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

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

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

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

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

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

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

المحتويات
المحتوى

باتات َو َم ْزروعات
الوحدة الرابعةَ :ن ٌ
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الدرس الثاني نُ ُم ّو النَباتات
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َ
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الوحدة الرابعة

باتات َو َم ْزروعات
َن ٌ

اأ ْجزا ُء النَبات

نُ ُم ّو النَباتات

اأ ْنوا ُع النَباتات

٢

النَ ُ
هيدي لِل َو ْحدَ ة :اأز َر ُع َن ْبتَـتي
شاط التَ ْم
ّ

باتات الّتي اأ ِح ّبها ،واأ َك ِون ِم ْنها اأ َحدَ ُح ِ
اأ ْز َر ُع ُبذو َر النَ ِ
روف ِ
عاص َمة فِ َل ْسطين:

1

٢

3

4

طوات ا ْل َع َمل:
ُخ ُ

 َو ْض ُع َك ّم ّي ٍة ِم َن الت ِّراب في ا ْلوِعاء.
باتات عَلى َش ْك ِل اأ َح ِد ُح ِ
 َو ْض ُع ُبذورِ النَ ِروف كَلم ِة ال ُقدس.
ّراب َف َ
 َو ْض ُع َك ّم ّي ٍة ِم َن الت ِوق ال ُبذورَِ ،ورِيّها بِا ْلما ِء َب ْي َن َف ْتر ٍة َز َمن ّي ٍة واأ ْخرى.
 ُمراقب ُة نُم ّو ال ُبذور. َو ْض ُع الوِعا ِء في َم ٍناسب بِال ُق ِ
رب ِمن نافذ ِة ُغرف ِة الصَ ف.
كان ُم ٍ
3

رس ال� أ َول :اأ ْجزا ُء النَبات
ال َد ُ

النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :اأ ْجزا ُء النَبات

اس َم ُك ِل ُج ْز ٍء ِمن اأ ْجزا ِء النَبتَة:
أا .اأ ْكت ُُب ْ
ساق

َو َر َقة

َج ْذر

َز ْه َرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ِم َن النَ ْبت ِة في ُك ِل َم َرة:
ب .اأ ُ
رس ُم ا ْل ُج ْز َء النّاقِ َ

4

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية :رمي ولقف �لكرة من �لثبات ومن �لحركة.
المهارة َ
َ .١
 .2ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�فق ،سرعة رد �لفعل.

َنشاط ُ : 1جذو ُر النَ ِ
باتات ُمت َن ِو َع ٌة َو ُمفيدَ ة

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

َل ْيمون

َج َزر

باتات ل� تُ ْؤ َك ُل ُج ُذو ُرها
َن ٌ

باتات تُ ْؤ َك ُل ُجذو ُرها
َن ٌ
ب .اأ ّي هذ ِه النَ ِ
باتات تُ ْز َر ُع في ِم ْن َطق ِتك؟

ُذ َرة

ُف ْجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

جـ .اأضَ ُع دائِ َر ًة َحولَ صو َر ِة ا ْل َج ْذرِ الَذي ُي ْؤكَل:

اأ َف ِك ُر َواأناقِش:
ُجذو ُر َشعبِنا ال ِف َل ْسطيني ثا ِب َت ٌة في ال� أ ْرض.

َنشاط  : ٢سيقانُ النَ ِ
باتات ُمتن ّوع ٌة و ُمفيدَ ة

أا .اأع ِب ُر َشفو ّي ًا عَن الصّ ورِ ال�آتِية:

د ّوا ُر َ
الش ْمس
كينا
باتات ل� تُ ْؤ َك ُل سيقانُها
َن ٌ

َبطاطا
٦

باتات تُؤ َك ُل سيقانُها
َن ٌ

َبقدونس

ب .اأضَ ُع إاِشا َر َة ✔ َت ْح َت صور ِة النَ ِ
بات الَذي ُي ْؤ َك ُل ساقُه:

َبطاطا

َبقدو نِس

َب ْندو َرة

بات ال َورد الجوري
َن ُ

اأ َف ِك ُر َواأناقِش:
 .1اأه ِمية زرا َع ِة اأشجار الكينا في فِ َل ْسطين.
ِ
سيقان نبات الفول َبعد َجفافه.
َ .٢ي ْستَفي ُد ال ُمزارِعونَ ال ِف َل ْسطين ّيونَ ِمن

راق النَ ِ
َنشاط  : 3اأ ْو ُ
باتات ُمتن ّوع ٌة و ُمفيدَ ة
راق النَ ِ
أا .اأ َل ِونُ اأ ْو َ
باتات ال�آتِية:

٧

ب .اأضَ ُع إاِشا َر َة ✔ َت ْح َت ُصور ِة النَ ِ
بات الَذي تُؤ َك ُل اأ ْوراقُه:

اأ ْو ُ
راق ِع َنب

اأ ْو ُ
راق ملوخ ّية

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ض النَ ِ
 .1اأ ْو ُ
باتات ُم َت َع ِد َد ُة ال َفوائِد.
راق َب ْع ِ
َ .٢ت ْستَفي ُد اأ ّمي ِمن اأ ْو ِ
السبانِخ وسيقانِها َمع ًا.
راق َ

َنشاط  : 4اأزْها ُر النَ ِ
باتات ُم َت َن ِو َع ٌة و ُمفيدَ ة

ض ا ْل�أزْهارِ ا ْل ِف َلسطي ِن َي ِة واأ َس ّميها:
أا .اأ ْل ِص ُق ُص َور ًا لِب ْع ِ
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اأ ْو ُ
راق زيتون

دوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َة ،واأك ُت ُبها في ال َفراغ:
ا ْل َح ْجم

ال َل ْون

ُم َت َن ِوعَة

 .1اأزها ُر َن ِ
باتات بِلادي ُمفيدَ ٌة َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ف ثِما ُر النَ ِ
باتات ِمن َحيث:
َ .٢ت ْخ َت ِل ُ

َ
م،و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الش ْكلَ ،وال َط ْع َ
ج .اأتاأ ّم ُل الصّ ور َت ْي ِن ال�آتِـ َيـتَـ ْي ِنَ ،واأع ّب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:
٢

1

ُص ِن َع ِباأي ٍد فِل َْسطين ّية

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية :تصويب �لكرة.
المهارة َ
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لتو�فق.

9

ناعات َو َط ِن َي ٌة َت ْع َت ِم ُد عَلى النَباتات
َنشاط ِ : ٥ص
ٌ

ِ
ناعات ا ْل َو َط ِن َي ِة الَتي َت ْع َت ِم ُد عَلى النَباتات:
ض الصِ
اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َب ْع ِ
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر َواأناقِش:
ابون ِم ْن َزي ِ
لس ب ِِصنا َع ِة الصّ ِ
ْت ال ّزيْتون.
َ .1ت ْش َت ِه ُر َمدي َن ُة نا ُب َ
ب ِشرا ُء ال ُم ْنت ِ
ِ .٢م َن ا ْل ِ
َجات ال َو َط ِن َية.
واج ِ

شاط ِ
الختاميَ :مع ًا لِدَ ْع ِم ال ُم ْنت ِ
النَ ُ
َجات ال َو َط ِن َية
خاصة ب َِح ْم َل ِة الت ِ
َوعي ِة لِدَ ْع ِم ال ُم ْنت ِ
اأشارِكُ ُز َملائي في َت ْصمي ِم ل�فِ ٍ
َجات
تات َ
ال َو َط ِن َيةِ ،م ْثل:

ني ا ْن ِتماءٌ لِ ْل َو َطن
َد ْع ُم ال ُم ْنت َِج ال َو َط ّ
ال�ح ِتلال
َن َعم لِ ُمقا َط َع ِة ُم ْنتَجات ْ
١٠

رس الثاني :نُم ّو النَباتات
ال َد ُ

النَ ُ
شاط الت َْمهيدي َ :ه ّيا َنت ََذ َكر

أا .اأ َتاأ ّم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َةَ ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

ب .اأ َت َذ َك ُر ُخ ِ
طوات زِرا َع ِة ُبذورِ النَباتات:
في ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اأ َض ُع ال َقلي َل ِمن ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢اأ َض ُع َب ْع َ

في ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3اأ َض ُع ال َقلي َل ِمن ــــــــــــــــــــــــــــــــ

َف ْو َق ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4اأ ْروي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥اأضَ ُع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في َم ٍ
كان في ِه ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6اأ ْنت َِظ ُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحتّى َت ْنمو.

