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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.   
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، 
فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم 
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون  فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ
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، 
ــة  ــة والفكريّ ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــم رؤيتن ــي تحك ــات الت ــد المنطلق ــتحضار واٍع لعدي وباس
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 

وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.
ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول 
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.
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف 
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

     وزارة التربية والتعليم العالي 
                                                                               مركز المناهج الفلسطينية 
                                                                                         اآب /٢٠١٦



المقدمة:  
بسم الله الرحمن الرحيم

زملاءنا المعلمين والمعلمات ال�أفاضل.. اأبناءنا الطلبة.. اأولياء ال�أمور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نضــع بيــن اأيديكــم الجــزء ال�أول مــن كتــاب التنشــئة الوطنيــة وال�جتماعيــة للصــف الثالــث ال�أساســي الــذي عكــس الجهــود 
ــر المناهــج  ــم بتطوي ــج التعل ــي فلســطين وتحســين نوات ــم ف ــر نظــام التعلي ــي؛ لتطوي ــم العال ــة والتعلي ــي تبذلهــا وزارة التربي ــة الت الحثيث
ــت  ــي اأول ــتراتيجية الت ــا ال�س ــة وخططه ــالتها التربوي ــوزارة ورس ــة ال ــن رؤي ــا م ــي انطلاق ــام التعليم ــا اأحــد اأركان النظ ــية كونه الدراس
نســان بمــا ينســجم مــع المــوروث الثقافــي والدينــي  اهتمامــا بتنشــئة الفــرد الفاعــل المتســلح بقيــم المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق ال�إ

والحضــاري للشــعب الفلســطيني.
جــاء هــذا الكتــاب لبنــاء المنظومــة القيميــة والوطنيــة وتعزيزهــا لــدى الناشــئة مــن اأبنائنــا الطلبــة لتواكــب المتغيــرات السياســية 
ــا،  ــى اأرضن ــم عل ــلال الجاث ــا ال�حت ــي يفرضه ــة الت ــات المختلف ــة، وتواجــه التحدي ــة والتكنولوجي ــة والثقافي ــة وال�جتماعي وال�قتصادي
ــة  ــض كل المحــاول�ت الوطني ــا، وتقوي ــا وثرواتن ــى مقدراتن ــة وســيطرته عل ــى اســتمرار هيمنت ــة تهــدف اإل باســتخدامه وســائل مختلف

ــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس. ــاء واإقامــة الدول ــة اإلــى التحــرر والبن ــة الرامي قليميــة والدولي وال�إ
وتضمــن الجــزء ال�أول مــن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والقيــم الوطنيــة وال�جتماعيــة التــي تُســهم فــي 
يجابيــة المتفاعلــة مــع المحيــط ال�جتماعــي وتكريــس ال�نتمــاء وحــب الوطــن وتعزيــز الرغبــة فــي خدمتــه  بنــاء الشــخصية ال�جتماعيــة ال�إ
وتنميــة الوعــي بحقوقــه وواجباتــه، والحفــاظ علــى المقــدرات الوطنيــة والممتلــكات العامــة والخاصــة التــي تلعــب دوراً مهمــاً فــي 

الوصــول اإلــى التنميــة المســتدامة. 
ــة والبحــث  ــى تكريــس حــب المعرف ــم وتهــدف اإل ــي تتمحــور حــول المتعل أنشــطة الت ــى ال� ــه عل ــاب فــي مضمون وركــز الكت
وال�ستكشــاف وتوظيــف التكنولوجيــا فــي عمليــة التعلــم والتشــبع بــروح الحــوار والتســامح والتعــاون والمشــاركة الفاعلــة فــي الشــاأن 
المحلــي والوطنــي، وتُعــزز المعــارف والمهــارات الحياتيــة وتنمــي التــذوق الجمالــي والحــس الفنــي وتضفــي جــواً مــن المــرح والمتعــة 
ــداف  ــق اأه ــة لتحق ــة ورياضي ــة واأخــرى فني ــن اأنشــطة معرفي ــا بي ــى الســواء، وتنوعــت م ــة الصــف والمدرســة عل ــي غرف ــب ف للطال

ومحتــوى الكتــاب.
يشتمل الجزء ال�أول على وحدتين هما: 

أولــى: اأحــب وطنــي فلســطين وضمــت الــدروس: علــم وطنــي فلســطين، والنشــيد الوطنــي الفلســطيني، ومدينــة القــدس  ال�
عاصمــة وطنــي فلســطين، وذكــرى اإعــلان ال�ســتقلال، وبيئــة وطنــي جميلــة.

الثانيــة: كيــف اأتصــرف مــع ال�آخريــن وضمــت الــدروس: نتحــاور، نختلــف فــي الــراأي ونبقــى اأصدقــاء، اختلافنــا ل� يلغــي 
اإنســانيتنا، نتســامح، نحتــرم الشــعوب.

أفاضــل والمعلمــات الفلســطينيات الماجــدات - ونحــن نضــع بيــن  ننــا نتوجــه اإلــى زملائنــا المعلميــن ال� واأخيــراً وليــس اآخــراً فاإ
فــادة منهــا وال�أخــذ بهــا فــي  اأيديهــم هــذه النســخة التجريبيــة مــن الكتــاب- األ� تبخلــوا علينــا بملاحظاتكــم واآرائكــم وتزويدنــا بهــا للاإ

الطبعــات اللاحقــة. 
والله ولي التوفيق
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اْلَوْحَدُة اْلاأولى
اأِحُب َوَطني فَِلْسطين



٣

١
َعَلُم َوَطني فَِلْسطين

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

- َيْعِرَف األْواَن الَْعَلِم الِْفَلْسطيِنّي.
- َيْرُسَم الَْعَلَم الِْفَلْسطيِنّي.

- ُيَرتَِب األْواَن الَْعَلِم الِْفَلْسطيِنّي. 
- ُيَصِمَم الَْعَلَم الِْفَلْسطيِنّي. 

- ُيَبِيَن الُْمَؤَسساِت الَتي ُيْرَفُع َعَلْيها الَْعَلم.

- َيَتَمثََل ِقَيَم اْحِتراِم َرْفِع الَْعَلِم الِْفَلْسطيِنّي.

اأْلواُن َعَلِم َوَطني فَِلْسطين:
نشاط )١(: نستمع ونردد:

ماما ماما 
هاتي َقَلمي

اأْرُسُم َعَلمي َفْوَق الَدْفَتْر
َعَلمي َوَطني 

َعَلمي َبْيتي



٤

 َوبِِه َيْدوي َصْوتي اأْكَثْر 
أْحَمُر َثْوَرُة َشْعٍب ثاْر اْل�

أْبَيُض َرْمُز ُعلاً َوَفخاْر  َواْل�
أْخَضُر ُبْستاٌن ِمْن غاْر َواْل�

أْسوُد لَْيٌل ِمْنُه نَهاْر  َواْل�
َعَلمي اأْحلى 
َعَلمي اأْغلى 

أْعلى  َدْوماً َيْسمو نَْحَو اْل�
 اإِْبراهيم َعْبدالله اإِْبراهيم

أْسَود، اأنا َتَعَلْمت: األْواُن الَْعَلِم الِْفَلْسطيِنِي اأْرَبَعة: اْل�
أْحَمر. أْخَضر، َواْل� أْبَيض، َواْل� َواْل�



٥

اأنا َتَعَلْمت: 
َعَلُم َوَطني ِفَلْسطين ُمْسَتطيُل الَشْكل، َو ُمَكَوٌن ِمْن َثلاِث ِقَطٍع 	 

اأفُِقَيٍة، َوُمَثلٌَث قاِعَدتُُه ِمْن ِجَهِة الّساِرَية.
أْسَود، َوفي الَْوَسِط 	  أْعلى اللَْوُن اْل� األْواُن َعَلِم َوَطني ُمَرتََبة؛ في اْل�

أْخَضر، اأّما الُْمَثلَُث  أْسَفِل اللَْوُن اْل� أْبَيض، َوفي اْل� اللَْوُن اْل�
َفَلْونُُه اأْحَمر.

نشاط )٢(: َنْرُسُم َعَلَم َوَطني، َونَُلِونُه:
نَِصُل َبْيَن الِنقاِط  لَِنْرُسَم َعَلَم ِفَلْسطين.	 
نَُلِوُن َعَلَم ِفَلْسطيَن بَِشْكٍل َصحيح.    	 



٦

نشاط )٣(:  نُلاِحُظ، َونُجيب :
 

) 2 (       ) ١ (   

) ٣ (       ) ٤ (   

أْعلاِم الّسابَِقِة ُيَمثُِل الَْعَلَم الِْفَلْسطيِنّي  ؟ ١- اأٌي ِمَن اْل�
أْعلام ؟ 2- بِماذا َتَتشاَبُه هِذِه اْل�

٣- ما الَْفْرُق َبْيَن الَْعَلَمْيِن  ) ١ (  و ) ٤ ( ؟
٤- ما الَْفْرُق َبْيَن الَْعَلَمْيِن  ) 2 (  و ) ٣ ( ؟



٧

نشاط )4(: نَُصِمُم اْلَعَلَم اْلِفَلْسطيِنّي:
الَْوسائُِل َواْل�أدوات:

األْواٌح ِمَن الَْكْرتوِن ١00سم × ٧0 سم بَِعَدِد الَْمْجموعات، َوَرٌق 
ــلاُم َرصــاٍص،  ــَوٌن ) اأْخَضــر ، َواأْســَود، َواأْحَمــر، َواأبَيــض (، اأْق ُمَل

َمســاِطر، ِمَقّصــاٌت اآِمنــة، مــاَدٌة ل�ِصقــة.
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات. 	 
َتْرُسُم كُُل َمْجموَعٍة بَِقَلِم الَرصاِص الَْعَلَم الِْفَلْسطيِنَي َعلى لَْوِح 	 

الَْكْرتون.       
نَُقُص الَْوَرَق اإِلى 	 

ِقَطٍع َصغيَرٍة ِجّداً.
نُْلِصُق قُصاصاِت 	 

الَْوَرِق الُْمَلَونََة 
َحسَب األْواِن الَْعَلم 
َعلى لَْوِح الَْكْرتون.
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نشاط )5(:   َنْرَفُع اْلَعَلم :
الَْوسائُِل َواْل�أدوات:

- َعَلُم ِفَلْسطين.
- ساِرَية .

الَتْنفيذ:
نَِقُف في الّساَحِة بِاْعِتدال.	 
نَْختاُر طالِباً لَِيْرَفَع الَْعَلم.	 
نَْنُظُر لِْلَعَلِم اأْثناَء َرْفِعِه بِانِْتباه، 	 

َونَْمَتِنُع َعِن الَْكلام. 

اأنا َتَعَلْمت:
ِعْنَدمــا نَْرَفــُع الَْعَلــم: نَِقــُف باْعِتــدال، َونَْنُظــُر لِْلَعَلــم، 	 

َونَْمَتِنــُع َعــِن الَْحديــث، اأِو اللَِعــب، اأِو الَْحَرَكــة.
اْحِتراُم الَْعَلِم َيْعني اْحِتراَم الَْوَطن. 	 



9

نشاط )٦(:   َنْلَعُب، َونَُكوُِن اْلَعَلم: 
الَْوسائُِل َواْل�أدوات:

أْحَمر، َمْجموَعٌة   قَُبعاٌت اأْو قُْمصاٌن ُمَلَونَة : َمْجموَعٌة بِاْل�
أْبَيض بَِعَدِد اأْفراِد كُِل  أْسَود، َمْجموَعٌة بِاْل� أْخَضر، َمْجموَعٌة بِاْل� بِاْل�

َمْجموَعة. 
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع َمْجموعات.	 
تَُشِكُل الَْمْجموَعُة الَتي َتْلَبُس الُْقَبعاِت الَْحْمراَء 	 

ُمَثلَثاً ُمَتساوي الّساَقْيِن - َكما في الَرْسِم 
   ) اأ (.       

تَُشِكُل الَْمْجموَعُة الَتي َتْلَبُس الُْقَبعاِت 	 
الَسْوداَء الِْقْطَعَة اْل�أولى ِمَن الُْمَثلَِث - َكما في 

الَرْسِم ) ب (.          
تَُشِكُل الَْمْجموَعُة الَتي َتْلَبُس الُْقَبعاِت 	 

الَْبْيضاَء الِْقْطَعَة الثّانَِيَة - َكما في الَرْسِم 
) ج (.  

