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تقديم

يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند اإلــى
واقعيــة النشـاأة ،ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة
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،
ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق
الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علم ـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه،
فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم
فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون
التــورط ب إاشــكالية 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 تل ّقــي المعرفــة ،وصــول� ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا،
وباســتحضار وا ٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة
المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة ب إاطــار 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 معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول
فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعــي خ ـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفي ـاً ،وفكري ـاً ،ووطني ـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت
المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة
لتوجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ ّ
ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف
والمراجعــة ،والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة
الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج الفلسطينية
آاب ٢٠١٦/
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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
الحثيثــة التــي تبذلهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي؛ لتطويــر نظــام التعليــم فــي فلســطين وتحســين نواتــج التعلــم بتطويــر المناهــج
الدراســية كونهــا اأحــد اأركان النظــام التعليمــي انطلاقــا مــن رؤيــة الــوزارة ورســالتها التربويــة وخططهــا ال�ســتراتيجية التــي اأولــت
اهتمامــا بتنشــئة الفــرد الفاعــل المتســلح بقيــم المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق ال�إ نســان بمــا ينســجم مــع المــوروث الثقافــي والدينــي
والحضــاري للشــعب الفلســطيني.
جــاء هــذا الكتــاب لبنــاء المنظومــة القيميــة والوطنيــة وتعزيزهــا لــدى الناشــئة مــن اأبنائنــا الطلبــة لتواكــب المتغيــرات السياســية
وال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجيــة ،وتواجــه التحديــات المختلفــة التــي يفرضهــا ال�حتــلال الجاثــم علــى اأرضنــا،
باســتخدامه وســائل مختلفــة تهــدف اإلــى اســتمرار هيمنتــة وســيطرته علــى مقدراتنــا وثرواتنــا ،وتقويــض كل المحــاول�ت الوطنيــة
وال�إ قليميــة والدوليــة الراميــة اإلــى التحــرر والبنــاء واإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس.
وتضمــن الجــزء ال�أول مــن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والقيــم الوطنيــة وال�جتماعيــة التــي تُســهم فــي
بنــاء الشــخصية ال�جتماعيــة ال�إ يجابيــة المتفاعلــة مــع المحيــط ال�جتماعــي وتكريــس ال�نتمــاء وحــب الوطــن وتعزيــز الرغبــة فــي خدمتــه
وتنميــة الوعــي بحقوقــه وواجباتــه ،والحفــاظ علــى المقــدرات الوطنيــة والممتلــكات العامــة والخاصــة التــي تلعــب دوراً مهم ـاً فــي
الوصــول اإلــى التنميــة المســتدامة.
وركــز الكتــاب فــي مضمونــه علــى ال�أنشــطة التــي تتمحــور حــول المتعلــم وتهــدف اإلــى تكريــس حــب المعرفــة والبحــث
وال�ستكشــاف وتوظيــف التكنولوجيــا فــي عمليــة التعلــم والتشــبع بــروح الحــوار والتســامح والتعــاون والمشــاركة الفاعلــة فــي الشـاأن
المحلــي والوطنــي ،وتُعــزز المعــارف والمهــارات الحياتيــة وتنمــي التــذوق الجمالــي والحــس الفنــي وتضفــي جــواً مــن المــرح والمتعــة
للطالــب فــي غرفــة الصــف والمدرســة علــى الســواء ،وتنوعــت مــا بيــن اأنشــطة معرفيــة واأخــرى فنيــة ورياضيــة لتحقــق اأهــداف
ومحتــوى الكتــاب.
يشتمل الجزء ال�أول على وحدتين هما:
ال�أولــى :اأحــب وطنــي فلســطين وضمــت الــدروس :علــم وطنــي فلســطين ،والنشــيد الوطنــي الفلســطيني ،ومدينــة القــدس
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.
واأخيــراً وليــس اآخــراً فاإننــا نتوجــه اإلــى زملائنــا المعلميــن ال�أفاضــل والمعلمــات الفلســطينيات الماجــدات  -ونحــن نضــع بيــن
اأيديهــم هــذه النســخة التجريبيــة مــن الكتــاب -األ� تبخلــوا علينــا بملاحظاتكــم واآرائكــم وتزويدنــا بهــا للاإ فــادة منهــا وال�أخــذ بهــا فــي
الطبعــات اللاحقــة.
والله ولي التوفيق
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ا ْل َو ْحدَ ُة ا ْلاأولى

اأ ِح ُب َو َطني فِ َل ْسطين

١

َع َل ُم َو َطني فِ َل ْسطين
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ
ِف األْوا َن الْ َع َل ِم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.
 َي ْعر َ َي ْر ُس َم الْ َع َل َم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي. ُي َرت َِب األْوا َن الْ َع َل ِم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي. ُي َص ِم َم الْ َع َل َم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي. ُي َب ِي َن الْ ُم َؤ َس ِسات الَتي ُي ْر َف ُع َع َل ْيها الْ َع َلم.
َ -ي َت َمثَ َل ِق َي َم ْاح ِترا ِم َر ْف ِع الْ َع َل ِم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.

اأ ْلوانُ َع َل ِم َو َطني فِ َل ْسطين:
نشاط ( :)١نستمع ونردد:
ماما ماما
هاتي َق َلمي
اأ ْر ُس ُم َع َلمي َف ْوقَ ال َد ْف َت ْر
َع َلمي َو َطني
َع َلمي َب ْيتي
٣

َوبِ ِه َي ْدوي َص ْوتي اأ ْك َث ْر
ا ْل� أ ْح َم ُر َث ْو َر ُة شَ ْع ٍب ثا ْر
ض َر ْم ُز ُعلا ً َو َفخا ْر
َوا ْل� أ ْب َي ُ

َوا ْل�أخْ َض ُر ُب ْستا ٌن ِم ْن غا ْر
َوا ْل� أ ْسو ُد َل ْي ٌل ِم ْن ُه نَها ْر
َع َلمي اأ ْحلى
َع َلمي اأ ْغلى
َد ْوماً َي ْسمو ن َْح َو ا ْل� أ ْعلى

اإِ ْبراهيم َع ْبدالله اإِ ْبراهيم

اأنا َت َع َل ْمت :األْوا ُن الْ َع َل ِم الْ ِف َل ْسطي ِن ِي اأ ْر َب َعة :ا ْل� أ ْس َود،
َوا ْل� أ ْب َيضَ ،وا ْل�أخْ َضرَ ،وا ْل� أ ْح َمر.

٤

نشاط (َ :)٢ن ْر ُس ُم َع َل َم َو َطنيَ ،ونُ َل ِونُه:
ن َِص ُل َب ْي َن ال ِن ِ
قاط لِ َن ْر ُس َم َع َل َم ِف َل ْسطين.
طين بِ َش ْك ٍل َصحيح.
نُ َل ِو ُن َع َل َم ِف َل ْس َ

اأنا َت َع َل ْمت:

َع َل ُم َو َطني ِف َل ْسطين ُم ْس َتطي ُل الشَ ْكلَ ،و ُم َك َو ٌن ِم ْن ث ِ
َلاث ِق َط ٍع
اأفُ ِق َي ٍةَ ،و ُم َثلَ ٌث ِ
السا ِر َية.
قاع َدتُ ُه ِم ْن ِج َه ِة ّ
األْوا ُن َع َل ِم َو َطني ُم َرت ََبة؛ في ا ْل� أ ْعلى اللَ ْو ُن ا ْل� أ ْس َودَ ،وفي الْ َو َس ِط
اللَ ْو ُن ا ْل� أ ْب َيضَ ،وفي ا ْل� أ ْس َف ِل اللَ ْو ُن ا ْل�أخْ َضر ،اأ ّما الْ ُم َثلَ ُث
َف َل ْونُ ُه اأ ْح َمر.

٥

نشاط ( :)٣نُ ِ
لاح ُظَ ،ونُجيب :

()١

()2

()٣

()٤

 -١اأ ٌي ِم َن ا ْل� أ ْعلا ِم ال ّسابِ َق ِة ُي َمثِ ُل الْ َع َل َم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي ؟
 -2بِماذا َت َتشا َب ُه ه ِذ ِه ا ْل� أ ْعلام ؟
 -٣ما الْ َف ْر ُق َب ْي َن الْ َع َل َم ْي ِن (  ) ١و (  ) ٤؟
 -٤ما الْ َف ْر ُق َب ْي َن الْ َع َل َم ْي ِن (  ) 2و (  ) ٣؟

٦

نشاط ( :)4نُ َص ِم ُم ا ْل َع َل َم ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي:

الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
واح ِم َن الْ َك ْر ِ
تون ١00سم ×  ٧0سم بِ َع َد ِد الْ َم ْجموعاتَ ،و َر ٌق
األْ ٌ
ص،
ُم َل ـ َو ٌن ( اأخْ َضــر َ ،واأ ْس ـ َودَ ،واأ ْح َمــرَ ،واأ َبيــض ) ،اأ ْقــلا ُم َرصــا ٍ
َمسـ ِ
ـات اآ ِمنــة ،مــا َد ٌة ِ
ل�صقــة.
َصـ ٌ
ـاطرِ ،مق ّ
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
ص الْ َع َل َم الْ ِف َل ْسطي ِن َي َعلى لَ ْو ِح
َت ْر ُس ُم كُ ُل َم ْجمو َع ٍة بِ َق َل ِم ال َرصا ِ
الْ َك ْرتون.
ُص الْ َو َرقَ اإِلى
نَق ُ
غير ٍة ِج ّداً.
ِق َط ٍع َص َ
ِ
نُ ْل ِص ُق قُ
صاصات
الْ َو َر ِق الْ ُم َل َونَ َة
سب األْ ِ
وان الْ َع َلم
َح َ
َعلى لَ ْو ِح الْ َك ْرتون.

