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تقديم
صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى  يتصــف ال�إ
أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة  واقعيــة النشــاأة، ال�
الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة 
فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، 
أمانــي، ويرنــو لتحقيــق  آمــال، ويلامــس ال� ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

الغايــات وال�أهــداف.   

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد  ــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي
ــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي  ــة بجمي ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي جــاءت ضمــن خطــة متكامل
ــة، دون  ــات عصــر المعرف ــى مواجهــة متطلب ــادر عل ــل ق عــداد لجي ــدار، وال�إ ــكل اقت ــة ب ــات النوعي تجــاوز تحدي
التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي 

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

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، 
وباســتحضار واٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة 
المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني 
ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة 
واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت 

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفي وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبي

ــول  ــا الماأم ــن المنهــاج دوره ــرّرة م ــب المق ــة الكت ــّزز اأخــذ جزئي ــر، بمــا يع ــر لهــذا التطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم
طــار جــاءت  ــي هــذا ال�إ ــاً، وف ــاً، ووطني ــاً، وفكري ــوب معرفي ــن المطل ــوازن اإبداعــي خــّلاق بي ــي التاأســيس؛ لت ف
ضافــة  المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

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

ــف  ــرق التاألي ــن ف ــة جميعهــا؛ م ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــة مــن الجهــد، يغ ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

ــة مــن العمــل. الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال
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المقدمة:  

بسم الله الرحمن الرحيم

زملاءنا المعلمين والمعلمات ال�أفاضل.. اأبناءنا الطلبة.. اأولياء ال�أمور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اأيديكم الجزء ال�أول من كتاب التنشئة الوطنية وال�جتماعية للصف الرابع ال�أساسي الذي عكس الجهود الحثيثة التي  نضع بين 
تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي؛ لتطوير نظام التعليم في فلسطين وتحسين نواتج التعلم بتطوير المناهج الدراسية كونها اأحد اأركان 
النظام التعليمي انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها التربوية وخططها ال�ستراتيجية التي اأولت اهتماما بتنشئة الفرد الفاعل المتسلح بقيم 

نسان بما ينسجم مع الموروث الثقافي والديني والحضاري للشعب الفلسطيني. المواطنة والديمقراطية وحقوق ال�إ
جاء هذا الكتاب لبناء المنظومة القيمية والوطنية وتعزيزها لدى الناشئة من اأبنائنا الطلبة لتواكب المتغيرات السياسية وال�قتصادية 
باستخدامه وسائل  اأرضنا،  الجاثم على  ال�حتلال  يفرضها  التي  المختلفة  التحديات  وتواجه  والتكنولوجية،  والثقافية  وال�جتماعية 
قليمية والدولية الرامية اإلى  مختلفة تهدف اإلى استمرار هيمنتة وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا، وتقويض كل المحاول�ت الوطنية وال�إ

التحرر والبناء واإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتضمن الجزء ال�أول من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم الوطنية وال�جتماعية التي تُسهم في بناء الشخصية 
يجابية المتفاعلة مع المحيط ال�جتماعي وتكريس ال�نتماء وحب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته وتنمية الوعي بحقوقه  ال�جتماعية ال�إ
وواجباته، والحفاظ على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في الوصول اإلى التنمية المستدامة. 
المعرفة والبحث وال�ستكشاف  اإلى تكريس حب  المتعلم وتهدف  التي تتمحور حول  ال�أنشطة  الكتاب في مضمونه على  وركز 
الفاعلة في الشاأن المحلي والوطني،  التعلم والتشبع بروح الحوار والتسامح والتعاون والمشاركة  التكنولوجيا في عملية  وتوظيف 
وتُعزز المعارف والمهارات الحياتية وتنمي التذوق الجمالي والحس الفني وتضفي جواً من المرح والمتعة للطالب في غرفة الصف 

والمدرسة على السواء، وتنوعت ما بين اأنشطة معرفية واأخرى فنية ورياضية لتحقق اأهداف ومحتوى الكتاب.
يشتمل الجزء ال�أول على وحدتين هما: 

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

الثانية: حقوقي وواجباتي وضمت الدروس: حقي في العيش ال�آمن، حقي في الغذاء، حقي في الرعاية الصحية، حقي في التعليم، 
حقي في اللعب، حقي في التعبير.

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

والله ولي التوفيق ...

المؤلفون
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اْلَوْحَدُة اْلاأولى
اأعرف َوَطني فَِلْسطين



٣

١
َشْكُل فَِلْسطين

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ - َيعِرَف اْمِتداَد َشْكِل َوَطِنِه ِفَلْسطين.
٢ـ َيْسَتْنِتَج ُمَمِيزاِت َشْكِل َوَطِنِه ِفَلْسطيَن، ِمْن ِخلاِل الّرْسِم، َواللِّعِب، َوُملاَحَظِة الُصَور.

نشاط )١(: َنْرُسُم، َونَُلوُِن، َوَنْسَتْنِتج:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- اأْقلاُم َرصاص.               
-  اأْقلاُم األْوان. 

التَْنفيذ:
- نِصُل َبْيَن الِنقاِط بَِشكٍل ُمَتَسْلِسل.         

- نَُلِوُن الّشْكل.
- نَُسّمي الّشْكَل الّذي َرَسْمناُه َولَّونّاه.

ِمَن  طولٍِي  بَِشْكٍل  ِفَلْسطيُن  َتْمَتُد  َتَعَلْمت:  اأنا 
الّشماِل اإِلى الَْجنوب، َوِهَي ُمّتِسَعٌة في الَْوَسط، 

َوَضِيَقٌة ِعْنَد َطَرَفْيها الّشمالِِي َوالَْجنوبِّي.

شمال



٤

نشاط )٢(: َنْلَعُب، َونَُرِكب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- اأْوراٌق بَِعَدِد َمْجموعاِت الّطَلَبِة 
َكما  ِفَلْسطين  خريَطُة  َعَلْيها 

في الّرْسم.       
- اأْقلاُم َرصاص.                     

-  ِمَقّصات.

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

- َتاأُْخُذ كُُل َمْجموَعٍة َوَرَقًة َعَلْيها َخريَطُة ِفَلْسطين.
- نَْقِسُم الَْوَرَقَة اإِلى ُمَرّبعاٍت ُمَتساِوَيٍة بَِقَلِم الّرصاِص.

- نَُقُص الُْمَرّبعات.
- نَْخِلُط الُْمَرّبعاِت َمع َبْعِضها، ثُّم َتَتناَفُس الَْمْجموعاُت في َتْركيِب الُْمَرّبعات؛ 

لِ�إِعاَدِة َتْشكيِل َخريَطِة ِفَلْسطيَن بَِشْكٍل َصحيح.



5

نشاط )3(: َنْلَعب: 
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

 - َحْبل.  

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع َمْجموعات.

نشاط )٤(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

أّول، َوُيْمِسُك اأْفراُدها بِالَْحْبِل. - الَْمْجموَعُة اْل�أولى: َتْصَطُف َوتَُشِكُل الَْخّط اْل�
- الَْمْجموَعُة الثّانَِية: َتْصَطُف َوتَُشِكُل الَْخّط الثّاني، َوُيْكِمُل اأْفراُدها َمّد الَْحْبِل 

ْمساَك بِه. ِمَن الَْمْجموَعِة اْل�أولى، ثُّم اْل�إِ
- الَْمْجموَعُة الثّالَِثة: تْصَطُف َوتَُشِكُل الَْخّط الثّالِث، َوُيْكِمُل اأْفراُدها َمّد 

ْمساَك بِه. الَْحْبِل ِمَن الَْمْجموَعِة الثّانَِية، ثُّم اْل�إِ
- الَْمْجموَعُة الرّابَِعة: تْصَطُف َوتَُشِكُل الَْخّط الرّابِع، َوُيْكِمُل اأْفراُدها َمّد الَْحْبِل 

ْمساَك بِه. ِمَن الَْمْجموَعِة الثّالَِثة، ثُّم اْل�إِ

مصرال�أردنلبنانسوِريا فلسطين
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اأنا َتَعَلْمت:
اأْشكاُل الُدَوِل ُمْخَتِلَفة.

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت:    
١ -  اأْكِمُل َفراَغ اْلُجَمِل اْلاآتَِيِة ِبما ُيناِسُبها:

َتْمَتُد ِفَلْسطيُن بَِشْكٍل .............. ِمَن الّشماِل اإِلى الَْجنوب.   • 
َتّتِسُع ِفَلْسطيُن في ..............، َوَتضيُق في ............• 

طار: ٢ - اأْرُسُم َخريَطَة َوَطني فَِلْسطين داِخَل اْلاإِ
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٢
اإِْسلاِمَية ِبَيٌة و فَِلْسطيُن َعَر

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأن: 

١ –  َيْعِرَف اأّن ِفَلْسطيَن ُجْزٌء ِمَن الَْوَطِن الَْعَربِّي.
ْسلاِمّي. ٢ –  َيْعِرَف اأّن ِفَلْسطيَن ُجْزٌء ِمَن الْعالَِم ال�إِ

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات 
- نُلاِحُظ الَْخريَطَة َوالُصَور.          
في  َمْجموَعٍة  كُُل  َتَتناَقُش   -

آتَِية: أموِر اْل� اْل�
الّتي  الَْخريَطِة  اْسُم   *

نُشاِهُدها.
* اأْسماُء الُدَوِل الَْعَربِّية. 

الُْمجاِوَرُة  الَْعَربِّيُة  الُدَوُل   *

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

لِِفَلْسطين.
أموُر الّتي تَُوِحُدنا َمَع اأّمِتنا الَْعَربِّية.        * اْل�

- َتْعِرُض كُُل َمْجموَعٍة ِمّنا ما َتَوّصَلت اإِلَْيِه ِمْن َمْعلوماٍت اأماَم الّطَلَبة.

دول الوطن العربي

ماراتالسعودية الاإ

مان
ُع

البحرينقطر
الكويت

السوداناليمن
جيبوتي

اأرتيريا

الصومال

جزر القمر

الجزائرليبيامصر
المغربتونس

موريتانيا

العراق

ردن
فلسطينالا

سوريا
لبنان

اللَُغة الَْعَربِّية
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اأنا َتَعَلْمت: 
العربي •  والشعب  الكبير،  الَْعَربِّي  الَْوَطِن  من  جزء  َفِهَي  َعَربِّيٌة؛  ِفَلْسطيُن 

أمة الَْعَربِّيُة، وال�سلام هو الدين الّرْسِمّي في فلسطين،  الفلسطيني جزء من ال�
ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.

اللَُغُة الَْعَربِّيُة ِهَي االلَُغُة الّرْسِمّيُة الّتي نََتَكلُّمها في ِفَلْسطيَن َوَجميِع الُدَوِل الَْعَربِّية. • 
ُمَنّظَمٍة •  في  الَْعَربِّيِة  الُدَوِل  َمَع  ِفَلْسطيُن  َتْشَتِرُك 

تَُسّمى جاِمَعُة الُدَوِل الَْعَربِّية.

نشاط )٢(: نَُصّمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:

- لَْوَحٌة َكبيَرٌة ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَقّوى.

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

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات .

- كُُل َمْجموَعٍة َتاأُْخُذ َمْجموَعًة ِمْن اأْسماِء الُدَوِل الَْعَربِّية، َوبِطاقاٍت بَِعَدِد 
أْسماء.   تِْلَك اْل�

- َتْكُتُب كُُل َمْجموَعٍة اأْسماَء ُدَولِها الَْعَربِّيِة َعلى بِطاقاتِها.
- نُْلِصُق الِْبطاقاِت َعلى اللّْوَحِة الَْكبيَرة.
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نشاط )3(: َنْقَراأ،َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:     
لِْلَفِن  زاَرْت َسناُء َواأخوها َسليٌم َمْعِرَض ُصَورٍ 
ْسلاِمّية، واْحَتوى الَْمْعِرُض َعلى  َوالّزخارِِف اْل�إِ

ُصَورِ َمساِجَد ُمْخَتِلَفة. 
هِذِه  ُصَوَر  مااأْجَمَل  َوقالَت:  َسناُء  ّمَلْتها  َتاأ

َسليم! يا  الَْمساِجِد 
َسليم: اإِنّها َمساِجُد َكبيَرة، َوَتْصميُمها رائِع.

َوما  الّصْخَرة!  قُّبِة  َمْسِجَد  مااأْجَمَل  انُْظر،  َسناء: 
َدْولٌَة  ِفَلْسطيُن  َوَطُننا  اْل�أْقصى!  الَْمْسِجَد  اأْجَمَل 
َعَربِّيٌة اإِْسلاِمّية، يوَجُد فيه الَْكثيُر ِمَن الَْمساجد. 
َسليم: لِماذا توَجُد الَْمساِجُد في َبْعِض الُدَوِل 
َكماليْزيا  َوتُْرِكيا؟ َهْل ِهَي ُدَوٌل َعَربِّية؟          

َسناء: ل� يا َسليم، ِهَي ُدَوٌل َغْيُر َعَربِّية، َولَُغُتُهُم 
الّرْسِمّيُة لَْيَسِت الَْعَربِّية، َولِكّنها ُدَوٌل اإِْسلاِمّيٌة 
ْسلاِمّي ِمْثَلنا،  َيْعَتِنُق ُمْعَظُم ُسكّانِها الّديَن اْل�إِ

ْسلام. َفُهْم اإِْخَوتُنا في اْل�إِ
الُدَوِل  َمَع  َيْجَمُعنا  الّذي  ما  نَْسَتْنِتُج   -

ْسلاِمّية، ِمْثل تُْرِكيا َوماليْزيا. اْل�إِ

َمْسِجَد قُّبِة الّصْخَرة

َمْسِجَد في تركيا

َمْسِجَد في ماليزيا

الِقْبلي الَْمْسِجَد 
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نشاط )٤(: نَُصِمم طاووسًا:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

– عيداٌن َخَشِبّية )عيداُن الُْمَثلّجات(. 
– األْوان.

– ل�ِصق.
– َكْرتوٌن ُمَلّون.
– َوَرَقٌة َبْيضاء.

– ِزّران.

التَْنفيذ:
ـــ نَُشِكُل َمْجموعاٍت ثُنائِّية.