تَُشِكُل الَْمْجموَعُة الَتي َتْلَبُس الُْقَبعاِت 	 
الَْخْضراَء الِْقْطَعَة الثّالَِثَة - َكما في الَرْسِم ) د (.



١0

نشاط )٧(:  َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:
اأْحَمد: اأنا َسعيٌد بِِزياَرِة الَْحِي الَذي َتْسُكُنُه َعَمتي.

أمّ: وما الَذي اأْسَعَدك؟ اْل�
اأْحَمد: اإِنَُه َجميٌل َونَظيف.

َوفاء: لََقْد لََفَت انِْتباهي اأَن َعَلَم ِفَلْسطيَن َمْرفوٌع َعلى َبْعِض 
الِْبناياِت، َفما الَسَبب؟

أمّ: هِذِه الِْبناياُت ُيْرَفُع َعَلْيها الَْعَلُم دائِماً؛ لَِيْعِرَف الَْجميُع اأنَها  اْل�
ُمَؤَسساُت َدْولَِتنا الِْفَلْسطيِنَية، ِمْثَل: الَْمداِرِس، َوالُْمْسَتْشَفياِت 

الُْحكوِمَية، َوَمراِكِز الُشْرَطة، َوالِْوزارات.
اأْحَمد: ُشْكراً يا اأّمي َعلى هذا الَتْوضيح.



١١

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
ألْواَن الُْمناِسَبَة داِخَل الَْعَلِم الِْفَلْسطيِنّي.  ١- اأْكُتُب اْل�

اأنا َتَعَلْمت:
الَْعَلُم الِْفَلْسطيِنُي َرْمُز َدْولَتي ِفَلْسطين الَتي اأنَْتمي لَها.	 
ُيْرَفــُع الَْعَلــُم عــاَدًة َفــْوَق الُْمَؤَسســاِت الُْحكوِمّيــِة 	 

ِمْثل: الَْمداِرس، َوالُْمْسَتْشــَفيات، َوَمراِكِز الُشــْرَطة، 
ــة. ــَن الُْمَؤَسســاِت الُْحكوِمَي َوَغْيِرهــا ِم



١2

2 - اأَضُع اإِشاَرَة )  ( َتْحَت الَْعَلِم الَصحيح :  

٣ -  األ�ِحُظ الُصَور، ثَُم اأَضُع اإِشاَرَة )  ( ُمقابَِل الُسلوِك 
الَصحيح، َواإِشاَرَة )  ( ُمقابَِل الُسلوِك َغْيِر الَصحيح:

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



١٣

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

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

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



١٤

آتَِية ؟  ٤ -  َكْيَف اأَتَصَرُف في الْحال�ِت ال�  
 َوَجْدُت َعَلَم ِفَلْسطيَن ُمْلقًى َعلى اْل�أْرض. 	 

...................................................
َيَتَحَدُث ُزملائي اأْثناَء َرْفِع الَْعَلِم في الطّابوِر الَصباِحّي.  	 

..............................
َتَعَرَض الَْعَلُم الَْمْرفوُع َفْوَق َمدْرَستي لِلَتَلف. 	 

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

٥ - اأْكُتُب اأْسماَء َثلاَثِة مباٍن ُحكوِمَيٍة ُيْرَفُع َعَلْيها الَْعَلُم الِْفَلْسطيِنُي 
في ِمْنَطَقتي:

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



١٥

٢
 النَشيُد اْلَوَطِنُي اْلِفَلْسطيِنّي

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

- َيْعِرَف النَشيَد اْلَوَطِنَي اْلِفَلْسطيِنّي.
- ُيْتِقَن قِراَءَة النَشيد. 

- َيْحَفَظ النَشيَد اْلَوَطِنّي.

نشاط )١(:   َنْسَتِمُع، َونَُرِدد: 
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود
 بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري

أْرضي َوداري  َواأْشواِق َدّمي لِ�
 َصعْدُت الِْجباَل َوُخْضُت الِنضاَل

 َقَهْرُت الُْمحاَل َحَطْمُت الُْقيود
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود          

ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود                         

نَْعِرُف نَشيَدنا الَْوَطِنّي



١٦

 بَِعْصِف الِرياِح َوناِر الِسلاح
 َواإِْصراِر َشْعبي لَِخْوِض الِْكفاح

 ِفَلْسطيُن داري َوَدْرُب انِْتصاري
 ِفَلْسطيُن ثاري َواأْرُض الُصمود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود

 بَِحِق الَْقَسْم َتْحَت ِظِل الَْعَلم
ألَم  بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر اْل�

 َساأْحيا ِفدائي َواأْمضي ِفدائي
 َواأْقضي ِفدائي اإِلى اأْن اأعود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود 

اأنا َتَعَلْمت:
هِذِه الَْكِلماُت ِهَي الَنشيُد الَْوَطِنُي الِْفَلْسطيِنّي.	 
نُْنِشُد الَنشيَد الَْوَطِنَي كَُل َصباح.	 



١٧

نشاط )٢(: َنْقَراأ النَشيَد ُمَلَحنًا : 
- نَْنَقِسُم اإِلى َثلاِث َمْجموعات.                                                   

- نَْقِسُم الَنشيَد الَْوَطِنَي اإِلى َثلاَثِة َمقاِطَع بَِعَدِد الَْمْجموعات. 
أَوَل َكما في الُْمَرَبع ) ١ (. أولى الَْمْقَطَع اْل� - تُْنِشُد الَْمْجموَعُة اْل�

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود

 بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري
أْرضي َوداري  َواأْشواِق َدّمي لِ�

 َصعْدُت الِْجباَل َوُخْضُت الِنضاَل
 َقَهْرُت الُْمحاَل َحَطْمُت الُْقيود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود

- تُْنِشُد الَْمْجموَعُة الثّانَِيُة الَْمْقَطَع الثّاني َكما في الُْمَرَبع ) 2 (. 
 بَِعْصِف الِرياِح َوناِر الِسلاح 

 َواإِْصراِر َشْعبي لَِخْوِض الِْكفاح
 ِفَلْسطيُن داري َوَدْرُب انِْتصاري
 ِفَلْسطيُن ثاري َواأْرُض الُصمود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود 



١8

- تُْنِشُد الَْمْجموَعُة الثّالَِثُة الَْمْقَطَع الثّالَِث َكما في الُْمَرَبع ) ٣ (. 

 بَِحِق الَْقَسْم َتْحَت ِظِل الَْعَلم
ألَم  بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر اْل�

 َساأْحيا ِفدائي َواأْمضي ِفدائي
 َواأْقضي ِفدائي اإِلى اأْن اأعود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود

- نُْنِشُد َجميعاً الَنشيَد الَْوَطِنّي .

ُيَعِبُر نَشيُدنا الَْوَطِنُي عن نِضاِل الَشْعِب   اأنا َتَعَلْمت: 
َوالَْعْوَدة  والِ�ْسِتقلاِل،  الُْحِرَيِة  في  َوَحِقِه  الِْفَلْسطيِنّي، 
أْجداد. آباِء واْل� أنَُه َوَطُن اْل� اإلى َوَطِنه، َوالِدفاِع َعْنه؛ لِ�



١9

نشاط )٣(: َنْحَفُظ النَشيَد اْلَوَطِنّي: 
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

َثلاُث لَْوحاٍت ِمَن الَْكْرتون، َمْكتوٌب َعلى كُِل لَْوَحٍة َمْقَطٌع ِمْن 
َمقاِطِع الَنشيِد الَْوَطِنِي بَِلْوٍن ِمْن األْواِن الَْعَلم.

أَوُل ِمَن الَنشيِد الَْوَطِنّي: الَْمْقَطُع اْل�
* الَتْنفيذ :

أَوَل َثلاَث َمّراٍت َعِن اللَْوَحة 	  نُْنِشُد َجميعاً الَْمْقَطَع اْل�
َرَقم )١(.

نُزيُل اللَْوَحَة، َونُْنِشُد الَْمْقَطَع َغْيباً َحَتى نُْتِقَن ِحْفَظه.                                           	 
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود
 بَِعْزمي َوناري َوُبْركاِن ثاري

أْرضي َوداري  َواأْشواِق َدّمي لِ�
 َصعْدُت الِْجباَل َوُخْضُت الِنضاَل

 َقَهْرُت الُْمحاَل َحَطْمُت الُْقيود
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود

ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود
         رقم )١(
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الَْمْقَطُع الثّاني ِمَن الَنشيِد الَْوَطِنّي:
الَتْنفيذ :

نُْنِشُد َجميعاً الَْمْقَطَع الثّاني َثلاَث َمّراٍت َعِن اللَْوَحة َرَقم )2(.	 
نُزيُل اللَْوَحة ، َونُْنِشُد الَْمْقَطَع َغْيباً َحَتى نُْتِقَن ِحْفَظه.	 

 بَِعْصِف الِرياِح َوناِر الِسلاح 
 َواإِْصراِر َشْعبي لَِخْوِض الِْكفاح

 ِفَلْسطيُن داري َوَدْرُب انِْتصاري
 ِفَلْسطيُن ثاري َواأْرُض الُصمود

 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض الُْجدود
 ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا َشْعَب الُْخلـــود 

          رقم )2(
الَْمْقَطُع الثّالُِث ِمَن الَنشيِد الَْوَطِنّي:                               

الَتْنفيذ :
نُْنِشُد َجميعاً الَْمْقَطَع الثّالَِث َثلاَث َمّراٍت َعِن اللَْوَحة  رقم )٣(. 	 
نُزيُل اللَْوَحة ، َونُْنِشُد الَْمْقَطَع َغْيباً َحَتى نُْتِقَن ِحْفَظه.	 

 بَِحِق الَْقَسْم َتْحَت ِظِل الَْعَلم
ألَم  بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر اْل�

 َساأْحيا ِفدائي َواأْمضي ِفدائي
 َواأْقضي ِفدائي اإِلى اأْن اأعود

ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض 
 الُْجدود

ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا َشْعبي يا 
َشْعَب الُْخلـــود

 رقم )٣(
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نشاط )4(: َنْلَعب: 
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

- صاِفَرة. - َحْبل.    - َطْبشورة 
الَتْنفيذ :

نَْرُسُم َخطّاً َعلى اْل�أْرض.	 
نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.	 
َتَتناَفُس كُُل َمْجموَعَتْين في َشِد الَْحْبِل َبْعَد َسماِع الّصاِفَرة.	 
الَْمْجموَعُة الْفائَِزُة ِهَي الَتي ل� َتَتجاَوُز الَْخَط في اللَِعب.	 
نُْجري الَتْصِفياِت َبْيَن الِْفَرِق الّرابَِحِة والَتي لَْم َتْرَبح.	 

اإِنْشاَد الَنشيِد الَْوَطِنِي َغْيباً. اأنا َتَعَلْمت: 
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نشاط )5(:  نَُلوِن: 

ثاري وبركان  وناري   بعزمي 
وداري أرضي  دمي   وأشواق 
 صعدت اجبال وخضت النضال
قهرت  احال  حطمت  القيود

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
١- اأْكِمُل اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبة:  

لَِوَطني نَشيٌد  اْسُمُه ................ الِْفَلْسطينّي.	 

ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأْرضي يا اأْرَض ................     	 

بَِحِق الَْقَسْم َتْحَت ِظِل ................  	 
ألَم  بِاأْرضي َوَشْعبي َوناِر اْل�
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َساأْحيا ِفدائي َواأْمضي ِفدائي    	 
َواأْقضي ِفدائي اإِلى اأْن ...................

يجاِبّي اأْثناَء النَشيِد اْلَوَطِنّي : ٢- اأَضُع دائَِرًة َحْوَل الُسلوِك الاإ

اأِقُف بِاْعِتداٍل وانِْتباٍه اإِلى الَْعَلم.	. 
اأْبَحُث في َحقيَبتي.	. 
اأْضَحُك َمع ُزملائي، َواأَتَحَدُث َمَعُهم.	. 
اأنِْشُد بَِصْوٍت واِضٍح َكما اأريد.	. 
آَخرين.	.  اأْسُكت، َواأْصغي اإِلى نشيِد اْل�
اأنِْشُد بَِصْوٍت واِضٍح َوبَِشْكٍل ُمْنَسِجٍم َمَع ُزملائي.	. 
اأنُْظُر لِْلَعَلِم اأْثناَء الَنشيد.	. 
اأَتَحَرُك َبْيَن ُزَملائي. 	. 
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٣
َمديَنُة اْلُقْدِس عاِصَمُة َوَطني فَِلْسطين 

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

- َيْعِرَف اأَن اْلُقْدَس عاِصَمُة فَِلْسطين.
- َيْسَتْنِتَج اأَهِمَيَة َمديَنِة اْلُقْدس.