٧

نشاط (َ :)5ن ْر َف ُع ا ْل َع َلم :

الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
 َع َل ُم ِف َل ْسطين. سا ِر َية .ال َت ْنفيذ:
اح ِة بِا ْع ِتدال.
الس َ
نَ ِق ُ
ف في ّ
نَخْ تا ُر طالِباً لِ َي ْر َف َع الْ َع َلم.
ناء َر ْف ِع ِه بِانْ ِتباه،
نَ ْن ُظ ُر لِ ْل َع َل ِم اأ ْث َ
َونَ ْم َت ِن ُع َع ِن الْ َكلام.

اأنا َت َع َل ْمت:

ـف با ْع ِتــدالَ ،ونَ ْن ُظـ ُـر لِ ْل َع َلــم،
ِع ْندَمــا نَ ْر َفـ ُع الْ َع َلــم :نَ ِقـ ُ
َونَ ْم َت ِنـ ُع َعــنِ الْ َحديــث ،اأ ِو اللَ ِعــب ،اأ ِو الْ َح َر َكــة.
ْاح ِترا ُم الْ َع َل ِم َي ْعني ْاح ِترا َم الْ َو َطن.

8

نشاط (َ :)٦ن ْل َع ُبَ ،ونُ َك ِونُ ا ْل َع َلم:
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات:
عات اأ ْو قُ ْمصا ٌن ُم َل َونَة َ :م ْجمو َع ٌة بِا ْل� أ ْح َمرَ ،م ْجمو َع ٌة
قُ َب ٌ
بِا ْل�أخْ َضرَ ،م ْجمو َع ٌة بِا ْل� أ ْس َودَ ،م ْجمو َع ٌة بِا ْل� أ ْب َيض بِ َع َد ِد اأ ْفرا ِد كُ ِل
َم ْجمو َعة.
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى اأ ْر َب ِع َم ْجموعات.
س الْ ُق َب ِ
راء
عات الْ َح ْم َ
تُ َش ِك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَتي َت ْل َب ُ
ُم َثلَثاً ُم َتساوي ال ّسا َق ْي ِن  -كَما في ال َر ْس ِم
( اأ ).
س الْ ُق َب ِ
عات
تُ َش ِك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَتي َت ْل َب ُ
داء الْ ِق ْط َع َة ا ْل�أولى ِم َن الْ ُم َثلَ ِث  -كَما في
َ
الس ْو َ
ال َر ْس ِم ( ب ).

س الْ ُق َب ِ
عات
تُ َش ِك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَتي َت ْل َب ُ
ضاء الْ ِق ْط َع َة الثّانِ َي َة  -كَما في ال َر ْس ِم
الْ َب ْي َ
( ج ).

س الْ ُق َب ِ
عات
تُ َش ِك ُل الْ َم ْجمو َع ُة الَتي َت ْل َب ُ
راء الْ ِق ْط َع َة الثّالِ َث َة  -كَما في ال َر ْس ِم ( د ).
الْ َخضْ َ
9

نشاط (َ :)٧ن ْق َراأَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
اأ ْح َمد :اأنا َسعي ٌد بِزِيا َر ِة الْ َح ِي الَذي َت ْس ُك ُن ُه َع َمتي.
ا ْل�أمّ :وما الَذي اأ ْس َعدَك؟
اأ ْح َمد :اإِنَ ُه َجمي ٌل َونَظيف.
ض
طين َم ْرفو ٌع َعلى َب ْع ِ
َوفاء :لَ َق ْد لَف َ
َت انْ ِتباهي اأ َن َع َل َم ِف َل ْس َ
الْ ِب ِ
الس َبب؟
ناياتَ ،فما َ
ِف الْ َجمي ُع اأنَها
نايات ُي ْر َف ُع َع َل ْيها الْ َع َل ُم دائِماً؛ لِ َي ْعر َ
ا ْل�أمّ :ه ِذ ِه الْ ِب ُ
سَ ،والْ ُم ْس َت ْشف ِ
َيات
سات َد ْولَ ِتنا الْ ِف َل ْسطي ِن َيةِ ،م ْث َل :الْ َمدا ِر ِ
ُم َؤ َس ُ
الْ ُح ِ
كوم َيةَ ،و َمرا ِك ِز الشُ ْر َطةَ ،والْ ِوزارات.
اأ ْح َمد :شُ ْكراً يا اأ ّمي َعلى هذا ال َت ْوضيح.

١0

اأنا َت َع َل ْمت:

الْ َع َل ُم الْ ِف َل ْسطي ِن ُي َر ْم ُز َد ْولَتي ِف َل ْسطين الَتي اأنْ َتمي لَها.
ســات الْ ُح ِ
ُي ْر َفــ ُع الْ َع َلــ ُم عــا َد ًة َفــ ْوقَ الْ ُم َؤ َس ِ
كوم ّيــ ِة
ِمثْل :الْ َمدارِسَ ،والْ ُم ْس َت ْشـفَياتَ ،و َمرا ِك ِز الشُ ـ ْر َطة،
ـات الْ ُح ِ
َو َغ ْيرِهــا ِمـ َـن الْ ُم َؤ َسسـ ِ
كوم َيــة.

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
ناس َب َة ِ
 -١اأ ْك ُت ُب ا ْل�ألْوا َن الْ ُم ِ
داخ َل الْ َع َل ِم الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.

١١

 - 2اأ َض ُع اإِشا َر َة (

الصحيح :
) َت ْح َت الْ َع َل ِم َ

 - ٣اأ ِ
الس ِ
لوك
ل�ح ُظ ُ
الص َور ،ثُ َم اأ َض ُع اإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ُ
الس ِ
الصحيح:
لوك َغ ْي ِر َ
َ
الصحيحَ ،واإِشا َر َة ( ) ُمقابِ َل ُ

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

١2

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

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

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

١٣

ف في الْ
ِ
حال�ت ال�آتِ َية ؟
ف اأ َت َص َر ُ
َ - ٤ك ْي َ
َو َج ْد ُت َع َل َم ِ
ْ
َ
قى َعلى ا ْل� أ ْرض.
ل
م
طين
س
ل
ف
ْ
ُ
َ
ً
...................................................
الص ِ
باح ّي.
ناء َر ْف ِع الْ َع َل ِم في الطّابو ِر َ
َي َت َحد َُث ُزملائي اأ ْث َ
..............................
ض الْ َع َل ُم الْ َم ْرفو ُع َف ْوقَ َمد ْر َستي لِل َت َلف.
َت َع َر َ
...................................................
ماء ثَلا َث ِة ٍ
مبان ُحكو ِم َي ٍة ُي ْر َف ُع َع َل ْيها الْ َع َل ُم الْ ِف َل ْسطي ِن ُي
 - ٥اأ ْك ُت ُب اأ ْس َ
في ِم ْن َطقَتي:
...................
...................
...................

١٤

٢

النَشي ُد ا ْل َو َط ِن ُي ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

 َي ْع ِر َف النَشيدَ ا ْل َو َط ِن َي ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي. ُي ْت ِق َن قِرا َء َة النَشيد.َ -ي ْح َف َظ النَشيدَ ا ْل َو َط ِن ّي.

ِف نَشيدَنا الْ َو َط ِن ّي
نَ ْعر ُ
نشاط (َ :)١ن ْس َت ِم ُعَ ،ونُ َر ِدد:
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا أا ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َواأ ْش ِ
واق َد ّمي لِ� أ ْرضي َوداري
َصع ْد ُت الْ ِجبا َل َو ُخضْ ُت ال ِنضا َل
َق َه ْر ُت الْ ُمحا َل َح َط ْم ُت الْقُيود
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
١٥

السلاح
بِ َع ْص ِف ال ِر ِ
ياح َونا ِر ِ
ض الْ ِكفاح
َواإِ ْصرا ِر شَ ْعبي لِ َخ ْو ِ
ِف َل ْسطي ُن داري َو َد ْر ُب انْ ِتصاري
الصمود
ض ُ
ِف َل ْسطي ُن ثاري َواأ ْر ُ
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
بِ َح ِق الْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِل الْ َع َلم
بِاأ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر ا ْل�ألَم
َساأ ْحيا ِفدائي َواأ ْمضي ِفدائي
َواأ ْقضي ِفدائي اإِلى اأ ْن اأعود
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
اأنا َت َع َل ْمت:

مات ِه َي ال َنشي ُد الْ َو َط ِن ُي الْ ِف َل ْسطي ِن ّي.
ه ِذ ِه الْ َك ِل ُ
نُ ْن ِش ُد ال َنشي َد الْ َو َط ِن َي كُ َل َصباح.

١٦

نشاط (َ :)٢ن ْق َراأ النَشيدَ ُم َل َحن ًا :
 نَ ْنق َِس ُم اإِلى ث َِلاث َم ْجموعات.
 نَ ْق ِس ُم ال َنشي َد الْ َو َط ِني اإِلى ثَلا َث ِة َم ِقاط َع بِ َع َد ِد الْ َم ْجموعات.
َ
 ُت ْن ِش ُد الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى الْ َم ْق َط َع ا ْل� أ َو َل كَما في الْ ُم َر َبع ( .) ١ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َواأ ْش ِ
واق َد ّمي لِ� أ ْرضي َوداري
َصع ْد ُت الْ ِجبا َل َو ُخضْ ُت ال ِنضا َل
َق َه ْر ُت الْ ُمحا َل َح َط ْم ُت الْقُيود
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود

 تُ ْن ِش ُد الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َي ُة الْ َم ْق َط َع الثّاني كَما في الْ ُم َر َبع ( .) 2السلاح
بِ َع ْص ِف ال ِر ِ
ياح َونا ِر ِ
ض الْ ِكفاح
َواإِ ْصرا ِر شَ ْعبي لِ َخ ْو ِ
ِف َل ْسطي ُن داري َو َد ْر ُب انْ ِتصاري
الصمود
ض ُ
ِف َل ْسطي ُن ثاري َواأ ْر ُ
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
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 تُ ْن ِش ُد الْ َم ْجمو َع ُة الثّالِ َث ُة الْ َم ْق َط َع الثّالِ َث كَما في الْ ُم َر َبع ( .) ٣بِ َح ِق الْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِل الْ َع َلم
بِاأ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر ا ْل�ألَم
َساأ ْحيا ِفدائي َواأ ْمضي ِفدائي
َواأ ْقضي ِفدائي اإِلى اأ ْن اأعود
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود

 -نُ ْن ِش ُد َجميعاً ال َنشي َد الْ َو َط ِن ّي .