ـــ نَُلِوُن عيدان الُْمَثلّجات، َونَْكُتُب َعَلْيها اأْسماَء الُدَوِل الَْعَربِّيِة َكما في 
الّصوَرة )١(.

١

اأنا َتَعَلْمت: ِفَلْسطيُن َدْولٌَة َعَربِّيٌة واإِْسلاِمّيٌة لَها َعلاقاٌت َمَع َجميِع الُدَول 
ْسلاِمّية. اْل�إِ

ْسلاِمّيِة  اْل�إِ الُدَوِل  َوُسكّاِن  ِفَلْسطيَن  ُسكّاِن  غالِِبّيُة 
ْسلاِمّيِة في  ُمْسِلمون، َوَتْشَتِرُك ِفَلْسطيُن َمَع الُدَوِل اْل�إِ

ْسلامّي. ُمَنّظَمٍة تَُسّمى ُمَنّظَمةُ الّتعاُوِن اْل�إِ
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أْزراَر لُِنَشِكَل ِمْنها الُْعيون،  ـــ نُْلِصُق َعلى الِْمْلَعَقِة اْل�
َكما في الّصوَرة )٢(.            

ـــ نَُقُص ِمَن الَْوَرَقِة ِمْنقاراً لِلطّاووِس َعلى َشْكِل ُمَثلّث، 
َونُْلِصُقُه َعلى َظْهِر الِْمْلَعَقِة َكما في الّصوَرة )٣(.                                                    

ـــ نَُقُص ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَلّوِن َشْكَل َقْلٍب َكما في 
الّصوَرة )٤(.     

ـــ نَُقُص ِمَن الَْوَرَقِة الَْبْيضاء َشْكَل َقْلٍب بَِحْجٍم اأْصَغَر 
ِمَن الَْقْلِب الّذي َصَنْعناُه ِمَن الَْكْرتون، َونَْكُتُب 
َعَلْيه ِفَلْسطين، َونُْلِصُقه َكما في الّصوَرة )5(.    

َونُْلِصُق  الِْمْلَعَقة،  ُمْنَتَصِف  في  الَْقْلَب  نُْلِصُق  ـــ 
الْعيداَن الُْمَلّونََة الّتي َتْحِمُل اأْسماَء الُدَوِل الَْعَربِّية 
ْسلاِمّية؛ لُِتَشِكَل اأْجِنَحَة الطّاووِس َكما في  واْل�إِ

الّصوَرة )6(.          

٢

٣

٤

5
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نشاط )5(: َنْلَعب: 

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        
- بِطاقات، َعلى كُِل بِطاَقٍة َحْرٌف ِمْن 

ُحروِف اللَُغِة الَْعَربِّية.
- كَُرتان.                

- َمْرمى كَُرِة الّسلّة.

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين، كُُل َمْجموَعٍة َتاأُْخُذ نِْصَف بِطاقاِت الُْحروِف َوَتْقَرؤها.

بِِه  َيْبَداأ  َعَربِّيٍة  َدْولٍَة  اْسَم  َيْذكُروَن  الَْمْجموَعَتْيِن َحْرفاً  اأْفراُد  َيْسَمُع  ِعْنَدما   -
أْسماِء )ال( الّتْعريف، ِمثال: نَقوُل اأْرُدن َولَْيَس  هذا الَْحْرف )ل� نُْلِحُق بِاْل�

أْرُدن(. اْل�

اأْفراُدها َعلى َتْسديِد  َتاأُْخُذ كُُل َمْجموَعٍة كَُرة، َوَيَتناَوُب  اأْن نَْنَتهي،  - َبْعَد 
الُْكَرِة في َمْرمى الّسلّة.
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  َبْعَد اأْن َتَعَلْمت: 

١- اأْكِمُل اْلَفراَغ في اْلِعباَرِة الاآتَِية:
الُدَوُل الَْعَربِّيُة الّتي تُجاِوُر ِفَلْسطيَن ِهَي: • 

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

٢ - اأَفِسر: 
أّمِة الَْعَربِّية. اأ- ِفَلْسطيُن ُجْزٌء ِمَن الَْوَطِن الَْعَربِِي َواْل�

ْسلاِمّي. ب- ِفَلْسطيُن ُجْزٌء ِمَن الْعالَِم اْل�إِ
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3
َمديَنتي

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١-  َيْعِرَف الَْمظاِهَر الْعاّمَة لِْلَمديَنة. 
٢ -  ُيَبِيَن الِْخْدماِت الُْمَتَوفَِرَة في الَْمديَنة.

٣ -  َيْسَتْنِتَج ُمْشِكلاِت الَْمديَنة .
٤-  َيْعِرَف َبْعَض الُْمُدِن الِْفَلْسطيِنّية.

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:
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نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:
- نَْنَقِسُم اإلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.

- نَُعِبُر َعّما في الُصَور.

- نََتحاَوُر َحْوَل َمكاِن ُوجوِد ما نُشاِهُدُه 
في الُصَور.

- نَُبِيُن الِْخْدَمَة الّتي َيْسَتفيُد ِمْنها النّاس 
أماِكن. ِعْنَد َذهابِِهْم اإِلى هِذه اْل�

َتَتَمّيُز  َكبير،  ُسكّانٌِي  َتَجُمٌع  الَْمديَنُة  َتَعَلْمت:  اأنا 
بِِبناياتِها الّسَكِنّيِة الَْكثيَرِة الُْمْرَتِفَعة، َوَمَحّلاتِها الِتجارِّيِة 

الُْمَتَنِوَعة، َوَشوارِِعها الُْمَنّظَمة.
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اأنا َتَعَلْمت: 
يوَجُد في الَْمديَنِة الَْعديُد ِمَن الُْمَؤّسسات؛ ِمْثل الَْبَلِدّيِة الّتي َتقوُم بَِتْوفيِر 
الْماِء َوالَْكْهَرباء، َوتَُعِبُد الُطُرق، َوتَُنِظُم الِْبناء.َكما يوَجُد فيها ُمْسَتْشَفياٌت 

َوالْجاِمعات،  َوالَْمحاِكم،  لِْلَمْرضى،  الِْعلاَج  تَُقِدمُ 
َوالِتجاَرِة  الَْوظائِِف  في  فيها  َمْن  َوَيْعَمُل  َوالَْمصانِع، 

َوالَْمناِطِق الِصناِعّية.

نشاط )3(: نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:
لَْم اأْسَمْع 
َرنَّة هاتِفي

َتاأّخْرُت َعِن 
الَْمْدَرَسة



١7

َبْعَد اأْن لاَحْظنا اْلاأْشخاَص في اْلَمديَنة، َنقوُم ِباْلاآتي:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َوكُُل َمْجموَعٍة َتَتحاَوُر فيما َبْيَنها َحْوَل اأْمٍر ِمَن 

آتَِية:  أموِر اْل� اْل�
- الُْمْشِكَلُة الّتي واَجَهِت الِْبْنت، َوَسَبُبها.

أْول�َد، َوَسَبُبها. - الُْمْشِكلاُت الّتي واَجَهِت اْل�
- نَْقَتِرُح ُحلول�ً لِهِذِه الُْمْشِكلات.

* َيْعِرُض اأَحُد اأْفراِد الَْمْجموَعِة ما َتَوّصَلْت اإِلَْيِه َمْجموَعُته.

اأنا َتَعَلْمت:
ُيعاني ُسكّاُن الُْمُدِن ِمْن ِعّدِة ُمْشِكلات، ِمْنها: 

ــواِت •  ــم، َواأْص ــاِس َواْزِدحاِمِه ــَرِة النّ ــْن َكْث ــُة َع الّضْوضــاُء النّاِجَم
ــل. ــاّرِة َوَوســائِِل الّنْق الْم

اأْزَمُة الُْمروِر الّتي تَُسِبُب الّتاأْخيَر َعِن الَْعَمِل َوالِدراَسة.• 
الّتَلــُوُث النّاِجــُم َعــِن انِْبعــاِث الُدخــاِن ِمــْن • 

َوالَْمصانِــع. الّنْقــِل  َوســائِِل 



١٨

نشاط )٤(: َنْشُطُب، َوَنْسَتْخِرُج اْلَكِلَمَة الّضائَِعة:
آتَِية: - نُلاِحُظ اأْسماَء الُْمُدِن ال�

راَم الله - َقْلقيْلَية - اأريحا - ِجنين - يافا  - َغّزة - َعكّا - الُْقْدس 
-   النّاِصَرة - َصَفد - َرَفح - َحْيفا - َيطّا.

- نَْبَحُث َعْن ُحروِفها في الَْجْدَول، ثُّم نَْشطُبها بَِقَلِم الّرصاص:                     

ه ل ل ا م ا ر ق
ا ح ي ر ا ج ل ي
ح ف ر ي ن ق ا ع
د ف ص ي ي ف ك ح
ي ل ن ل ا ا ف ي
ط ط ي س ة ز غ ف
ا ة س د ق ل ا ا
ة ر ص ا ن ل ا ن

- نَْكُتُب ِمَن الُْحروِف الُْمَتَبِقَيِة اْسَم َدْولَة ...................



١٩

نشاط )5(: نَُصِمم.
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- عيداُن الُْمَثلّجاِت الَْخَشِبّية.   
- َشريٌط ل�ِصق.

- ماّدٌة ل�ِصَقة.                
- األْوان.

- صوَرُة َمديَنٍة ِفَلْسطيِنّية.
التَْنفيذ:

ـ نَُلِوُن الْعيداَن الَْخَشِبّية.
ـ نَُرتُِب الْعيداَن الَْخَشِبّيَة بِجانِِب َبْعِضها بعضاً، 

َونُْلِصُقها.
ـ نََضُع اأْعواداً َخَشِبّيًة َعلى َجميِع اأْضلاِع الّشْكِل 

النّاتِج.
لُِيَشِكلا  طار؛  اْل�إِ اأْعلى  َخَشِبّيْيِن  عوَدْيِن  نََضُع  ـ 

َعّلاَقًة لَه.    
داِخَل  اأْحَضْرناها  الّتي  الَْمديَنِة  صوَرَة  نُْلِصُق  ـ 

طاِر، َونَُعلُِقها في الّصّف.  اْل�إِ



٢٠

نشاط )٦(: َنْلَعُب، َوَنْسَتْمِتع:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

أْخَضر، َوَعَلٌم  - اأْعلاٌم اأْو بِطاقاٌت بِاألْواِن اإِشاَرِة الُْمرور: َعَلٌم ُمَلّوٌن بِاللّْوِن اْل�
أْحَمر.   أْصَفر، َوَعَلٌم ُمَلّوٌن بِاللّْوِن اْل� ُمَلّوٌن بِاللّْوِن اْل�

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

-  نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَْمْلَعب.        
- نَْصَطُف بَِشْكِل قاِطرات. 

أّوُل ِمْن كُِل قاِطَرٍة  - َيْخُرُج الطّالُِب اْل�
لَِبْدِء اللُْعَبة. 

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

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

أْحَمر؛ نَِقُف َونَْذكُُر اْسَم َمديَنٍة ِفَلْسطيِنّية. - ِعْنَدما َيْرَفُع الُْمَعلُِم الَْعَلَم اْل�
- الطّالُِب الّذي ُيْخِطُئ في اأداِء الَْحَرَكِة، اأْو ِذْكِر اْسِم الَْمديَنِة َيْخُرُج ِمَن 

اللُْعَبة.
- نَُكِرُر اللُْعَبة َبْيَن َجميِع الطَّلَبة.



٢١

   َبْعَد اأْن َتَعَلْمت: 
١ - اأْكُتُب في كُِل ُمَرّبٍع َوْصفاً عاّماً لِْلَمديَنة.

٢- اأْذكُُر اأْسماَء ُمَؤّسساٍت توَجُد في الَْمديَنِة تَُقِدُم الِْخْدماِت لِلّناس.
٣ - اأَبِيُن َبْعَض الُْمْشِكلاِت الّتي تُعاني ِمْنها الُْمُدن.

٤- اأْذكُُر اأْسماَء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنّية.

الَْمديَنِة



٢٢

٤
َقْرَيتي َجميَلة

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ـ َيْعِرَف الِصفاِت الْعاّمَة لِْلَقْرَيِة.
٢ـ َيْسَتْنِتَج الَْمراِفَق َوالِْخْدماِت في الَْقْرَية.

٣ـ ُيَبِيَن الَْملاِمَح الِ�ْقِتصاِدّيَة َوالِ�ْجِتماِعّيَة لَِحياِة ُسكّاِن الَْقْرَية.

نشاط )١(: َنْقَراأ، َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:
الّصْيِفّيِة  الُْعْطَلِة  في  أْرُدّن.  اْل� في  َعّماَن  َمديَنِة  في  َواأْسَرتُها  ُمنى  َتْسُكُن 
َقْبل،  ِمْن  تُشاِهْدها  لَْم  الّتي  ِفَلْسطيَن  في  َقْرَيَتها  َتزوَر  اأْن  أْسَرُة  اْل� َقّرَرِت 
اأنا  َوقالَت:  ِعماد،  َواْبُنُه  َعُمها  اْسَتْقَبَلُهْم  لَِقْرَيِتها  ُمنى  َوَصَلْت  َوِعْنَدما 
ُمْشتاَقٌة لِلتّْجواِل في َقْرَيِتنا الَْجميَلة يا ِعماد، َهّيا نَقوُم بِذلَِك َقْبَل اأْن َيْجَهَز 

َطعاُم الَْغداء، ِمْن َفْضِلك.
ِعماد: لَِم الِ�ْسِتْعجاُل يا ُمنى ُهناَك اأيّاٌم قاِدَمٌة َسَتكوُن كاِفَيًة لَِتَتَعّرفي َعلى 
َقْرَيِتنا، ما راأُْيِك اأْن تُشاِهدي هِذِه الُصَوَر الّتي الَْتَقُطها لَِقْرَيِتنا الَْحبيَبة، ثُّم 

َتِصفي لي ما فيها؟ 



٢٣

َبْعَد اأْن َقَراأُْت َول�َحْظُت الُصَورَتْين:
- ما الَْوْصُف الُْمَتَوقُّع لُِمنى َعِن الَْقْرَيِة ِمْن ِخلال الّصوَرَتْين.