١١

باتات َت ْنمو
َنشاط َ : 1ن ٌ
أا .اأ َتاأ ّم ُل الصّ و َرة ال�آتِي َةَ ،واأ ِع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

ب .في اأ ِي ا ْل َم ِ
ناطقِ ال ِف َل ْسطيـ ِنـ َية َت ْك ُث ُر زِرا َع ُة َن ِ
بات ا ْل ِخيار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوق ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
جـ .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،واأ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
اأ ْوراق

طول

َي ْنمو

َ .1ي ْزدا ُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَ ِ
بات ِع ْندَ ما َي ْنمو.
بات يتَغ َي ُر َل ْونُه.
ِ .٢ع ْندَ ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَ ُ

١٢

َ .3ي ْك ُث ُر عَدَ ُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَ ِ
بات ِع ْندَ ما َي ْنمو.

َنشاط َ : ٢د ْو َر ُة َحيا ِة النَبات
أا .اأ َتاأ َم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َة ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

ب .في اأ ِي ا ْل َم ِ
ناطقِ ال ِف َل ْسطيـ ِنـ ّية َت ْك ُث ُر زِرا َع ُة َنبات ا ْلفاصو ْلياء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيب َم ِ
بات ِب َو ْض ِع ال َرق ِم ا ْل ُم ِ
راح ِل َد ْو َر ِة َحيا ِة النَ ِ
ناس ِب في الدّائِر ِة:
جـ .اأعي ُد َت ْر َ

١3

د .اأ َص ِم ُم ِب ُمساعَد ِة ُمع ِلمي ُم َج َسم ًا ُي َو ِض ُح َد ْو َر َة َحيا ِة النَبات:

٢

١

3

ياجات نُم ِو النَباتات
اح ِت
َنشاط ْ : 3
ُ
أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

أا
١4

ب

أا

ب

ِ
ياجات نُ ُم ِو َنبات ا ْل ِع َنب:
اح ِت
ب .اأ َع ِد ُد ْ
 .١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر َواأناقِش:
ياجات اأ ْخرى تُ ِ
ساع ُد عَلى نُ ُم ِو النَباتات في فِ َل ْسطين.
اح ِت
 .1هُناكَ ْ
ٌ
وث ا ْل َح َي ِ
ـي َر َ
َ .٢
وانات َح ْولَ َم ْزروعاتِه.
يض ُع ا ْل ُمزار ُع ا ْل ِف َل ْسطيـ ِن ّ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية�:ل�إ حساس بكرة �لطائرة� ،لحركات �ل�نتقال ّية (وثب وحجل وجري ،جري جانبي)،
المهارة َ
َ .1
و�لجري باتجاهات عدّة.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لرشاقة� ،لتو�فق.

١5

الم ْر ِو َي ُة في فِ َل ْسطين
َنشاط  : 4ال ِزرا َع ُة ا ْل َب ْع ِل َي ُة َوال ِزرا َع ُة َ

أا .اأتاأ ّم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َةَ ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

١٦

الس ْم ِس ُم في ُسهول بِلادي
ِ

ا ْل َق ْم ُح في ُس ِ
هول بِلادي

ال ِر ّي بِا ْل َق َنوات

ال ِر ّي بِال َرش

ال ِر ّي بِالتَ ْنقيط

دوق ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،واأ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
التَ ْنقيط

ا ْل� أ ْمطار

َ .1ت ْع َت ِم ُد ال ِزرا َع ُة ا ْل َب ْع ِل َي ُة في فِ َل ْسطين عَلى ِميا ِه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ِ
روعات ال ِر ّي بِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ِ .٢م َن ُط ُر ِق رِ ّي ا ْل َم ْز
ش َمع ُز َملائي:
اأناقِ ُ
اس ِت ْخدا ُم َطري َقة ال ِر ِي بِالت ِ
ري
ْ
َنقيط لِ ِ
ِ
روعات في ُس ِ
هول ِجنين.
الم ْز
َ

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية�:ل�إ حساس بالكرة �لطائرة (دحرجة �لكرة ،ورمي �لكرة ولقفها).
المهارة َ
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�فق� ،لتوز�ن.

١٧

شاط ِ
النَ ُ
الختاميَ :ل ْو َح ٌة ِجداريَة
أا .بِالت ِ
راحل نُم ِو
وح ًة ِجدارِ َي ًة تُ َع ِب ُر ع َْن َم ِ
َعاون َمع ُمع ِلمي َو ُز َملائي ،اأ َص ِم ُم َل َ
ِ
النَ ِ
ياجات النّ ُم ّو:
واح ِت
باتْ ،

اسم ًا ُم ِ
ناسب ًا َلها.
ب .اأ َش ِك ُل َمع ُز َملائي َل ْج َن ًة لِ ْل ِعنا َي ِة َب َحدي َق ِة ا ْل َمد َرس ِة ،و َن ْختا ُر ْ

١8

رس الثّالث :اأ ْنوا ُع النَباتات
ال َد ُ
النَ ُ
هيدي َ :ت َن ّو ُع النَ ِ
شاط الت َْم
باتات في َو َطني
ّ
أا .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َن ٍ
باتات شا َهدَ ْتها عَبي ُر في ال َطريقِ إاِلى اأريحا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب .اأ َت َم َع ُن الصّ َو َر ال�آتِي َة ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

اأ ْشجا ُر ا ْل ِع َنب في ا ْل َخليل

اأ ْشجا ُر ا ْل َخ ْوخ في ا ْل َجليل

اأزْها ٌر َب ِريَة في فِ َل ْسطين

راوات في طوباس
َخ ْض ٌ

اأ ْشجا ُر ا ْل َم ْوزِ في اأريحا

اأ ْشجا ُر ا ْل ِح ْم ِض ّيات في يافا

١9

باتات ال ُم َع ّم َرة
َنشاط  : 1النَ ُ

أا .اأتاأ ّم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َةَ ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

ُر ّمان

َن ِخيل

َزيْتون

َخ ّروب

ب .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َن ٍ
باتات ُم َع ّم َر ٍة اأ ْع ِر ُفها في ِم ْن َط َقتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر َواأناقِش:
ّين َوال َزي ِ
ْتون وال َل ْوزِ الَتي َز َرعَها اأ ْجدا ُدنا.
ن أاْ ُك ُل ثِما َر اأ ْشجارِ الت ِ
٢٠

الم ْو ِسم ّية
َنشاط  : ٢النَ ُ
باتات َ
أا .اأ َتاأ َم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َةَ ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

َفرا ِو َلة

َب ْندو َرة

ِخيار

عَصا ال َراعي

َق ْمح

اس ِم النَ ْب َت ِة ا ْل َم ْو ِس ِم ّية:
ب .اأ َض ُع دائِر ًة َحولَ ْ

َم ْلفوف

ِب ّطيخ

َنخيل

٢١

٢٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با ِذ ْنجان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِع َنب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َص َن ْو َبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َق ْمح
َزيْتون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أا .اأ ْكت ُُب َك ِل َم َة ُم َع ّم َرة اأ ْو َم ِ
وس ِم ّية اأما َم ُص َورِ النّ ِ
باتات ال�آتِية:
باتات ُم َع ّم َر ٌة ،اأ ْم َم ْو ِس ِم َية؟
َنشاط َ : 3ن ٌ

ب .اأ َل ِون:

َش َج َر ُة ال ّزي ِ
ْتون ُم َع ّمرة

َن ْب َت ُة ا ْل َب ْندو َر ِة َم ْو ِس ِم َية

باتات ال ُم َع ّم َر ِة والنَ ِ
بين النَ ِ
باتات ا ْل َم ْو ِس ِم ّية.
جـ .اأع ِب ُر َش َفو ّي ًا ع َِن ا ْل َف ْر ِق َ

باتات دائِ َم ُة ُ
باتات ُمتَساقِ َط ُة ال� أ ْوراق
الخ ْض َر ِة ،و َن ٌ
َنشاط َ : 4ن ٌ

باتات ال�آتِية:
أا .اأ َت أا َم ُل ُص َو َر النّ َ
باتات دائِ َم ُة ا ْل ُخ ْض َرة
َن ٌ