اأنا َت َع َل ْمتُ :ي َع ِب ُر نَشيدُنا الْ َو َط ِن ُي عن نِ ِ
ضال الشَ ْع ِب
�س ِت ِ
قلالَ ،والْ َع ْو َدة
الْ ِف َل ْسطي ِن ّيَ ،و َح ِق ِه في الْ ُح ِر َي ِة وال ِ ْ
اإلى َو َط ِنهَ ،والدِفا ِع َع ْنه؛ لِ�أنَ ُه َو َط ُن ا ْل�آبا ِء وا ْل� أ ْجداد.
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نشاط (َ :)٣ن ْح َف ُظ النَشيدَ ا ْل َو َط ِن ّي:

الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات :
َلاث لَ ْو ٍ
ث ُ
توب َعلى كُ ِل لَ ْو َح ٍة َم ْق َط ٌع ِم ْن
حات ِم َن الْ َك ْرتونَ ،م ْك ٌ
َم ِ
قاط ِع ال َنشي ِد الْ َو َط ِن ِي بِ َل ْو ٍن ِم ْن األْ ِ
وان الْ َع َلم.
الْ َم ْق َط ُع ا ْل� أ َو ُل ِم َن ال َنشي ِد الْ َو َط ِن ّي:
* ال َت ْنفيذ :
َلاث َم ّر ٍ
نُ ْن ِش ُد َجميعاً الْ َم ْق َط َع ا ْل� أ َو َل ث َ
ات َع ِن اللَ ْو َحة
َر َقم (.)١
نُزي ُل اللَ ْو َح َةَ ،ونُ ْن ِش ُد الْ َم ْق َط َع َغ ْيباً َح َتى نُ ْت ِق َن ِح ْف َظه.
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
بِ َع ْزمي َوناري َو ُب ْر ِ
كان ثاري
َواأ ْش ِ
واق َد ّمي لِ� أ ْرضي َوداري
َصع ْد ُت الْ ِجبا َل َو ُخضْ ُت ال ِنضا َل
َق َه ْر ُت الْ ُمحا َل َح َط ْم ُت الْقُيود
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
رقم ()١
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الْ َم ْق َط ُع الثّاني ِم َن ال َنشي ِد الْ َو َط ِن ّي:
ال َت ْنفيذ :
َلاث َم ّر ٍ
نُ ْن ِش ُد َجميعاً الْ َم ْق َط َع الثّاني ث َ
ات َعنِ اللَ ْو َحة َر َقم (.)2
نُزي ُل اللَ ْو َحة َ ،ونُ ْن ِش ُد الْ َم ْق َط َع َغ ْيباً َح َتى نُ ْت ِق َن ِح ْف َظه.
السلاح
بِ َع ْص ِف ال ِر ِ
ياح َونا ِر ِ
ض الْ ِكفاح
َواإِ ْصرا ِر شَ ْعبي لِ َخ ْو ِ
ِف َل ْسطي ُن داري َو َد ْر ُب انْ ِتصاري
الصمود
ض ُ
ِف َل ْسطي ُن ثاري َواأ ْر ُ
ض الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا شَ ْع َب الْ ُخلـــود
رقم ()2

الْ َم ْق َط ُع الثّالِ ُث ِم َن ال َنشي ِد الْ َو َط ِن ّي:
ال َت ْنفيذ :
َلاث َم ّر ٍ
نُ ْن ِش ُد َجميعاً الْ َم ْق َط َع الثّالِ َث ث َ
ات َعنِ اللَ ْو َحة رقم (.)٣
نُزي ُل اللَ ْو َحة َ ،ونُ ْن ِش ُد الْ َم ْق َط َع َغ ْيباً َح َتى نُ ْت ِق َن ِح ْف َظه.
بِ َح ِق الْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِل الْ َع َلم
بِاأ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر ا ْل�ألَم
َساأ ْحيا ِفدائي َواأ ْمضي ِفدائي
َواأ ْقضي ِفدائي اإِلى اأ ْن اأعود
ض
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
الْ ُجدود
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا شَ ْعبي يا
شَ ْع َب الْ ُخلـــود
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رقم ()٣

اأنا َت َع َل ْمت :اإِنْشا َد ال َنشي ِد الْ َو َط ِن ِي َغ ْيباً.

نشاط (َ :)4ن ْل َعب:
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات :
 َط ْبشورة َ -ح ْبل - .صا ِف َرة.ال َت ْنفيذ :
نَ ْر ُس ُم َخطّاً َعلى ا ْل� أ ْرض.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
الصا ِف َرة.
س كُ ُل َم ْجمو َع َت ْين في شَ ِد الْ َح ْب ِل َب ْع َد َسما ِع ّ
َت َتنا َف ُ
جاو ُز الْ َخ َط في اللَ ِعب.
الْ َم ْجمو َع ُة الْفائِ َز ُة ِه َي الَتي ل� َت َت َ
ن ُْجري ال َت ْص ِف ِ
يات َب ْي َن الْ ِف َر ِق ال ّرابِ َح ِة والَتي لَ ْم َت ْر َبح.

2١

نشاط ( :)5نُ َل ِون:

بعزمي

وناري

وبركان

ثاري

وأشواق دمي أرضي وداري
صعدت اجبال وخضت النضال
قهرت احال حطمت القيود
َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
راغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
 -١اأ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
ناس َبة:
لِ
ِ
ْ
َ
َ
طيني.
س
ل
ف
ل
ا
................
ه
م
اس
د
َشي
ن
ني
ط
و
ٌ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ّ

ض ................
ِفدائي ِفدائي ِفدائي ***** يا اأ ْرضي يا اأ ْر َ
بِ َح ِق الْق ََس ْم َت ْح َت ِظ ِل ................
بِاأ ْرضي َوشَ ْعبي َونا ِر ا ْل�ألَم
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َساأ ْحيا ِفدائي َواأ ْمضي ِفدائي
َواأ ْقضي ِفدائي اإِلى اأ ْن ...................
الس ِ
الايجاب ِّي اأ ْثنا َء النَشي ِد ا ْل َو َط ِن ّي :
لوك إ
 -٢اأضَ ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ُ
.
.
.
.
.
.
.
.

ف بِا ْع ِت ٍ
دال وانْ ِتبا ٍه اإِلى الْ َع َلم.
اأ ِق ُ
قيبتي.
اأ ْب َح ُث في َح َ
اأضْ َحكُ َمع ُزملائيَ ،واأ َت َحد َُث َم َع ُهم.
اأنْ ِش ُد بِ َص ْو ٍت ِ
واض ٍح كَما اأريد.
اأ ْس ُكتَ ،واأ ْصغي اإِلى نشي ِد ا ْل� آ َخرين.
اأنْ ِش ُد بِ َص ْو ٍت ِ
واض ٍح َوبِ َش ْك ٍل ُم ْن َس ِج ٍم َم َع ُزملائي.
ناء ال َنشيد.
اأنْ ُظ ُر لِ ْل َع َل ِم اأ ْث َ
اأ َت َح َر ُك َب ْي َن ُز َملائي.

2٣

٣

س ِ
عاص َم ُة َو َطني فِ َل ْسطين
َمدي َن ُة ا ْل ُق ْد ِ
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

س ِ
عاص َم ُة فِ َل ْسطين.
 َي ْع ِر َف اأ َن ا ْل ُق ْد َ َي ْس َت ْن ِت َج اأهَ ِم َي َة َمدي َن ِة ا ْل ُق ْدس.سومات ِ
ِ
ذات ا ْل َعلا َق ِة بِا ْل ُق ْدس.
 ُي َل ِونَ ال ُر ُي َو ِض َح ِواج َب ُه تِجا َه َمدي َن ِة ا ْل ُق ْدس.
َ -ي ْع ِر َف ا ْل ُمدُنَ ا ْل ِف َل ْسطي ِن َية.

فَ ،و َن َت َع َرف:
نشاط (َ :)١ن ْكت َِش ُ
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات :
ُص ْندو ٌق ِم َن الْ َك ْر ِ
تون كَما في
ال َر ْسم (.)١
طاقات اأ ْو ٍ
راق ُم َر َب َع ٌة ُم َتسا ِو َي ٌة بِ َل ْو ٍن
بِ ُ
ِ
توب
واح ٍد بِ َع َد ِد َط َل َب ِة َ
الص ِ
فَ ،م ْك ٌ
َعلى كُ ِل ِ
واح َد ٍة ِم ْنها ْاس َم َمدي َن ٍة
ِف َل ْسطي ِن َي ٍة كَما في ال َر ْسم (.)2
2٤

ال َت ْنفيذ:
الص ِ
ندوق َونَخْ ِل ُطها كَما في
نَ ْطوي ا ْل� أ ْوراقَ َ ،ون ََض ُعها في ُ
ال َر ْسمين ( )٣و(.)٤
الص ْندوقَ في الْ َو َسط.
س ِج ْل َس ًة دائِ ِر َي ًةَ ،ون ََض ُع ُ
ن َْج ِل ُ
الصندوقَ ،و َي ْح َت ِف ُظ بِها.
َيخْ تا ُر كُ ُل طالِ ٍب َو َر َق ًة ِم َن ُ
َي ْق َراُ كُ ُل ِ
واح ٍد ِمنّا ْاس َم الْ َمدي َن ِة الَتي َح َص َل َع َل ْيهاَ ،و َي ْك ُت ُبها
في اأ َح ِد الْ ُم َر َبعات.
ن َْس َت ِم ُع لِ َب ِق َي ِة اأ ْسما ِء الْ ُمد ُِن الَتي تُ ْذكَرَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الشَ ْكل (.)١