٢٤

نشاط )٢(:نُتاِبُع اْلِقراَءَة، َواْلُملاَحَظَة، َواْلاْسِتْنتاج:
َبْعَد اأْن اأنَْهْت ُمنى َواأْسَرتُها َوعائَِلُة َعِمها َتناُوَل َطعاِم الَْغداء، قاَل ِعماد: 

تابِعي ُمشاَهَدَة هِذِه الُرسومات.
ُمنى: هذا رائِع، َبْعَد اأْن اأنَْتهي ِمْن ُمشاَهَدِة هِذِه الُرسومات، َسَنْخُرُج في 

َجْولٍَة داِخَل الَْقْرَية؛ لُِنشاِهَد كُّل َشْيء. 
ِعماد: اإِْن شاَء الله، اأَتَمنّى اأْن َتكوَن َجْولًَة ُمْمِتَعة. 



٢5

نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج: 

اأنا َتَعَلْمت: 
الَْقْرَيــُة َتَجُمــٌع ُســكّانٌِي اأْصَغــُر ِمــَن الَْمديَنــة، َعــَدُد ُســكّانِها َقليــل، َوبِناياتُهــا • 

أْشــجار، َوُطُرقاتُهــا الّداِخِلّيُة  ُمَتباِعــَدٌة َوَصغيــَرٌة نِْســِبّيا، َوتُحيــُط بِهــا َبســاتيُن اْل�
َضِيَقــة، َوَتَتَمّيــُز بُِهدوئِهــا؛ بَِســَبِب َعــَدمِ اْزِدحاِمهــا بِالُســكّاِن َوَوســائِِل الّنْقــل.

الَْمْجِلــُس •  ِمْنهــا  ُمَؤّسســات،  ِعــّدُة  الَْقْرَيــِة  فــي  يوَجــُد 
الَْقــَرِوُي الـّـذي ُيْشــِرُف َعلــى َتْقديم الِْخْدمــاِت كالَْكْهرباء 
الَْمــداِرُس  َوفيهــا  َوَتْعبيِدهــا،  الُطــُرِق  َوَشــِق  َوالِْميــاه، 

َوالِْعيــاداُت الِطِبّيــة، َوالّنــوادي الِرياِضّيــة. 



٢6

اأنا َتَعَلْمت: 
ُيمــاِرُس ُســكّاُن الَْقْرَيــِة اأْعمــال�ً َكثيــَرًة اأَهُمهــا الِزراَعــُة 
ــف. ــي الَْوظائِ ــُل ف ــْن َيْعَم ــم َم ــات، َوِمْنُه ــُة الَْحَيوان َوَتْربَِي

نشاط )٤(: نَُرِكُب َمَن اْلُحروِف اأْسماَء قُرًى فَِلْسطيِنَية:

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

ب-    ٢ + ٨ + 6 + ١
................       
ج-    6 + ٣ + ١5 + ١٣
................       

د-  6 + ٩ + ١٣   ،   ٩ + ٢ + 7 + ١5 + 5
.......................      ...........    

أا
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ع
٦
ح
١١

ب
٢
ر
٧
م
١٢

ز
3
ل
٨
ن
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ت
٤
ي
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ك
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و
١5



٢7

نشاط )5(: نَُصِمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

الَْوَرِقّية(َكما  الَْمناديِل  )اأْسُطوانَُة  اأْسُطوانِّي  َكْرتون   -
في الرسم )١( 

- األْوان.   
- ِمْكَبٌس َوَرِقّي.   
- ِقْطَعُة َكْرتون.  
- ماّدٌة ل�ِصَقة. 

التَْنفيذ:
أْسُطوانَة َكما في الرسم )٢(. - نَُلِوُن اْل�

- نَْرُسُم َدوائَِر َعلى ِقْطَعِة الَْكْرتون َكما في الرسم )٣(.
- نَُقُص الّدوائَِر لُِتْصِبَح َعَجلاً لَِسّياَرة َكما في الرسم )٤(.

أْسُطوانِّيِة الُْمَلّونَة َكما في  - نَُثِبُت الّدوائَِر َعلى الِْقْطَعِة اْل�
الرسم )5(. 

- نَْكُتُب َعلى الّسّياَرِة الّتي َصّمْمناها اْسَم َقْرَيٍة ِمْن 
قُرانا الِْفَلْسطيِنّية.

١

٢

٣

٤

5



٢٨

نشاط )٦(: َنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- بِطاقاٌت َعَلْيها َخصائُِص الَْقْرَيِة، َوبِطاقاٌت َعَلْيها َخصائُِص الَْمديَنة.
التَْنفيذ:

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.
ـ َتِقُف الَْمْجموَعُة اْل�أولى بَِشْكل دائَرة، 

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

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

الّرْسم )١(.
- َيْقَراأ الطّالُِب الّذي في الَْوسِط ِعباَرَة )ُمْزَدِحَمة(َعْن اإِْحدى الِْبطاقات؛ ِعْنَدها 
َيْجِلُس اأْفراُد َمْجموَعِة الَْمديَنة، َو َيْبقى اأْفراُد َمْجموَعِة الَْقْرَيِة واِقفين، َكما 

في الّرْسم )٢(، َواإِذا َجَلَس اأَحُدُهْم َيْخُرُج ِمَن اللُْعَبة.
أْكَبِر ِمْن اأْفراِدها في الّدائَِرة. - الَْمْجموَعُة الْفائَِزُة ِهَي الّتي َتْحَتِفُظ بِالَْعدِد اْل�

١

٢



٢٩

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
١. اأَضُع دائَِرًة َعلى ُمَمِيزاِت اْلَقْرَية: 

اْزِدحاُم الُْمرور.• 
َعَدُد الُسكّاِن َقليل.              • 
الُْهدوء.                                          • 
بِناياٌت ُمْرَتِفَعة.   • 
َوسائُِل الّنْقِل َكثيَرٌة َوُمَتَنِوَعة.                     • 
َكْثَرُة َبساتيِن اْل�أْشجار. • 

٢. اأْيَن اأَتَوَجُه لَِحِل ُمْشِكَلِة اْنِقطاِع اْلِمياِه َواْلَكْهَرباِء في َقْرَيتي؟

3. اأْذُكُر اْلِخْدماِت اْلُمَتَوفَِرَة في اْلَقْرَية.

٤. ما اْلاأْعماُل الَتي َيْعَمُل ِبها ُسّكاُن اْلَقْرَية؟
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5
لاِجٌئ في ُمَخَيم

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١- َيْعِرَف اأْسباَب ُوجوِد الُْمَخّيماِت الِْفَلْسطيِنّية.
٢- َيْسَتْنِتَج  ِمْن ِخلاِل الَْوْصِف ُظروَف الَْحياِة الّصْعَبَة في الُْمَخّيم.

٣- َيْذكَُر الُْمَؤّسساِت الَْمْوجوَدَة في الُْمَخّيم.
٤- َيْعِرَف اأْسماَء ُمَخّيماٍت ِفَلْسطيِنّية، َواأماِكَن ُوجوِدها. 

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َونُناقِش: 

ِمْن  َتْهجيِرِهم  َبْعَد  الِْفَلْسطيِنّيوَن  فيِه  َتَجّمَع  الّذي  الَْمكاِن  اْسَم  نَْذكُُر   -
ِدياِرِهم؟

- نَِصُف ُمعاناِة الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّييَن اأْثناَء َتْهجيِرِهم.
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نشاط )٢(: َنْقَراأ، َونُناقُِش، َوَنْسَتْنِتج:

َدَخَلْت َسناُء ُغْرَفَة َجِدها الّذي َيْسُكُن في ُمَخّيمِ  الَْيْرموِك في سورِيا، َوَوَجَدْت 
اأماَمُه ُصْندوقاً َفَساألَْته: ما هذا الُصْندوُق يا َجّدي؟

الَْجّد: هذا ُصْندوٌق اأْحَفُظ بِداِخِلِه اأْشياَء َعزيَزًة َعلى َقْلبي؟

أْشياُء يا َجّدي ؟          َسناء: َوما هِذِه اْل�

الَْجّد: هذا ِمْفتاُح َبْيِتنا في يافا.

َسناء: َولِماذا َتَرْكُتْم يافا ياَجّدي؟
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الَْجّد: كُنّا نَعيُش اآِمنيَن في يافا، لَِكّن الُْمْحَتّل الِصْهيونِّي حاَصَرنا، َوَقَتَل 
الَْعديَد ِمنّا،َوَشّرَدنا ِمْن اأْرِضنا؛ َفَخَرْجنا نَْحِمُل الَْقليَل ِمْن َمتاِعنا، َوِسْرنا 

أْقداِم َمسافاٍت َطويَلة. َمْشياً َعلى اْل�

َسناء: َوماذا َحَصَل َبْعَد ذلِك ؟

الَْجّد: َوَصْلنا اإِلى ُهنا، َحْيُث اأقيمْت لَنا ِخيامٌ لَِنْسُكَنها َعلى اأَمِل اأْن نَعوَد 
لُِبيوتِنا، َوِعْنَدما طاَل انِْتظاُرنا، َسَكنّا في ُبيوٍت َضِيَقٍة َوُمَتراّصٍة اأْسُقُفها ِمْن 
َصفائِِح الَْحديد، َوُسِمَيْت ُمَخّيُم الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّيين، َوما زِلْنا فيها َحتّى 

الَْيْوم.

َسناء: َوَمتى َحَدَث هذا يا َجّدي؟

الَْجّد: َحَدَث هذا عاَم ١٩٤٨م، َوُهَو عاُم نَْكَبِة الّشْعِب الِْفَلْسطيِنّي. 

َسناء: اأرى اأْوراقاً َقديَمًة في الُصْندوق.

ْذِن الله. أْرِضنا َوَبْيِتنا في يافا، َوَسَنعوُد اإِلَْيها بِاإِ الَْجّد: اإِنّها اأْوراُق ِمْلِكّيِتنا لِ�
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َبْعَد اأْن َقَراأْنا:
- ما اْسُم الَْمديَنِة الّتي ُهِجَر ِمْنها الَْجّد؟ َوما اْسُم الُْمَخّيِم الّذي اأْصَبَح 

َيعيُش فيه؟
- نَِصُف َحياَة الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّييَن َبْعَد الّتْهجير.

- نَُبِيُن َسَبَب َتْرِك الَْجِد لَِبْيِتِه في يافا.
- َعلى ماذا َيُدُل اْحِتفاُظ الَْجِد َوَسناَء بِِمْفتاِح َبْيِتِهما في الُصْندوق؟

اأنا َتَعَلْمت: 
ــاَم ١٩٤٨؛  ــطيَن ع ــي ِفَلْس ــْم ف ــْم َوقُراُه ــْرِك ُمُدنِِه ــى َت ــطيِنّيوَن َعل ــَر الِْفَلْس اأْجِب
ــُث  ــم، َحْي ــِد ِمْنُه ــِل الَْعدي ــْم، َوَقْت ــِي بُِمضاَيَقِتِه ــِل الِصْهيونِ ــاِم الُْمْحَت ــَبِب ِقي بَِس

ــى اْل�آن. اأقامــوا فــي ُمَخّيمــاٍت لِّلاِجئيــَن َومــا زالــوا فيهــا َحتّ
ُســِمَي الِْفَلْســطيِنّيوَن الّذيــَن ُطــِردوا ِمــْن اأْرِضِهْم بِالّلاِجئين، َومــا زالوا َيْحَتِفظوَن 
ــا،  ــروا ِمْنه ــي ُهِج ــْم الّت ــْم َوُبيوتِِه أراضيِه ــْم لِ� ــْم َواأْوراِق ِمْلِكّيِتِه ــِح ُبيوتِِه بَِمفاتي

َوِمــْن َحِقِهــْم الَْعــْوَدُة اإِلَْيهــا. 
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نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

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

َوُمَتلاِصَقــة، َوَمْبِنّيــٌة ِمَن الطّوِب َوَغْيُر ِصِحّية، َوالّشــواِرُع 
َضِيَقــٌة ِجــّدا؛ ِمّمــا ُيَعــِرُض الّلاِجئيــَن لُِظــروٍف َســِيَئة.

الّصْعَبَة  الُظروَف  نَْسَتْنِتُج   -
في الُْمَخّيماِت الِْفَلْسطيِنّيَة 

ِمْن ِخلاِل الّصوَرَتْين.
 

-  نَُبِيُن ُحقوَق الّلاِجِئ 
الِْفَلْسطيِنّي.
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نشاط )٤(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

- نَُعِبُر َعّما في الّصوَرة، والّرْسم.
- نَْسَتْنِتُج الِْخْدماِت الّتي َيَتَلّقاها ُسكّاُن الُْمَخّيمات.

اأنا َتَعَلْمت: 
فــي الُْمَخّيمــاِت الِْفَلْســطيِنّيِة َمــدارُِس َوَمراِكــُز ِصِحّيــٌة 
تُْشِرُف َعَلْيها ِوكالَُة َغْوِث َوَتْشغيِل الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّييَن 

أونُْروا(. )اْل�
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نشاط )5(: َنْلَعُب، َوَنْسَتْنِتج:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َرْسٌم لَِجْدَوٍل َعلى الُسّبوَرة، اأْوَعلى لَْوٍح ِمَن الَْكْرتوِن َكما في الّشْكِل )١(.

- بِطاقاٌت ِمَن الَْوَرِق بَِعَدِد الّطَلَبِة َمْكتوٌب َعَلْيها اأْسماُء ُمَخّيماٍت ِفَلْسطيِنّية، 
َوَمناِطُق ُوجوِدها.                                               

- َسلٌّة، اأْو ُصْندوُق َكْرتون.

ُمَخّيماٌت في
 َوَطني ِفَلْسطين

ُمَخّيماٌت 
أْرُدّن في اْل�

ُمَخّيماٌت 
في لُْبنان

 ُمَخّيماٌت 
في سوِريا

اْسُم الُْمَخّيم:
 ...............
...............
...............
...............
...............

اْسُم الُْمَخّيم:
 ...............
...............
...............
...............
...............

اْسُم الُْمَخّيم:
 ...............
...............
...............
...............
...............

اْسُم الُْمَخّيم:
 ...............
...............
...............
...............
...............

شْكل )١(
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التَْنفيذ:
- نَْرُسُم َجْدَول�ً، َكما في الّشْكِل )١(.

