َرق.
ِ
ُ -٢ص َو ٌر تُع ِب ُر َعن ْ�س ِتخْ
د�مات �لْماء.
 -3شَ َب ٌر ُم َل َون.
 -٤ما َد ٌة ِ
ل�صقَة.
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رس الثّاني :اأ ُ
حافظ عَلى ا ْلماء
ال ّد ُ
شاط الت ّْمهي ِد ُي :ل� ُي ِ
النّ ُ
ش بِدوني
مك ُن ا ْل َع ْي ُ
ِ
�لص َو َر �ل�آتِي َةَ ،و�أ ْس َتخْ ر ُِج ِم ْن َها ْ�س ِتخْ
د�مات �لْماء.
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

د� .أ َرت ُِب �لْ َك ِل ِ
مات �ل�آتِ َي َة؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َلت ْينِ ُمفي َد َت ْين:
بات �لْما ِء
�إِلى
تاج
�ل َن ُ
َي ْح ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ش
�لْ َع ْي ُ

ُي ْم ِك ُن

َل�

ُدو َن

ماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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نَشاط (َ :)١ل� ن ُْسرِف في �لْماء
�لصو َرت ْين �ل�آتِ َي َت ْينَ ،و�أ ِ
ناق ُش ُهما َم َع ُمعلِمي َو ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

لوكات �ل�آتِي ُة َخ ِاط َئة:
�لس ُ
ب� .أ َع ِب ُر شَ َف ِويّاً ،لِ َماذ� تُ ْع َت ُبر ُ
�لس ّيا َر ِة بِ ْاس ِتخْ د� ِم خ ْرطو ِم �لْماء.
َ .١غ ْس ُل َ
َ .٢تر ُك ُص ْنبور �لما ِء َم ْفتوحاً َب ْع َد َغ ْسلِ �ل� أ ْيدي.
ج .بِ ُمسا َع َد ِة �أ ْس َرتي� ،ألْ ِص ُق ُص َور�ً تُ َو ِض ُح ُط ُرقَ َت ْرشي ِد ْ�س ِت ْه ِ
لاك �لْما ِء في
�لْ َم ْنز ِِل و�لْ ُمحا َف َظ ِة َع َل ْيها:

ل�
تُ ْس ِر ْف
في ا ْلماء
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نشاط (� : )٢لْ ُمحا َف َظ ُة َعلى نَظا َف ِة �لْماء
�لصو َرتين �ل�آتِ َي َت ْين ،و�أ ِ
ناق ُش ُهما َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

�لصو َرة (ب)
�لصو َرة ( أ�)
ّ
ّ
�لصو َر ِة (ب):
ب� .أ ْك ُت ُب َمصا ِدر َت َل ُو ِث �لْ ِميا ِه �لَتي َت ْظ َه ُر في ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لتحرك بمسار �أمامي بثبات وتو�زن -القدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لتو�فق.

شاط ِ
�ل َن ُ
سير ٌة ُط ّلابِ َي ٌة
تاميَ :م َ
�لخ ّ

�أ َص ِم ُم َم َع ُز َملائي ِ
ل�ف ٍ
بار�ت �إِ ْرشا ِد َية َح ْو َل �لْ ُمحا َف َظ ِة َعلى �لْما ِء
تات فيها ِع ٌ
رس ِة بِع ْنو�ن
و َت ْرشي ِد ْ�س ِت ْهلا ِك ِه ،و�أشا ِركُ ُه ْم في َم َ
سير ٍة لِل َت ْو ِع َي ِة �ل ُط ّلابِ َي ِة في �لْ َم ْد َ
�لص ِ
"لِ ُن ِ
باح َي ِة.
حاف َظ َعلى �لْماء"َ ،و�أ َت َحد َُث َع ْن َهذ� �لْ َم ْوضو ِع في �ل�إ ذ� َع ِة ّ
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اأ ْوقفوا ه َْد َر ا ْلما ِء