س ِ
عاص َم ُة
ا ْل ُق ْد ُ
َد ْو َلتي فِ َل ْسطين

شكل ()١
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َب ْع َد اأ ْن َت َع َر ْفنا َعلى اأ ْسما ِء ُمد ٍُن ِف َل ْسطي ِن َي ٍة ،اأقو ُم بِال�آتي ِم ْن ِخلال
الْ َج ْدول:
س َع ْن َب ِق َي ِة الْ ُمدُن.
لاف َمدي َن ِة الْ ُق ْد ِ
اأ -اأ َف ِس ُر اخْ ِت َ
ب -األَ ِو ُن في الْ َج ْد َو ِل ُم َر َب َع الْ َمدي َن ِة الَتي اأنْ َتمي اإِلَ ْيها.
اأنا َت َع َل ْمت:

َثيرةٌ.
َو َطني ِف َل ْسطي ُن في ِه ُم ُد ٌن ك َ
س َمدي َنـ ٌة ِف َل ْســطي ِن َي ٌة َو ِهـ َـي ِ
وسـ ُـي ْر َف ُع
عاص َمـ ُة َد ْولَ ِة ِف َل ْســطينَ ،
الْ ُقـ ْد ُ
ـطين َعلــى اأ ْســوارِها َب ْع ـ َد َت ْحريرِهــا ِمـ َـن
َع َل ـ ُم ِف َل ْسـ َ
�ح ِتـ ِ
الص ْهيونــي بِـ إِا ْذ ِن اللــه.
ـلال ِ
ال ِ ْ

نشاط ( :)٢نُ ِ
لاح ُظَ ،و َن ْق َر ُا:
ا ْل َم ْسجِ ُد الاأقصى :اأولى الْ ِق ْب َل َت ْي ِن
َوثالِ ُث الْ َح َر َم ْي ِن الشَ ري َف ْين.
الْ َم ْس ِج ُد ال ِق ْبلي

2٦

الصخْ َر ُة الَتي َع َر َج
قُ َب ُة الصَ ْخ َر ِة :فيها َ
ِم ْنها ال َن ِب ُي ُم َح ّم ٌد َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَ َم
السماء.
اإِلى َ
َس لَدى
ك َ
َنيس ُة ا ْل ِقيا َمةَ :مكا ٌن ُم َقد ٌ
اج الْ َم ِ
الْ َم ِ
سيح ّيو َن
الح ّج ُ
سيح ّيين ،و َيزورها ُ
ِم ْن اأنْحا ِء الْعالَم ،والْ َم ِ
سيح ّيو َن الفلسطينيون
اإذا تمكنوا من تخطّي حواجز ال�حتلال
الصهيوني.
س :سو ٌر َقدي ٌم ٍ
عالُ ،ي ُ
حيط
ُسو ُر َمدي َن ِة ا ْل ُق ْد ِ
بِالْ َب ْل َد ِة الْقَدي َم ِةَ ،ولَ ُه َس ْب َع ُة اأ ْب ٍ
توحة.
واب َم ْف َ
اأ ْحيا ُء ا ْل ُق ْدس:
لات الْ ِف َل ْسطي ِن َي ُة ُم ْن ُذ َز َم ٍن
عيش فيها الْعائِ ُ
َت ُ
َطوي ٍلَ ،و ِم ْن ه ِذ ِه ال� أ ْحياءَ :ح ّي الشَ ْيخ َج ّراح،
َو َح ّي وا ِد الْجوزَ ،و َح ّي ِس ْلوانَ ،و َغ ْيرِها.
اأ ْس ُ
واق ا ْل ُق ْدس:
اأ ْسوا ٌق َقدي َم ٌة َو َجمي َل ٌة ُم ْع َظ ُمها َم ْسقوف،
ات تِجا ِر َي ٌة ُم َت َن ِو َعة.
فيها َم َح ّل ٌ
2٧

اأنا َت َع َل ْمت:

س َمدي َن ٌة َع َربِ َي ٌة َبناها اأ ْجدا ُدنا الْ َع َر ُب ُم ْن ُذ ا ِ
السنين.
آل�ف ِ
الْ ُق ْد ُ
مين َوالْ َم ِ
سيح ّيين.
س َمدي َن ٌة ُم َقد ََس ٌة ِع ْن َد الْ ُم ْس ِل َ
الْ ُق ْد ُ
س َي َق ـ ُع ِ
ـاء
ُج ـ ْز ٌء ِمـ َـن الْ ُق ـ ْد ِ
داخ ـ َل ســورِها الْقَديــمَ ،و ُهنــا َك اأ ْحيـ ٌ
َثيــر ٌة َتقَــ ُع خــار َِج ّ ِ
ــي الشَ ــ ْيخ
ك َ
الســو ِر مثْــلَ :ح ُ
ِ
ــي ِســ ْلوان.
َجــ ّراحَ ،و َح ُ
ــي واد الْجــوزَ ،و َح ُ

نشاط (َ :)٣ن ْق َراأَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
في اأ َح ِد اأيّا ِم شَ ْه ِر َر َمضا َن الْ ُمبا َر ِك َب ْع َد ا ِ
ناولَت
آذان الْ َم ْغرِبَ ،ت َ
عائِ َل ُة (اأبو خالِد) َطعا َم ا ْل إِ� ْفطا ِر ِع ْن َد عائِ َل ِة جا ِر ِهم (اأبو َع ِل ّي)،
طين ،وكا َن
َو َب ْع َد ا ْل إِ� ْفطا ِر شا َهدوا ا ْل�أخْ با َر َعلى شاشَ ِة تِلفا ِز ِف َل ْس َ
الْ َخ َب ُر ا ْل�آتي َع ْن َمدي َن ِة الْ ُق ْدس:
ئات ا ْلاآ ِ
لاف ُي َصلّونَ في ا ْلا أ ْقصى ا ْل َي ْو َم ا ْل ُج ُم َعة)
( ِم ُ
ثُ َم دا َر َب ْي َن الْعائِ َل َت ْي ِن الْ ِحوا ُر ا ْل�آتي:
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ين
اأ َمل :انْظروا ،ما اأ ْك َث َر الْ ُم َصلّ َ
الْ َي ْوم!
َع ِل ّي :لِماذا َع َد ُد ُه ْم كَبي ٌر َي ْو َم
الْ ُج ُم َعةَ ،و َب ِق َي ُة ا ْل�أيّا ِم َع َد ُد ُهم َقليل؟
اأبــو خالِــد :لِ�أنَ ُهــم ل� َي ْســ َتطيعو َن
الص ْهيونــي َي ْم َن ـ ُع ُوصــو َل
�ح ِتــلا ُل ِ
الْ ُوصــو َل فــي َب ِق َي ـ ِة ا ْل�أيّــام ،فال ِ ْ
ــن الْ ُمــد ُِن َوالْقُــرى.
ين اإِلَ ْيهــا ِم ْ
الْ ِف َل ْســطي ِن ّي َ
�ح ِتــلا ُل الَــذي َي َت َح َك ـ ُم بِدُخولِنــا اأ ْو َع ـ َد ِم
اأ ُم َع ِلـ ّـي :نَ َع ـ ْم ،اإِنَ ـ ُه ال ِ ْ
ُدخولِنــا لِ َمدي َن ِتنــا الْ ُم َقد ََســة.
اأبو َع ِل ّيَ :ر ْغ َم كُ ِل ذلِكَ ِم ْن ِ
س بِ ْاس ِت ْمرار.
واج ِبنا زِيا َر ُة الْ ُق ْد ِ
ــب اإِلَ ْيهــا الْ ُج ُم َعــ َة الْقا ِد َمــة؛ ن َُصلّــي فــي
اأ ُم خالِــد :اإِذن لِ َن ْذ َه َ
َمسـ ِ
ـاج ِدهاَ ،ون َْش ـ َتري ِمـ ْـن اأ ْســوا ِقهاَ ،ونَــزو َر ا ْل�أما ِكـ َـن الْ ُم َقد ََس ـ َة
فيهــا.
َب ْع َد اأ ْن َق َراأْنا الْ ِحوا َر:
 -١نُناقِش:
ين لِ َمدي َن ِة الْ ُق ْدس.
 ُح ُب الْ ِف َل ْسطي ِن ّي َس فــي اأ ِي َو ْقــتَ ،ولَ ِك َننــا ل�
 كُ ٌل ِمنّــا ُي ِح ُــب اأ ْن َيــزو َر الْقُــ ْد َ
ن َْســ َتطيع.
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اأنا َت َع َل ْمت:

ِم ْن َح ِقنا زِيا َر ُة َمدي َن ِة الْ ُق ْدسِ؛ َل�أنَها ِ
عاص َم ُة َد ْولَ ِتنا ِف َل ْسطين.
ِ
واج ُبنــا تِجــا َه َمدي َنـ ِة الْ ُقـ ْدسِ :الدِفــا ُع َع ْنهــاَ ،والْ ُمحا َف َظـ ُة َع َل ْيهــا،
الصــلا ُة فيهــاَ ،و َت ْعزي ـ ُز ُصمــو ِد
َو َعلــى ُم َقدَســاتِهاَ ،و َ
�ح ِتــلال.
اأ ْه ِلهــا؛ َحتّــى ن َُح ِر َرهــا ِمـ َـن ال ِ ْ

نشاط ( :)4نُ َل ِون:
ا ْل َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات :
األْوا ٌن َخ َش ِب َية.
نيس ِة
َر ْس ٌم لِ ُق َب ِة َ
الصخْ َرةَ ،ر ْس ٌم لِ ْل َم ْس ِج ِد ال ِق ْبليَ ،ر ْس ٌم لِ َك َ
الْ ِقيا َمة.
ال َت ْنفيذ:
ِ
ميل
نُ َل ِو ُن َجمي َع اأ ْجزا ِء ال ّر
سب َت َخ ُي ِلنا لِ ْل َم ْن َظ ِر الْ َج ِ
سوماتَ ،ح َ
َنيس ِة الْ ِقيا َمة.
لِ ُق َب ِة َ
الصخْ َر ِةَ ،والْ َم ْس ِج ِد ال ِق ْبليَ ،وك َ
ش في ا ْل�ألْوان الَتي لَ َونّا بِها.
نَ َتنا َق ُ