- نَْكُتُب َعلى الِْبطاَقِة اْسَم ُمَخّيٍم َوَمكاِن 
ُوجوِده.                              

- نَْطوي الَْوَرَقَة َونََضُعها في الّسلِّة اأوُصْندوِق 
الَْكْرتون، َكما في الّرْسم )١(.

اأنا َتَعَلْمت: 
َوُدَوٍل  ِفَلْســطيَن  فــي  الِْفَلْســطيِنّيُة  الُْمَخّيمــاُت  توَجــُد 
َعَربِّيــٍة اأْخــرى، ِمْثــل ُمخّيــِم ُعْقَبــة َجْبــر فــي اأريحــا، 
َوُمَخّيــِم نَْهــِر الْبــاِرِد فــي لُْبنــان، َوُمَخّيــِم الَْبْقَعــِة فــي 

الَْيْرمــوِك فــي ســوِريا.                                     َوُمَخّيــِم  أْرُدن،  اْل�

أْوراَق داِخَل الُصْندوق، َوَيْختاُر كُُل واِحٍد ِمنّا َوَرَقة. - نَْخِلُط اْل�
- َيْقَراأ كُُل واِحٍد ِمنّا اْسَم الُْمَخّيِم الَْمْكتوِب َعلى بِطاَقِته.

اأْسَفَل  الَْجْدوِل  في  ُذِكَرْت  الّتي  الِْفَلْسطيِنّية  الُْمَخّيماِت  اأْسماَء  نَْكُتُب   -
الِْمْنَطَقِة اأِو الّدْولَِة الّتي يوَجُد فيها.

١
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نشاط )٦(: نَُصِمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َشريٌط ُمْسَتطيٌل ِمَن الَْوَرِق 
َوَعْرُضُه  سم(   ٣٠( طولُُه 

)١٠ سم( لُِكِل واِحٍد ِمنّا.
-األْوان.

-ِمَقّصاٌت اآِمَنة.
- اأْقلاُم َرصاص.
- ماّدٌة ل�ِصَقة.

- َحْبل.

التَْنفيذ:
- َياأُْخُذ كُُل واِحٍد ِمنّا َشريَط الَْوَرِق الُْمْسَتطيل، َوَيْطويِه ِمَن الُْمْنَتَصف.

- نَْرُسُم َعلى َطَرِفِه َغْيِر الُْمّتِصِل َحْرَف )V( َمْقلوب، َونَقوُم بَِمْسِك َطَرَفِي 
الُْمْسَتطيل، َونَُقُصُهما.

مخيم 
العروب

مخيم 
مخيم العروب

اليرموك
مخيم 
جنين

الشاطئمخيم 
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نشاط )٧(: َنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كُراُت َقَدٍم بَِعَدِد الَْمْجموعات.
- َطْبشوَرة.

- نَُلِوُن الّشْكَل َونَْكُتُب َعَلْيِه اْسَم ُمَخّيٍم ِمَن الُْمَخّيماِت الِْفَلْسطيِنّية.
- نََضُع ماّدًة ل�ِصَقًة ِعْنَد الّطَرِف الَْمْطِوّي، َونُْلِصُق الُْمْسَتطيَل الَْمْقصوَص 

َعلى الَْحْبل.
- نُْلِصُق اْل�أْشكاَل الّتي َصّمْمناها َعلى الَْحْبل، َونَُعلُِقُه في الّصّف.

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َونَِقُف في قاِطرات، َونَُسّمي كُّل َمْجموَعٍة بِاْسِم 

اأَحِد الُْمَخّيماِت الِْفَلْسطيِنّيِة.
- نَْرُسُم َخّط بِداَيٍة باِلّطْبشوَرِة اأماَم الْقاِطرات، َوَعلى ُبْعِد )١٢ ِمْتراً ( ِمْنُه نَْرُسُم 

َخّط نِهاَية.
أّوُل ِمْن كُِل َمْجموَعٍة بِالّطْبَطَبِة الُْمْسَتِمّرِة  - ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرة، َيْنَطِلُق الطّالُِب اْل�

َعلى الُْكَرِة َحتّى َخِط الِنهاَية، َوالَْعْوَدِة بَِنْفِس الّطريَقِة اإِلى َخِط الِْبداَية .
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- الْفائُِز َمْن َيْذَهُب َوَيعوُد بِالُْكَرِة دوَن اأْن تُْفِلَت ِمْنُه، َقْبَل الطّالِِب الُْمناِفِس 
لَُه ِمَن الَْمْجموَعِة اْل�أْخرى.

- الْفائُِز َيْسَتِمُر َمَع ُزَملائِه، َوَغْيُر الْفائِِز َيْخُرُج ِمَن اللُْعَبة.
أْكَبِر ِمْن اأْفراِد َمْجموَعِتها. - الَْمْجموَعُة الْفائَِزُة ِهَي َمْن َتْحَتِفُظ بِالَْعَدِد اْل�

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
١ - اأَبِيُن َسَبَب َعْيِش ُجْزٍء ِمَن الِْفَلْسطيِنّييَن في الُْمَخّيمات.
٢- اأَعلُِل: ُصعوَبَة ُظروِف الَْحياِة في الُْمَخّيماِت الِْفَلْسطيِنّية.

( اأماَم الِْعباَرِة الْخاِطَئة:  ( اأماَم الِْعباَرِة الّصحيَحة، َواإِشاَرَة ) ٣- اأَضُع اإِشاَرَة )
- ل� يوَجُد َمْن ُيَقِدُم الِْخْدماِت الِصِحّيَة لِّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّيين. )      (

- ِمْن َحِق الّلاِجِئ الِْفَلْسطيِنِي الَْعْوَدُة اإِلى َوَطِنه. )     (
- الَْمْسؤوُل َعْن َتْعليِم ُطّلاِب الَْمْرَحَلِة اْل�أساِسّيِة في الُْمَخّيمات ِوكالَُة 

َغْوِث َوَتْشغيِل الّلاِجئيَن الِْفَلْسطيِنّيين. )     (
٤ - اأْذكُُر اأْسماَء ُمَخّيماٍت في ِفَلْسطين، َواأْسماَء ُمَخّيماٍت ِفَلْسطيِنّيٍة في 

ُدَوٍل َعَربِّيٍة ُمجاِوَرة.



٤١

٦
رِْحَلٌة اإِلى اْلباِدَيِة اْلِفَلْسطيِنَية

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

اْلَبَدِوَيِة في فَِلْسطين، ِمْن َحْيث: اْلَمْسَكن، َوَطبيَعُة  اْلَحياِة  َيْعِرَف َملاِمَح   -١
َعَمِلِهم.

٢- ُيَبِيَن اأَهَم َمناِطِق َتَجُمِع اْلَبْدِو في فَِلْسطين.
3- َيْسَتْنِتَج اأَهَم اْلُمْشِكلاِت الَتي تُواِجُه اْلَبْدَو في فَِلْسطين.      

نشاط )١(: َنْقَراأ، َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:
كاَن رائٌِد في رِْحَلٍة اإِلى ِمْنَطَقِة الّنَقب، َوِعْنَدما عاَد اْسَتْقَبَلْتُه اأْخُتُه َحناُن َوقالَت:
اأَتَمنّى اأْن َتكوَن َقْد ُسِرْرَت بِِرْحَلِتك،  لِلِه َعلى َسلاَمِتَك يا اأخي،  َحْمداً 

اأْخِبْرني ماذا شاَهْدَت فيها؟
رائِد: شاهْدُت َمناِطَق َجديَدًة، َوُسكّاناً ِفَلْسطيِنّييَن لَْم األَْتِق بِِهْم ِمْن َقْبل.

َحنان: َحِدْثني َعْن ِرْحَلِتك.
رائِد: َتَفّضلي هذا هاتِفي الَْجّوال، الَْتقْطُت فيِه ُصَوراً َعديَدة، َفشاِهديها. 
الّنَقب،  اإِلى  اأخيها  ِرْحَلِة  ُصَوِر  َمَلّف  َوَفَتَحْت  الِْجهاز،  َحناُن  اأَخَذْت 

آتَِية: َوشاَهَدِت الُصَوَر اْل�
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نُساِعُد َحنان َعلى:  
َمْعِرَفِة اْل�ْسِم الّذي ُيْطَلُق َعلى الُسكّاِن في الّصوَرة )١(.

َوْصِف الُْبيوِت َكما في الّصوَرة )١(. 
أْعماِل الّتي َيقوُم بِها اْل�أْشخاُص في الّصوَرة )٢(.  اْسِتْنتاِج اْل�

اأنا َتَعَلْمت: 
ــْدو، َيعيشــوَن فــي  ــّميِهم الَْب ــُد فــي ِفَلْســطيَن َتَجُمعــاٌت ُســكّانِّيٌة ِفَلْســطيِنّيٌة نَُس يوَج
ــد. ــِح الَْحدي ــواِح الَْخَشــِب اأِو َصفائِ ــْن األْ ــوٍت ِم ــْعر، اأْو ُبي ــَن الّش ــٍة ِم ــاٍم َمْصنوَع ِخي

أْغناِم َوالِْجمال.  َيْعَتِمُد الَْبْدُو في َحياتِِهْم بَِشْكٍل َرئيِسٍي َعلى َتْربَِيِة اْل�
َيَتَنّقــُل الَْبــْدُو َمــَع اأْغناِمِهــْم ِمــْن َمــكاِن َســَكِنِهْم اإِلــى اأماِكــَن اأْخــرى لَِفْتــَرٍة َمْحــدوَدة، 
ــي  ــْم ف ــوَن ِخياَمُه ــاً َيْنصب ــا، َواأْحيان ــُكنوَن فيه ــي َيْس ــِق الّت ــا لِْلَمناِط ــودوَن َبْعَده َوَيع

أْغناِمِهــم،  الُســهوِل الَْقريَبــِة ِمــَن الُْقــرى اأِو الُْمــُدِن؛ لَِتْوفيــِر الِْغــذاِء لِ�
ثُــّم َيْنَتقلــوَن َبْعــَد ذلـِـَك لِِمْنَطَقــٍة اأْخــرى لَِفْتــَرٍة ُمَحــّدَدة، َوَيعــودوَن 

َبْعَدهــا لَِمناِطِقِهــْم الّتــي َيْســُكنوَن فيهــا. 

الّصوَرة )٢(الّصوَرة )١(



٤٣

نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج، َونُجيب:

َبْعَد اأْن ل�َحْظُت الُصَور:
- اأَتَحّدُث اإِلى ُزملائي َعْن عائِلاٍت َبَدِوّيٍة قُْمُت بِِزياَرتِها في ِمْنَطَقتي.

َبْدٌو في ِمْنَطَقِة اأريحاَبْدٌو قُْرَب الُْقْدس َبْدٌو في ِمْنَطَقِة َصْحراِء الّنَقب

أْغواِر الّشمالِّيةَبْدٌو في ِمْنَطَقِة َبْيَت لَْحم َبْدٌو في ِمْنَطَقِة اْل�

اأنا َتَعَلْمت: 
ِفَلْســطين،  فــي  ُمْخَتِلَفــٍة  َمناِطــَق  فــي  الَْبــْدُو  َيْســُكُن 
َكَصْحــراِء الّنَقــِب الّتــي َتَقــُع فــي الَْجنــوب، َوفي َضواحي 

ــمالِّية. ــواِر الّش أْغ ــا، َواْل� ــْدِس َواأريح ــِل َوالُْق الَْخلي
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نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج: 

َبْعَد اأْن ل�َحْظنا الُصَور:
في  الَْبْدُو  ِمْنها  ُيعاني  الّتي  الُصعوباِت  َونُناِقُش  َمْجموعات،  اإِلى  نَْنَقِسُم 

ِفَلْسطين، َونَْقَتِرُح ُحلول�ً لَِتْحسيِن ُظروِف َحياتِِهم.

اأنا َتَعَلْمت: 
ــلاِل  ــْن َمشــاِكَل َكثيــَرة، اأَهُمهــا َهــْدُم اْل�ْحِت ــْدُو فــي ِفَلْســطيَن ِم ُيعانــي الَْب
لَِمســاِكِنِهم، َواإِْجباِرِهــْم َعلــى الّرحيــِل ِمــْن اأماِكــِن َســَكِنِهم؛ بَِهــَدِف 
َوَهــْدِم  َعَلْيهــا،  َوالّشــواِرع  الُْمْســَتْوَطناِت  َواإِقاَمــِة  اأراضيِهــم،  ُمصــاَدَرِة 
ــِص الِْخْدمــاِت  ــْن نَْق ــَن الّتْعليــم، َكمــا ُيعانــوَن ِم ــْم ِم َمداِرِســِهم؛ لِِحْرمانِِه

بِحاَجــٍة  َيْجَعلُُهــْم  ِمّمــا  َوالُطــُرق؛  َوالْمــاِء  َكالَْكْهربــاِء 
ــم. ــى اأْرِضِه ــْم َعل ــِز ُصموِدِه ــِم َوالُْمســاَعَدة؛ لَِتْعزي لِلّدْع
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نشاط )٤(: نَُصِمُم َخْيَمة: 
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َكْرتوٌن ُمَقّوى.     
- قُْطن.     

- عيداٌن َخَشِبّية.     
- ِقْطَعُة ِفلّين َكاأْرِضَيٍة لِْلَخْيَمة.

- ُمَجّسماٌت اأْو ُرسوماٌت لَِحَيواناٍت توَجُد في الْباِدَية.

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

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

َشْكِل  َعلى  لَِنْحُصَل  َخَشِبّيٍة؛  بِعيداٍن  الَْمْثِنّيِة  الَْكْرتوِن  ِقْطَعَة  نَُثِبُت   -
َخْيَمة، ثُّم نََضُعها َعلى ِقْطَعِة الِْفلّين، َونُضيُف ُمَجّسماِت اأْو ُرسوماِت 

الَْحَيواناِت الّتي تَُربّى في الْباِدَيِة َحْوَل الَْخْيَمة.
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نشاط )5(: َنْلَعب: 
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كَُرة. 

التَْنفيذ:
ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

ـ نَْصَطُف في قاِطَرَتْيِن ُمَتقابَِلَتْيِن َبْيَنُهما َمساَفة ُمناِسَبة، َونََضُع الُْكَرَة في 
ُمْنَتَصِف الَْمساَفِة َبْيَنُهما َكما في الّرْسم )١(. 