باتات ُمتَساقِ َط ُة ال� أ ْوراق
َن ٌ

َس ْرو في اأ ْحراش اأم َصفا

ِع َن ٌب في ا ْل َخليل

ُب ْرتُقا ٌل في يافا

اح في ا ْل َجليل
تُ ّف ٌ

٢3

بات َو َن ِ
ين ُصو َر ِة النَ ِ
وعه :
ب .اأ ِص ُل َب َ

َزيتون

َل ْوز

باتات
َن ٌ
دائِ َم ُة
ا ْل ُخ ْضرة

باتات
َن ٌ
ُمتساقِط ُة
ال�أوراق

َخ ّروب

ُر ّمان

َص َن ْو َبر

َخ ْوخ

جـ .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َن ٍ
باتات ُمتَساقِ َط ِة ا ْل� أ ْوراق في ِم ْن َط َقتي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َن ٍ
باتات دائِ َم ِة ا ْل ُخ ْض َر ِة في ِج ِ
بال فِ َل ْسطين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
 .1اأ ِ
ساع ُد اأ ْس َرتي في َت ْن ِ
ظيف اأ ْو ِ
راق
ا ْل� أ ْشجارِ ال ُمتَساقِط ِة في َف ْص ِل ا ْل َخريف.
الخ ْض َر ِة في ا ْل ُم َت َن َز ِ
َ .٢ت ْك ُث ُر زِرا َع ُة النَ ِ
دائم ِة ُ
هات ا ْل ِف َل ْسطيـ ِنـ ّية.
باتات َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية�:لتمرير و�ل�ستلام.
المهارة َ
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي �لعضلي� ،لرشاقة.

َنشاط  : ٥اأ ْشجا ٌر ن أاْ ُك ُل ثِما َرها َواأ ْشجا ٌر ل� َن أاْ ُك ُل ثِما َرها

أا .اأ َع ِب ُر عَن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا :
اأ ْشجا ٌر َن أا ُك ُل ثِما َرها

اأ ْشجا ٌر ل� َن أا ُك ُل ثِما َرها

اأ ْس َك ِدنيا

َسرو

َم ْوز

ِس ْنديان
٢5

اس َم َن ٍ
بات َن أاْ ُك ُل ثِما َر ُه ،و آا َخ َر ل� َن أاْ ُك ُل ثِما َره:
ب .اأ ْكت ُُب ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بات َن أاْ ُك ُل ثِما َر ُه
َن ٌ

بات ل� َن أاْ ُك ُل ثِما َر ُه
َن ٌ

جـ .اأ ْر ُس ُم ما اأ ِح ّب ِم َن الثِمار واأ َل ِونُها:

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ِ .1م َن َ
الضروري َغ ْس ُل الثِمار َق ْب َل اأك ِلها.
ناولُ ثِما َر َن ٍ
باتات ل� اأ ْع ِر ُفها.
 .٢ل� اأ َت َ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية�:لتصويب.
المهارة َ
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�فق �لعصبي �لعضلي.
٢٦

شاط ِ
النَ ُ
ف النَباتات
الختامي :اأ َصنِ ُ
كان ا ْل ُم ِ
أا .اأ َض ُع إاِشا َر َة ✔ في ا ْل َم ِ
فق َن ْو ِع النَبات:
ناس ِ
ب َو َ
اأ ْنوا ُع النَباتات
اس ُم النَبات
ْ
ِ
ِ
َموسم َية

ُمتَساقِط ُة دائِ َم ُة
ُم َع ّم َرة
أ
ُ
الخ ْض َرة
ال� ْوراق

تُ ْؤ َك ُل ل� تُ ْؤ َك ُل
ثِما ُرها ثِما ُرها

َزيْتون
َب ْندو َرة
تُ ّفاح
َبلّوط
اأ َف ِك ُر واأناقِش:
طين ُي ْس ِه ُم في َد ْع ِم ال ُم ْنت ِ
َت َن ّو ُع النَ ِ
َجات ا ْل َوطن ّية.
باتات في فِ َل ْس َ
٢٧
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُ ْؤ َك ُل ثِما ُرها
ال�س ُم:
ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النَ ْوعُ:

/

ل� تُ ْؤ َك ُل ثِما ُرها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة النَبات

ب .اأ َص ِم ُم ِب َطاق ًة كَما في َ
الش ْك ِل ا ْل�آتي :

الوحدة الخامسة

وانات في بِلادي
َح َي ٌ

ا ْل َح َيوانات
َتتَغ ّذى و َت ْنمو

وانات
ا ْل َح َي ُ
َتـتَـكا َثر

وانات
ا ْل َح َي ُ
عيش في
َت ُ
َجماعات
٢9

وانات َتتَغ ّذى و َت ْنمو
رس ال� أ َول :ا ْل َح َي ُ
ال َد ُ
النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :اأ ْسما ُء ِصغارِ ا ْل َح َيوانات
وان ِم َن الصّ ندوق ،واأ ْكتُب ُه في ا ْل َفراغ ال ُم ِ
اس َم َصغي ِر ا ْل َح َي ِ
ناسب:
أا .اأ ْختا ُر ْ

ُم ْهر

َف ْرخ

قاعود

َج ْرو

َج ْدي

ِع ْجل

َصغي ُر ا ْل ِح ِ
اس ُمه:
صان ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ال ّطير ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ا ْل َب َق َر ِة ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3٠

3١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ْل� أ ْر َنب

النَ ْسر

ا ْل� أ َسد

الح َي ِ
وانات ال�آتِية:
ب .اأب َْح ُث َمع اأ ْس َرتي عَن اأ ْسما ِء ِصغارِ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ا ْل َج ِ
مل ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصغي ُر ا ْل ِ
اس ُمه:
ماع ِز ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس ُمه:
َصغي ُر ا ْل َك ْل ِ
ب ْ

وانات َت ْنمو
َنشاط  : 1ا ْل َح َي ُ

أا .اأ َتاأ ّم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َة ،واأناقِ ُشها َمع ُم َع ِلمي َو ُز َملائي:

وانات َو ِصغا ُرها
َح َي ٌ

3٢

بَ .ك ْي َف اأ َت َص َر ُف في ا ْلموقِ ِ
ف ال�آتي:
ت ع ُْصفور ًا َصغير ًا َت ْح َت َش َج َرة.
َو َج ْد ُ

دوق ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
جـ .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،واأ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
ال ّطول

تُ ْشبِه

ا ْل َح ْجم

اأ َب َويْها

ا ْل ُك ْت َلة

وانات َف إِانَها َتتَغ َي ُر ِم ْن َح ْيث:
الح َي ُ
ِ .1ع ْندَ ما َت ْنمو َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ـوانـات تُ ْ
ِ
ـشـبِـ ُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،و َبـ ْع ُضها
ـحـ َي
ـض ِصـغـارِ ا ْل َ
َ .٢بـ ْع ُ
ل� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ َب َويْها.

د .اأ َل ِون:

إا َِو َز ٌة َو ِصغا ُرها
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ياجات ا ْل َح َي ِ
وانات لِلنّ ُم ّو
اح ِت
َنشاط ْ : ٢
ُ

الصو َر ال�آتِي َةَ ،واأع ِب ُر َع ْنها َش َفو ّي ًا:
أا .اأ َت أا ّم ُل ُ

ياجات ا ْل َح َي ِ
ِ
وانات لِلنّ ُم ّو:
اح ِت
ب .اأ ْكت ُُب ْ
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ُوجو ُد نوافِ َذ في َحظائِ ِر ا ْل َح َيوانات.
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وانات َتـتَـغ ّذى عَلى النَباتات
َنشاط َ : 3ح َي ٌ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ ورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
طين في َم ِ
ض ا ْل َح َي ِ
وانات َت ْرعى في ُس ِ
واس ِم
هول فِ َل ْس َ
 .1نُشا ِه ُد َب ْع َ
ا ْل َحصاد.
ض النَ ِ
ض ا ْل َح َيوانات.
َ .٢ي ْز َر ُع ا ْل َف ّل ُ
باتات لِ َتتَغ ّذى عَل ْيها َب ْع ُ
اح َب ْع َ
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وان َي َت َغ ّذى عَلى النَ ِ
بِ .ب ُمساعَدَ ِة اأ ْس َرتي ،أا ِ
لص ُق صو َر َة َح َي ٍ
بات ،واأ ْكت ُُب
ْاس َمه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانات َتتَغ ّذى عَلى ال ّلحوم
َنشاط َ : 4ح َي ٌ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