٣0

٣١

نشاط ( :)5نُ َص ِمم:

الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات :
ُص َو ٌر ُمخْ َت ِل َف ٌة تُ َمثِ ُل سو َر الْ ُق ْدس،
واب الْ َم ْس ِج ِد
َواأ ْبوا َبهَ ،واأ ْب َ
ا ْل� أ ْقصىَ ،واأ ْسواقَ الْ ُق ْدس،
َوا ْل�أما ِك َن الْ ُم َقد ََسةَ ،وا ْل� أ ْحياء،
َوالْ
ِ
حارات الْقَدي َمة.
واح ِم َن الْ َك ْر ِ
تون ِ
ذات الْ َح ْج ِم
األْ ٌ
الْ َكبير.
ما َد ٌة ِ
ل�صقَة.
ال َت ْنفيذ:
ٍ
سومات ُمخْ َت ِل َف ًة لِ ْل ُق ْدسَ ،وما فيها ِم ْن
ن َْج َم ُع ُصوراً اأ ْو ُر
اأما ِك َن دي ِن َي ٍة اأ ْو اأ َث ِر َية.
نُ ْل ِص ُق ُص َو َر اأ ْب ِ
س َعلى لَ ْو َحة.
واب سو ِر الْ ُق ْد ِ
نُ ْل ِص ُق ُصو َر اأ ْس ِ
س َعلى لَ ْو َحةَ ،و ُص َوراً لِ ْل َم ْس ِج ِد
واق الْ ُق ْد ِ
َنيس ِة الْ ِقيا َمة َعلى لَ ْو َح ٍة اأخْ رى .
ال ِق ْبليَ ،وقُ َب ِة َ
الصخْ َرةَ ،وك َ
كان ُم ِ
نَقو ُم بِ َع ْر ِضها في َم ٍ
ناسب .
والص ِ
فوف ا ْل�أخرى؛
الص ّف ْي ِن ا ْل� أ َو ِل َوالثّانيُ ،
نَ ْدعو َط َل َب َة َ
لِ ُمشا َه َدتِها َو َت ْعري ِف ِهم بِها.
٣2

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
الْ َوسائِ ُل َوا ْل�أدوات :
بلاس ِ
تيك َي ٌة بِ َع َد ِد
ك ٌغير ٌة اأ ْو بِطاقاتِ - .سلا ٌل ْ
ُرات َص َ
الْ َم ْجموعات ،لِ ُك ّل َم ْجمو َع ٍة َسلَتانِ - .
صاف َرةَ - .طبشو َرة.

ال َت ْنفيذ:
ف كُ ُل َم ْجمو َع ٍة في ِ
قاطرة.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعاتَ ،و َت ِق ُ
قاطــراتَ ،ون ََض ـ ُع لِ ـ ُك ِل ِ
ـط الْ ِبدا َي ـ ِة اأمــا َم الْ ِ
نَ ْر ُس ـ ُم َخـ َ
قاطـ َـر ٍة َس ـلَ ًة
َعلــى ُب ْعــ ِد ( ١٥م) كَمــا فــي ال َر ْســم (.)١
ــب ا ْل� أ َو ُل فــي كُ ِل ِ
َي ْبــ َداأ ال ّل ِ
الص ِاف َــر ِة
قاط َــر ٍة ِع ْنــ َد ســما ِع ّ
اع ُ
الســلَةَ ،والْ ِت ِ
قــاط ك َُــر ٍة اأ ْو بِطا َقــةَ ،والْ َعــ ْو َد ِة
بِال َر ْكــ ِ
ض اإِلــى َ
بِ ُســ ْر َع ٍة لِ ِ
الســلَ ِة الْفا ِر َغــ ِة الْ َم ْوجــو َد ِة فــي
قاط َرتِــهَ ،و َوضْ ِعهــا فــي َ
ا ِآخـ ِر الْ ِ
قاطـ َـرةَ .وه َكــذا َياأْتــي َد ْو ُر َجميـ ِـع ال َط َل َبـ ِة َعلــى ال َتوالــي كَمــا
فــي ال َر ْســم (.)١
ــن الْ ُك ِ
ــرات اأ ِو
َتفــو ُز َم ْجمو َع ُتنــا ِع ْندَمــا َت ْج َمــ ُع اأ ْك َب َــر َعــ َد ٍد ِم َ
الْ ِبطاقــات ،ثُــ َم نُ ْط ِلــ ُق َع َل ْيهــا ْاســ َم َم ْجمو َعــ ِة الْقُــ ْدس.
٣٣

نشاط (َ :)٧ن ِص ُل إاِلى ا ْل ُق ْدس:
ال َت ْنفيذ:
ص نَ ْر ُس ُم الْ َخ َط ِ
داخ َل الْ َم َم ِر الَذي ِ
يوصلُنا اإِلى َمدي َن ِة
بِ َق َل ِم َرصا ٍ
الْ ُق ْدس.

٣٤

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
حيحة:
 - ١اأضَ ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َر ْم ِز ا ْل إِاجا َب ِة الصَ َ
ِ
طين ِه َي:
عاص َم ُة َد ْولَ ِة ِف َل ْس َ
اأ  -را َم الله .ب -الْ ُق ْدس .جَ -غ َزة.
ِ
واح َد ٌة ِم َن ا ْل�آتِ َية َل ْي َس ْت ِم َن الْ ُمد ُِن الْ ِف َل ْسطي ِن َية:
جَ -ب ْي َت لَ ْحم.
اأ  -يافا .ب -د ْي ُر الْ َب َلح.

دَ -ح ْيفا.
دَ -ع ّمان.

الصو َر َة َم َع ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ُم ِ
ناس َبة:
 - ٢اأ ِص ُل ّ
ُي ُ
س الْقَدي َمة.
حيط بِ َب ْل َد ِة الْ ُق ْد ِ
الْ َم ْس ِج ُد الَذي با َر َك ُه الل ُه َوبا َر َك ما َح ْولَه.
َس ِع ْن َد الْ َم ِ
سيح ّيين.
َمكا ٌن ُم َقد ٌ
الْ َمكا ُن الَذي َع َر َج ِم ْن ُه ال َن ِب ُي ُم َح َم ٌد
السماء.
َصلّى الله َع َل ْي ِه َو َسلَ َم اإِلى َ
٣٥

ش ِ
واجبي تِجا َه َمدي َن ِة ا ْل ُق ْدس.
 - ٣اأناقِ ُ
حيحةَ ،و إاِشا َر َة ( )
 -4اأضَ ُع إاِشا َر َة ( ) ُمقا ِب َل ا ْل ِعبا َر ِة الصَ َ
ُمقا ِب َل ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ِ
خاطئَة:
س ِهي ما ِ
السو ِر في الْ َب ْل َد ِة الْقَدي َمة.
داخ َل ّ
الْ ُق ْد ُ َ

(

)

(

)

س َبناها اأ ْجدا ُدنا الْ َع َر ُب ُم ْن ُذ ا ِ
السنين( .
آل�ف ِ
الْ ُق ْد ُ

)

مين َفقَط.
س َمدي َن ٌة ُم َقد ََس ٌة ِع ْن َد الْ ُم ْس ِل َ
الْ ُق ْد ُ

٣٦
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اس ِت ْق ِ
ِذ ْكرى إِا ْع ِ
لال فِ َل ْسطين
لان ْ
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

اس ِت ْق ِ
اس ُم ا ْلقائِ ِد ا ْل ِف َل ْسطي ِن ّي الَذي
طين ِم ْن َح ْيثْ :
 َي ْع ِر َف إِا ْعلانَ ْلال فِ َل ْس َ
اأ ْع َلنَهَ ،وتاريخُ إِ
الا ْعلان.
اس ِت ْق ِ
لال فِ َل ْسطين.
ض َمظا ِه ِر ْ
 َي ْس َت ْن ِت َج َب ْع َِ
عيقات ُح ِ
اس ِت ْقلالِها ا ْلكا ِمل.
 ُي َو ِض َح ُمطين عَلى ْ
صول فِ َل ْس َ
اس ِت ْق ِ
 ُي ْدرِكَ َد ْو َر ُه في ا ْل ُمشا َر َك ِة ِباحْ ِت ِفال إِا ْع ِ
ِتاريخ
لان ْ
لال َد ْو َل ِة فِ َل ْس َ
طين ب ِ
ِ ١١/ ١5م ْن ُك ِل عام.