َل� تُ ْس ِر ْف في ا ْلماء

حافِ ُظوا عَلى َنظا َف ِة
ض ا ْلماء (ا ْل َمشارِب)
اأ ْحوا ِ

ل� َت ْت ُر ْك ص ْنبو َر
ا ْلما ِء َم ْفتوح ًا

رس الثّالثِ :ميا ُه بِلادي
ال ّد ُ
النّشاط الت ّْمهي ِد ُيِ :س ُ
وصيل ا ْلماء
باق َت ِ
شاط َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي� ،أ ِ
�أَ .ب ْع َد َت ْنفي ِذ �ل َن ِ
�لص َو َر �ل� آ َتي َة:
ش ّ
ناق ُ

دوق �لْ َك ِل َم َة �لْ ُم ِ
�لص ْن ِ
ناس َب َة ،و�أ ْك ِم ُل بِ َها �لْ ُجم َل �ل� آ َتي َة:
ب� .أخْ تا ُر ِم َن ُ
َس ْط ِح
� ْل� أ ْمطار � ْل�آبار
ُ .١ت َع ُد ِميا ُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِم ْن �أ َه ِم َمصا ِد ِر � ْل ِميا ِه في ِف َل ْسطين.

ض �أ ْو في َج ْو ِفها.
وج ُد �لْ ِميا ُه �إِ ّما َعلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � ْل� أ ْر ِ
ُ .٢ت َ
�س ِتخْ ِ
د�مها َص ْيفاً.
تاء ل ِ ْ
 .3ن َْج َم ُع � ْل ِميا َه في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِش ً
شِ :م ْن �أ ْي َن ن َْح ُص ُل َعلى �لْماء؟
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي يح ِقق ما ي أاتي:
 -المهارة الحرك ّية� :لمشي �أماماً بثبات وتو�زن  -القدرة البدن ّية� :ل َرشا َق ُة� ،لتّو�زن.
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نَشاط (ِ : )١ميا ُه �ل� أ ْمطا ِر
�لصو َر �ل�آتِ َي َة ،و�أ ِ
ناق ُشها َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

�لس ُحب
ماء �لْ َم َط ِر ِم َن ُ
َي َتسا َق ُط ُ

يسق ُُط �لْ َم َطر
حين ْ
نَ ْف َر ُح َ

ن َْج َم ُع ِميا َه �ل� أ ْمطا ِر في �لْ ِبئْر

ب� .أخْ تا ُر �لْ َك ِل َم َة �لْ ُم ِ
ناس َب َة و�أ َض ُع َها في �لْفَر� ِغ؛ لِ� أ ْح ُص َل َعلى �أنْشو َد ٍة �أ َر ِد ُدها
َم َع ُز َملائي:
�لْ َف ّلاح
�لشَ َجر �لْ َمطر
َياأْ
ِ
�لشِ
تاء
ي
ت
ُ
َف َي ْروي �لْ ُحقو َل
َيا َف ْر َح َة �ل ُتر�ب
َيا َف ْرحـ َـ َة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و َي ْسق ُُط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و َي ْسقـي
ُيعانِ ُق �لْ َم َطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيا َف ْر َحـــ َة �لثَ َمـــر

ف لِ ُمعلِمي و ُز َملائي شَ َف ِويّاً َما ُي ْم ِك ُن �أ ْن �أ ْف َع َل ُه في َي ْو ٍم َم ِطير.
ج� .أ ِص ُ
7٨

�لس ْط ِح َية
نَشاط (� : )٢لْ ِميا ُه َ

ُوق َما ُي ِ
�لص ْند ِ
ناس ُب �لْ ُج َمل �ل�آتِية ،و�أ ْك ُت ُبه في �لْفَر�غ:
�أ� .أخْ تا ُر ِم َن ُ
�لْ َخليج

�لْ َب ْحر

�لْ ُب َح ْيرة

�لْو�دي

�ل َن ْهر

مائي كَبي ٌر لِ ْل ِميا ِه �لْمالِ َحة:
ُ .١م َس َط ٌح ٌ
ميع �لْ ِج ِ
ُ .٢م َس َط ٌح مائِ ٌي ُم ٌ
هات :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاط بِالْيابِ َس ِة ِم ْن َج ِ
ين �لْ ِج ِ
بالَ ،ت ْجرِي ِفيها �لْ ِميا ُه في َف ْصلِ �لشِ تاء.
ِ .3م ْن َط َق ٌة ُم ْن َخ ِف َض ٌة َت ْم َت ُد َب َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماء �لْع ْذب:
ُ .٤م َس َط ٌح مائِ ٌي ذو ِض َف َت ْينِ َ ،ي ْجري في ِه �لْ ُ
َلاث ِج ٍ
حاط بِاليابِ َس ِة ِم ْن ث ِ
ُ .٥م َس َط ٌح مائِ ٌي ُم ٌ
هاتِ ،وميا ُه ُه مالِ َح ٌة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لص َو َر �ل�آتِ َية:
ب� .أ َتاأ َم ُل ّ