3٦

ب .اأ ْكت ُُب اأسما َء َح َي ٍ
وانات آا ِكل ِة لحو ٍم شا َه ْدتُها في التِلفاز ،اأو في
َحدي َق ِة ا ْل َح َيوانات:
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـِ .ب ُمساعَدَ ِة اأ ْس َرتي ،أا ِ
لص ُق صور َة َح َي ٍ
وان َي َت َغ ّذى عَلى ال ّلحوم ،واأ ْكت ُُب
ْاسمه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
وانات آا ِك َل ُة ال ّلحو ِم اأ ْجزا َء في ِج ْس ِمها ،تُ ِ
ساعدُها على
َت ْم َت ِل ُك ا ْل َح َي ُ
اأ ْك ِل ال ّلحوم.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
ٍ
الحرك ّية� :ل�إ
و�تجاهات عدة.
�لسلة ،و�لتح ّر ُك بها في َمسا ٍر ُمستقي ٍم،
المهارة َ
َ .1
حساس بكرة َ
ُ
�لسرعة.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :ل َتو�فقّ ،

3٧

وانات َت َت َغ ّذى عَلى النَ ِ
باتات وال ّلحوم (ال َقوارِت)
َنشاط َ : ٥ح َي ٌ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

َتـتَـغ ّذى ال َب َط ُة عَلى
ا ْل� أ ْس ِ
ماك وا ْل ُحبوب

َي َت َغ ّذى ال ُقن ُفذ عَلى الدّيدان
ض النَباتات
و َب ْع ِ

عيش في فِ َل ْسطينَ ،ت َت َغ ّذى عَلى النَ ِ
ب .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َح َي ٍ
باتات
وانات َت ُ
وال ّلحو ِم َمع ًا:
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية� :ل�إ
حساس بكرة �لسلّة ،و�لتح ّر ُك بها في مسا ٍر ُمستقيم.
المهارة َ
َ .1
ُ
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لسرعة.
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َنشاط َ : 6ه ّيا َن ْل َع ُب َمع ا ْل َح َيوانات

كان ال ُم ِ
وان في ا ْل َم ِ
اس َم ا ْل َح َي ِ
ب في ا ْل َج ْد َو ِل ال�آتي:
ناس ِ
اأ ْكت ُُب ْ
اأ ْر َنب

َن ِمر

َف أاْر

َب َق َرة

اأ َسد

ع ُْصفور

يوانات آا ِك َل ُة النَ ِ
باتات وال ّلحوم
وانات آا ِك َل ُة ُلحوم َح
ٌ
وانات آا ِك َل ُة َنباتات َح َي ٌ
َح َي ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
َت َض ُع اأ ّمي َبقايا ال َطعا ِم في وِعا ٍء كَبي ٍر لِ َت َت َغ ّذى َع َل ْيها ا ْل َح َيوانات.

شاط ِ
النَ ُ
الح َيوانات
الختامي :اأ َص ِم ُم َم ْز َر َع َة َ
عاونُ واأ ْفرا َد َم ْجموعَتي عَلى َت ْصمي ِم ُم َج َس ٍم لِ َم ْجمو َع ِة
اأ َت َ
َح َي ٍ
وانات ِو ْف َق َنو ِع ا ْل ِغذا ِء ،ثُ َم َنقو ُم ِبتَـ ْثبـيـ ِتها كَما في
الصّ و َرة ال ُمجا ِو َرة.
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وانات َتتَكا َثر
رس الثّاني :ا ْل َح َي ُ
ال َد ُ

النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :عا َل ُم ا ْل َح َيوان

بين صو َر ِة ا ْل َح َي ِ
وان في ا ْل َعمو ِد ا ْل� أ َو ِل َوصو َر ِة َصغي ِر ِه في ا ْل َعمو ِد الثَاني:
اأ ِص ُل َ

4٠

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية� :لوثب� ،لحجم� ،لجري� ،لمشي بمستويات مختلفة.
المهارة َ
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�زن� ،لتو�فق.

َنشاط َ : ١ت َكاثُ ُر ا ْل َح َيوانات

أا .اأ َع ِب ُر عَن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّيا:
ا ْل َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى:

ا ْل َم ْجمو َع ُة الثّانِ َية:

دوق ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،واأ ْكتُبها في ا ْل َفراغ:
اأ ّم

التَكاثُر

اأب

َ .1ي ْزدا ُد عَدَ ُد ا ْل َح َي ِ
وانات بِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .٢لِ ُك ِل َح َي ٍ
وان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
4١

وانات َتتَكا َث ُر بِا ْل َب ْيض
َنشاط َ : ٢ح َي ٌ

أاَ .نتاأ َم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

جاج ٌة َت ْرقُ ُد عَلى َب ْي َضها
َد َ

ُس َل ْحفا ٌة َت َض ُع َب ْي َضها

ُخ ْن ُفساء َت َض ُع َب ْي َضها

ِصغا ُر الت
َماسيح َت ْخ ُر ُج ِم َن ا ْل َب ْيض
ِ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ض ال ّطيورِ ِم ْن اأ ْع ِ
شاشها.
ل� َن أاْ ُخ ُذ َب ْي َ
4٢

ب .اأ ِ
ض ا ْل َح َي ِ
ل�ح ُظ ال ُف َ
وانات ال�آتِي ِة ،واأ ْكتُبها:
روق َب ْي َن َب ْي ِ

ض ا ْل َح َي ِ
وانات ع َْن َب ْع ِض ِه َب ْعض ًا في:
َي ْخ َت ِل ُ
ف َب ْي ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ .أا ْل ِص ُق صو َر َة َح َي ٍ
اس َمه:
وان يتَكا َث ُر ب
ِ
ِالبيض في ِم ْن َط َقتيَ ،واأ ْكت ُُب ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وانات َتتَكا َث ُر بِا ْلوِل� َدة
َنشاط َ : 3ح َي ٌ

أاَ .نتاأ َم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َة ،ونُناقِ ُشها َم َع ًا:

َف َرس َو ُم ْهر

َب َق َرة ِ
وع ْجل

قِ َطة ِ
وصغا ُرها

ب .أا ْل ِص ُق صو َرة َح َي ٍ
اس َمه:
وان يتَكا َث ُر بِا ْلوِل� َد ِة في ِم ْن َط َقتي ،واأ ْكت ُُب ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
تُ َع ّد َتربي ُة ا ْل َح َي ِ
عين في فِ َل ْسطين.
وانات َم ْورِ َد رِز ِْق كثي ٍر من ا ْل ُمزارِ َ
44
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانات َتتَكا َث ُر بِا ْل َب ْيض
َح َي ٌ

وانات َتتَكا َث ُر بِا ْلوِل� َدة
َح َي ٌ
َس َم َكة

ع ُْصفور

ِ
ماعز

فِيل

قِ َطة

َف َ
راشة

كان ا ْل ُم ِ
وان ِمن الصّ ْن ِ
دوق ،واأ َض ُع ُه في ا ْل َم ِ
الح َي ِ
ب في
ناس ِ
اس َم َ
أا .اأ ْختا ُر ْ
ا ْل َج ْد َول ال�آتي:

َنشاط َ : 4نت ََذ َكر َونُ َص ِمم

بِ .ب ُمساعَد ِة اأ ْس َرتي ،اأ َص ِم ُم ُم َج َسم ًا لِ َح َي ٍ
ض "الدّجاجة".
وان َيتَكا َث ُر بِا ْل َب ْي ِ
بلاستي ِك َي ٌة َب ْيضاءَ ،و َر ُق َك ْر ٍ
تون
ا ْل َموا ّد الَتي اأ ْح ُ
تاجهاُ :صحو ٌن ْ
بِـال� أ ِ
بلاستي ِك َية،
قـالـي ،وا ْلـ ُبـنّـي) ،عُيو ٌن ْ
لـوان (ا ْل�أ ْح َمـر ،وا ْلـ ُبـ ْرتُ ّ
ِ
ص.
ل�صقِ ،م َق ّ
بلاستي ِك ّي ،و َث ْن ُي ُه ِم َن ا ْل ُم ْنت ََصف.
 .1إا ِْحضا ُر َص ْح ٍن ْ
ص َك ْر ٍ
َجاج ِة.
تاج َص ْغي ٍر؛ لِ ُي َش ِك َل ُع ْر َف الد َ
َ .٢ق ّ
تون اأ ْح َمر عَلى َش ْك ِل ٍ
ص َك ْر ٍ
ّجاج ِة.
تون ُب ْرتُـقالِ ٍي عَلى َش ْك ِل ُم َث َل ٍث؛ لِ ُي َش ِك َل ِم ْنقا َر الد َ
َ .3ق ّ
ص َك ْر ٍ
َجاج ِة وال ِذيْل،و َن َض ُع ا ْل َع ْين ْين.
ناح الد َ
ني ال َل ْو ِن؛ لِ ُي َش ِك َل َج َ
َ .4ق ّ
تون ُب ّ

ضاويَ ،و َل ْص ُق ُه ِ
ص َك ْر ٍ
داخ َل الصَ ْحن.
ني عَلى َش ْك ٍل َب ْي
ّ
َ .٥ق ّ
تون ُب ّ
تون اأ ْب َيضَ ،و َل ْص ُق ُه َف َ
وق ا ْل َك ْر ِ
ص َك ْر ٍ
ني؛ لِ ُي َش ِك َل الصّ وص،
َ .6ق ّ
تون ال ُب ِ
َمع َر ْس ِم ا ْل ِمنقار وا ْل ُعيون.