- ُيَلوَِن الرُسوماِت ذاِت اْلَعلاَقِة ِباْلُقْدس.
- ُيَوِضَح واِجَبُه تِجاَه َمديَنِة اْلُقْدس.

- َيْعِرَف اْلُمُدَن اْلِفَلْسطيِنَية.

نشاط )١(:  َنْكَتِشُف، َوَنَتَعرَف:
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

ُصْندوٌق ِمَن الَْكْرتوِن َكما في 	 
الَرْسم )١(.                                                                                    

بِطاقاُت اأْوراٍق ُمَرَبَعٌة ُمَتساِوَيٌة بَِلْوٍن 	 
واِحٍد بَِعَدِد َطَلَبِة الَصِف، َمْكتوٌب 
َعلى كُِل واِحَدٍة ِمْنها اْسَم َمديَنٍة 

ِفَلْسطيِنَيٍة َكما في الَرْسم )2(.                                           
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الَتْنفيذ:
أْوراَق، َونََضُعها في الُصندوِق َونَْخِلُطها َكما في 	  نَْطوي اْل�

الَرْسمين )٣( و)٤(.
نَْجِلُس ِجْلَسًة دائِِرَيًة، َونََضُع الُصْندوَق في الَْوَسط.	 
َيْختاُر كُُل طالٍِب َوَرَقًة ِمَن الُصندوق، َوَيْحَتِفُظ بِها.	 
َيْقَراُ كُُل واِحٍد ِمنّا اْسَم الَْمديَنِة الَتي َحَصَل َعَلْيها، َوَيْكُتُبها 	 

في اأَحِد الُْمَرَبعات.
نَْسَتِمُع لَِبِقَيِة اأْسماِء الُْمُدِن الَتي تُْذَكر، َونَْكُتُبها في الَشْكل )١(.	 

اْلُقْدُس عاِصَمُة 
َدْوَلتي فَِلْسطين

شكل )١(
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آتي ِمْن ِخلال  َبْعَد اأْن َتَعَرْفنا َعلى اأْسماِء ُمُدٍن ِفَلْسطيِنَيٍة، اأقوُم بِال�

الَْجْدول:
         اأ- اأَفِسُر اْخِتلاَف َمديَنِة الُْقْدِس َعْن َبِقَيِة الُْمُدن.        

        ب- األَِوُن في الَْجْدَوِل ُمَرَبَع الَْمديَنِة الَتي اأنَْتمي اإِلَْيها.

نشاط )٢(:  نُلاِحُظ، َوَنْقَرُا:
اْلَمْسِجُد الاأقصى: اأولى الِْقْبَلَتْيِن 

َوثالُِث الَْحَرَمْيِن الَشريَفْين.  

اأنا َتَعَلْمت:
َوَطني ِفَلْسطيُن فيِه ُمُدٌن َكثيَرٌة. 	 
الُْقــْدُس َمديَنــٌة ِفَلْســطيِنَيٌة َوِهــَي عاِصَمــُة َدْولَِة ِفَلْســطين، وَســُيْرَفُع 	 

ــَن  ــَد َتْحريِرهــا ِم ــواِرها َبْع ــى اأْس ــُم ِفَلْســطيَن َعل َعَل
ْذِن اللــه.  الِ�ْحِتــلاِل الِصْهيونــي بِــاإِ

الَْمْسِجُد الِقْبلي
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َعَرَج  الَتي  الَصْخَرُة  فيها  الَصْخَرِة:  قَُبُة 
َوَسلََم  َعَلْيِه  اللُه  َصلّى  ُمَحّمٌد  الَنِبُي  ِمْنها 

اإِلى الَسماء.  

لَدى  ُمَقَدٌس  َمكاٌن  اْلِقياَمة:  َكنيَسُة 
الَْمسيِحّيين، وَيزورها الُحّجاُج الَْمسيِحّيوَن 
ِمْن اأنْحاِء الْعالَم، والَْمسيِحّيوَن الفلسطينيون 
ال�حتلال  حواجز  تخطّي  من  تمكنوا  اإذا 

الصهيوني.

ُسوُر َمديَنِة اْلُقْدِس: سوٌر َقديٌم عاٍل، ُيحيُط 
بِالَْبْلَدِة الَْقديَمِة، َولَُه َسْبَعُة اأْبواٍب َمْفتوَحة.

اأْحياُء اْلُقْدس:
َزَمٍن  ُمْنُذ  الِْفَلْسطيِنَيُة  الْعائِلاُت  فيها  َتعيُش 
أْحياء: َحّي الَشْيخ َجّراح،  َطويٍل، َوِمْن هِذِه ال�

َوَحّي واِد الْجوز، َوَحّي ِسْلوان، َوَغْيِرها.
    

اأْسواُق اْلُقْدس:
اأْسواٌق َقديَمٌة َوَجميَلٌة ُمْعَظُمها َمْسقوف، 

فيها َمَحّلاٌت تِجاِرَيٌة ُمَتَنِوَعة.     
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نشاط )٣(:  َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:
في اأَحِد اأيّاِم َشْهِر َرَمضاَن الُْمباَرِك َبْعَد اآذاِن الَْمْغِرب، َتناَولَت 
ْفطاِر ِعْنَد عائَِلِة جاِرِهم )اأبو َعِلّي(،  عائَِلُة )اأبو خالِد( َطعاَم اْل�إِ

أْخباَر َعلى شاَشِة تِلفاِز ِفَلْسطيَن، وكاَن  ْفطاِر شاَهدوا اْل� َوَبْعَد اْل�إِ
آتي َعْن َمديَنِة الُْقْدس: الَْخَبُر اْل�

)ِمئاُت اْلاآلاِف ُيَصلّوَن في اْلاأْقصى اْلَيْوَم اْلُجُمَعة(
 

ثَُم داَر َبْيَن الْعائَِلَتْيِن الِْحواُر اْل�آتي:   

اأنا َتَعَلْمت:
الُْقْدُس َمديَنٌة َعَربَِيٌة َبناها اأْجداُدنا الَْعَرُب ُمْنُذ اآل�ِف الِسنين. 	 
الُْقْدُس َمديَنٌة ُمَقَدَسٌة ِعْنَد الُْمْسِلميَن َوالَْمسيِحّيين.	 
ــاٌء 	  ــاَك اأْحي ــم، َوُهن ــَل ســوِرها الَْقدي ــُع داِخ ــْدِس َيَق ــَن الُْق ــْزٌء ِم ُج

الَشــْيخ  َحــُي  ِمْثــل:  الّســوِر  َتَقــُع خــاِرَج  َكثيــَرٌة 
َجــّراح، َوَحــُي واِد الْجــوز، َوَحــُي ِســْلوان. 



29

اأَمل:  انْظروا، ما اأْكَثَر الُْمَصلّيَن 
الَْيْوم!

َعِلّي: لِماذا َعَدُدُهْم َكبيٌر َيْوَم 
أيّاِم َعَدُدُهم َقليل؟  الُْجُمَعة، َوَبِقَيُة اْل�

َيْســَتطيعوَن  ل�  أنَُهــم  لِ� خالِــد:  اأبــو 
ــُع ُوصــوَل  ــي َيْمَن ــلاُل الِصْهيون ــام، فالِ�ْحِت أيّ ــِة اْل� ــي َبِقَي الُْوصــوَل ف

َوالُْقــرى. الُْمــُدِن  ِمــْن  اإِلَْيهــا  الِْفَلْســطيِنّييَن 
ــَدِم  ــا اأْو َع ــُم بُِدخولِن ــذي َيَتَحَك ــلاُل الَ ــُه الِ�ْحِت َ ــْم، اإِن ــّي: نََع اأُم َعِل

ــة. ــا الُْمَقَدَس ــا لَِمديَنِتن ُدخولِن
اأبو َعِلّي: َرْغَم كُِل ذلَِك ِمْن واِجِبنا ِزياَرُة الُْقْدِس بِاْسِتْمرار.

اأُم خالِــد: اإِذن  لَِنْذَهــَب اإِلَْيهــا الُْجُمَعــَة الْقاِدَمــة؛ نَُصلّــي فــي 
ــَة  ــَن الُْمَقَدَس أماِك ــزوَر اْل� ــواِقها،  َونَ ــْن اأْس ــَتري ِم َمســاِجِدها، َونَْش

ــا. فيه
َبْعَد اأْن َقَراأْنا الِْحواَر:

١- نُناقِش:
- ُحُب الِْفَلْسطيِنّييَن لَِمديَنِة الُْقْدس.

- كٌُل ِمنّــا ُيِحــُب اأْن َيــزوَر الُْقــْدَس فــي اأِي َوْقــت، َولَِكَننــا ل� 
نَْســَتطيع.
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نشاط )4(: نَُلوِن:
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

األْواٌن َخَشِبَية.	 
َرْسٌم لُِقَبِة الَصْخَرة، َرْسٌم لِْلَمْسِجِد الِقْبلي، َرْسٌم لَِكنيَسِة 	 

الِْقياَمة.
الَتْنفيذ:

نَُلِوُن َجميَع اأْجزاِء الّرسوماِت، َحسَب َتَخُيِلنا لِْلَمْنَظِر الَْجميِل 	 
لُِقَبِة الَصْخَرِة، َوالَْمْسِجِد الِقْبلي، َوَكنيَسِة الِْقياَمة.

ألْوان الَتي لََونّا بِها.	  نََتناَقُش في اْل�

اأنا َتَعَلْمت:
أنَها عاِصَمُة َدْولَِتنا ِفَلْسطين.	  ِمْن َحِقنا ِزياَرُة َمديَنِة الُْقْدِس؛ َل�
واِجُبنــا تِجــاَه َمديَنــِة الُْقــْدِس: الِدفــاُع َعْنهــا، َوالُْمحاَفَظــُة َعَلْيهــا، 	 

َوَعلــى ُمَقَدســاتِها، َوالَصــلاُة فيهــا، َوَتْعزيــُز ُصمــوِد 
اأْهِلهــا؛ َحتـّـى نَُحِرَرهــا ِمــَن الِ�ْحِتــلال.



٣١
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نشاط )5(:  نَُصِمم:
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

ُصَوٌر ُمْخَتِلَفٌة تَُمثُِل سوَر الُْقْدس، 	 
َواأْبواَبه، َواأْبواَب الَْمْسِجِد 

اْل�أْقصى، َواأْسواَق الُْقْدس، 
أْحياء،  أماِكَن الُْمَقَدَسة، َواْل� َواْل�

َوالْحاراِت الَْقديَمة.
األْواٌح ِمَن الَْكْرتوِن ذاِت الَْحْجِم 	 

الَْكبير.
ماَدٌة ل�ِصَقة.	 

الَتْنفيذ:
نَْجَمُع ُصوراً اأْو ُرسوماٍت ُمْخَتِلَفًة لِْلُقْدس، َوما فيها ِمْن 	 

اأماِكَن ديِنَيٍة اأْو اأَثِرَية.
نُْلِصُق ُصَوَر اأْبواِب سوِر الُْقْدِس َعلى لَْوَحة.	 
نُْلِصُق ُصوَر اأْسواِق الُْقْدِس َعلى لَْوَحة، َوُصَوراً لِْلَمْسِجِد 	 

الِقْبلي، َوقَُبِة الَصْخَرة، َوَكنيَسِة الِْقياَمة َعلى لَْوَحٍة اأْخرى .
نَقوُم بَِعْرِضها في َمكاٍن ُمناِسب .                       	 
أَوِل َوالثّاني، والُصفوِف اْل�أخرى؛ 	  نَْدعو َطَلَبَة الَصّفْيِن اْل�

لُِمشاَهَدتِها َوَتْعريِفِهم بِها.
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نشاط )٦(: َنْلَعب:
الَْوسائُِل َواْل�أدوات :

- كُراٌت َصغيَرٌة اأْو بِطاقات. - ِسلاٌل بلاْستيِكَيٌة بَِعَدِد 
الَْمْجموعات، لُِكّل َمْجموَعٍة َسلَتان. - صاِفَرة.  - َطبشوَرة.