ـ في كُِل قاِطَرٍة َياأُخُذ الّطَلَبُة اأْرقاماً ِمْن )١( اإِلى ) ١٠(.

ـ نَْجري ِعْنَدما نَْسَمُع َرَقَمنا الّذي َيْذكُُرُه الُْمَعلُِم بِاتِجاِه الُْكَرة.

ـ  الْفائُِز َمْن َيْلَمُس الُْكَرَة اأّول�ً.

أْرقام. - نَُكِرُر اللُْعَبَة َحتّى نَْنَتهي ِمْن كُِل اْل�

١
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت:    
جاَبِة الَصحيَحِة فيما َياأْتي: - اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلاإِ

َيعيُش الَْبْدُو في: 
اأ( الُْقرى.       ب( الُْمَخّيمات.             ج( الْباِدَية.

َيْسُكُن الَْبْدُو في: 
ْسِمْنت.       ج( ُبيوٍت ِمَن الَْحَجر. اأ( الِْخيام.        ب( ُبيوٍت ِمَن اْل�إِ

َيْعَتِمُد الَْبْدُو في َحياتِِهْم َعلى: 
اأ( الِصناَعة.     ب( الِتجاَرة.                 ج( َتْربَِيِة الَْحَيوانات.

- اأْكُتُب اأْسماَء َتَجُمعاٍت َبَدِوّيٍة في ِفَلْسطين.
................... و ...................

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

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



٤٨

٧
َناأُْكُل ِمّما َنْزرَُع َونَُرّبي

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ -  َيْعِرَف َمْعنى الِزراَعة.
 ٢- ُيَبِيَن اأَهِمّيَة الِزراَعِة لِْلُمواِطِن الِْفَلْسطيِنّي. 

٣- َيْسَتْنِتَج َبْعَض اأنْواِع الَْمحاصيِل  الِزراِعّيِة في ِفَلْسطين . 
٤ - ُيَوِضَح ُممارساٍت َتُدُل َعلى الِ�ْهِتماِم بِالِزراَعة.

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
أْرِض َوَتْربَِيَة الَْحَيوانات.•  الِزراَعُة َتْعني ِزراَعَة اْل�
نَْسَتفيُد ِمَن الِزراَعِة في الُْحصوِل َعلى الِْغذاء.• 



٤٩

نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

َبْعَد اأْن ل�َحْظنا:
- نَْنَقِسُم في َمْجموعاٍت ثُنائِّية.
آتَِية:  أموِر ال� - نََتحاَوُر َحْوَل اْل�

١ - َحَيواناٌت نَُربّيها في ِفَلْسطين.
٢ - اأْسماُء َمحاصيَل ِزراِعّيٍة نَْزَرُعها في ِفَلْسطين.     

٣ - الَْمناِطُق الِْفَلْسطيِنّيُة الّتي َتْشَتِهُر بِِزراَعِتها.

- نَْرُسُم، َونَُلِوُن ثِماراً ِزراِعّيًة نَُفِضُل اأْكَلها داِخَل الُْمَرّبعات.
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اأنا َتَعَلْمت: 
ــدوَرِة •  ــاِر َوالَْبْن ــل الَْخْضــراواِت كالِْخي ــَرة، ِمْث ــاٍت َكثي ــْزَرُع فــي ِفَلْســطيَن نَبات نَ

أْغــواِر َوِجنيــَن َوَغــّزة، َكما نَْزَرُع اأْشــجاراً  َوَغْيِرهــا، َوَتْشــَتِهُر بِِزراَعِتهــا َمناِطــُق اْل�
ــِل فــي  ــْوِز َوالّنخي ــَت لَْحــم، َوالَْم ــاِل ناْبِلــس َوَبْي ــل الّزْيتــوِن فــي ِجب ــَرًة ِمْث ُمْثِم

اأريحــا، َوالِْحْمِضّيــاِت فــي طولكــرم، والعنــب فــي الخليل.
أْغنــام،  نَُربّــي فــي ِفَلْســطيَن َحَيوانــاٍت َكثيــَرة، ِمْثــل: اْل�

أْبقــار. َوالّدجــاج، َواْل�

نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

َبْعَد اأْن ل�َحْظنا:
- نَُعِبُر َعّما في الّرْسَمَتْين.      

يجابِّيَة الّتي َتُدُل َعلى الِ�ْهِتماِم بِالِزراَعة.     - نَْسَتْنِتُج الُسلوِكّياِت اْل�إ
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- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين:   
أولى َتاأُْخُذ ُعْنواَن )َتْربَِيِة الّدجاج(، َوَتَتناَقُش في ما َيْلَزُم  - الَْمْجموَعُة اْل�

لَِنجاِح َتْربَِيِة الّدجاج، َوَتْذكُُر ما َتَوّصَلْت اإِلَْيِه لَِطَلَبِة الّصّف.
- الَْمْجموَعُة الثانَِيُة َتاأُْخُذ ُعْنواَن )ِزراَعِة اأْشجاِر الّزْيتون(، َوَتَتناَقُش في 
ما َيْلَزُم لَِنجاِح ِزراَعِة الّزْيتون، َوَتْذكُُر ما َتَوّصَلْت اإِلَْيِه لَِطَلَبِة الّصّف.

اأنا َتَعَلْمت: 
أْرُض الّتي نَْزَرُعها اإِلى الِ�ْهِتماِم بِها، ِمْن َحْيُث: •  َتْحتاُج اْل�

ــُة  ــُة تُْرَبِتهــا، َوِســقاَيُتها بِالْمــاء، َواإِزالَ َتْنظيُفهــا ِمــَن الِْحجــاَرة، َوِحراَث
ــا. ــْن َحْولِه أْعشــاِب ِم اْل�

َكمــا َتْحتــاُج الَْحَيوانــاُت الّتــي نَُربّيهــا اإِلــى َمــكاٍن • 
ــلاٍج  ــٍب َوكاٍف، َوِع ــذاٍء ُمناِس ــّي، َوِغ ــٍف َوِصِح نَظي

ــراض. أْم ــَن اْل� ِم



5٢

نشاط )٤(: نَُصِمم: 
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- اأْوراق.      
- األْواٌن َخَشِبّية.        

- ِمَقّصاٌت اآِمَنة.

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.                                                

أولى اأْشكاَل ُخضار، َوتَُلِونُها َوَتُقُصها. - َتْرُسُم الَْمْجموَعُة اْل�
- َتْرُسُم الَْمْجموَعُة الثّانَِيُة اأْشكاَل فاِكَهة، َوتَُلِونُها َوَتُقُصها.

- َتْرُسُم الَْمْجموَعُة الثّالَِثُة اأْشكاَل َحَيواناٍت نَُربّيها، َوتَُلِونُها َوَتُقُصها.
- نَْحَتِفُظ بِاْل�أْشكاِل الّتي قُْمنا بَِعَمِلها ل�ْسِتْعمالِها في الّنشاِط الْخاِمس.
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نشاط )5(: َنْلَعب: 
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- بِطاقاُت اأْشكاِل الُْخضارِ َوالْفاِكَهِة َوالَْحَيوانات؛ الّتي َجَهْزناها في الّنشاِط 
الّسابِق.

- َحْبٌل َوَملاقط.                             
- صاِفَرة.

التَْنفيذ:
- نَْخِلُط الِْبطاقات.      

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت َعلى َشْكِل قاِطراٍت َبْيَن اأْفراِدها َمسافات.
- نَُعلُِق َحْبلاً، َونََضُع بِطاقاِت ال�أْشكاِل في َسلٍّة لُِكِل قاِطَرة.

- َياأُْخُذ طالٌِب بِطاَقًة ِمَن الّسلِّة، وُيَمِرُرها لِلطّالِِب الّذي اأماَمه، َونَْسَتِمُر 
أّول. بِالّتْمريِر اإِلى اأْن َتِصَل اإِلى الطّالِِب اْل�

أّول الِْبطاَقَة الّتي َتِصلُه، بَِحْيُث ُيَعلُِق اأْشكاَل الْفاِكَهِة  - ُيَصِنُف الطّالُِب اْل�
َمَع  الَْحَيواناِت  َواأْشكاَل  َبْعِضها،  َمَع  الُْخضاِر  َواأْشكاَل  َبْعِضها،  َمَع 

َبْعِضها. 
- َتفوُز الَْمْجموَعُة الّتي َتْنَتهي ِمْن َتْصنيِف الِْبطاقاِت اأّول�.
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت:    
١. اأَبِيُن َمْعنى الِزراَعة.

٢. اأْكُتُب في الَْفراغاِت اأْسماَء َمحاصيَل ِزراِعّيًة تُْزَرُع في ِفَلْسطين:
............ ، ............ ، ............ ، ............

٣. اأْكُتُب في الَْفراغاِت اأْسماَء َحَيواناٍت نَُربّيها في ِفَلْسطين:
............ ، ............ ، ............ ، ............
الّصحيح،  الُسلوِك  اأماَم   ) ( اإِشاَرَة  َواأَضُع  الُرسومات،  األ�ِحُظ   .٤

( اأماَم الُسلوِك الْخاِطئ: َواإِشاَرَة )



اْلَوْحَدُة الثّانَِية
 ُحقوقي َوواِجباتي
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١
َحّقي في اْلَعْيِش اْلاآِمن   

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

آِمن. ١. ُيَوِضَح َمظاِهَر الَْعْيِش اْل�
٢. َيْذكَُر َبْعَض اأْشكاِل الُْعْنِف الّتي َيَتَعّرُض لَها الِطْفُل الِْفَلْسطيِنّي.

آِمن. أْطفاِل في الَْعْيِش اْل� ٣. ُيَبِيَن اأَثَر الِ�ْحِتلاِل في انِْتهاِك َحِق اْل�

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج، َونُجيب:

نَُعِبُر َعّما نُشاِهُدُه في الُرسومات.
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اأنا َتَعَلْمت: 
ــروِف  ــي كُِل الُظ ــّيُة ف ــِدّيُة َوالّنْفِس ــُة الَْجَس ــي الِْحماَي ــَر ل ــي اأْن َتَتَوفّ ــْن َحّق ِم
بِمــا فيهــا الُْحــروب، َواأْن اأعيــَش فــي ِظــِل اأْســَرٍة ُمَتماِســَكة، َواأْســُكَن َمْنــِزل�ً 

ُملائِمــا، َواأَتنــاَوَل ِغــذاًء ِصِحّيــا، َواألَْتِحــَق بِالَْمْدَرَســة، َوِمــْن 
َحّقــي الُْحصــوُل َعلــى الِْعــلاِج َوالِرعاَيــِة الِصِحّيــِة الْكاِمَلــة. 
َوالّتْعبيــُر َعــْن نَْفســي َواأْفــكاري بِالِْحــواِر َوالّرْســِم َواللِّعــب.

نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج، َونُجيب:
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َبْعَد اأْن ل�َحْظنا:
أْطفاُل في الُرسومات. - نَُعِبُر َعْن اأْشكاِل الُْعْنِف الّتي َيَتَعّرُض لَها اْل�

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

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

اأنا َتَعَلْمت: 
ْهمــاُل الِصِحــّي،  ــِف، ِمْنهــا: اْل�إِ ــَن الُْعْن ــٍة ِم أْشــكاٍل ُمْخَتِلَف أْطفــاُل لِ� ــّرُض اْل� َيَتَع
َوالّتَشــُرد، َوالّتَســُول، َوالَْعَمــُل فــي ِســٍن ُمْبِكــَرة، َوَعــَدُم اْل�لِْتحــاِق بِالَْمــداِرس، اأو 
الّتَســُرَب ِمْنهــا؛ بَِســَبِب الَْفْقــِر َوالْحاَجِة َوالَْجْهل، َوالَْقَلــِق َوالَْخْوف، َوالَْمجاَعة، 

َوســوِء الّتْغِذَيــة، َوســوِء الُْمعاَمَلــة؛ كالّضــْرِب َوالِْحْرمان. َوكُُل 
آِمــن. أْشــكاِل َتْحــِرُم الِطْفــَل ِمــْن َحِقــِه فــي الَْعْيــِش اْل� هــِذِه اْل�



5٩

نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

- نَُعِبُر َعْن كُِل صوَرٍة ِمَن الُصَوِر اأْعلاه.
آِمِن لِْلاأْطفاِل  - نَْذكُُر ُمماَرساٍت اأْخرى لِلاْحِتلاِل تَُؤثُِر َعلى الَْعْيِش اْل�

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

آِمــِن اإِلى َمدارِِســِهم، اأْو َتْرويُعُهْم، َوَتْشــريُدُهْم ِمْن  ِمــَن الُْوصــوِل اْل�
ِخــلاِل َقْتــِل َذويِهــْم، اأو اْعِتقالِِهــْم َوَهــْدِم َمنازِلِِهــم. 

نشاط )٤(: نَُصِمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- لَْوُح سولو.  
-  لَْوُح َكْرتون.   
- اأْوراُق اأْشجار.   

- ماّدٌة ل�ِصَقة.              
- اأْقلاُم َرصاص.      

- ِمَقّصاٌت اآِمَنة.
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التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

بَِقَلِم  َشْكَلها  َونَُحِدُد  الّسولو،  لَْوِح  َفْوَق  َونََضُعها  َشَجٍر،  َوَرَقَة  نَاأُْخُذ   -
َرصاص.

- نَُقُص الّشْكَل الّذي َرَسْمناه.
- نُْلِصُق َوَرَقَة الّشَجِر َمع َمثيَلِتها ِمَن الّسولو، َونُْلِصُقها َعلى لَْوِح الَْكْرتون.

آِمن. - نَْكُتُب َتْحَت كُِل َوَرَقٍة َحّقاً ِمْن ُحقوِقنا في الَْعْيِش اْل�
- نَْعِرُض اللّْوَحَة في َصِفنا.

نشاط )5(: َنْلَعب:

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        
- كُراٌت َصغيَرٌة َخفيَفٌة 
ِمَن الْبولِْسترين بَِعَدِد 

الَْمْجموعات. 
- صاِفَرة.
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التَْنفيذ:
- نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَْمْدَرَسِة اأِو الَْمْلَعب.

- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين، َوكُُل َمْجموَعٍة تَُشِكُل دائَِرة؛ بَِحْيُث ُيْمِسُك كُُل 
طالٍِب بَِيِد َزميِله.

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

- َيَتَولّى طالٌِب ِمْن كُِل َمْجموَعٍة َدْوَر الُْمراِقب، وعليه َعّد الّضَرباِت الّتي 
تُصيُب الطّالَِب الَْمْحِمّي اإِصاَبًة ُمباِشَرة.

- ُيْمِسُك اأَحُد اأْفراِد الَْمْجموَعِة الُْكَرَة، َوَيْقِذفُها باتِجاِه الطّالِِب الَْمْحمي، 
َوَعلى الطّالِِب الْحارِِس ِحماَيُة َزميِلِه ِمَن الّضَربات، ثُّم َياأْتي َدْوُر طالٍِب 

اآَخَر لَِيْقِذَف الُْكَرة.
- َيفوُز الَْفريُق الّذي ُيَسِجُل اأْعلى الّضَرباِت لِلطّالِِب الَْمْحِمِي داِخَل الّدائَِرة.

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
آِمن: ............... و ............... ١. ِمْن َمظاِهِر الَْعْيِش اْل�

أْطفاُل في ِفَلْسطين:  ٢.ِمْن اأْشكاِل الُْعْنِف الّتي َيَتَعّرُض لَها اْل�
................ و ................
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آِمِن لِْلاأْطفال؟ ٣. لِماذا ُيَشِكُل الِ�ْحِتلاُل َخَطراً َعلى الَْعْيِش اْل�

٤. ما َراأُْيك؟
- ِطْفٌل َيْتُرُك الَْمْدَرَسَة َوَيْذَهُب اإِلى الَْعَمل.

- ِطْفٌل َيَتَعّرُض لِلّضْرِب ِمْن اأْقرانِه.
- اأٌب َيْحِرُم اْبَنُه ِمْن َمْصروِفِه الَْيْوِمّي.

- َعَدُم ُوجوِد اإِشاراِت ُمروٍر في الّشاِرِع الُْمَؤّدي اإِلى الَْمْدَرَسة.
- ِطْفٌل َيْمَرُض َول� َيَتَلّقى الِْعلاَج الْلاِزَم لَه.

- طالٌِب ل� َيَتَمّكُن ِمَن الُْوصوِل اإِلى َمْدَرَسِتِه بَِسَبِب الَْحواِجِز الَْعْسَكِرّيِة 
لِِلاْحِتلال.

آتَِية؟ 5. َكْيَف اأَتَصّرُف في الْحال�ِت اْل�
- شاَهْدُت ِطْفلاً َيْلَعُب بُِمَخلّفاِت الَْحْرب.

- شاَهْدُت َشْخصاً َيْسَبُح في الَْمناِطِق الّتي تُْمَنُع فيها الِسباَحة.
- طالٌِب ُيْطِلُق َعَلّي األْقاباً ُمْزِعَجة.
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٢
َحّقي في اْلِغذاء

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ـ  َيْعِرَف اأَهِمّيَة الِْغذاِء َوَمصاِدِره. 
٢ـ  َيْسَتْنِتَج َحّقُه في الِْغذاء.

٣ـ  ُيَمِيَز َبْيَن الِْغذاِء الِصِحِي َوَغْيِر الِصِحّي. 
٤ـ   ُيشاِرَك في اإِْعداِد َوْجَبٍة ِصِحّية. 

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
َتنــاُوُل الِْغــذاِء ُمِهــٌم لِ�ْســِتْمراِر الَْحيــاة، َكما اأنـّـُه ُمِهٌم لُِنُمِو 

أْمراض. ْمــداِدِه بِالطّاَقــة، َوِوقاَيِتِه ِمَن اْل� الِْجْســم، َولِ�إِ
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نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

أْغِذَيَة في الّصوَرِة اإِلى اأْغِذَيٍة نَباتِّية، َواأْغِذَيٍة َحَيوانِّية. - نَُصِنُف اْل�

اأنا َتَعَلْمت: 
لِْلِغــذاِء الّــذي نََتناَولُــُه َمْصــَدران؛ اأَحُدُهمــا نَباتِــٌي، ِمْثــل 
الَْخْضــراواِت َوالَْفواِكــه، َوِغــذاٌء َمْصــَدُرُه َحَيوانـِـّي، ِمْثــل 

أْســماِك َوالَْبْيــض.   اللُحــوِم َواْل�
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نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
ِمْن َحّقي الُْحصوُل َعلى ِغذاٍء كاٍف َوُمَتَنِوع.• 
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نشاط )٤(: نَُصِمُم َسَلًة ِغذائَِية:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

-ِقَطٌع ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَقّوى.       - ل�ِصق.            
- ثاِقَبُة اأْوراق.           - َوَرٌق ل�ِمٌع ُمَلّون.    

- عيداٌن َخَشِبّية.                    - َشَبر.
 التَْنفيذ:

ـ نُْحِضُر اأْرَبَع ِقَطٍع ُمَرّبَعة ِمَن الَْكْرتوِن الُْمَقّوى، 
أْوراق، َكما في الّصوَرَتْين )١(  َونَْثُقُبها بِثاِقَبِة اْل�

َو )٢(. 
ـ نَْجَمُع ِقَطَع الَْكْرتوِن بِاإِْدخاِل الّشَبِر في ثُقوبِها، 

َكما في الّصوَرة )٣(.
لِلّسلّة، َكما في  ِقْطَعَة َكْرتوٍن َكقاِعَدٍة  ـ نُْلِصُق 

الّصوَرة )٤(.   
ـ نَقوُم بَِتْثبيِت ِقْطَعٍة اأْخرى ِمَن الَْكْرتوِن لُِتْصِبَح 

َيداً لِلّسلّة.
ـ نَْرُسُم َعلى الَْوَرِق الُْمَلّوِن اأْشكال�ً لَِفواِكَه َوُخضاٍر 

ُمَتَنِوَعٍة َونَُقُصها. 
ـ نََضُع اْل�أْشكاَل في الّسلّة.      

١

٢

٣

٤
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نشاط )5(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:  

َبْعَد ُملاَحَظِتنا:
-  نُناِقُش الِْعباَرة: ِصّحُة ِجْسمي ِمْن ِصّحِة ِغذائي.

اأنا َتَعَلْمت: 
ــُل  ــي، َواأْغِس ــي ِغذائ ــِوُع ف ــّي، َواأنَ ــذاِء الِصِح ــاُوِل الِْغ ــى َتن ــِرُص َعل اأْح

الْفواِكــَه َوالُْخضــاَر َقْبــَل َطْبِخهــا اأْو اأْكِلهــا، َواأَتَجّنُب َتناُوَل 
ــِة  ــُه لِتاريــِخ انِْتهــاِء َصلاِحّي ــة، َواأنَْتِب ــِر الِصِحّي ــِة َغْي أْطِعَم اْل�

ــه. ــَة َصلاِحّيُت الّطعــاِم الُْمَعلّــب؛ َفــلا اأْشــَتري الُْمْنَتِهَي

نشاط )٦(: َنْلَعُب، َوَنْسَتْمِتع:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َحَجُر نَْرد.
أْفعى َوالُسلّم شكل )١(.           - لَْوَحُة لُْعَبِة اْل�

ـ اأْزراٌر بَِعَدِد الُْمشاِركين.
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التَْنفيذ:
ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية. 

ـ نََتباَدُل َرْمَي َحَجِر الّنْرد، َونَْقَراأ الّرقَم الّذي تَُشِكلُُه الِنقاُط الّتي َظَهَرْت َعلى 
أْعلى لِْلَحَجر. الَْوْجِه اْل�

- نَْبَداأ بَِعِد الُْمَرّبعاِت ِمَن الّرقم )١( َعلى اللّْوَحِة بَِحسِب الّرقِم الّذي َشّكَلْتُه 
الِنقاط، ثُّم نََضُع الِزّر َعلى الّرقِم الَْمْطلوب.

- اإِذا كاَن الّرقُم في الَْمّرِة الثّانَِيِة َمَثلا )٤(، نَُحِرُك الِزّر ِمَن الُْمَرّبِع الَْمْوجوِد 
َعَلْيه َمَع الَْعِد اأْرَبَع ُمَرّبعات، َونََضُعُه في الُْمَرّبِع الَْجديد.

أْفعى نَْنِزُل اإِلى  - اإِذا َوَصْلنا قاِعَدَة الُسلِّم نَْصَعُد اإِلى ِقّمِته، َواإِذا َوَصْلنا َراأَْس اْل�
َذْيِلها.

- نَْسَتِمُر في اللُْعَبة، َوالْفائُِز َمْن َيِصُل اإِلى الّرقِم )٤٠( اأّول�.

شكل )١(
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نشاط )٧(: َنَتشاَرُك في اإِْعداِد َوْجَبِة اْلفطور:

التَْنفيذ:
ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

ـ نَْفِرُد ِقَطَع الَْوَرق.
ـ نََضُع الّطعاَم الّذي اأْحَضْرناُه في ُصحوٍن اأماَمنا. 
ـ نَِصُف َوْجَبَة الّطعاِم الّتي اأْحَضْرناها ِمْن َحْيث:

• اأْسماُؤها.    • ُمَكِوناتُها.     • َمصاِدُرها.
ـ نََتناَوُل الّطعام، َونُحاِفُظ َعلى نَظاَفِة الَْمكان.

اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        
ُمْخَتِلَفٌة  ِصِحّيٌة  اأْطِعَمٌة   -
ُيْحِضُرها الّطَلَبُة ِمَن الَْبْيت.

- اأْوراق.
- ُصحون.  

- َمناديُل َوَرِقّية. 
- صابون.
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نشاط )٨(: َنْلَعب:
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

- بِطاقــاٌت ُمَتَنِوَعــٌة َمْكتوٌب َعلى 
الْواِحــَدِة منها اْســَم ِغذاٍء ِصِحٍي 
ِمْثــَل )َمــْوز، َبْيض،َقْرنَبيــط،...( 
َغْيــِر  ِغــذاٍء  اْســَم  أْخــرى  واْل�

ِصِحــٍي ِمْثــَل )َمْشــروباٍت غازّيــة، َحْلــوى َمْكشــوَفة، ســكاكر،...(.
- ِسلاٌل بلاْستيِكّيٌة بَِعَدِد الَْمْجموعات، لُِكّل َمْجموَعٍة َسلّتان.

 - صاِفَرة.  - َطبشوَرة.
الّتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َوَتِقُف كُُل َمْجموَعٍة في قاِطرة.  • 
ــلًّة •  ــَرٍة َس ــُكِل قاِط ــُع لِ ــرات، َونََض ــاَم الْقاِط ــِة اأم ــّط الِْبداَي ــُم َخ نَْرُس

ــن  ــٌة م ــا َمْجموع ــِد )١5 م( فيه ــى ُبْع ــرى  َعل ــلًّة اأْخ ــا، َوَس َخْلَفه
ــِة. ــاِت الُْمَتَنِوَع الِْبطاق

الّصاِفــَرِة •  ســماِع  ِعْنــَد  قاِطــَرٍة  كُِل  فــي  أّوُل  اْل� الّلاِعــُب  َيْبــَداأ 
َوالَْعــْوَدِة  بِطاَقــة،  اأْو  كُــَرٍة  َوالِْتقــاِط  الّســلّة،  اإِلــى  بِالّرْكــِض 
ــي                                           ــوَدِة ف ــِة الَْمْوج ــلِّة الْفاِرَغ ــي الّس ــا ف ــه، َوَوْضِعه ــْرَعٍة لِقاِطَرتِ بُِس
َعلــى الّتوالــي. الْقاِطــَرة. َوهَكــذا َياأْتــي َدْورُ َجميــِع الّطَلَبــةِ  اآِخــرِ 

ــي •  ــات الّت ــَن الِْبطاق ــَدٍد ِم ــَر َع ــُع اأْكَب ــا َتْجَم ــا ِعْنَدم َتفــوُز َمْجموَعُتن
ــٍة. ــٍة ِصِحّي ــماَء اأْغِذَي ــُل اأْس َتْحِم
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
الِْعباَرِة  ( اأماَم  َواإِشاَرَة ) الِْعباَرِة الّصحيَحة،  ( اأماَم  اإِشاَرَة ) اأَضُع   .١

الْخاِطَئة:
- َمْصَدُر الِْغذاِء الّذي نََتناَولُُه ِمَن الّنباتاِت َفَقط. )     (
- الِْغذاُء ُيْعطيني الَْحَيِوّيَة َوالّنشاط.             )     ( 
أْمراض.          )     ( - الِْغذاُء الِصِحُي َيقيني ِمَن اْل�

٢. اأَبِين ُحقوقي في الِْغذاء. 

آتَِية: ٣. اأْكُتُب )اأواِفُق( اأْو )اأعاِرض( في الَْفراِغ الُْمقابِِل لِْلِعباراِت اْل�
أْسواق ................ -  اأْشَتري الّطعاَم الَْمْكشوَف ِمَن الْباَعِة في اْل�
أْغِذَيِة الّتي اأْشَتريها........ - اأنَْتِبُه لِتاريِخ الّصلاِحّيِة الَْمْكتوِب َعلى ُعَلِب اْل�

- اأْكِثُر ِمْن َتناُوِل الّسكاِكِر َوالَْحَلِويّات .............
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اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ - َيْسَتْنِتَج َحّقُه في الِرعاَيِة الِصِحّية.  
٢ - َيْعِرَف اأْسماَء الُْمَؤّسساِت الُْحكوِمّية الّتي تَُقِدُم الِرعاَيَة الِصِحّية.       

٣-  ُيَبِيَن الُسلوكاِت َوالْواِجباِت ذات الَْعلاَقِة بِالِرعاَيِة الِصِحّية. 