4٦

َنشاط َ : 5د ْو َر ُة َحيا ِة ا ْل َف َ
َجاجة
راش ِة والد َ
أا .اأ َع ِب ُر عَن َد ْو َر ِة َحيا ِة ا ْل َح َي ِ
وانات في الصّ َورِ ال�آتِية:
َ
بيضة

َي َر َقة
َشر َن َقة

َ
فراشة

فرخ يخرج
من البيضة

َ
بيضة

َفرخ

َد ْو َر ُة َحيا ِة ا ْل َف َ
راشة

جاجة
َد َ

َجاجة
َد ْو َر ُة َحيا ِة الد َ

كان ا ْل ُم ِ
اس َم ا ْل َم ْر َح َل ِة ِم ْن َد ْو َر ِة َحيا ِة ا ْل َف َ
راش ِة في ا ْل َم ِ
ناسب:
ب .اأ ْكت ُُب ْ

.4

.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3

.٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4٧

جـِ .ب ُمساعَدَ ِة ُم َع ِلمي ،اأ َص ِمم َنمو َذ َج َد ْو َر ِة َحيا ِة ال َف َ
راشة ،كَما في
َ
الشكل ال�آتي:

َنمو َذج َد ْو َرة َحيا ِة ال َف َ
راشة
اأ َف ِك ُر واأناقِش:
يك ُث ُر ا ْل َفراشُ في َف ْص ِل ال َربيع.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية :حركات �نتقالية (جري ،وثب) ،وغير �نتقال ّية (دور�ن ،وتك ّور ،ورقود).
المهارة َ
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لمرونة� ،لتو�فق� ،لتو�زن.
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وانات َت ْعتَني ب ِِصغارِها
َنشاط َ : ٦ح َي ٌ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َشف ِو ّي ًا:

َت ْحمي ِصغا َرها

تُ ْط ِع ُم ِصغا َرها

تُ َع ِل ُم ِصغا َرها ال ّط َيران

ف ِصغا َرها
تُ َن ِظ ُ
اس َم َح َي ٍ
عيش في
وان َي ْعتَني ب ِِصغارِ ِهَ ،و َي ُ
بِ .ب ُمساعَدَ ِة اأ ْس َرتي اأ ْكت ُُب ْ
ا ْل َم ِ
ناطقِ ال�آتِية:
َ .1س ْه ِل َم ْر ِج اب ِْن عا ِمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ .٢جبل عيبال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ .3ص ْحرا ِء النَ َقب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
ٍ
ٍ
ومستويات ُمختلفة.
بمسار�ت
الحرك ّية� :ل�إ حساس بكرة �ليد ،و�لحركات �ل�نتقال ّية
المهارة َ
َ .1
�لعصبي �ل َعضلي.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتو�زن ،و�لمرونة ،و�لتو�فق
ُ
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وانات ل� َت ْعتَني ب ِِصغارِها
َنشاط َ : ٧ح َي ٌ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

الس ِ
لاح ِ
َت َض ُع إا ُ
ضَ ،و َت ْت ُركُه.
ِناث َ
ف ا ْل َب ْي َ

َت َض ُع اأ ْنثى ّ
ض في الما ِءَ ،و َت ْت ُركُه.
الض ْفدَ ِع ا ْل َب ْي َ

ب .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء َح َي ٍ
عيش في ِم ْن َط َقتي:
وانات ل� َت ْعتَني ب ِِصغارِها َو َت ُ
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5٠

شاط ِ
النَ ُ
ليمي ِب ُع ْنوان" َتكاثُ ُر ا ْل َح َيوانات"
الختاميَ :م ْر َك ٌز َت ْع ٌ
كان ا ْل ُم ِ
الج ْد َولَ ال�آتي ِب َو ْض ِع إاِشا َر ِة ✔ في ا ْل َم ِ
ناسب:
أا .اأ ْك ِم ُل َ
ا ْل َح َيوان

َيتَكا َث ُر بِا ْلوِل� َدة َيتَكا َث ُر بِا ْل َب ْيض َي ْعتَني ب ِ
ِصغارِه ل� َي ْعتَني ب ِِصغارِه

5١

ب .بِطاق ُة َد ْع َوة:

َنت ََش َر ُف َن ْح ُن
ف الثّاني ا ْل� أ
ساسي
َط َل َب ُة َ
الص ِ
ِ
س ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في َم ْد َر َ
بِدَ ْع َو تِ ُكم لِ ُحضورِ َفعالِ ّي ِ
ليمي
ات ا ْل َم ْر َك ِز التَ ْع ّ
ِب ُع ْنوان:
" َتكاثُ ُر ا ْل َح َيوانات"
َو َذلِ َ
ك َي ْوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
ا ْل ُموافِق ـــــــــــــــــ /ـــــــــــــــــ /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الساعة (ــــــــــــــ) َصباح ًا.
ّ

َن ْش ُك ُر َل ُكم ُحضو َركُم

جـ .اأ َش ِك ُل َمع ُز َملائي َلج َن َة اأص ِدقا ِء ا ْل َح َيوانات.
5٢

عيش في َجماعات
الح َيو ُ
انات َت ُ
رس الثّالثَ :
ال َد ُ
النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :اأتاأ َم ُل ،واأ َت َذ َكر
أا  .اأتاأ َم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َة ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

اأ ْر َنب

ُخيول

ِجمال

َك ْلب

َح َجل

دوق ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َةَ ،واأ ْكتُبها في ا ْل َفراغ:
النَباتات

ا ْل َب ْيض

ا ْل ِق َطة

النَقب

َ .1تتَكا َث ُر ال ّطيو ُر بِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ُ .٢ي َع ّد ا ْل� أ ْر َن ُب ِم َن ا ْل َح َي ِ
وانات آا ِك َل ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ِ .3م َن ا ْل َح َيوانات الَتي َتتَكا َث ُر بِا ْلوِل� َدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

من ا ْل َح َي ِ
عيش في َص ْحراء ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
وانات الَتي َت ُ
ُ .4ي َع ّد َ
الج َم ُل َ
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الح َيوانات
َنشاط  : ١الت ََج ّمع ِع ْندَ َ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ا ْل�آتِي ِة َش َف ِو ّي ًا:

طيع اأبْقار
َق ُ

َجما َع ُة َن ْحل

ِس ْر ُب َس َمك

ِس ْر ُب ُطيورٍ ُم ِ
هاج َرة

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ض ا ْل َم ِ
لاح ُظ انتشا ٌر لِ ُق ْطعان َ
ناطق ا ْل ِف َل ْسطيـ ِن ّية.
الخنازي ِر في َب ْع ِ
ُي َ
54

واس ِم َم ْجمو َع ِتها:
ين الصّ و َر ِة ْ
ب .اأ ِص ُل َب َ
َجماعَة
اأ ْغنام
ِس ْرب
َن ْمل
َقطيع
َحمام
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
�لجري في �تِجاهات ُمختلفة ،وبشكلٍ د�ئر ٍي بِاستخد� ِم �ل�أدو�ت.
المهارة َ
الحرك ّيةَ :
َ .1
�لسر َعة.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :ل َرشا َقةُ ،
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َنشاط  : ٢اأ َه ِم َي ُة الت ََج ّم ِع ِع ْندَ ا ْل َح َيوانات

أا .اأتاأ َم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َة ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

َحمام

ُغ ْزل�ن

َن ْحل

وانات في َت َج ّم ٍ
عات ِم ْن اأ ْجل :
عيش ا ْل َح َي ُ
بَ .ت ُ
 .١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
اأ َت َع َل ُم من النَ ْم ِل والنَ ْح ِل َو َت َج ّم ِع ا ْل َح َي ِ
وانات اأ ْشيا َء كَثي َرة.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
�لسلة.
المهارة َ
الحرك ّيةَ :
َ .1
�لحركات �ل�نْ ِتقالية ( َجريَ ،وثب ) َ ،و َرمي ولَ ْقف �ل ُكرة ،إِ�ل� ْحساس بِ ُكرة َ
�لسر َعة.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :ل َتو�فقُ ،
5٦