الَتْنفيذ:
نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َوَتِقُف كُُل َمْجموَعٍة في قاِطرة.  	 
ــلًَة 	  ــَرٍة َس ــُكِل قاِط ــُع لِ ــرات، َونََض ــاَم الْقاِط ــِة اأم ــَط الِْبداَي ــُم َخ نَْرُس

َعلــى ُبْعــِد )١٥ م( َكمــا فــي الَرْســم )١(.
الّصاِفــَرِة 	  ســماِع  ِعْنــَد  قاِطــَرٍة  كُِل  فــي  أَوُل  اْل� الّلاِعــُب  َيْبــَداأ 

َوالَْعــْوَدِة  بِطاَقــة،  اأْو  كُــَرٍة  َوالِْتقــاِط  الَســلَة،  اإِلــى  بِالَرْكــِض 
ــي                                           ــوَدِة ف ــِة الَْمْوج ــلَِة الْفاِرَغ ــي الَس ــا ف ــه، َوَوْضِعه ــْرَعٍة لِقاِطَرتِ بُِس
اآِخــِر الْقاِطــَرة. َوهَكــذا َياأْتــي َدْوُر َجميــِع الَطَلَبــِة َعلــى الَتوالــي َكمــا 

فــي الَرْســم )١(.
اأِو 	  الُْكــراِت  ِمــَن  َعــَدٍد  اأْكَبــَر  َتْجَمــُع  ِعْنَدمــا  َمْجموَعُتنــا  َتفــوُز 

الُْقــْدس.    َمْجموَعــِة  اْســَم  َعَلْيهــا  نُْطِلــُق  ثُــَم  الِْبطاقــات، 
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نشاط )٧(:  َنِصُل اإِلى اْلُقْدس:
الَتْنفيذ:

بَِقَلِم َرصاٍص نَْرُسُم الَْخَط داِخَل الَْمَمِر الَذي يوِصلُنا اإِلى َمديَنِة 
الُْقْدس.
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
جاَبِة الَصحيَحة: ١ - اأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلاإِ

عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن ِهَي:	 
د- َحْيفا. ج- َغَزة.    ب- الُْقْدس.  اأ -  راَم الله. 

آتَِية لَْيَسْت ِمَن الُْمُدِن الِْفَلْسطيِنَية:	  واِحَدٌة ِمَن اْل�
د- َعّمان. ج- َبْيَت لَْحم.   ب- دْيُر الَْبَلح.   اأ - يافا. 

٢ - اأِصُل الّصوَرَة َمَع اْلِعباَرِة اْلُمناِسَبة:

ُيحيُط بَِبْلَدِة الُْقْدِس الَْقديَمة. 

الَْمْسِجُد الَذي باَرَكُه اللُه َوباَرَك ما َحْولَه.

 َمكاٌن ُمَقَدٌس ِعْنَد الَْمسيِحّيين.  

 الَْمكاُن الَذي َعَرَج ِمْنُه الَنِبُي ُمَحَمٌد 
َصلّى الله َعَلْيِه َوَسلََم اإِلى الَسماء.  
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٣ - اأناقُِش واِجبي تِجاَه َمديَنِة اْلُقْدس.

 ) اإِشاَرَة ) ( ُمقاِبَل اْلِعباَرِة الَصحيَحة، َو 4- اأَضُع اإِشاَرَة )
ُمقاِبَل اْلِعباَرِة اْلخاِطَئة:

 	)    ( الُْقْدُس ِهَي ما داِخَل الّسوِر في الَْبْلَدِة الَْقديَمة. 

 	)    ( الُْقْدُس َمديَنٌة ُمَقَدَسٌة ِعْنَد الُْمْسِلميَن َفَقط.  

 	              )    ( الُْقْدُس َبناها اأْجداُدنا الَْعَرُب ُمْنُذ اآل�ِف الِسنين. 
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4
 ِذْكرى اإِْعلاِن اْسِتْقلاِل فَِلْسطين

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

- َيْعِرَف اإِْعلاَن اْسِتْقلاِل فَِلْسطيَن ِمْن َحْيث: اْسُم اْلقائِِد اْلِفَلْسطيِنّي الَذي 
ْعلان.   اأْعَلَنه، َوتاريُخ الاإِ

- َيْسَتْنِتَج  َبْعَض َمظاِهِر اْسِتْقلاِل فَِلْسطين. 
- ُيَوِضَح ُمعيقاِت ُحصوِل فَِلْسطيَن َعلى اْسِتْقلالِها اْلكاِمل.

- ُيْدرَِك َدْوَرُه في اْلُمشاَرَكِة ِباْحِتفاِل اإِْعلاِن اْسِتْقلاِل َدْوَلِة فَِلْسطيَن ِبتاريِخ 
١5 /١١ ِمْن ُكِل عام.

نشاط )١(:  نُشاِهُد، َونُلاِحظ:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

ِجهاُزَعْرٍض اأْو ُمَسِجل.            	 
قُْرٌص ُمْدَمٌج، اأْو َشريٌط َصْوتٌِي ُمَسَجٌل َعَلْيِه َمْقَطُع اإِْعلاِن 	 

الِ�ْسِتْقلاِل، اأِو الّصوَرة َرْقم ) ١ (.      
الَتْنفيذ:

نَْعِرُض الْماَدَة الُْمَسَجَلة، َونُشاِهُد َونَْسَتِمُع لَِمْقَطِع الْفيْديو، اأْو 	 
نَْسَمُع َصْوتاً ُمَسَجلاً لِلَشهيِد ياِسر َعَرفات في اإِْعلاِن الِ�ْسِتْقلال، 

َو نُلاِحُظ الّصوَرَة َرْقم ) ١ (. 
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نُْعِلُن بِاْسِم الله، َوبِاْسِم 
الَشْعِب الَْعَربِِي الِْفَلْسطيِنّي، 

ِقياَم َدْولَِة ِفَلْسطين، 
َفْوَق اأْرِضنا الِْفَلْسطيِنَية، 

َوعاِصَمُتها الُْقْدُس الَشريف.
) ١ (    

َبْعَد اأْن شاَهْدُت َوَسِمْعُت َول�َحْظت:         
اأْسَتْنِتُج اْسَم الَْمْوضوِع الَذي شاَهْدتُُه َوَسِمْعُته.     	 

اأنا َتَعَلْمت:
اأْعَلــَن الَشــهيُد ياِســُر َعَرفــات َرئيــُس ُمَنَظَمــِة الَتْحريــِر الِْفَلْســطيِنَيِة 	 

اْســِتْقلاَل َدْولَــِة ِفَلْســطيَن ِمــَن الَْجزائِر، بِتاريــِخ ١988/١١/١٥م، 
ــاٍم  ــْن كُِل ع ــِخ ِم ــي هــذا التّاري ــطيِنُي ف ــْعُب الِْفَلْس ــُل الَش َوَيْحَتِف

بِِذْكــرى اإِْعــلاِن الِ�ْســِتقلال.
َدْولَُتنــا َســُتقاُم َعلــى اأْرِضنــا الِْفَلْســطيِنَيِة َوعاِصَمُتهــا 	 

الُْقــْدس.
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نشاط )٢(:  نَُمثُِل  اإِْعلاَن اْسِتْقلاِل َدْوَلِة فَِلْسطين:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

بِطاَقٌة َمْكتوٌب َعَلْيها َكِلَمُة الَرئيس، َكما 	 
في الَشْكل ) ١ (.

َملابُِس تُْشِبُه َملابَِس الَشهيِد الْقائِِد اأبو 	 
َعّمار) لِباٌس َعْسَكِرّي، َوكوِفَيٌة ِفَلْسطيِنَية “َحَطة”، َوِعقال(. 

الَتْنفيذ:
نَْختاُر واِحداً اأْو اأْكَثر لُِيَمثَِل َشْخِصَيَة الْقائِِد اأبو َعّمار.	 
َيْلَبُس الْكوِفَيَة، َوالِْعقال. 	 
ُيَقلُِد َحَركاِت َوَصْوَت الَرئيِس اأبو َعّمار.	 
ُيْلقي الطّالُِب الَرئيُس ِخطاَبه: نُْعِلُن بِاْسِم الله، َوبِاْسِم الَشْعِب 	 

الَْعَربِِي الِْفَلْسطيِنّي، ِقياَم َدْولَِة ِفَلْسطين، َفْوَق اأْرِضنا الِْفَلْسطيِنَية، 
َوعاِصَمُتها الُْقْدُس الَشريف )َكما في الَرْسم رقم 2(.  

ْعلان.	  ُيَصِفُق الَطَلَبُة اْحِتفال�ً بِاْل�إِ
ُيَكَرُر الَْمْشَهُد ِعَدَة َمّراٍت َمَع ُملاَحَظِة َمْن َقلََد اأْكَثر.	 
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نشاط )٣(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج :

َمظاِهُر 
الِاْسِتْقلال

اأنا َتَعَلْمت:
َدْولَُتنا ِفَلْسطيُن في َطريِقها لِِلاْسِتْقلاِل التّام.	 
َعَلــم، 	  ُوجــوُد  ِفَلْســطين:  اْســِتْقلاِل  َمظاِهــِر  ِمــْن 

َوَرئيــس، َوعاِصَمــة، َوَمْجِلــٌس َتْشــريِعّي)َبْرلَمان(، 
َوَجْيــٌش ِفَلْســطيِنّي، َوجــواُز َســَفر، َوِوزارات، َوُعْمَلــٌة 

خاَصــٌة بِهــا.
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نشاط )4(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج :

اأنا َتَعَلْمت:
ــا 	  ــَدِم ُحصولِن ــُس فــي َع ــَبُب الَرئي ــَو الَس ــرائيِلُي ُه ْس ــلاُل ال�إِ الِ�ْحِت

ــل. ــِتْقلاِل الْكاِم ــى الِ�ْس َعل
ُيناِضــَل َحتّــى 	  اأْن  الِْفَلْســطيِنِي  الَشــْعِب  َحــِق  ِمــْن 

ــْن ُشــعوِب  ــِرِه ِم ــَتِقلَِة َكَغْي ــِه الُْمْس َيْحُصــَل َعلــى َدْولَِت
اْل�أْرض.
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نشاط )5(:   نُشارُِك في َيْوِم  اإِْعلاِن الِاْسِتْقلال :
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- َدلُْو ماء.  - ِمْجَرَفة.   - اأْشتاُل ُوروٍد، اأْو اأْشتاُل اأْشجار. 
- اأْعلام.  - ياِفَطٌة َمْكتوٌب َعَلْيها َشَجَرُة الِ�ْسِتْقلال.  
- اأْقلام.  - األْواٌح ِمَن الَْكْرتون.   - ِحباُل زيَنة.  

الَتْنفيذ:
نَْنَقِسُم في َمْجموعات.	 

أولى َتْزَرُع كاْل�آتي:- الَْمْجموَعُة اْل�
ُيَحِدُد اأْفراُد الَْمْجموَعِة َمكانًا ُمناِسباً لِِزراَعِة اْل�أْشجار.	 
تَُوَزُع َعلى الَطَلَبِة اأْدواُر الَْحْفر، َوالِزراَعة، َواإِْحضاِر الْماء، 	 

َوال�ْعِتناِء بِالَْمْزروعات َكما في الَرْسم )١( .

)١(       
أْشتاِل الَتي َزَرْعناها .	  نَُثِبُت الْياِفَطَة بِجانِِب اْل�



٤٣

الَْمْجموَعُة الثّانَِية تُِعُد الّزيَنَة كاْل�آتي:
أْعلام.	  تُِعُد اْل�
تُِعُد ِحباَل الّزيَنة.	 
َتْكُتُب ِشعاراٍت َعلى األْواِح 	 

الَْكْرتون.
أْعلاَم، 	  تَُعلُِق َمْجموَعٌة ثالَِثٌة اْل�

َوِحباَل الّزيَنِة، والْياِفطات.  
نُشاِرُك َجميعاً في َتْنفيِذ َفعالِّياِت َيْوِم الِ�ْسِتْقلاِل َكما في الَرْسم 	 

رقم )٣( َوالَرْسم َرْقم )٤(.