َب ْحر

ُب َح ْي َرة

ن َْهر

و�دي
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ـروف ( َب ْحر ُ -ب َح ْيرة  -و�دي  -ن َْهر َ -خليج)،
ـب ُح َ
ج .بِ ُمسا َع َد ِة ُمـعـلِـمـي� ،أ ْش ُط ُ
و�أ َك ِو ُن ِم ّما َتب ّقى ِم َن �لْ ُح ِ
روف َك ِل ٍ
مات� ،أقو ُم بِ َت ْرتي ِبها؛ لِ� أ ْح ُص َل َعلى ُج ْم َل ٍة
ُم ِفي َد ٍة ،و�أ ْك ُت ُبها �أ ْس َف َل �لْ َج ْد َول:
�
بـُ حـ يـ ر ة
َخـ � ه و
مـ يـ
نَـ هـ ر لـ ب َـ � � لـ
د حـ
ط يـ حـ
سـ
يـ ة
ج ر � ي
لـ

�لْ ُج ْم َل ُة �لنّاتِ َج ُة

ِهي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وسط
نَشاط (� :)3لْ َب ُ
حر �لْ ُم َت ِ

�لصو َرتينِ �ل�آتِ َيت ْينِ َ ،و�أ ِ
ناق ُش ُهما َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي:
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

ِ
شاط ُئ �لْ َب ْح ِر �لْ ُم َت َو ِسط
٨٠

�لْ َب ْح ُر
�لْ ُم َت َو ِسط

ب� .أخْ تا ُر �لْ َك ِلم َة �لْ ُم ِ
ناس َب َة ،و�أ ْك ِم ُل بِها �لْ ُج ْم َل َة ،ثُ َم �أ ْق َر�أها:
�لس ْط ِح َية �لْ َج ْو ِف َية
َ

ِ
د�خ ِل َية

ِ
ساح ِل َية

نابلس

َح ْيفا

ُ -١ي َع ُد �لْ َب ْح ُر �لْ ُم َت َو ِس ُط ِم ْن �أ ْش ِ
كال �لْ ِميا ِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ِف َل ْسطين.
وسط ُمدُناً
 -٢تُ َس ّمى �لْ ُم ُد ُن �ل ِف َل ْسطي ِن َي ُة �لَتي تُ ِط ُل َعلى �لْ َب ْح ِر �لْ ُم َت ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�لس ِاح ِل َي ِة �ل ِف َلسطي ِن َية .
 -3تُ َع ُد َمدي َن ُة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِم َن �لْ ُمد ُِن ّ

طيـــن
وس َط في َخري َط ِة ِف َل ْس َ
ج� .ألَ ِو ُن �لْ َب َ
حر �لْ ُم َت ِ
بِاللَ ِ
ون � ْل� أ ْز َر ِق ،و�أ ْك ُت ُب ْ�س َم ُه َعلى �لْ َخري َطة.

ريح؛
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شَ :ي ْح ُ
تاج ُم َح َم ٌد ِم ْن َمدي َن ِة �لْ َخليلِ �إِلى َت ْص ٍ
وسط.
لِ َي َتم َك َن ِم ْن زِيار ِة �لْ َبح ِر �لْ ُم َت ِ
٨١

حر �لْ َم ِيت
نَشاط (ُ : )٤ب َح ْي َر ُة َطبر َيا و�لْ َب ُ

�لصو َر َت ْينِ �ل�آتِ َي َت ْين ،ثُ َم �أشا ِر ُك َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي في �لْ ُمنا َق َشة.
�أ� .أ َتاأ َم ُل ّ
ُب َح َيرة
َط َب ِر َيا