شاط ِ
النَ ُ
تامي :اأ ْص َن ُع ُم َج َسم ًا
الخ ّ
أا .اأ ْص َن ُع ُم َج َسم ًا لِت ََج ّم ٍ
عات ِم َن ا ْل َح َيوانات

الموا ّد ال ّلازِ َم ُةَ :ل ْو ُح َك ْل َكلَ ،و َر ٌق ُم َل َو ٌن لِلتَ ْغ ِ
اشات
ليفُ ،ص َو ُر َح َيواناتَ ،ن ّك ُ
* َ
اأ ْسنانِ ،
ل�صقَ ،ق َل ُم َت ْخطيط.
عات ِم َن ا ْل َح َي ِ
* ِب ُمساعَدَ ِة ُز َملائي ،اأ َص ِم ُم ُم َج َسم ًا لِت ََج ّم ٍ
وانات ،بِاتِباع
الخ ُط ِ
ُ
وات ال�آتِ َية:
غليف َل ْو ِح ا ْل َك ْل َك ِل ِب َو َر ٍق ُم َل َون.
َ .1ت ُ
ِاس ِت ْخدا ِم َقل ِم الت َْخطيط.
َ .٢ت ْقسي ُم َل ْو ِح ا ْل َك ْل َك ِل إاِلى اأر َب َع ِة اأ ْقسام ،ب ْ
ِاس ِم َت َج ّم ِع َح َي ٍ
وانات ُم َع َين.
َ .3ت ْسمي ُة ُك ِل قِ ْس ٍم ب ْ
َ .4ل ْص ُق صو َر ِة ا ْل َح َيوان عَلى َن ّك َ
ِ
اش ِة ا ْل� أ ْس ِ
اللاصق.
ِاس ِت ْخدا ِم
نان ،ب ْ
ص ،لِت َْجمي ِع ِه عَلى َل ْو ِح
َ .٥ت ُ
ثبيت صو َرة ا ْل َح َيوان في ال ِق ْس ِم ال ُم َخصَ ِ
ا ْل َك ْل َكل.

ص َش َفو ّي ًا اأما َم ُزملائي ما َت َع َل ْم ُت ُه عن ا ْل َح َي ِ
وانات في ه ِذ ِه ا ْل َو ْحدة.
أا .اأ َل ِخ ُ

5٧

َسما ُء بِلادي

السادسة
الوحدة ّ

َ
الش ْمس

ال َق َمر

الجهات
ُ
ال�أر َبع
58

رس ال� أ َولَ :
الش ْمس
ال َد ُ

النَ ُ
س ُم ْش ِر َقة
شاط الت َْمهيدي َ :ش ْم ٌ

أا .اأ ْر ُس ُم َش ْمس ًا واأ َل ِونُها:

ب .اأر ّد ُد النَشيدَ ال�آتي:
اأ َط َل الصَ باح

ــبـــــاح
اأ َطـــــــ َل الصَ
ْ
َفـــــقـــا َم ا ْلــ ِكـبـــا ْر
ــمــد ًا َو ُشــ ْكــر ًا
َف َ
ــح ْ
عَلى َ
س َوالنّورِ
الش ْم ِ

َوعـــــــــا َد النَهــار
َوقــــا َم الصِ غــــار
لِــــ َر ِب ال�أنـــــام
َب ْعـــــدَ ال َظـــــلام
مصطفى �لشندويلي
59

ات َل ْيلى
َنشاط َ : 1يوم ّي ُ

ات َل ْيلى":
تمع إاِلى قِصّ ِة "ي َوم ّي ُ
أا .اأ َت أا ّم ُل الصّ َو َر ال�آتِي َةَ ،واأ ْس ُ

٦٠

َناولُ َل ْيلى َفطو َرها َصباح ًا
تت َ

بالح ِر وال َع َطش ِعندَ
َتش ُع ُر َل ْيلى َ
َع ْو َدتِها ِم َن ا ْل َم ْد َر َس ِة ُظ ْهر ًا

َت ْل َع ُب َل ْيلى َمع َصديقاتها َق ْب َل
روب َ
ُغ ِ
الشمس

س َل ْيلى َمع اأ ْس َر تِها َمسا ًء
َت ْج ِل ُ

دوق ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ب .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َة ،واأ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
ُظ ْهر ًا

َصباح ًا

َمسا ًء

روق َ
رس ِة َبعدَ ُش ِ
س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
الش ْم ِ
هب َل ْيلى إاِلى ا ْل َم ْد َ
َ .1ت ْذ ُ
َ .٢تعو ُد َل ْيلى ِم َن ا ْل َم ْد َر َس ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِع ْندَ ما َتكونُ َ
س
الش ْم ُ
السماء.
في َو َس ِط َ

روب َ
لس َل ْيلى َمع اأ ْس َر تِها َب ْعدَ ُغ ِ
س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
الشم ِ
َ .3ت ْج ُ
اأ َف ِك ُر واأناقِش:
ض ِل� أ ِش َع ِة َ
س ُظ ْهر ًا .
الش ْم ِ
ُي ْن َص ُح ِب َعدَ ِم التَ َع ّر ِ

َنشاط َ : ٢
ئيس َ
للضوء
س َم ْصدَ ٌر َر ٌ
الش ْم ُ

أا .اأ َع ِب ُر ع َِن الصّ َورِ ال�آتِي ِة َش َفو ّي ًا:

٦١

ب .اأ َس ّمي َشفو ّي ًا ال� أ ْعمالَ الَتي اأ ِح ّب اأ ْن اأقو َم بِها في النَهار:
جـ .اأب َْح ُث َمع اأ ْس َرتي عَن َمصا ِد َر اأ ْخرى لِ َ
لض ْوء ،واأ ْكتُبها:
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َنشاط َ : 3
س تُ َس ِخ ُن ا ْل� أ ْشياء
الش ْم ُ

أاَ .نتاأ َم ُل الصّ َو َر ال�آتِية ،ونُناقِ ُشها َمع ًا:

َت ْمشي َز ْي َنب عَلى رِمال َن ْر َتدي ال ُق َب ِ
عات لِلوِقاي ِة ِمن
اأ ِش َع ِة َ
الشمس
الش ِ
الس ِ
ّ
اخ َنة
اط ِئ ّ

تُ َس ّخ ُن ّ
س ا ْلماء
الش ْم ُ

رتيب ال َك ِ
لمات ِل� أ َك ِونَ ُج ْم َل ًة ُمفيدَ ةَ ،واأ ْكتُبها:
ب.اأعي ُد َت َ
ال� أ ْشياء

تُ َس ِخ ُن

ّ
س
الش ْم ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٢

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
انات َ
الش ْم ِس َي ِة في َف ْص ِل ِ
الس َخ ِ
الشتا ِء في
َيق ّل ا ْل� ْع ِتما ُد عَلى َ
فِ َل ْسطين.
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية� :ل�إ
حساس بكرة �ليد ،و�لتح ّرك بها.
المهارة َ
َ .1
ُ
�لسرعة.
�لعصبي
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتّو�ف ُق
�لعضليّ ،
ُ
ُ

َنشاط  : 4ال� أ ْجسا ُم ِ
وظلا ُلها
أا .اأ َتاأ َم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َة ،واأ َع ِب ُر َع ْنها َش َف ِو ّي ًا:

٦3

ب .اأ ِص ُل صو َر َة ا ْل َح َيوان ب ِِظ ِله:

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية� :ل�إ
حساس بكرة �ليد ،وتَنطيط �ل ُكرة.
المهارة َ
َ .1
ُ
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :ل ّرشاق ُة� ،ل ّسرعة� ،لتّو�فق.

٦4

الختاميَ :ن ْست ِ
شاط ِ
النَ ُ
َمت ُع في يو ٍم ُم ْش ِمس
اأ َن ِف ُذ النَ َ
شاط ال�آتي َمع ُز َملائي كَما تُ ِ
وض ُح الصّ و َرتان ال�آتِيتان:

َ .1ن ْس ُك ُب ما ًء في وِعا َئ ْي ِن َمعدَ نِ َيـ ْين.
َ .٢ن َض ُع اأ َحدَ الوِعا َئ ْي ِن في ِم ْن َط َق ٍة ُم ْش ِم َس ٍة ،وال�آ َخر ِ
داخ َل ُغر َف ِة الصَ ف.
 .3نُ ِ
لاح ُظ التَ َغ ّي َر عَلى َحرار ِة ا ْلما ِء في ا ْلوِعا َئ ْي ِن في نِها َية ا ْل ِحصّ ة.