اأنا َتَعَلْمت:
أْعــلاِم 	  نُشــاِرُك فــي َفعالِّيــاِت َيــْوِم ال�ْســِتْقلال، ِمْثــل: َرْفــِع اْل�

َوالّســاحاِت  َوالَشــواِرع،  الَْمْدَرَســة،  َوَتْزييــِن  الِْفَلْســطيِنَية، 
أْشــجار، َوالَْحديــِث َعــْن َيــْوِم  الْعاَمــة، َوِزراَعــِة اْل�
ذاَعــِة الَصباِحَيــة، َوالُْمشــاَرَكِة  ال�ْســِتْقلاِل فــي اْل�إِ

الِ�ْحِتفــال�ت. فــي 



٤٤

نشاط )٦(:  َنْلَعب:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

كُرات، َكاأُْس الِ�ْسِتْقلال اأْو جائِزة.  
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َوكُُل َمْجموَعٍة تُْقَسُم اإِلى َفريَقْين.	 
َيْلَعُب كُُل َفريَقِي الَْمْجموَعة لُْعَبَة كَُرِة الَْقَدم.	 
َيْلَعُب الَْفريُق الْفائُِز ِمْن كُِل َمْجموَعٍة َمَع الِْفَرِق الْفائَِزِة ِمَن 	 

الَْمْجموعاِت اْل�أْخرى بَِشْكٍل َدْورّي.  
َيْحُصُل الَْفريُق الْفائُِز في الِنهاَيِة َعلى َكاأِْس الِ�ْسِتْقلاِل اأْو جائَِزة.	 



٤٥

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
١- اأْكِمُل اْلَفراَغ في اْلِعباراِت الاآتَِيِة ِبما ُيناِسُبها:

 الْقائُِد الِْفَلْسطيِنُي الَذي اأْعَلَن اْسِتْقلاَل ِفَلْسطيَن ُهَو 	 
..............................

نَْحَتِفُل بِاإِْعلاِن اْسِتْقلاِل ِفَلْسطيَن بِتاريِخ ................... 	 
ِمْن كُِل عام.

٢ – اأْذُكُر َمظاِهَر الِاْسِتْقلاِل لَِدْوَلِة فَِلْسطين.

٣ – ما الَذي َيْمَنُع ُحصوَل َدْوَلِتنا فَِلْسطيُن َعلى اْسِتْقلالِها 
ِبَشْكٍل كاِمل؟

4- اأْقَتِرُح ُصَورًا َسَنْطَبُعها َعلى نُقوِدنا اْلِفَلْسطيِنَيِة في اْلُمْسَتْقَبل.  
       



٤٦

5
بيَئُة َوَطني َجميَلة

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

- َيْعِرَف َمْفهوَم اْلَجَبل، الَسْهل، اْلوادي، اْلَبْحر. 
- ُيَلوَِن َمظاِهَر َطبيِعَية ) َجَبل - َسْهل - وادي - َبْحر (

- ُيَصِمَم َشْكَل اْلَجَبل - الَسْهل – اْلوادي.
- َيْسَتْنِتَج َجماَل بيَئِة فَِلْسطين. 

- ُيْدرَِك ُطُرَق اْلُمحاَفَظِة َعلى بيَئِة َوَطِنه.

نشاط )١(:  نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:



٤٧

نشاط )٢(:  نَُلوُِن َمظاِهَر بيَئِة َوَطِننا :
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- األْواٌن َخَشِبَية.    - الَرْسَمُة الَتي في الُْمَرَبع .
الَتْنفيذ:

األَِوُن الَْجَبل، َوالَسْهل، َوالْوادي، بِاألْواٍن ُمْخَتِلَفة.	 
نَْكُتُب اْسَم كُِل ِمْنَطَقٍة قُْمنا بَِتْلويِنها.	 

ِفَلْسطيُن فيِه ِجبال، َوُسهول،  َتَعَلْمت: َوَطُننا  اأنا 
َواأْوِدَية، َوبِحار.



٤8

نشاط )٣(:   نَُفِكُر، َوَنْعِرف: 
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- اأْرَبُع بِطاقاٍت، كُُل بِطاَقٍة َمْكتوٌب َعَلْيها َمْعلوماٌت َعْن كُِل َمْظَهر.
الَتْنفيذ:

أَوُل الَْمْعلوماِت الَتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن اأنا، 	  َيْقَراأ الطّالُِب اْل�
َوَيْنَتِظُر اإِجاَبَة الَطَلَبة.

َيْقَراأ الطّالُِب الثّاني الَْمْعلوماِت الَتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن اأنا، 	 
َوَيْنَتِظُر اإِجاَبَة الَطَلَبة.   

َيْقَراأ الطّالُِب الثّالُِث الَْمْعلوماِت الَتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن 	 
اأنا، َوَيْنَتِظُر اإِجاَبَة الَطَلَبة.  

َيْقَراأ الطّالُِب الّرابُِع الَْمْعلوماِت الَتي َعلى بِطاَقِتِه، َوَيْساأُل: َمْن اأنا، 	 
َوَيْنَتِظُر اإِجاَبَة 

الَطَلَبة.
نَْختاُر طالِباً 	 

لَِتْسجيِل 
الَْمْعلومات.    



٤9

نشاط )4(:  نَُصِمُم ُمَجَسدًا لِْلَجَبِل، َوالَسْهِل، َواْلوادي: 
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- ِجْبٌس ُمَبلٌَل بِالماء، اأِو الَْمْلتيَنة، اأِو الَْجرائِِد الَْمْنقوَعِة بِالْماِء لِهذا 
الَْغَرض.
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
أولى َتْشَتِرُك 	  َمْجموَعُتنا اْل�

في َعَمِل َجَبل.
َمْجموَعُتنا الثّانَِيُة َتْشَتِرُك في 	 

َعَمِل َسْهل.
َمْجموَعُتنا الثّالَِثُة َتْشَتِرُك في َعَمِل وادي.	 

اأنا َتَعَلْمت:
الَْجَبل: ِمْنَطَقٌة ُمْرَتِفَعٌة لَُه ِقَمة. 	 
الَسْهل: ِمْنَطَقٌة واِسَعٌة ُمْنَبِسَطة.	 
الْوادي: ِمْنَطَقٌة ُمْنَخِفَضٌة َبْيَن َجَبَلْين. 	 
الَْبْحر: ِمْنَطَقٌة واِسَعٌة ِمَن الِْمياه.	 



٥0

نشاط )5(:  نُشاِهُد، َونَُعِبُر َعْن َجماِل بيَئِة َوَطني. 

اأنا َتَعَلْمت:
َطبيَعــُة بِــلادي ِفَلْســطين َجميَلــٌة ُمَتَنِوَعــة، فيهــا الِْجبــاُل َوالُســهوُل 	 

أْوِدَيــُة َوالِْبحــار. َواْل�
فــي َوَطنــي اأْخَفــُض ِمْنَطَقــٍة فــي الْعالـَـم، هــِذِه الِمْنَطَقُة 	 

ِهــَي اأريحــا والَْبْحــُر الَْمِيت.
في َوَطني َحَيواناٌت َبِرَيٌة، َواأْزهار، َونَباتاٌت ُمَتَنِوَعة. 	 



٥١

نشاط )٦(:  نُلاِحظ:

َبْعَد ُملاَحَظِتنا:
نَِصُف ما في الّصوَرة ١ َو 2 و٣.	 
نُْعطي َراأَْينا بِما َيقوُم بِِه اْل�أْشخاُص في الُصَوِر الثَلاَثة.	 

ِمْن واِجبي اأْن اأحاِفَظ َعلى بيَئِة  اأنا َتَعَلْمت: 
َوطني َجميَلة. 



٥2

نشاط )٧(:   َنْلَعب:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

 - اأْكياُس َخْيش.       - صاِفرة.         - َطبشورة .
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعتين. 	 
نَْرُسُم َخطّاً لِْلِبداَيِة َوَعلى ُبْعِد ٦ اأْمتاٍر نَْرُسُم َخطّاً لِلِنهاَية.	 
أَوُل ِمْن كُِل َمْجموَعٍة َقَدَمْيِه في الْكيس.	  َيَضُع الطّالُِب اْل�
َيْنَطِلُق الُْمَتسابَِقاِن ِعْنَد َسماِع الّصاِفَرِة َقْفزاً َحتّى َخِط الِنهاَيِة، ثَُم 	 

الَْعْوَدُة َقْفزاً اإِلى َخِط الِْبداَية.                              
الْفائُِز َمْن َيعوُد َقْبَل ُمناِفِسه.	 
َياأُْخُذ الَطالُِب التّالي ِمْن كُِل َمْجموَعٍة الْكيس، َوُيْكِمُل الِسباق، 	 

َوهَكذا.



٥٣

َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
١- اأْكُتُب َوْصفًا:

لِْلَجَبل :    ...................................
لِلَسْهل :   ...................................
لِْلوادي:    ...................................

أْختي، اأَبِيُن فيها َجماَل َوَطني  ٢-  اأْكِمُل ِكتاَبَة الرِساَلِة الاآتَِيِة لِا
فَِلْسطين:

الَسلاُم َعَلْيُكم َوَرْحَمُة اللِه َوَبَركاتُه        
اأْختي الَْعزيَزة .......................

لََقِد اْشَتْقنا اإِلَْيِك َبْعَد ِغيابِِك َعْن ِفَلْسطيَن َفْتَرًة َطويَلة، َواأْرجو اأْن 
َتزورينا في اأْقَرِب َوْقٍت ُمْمِكن؛ لَِنَتَجَوَل في بيَئِة َوَطِننا ِفَلْسطين، 

َونَْسَتْمِتَع بَِجمالِها، َحْيُث َسُنشاِهُد ..........................
......................................................
......................................................
......................................................
الُْمْرِسل : .............



٥٤

اإِشاَرَة  ٣ – اأَضُع اإِشاَرَة ) (  اأماَم اْلَعباَرِة الَصحيَحة، َو  
( اأماَم اْلِعباَرِة اْلخاِطَئة: (

) اأ-  نُزيُل الِْحجاَرَة ِمْن اأْرِضنا َونَْزَرُعها.      )  
ب-  ِعْنَدما نَْخُرُج في ِرْحَلٍة َمَع الْعائَِلِة، نَْتُرُك َبقايا الَطعاِم َعلى 

) اْل�أْرض.   )  
   ) جـ -  نَْرفُُض َصْيَد الَْعصافيِر، َوَتْكسيَر ُبيوِضها.    )  

4- اأْرُسُم في اْلُمَرَبِع َنباتًا َوَحَيوانًا َيعيُش في ِمْنِطَقِة َسَكِننا، ثَُم 
اأْكُتُب اْسَمه:



اْلَوْحَدُة الثّانَِية
 َكْيَف اأَتَصرَُف َمَع الاآَخرين



٥٦

١
َنَتحاَور

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

- َيْعِرَف َمْعنى اْلِحوار .
- َيْسَتْنِتَج اأَن اْلِحواَر َوسيَلٌة لِلتَفاُهِم َوَحِل اْلُمْشِكلات .

- ُيَبِيَن اآداَب اْلِحوار .

نشاط )١(:   نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج :

َواأنا اأوافِقَكلاُمك َصحيح



٥٧

نشاط )٢(:   نَُمثُِل، َوَنْعِرف :
الَتْنفيذ:

نَْختاُر َعَدداً ِمَن الَطَلَبة.	 
ُيَحِضُر كُُل واِحٍد ِمْنُهْم َمْوِقفاً.	 
شارِة اأماَم َطَلَبِة الَصّف.	  ُيَمثُِل كُُل واِحٍد الَْمْوِقَف بِاْل�إِ
ُيَخِمُن الَطَلَبُة ما ُهَو الَْمْوِقف.	 

اأنا َتَعَلْمت: 
شاراُت الُْمَتباَدلَُة َبْيَن اْثَنْيِن اأْو اأْكَثر، َعْن  الِْحواُر ُهَو الَْكِلماُت اأِو اْل�إِ

َمْوضوٍع ُمَعَين.