ُب َح ْي َر ُة َط َب ِريّا
�لصو َر َت ْينِ �ل�آتِ َي َت ْين ،ثُ َم �أشا ِر ُك َم َع ُمعلِمي
ب� .أ َتاأ َم ُل ّ
و ُز َملائي في �لْ ُمنا َق َشة.
َ�لب ْح ُر
�ل َم ِيت

�لْ َب ْح ُر �ل َم ِيت
٨٢

ج .بِ ُمسا َع َد ِة ُمعلِمي� ،أ ِع ُد بِطا َق ًة َت ْعريف َي ًة لِ ُك ٍل ِم ْنُ :ب َح َير ِة َط َب ِريّا ،و�لْ َب ْح ِر �لْ َم ِيت.

�ل�سم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ

ق �لْماء :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمذ� ُ

حر
د� .ألَ ِو ُن ُب َح ْير َة َط َبريّا و�لْ َب َ
طيـن
�لْ َم ِي َت في َخري َط ِة ِف َل ْس َ
بِاللَ ِ
ون �ل� أ ْز َر ِق ،و�أ ْك ُت ُب
ْ�س َم ْي ِهما.

�ل�سم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ

ق �لْماء :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمذ� ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نات �لْ َح َي ُة في ِميا ِه �لْ َبح ِر �لْ َم ِيت.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
عيش �لْكائِ ُ
شَ :ل� َت ُ
٨3

ليج �لْ َعق ََبة
نَشاط (َ :)٥خ ُ

�لصو َر َت ْينِ �ل�آتِ َي َت ْين ،ثُ َم �أشا ِر ُك َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي في �لْ ُمنا َق َشة.
�أ� .أ َتاأ َم ُل ّ

ليج �لْ َعق ََبة
َخ ُ
نَشاط (ْ � :)٦ل� أ ْو ِد َي ُة و� ْل�أنْها ُر في ِف َل ْسطين

ليج �ل َعق ََبة
َخ ُ

�لص َو َر � ْل�آتِي َةَ ،و�أ ْش َت ِر ُك َم َع ُم َعلِمي َو ُز َملائي في �ل ِنقاش.
�أ� .أ َتاأ َم ُل ُ

و�دي �لْباذ�ن
٨4

ن َْه ُر � ْل� أ ْر ُد ّن

حيح ِة في َما َياأْتِي:
�أ� .أ َض ُع �إِشا َر َة �أما َم �لْ ِعبا َر ِة َ
�لص َ
( .١
�لس َنة.
) َت ْجري �لْ ِميا ُه في � ْل� أ ْو ِد َي ِة كُ َل �أيّا ِم َ
طين و�دي �لْ ِ
باذ�ن.
( .٢
) ِم َن � ْل� أ ْم ِث َل ِة َعلى � ْل� أ ْو ِد َي ِة في ِف َل ْس َ
طين ن َْه ُر � ْل� أ ْر ُدن.
( .3
) ِم ْن �أ ْش َه ِر �أنْها ِر ِف َل ْس َ
( .٤
) َت ْجري �لْ ِميا ُه في َف ْصلِ �لشِ تا ِء في �ل�أنْها ِر َفق َْط.
) ِميا ُه � ْل� أ ْو ِد َي ِة َو�ل�أنْها ِر َمذ�قُها مالِح.
( .٥
ناط َق ِس ِ
فاف � ْل�أنْها ِر َم ِ
ياح ّي ًة َو َت ْرفي ِه َية.
ش :تُ َع ُد ِض ُ
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي (عبور النّهر) يح ِقق ما ي أاتي:
 المهارة الحرك ّية� :لوثب. -القدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لق ّوة.