نشاط ( :)١نُشا ِهدَُ ،ونُ ِ
لاحظ:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
ض اأ ْو ُم َس ِجل.
ِجها ُز َع ْر ٍ
ريط َص ْوتِ ٌي ُم َس َج ٌل َع َل ْي ِه َم ْق َط ُع اإِ ْع ِ
ص ُم ْد َم ٌج ،اأ ْو شَ ٌ
لان
قُ ْر ٌ
�س ِت ْق ِ
الصو َرة َر ْقم ( .) ١
لال ،اأ ِو ّ
ال ِ ْ
ال َت ْنفيذ:
ِض الْما َد َة الْ ُم َس َج َلةَ ،ونُشا ِه ُد َون َْس َت ِم ُع لِ َم ْق َط ِع الْفي ْديو ،اأ ْو
نَ ْعر ُ
ن َْس َم ُع َص ْوتاً ُم َس َجلا ً لِلشَ هي ِد ِ
ياسر َع َرفات في اإِ ْع ِ
�س ِت ْقلال،
لان ال ِ ْ
َو ن ِ
الصو َر َة َر ْقم ( .) ١
ُلاح ُظ ّ
٣٧

نُ ْع ِل ُن بِ ْاس ِم اللهَ ،وبِ ْاس ِم
الشَ ْع ِب الْ َع َربِ ِي الْ ِف َل ْسطي ِن ّي،
ِقيا َم َد ْولَ ِة ِف َل ْسطين،
َف ْوقَ اأ ْر ِضنا الْ ِف َل ْسطي ِن َية،
َو ِ
س الشَ ريف.
عاص َم ُتها الْ ُق ْد ُ

()١
ل�ح ْظت:
َب ْع َد اأ ْن شا َه ْد ُت َو َس ِم ْع ُت َو َ
اأ ْس َت ْن ِت ُج ْاس َم الْ َم ْوضو ِع الَذي شا َه ْدتُ ُه َو َس ِم ْع ُته.
اأنا َت َع َل ْمت:

اأ ْع َلـ َـن الشَ ــهي ُد ِ
ـس ُم َن َظ َمـ ِة ال َت ْحريـ ِر الْ ِف َل ْســطي ِن َي ِة
ياسـ ُـر َع َرفــات َرئيـ ُ
ـطين ِمـ َـن الْ َجزائِر ،بِتاريـ ِـخ ١988/١١/١٥م،
ْاسـ ِت ْقلا َل َد ْولَـ ِة ِف َل ْسـ َ
َو َي ْح َت ِف ـ ُل الشَ ـ ْع ُب الْ ِف َل ْســطي ِن ُي فــي هــذا التّاريـ ِـخ ِمـ ْـن كُ ِل عــا ٍم
بِ ِذ ْكــرى اإِ ْعـ ِ
�سـ ِتقلال.
ـلان ال ِ ْ
َد ْولَ ُتنــا َسـ ُتقا ُم َعلــى اأ ْر ِضنــا الْ ِف َل ْســطي ِن َي ِة َو ِ
عاص َم ُتهــا
الْ ُق ـ ْدس.

٣8

اس ِت ْق ِ
لال َد ْو َل ِة فِ َل ْسطين:
نشاط ( :)٢نُ َمثِ ُل إِا ْعلانَ ْ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
توب َع َل ْيها َك ِل َم ُة ال َرئيس ،كَما
بِطا َق ٌة َم ْك ٌ
في الشَ ْكل ( .) ١
س الشَ هي ِد الْقائِ ِد اأبو
س ُت ْش ِب ُه َملابِ َ
َملابِ ُ
“ح َطة”َ ،و ِعقال).
باس َع ْس َك ِر ّيَ ،وكو ِف َي ٌة ِف َل ْسطي ِن َية َ
َع ّمار( لِ ٌ
ال َت ْنفيذ:
نَخْ تا ُر ِ
واحداً اأ ْو اأ ْك َثر لِ ُي َمثِ َل شَ خْ ِص َي َة الْقائِ ِد اأبو َع ّمار.
س الْكو ِف َي َةَ ،والْ ِعقال.
َي ْل َب ُ
ُي َقلِ ُد َح َر ِ
س اأبو َع ّمار.
كات َو َص ْو َت ال َرئي ِ
ئيس ِخطا َبه :نُ ْع ِل ُن بِ ْاس ِم اللهَ ،وبِ ْاس ِم الشَ ْع ِب
ُي ْلقي الطّالِ ُب ال َر ُ
الْ َع َربِ ِي الْ ِف َل ْسطي ِن ّيِ ،قيا َم َد ْولَ ِة ِف َل ْسطينَ ،ف ْوقَ اأ ْر ِضنا الْ ِف َل ْسطي ِن َية،
َو ِ
س الشَ ريف (كَما في ال َر ْسم رقم .)2
عاص َم ُتها الْ ُق ْد ُ

ُي َص ِف ُق ال َط َل َب ُة ْاح ِتفال� ً بِا ْل إِ� ْعلان.
ُي َك َر ُر الْ َم ْش َه ُد ِع َد َة َم ّر ٍ
لاح َظ ِة َم ْن َقلَ َد اأ ْك َثر.
ات َم َع ُم َ
٣9

نشاط ( :)٣نُ ِ
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج :

َمظا ِه ُر
اس ِت ْقلال
ا ِل ْ

اأنا َت َع َل ْمت:

٤0

اس ِت ْق ِ
لال التّام.
َد ْولَ ُتنا ِف َل ْسطي ُن في َطري ِقها لِ ِل ْ
ــن َمظا ِهــ ِر ْاســ ِت ْق ِ
لال ِف َل ْســطينُ :وجــو ُد َع َلــم،
ِم ْ
َو َرئيــسَ ،و ِ
ــس َت ْشــري ِع ّي( َب ْرلَمان)،
عاص َمــةَ ،و َم ْج ِل ٌ
ـش ِف َل ْســطي ِن ّيَ ،وجــوا ُز َسـفَرَ ،ووِزاراتَ ،و ُع ْم َلـ ٌة
َو َج ْيـ ٌ
خاصــ ٌة بِهــا.
َ

نشاط ( :)4نُ ِ
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج :

اأنا َت َع َل ْمت:

ـس فــي َع ـ َد ِم ُحصولِنــا
ال ِ ْ
�ح ِتــلا ُل إِال� ْســرائي ِل ُي ُه ـ َو َ
السـ َـب ُب ال َرئيـ ُ
لال الْ ِ
�س ـ ِت ْق ِ
كامــل.
َعلــى ال ِ ْ
ــن َحــ ِق الشَ ــ ْع ِب الْ ِف َل ْســطي ِن ِي اأ ْن ُي ِ
ناضــ َل َحتّــى
ِم ْ
َي ْح ُص ـ َل َعلــى َد ْولَ ِت ـ ِه الْ ُم ْس ـ َت ِقلَ ِة َك َغ ْي ـ ِر ِه ِمـ ْـن شُ ـ ِ
ـعوب
ا ْل� أ ْرض.
٤١

نشاط ( :)5نُشارِكُ في َي ْو ِم إِا ْع ِ
اس ِت ْقلال :
لان ا ِل ْ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َدلْ ُو ماء. اأ ْشتا ُل ُورو ٍد ،اأ ْو اأ ْشتا ُل اأ ْشجارِ - .م ْج َر َفة. ِ اأ ْعلام.�س ِت ْقلال.
توب َع َل ْيها شَ َج َر ُة ال ِ ْ
ياف َط ٌة َم ْك ٌ
 اأ ْقلام.واح ِم َن الْ َك ْرتون.
 ِحبا ُل زي َنة. األْ ٌال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم في َم ْجموعات.
الْ َم ْجمو َع ُة ا ْل�أولى َت ْز َر ُع كا ْل�آتي-:
ُي َح ِد ُد اأ ْفرا ُد الْ َم ْجمو َع ِة َمكانًا ُم ِ
ناسباً لِزِرا َع ِة ا ْل� أ ْشجار.
تُ َو َز ُع َعلى ال َط َل َب ِة اأ ْدوا ُر الْ َح ْفرَ ،وال ِزرا َعةَ ،واإِ ْحضا ِر الْماء،
َوال� ْع ِتنا ِء بِالْ َم ْزروعات كَما في ال َر ْسم (. )١

()١
نُ َث ِب ُت الْ ِ
ياف َط َة بِجانِ ِب ا ْل� أ ْش ِ
تال الَتي َز َر ْعناها .
٤2

الْ َم ْجمو َع ُة الثّانِ َية تُ ِع ُد ال ّزي َن َة كا ْل�آتي:
تُ ِع ُد ا ْل� أ ْعلام.
تُ ِع ُد ِحبا َل ال ّزي َنة.
َت ْك ُت ُب ِش ٍ
واح
عارات َعلى األْ ِ
الْ َك ْرتون.
تُ َعلِ ُق َم ْجمو َع ٌة ثالِ َث ٌة ا ْل� أ ْعلا َم،
َو ِحبا َل ال ّزي َن ِة ،والْيا ِفطات.
نُشا ِر ُك َجميعاً في َت ْنفي ِذ َفعالِ ّي ِ
�س ِت ْق ِ
لال كَما في ال َر ْسم
ات َي ْو ِم ال ِ ْ
رقم (َ )٣وال َر ْسم َر ْقم (.)٤

اأنا َت َع َل ْمت:

نُشــا ِر ُك فــي َفعالِ ّي ِ
ال�ســ ِت ْقلالِ ،مثْــلَ :ر ْف ِــع ا ْل� أ ْعــلا ِم
ــات َيــ ْو ِم ْ
الس ِ
ــاحات
الْ ِف َل ْســطي ِن َيةَ ،و َت ْزييــنِ الْ َم ْد َر َســةَ ،والشَ ــوارِعَ ،و ّ
الْعا َمــةَ ،وزِرا َعــ ِة ا ْل� أ ْشــجارَ ،والْ َح ِ
ــن َيــ ْو ِم
ديــث َع ْ
الص ِ
ال�ســ ِت ْق ِ
باح َيــةَ ،والْ ُمشــا َر َك ِة
لال فــي ا ْل إِ�ذا َعــ ِة َ
ْ
�ح ِتفــال�ت.
فــي ال ِ ْ
٤٣

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
ْ
ِ
�س ِت ْقلال اأ ْو جائِزة.
ال
س
كُراتَ ،كاأ ُ ْ
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعاتَ ،وكُ ُل َم ْجمو َع ٍة ُت ْق َس ُم اإِلى َفري َق ْين.
َي ْل َع ُب كُ ُل َفريق َِي الْ َم ْجمو َعة لُ ْع َب َة ك َُر ِة الْ َقدَم.
َي ْل َع ُب الْفَري ُق الْفائِ ُز ِم ْن كُ ِل َم ْجمو َع ٍة َم َع الْ ِف َر ِق الْفائِ َز ِة ِم َن
ِ
موعات ا ْل�أخْ رى بِ َش ْك ٍل َد ْور ّي.
الْ َم ْج
ْ
ِ
�س ِت ْق ِ
َي ْح ُص ُل الْفَري ُق الْفائِ ُز في ال ِنها َي ِة َعلى َكاأ
لال اأ ْو جائِ َزة.
ال
س
ِ
ْ

٤٤

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
بارات الاآتِ َي ِة بِما ُي ِ
راغ في ا ْل ِع ِ
 -١اأ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
ناس ُبها:
طين ُه َو
الْقائِ ُد الْ ِف َل ْسطي ِن ُي الَذي اأ ْع َل َن ْاس ِت ْقلا َل ِف َل ْس َ
..............................
ن َْح َت ِف ُل بِ إِا ْع ِ
لان ْاس ِت ْق ِ
تاريخ ...................
طين بِ ِ
لال ِف َل ْس َ
ِم ْن كُ ِل عام.