3
َحّقي في الرِعاَيِة الِصِحَية 

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

آتَِية:  نُناِقُش الِْعباراِت ال�
١. ِدْرَهُم ِوقاَيٍة َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر ِعلاج.               ٢. لُِكِل داٍء َدواء. 
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اأنا َتَعَلْمت: 
ِمــْن َحّقــي الُْحصــوُل َعلــى الِرعاَيــِة الِصِحّيــِة الْكاِمَلــة، ِمْثــل: الّتْطعيــِم ِضّد 

ــة، َوالّتاأْميــِن  أْدِوَي ــلاج،  َوالُْحصــوِل َعلــى اْل� ــراض َوالِْع أْم اْل�
أْخــرى. الِصِحــّي، َوَغْيِرهــا ِمــَن الِْخْدمــاِت الِصِحّيــِة اْل�

نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

َبْعَد اأْن ل�َحْظنا:
نَُسّمي َمراِكَز ِصِحّيًة في ِمْنَطَقِتنا.
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اأنا َتَعَلْمت: 
تَُوفـِـُر لــي َدْولَتــي َمراِكــَز ِصِحّيــًة ِمْثــل: الُْمْسَتْشــَفياِت، َوالِْعيــاداِت الِصِحّية، الّتي 

تُْشــِرُف َعَلْيهــا ِوزاَرُة الِصّحة. 
 َيَتَلّقــى ُســكّاُن الُْمَخّيمــاِت الِْفَلْســطيِنّيِة الِرعاَيــَة الِصِحّيــَة ِمــْن 

أونُــْروا(. ــِة الَْغــْوِث )ال� ِخــلاِل الَْمراِكــِز الِصِحّيــِة التّابَِعــِة لِوكالَ

نشاط )3(: نَُصِمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- ِمْسَطَرة.          - ِمَقّص اآِمن.   
- َقَلُم َرصاص.     - َكْرتوٌن ُمَلّون.

التَْنفيذ:
- نَْرُسُم َعلى َشريِط الَْكْرتوِن بَِقَلِم الّرصاِص.

- نَُقُص الّشْكَل الّذي َرَسْمناُه َكما في الّصورة )١(. 
- نَُزِيُن التّاَج بِالُرسوماِت الُْمَلّونَِة َكما في الّصوَرة )٢(.

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

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

١

٢

٣

٤
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نشاط )٤(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
ِعْنَدما اأزوُر َمراِكَز الِرعاَيِة الِصِحّيِة ِمْن واِجبي اأْن اأْحَتِرَم الِنظام، َوالَْمواعيد، 

َواألَْتِزَم الُْهدوء، َواأحاِفَظ َعلى الّنظاَفة فيها، َواألَْتِزَم بَِتْعليماِت 
أْجِهَزِة الِطِبّيِة الَْمْوجوَدِة فيها.  الّطبيب، َوَعَدمِ الَْعَبِث بِاْل�
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نشاط )5(: َنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

-  َطْبشوَرة.          
- كَُرة َخفيَفة ِمَن الْبولِْسترين. 

التَْنفيذ:
- نَْرُسُم بِالّطْبشوَرِة َخّط بِداَية، َونَْصَطُف َعَلْيه، َكما في الّرْسم.

- َياأُْخُذ كُُل واِحٍد ِمنّا َرْقماً َوَيْحَفُظه.
-  نَْختاُر طالِباً َيقوُم بَِدْوِر الّصّياد، َوَيِقُف َوسَط الّساَحة.

-  ُينادي الّصّياُد َعلى َرقٍم ُمَعّين؛ َفَيْهُرُب الطّالُِب الّذي َيْحِمُل الّرْقم، 
َوَيقوُم الّصّياُد بَِرْمِي الُْكَرِة َعَلْيه .

-  اإِذا اأصاَب الّصّياُد الطّالَِب الْهاِرَب َيْبقى في اللُْعَبة، اأّما اإِذا لَْم ُيِصْبُه 
َتْنَتهي مهّمُتُه َكَصّياد. 

-  نَْسَتِمُر في اللُْعَبة َحتّى َيْلَعَب ُمْعَظُم الطَّلَبِة َدْوَر الّصّياد.
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   َبْعَد اأْن َتَعَلْمت: 
١. اأَبِيُن ُحقوقي في الِرعاَيِة الِصِحّية .

٢. اأْذكُُر اأْسماَء الُْمَؤّسساِت الِصِحّية الّتي تَُقِدُم لي الِْخْدماِت الِطِبّية.

( اأماَم الِْعباَرِة  ( اأماَم الِْعباَرِة الّصحيَحة، َواإِشاَرَة ) ٣. اأَضُع اإِشاَرَة  )
الْخاِطَئة:      

- اأحاِفُظ َعلى الُْهدوِء َوالِنظاِم في الَْمراِكِز الِصِحّيِة الّتي اأزوُرها. )     ( 
- ل� اأْهَتُم بَِنَشراِت الّتْوِعَيِة الِصِحّيِة الّتي تَُوّزُع َعَلْينا في الَْمْدَرَسة. )     (                         

- األَْتِزُم بَِتْعليماِت الّطبيب. )     (
ِخْدماِت  لي  تَُقِدُم  الّتي  الِصِحّيِة  الَْمراِكِز  ُمْمَتَلكاِت  َعلى  اأحاِفُظ   -

الِْعلاج. )      (
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٤
َحّقي في التَْعليم 

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ـ   َيَتَعّرَف َعلى َحِقِه في الّتْعليم. 
٢ـ  َيْسَتْنِتَج َمْسؤولِّياتِِه اتِجاَه َحِقِه في الّتْعليم.  

٣ـ   َيْذكَُر اأنْواَع الُْمَؤّسساِت الّتْعليِمّية.
٤ـ  َيْسَتْنِتَج اأَهِمّيَة الّتْعليم.

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين: 
أولى َتَتحاَوُر لَِتِصَل اإِلى اإِجاَبٍة َعن:  - الَْمْجموَعُة اْل�

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

  ُحقوقي َعلى ُمَعلِمي في َتْعليمي.
- كُُل َمْجموَعٍة َتْعِرُض اإِجاباتِها اأماَم الَْمْجموَعِة اْل�أْخرى.
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اأنا َتَعَلْمت: 
ــٌم ُيْرِشــُدني •  ــَم فــي َمْدَرَســٍة فيهــا: َصــٌف َجميــل، َوُمَعلِ ــْن َحّقــي اأْن اأَتَعلّ ِم

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

ِمــْن َحّقــي َعلــى اأْســَرتي اأْن تَُشــِجَعني َعلــى الّتْعليــم، َوتَُوفـِـَر • 
أنِْجــَز واِجباتــي  لــي مــا اأْحتاُجــُه ِمــَن الُْهــدوِء َوالّراَحــِة لِ�

ــّية. الَْمْدَرِس

نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج: 

١. اأَعِبُر َعّما في الّرسومات.
ـ ما الُرسوماُت الّتي تُواِفُق َعَلْيها؟

- ما الُرسوماُت الّتي َتْرفُُضها؟

٢. َكْيَف اأحاِفُظ َعلى َصّفي َوَحديَقِة َمْدَرَستي؟ 
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اأنا َتَعَلْمت: 
ِمــْن واِجبــي الّذهــاُب اإِلــى الَْمْدَرَســِة ُمَبِكــرا، َواأْن اأشــارَِك فــي الطّابــوِر 

الّصباِحــّي، َواأْحَتــِرَم ُمَعلِمــي، َواأحاِفــَظ َعلى كُُتبــي، َواأتابَِع 
ُدروســي َوواِجباتــي، َواأحاِفــَظ َعلــى ُمْمَتَلــكاِت َمْدَرَســتي.  

نشاط )3(: نَُصِمُم َوْرَدة:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َوَرٌق ُمَلّون.        ـ  ِمَقٌص اآِمن.    
ـ اأْقلام.              ـ عوٌد َخَشبي.

- ل�ِصٌق َوَرِقّي.      ـ  بِطاقات. 

التَْنفيذ:
١ـ نَُقُص َشريطاً ُمْسَتطيلاً ِمَن الَْوَرِق الُْمَلّون. 

٢ـ نَُقُص َشرائَِح في الُْمْسَتطيِل اْبِتداًء ِمْن َطَرِفِه الُسْفِلّي ُصعوداً، َول� نَِصُل 
اإِلى َطَرِفِه الُْعْلِوّي. 

٣ـ نَلُُف الُْمْسَتطيَل الَْمْقصوَص َعلى عوٍد َخَشِبّي؛ لُِيَشِكَل َوْرَدة.
٤ـ  نُْلِصُق اأْسَفَل الَْوْرَدِة َعلى الْعوِد الَْخَشِبّي. 

5ـ نَْكُتُب َعلى بِطاَقٍة ِعباَرَة ُشْكٍر َوَتْقديٍر لُِمَعلِمي، َونُْلِصُقها بِالَْوْرَدة.



٨٢

نشاط )٤(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأَتَعلُّم في الَْمْدَرَسةاأَتَعلُّم في الّرْوَضة 

َبْعَد اأْن اأنَْهْيُت َتْعليمي في اأَتَعلُّم في َمْرِكٍز ِمْهِنّي 
الَْمْدَرَسة، اأَتَعلُّم في الْجاِمَعة.

ـ   نَْذكُُر اأْسماَء ُمَؤّسساٍت َتْعليِمّية في ِمْنَطَقِتنا.

اأنا َتَعَلْمت: 
ــا،  ــُم فيه ــٌة اأَتَعلّ ــطين ُمَؤّسســاٌت َتْعليِمّي ــي ِفَلْس ــي َوَطن ف
أْطفــال، َوالَْمــداِرس، َوَمراِكــِز الّتْعليــِم  ِمْثــل: ِريــاِض اْل�

َوالْجاِمعــات. َوالُْكِلّيــات،  الِْمْهِنــّي، 
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نشاط )5(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
ــُح  ــِه اأْصِب ــم، َوبِ ــا لِْلِعْل ــُم َدعان ــْراآُن الَْكري ــم؛ َفالُْق ــى اأْن اأَتَعلّ ــِرُص َعل اأْح

َطبيبــاً، اأْو ُمَهْنِدســاً، اأْو نَّجــاراً، اأو ُمَعلِمــاً، َوبِالِْعْلــِم نَْبنــي 
ــاس. ــِع النّ ــَة لَِجمي ــِدُم الَْمْنَفَع ــِوُر ِفَلْســطين، َونَُق َونَُط

َدعانا الُْقْراآُن الَْكريُم لِْلِعْلم.      

بالِْعْلِم نَْبني َوَطَننا َونَُطِوُره.

بِاْلِعْلِم اأَقِدُم اْلَمْنَفَعَة لِلنّاس.
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نشاط )٦(: َنْلَعب: 
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- كَُرتان.
التَْنفيذ:

ـ نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين،
  َوَتِقُف كُُل َمْجموَعٍة بَِشْكٍل دائِِرّي.

- نُْعطي اأْفراَد الَْمْجموَعِة اأْرقاماً ُمَتَسْلِسَلة.
- نَِقُف َواأْقداُمنا ُمَتباِعَدة. 

- َيِقُف الطّالُِب َرقم )١( في كُِل َمْجموَعٍة َوسَط دائَِرِة َمْجموَعِته، َوَمَعُه 
الُْكَرة.

- ُيحاِوُل الطّالُِب َرقم )١( اإِْخراَج الُْكَرِة ِمْن َبْيِن اأْرُجِل ُزملائِِه في الّدائَِرة، 
الّذيَن َيِحُق لَُهْم َمْنُعها ِمَن الُْخروِج بِاْسِتْخداِم اأْيديِهْم َمْع َبقاِء اأْرُجِلِهْم 

َمْفتوَحًة َكما في الّرْسم )١(.
- اإِذا َخَرَجِت الُْكَرُة ِمْن َبْيِن ِرْجَلِي طالٍِب في الّدائَِرة؛ َيْخُرُج الّلاِعُب َرقم 

)١(، َوُينادي َعلى الطّالِِب َرقم )٢(؛ لَِيُحّل َمَحلُّه َوهكذا.
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
( اأماَم الِْعباَرِة الْخاِطَئة:  ( اأماَم الِْعباَرَة الّصحيَحِة، َواإِشاَرَة ) ١. اأَضُع اإِشاَرَة )

ـ ِمْن َحّقي اأْن اأَتَعلّم. )      (.
ـ ُمَعلِمي ُيْرِشُدني َوُيَعلُِمني. )      (.

- َمْدَرَستي تَُوفُِر لي اللِّعَب َفَقط. )      (.

٢. اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز الِْعباَرِة الّتي َتُدُل َعلى واِجباتي تِجاَه الّتْعليم:
اأ - اأْحَتِرُم ُمَعلِمي.                      ب - اأحاِفُظ َعلى ُمْمَتلكاِت َمْدَرَستي.
جـ - اأَتاأّخُر في الّذهاِب اإِلى الَْمْدَرَسة.   د -  اأتابُِع ُدروسي َوواِجباتي الَْمْدَرِسّية.

٣. اأْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة َواأْكُتُبها في َفراِغ الِْعباَرِة الّتي تُناِسُبها:
الْجاِمَعة - الَْبْنك - الَْمْدَرَسة - الَْمْصَنع - الّرْوَضة

أْبَداأ َتْعليمي. ـ  َذَهْبُت ِعْنَدما كاَن ُعْمري )٤( َسَنواٍت اإِلى ........... لِ�
أَتَعلّم.  - َذَهْبُت ِعْنَدما صاَر ُعْمري )6( َسَنواٍت اإِلى ................ لِ�
أْكِمَل َتْعليمي. - َساأْذَهُب ِعْنَدما َيصيُر ُعْمري )١٨( َسَنًة اإِلى ......... لِ�
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5
َحّقي في الَلِعب 

اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١ـ َيْعِرَف َحّقُه في اللِّعب.
٢ـ َيَتَعّرَف اأَهِمّيَة اللِّعب. 

٣ـ  َيْسَتْنِتَج الُسلوكاِت الّصحيَحَة في اللِّعب.

نشاط )١(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

ألْعاِب الُْمَفّضَلِة لَنا، َونَُبِيُن َكْيَف نَْلَعُبها.  - نُناِقُش اإِْحدى اْل�

اأنا َتَعَلْمت: 
ــب  ــي َوســائُِل اللِّع ــَر ل ــي اأْن َتَتَوفّ ــْن َحّق ــب، َوِم ــي اأْن األَْع ــْن َحّق ِم

أماِكِن  الُْمْخَتِلَفــِة، فــي الَْبْيــت، َوالّرْوَضة، َوالَْمْدَرَســة، َواْل�
الْعاّمــة.
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نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
ُمماَرَســتي لِلِّعــِب بُِمْفــَردي اأو بَِشــْكٍل َجماِعــٍي ُمِهــٌم بِالِنْســَبِة لــي، فيــِه 

اأِجــُد الُْمْتَعــَة َوالّنشــاَط، َواأْقضــي َوْقــَت َفراغــي، َواأمــاِرُس 
الَْعَمــِل  َوُحــِب  الّتَعلُــِم  َعلــى  َوُيســاِعُدني  ِهواياتــي، 

الَْجماعــي.