٥8

نشاط )٣(:  َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج :
ِمــَن  أُم  َواْل� أُب  اْل� عــاَد   
الَْعَمــِل اإِلــى الَْبْيــِت، وكاَن 
وَســْلمى  ُعَمــُر  اْبناُهمــا  
َيَتجاَدل�ِن بَِصــْوٍت ُمْرَتِفع، 
آَخر.       وُيقاِطُع كٌُل ِمْنُهما ال�
َجَلــَس الَْجميــُع فــي ُغْرَفــِة 

ــي :         آت ــواُر ال� ــم  الِْح ــِتْقبال، َوداَر َبْيَنُه الِ�ْس
أُم : لََقــْد كانـَـْت َطريقــُة الــَكلاِم َبْيَنُكمــا ُمْزِعَجــًة يــا اأْبنائــي، َواأنَــا  اْل�

َغْيــُر راِضَيــٍة َعــْن ذلـِـك.      
  ال�أُب: َواأنَا َكذلِك، َفَما الَذي َحَدَث َبْيَنُكَما ؟ 

ُعَمــر: األـَـْم نََتِفــْق كُلُنــا اأْن نَْخــُرَج فــي ِرْحَلــٍة اإلــى َمــكاٍن نَْختــاُرُه اأنَــا 
َو َســْلَمى؟ لِكَننــي اْخَتَلْفــُت َمَعهــا؛ َفاأنَــا اأريــُد اأْن نَْذَهــَب اإِلــى َمْزَرَعِة 

َجــّدي فــي الَْقْرَيــة. 
ــا اأريــُد اأْن نَْذَهــَب َجميعــاً اإِلــى شــاِطِئ الَْبْحــِر  ــه َســْلمى: َواأنَ قاَطَعْت

أْســبوع، لِكــَن ُعَمــر ل� َيْســَتِمُع لــي. هــذا اْل�
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ال�أُب:  َوَكْيــَف َســَتَتِفقاِن َعلــى الَْمــكاِن، اإِذا لـَـْم َتَتحاورا بِهدوء؟ 
آَن الَتحــاُوَر لَِحّل الُمْشــِكَلة. اأْطلـُـُب ِمْنُكمــا ال�

ــْلمى اأْن  ــا َس ــِك ي ــا َراأُْي ــِذر، م ــا اأْعَت ــي، اأن ــا اأب ــناً ي ــُر: َحَس  ُعَم
أَن الَْجــَو  نَْذَهــَب اإِلــى شــاِطِئ الَْبْحــِر نِهايــَة هــذا ال�أســبوع؟ ل�

َســيكوُن حــاّراً، َفَنْســَبح فــي المــاء، َونَْلَعــب بِالَْرْمــِل.
َســلمى: هــذا َجّيــد، َوفــي ُعْطَلــِة ال�أســبوِع القــاِدِم َســَنْذَهُب 
لَِمْزَرَعــِة َجــَدي فــي الَْقْرَيــِة، َوِمــْن الُمَتَوقـَـِع اأْن َيكــوَن الَْجُو لَطيفاً، 

أْزهــار، والُطيــور. أْشــجار، وال� َفَنْســَتمِتع بِمشــاَهَدِة ال�
ــِم  ــى الَتفاُه ــدوٍء اأَدى اإِل ــواُر بِه ــي، الِْح ــا اأِحّبائ ــْنُتْم ي أمّ: اأْحَس اْل�

ــِكَلة. ــِل الُمْش َوَح

اأنا َتَعَلْمت: 
َونَُحُل  َبْعَضنا،  َونَْفَهُم  بِهدوء،  َبْعِضنا  اإِلى  نَْسَتِمُع  الِْحواِر  في 
َمشاِكَلنا، َوبِِه نَِصُل اإِلى نَتائَِج تُْرضينا َجميعاً، َونََتَجَنُب الِخصاَم 

والِشجار.   
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نشاط )4(:  َنْلَعب:
نَْنَقِسُم اإِلى َعَدٍد ِمَن 	 

الَْمْجموعات، كُُل 
َمْجموَعٍة فيها )٧-9(

اأفراد.
َيِقُف اأْفراُد كُِل َمْجموَعٍة 	 

بِجانِِب َبْعِضِهم َبْعضاً 
بَِشْكٍل دائِِرّي.

َيَضُع كٌُل ِمنّا َيَدُه الُْيْمنى َفْوَق الُْيْسرى بَِشْكٍل ُمَتقاِطع.	 
ُيْمِسُك كٌُل ِمنّا بَِيِد َزميِله؛ بَِحْيُث َتكوُن َيُدنا الُْيْمنى َمَع َيِد 	 

َزميِلنا الُْيْسرى، َوَيُدنا الُْيْسرى َمَع الَْيِد الُْيْمنى لَِزميٍل اآَخر، 
وهَكذا نَكوُن َقْد َشَكْلنا ُعْقَدة ) َكما في الَرْسم ١(.

نََتحاَوُر بُِهدوٍء، َونََتفاَهم؛ لَِفِك الُْعْقَدِة بَِشْكٍل ُمنَّظم، بَِحْيُث 	 
َيْبقى كٌُل ِمنّا ُمْمِسك بَِيِد َزميِله 

)َكما في الَرْسم2 (.

نَُشــِكُل َمــَرًة اأْخــرى دائـِـَرًة واِحَدًة 	 
ــة، َونََتشــاَبُك،  ــِع الَطَلَب ــْن َجمي ِم

َونَُفــُك الُْعْقــَدة.
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نشاط )5(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتُج اآداَب اْلِحوار:

اأنا اأَتَكلَم

اأنا اأْسَتِمع

 اأنا اأْبَداأ بِالَْحديثاأنا ُمْنَتِبه

اأنا َتَعَلْمت:
ِمْن اآداِب اْلِحوارِ اأْن:

آَخرين.	  اأْسَتِمَع َجِيداً اإِلى َحديِث اْل�
آَخرون.	  اأْفَهَم َواأنَْتِبَه اإِلى ما َيقولُُه اْل�
ل� اأقاِطَع َمْن َيَتَحَدث.	 
ل� اأْسَتْهِزَئ بَِحديِث َغْيري.	 
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نشاط )٦(:  َنْلَعُب، َوَنَتَعَلُم : 
نَْجِلُس بَِشْكٍل دائِِرٍي َكما في الَرْسِم َرْقم )١(.	 
يْهِمــُس الُْمَعلـِـُم فــي اأُذِن اأَحِدنــا بِِعبــاَرٍة ُمَعَيَنــة، َوَعَلْيــِه اأْن َيْهِمــَس 	 

ــا لَِزميِله. بِه
ــى 	  ــى َتِصــَل اإِل ــِه َحتّ ــِة فــي اأُذِن َزميِل ــٍب بِالُْجْمَل ــُس كُُل طالِ َيْهِم

أَوِل الـَـذي َتَلّقــى الُْجْمَلــَة ِمــَن الُْمَعلِم،َوَيقــوُم بِِذْكِرها؛  الطّالـِـِب اْل�
لِلَتاأكُــِد ِمــْن ِصَحِتهــا، َبْعــَد اأْن َمــَرْت َعلــى َجميــِع الَطَلَبــة.

نَُكــِرُر هــِذِه اللُْعَبــَة ِعــَدَة َمــّراٍت؛ لَِنَتاأكَــَد ِمــْن َمــدى ُحْســِن 	 
لِْلاآَخريــن. َوَفْهِمنــا  اْســِتماِعنا 
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نشاط )٧(:   نَُشِكل:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- ِفْرشاُة األْوان.  - األْوان.  - ل�ِصق.  - َملاِقُط َغسيٍل َخَشِبَية. 
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسم اإِلى َمْجموعات .	 
نََتحاَوُر َمعاً لِِلاتِفاِق َعلى َتْصميِم 	 

اأْشكاٍل ِمْن َملاِقِط الَْغسيل. 
نَُلِوُن َملاِقَط الَْغسيِل َكما في 	 

الّصوَرة )2(.            
نَُشِكُل الَشْكَل الُْمَتَفِق َعَلْيِه 	 

بِالَْملاِقط، اأْو نَُصّمُم اأْشكال�ً َكما 
في الّصور ) اأ (  َو ) ب ( َو ) ج (.

 نَْعِرُض اْل�أْشكاَل الَتي قُْمنا بَِتْشكيِلها. 	 

)ج()ب()اأ(
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
 ) اإِشاَرَة ) ( اأماَم الُسلوِك الَصحيح، َو ١-  اأَضُع اإِشاَرَة )

اأماَم الُسلوِك اْلَخَطاأ:
   

 	)   ( طالٌِب ُيِجيُب َعْن ُسؤاٍل، َفَقاَطَعُه طالٌِب اآَخر. 
 	)   ( طالَِبٌة  َتْسَتِمُع َجِيداً اإِلى َحِديِث الُْمَعلَِمة.  
 	      )   ( آَخرين .     اأَتَحَدُث بُِهدوٍء َمَع اْل�

٢ - اأَفِسر: اْلِحواُر ُمِهٌم في َحياتِنا.

٣- اأْبَحُث َعْن َكِلماٍت تَُعِبُر َعْن اآداِب اْلَحديِث َمَع اْلاآخرين، 
واأْكُتُبها َكما في اْلِمثال :           

ِعْنَدما اأقاِطُع َمْن َيَتَكلَُم َواأْعِرُف اأنّي اأْخَطاأْت.                	 
اأقوُل لَُه:  اآِسٌف َعلى الُْمقاَطَعة. 

ِعْنَدما ُيناديني اأَحٌد َواأنا اأَتَحَدُث َمَع جاري. 	 
اأقوُل لَُه: ..........................
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ِعْنَدما ُيْعِجُبني َحديُث َصديقي.                              	 
اأقوُل لَُه: ..........................

ِعْنَدما ُيَكلُِمني اأخي بَِصْوٍت ُمْرَتِفع.	 
اأقوُل لَُه: ..........................
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٢
َنْخَتِلُف في الَراأِْي َوَنْبقى اأْصِدقاء

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

- َيْعِرَف َمْعنى الِاْخِتلاِف في الَراأْي.
- ُيْدرَِك اأَن الِاْخِتلاَف في الَراأِْي ُيَؤّدي لِلتَفاُهم، لا لِلتَشاُجِر َوالتََعُصب.

- َيْسَتْنِتَج اأَن اْخِتلاَف الَراأِْي ُيساِعُد في َتكاُمِل اْلاأْفكارِ َوَحِل اْلَمشاِكل. 
- ُيَعِبَر ِبالرَْسِم َوالَلِعِب َعْن َتَقُبِل الاْخِتلاِف في الَراأِْي َمَع اْلاآَخرين.

نشاط )١(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأرى نِْصَف اْلَكاأِْس فارِغ
 اأرى نِْصَف

اْلَكاأِْس ُمْمَتِلئ

 َنْخَتِلُف في الَراأِْي
َوَنْبقى اأْصِدقاء
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نشاط )٢(:  َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج: 
ُيْحكــى اأَن اأْرَبَعــَة اأْصِدقــاَء َذَهبــوا اإِلى َحديَقــِة الَْحَيوان، َفاأراَد اأَحُدُهْم 
اأْن َيْكَتِشــَف َكْيــَف َيَتَصــَرُف اأْصِدقــاُؤُه ِعْنَدمــا َيْخَتِلفــوَن فــي الــَراأْي، 
ــاَم بَِعْصــِب  ــَم ق ــن، ثُ أْعُي ــَة َعْصــِب اْل� ــوا لُْعَب ــْم اأْن َيْلَعب ــَرَح َعَلْيِه فاْقَت
اأْعُيِنِهــم، َواأَخَذُهــْم اإِلــى َحظيــَرِة الْفيــل، َوَطَلــَب ِمْنُهــْم اأْن  َيَتَحَسســوا 

الِْجْســَم الـَـذي اأماَمُهــْم بِاأْيديِهــْم َوَيِصفــوه.
أْرُجل، َوقال: لَُه اأْرَبَعُة اأْعِمَدٍة َعلى اْل�أرض.     أَوُل اأْمَسَك بِاْل� اْل�

الثّاني اأْمَسَك بِالَذْيل، َوقال: فيِه ما ُيْشِبُه الِْمْكَنَسة.
الثّالُِث اأْمَسَك بِالُْخْرطوِم، َوقال: فيه ما ُيْشِبُه اأنْبوَب الْماِء الَْكبير.

َوفي الِنهاَيِة اْخَتَلَف الثَلاَثُة َعلى الَْوْصف، َوَتَمَســَك كٌُل ِمْنُهْم بَِراأْيِِه 
َوَبَداأوا بِالِشجار.
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نشاط )٣(:  َنْرُسُم، َونَُلوِن:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- َوَرَقٌة لُِكِل َمْجموَعة. 
- اأْقلاُم َرصاص .
- األْواٌن َخَشِبَية.