اس ِت ْق ِ
لال لِدَ ْو َل ِة فِ َل ْسطين.
 – ٢اأ ْذ ُك ُر َمظا ِه َر ا ِل ْ
اس ِت ْقلالِها
طين عَلى ْ
 – ٣ما الَذي َي ْم َن ُع ُحصولَ َد ْو َل ِتنا فِ َل ْس ُ
ب َِش ْك ٍل كا ِمل؟
 -4اأ ْق َت ِر ُح ُص َور ًا َس َن ْط َب ُعها عَلى نُقو ِدنا ا ْل ِف َل ْسطي ِن َي ِة في ا ْل ُم ْس َت ْق َبل.

٤٥
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بي َئ ُة َو َطني َجمي َلة
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

السهْ ل ،ا ْلوادي ،ا ْل َب ْحر.
 َي ْع ِر َف َم ْفهو َم ا ْل َج َبلَ ، ُي َل ِونَ َمظا ِه َر َطبي ِع َية ( َج َبل َ -سهْ ل  -وادي َ -ب ْحر )السهْ ل – ا ْلوادي.
 ُي َص ِم َم َش ْك َل ا ْل َج َبل َ - َي ْس َت ْن ِت َج َجمالَ بي َئ ِة فِ َل ْسطين.ُ -ي ْدرِكَ ُط ُر َق ا ْل ُمحا َف َظ ِة عَلى بي َئ ِة َو َط ِنه.

نشاط ( :)١نُشا ِهدَُ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

٤٦

اأنا َت َع َل ْمتَ :و َط ُننا ِف َل ْسطي ُن في ِه ِجبالَ ،و ُسهول،
َواأ ْو ِد َيةَ ،وبِحار.

نشاط ( :)٢نُ َل ِونُ َمظا ِه َر بي َئ ِة َو َط ِننا :
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 األْوا ٌن َخ َش ِب َية - .ال َر ْس َم ُة الَتي في الْ ُم َر َبع .ال َت ْنفيذ:
الس ْهلَ ،والْوادي ،بِاألْ ٍ
وان ُمخْ َت ِلفَة.
األَ ِو ُن الْ َج َبلَ ،و َ
نَ ْك ُت ُب ْاس َم كُ ِل ِم ْن َط َق ٍة قُ ْمنا بِ َت ْلوي ِنها.

٤٧

نشاط ( :)٣نُ َف ِك ُرَ ،و َن ْع ِرف:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 اأ ْر َب ُع بِ ٍلومات َع ْن كُ ِل َم ْظ َهر.
توب َع َل ْيها َم ْع ٌ
طاقات ،كُ ُل بِطا َق ٍة َم ْك ٌ
ال َت ْنفيذ:
َي ْق َراأ الطّالِ ُب ا ْل� أ َو ُل الْ َم ْع ِ
لومات الَتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْساأ ُلَ :م ْن اأنا،
َو َي ْن َت ِظ ُر اإِجا َب َة ال َط َل َبة.
َي ْق َراأ الطّالِ ُب الثّاني الْ َم ْع ِ
لومات الَتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْساأ ُلَ :م ْن اأنا،
َو َي ْن َت ِظ ُر اإِجا َب َة ال َط َل َبة.
َي ْق َراأ الطّالِ ُب الثّالِ ُث الْ َم ْع ِ
لومات الَتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْساأ ُلَ :م ْن
اأناَ ،و َي ْن َت ِظ ُر اإِجا َب َة ال َط َل َبة.
َي ْق َراأ الطّالِ ُب ال ّرابِ ُع الْ َم ْع ِ
لومات الَتي َعلى بِطا َق ِت ِهَ ،و َي ْساأ ُلَ :م ْن اأنا،
َو َي ْن َت ِظ ُر اإِجا َب َة
ال َط َل َبة.
نَخْ تا ُر طالِباً
جيل
لِ َت ْس ِ
الْ َم ْعلومات.

٤8

اأنا َت َع َل ْمت:

الْ َج َبلِ :م ْن َط َق ٌة ُم ْر َت ِف َع ٌة لَ ُه ِق َمة.
الس ْهلِ :م ْن َط َق ٌة ِ
واس َع ٌة ُم ْن َب ِس َطة.
َ
الْواديِ :م ْن َط َق ٌة ُم ْن َخ ِف َض ٌة َب ْي َن َج َب َل ْين.
الْ َب ْحرِ :م ْن َط َق ٌة ِ
واس َع ٌة ِم َن الْ ِمياه.

الس ْه ِلَ ،وا ْلوادي:
نشاط ( :)4نُ َص ِم ُم ُم َج َسد ًا لِ ْل َج َب ِلَ ،و َ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
س ُم َبلَ ٌل بِالماء ،أا ِو الْ َم ْلتي َنة ،أا ِو الْ َجرائِ ِد الْ َم ْنقو َع ِة بِالْما ِء لِهذا
 ِج ْب ٌالْ َغ َرض.
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
َم ْجمو َع ُتنا ا ْل�أولى َت ْش َت ِر ُك
في َع َم ِل َج َبل.
َم ْجمو َع ُتنا الثّانِ َي ُة َت ْش َت ِر ُك في
َع َم ِل َس ْهل.
َم ْجمو َع ُتنا الثّالِ َث ُة َت ْش َت ِر ُك في َع َم ِل وادي.
٤9

نشاط ( :)5نُشا ِهدَُ ،ونُ َع ِب ُر ع َْن َج ِ
مال بي َئ ِة َو َطني.

اأنا َت َع َل ْمت:

الســهو ُل
َطبي َعـ ُة بِــلادي ِف َل ْســطين َجمي َلـ ٌة ُم َت َن ِو َعــة ،فيهــا الْ ِجبــا ُل َو ُ
َوا ْل� أ ْو ِد َيـ ُة َوالْ ِبحــار.
ـض ِم ْن َط َقـ ٍة فــي الْعالَــم ،هـ ِذ ِه ال ِم ْن َط َق ُة
فــي َو َطنــي اأخْ َفـ ُ
ِهـ َـي اأريحــا والْ َب ْحـ ُـر الْ َم ِيت.
َباتات ُم َت َن ِو َعة.
وانات َب ِر َي ٌةَ ،واأ ْزهارَ ،ون ٌ
في َو َطني َح َي ٌ

٥0

نشاط ( :)٦نُ ِ
لاحظ:

لاح َظ ِتنا:
َب ْعدَ ُم َ
الصو َرة َ ١و  2و.٣
ف ما في ّ
ن َِص ُ
نُ ْعطي َراأْ
ِ
ْ
أ
ِ
ِ
ْ
الص َو ِر الثَلاثَة.
ش
�
ل
ا
ه
ب
م
قو
ي
ما
ب
نا
ي
ُ
خاص في ُ
َ
َ
ُ
واجبي اأ ْن اأ ِ
اأنا َت َع َل ْمتِ :م ْن ِ
حاف َظ َعلى بي َئ ِة
َوطني َجمي َلة.
٥١

نشاط (َ :)٧ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 ِ َطبشورة .صافرة.
ياس َخ ْيش.
 اأ ْك ُال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجمو َعتين.
نَ ْر ُس ُم َخطّاً لِ ْل ِبدا َي ِة َو َعلى ُب ْع ِد  ٦اأ ْمتا ٍر نَ ْر ُس ُم َخطّاً لِل ِنها َية.
َي َض ُع الطّالِ ُب ا ْل� أ َو ُل ِم ْن كُ ِل َم ْجمو َع ٍة َق َد َم ْي ِه في الْكيس.
َي ْن َط ِل ُق الْ ُم َتسابِق ِ
الصا ِف َر ِة َق ْفزاً َحتّى َخ ِط ال ِنها َي ِة ،ثُ َم
َان ِع ْن َد َسما ِع ّ
الْ َع ْو َد ُة َق ْفزاً اإِلى َخ ِط الْ ِبدا َية.
الْفائِ ُز َم ْن َيعو ُد َق ْب َل ُم ِ
ناف ِسه.
السباق،
َياأْ ُخ ُذ ال َطالِ ُب التّالي ِم ْن كُ ِل َم ْجمو َع ٍة الْكيسَ ،و ُي ْك ِم ُل ِ
َوه َكذا.
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َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :

 -١اأ ْكت ُُب َوصْ ف ًا:
لِ ْل َج َبل ................................... :
لس ْهل ................................... :
لِ َ
لِ ْلوادي................................... :
 -٢اأ ْك ِم ُل ِكتا َب َة ال ِرسا َل ِة الاآتِ َي ِة ِلا أ ْختي ،اأ َب ِي ُن فيها َجمالَ َو َطني
فِ َل ْسطين:
السلا ُم َع َل ْي ُكم َو َر ْح َم ُة الل ِه َو َب َركا ُته
َ
اأخْ تي الْ َعزي َزة .......................
طين َف ْت َر ًة َطوي َلةَ ،واأ ْرجو اأ ْن
لَ َق ِد ْاش َت ْقنا اإِلَ ْي ِك َب ْع َد ِغيابِ ِك َع ْن ِف َل ْس َ
َتزورينا في اأ ْق َر ِب َو ْق ٍت ُم ْم ِكن؛ لِ َن َت َج َو َل في بي َئ ِة َو َط ِننا ِف َل ْسطين،
َون َْس َت ْم ِت َع بِ َجمالِهاَ ،ح ْي ُث َس ُنشا ِه ُد ..........................
......................................................
......................................................
......................................................
الْ ُم ْر ِسل ............. :
٥٣