نشاط )3(: نَُصِمُم، َوَنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- ١٢ ُحْجَرَة َبْيٍض لُِكِل َمْجموَعة، نَْحُصُل 
َعَلْيها ِمْن َكْرتوِن َبْيٍض فاِرغ. 
- األْواٌن مائِّية.     - ِفْرشاة.    

١- ِمَقٌص اآِمن.     - لَْوَحُة لُْعَبِة الّتَذكُر.
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التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم في َمْجموعاٍت ثُلاثِّية اأْو ُرباِعّية .

- نَُقُص َطَبَق الَْبْيِض اإِلى َوْحدات؛ اأْي نَُقُص ُحْجَرَة كُِل َبْيَضٍة َعلى ِحَدة.
ألْواِن الْمائِّية، َكما في الّرْسم )١(. - نَُلِوُن ُحُجراِت الَْبْيِض الَْمْقصوَصِة بِاْل�

- نَْسَتْخِدُم لَْوَحَة لُْعَبِة الّتَذكُر، َكما في الّرْسم )٢(، َونََتَمّعُن في الَْكِلماِت 
َوالُرسوماِت الّتي َتُدُل َعلى َبْعِضها في اللّْوَحة. 

- نُْخفي الَْكِلماِت َوالُرسوماِت بَِوْضِع ُحُجراِت الَْبْيِض الُْمَلّونَِة عليها.
أّوُل في الَْمْجموَعة ُحْجَرًة ِمْن ُحُجراِت الَْبْيِض َعِن اللّْوَحة،  - َيْرَفُع الَطِالُب اْل�
َفاإِذا كاَن الّذي َتْحَتها َرْسم، َعَلْيِه اأْن َيَتَذكَّر ُمَرّبَع الَْكِلَمِة الّتي َتُدُل َعَلْيها، 

َوَيْرَفَع ُحْجَرَة الَْبْيِض َعْنها.
- اإِذا كانَِت الُْمطاَبَقُة َبْيَن الّرْسِم َوالَْكِلَمِة َصحيَحة تَُسّجُل لَُه َعلاَمة، ثُّم َياأْتي 

َدْوُر َبِقّيِة الّطَلبة. 
- الْفائُِز َمْن ُيَسِجُل 

 اأْكَبَر َعَدٍد ِمَن الِنقاط.

اأرتدي عند 
اللعب

اأساعد 
زميلي

ل� األعب  
كرة قدمفي

األعب نلعب معاً
بمفردي ٢



٨٩

نَْلَعُب 
في الّساَحة

نشاط )٤(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت: 
آَخرين،  آِمن، َفــلا اأْزِعُج اْل� ِمــْن واِجبــي اأْن اأْختــاَر َمــكاَن اللِّعِب الُْمناِســِب َواْل�

َول� اأَعِرُض نَْفسي لِْلَخَطر، َواأْرَتدي الَْملابَِس الْخاّصَة بِاللِّعب، 
َواأَقــِدُم الُْمســاَعَدَة لَِمــْن األَْعــُب َمَعــُه اإِذا اأصيــب، َواأَوِزُع َوْقتــي 

َبْيــَن اللِّعــِب َوالِْقيــاِم بِواِجباتــي اْل�أْخرى .

نشاط )5(: نَُصِمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

-كوٌب َوَرِقّي.     ـ ماّدٌة ل�ِصَقة.       
ـ ِمْكَبس.        ـ ِمَقٌص اآِمن.        ـ األْوان 

اأوزع 
وقتي
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نشاط )٦(: َنْلَعب:
- نَِقُف في دائَِرة، َونَْشِبُك اأْيدينا.

َوسِط  في  لَِيِقَف  منّا  طالِباً  نَْختاُر   - 
الّدائَِرة.

- ُيحاِوُل الطّالُِب الُْهروَب ِمَن الّدائَِرة الّتي 
َشّكْلناها؛ بِالّزْحِف ِمْن اأْسَفِل اأْذُرِعنا، 

اأْو َفِكها.

ـ نَُقُص الَْكاأَْس َحسَب الَْحَيواِن الّذي نَْختاُره، َونَّتِبُع 
الَْخَطواِت َكما في الُرسومات.

ـ نَُلِوُن الَْحَيوان.
ـ نَْعِرُض الَْحَيواناِت في الّصّف.

التَْنفيذ:
آتِية: )َبّطة، اأْرنَب، ُسَلْحفاة(. ـ نَْختاُر الَْحَيواَن الّذي نَُفِضلُه ِمَن اْل�أْشكاِل اْل�

- اإِذا نََجَح الطّالُِب في الُْهروب؛ نَقوُم بُِمطاَرَدتِه.
- َمْن ُيْمِسُك الطّالَِب َيِقُف في َوسِط الّدائَِرة، ونَْسَتِمُر في اللُْعَبة.
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
( اأماَم الِْعباَرِة  ( اأماَم الِْعباَرَة الّصحيَحِة، َواإِشاَرَة ) ١ - اأَضُع اإِشاَرَة )

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

آَخريَن ِعْنَد ُمماَرَستي لِلِّعب. )      ( - اأْزِعُج اْل�
- اأَوِزُع َوْقتي َبْيَن اللِّعِب َوالِْقياِم بِواِجباتي اْل�أْخرى. )       (

٢ - اأْكِمل:
أنّه: اللِّعُب ُمِهٌم بِالِنْسَبِة لي لِ�

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

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

...................................... -
آتَِيَة لُِتْصِبَح ُسلوكاً َصحيحا: - اأعيُد ِكتاَبَة الِْعباراِت ال�

- نَْرَتدي الِزّي الَْمْدَرِسّي َونَْلَعب   ............................

- نَْرَفُع َصْوَتنا اأْثناَء اللِّعِب  ..................................

- نَْلَعُب بِالُْكَرِة داِخَل الَْبْيت  ................................
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اأْهداُف الَدْرس 
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِِب َبْعَد نِهاَيِة الَدْرِس اأْن َيكوَن قاِدرًا َعلى اأْن:

١-  َيْعِرَف َمْعنى الَْحِق في الّتْعبير.
٢-  ُيَبِيَن اأْشكاَل الّتْعبيِر َعِن الّراأْي.

يجابِّيَة َوالّسْلِبّيَة في الّتْعبيِر َعِن الّراأي. ٣ - َيْسَتْنِتَج الُْمماَرساِت اْل�إ

٦
َحّقي في التَْعبير 

نشاط )١(:
نُلاِحُظ، َونَُعِبُر،َوَنْسَتْنِتج:

- نُلاِحُظ الّرْسم )١(.
- نَْقَتِرُح ِزياَرَة َمكانَْيِن اثْنَيِن 

أماِكن. ِمْن هِذِه اْل�

- ُيَعِبُر كُُل طالٍِب َعْن 
َراأْيِِه في َمكانَْيِن َيْرَغُب 

بِِزياَرتِِهما، ُمَوِضحاً 
أْسباب. اْل�

١
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اأنا َتَعَلْمت: 
َحّقــي فــي الّتْعبيــِر َيْعنــي اأْن اأَوِضــَح َراأْيــي لِْلاآَخريــَن بُِجــْراأٍة 
َوثَِقــٍة َواأَدٍب َوبِاأْســلوٍب ل�ئـِـق، َوِمــْن واِجبــي فــي الُْمقابـِـِل 

آَخريــَن فــي الّتْعبيــِر َعــْن اآرائِِهــم. اأْن اأْحَتــِرَم ُحِرّيــَة اْل�

نشاط )٢(: نُلاِحُظ، َوَنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:
أْصِدقاِء اإِلى َتْقريٍر اإِْخباِرٍي َعْن َقْرَيٍة َبعيَدة، َوكاَن  اْسَتَمَع َمْجموَعٌة ِمَن اْل�

آتي: نَُص الّتْقريِر كاْل�
آَن في َقْرَيٍة َبعيَدٍة ِجّداً َيعيُش النّاُس فيها في حالَِة َفْقٍر َشديد، ل�  ) نَْحُن اْل�
أْطفاُل ِمْن ِشّدِة الْجوع، َول�  َيِجدوَن ما َياأْكُلون، َوَيموُت فيها الِْكباُر َواْل�

َيجدوَن َمْن ُيساِعُدُهم(
أْصِدقاُء هذا الّتْقريَر َعّبروا َعْن َراأْيِِهْم في الَْمْوضوِع كاْل�آتي: ِعْنَدما َسِمَع اْل�

ل� ِلْلجوع
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- نَْذكُُر ُطُرقاً اأْخرى نَُعِبُر ِمْن ِخلالِها َعْن َراأْينا.

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

َوالِْكتاَبــة، والّرْســم، َوالَْمســيراِت َوالّتظاُهــر.
ُهناَك اآداٌب لِلّتْعبيِر َعِن الّراأِْي َتَتَمثُّل في:• 

ْضراِر بِالَْمْصَلَحِة الَْوَطِنّيِة الْعاّمة. - َعَدِم اْل�إِ
- َعَدِم َتْخريِب الُْمْمَتلكاِت الْعاّمِة والْخاّصة.

- َعَدِم اْسِتْخداِم الُْعْنف.
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نشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

َنَعم لَِنْحَتِرَم 
الْقانوَن َجميعاً  

اأنا َتَعَلْمت: 
ِمــْن واِجبــي ِعْنَدمــا اأمــارُِس َحّقــي فــي الّتْعبيــر اأْن اأحاِفــَظ 
َعلــى الُْمْمَتَلــكاِت الْعاّمــِة َوالْخاّصــة، َول� اأقوَم بَِتْخريِبها، 
َواأْحَتــِرَم َقوانيــَن َدْولَتــي الّتــي َتْســَمُح لــي بُِمماَرَســِة َحّقي 

فــي الّتْعبير.
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نشاط )٤(: نَُصِمم:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- َكْرتوٌن ُمَلّون.  
- َخْيٌط اأْو َحْبٌل َرفيع.  

- ثاِقَبُة اأْوراق.    
-اأْقلام.

التَْنفيذ:
- نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

- َتاأُْخُذ كُُل َمْجموَعٍة ِقَطعاً ِمَن الَْكْرتون.
الِْبطاقات؛  َعلى  الّتْعبير(  في  )َحّقي  ِعباَرَة  اْل�أولى  الَْمْجموَعُة  َتْكُتُب   -

بَِحْيُث َتكوُن كُُل َكِلَمٍة في بِطاَقة.
آتَِية بَِنْفِس الّطريَقة: )نَُعِبُر بُِجْراأٍة  - َتْكُتُب الَْمْجموعاُت اْل�أْخرى الِْعباراِت ال�
َواأَدب، نُحاِفُظ َعلى الُْمْمَتَلكاِت الْعاّمة(، اأْو اأّي ِعباراٍت اأْخرى ُمشابَِهة.

- َتقوُم كُُل َمْجموَعٍة بَِثْقِب َجوانِِب الِْبطاقات.
- نَُمِرُر الْخْيَط اأو الَْحْبَل الّرفيَع ِمْن ِخلاِل ثُقوِب الِْبطاقات.
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نشاط )5(: َنْلَعب:
اْلَوسائُِل َواْلاأَدوات:        

- صاِفَرة.

التَْنفيذ:
- نَْخُرُج اإِلى الّساَحِة َونَْنَتِشُر فيها بَِشْكٍل ُحٍر َغْيِر ُمَنّظم.

- ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرِة نَُشِكُل َمْجموعات.
- َتّتِفُق كُُل َمْجموَعٍة َعلى َتْشكيِل َشْكٍل ُمَعّين.

- ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرِة َمّرًة اأْخرى، َتْنَطِلُق الَْمْجموعات، َوتَُشِكُل الّشْكَل 
الّذي اتَّفَقْت َعَلْيِه بِاأْجساِم اأْفراِدها.

- نََتباَدُل الّتْشكيَل َمَع الَْمْجموعاِت اْل�أْخرى، اأْو نَُشِكُل اأْشكال�ً َجديَدة.

- نَْطوي َطَرَف الِْبطاَقِة الُْعْلِوّيِة بَِشْكِل اأْسُطوانَة، َونُْلِصُقها. 

- نَُمِرُر َخْيطاً داِخَل الّطَرِف الَْمْطِوّي.

- نَُعلُِق ما َصَنْعناُه داِخَل ُغْرَفِة َصِفنا.



٩٨

الِْعباَرِة  اأماَم   ) ( َواإِشاَرَة  الّصحيَحِة،  الِْعباَرَة  اأماَم   ) ( اإِشاَرَة  اأَضُع   -١
الْخاِطَئة:

-  ِمْن َحّقي اأْن اأَعِبَر َعْن َراأْيي. )       (
- اأَعِبُر َعْن َراأْيي بُِوضوٍح َودوَن َخَجل. )       (

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

٢ -  اأْكِمُل الَْفراغاِت بِما ُيناِسُبها:
- اأْسَتطيُع الّتْعبيَر َعْن َراأْيي بَِطريَقة: 

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

٣ - اأَبِيُن واِجباتي ِعْنَدما اأماِرُس َحّقي في الّتْعبير.

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت:    



تم بحمد الله



 لجنة المناهج الوزارية: 

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح    د. صبري صيدم  
اأ. عزام ابو بكر            اأ. علي مناصرة  اأ. ثروت زيد   
د. سمية النخالة            م. جهاد دريدي د. شهناز الفار   

 لجنة الخطوط العريضة لمنهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية: 
د. خميس العفيفي اأ.جمال سالم    اأ.منير عايش )منسقاً(  

اأ. ليلى الرجعي اأ.محمد عريدي    اأ.سها عبد الحميد  
اأ.فاتنة زمار اأ.اأحمد جوابرة    اأ.شذى طنينة   

اأ. جميلة حلاوة  