الَتْنفيذ:
نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائَِية.	 
ُيَفِكُر كُُل طالٍِب في الَْمْجموَعة بَِرْسِم صوَرٍة ُمَعَيَنة. 	 
َيْذكُُر كٌُل ِمَنا الّصوَرَة الَتي َفَكَر بَِرْسِمها. 	 
نََتناَقُش َمعاً، اأُي الّصوَرَتْيِن نَْرُسُم َعلى الَْوَرَقة. 	 
نََتِفُق َمعاً، َونَْرُسُم صوَرًة واِحَدًة، َونَُلِونُها.	 

اأنا َتَعَلْمت: 
لُِكٍل ِمنّا َراأُْيه، َواأْحياناً نَْخَتِلُف في اآرائِنا.	 
نَْحَتِرُم َراأَْي َبْعِضنا َبْعضاً، َونَْبقى اأْصِدقاء.	 
ــَراأِْي ل� َيْعنــي اأَن اأَحَدنــا َعلــى َحــّق، 	  ــا فــي ال اْخِتلافُن

آَخــَر لَْيــَس َعلــى َحــّق. واْل�
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نشاط )4(:  نَُرِكُب ِمَن اْلاأْشكاِل اْلُمْخَتِلَفِة َشْكلاً ُمَتكاِملاً:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

-  ِقَطُع َتْركيِب اْل�أْشكاِل َكما في الَرْسم 
.) ١ (

الَتْنفيذ:
نَْنَقِسُم اإلى َمْجموعات، َوَتْحُصُل كُُل َمْجموَعٍة َعلى َعَدٍد ِمْن 	 

ِقَطِع َتْركيِب اْل�أْشكال. 
ُيْعطي كٌُل ِمنّا َراأَْيُه في َطريَقِة َتْركيِب الِْقَطِع؛ لُِنَشِكَل لَْوَحًة 	 

ُمَتكاِمَلة َكما في الَرْسم ) ١ ( .     
تَُوِضُح كُُل َمْجموَعٍة َكْيَف َتَوَصَلْت اإلى َتْركيِب الَشْكل.	 

اأنا َتَعَلْمت: 
ُيساِعُدنا الِ�ْخِتلاُف في الَراأِْي في َتْطويِر اأْفكاِرنا َوَحِل َمشاِكِلنا.   
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نشاط )5(:  َنْلَعب:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- قُصاصاٌت ِمَن الَْوَرِق بَِعَدِد الَطَلَبة .
- َسلٌَة اأْو ُصْندوٌق ِمَن الَْكْرتون.

الَتْنفيذ:
نَْنقِسُم اإِلى َمْجموعات. 	 
َيْكُتُب كُُل طالٍِب في 	 

الَْمْجموَعِة َعلى َوَرَقِتِه 
اللُْعَبَة الَتي ُيريُد اأْن 

َيْلَعَبها َمَع ُزَملائِه.	 
أْوراق، َونََضُعها 	  نَْطوي اْل�

في الَسلَِة اأو الُصْندوق، 
َونَْخِلُطها َمَع َبْعِضها 
َكما في الَرْسم )١(.

َيْختاُر كٌُل ِمنّا َوَرَقًة َوَيْقَراأ 	 
اْسَم االلُْعَبَة الَتي اْختاَرها.

نََتِفُق في َمْجموَعِتنا َعلى لُْعَبٍة واِحَدٍة، َونَْخُرُج اإِلى الّساَحِة 	 
َونَْلَعُبها.
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
( اأماَم  اإِشاَرَة ) ( اأماَم اْلِعباَرِة الَصحيَحة، َو ١-  اأَضُع اإِشاَرَة )

اْلِعباَرِة اْلخاِطَئة :
)  ( اإِذا اْخَتَلْفُت َمَع َصديقي في الَراأِْي َفلا اأَتَكلَُم َمَعه.  
)  ( اأْشُكُر اأخي َعلى َراأْيِِه في َكْيِفَيِة اإِْصلاِح لُْعَبتي.   
)  ( آَخريَن َولَْو اْخَتلفوا َمعي في الَراأْي.    اأْحَتِرُم َراأَْي اْل�
)  ( أْفكاِر َوالَتفاُهم.  ُيساِعُد الِ�ْخِتلاُف في الَراأِْي في َتْطويِر اْل�
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نشاط )١(:  َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:

٣
 اْخِتلاُفنا لا ُيْلغي اإِْنسانَِيَتنا

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

اأِو  اْلِجْنُس،  ِمْن َحْيُث  َبْعضًا،  َبْعِضِهم  َعْن  ُمْخَتِلفوَن  الَناَس   اأَن  َيْعِرَف    -
عاَقة.    الّدين، اأِو الاإِ

- َيَتَقَبَل الِاْخِتلاَف َبْيَن النّاس.  

نُريُد اأْن نََتعاَوَن 
في َتْرتيِب الَْبْيت اْسِتْعداداً 

لِ�ْسِتْقباِل الْعيد.

اأنا َولٌَد ل� َعلاَقَة لي 
بِالَتْرتيِب َوالَتْنظيف، اأريُد اأْن 
األَْعب، َواأنُْتما َرتِبا َونَِظفا الَْبْيت.

َمْسؤولَِيتي َكَمْسؤولَِيِتك، 
َفلا َفْرَق َبْيَننا في ذلك.
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َسَنَتعاَوُن َجميعاً في َتْنظيِف الَْبْيِت؛ 
َفاأنُْتما تَُرتِبان، َواأنا َووالَِدتُُكم نَُنِظف. اإَِن َعَمَلنا داِخَل 
الَْبْيِت لَْيَس لَُه َعلاَقٌة بَِذَكٍر اأو اأنْثى، َفَنظاَفُة الَْبْيِت 

لَْيَسْت َعَملاً لِواِحد، َبْل َمْسؤولَِيُة الَْجميع.

اأنا َتَعَلْمت: 
ناث.	  نَعيُش في اأْسَرٍة فيها الّذكوُر واْل�إِ
نََتساوى في الُْحقوِق والْواِجباِت ُذكوراً َو اإِناثاً في اأْسَرتِنا.	 
فــي َمهــاِم الَْبْيــِت؛ لَِنكــوَن اأْســَرًة 	  نََتعــاَوُن َجميعــاً 

َســعيَدة.



٧٤

نشاط )٢(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج :

اأنا َتَعَلْمت:
ُحقوقُنا ُمَتساِوَيٌة َسواَء اأكُنّا َذوي اإِعاَقة اأْم اأِصّحاء.	 
ــِة 	  ــداِع والُْمشــاَرَكِة الْفاِعَل ْب َجميُعنــا قــاِدروَن َعلــى اْل�إِ

فــي الُْمْجَتَمــع.
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نشاط )٣(:  َنْقَراأ اْلِعباراِت اْلاآتَِيَة، ثَُم َنْسَتْنِتج :
ُعَمُر َوجوْرج َيْسُكناِن في َمديَنِة َبْيَت لَْحم.	 
ُعَمُر َوجوْرج جيراٌن َواأْصِدقاء.	 
جوْرج ِمْن عائَِلٍة َمسيِحَية، َوُعَمُر ِمْن عائَِلٍة ُمْسِلَمة .	 
َتْربُِط عائَِلَة ُعَمَر َوعائَِلَة جوْرج َعلاَقٌة َحَسَنة؛ َفُكٌل ِمْنُهما 	 

تُساِعُد اْل�أْخرى، وَتْحَتِرُم كٌُل ِمْنُهما ِديانََة اْل�أْخرى.

نَْحُن ِفَلْسطيِنّيوَن ُمْسِلموَن  اأنا َتَعَلْمت: 
َوَمسيِحّيوَن نَْحَتِرُم َبْعَضنا َبْعضاً َرْغَم اْخِتلاِف ِدياناتِنا.



٧٦

نشاط )4(:  نَُلوُِن الرَْسَم:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

األْواٌن َخَشِبَية.
الَتْنفيذ:

نَُلِوُن الَْوْرَدَتْيِن بَِلْوٍن واِحد: 	 

نَُلِوُن الَْوْرَدَتْيِن بِاألْواٍن ُمْخَتِلَفة:    	 

َبْعَد اأْن َلَونّا :
جاَبة:  - نَْكُتُب اْل�إِ

 ١-  ما الَْفْرُق َبْيَن الَرْسِم َرْقم ) ١ ( الَذي لََونّاُه بَِلْوٍن واِحد، 
َوالَرْسم َرْقم ) 2 ( الَذي لََونّاُه بِاألْواٍن ُمْخَتِلَفة؟ 

...................................................
2-  اأُيُهما اأْجَمل؟ ....................................
. لِماذا ؟ ...........................................



٧٧

أْصِدقائِنا ِبُمناَسَبِة اْلعيد: نشاط )5(:  نَُصِمُم ِبطاَقَة  َتْهِنَئٍة لِا
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- اأْرَبُع لَْوحاٍت ِمَن الَْكْرتوِن  
٧0سم ×١00سم. 

- اأْقلاُم َرصاص.   
- ِمَقّصاٌت اآِمَنة.  

- ُصحوٌن ْبلاْستيِكَية.  
- َشريٌط ُمَلَون.   

الَتْنفيذ:
نَْنَقِسُم اإِلى اأْرَبِع َمْجموعات. 	 
نَْرُسُم اأْرَبَع َدوائَِر َعلى لَْوَحِة 	 

الَْكْرتوِن بِاْسِتْخداِم الَصْحِن الْبلاْستيِكّي َكما في الَرْسم )اأ(.
نَُقُص َدوائَِر الَْكْرتون َكما في الَرْسم )ب(.	 
نَْطوي الَدوائَِر ِمَن الُْمْنَتَصف َكما في الَرْسم )ج(. 	 
نُْلِصُق الَدوائَِر َمَع َبْعِضها بَِشْكٍل ُمَتداِخل َكما في الَرْسم )د(.	 
نَْكُتُب ِعباَرَة َتْهِنَئٍة ُمناِسَبٍة فيها َكما في الَرْسم )هـ(. 	 
نُْغِلُق َونَُزِيُن الِْبطاَقَة بِالَشريِط الُْمَلَوِن َكما في الَرْسم )و(. 	 
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
( اأماَم  اإِشاَرَة ) ( اأماَم اْلِعباَرِة الَصحيَحة، َو ١ - اأَضُع اإِشاَرَة )

اْلِعباَرِة اْلخاِطَئة :
)  ( أْعماِل الَْبْيِتَية .   لَْيَس ِمْن واِجِب الّذكوِر الُْمشاَرَكُة في اْل�

 )  ( عاَقِة اأْن َيَتَعلََم، َوَيْلَعَب، َوَيْعَمل.  ِمْن َحِق الَشْخِص ذي اْل�إِ
 )  ( َيْحَتِرُم الُْمْسِلموَن َوالَْمسيِحّيوَن َبْعَضُهْم َبْعضاً في ِفَلْسطيَن. 

٢ - اأَتَتَبُع الَسْهم ، َواأْقَراأ اْلُحروف، َواأَشِكُل ِمْنها ُجَمَلًة ُمفيَدة.

ُم
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4
َنَتساَمح 

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

- َيْعِرَف َمْعنى التَساُمح.
- ُيْعطَي اأْمِثَلًة َعلى اْلُمحيِط الَذي َيَتباَدُل َمَعُه التَساُمح: اْلجيران، اْلاأْصِدقاء، 

اأْفراُد اْلاأْسَرة.
- َيْسَتْنِتَج َمواقَِف اإيجاِبَيًة َتُدُل َعلى التَساُمح .

- َيْسَتْنِتَج ِعباراٍت َوَكِلماٍت َتُدُل َعلى التَساُمِح ِمْن ِخلاِل الَلِعب.