٦5

رس الثّاني :ال َق َمر
ال َد ُ

النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :اأ َت َذ َك ُر واأ َت َع َلم

أا .اأتاأ َم ُل الصّ و َر َت ْي ِن ال�آتِ َي َت ْي ِن ،واأ َع ِب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:

ب .اأ َر ِد ُد النَشيدَ ال�آتي َمع ُز َملائي:
اأ ِح َبتي الصِ غــار
َوقُ ْر َبــ ُه النّجــوم
َواأ ْن َت يا َطــلال
َواأ ْن ِت يا ُب ْشرى

وج ُه ا ْل َق َمر
اأ ُ

َس َن ْر ُســ ُم ا ْل َق َمــر
كَـــاأنَــــهــــا ُد َرر
َف ْل َت ْرس ِم الهِــلال
َف ْل َت ْر ُسمي ا ْل َب ْدرا

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية� :لتح ّرك في ُمستويات ُمختلفة.
المهارة َ
َ .1
صبي �ل َعضلي.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :لتّو�زنُ� ،لمرون ُة� ،لتّو�ف ُق �ل َع ُ
٦٦

�أسعد �لديري

١

الس َن ِة ال َق َمر ّية
َنشاط ُ : ١شهو ُر َ

السن ِة ال َق َمر ّية:
أا .اأ َر ِد ُد اأ ْسما َء ُشهورِ َ

اس َم َ
ص في ال َفراغ:
الشهر النّاقِ ِ
ب .اأ ْكت ُُب ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
ربيع الثّاني
ُ

١٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧

٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ 5جمادى ا ْل� أ َول
8

 ١١ذو ا ْل ِق ْعدَ ة

3
ربيع ا ْل� أ ّول
ُ
ُ ٦جمادى ا ْل�آ ِخرة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢ذو ا ْل ِح َجة
٦٧

وجه ال َق َمر
ض اأ ُ
َنشاط َ : ٢ب ْع ُ

أا .اأ َتاأ َم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َة ،واأ َع ِب ُر عَنها َش َف ِو ّي ًا:

3٠ ٢9 ٢8 ٢٧ ٢٦ ٢5٢4 ٢3 ٢٢ ٢١ ٢٠ ١9 ١8١٧١٦ ١5 ١4 ١3 ١٢ ١١ ١٠ 9 8 ٧ ٦ 5 4 3 ٢ ١

واس ِمه:
بين صو َر ِة َو ْج ِه ا ْل َق َم ِر ْ
ب .اأ ِص ُل َ
ِهلال

َب ْدر
٦8

جـ .اأضَ ُع إاِشا َر َة ✔ اأما َم ا ْل ِعبار ِة الصَ حيح ِة ،و إاِشا َر َة ✘ اأما َم ا ْل ِعبا َر ِة
ا ْل ِ
خاطئَة:
َصف َ
َ .1يكونُ ال َق َم ُر َب ْدر ًا في ُم ْنت ِ
)
(
ري.
الش ْه ِر ال َق َم ِ
َ .٢يكونُ ال َق َم ُر ِهلال�ً في بِدا َي ِة َ
)
ري َف َقط( .
الش ْه ِر ال َق َم ِ
َ .3ي ْبقى َش ْك ُل ال َق َم ِر ِ
واحد ًا عَلى َمدارِ َ
)
ري( .
الش ْهر ال َق َم ِ
الخ ُط ِ
د .اأ َص ِم ُم َنمو َذج ًا ِل� أ ْو ُج ِه ال َق َم ِر ،بِاتِبا ِع ُ
وات ا ْل ُم َو َض َح ِة في الصّ َورِ
ال�آت ِـ َية:

.١

.5

.٢

.٦

.3

.٧

.4

.8
٦9

بات ديـ ِن َي ٌة ُمر َت ِب َط ٌة ب ّ
ِالشهورِ ال َق َم ِريَة
ناس ٌ
َنشاط ُ : 3م َ
تين ال�آتِـ َيـ َت ْين ،واأ َع ِب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:
أا .اأتاأ َم ُل الصّ و َر ِ

بات دين َي ٍة اأ ْخرى ُمر َت ِب َط ٍة ب ّ
ناس ٍ
ِالشهورِ ال َق َم ِريَة
ب .اأب َْح ُث َم َع اأ ْس َرتي ع َْن ُم َ
َن ْح َت ِف ُل بِها في فِ َل ْسطينَ ،واأ ْكتُبها:
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
.1نُراقِ ُب ُظهو َر اله ِ
ِلال؛ لِت َْحدي ِد َم ْوع ِد َب ْد ِء َشه ِر َر َمضانَ َوعي ِد
ا ْل ِف ْطر.
بالسعادة ِع ْندَ ُح ِ
عيدي ا ْل ِف ْط ِر وا ْل� أ ْضحى.
لول
َ .٢نش ُع ُر َ
ِ
ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
الحرك ّية :رمي كُرة �ليد ولَقفها من �لثَبات و�لحركة ،تنطيط �لكرة.
المهارة َ
َ .1
ضلي �ل َع َصبي.
 .٢ال ُقدرة البدن ّية� :ل َرشاقة� ،ل َتو�فق �ل َع ُ
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شاط ِ
النَ ُ
تامي :اأ َص ِم ُم اأ ْو ُجه ًا لِ ْل َق َمر
الخ ّ
ِاس ِت ْخدا ِم قِ َط ِع ال َب ْس َكويت ،كَما هو ُم َو َض ٌح في الصّ َور:
أا .اأ َص ِم ُم اأ ُ
وجه ًا لِ ْل َق َم ِر ب ْ
ِهلال

َبدر

ِهلال

رتيب قِ َط ِع ال َب ْس َك ِ
ويت لِت َُمثِ َل
َف ْص ُل قِ ْط َعتي ال َب ْس َكويت عَن
بي في َت ُ
ْاس ِت ْخدا ُم ا ْلعو ِد ا ْل َخ َش ِ
اأوجه ال َق َمر
إِازالة ُجز ٍء ِم َن ال ْكريما ال َبيضاء
َب ْع ِضهِما

ب .اأ َص ِم ُم ُم َع َل ٍ
وج ِه ا ْل َق َمر ،واأ َز ّي ُن َص ّفي بها:
قات لِ َب ِ
عض اأ ُ
رس ُم َو ْجهَ ّي ا ْل َقم ِر(ا ْلهِلال ،ا ْل َب ْدر)
 .1اأ ُ
عَلى َك ْر ٍ
تون ُم َل َو ٍن ،ثُ َم اأقُصّ ها باأ ْحجا ٍم
ُم ْخ َت ِل َفة.
 .٢أا ْل ِص ُق ا ْل� أ ْشكالَ النّاتِ َجة عَلى ا ْل ُخ ِ
يوط
ِاس ِت ْخدا ِم ِ
ل�صق.
ب ْ
عاونُ َم َع ُم َع ِلمي َو ُز َملائي في َت ِ
ثبيت
 .3اأ َت َ
ا ْل ُم َع َل ِ
ف بِها.
قات ،و َت ْز ِ
يـيـن الصَ ِ
٧١

هات ا ْل�أر َبع
رس الثّالث :ا ْل ِج ُ
ال َد ُ
النَ ُ
شاط الت َْمهيدي  :ه ّيا َنت ََذ َكر

ين الصّ و َر ِة وا ْل ِعبا َر ِة الّتي تُ َع ِب ُر َع ْنها:
أا .اأ ِص ُل َب َ
تاب َف ْو َق ال ّطا ِو َلة
ا ْل ِك ُ

ا ْل ُك َر ُة َت ْح َت ال ُك ْرسي

ا ْل َق َل ُم اأما َم الهَ اتِف

٧٢

لف ا ْل َحقي َبة
ا ْل ُعل َب ُة َخ َ

ون ال� أ ْح َم ِرِ ،
ب .األ ِونُ ِ
مين الصّ و َر ِة بِال َل ِ
والحذا َء
الموجو َد في َي ِ
الحذا َء َ
الموجو َد في َيسارِ الصّ و َر ِة بِال َل ِ
ون ال� أ ْز َرق:
َ