نَشاط (� :)٧لْ ِميا ُه �لْ َج ْو ِف َية

�أ� .أ ِص ُل �لْ ُج َم َل �ل�آتِي َة بِال َر ْق ِم �لْ ُم ِ
ناس ِب؛ لِ� أ ْح ُص َل َعلى ُخ ُطو�ت َت َج ُم ِع �لْ ِمياه
�لْ َج ْو ِف ّي َة ،و�أ ْق َر�أها :
َت َت َج َم ُع ِميا ُه � ْل� أ ْمطا ِر �لْ ُم َت َس ِر َب ِة في َج ْو ِف � ْل� أ ْرضِ ،وتُ َك ِو ُن
١
َخ ّز ِ
�نات �لْ ِميا ِه �لْ َج ْو ِف َية.
٢
َت َت َس َر ُب ِميا ُه � ْل� أ ْمطا ِر �إِلى ِ
لال �ل َت َش ُق ِ
ض ِم ْن ِخ ِ
قات.
باطنِ � ْل� أ ْر ِ
�لصخو ِر َم ْنفَذ�ً لِ ِميا ِه � ْل� أ ْمطار.
تُ َش ِك ُل َت َش ُق ُ
قات ُ

٣
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ض �لْ ِميا ُه �لْ َج ْوف َي ُة لِل َت َل ُوث.
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
شَ :ت َت َع َر ُ
نَشاط (� : )8لْ َينابي ُع َو ُعيو ُن �لْما ِء في ِف َل ْسطين

�لصو َر َت ْينِ �ل�آتِ َي َت ْين ،و�أ ِ
ناق ُش ُهما َم َع ُمعلِمي و ُز َملائي.
�أ� .أ َتاأ َم ُل ّ

�لس ْلطان� /أريحا
َع ْي ُن ُ

َع ْي ُن قي ْنيا /ر� َم �لله

ب� .أخْ تا ُر �لْ َك ِل َم َة �لْ ُم ِ
�لص ْن ِ
دوقَ ،و�أ ْك ُت ُبها في �لْفَر� ِغ؛ لِ� أ َك ِو َن ُج ْم َل ًة ُمفيدَة:
ناس َب َة ِم َن ُ
�لْ َج ْو ِف َية

� ْل� أ ْمطار

َع ْذ َبة

 -١تُ َغ ّذي ِميا ُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُعيو َن �لْماء .
 -٢تُ َع ُد ُعيو ُن �لْما ِء ِم ْن َمصا ِد ِر �لْ ِميا ِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ِ -3ميا ُه ُعيو ُن �لْما ِء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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ش:
اأ َف ِك ُر واأناقِ ُ
 .١تُ َع ُد ُعيو ُن �لْما ِء َث ْر َو ًة مائِي ًة َي ِج ُب �لْ ِح ُ
فاظ َعليها.
يون �لْما ِء َق ْب َل ْ�س ِتخْ ِ
ص ِميا ِه ُع ِ
د�مها لِلشُ ْرب.
َ .٢ي ِج ُب َف ْح ُ

شاط ِ
�ل َن ُ
حات �لْمائِ َية
تامي� :لْ ُم َس َط ُ
�لخ ّ
(خري َط ُة
�أشا ِر ُك ُز َملائي في �إِ ْعدَ� ِد َل ْو َح ٍة ُع ْنو�نُها َ
ص َم َثلاً) إِل�لْ ِ
صاقها
ِف َل ْسطين) ،لِ َذ� َساأ َوفِ ُر ُحبوباً (�لْ ُح ُم ُ
في �أما ِكن �لْ ُم َس َط ِ
حات �لْمائِ َي ِة َعلى �لْ َخري َطة.
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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 الثاني ال�أساسي:
�أ.ثروت زيد

د .سمية نخالة

�أ�.يمان �لنجار

�أ.فوزي جاد �لله

�أ.سحر زماعرة

�أ.فتحية يا سين

�أ.ليلى �لزريعي

د .فيصل سباعنة

�أ.سامية صلاح

�أ.ذياب تركمان

�أ.و�سمة خليفة

�أ.حنان �لحروب

�أ.هبة سرور

�أ.ليلى �لغول

�أ�.يمان �لبد�رين

�أ.هند �لفر�

�أ.حنان �لشريف

�أ.رهام عنبتاوي

�أ.ر�ئدة مقبل

�أ.نبيل منصور

�أ.سماح �لنمس

�أ.رو�ن �لخياط

�أ.سمر �لنو�جحة

�أ.ليلى جو�برة

�أ.منال مطر
�أ.ليلى �لرجعي

�أ.هند عيد

�أ.سامية غبن

�أ.ناصر حسونة