نشاط )١(:  َنقراأ، َوَنْسَتْنِتج:
ُيِحُب اأْحَمُد ِقراَءَة الِْقصص، َفَذَهَب اإِلى َمْكَتَبِة الَْمْدَرَسة، 

َوِعْنَدما َدَخَل َوَجَد َمْجموَعًة      
ِمَن الِْقَصِص ُمَرتََبًة َعلى اأَحِد 
الُرفوف، فاْختاَر واِحَدًة ِمْنها 

َمْكتوٌب َعَلْيها الَتساُمح. 
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اأْعِجَب اأْحَمُد بِها َواأَخَذ َيْقَراأ فيها َحتّى انَْتهى ِمْنها. َوِعْنَدما عاَد 
اإِلى الَْبْيِت اأْخَبَر َجَدُه َعِن الِْقَصِة الَتي َقَراأها قائِلاً:

 لََقْد َقَراأُْت الَْيْوَم ِقَصًة َجميَلًة َعِن الَتساُمِح يا َجّدي.
الَْجّد: هذا رائِع. َهْل َعَرْفَت َمْعنى الَتساُمِح يا اأْحَمد؟

آَخريَن اإِذا  اأْحَمد: نََعْم يا َجّدي، الَتساُمُح اأْن نَْقَبَل اْعِتذاَر اْل�
اأْخَطاأوا بَِحِقنا، َونُساِمَحُهم، َول� نَْحِقَد َعَلْيِهم.

الَْجّد: باَرَك اللُه فيك، كُْن ُمَتساِمحاً َمَع النّاِس يا اأْحَمد.

اأنا َتَعَلْمت: 
َيْعني الَتساُمح، اأْن نَْقَبَل اْعِتذاَر َمْن اأْخَطاأ بَِحِقنا، َونُساِمَحُه، َول� نَُرَد 

ساَءة. ساَءِة بِاْل�إِ َعلى اْل�إِ



8١

نشاط )٢(:  َنَتعاَوُن، َوَنْسَتْنِتج:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- ل�ِصق.  - اأْقلام.   - اأْوراٌق بَِعَدِد الَْمْجموعات.  
الَتْنفيذ:

نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.	 
َتاأُْخُذ كُُل َمْجموَعٍة َوَرَقًة َمْكتوٌب في اأْعلاها ) اأَتساَمُح َمْع(.	 
َتَتناَقُش الَْمْجموَعة، َوَتْكُتُب َعلى الَْوَرَقِة َمَع َمْن نََتساَمح.	 
تُْلِصُق الَْمْجموعاُت اأْوراَقها َعلى اللَْوح.	 
نَْقَراأ ما َكَتْبناه.	 

اأنا َتَعَلْمت:
نََتساَمُح َمَع جيرانِنا، َواأْصِدقائِنا، َواأْفراِد عائَِلِتنا.	 
أُخَوَة َبْيَننا. 	  الَتساُمُح َيزيُد الَْمَحَبَة َواْل�
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نشاط )٣(:  َنْقَراأ، َونُجيب :

اأنا َحزيٌن َعلى لُْعَبتي، 
لَْن اأساِمَحك.

َمْن َكَسَر لُْعَبتي 
الُْمَفَضَلة ؟

اأنا َكَسْرتُها دوَن َقْصد، 
ِعْنَدما كُْنُت اأَرتُِب

أْرِض     األْعابي، َسَقَطت َعلى اْل�
 َوكُِسَرت، اأنا اآِسَفة.



8٣

َبْعَد اأْن َقَراأْنا، نُجيب:
ما َراأُْيَك في َتَصُرِف ناِدَية ِعْنَدما َساألَها باِسٌم َمْن َكَسَر لُْعَبتي؟	 

أَوِل لِباِسم ِعْنَدما َقَدَمْت ناِدَية اْعِتذاَرها؟	  ما َراأُْيَك في الَتَصُرِف اْل�

لِماذا ساَمَح باِسٌم اأْخَتُه في الِنهاَية؟	 

 األ� تُساِمُح اأْخَتَك يا باِسم؟  َفَقِد 
اْعَتَذَرْت لَك، َو َرسولُنا الَْكريُم ُمَحَمٌد 
َصلّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََم اأْوصانا  اأْن نَكوَن 

ُمَتسامحيَن فيما َبْيَننا، َوَمَع جيرانِنا 
لََقْد ساَمْحُتِك َواأْصِدقائِنا. 

يا ناِدَية، َفاأنِْت 
اأْختي الَْحبيَبة.



8٤

نشاط )4(:  َنْلَعب:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

-  َطْبشورة. - كَُرة.  
الَتْنفيذ:

نَْرُسُم في الّساَحِة بِالَطْبشوَرِة دائَِرًة َونََضُع ُعْلَبًة فاِرَغًة داِخَلها.           	 
نَْرُسُم َخطّاً بِالَطْبشوَرِة َعلى ُبْعِد ٥ اأْمتاٍر ِمَن الّدائَِرة، َونَْصَطُف 	 

َخْلَفه َكما في الَرْسم ) ١ (.
نَقوُم بِالَتناُوِب َعلى َرْمِي الُْكَرِة لِ�إِصاَبِة الُْعْلَبة. 	 
َمْن ُيصيُب الَْهَدَف ُيَكِرُر َرْمَيَتُه َمَرًة اأْخرى.	 
أْهداف.	  أْكَبَر ِمَن اْل� َيفوُز َمْن ُيَسِجُل الَْعَدَد اْل�
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نشاط )5(:  نَُصِمم:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- َصْحٌن بِلاْستيِكّي اأْو َوَرِقّي. 
- ل�ِصق.  

- األْوان. 
- َخَرز اأْو اأْزرار.  
- عوٌد َخَشِبّي.  

- َوَرٌق ل�ِمع. 
- بِطاَقٌة ِمَن الَْكْرتون. 

الَتْنفيذ:
نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.	 
نُْلِصُق َخَرَزَتْيِن اأْو ِزَرْيِن َكُعيوٍن َعلى الَصْحِن الِْبلاْستيِكّي.              	 
ــِع، َونَُقُصهــا، 	  ــَوَرِق الّلاِم ــَن الْ ــٍة ِم ــٍم َعلــى ِقْطَع نَْرُســُم َشــْكَل َف

ــن.  ــى الَصْح ــا َعل َونُْلِصُقه
نُْلِصُق الْعوَد الَْخَشِبَي بَِشْكِل َرَقَبٍة َكما في الَرْسم. 	 
ــَم 	  ــُب َعَلْيهــا )نََتســاَمح(، ثُ ــون، َونَْكُت ــَن الَْكْرت ــًة ِم ــُص بِطاَق نَُق

ــم ) ١ (. ــي الَرْس ــا ف ــِن َكم ــرِف الَصْح ــى َط ــا َعل نُْلِصُقه
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َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    

١ - اأَعِبُر ِبُلَغتي َعْن َمْعنى التَساُمح.

٢ - اأْذُكُر َمَع َمْن اأَتساَمح.

٣ - اأْعطي اأْمِثَلًة َعلى َمواقَِف ُكْنُت فيها ُمَتساِمحًا.
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5
َنْحَتِرُم الُشعوب

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

َواأْشكالِِهم،َوعاداتِِهم،َوَتقاليِدِهم،  اأْلوانِِهم،  َيْخَتِلفوَن في  النّاَس  اأَن  َيْعِرَف   -
َوُلغاتِِهم،  َوِدياناتِِهم.

- َيْحَتِرَم َجميَع النّاِس رَْغَم اْخِتلافِِهم.

نشاط )١(:  نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:
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نشاط )٢(:  نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:

)١()2(

)٣(

اأنا َتَعَلْمت:
النـّـاُس ُمْخَتِلفــوَن فــي األْوانِِهم، َواأْشــكالِِهم، َوَملاِمِح 	 

ُوجوِهِهم.
نَْحَتِرُم الَناَس َرْغَم اْخِتلاِفِهم في اللَْوِن َوالَشْكل.	 
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نَِصُف الِ�ْخِتلافاِت َبْيَن الَناِس في الَرْسِم َرْقم: )١( و ) 2 ( 	 
و ) ٣ (.

نُْعطي اأْمِثَلًة اأْخرى َيْخَتِلُف فيها النّاُس َعْن َبْعِضِهم َبْعضاً.	 

اأنا َتَعَلْمت:
َيْخَتِلــُف النـّـاُس فــي عاداتِِهــم َوَتقاليدِهــم، ِمْثــل: َطريَقــِة الَتِحَية، 	 

َوالَْملابـِـس، َواأَدواِت الَطعاِم الَتي َيْســَتْخدمونَها.
ــِة 	  ــي الَتِحَي ــم ف ــلاِف عاداتِِه ــَم اْخِت ــاَس َرْغ ــِرُم النّ اأْحَت

َوالَْملابِــس، َواأَدواِت الَطعــام الَتــي َيْســَتْخِدمونَها. 
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نشاط )٣(:  َنْرُسُم، َونَُلوِن:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

  - َقَلُم َرصاص.
  - األْواٌن َخَشِبَية.

الَتْنفيذ:
نَِصُل الِنقاَط َمَع َبْعِضها في الُرسومات.	 
نَُلِوُن ُرسوماِت اْل�أْشخاص.	 
نَُوِضُح الِ�ْخِتلاَف َبْيَن ُرسوماِت اْل�أْشخاِص الَتي َرَسْمناها 	 

َولََونّاها.
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نشاط )4(:  نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت:
َتْخَتِلُف الُشعوُب في ِدياناتِها، َواأماِكِن 	 

الِْعباَدة.
اأْحَتِرُم الُشعوَب بَِرْغِم اْخِتلاِف ِدياناتِها.	 
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نشاط )5(:  نُشاِهُد، َوَنْسَتْنِتج:

َبْعَد اأْن شاَهْدنا:
نَُعِبــُر َعّمــا نُشــاِهُدُه فــي الَرْســِم )١(، َوالَرْســِم )2(، َوالَرْســِم 	 

.)٣(
نَْذكُُر اأْسماَء اللُغاِت الَْمْكتوَبة. 	 

Good morning  السلام عليكم
ورحمة الله

اأنا َتَعَلْمت:
َتَتَحَدُث الُشعوُب في الْعالَِم لُغاٍت ُمْخَتِلَفة.	 
اأْحَتِرُم الُشعوَب َرْغَم اْخِتلاِف لُغاتِها.	 
َتَعلـُـُم اأْكَثــَر ِمــْن لَُغــٍة ُيَســِهُل َعَلْينــا الَتواُصــَل َوالَتعاُمَل 	 

َمــَع الُشــعوِب الُْمْخَتِلَفة.
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نشاط )٦(:  َنْلَعب:
اْل�أدواُت والَْوسائِل: 

- ٥ كُراٍت لُِكِل قاِطَرة.     
- صاِفَرة.

الَتْنفيذ:
نَُشِكُل قاِطرات.	 
ــراٍت َبْيَنهــا َمســاَفٌة ُمناِســَبٌة لِْلَقْفــِز 	  نََضــُع اأمــاَم كُِل قاِطــَرٍة )٤( كُ

أَوِل فيهــا.  َعْنهــا، َوَتْحَتِفــُظ كُُل قاِطــَرٍة بُِكــَرٍة َمــَع الطّالِــِب اْل�
أَوُل ِمــْن كُِل قاِطــَرٍة بِالَْقْفــِز 	  ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرة َيْبــَداأ الطّالـِـُب اْل�

أْرَبَعــة، َوُهــَو ُمْمِســٌك بُِكــَرِة الْقاِطــَرِة َبْيــَن َيَدْيــه. َعــِن الُْكــراِت اْل�
َيعوُد َقْفزاً َوُيْعطي الُْكَرَة لَِزميِلِه التّالي، ثَُم َيِقُف اآِخَر الَصّف.	 
الطّالِــُب الْفائِــُز ُهــَو الَــذي َيْســِبُق الطَّلَبــَة ِمــَن الَْمْجموعــاِت 	 

أْخــرى، َوالَــذي َيَتاأَخــُر َيْخــُرُج ِمــَن اللُْعَبــة. اْل�



َبْعَد اأْن َتَعَلْمت :    
١ -  اأْكِمُل اْلِكتاَبَة ِبما ُهَو ُمناِسٌب في الَشْكل:

      َتْخَتِلُف الُشعوُب َعْن َبْعِضها في

اإِشاَرَة )  (  ٢ - اأَضُع اإِشاَرَة )  ( اأماَم اْلِعباَرِة الَصحيَحة، َو
اأماَم اْلِعباَرِة اْلخاِطَئة: 

اأُرُد الَتِحَيَة َعلى زائٍِر اأْجَنِبٍي الَْتَقْيُت بِه. )    (	 
اأْسَتْهِزُئ بَِشْخٍص َيْرَتدي َملابَِس َتْقليِدَيًة َتْخَتِلُف َعْن َملابِسي 	 

الَتْقليِدَية. )     (
اأْحَتِرُم َمْن َيْخَتِلُف َعنّي في اللَْوِن َواللَُغِة والّدين. )    (  	 
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