ميع الجِ هات
َنشاط َ : ١ن ْجري َو َن ْم َر ُح في َج ِ

ـف َصباحـ ًا ُم ِ
واجهـ ًا
أا .اأقـ ُ
َ
س ،واأ ُم ـ ّد ِذراعــي
الشـ ْـم َ
ـات
جانِبـ ًا واأ َحـ ِد ُد ا ْلجِ هـ َ
ال� أ ْر َبع:
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اس ِم ا ْلجِ هَ ِة التّي َت َت َو َج ُه إاِل ْيها ا ْلحافِ َل ُة في ُك ِل
ب .اأضَ ُع دائِر ًة َحول ْ
صو َر ٍة ِم َن الصّ َورِ ال�آتِية:

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

َش ْرق

َغ ْرب

َشمال

َجنوب

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
�لجري في �تّجاهات ُمختلفة.
المهارة َ
الحرك ّيةَ :
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية�:ل ّرشاقة� ،لتّو�فق.
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َنشاط َ : ٢ش ْر ٌق و َغ ْرب
أا .اأ َل ِونُ ال� أ ْشكالَ ا ْل َم ْوجو َد َة في ِجهَ ِة َ
الش ِ
رق بِال َل ِ
ون ا ْل� أ ْص َفر،
وا ْل َموجود َة في ِجهَ ِة ال َغ ْر ِب بال َلون ال� أ ْح َمر:

َش ْرق

َغ ْرب

ب .اأتاأ َم ُل الصّ و َر َت ْي ِن ال�آتِي َت ْين ،ثُ َم اأ َع ِب ُر َع ْنهُ ما َش َفو ّي ًا:
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دوق ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
جـ .اأ ْختا ُر ِم َن الصّ ْن ِ
ناس َب َة ،واأ ْك ُت ُبها في ا ْل َفراغ:
ا ْل َغ ْرب

َ
الشمال

َ
الش ْرق

ا ْل َجنوب

 .1تُ ْش ِر ُق َ
باح ِم ْن ِجهَ ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
س في الصَ ِ
الش ْم ُ
َ .٢ت ْغ ُر ُب َ
ـس في ا ْل َمسا ِء في ِجهَ ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
الش ْم ُ

هات ا ْل� أ ْر َب ُع ِه َي:
 .3ا ْلجِ ُ

َ
الش ْر ُق َوا ْل َغ ْر ُب َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
رس ُم َ
مس في ا ْلجِ هَ ِة الصَ حيح ِة َح َس َب الو ْق ِت ال ُم َح َد ِد اأ ْس َف َل
د .اأ ُ
الش َ
َ
الش ْكل:

َغ ْرب

َش ْرق
ت ّ
الشروق
َو ْق ُ
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َغ ْرب

َش ْرق
ت ال ُغروب
َو ْق ُ

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
روق َ
َن ْه َت ّم كَثير ًا ب َِم ْع ِر َف ِة َو ْقت ُش ِ
س و ُغرو بِها في اأ ّيا ِم َشه ِر
الشم ِ
َر َمضان ال ُمبارك.

َنشاط  : 3في َخري َط ِة َو َطني اأ ْر َب ُع ِجهات

أا .اأتاأ َم ُل َخريط َة فِ َل ْسطين واأ َس ّمي ُمدُن ًا َت َق ُع في ُك ِل ِجهَ ٍة من الجِ هات
ال� أ ْر َبع:
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َعين ب َِخري َط ِة فِ َل ْسطينِ ،ل� أ َص ِح َح ا ْل ُج َم َل ال�آتِـ َي َة َواأ ْكتُبها:
ب .اأ ْست ُ
َ .1ت َق ُع َمدي َن ُة النّ ِ
اص َرة في َج ِ
نوب فِ َل ْسطين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ِ .٢م َن ا ْل ُم ِ
سَ :ب ْي َت َل ْحم َوا ْل َخليل.
دن ا ْلواقِ َع ِة َشمالَ َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

قع ا ْل َب ْح ُر ال ُم َت َو ِس ُط َش ْر َق فِ َل ْسطين.
َ .3ي ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

جـ .اأتاأ َم ُل الصّ و َر َة ال�آتِي َة واأناقِ ُشها:

ريق ِمن اأرِيحا إاِلى َب ْي َت َل ْحم
للسائِ ِح ال َط َ
َت ِص ُ
ف ري ُم ّ
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والسائِح .
بين ريم ّ
 .1اأ ْق َت ِر ُح ِحوار ًا َ
احَ ،واأ ْكتُبه:
 .٢اأ َع ِب ُر ع َْن َر أاْيي في َت ْقدي ِم ال ُمساعَدَ ِة لِ ُ
لس ّي ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

السائِ ُح ِمن َمدين ِة اأريحا ،لِلوصول
 .3اأ َح ِد ُد ال َط َ
ريق الّتي َس ْ
يس ُلكها َ
إاِلى َمدين ِة َب ْي َت َل ْحم:
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الخ ِ
د ِ .ب ُمساعَدَ ِة اأس َرتي ،اأصْ َن ُع ُم َج َسم ًا لِ ْلجِ ِ
هات ال� أ ْر َب ِع و ْف َق ُ
طوات
ال ُمب َي َن ِة في الصّ َورِ ال�آتِية:

.١

.٢

.3

.4

.5

ت ّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ي أاتي :
�لجري في �تّجاهات مختلفة ،إِ�ل�حساس بكر ِة �ل ّسلة.
المهارة َ
الحرك ّيةَ :
َ .1
 .٢ال ُقدرة البدن ّية�:ل ّرشاقة� ،لتّو�فق.
8٠

البوصل ُة
َنشاط : 4
َ
ش الصّ و َر َة ال�آتِية َم َع ُم َع ِلمي و ُز َملائي :
أا .اأ ْس َت ِم ُع إاِلى ال ِقصّ ةَ ،واأناقِ ُ

ب .اأ ْكت ُُب اأ ْسما َء ا ْلجِ ِ
هات ا ْل� أ ْر َب ِع في ا ْل َم ِ
ص لِذلِك:
كان ا ْل ُم َخصَ ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البوص َلة
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8١

اأ َف ِك ُر واأناقِش:
تُ ِ
البوصل ُة في َتحدي ِد اتِجا ِه ال ِق ْب َلة.
ساع ُد
َ

شاط ِ
تامي :ن ْل ِص ُق في الجِ ِ
النَ ُ
هات ال� أ ْر َب ِع و َن ْست َْمتع
الخ ّ
أا .أا ِ
لص ُق صو َرةَ :ق َمرَ ،ش َج َرةَ ،ش ْمسَ ،س َم َكة ،في ا ْل َم ِ
ص و ْف َق ال�آتي :
كان ال ُم َخصَ ِ
 َ ال َق َم ُر في َالجنوب.
الشمال.
الش َج َر ُة في َ
س في َ
 َالس َم َك ُة في ال َغرب.
الشرقَ - .
الش ْم ُ

8٢

صاق الصّ َورِ َوا ْل� أ ْش ِ
ب .اأشارِكُ ُز َملائِي في إِا ْل ِ
كال عَلى ال َل ْو َح ِة في ا ْلجِ ه ِة
ا ْل ُم َخ َصصَ ة:
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لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فواز مجاهد

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

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

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

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

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

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب التربية الوطنية والحياتية للصف الثاني ال�أساسي:
�أ .ثروت زيد
�أ .عزيز �أبو بكر
�أ� .إيمان �لنجار
�أ .سناء �بو هلال
�أ .فاطمة شقير�ت
�أ .هند عيد
�أ .نبيل منصور
�أ� .إبر�هيم �لعمرين
�أ .سامية غبن

د .سمية �لنخالة
�أ .ر�مز �لوحيدي
�أ .مها يغمور
�أ� .إيمان �أبو مرسة
�أ .معين �لفار
�أ� .إيمان حمد
�أ .ر�وية �لر�عي
�أ .هديل عوض �لله
د .فيصل سباعنة

�أ .ذياب تركمان
�أ .جهاد شو�هنة
�أ .ناصرة جر�د
�أ .ليلى جو�برة
د .كامل �بو شمالة
�أ .ناصر حسونة
�أ .فايزة �لجمل
�أ .رنا �أبو هدو�ن

�أ .نهى �لسويطي
�أ .ز�هرة عليان
�أ .خديجة �لجعبري
�أ� .أسامة عياد
�أ� .يمان �لبد�رين
�أ .مها زيد
�أ .فتحية ياسين
�أ .مها سالمية