حيحةَ ،و إاِشا َر َة
) اأما َم ا ْل َعبا َر ِة الصَ َ

 – ٣اأضَ ُع إاِشا َر َة (
( ) اأما َم ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ِ
خاطئَة:
)
(
اأ -نُزي ُل الْ ِحجا َر َة ِم ْن اأ ْر ِضنا َونَ ْز َر ُعها.
بِ -ع ْندَما نَخْ ُر ُج في ر ِْح َل ٍة َم َع الْعائِ َل ِة ،نَ ْت ُر ُك َبقايا ال َطعا ِم َعلى
)
ا ْل� أ ْرض( .
سير ُب ِ
)
يوضها( .
ض َص ْي َد الْ َعصافيرَِ ،و َت ْك َ
جـ  -نَ ْرفُ ُ

عيش في ِم ْن ِط َق ِة َس َك ِننا ،ثُ َم
 -4اأ ْر ُس ُم في ا ْل ُم َرب َِع َنبات ًا َو َح َيوان ًا َي ُ
اس َمه:
اأ ْكت ُُب ْ
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ا ْل َو ْحدَ ُة الثّانِ َية

َك ْي َف اأ َت َص َر ُف َم َع الاآ َخرين

١

َحاور
َنت َ
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

 َي ْع ِر َف َم ْعنى ا ْل ِحوار . َي ْس َت ْن ِت َج اأ َن ا ْل ِحوا َر َوسي َل ٌة لِلتَفا ُه ِم َو َح ِل ا ْل ُم ْش ِكلات .داب ا ْل ِحوار .
ُ -ي َب ِي َن آا َ

نشاط ( :)١نُ ِ
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج :
كَلا ُمك َصحيح

٥٦

َواأنا اأوافِق

نشاط ( :)٢نُ َمثِ ُلَ ،و َن ْع ِرف :
ال َت ْنفيذ:
نَخْ تا ُر َعدَداً ِم َن ال َط َل َبة.
ُي َح ِض ُر كُ ُل ِ
واح ٍد ِم ْن ُه ْم َم ْو ِقفاً.
ُي َم ِث ُل كُ ُل ِ
ف.
ف بِا ْل إِ�شار ِة اأما َم َط َل َب ِة َ
الص ّ
واح ٍد الْ َم ْو ِق َ
ُي َخ ِم ُن ال َط َل َب ُة ما ُه َو الْ َم ْو ِقف.
اأنا َت َع َل ْمت:

شارات الْ ُم َتبا َدلَ ُة َب ْي َن ا ْث َن ْينِ اأ ْو اأ ْك َثرَ ،ع ْن
مات اأ ِو ا ْل إِ� ُ
الْ ِحوا ُر ُه َو الْ َك ِل ُ
َم ْوضو ٍع ُم َع َين.
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نشاط (َ :)٣ن ْق َراأَ ،و َن ْس َت ْن ِتج :
ــن
عــا َد ا ْل� أ ُب َوا ْل� أ ُم ِم َ
الْ َع َمـ ِـل اإِلــى الْ َب ْيـ ِ
ـت ،وكا َن
وســ ْلمى
ا ْبنا ُهمــا ُع َم ُــر َ
َي َتجا َد ِ
ل�ن بِ َصـ ْو ٍت ُم ْر َت ِفع،
و ُي ِ
قاط ُع كُ ٌل ِم ْن ُهما ال� آ َخر.
ـس الْ َجمي ـ ُع فــي ُغ ْر َف ـ ِة
َج َلـ َ
�س ـ ِت ْقبالَ ،ودا َر َب ْي َن ُهــم الْ ِحــوا ُر ال�آتــي :
ال ِ ْ
ـت َطريقـ ُة الـ َكلا ِم َب ْي َن ُكمــا ُم ْز ِع َجـ ًة يــا اأ ْبنائــيَ ،واأنَــا
ا ْل� أ ُم  :لَ َقـ ْد كانَـ ْ
َغ ْيـ ُـر ِ
راض َيـ ٍة َعـ ْـن ذلِــك.
ال� أ ُبَ :واأنَا كَذلِكَ ،ف َما الَذي َحد ََث َب ْي َن ُك َما ؟
ُع َمــر :األَـ ْم نَ َت ِفـ ْق كُلُنــا اأ ْن نَخْ ـ ُـر َج فــي ر ِْح َلـ ٍة اإلــى َمـ ٍ
ـكان نَخْ تــا ُر ُه اأنَــا
َو َسـ ْل َمى؟ ِ
ـب اإِلــى َم ْز َر َع ِة
لك َننــي اخْ َت َل ْفـ ُ
ـت َم َعهــا؛ َفاأنَــا اأريـ ُد اأ ْن نَ ْذ َهـ َ
َجـ ّدي فــي الْ َق ْر َيــة.
ـب َجميع ـاً اإِلــى شـ ِ
ـاط ِئ الْ َب ْح ـ ِر
قا َط َع ْتــه َس ـ ْلمىَ :واأنَــا اأري ـ ُد اأ ْن نَ ْذ َهـ َ
هــذا ا ْل� أ ْســبوع ،ل ِكـ َن ُع َمــر ل� َي ْسـ َت ِم ُع لــي.
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قان َعلــى الْ َمـ ِ
ـف َسـ َت َت ِف ِ
ـكان ،اإِذا لَـ ْم َت َتحاورا بِهدوء؟
ال� أ ُبَ :و َك ْيـ َ
ـب ِم ْن ُكمــا ال� آ َن ال َتحـ ُـاو َر لِ َح ّل ال ُم ْشـ ِك َلة.
اأ ْطلُـ ُ
ُع َم ُــرَ :ح َســناً يــا اأبــي ،اأنــا اأ ْع َتــ ِذر ،مــا َراأْ ُي ِ
ــك يــا َســ ْلمى اأ ْن
ــب اإِلــى ِ
شــاط ِئ الْ َب ْحــ ِر نِهايــ َة هــذا ال�أســبوع؟ ل� أ َن الْ َجــ َو
نَ ْذ َه َ
َســيكو ُن حــا ّراًَ ،ف َن ْس َــبح فــي المــاءَ ،ونَ ْل َعــب بِالْ َر ْمــ ِل.
َســلمى :هــذا َج ّيــدَ ،وفــي ُع ْط َلــ ِة ال�أســبو ِع القــا ِد ِم َســ َن ْذ َه ُب
لِ َم ْز َر َعـ ِة َجـدَي فــي الْ َق ْر َيـ ِةَ ،و ِمـ ْـن ال ُم َت َوقَـ ِـع اأ ْن َيكــو َن الْ َج ُو لَطيفاً،
َف َن ْسـ َتم ِتع بِمشــا َه َد ِة ال� أ ْشــجار ،وال� أ ْزهــار ،وال ُطيــور.
ا ْل�أمّ :اأ ْح َس ـ ْن ُت ْم يــا اأ ِح ّبائــي ،الْ ِحــوا ُر بِهــدو ٍء اأ َدى اإِلــى ال َتفا ُه ـ ِم
َو َح ـ ِل ال ُم ْشـ ِ
ـك َلة.
اأنا َت َع َل ْمت:
في الْ ِحوا ِر ن َْس َت ِم ُع اإِلى َب ْع ِضنا بِهدوءَ ،ونَ ْف َه ُم َب ْع َضناَ ،ون َُح ُل
َمشا ِك َلناَ ،وبِ ِه ن َِص ُل اإِلى نَتائِ َج تُ ْرضينا َجميعاًَ ،ونَ َت َج َن ُب ِ
الخصا َم
والشِ جار.
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نشاط (َ :)4ن ْل َعب:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َع َد ٍد ِم َن
الْ َم ْجموعات ،كُ ُل
َم ْجمو َع ٍة فيها ()9-٧
اأفراد.
ف اأ ْفرا ُد كُ ِل َم ْجمو َع ٍة
َي ِق ُ
بِجانِ ِب َب ْع ِض ِهم َب ْعضاً
بِ َش ْك ٍل دائِ ِر ّي.
َي َض ُع كُ ٌل ِمنّا َي َد ُه الْ ُي ْمنى َف ْوقَ الْ ُي ْسرى بِ َش ْك ٍل ُم َت ِ
قاطع.
ُي ْم ِسكُ كُ ٌل ِمنّا بِ َي ِد َزمي ِله؛ بِ َح ْي ُث َتكو ُن َيدُنا الْ ُي ْمنى َم َع َي ِد
ميل ا َآخر،
َزمي ِلنا الْ ُي ْسرىَ ،و َيدُنا الْ ُي ْسرى َم َع الْ َي ِد الْ ُي ْمنى لِ َز ٍ
وه َكذا نَكو ُن َق ْد شَ َك ْلنا ُع ْقدَة ( كَما في ال َر ْسم .)١
حاو ُر بِ ُهدو ٍءَ ،ونَ َتفا َهم؛ لِف ِ
َك الْ ُع ْق َد ِة بِ َش ْك ٍل ُمنّ َظم ،بِ َح ْي ُث
نَ َت َ
َي ْبقى كُ ٌل ِمنّا ُم ْم ِسك بِ َي ِد َزمي ِله
(كَما في ال َر ْسم.) 2
ن َُشـ ِك ُل َمـ َر ًة اأخْ ــرى دائِـ َـر ًة ِ
واح َد ًة
ِمـ ْـن َجميـ ِـع ال َط َل َبــةَ ،ونَ َتشــا َبكُ ،
َونَ ُفـ ُ
ـك الْ ُع ْقـدَة.
٦0

نشاط ( :)5نُ ِ
داب ا ْل ِحوار:
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِت ُج آا َ

اأنا اأ َت َكلَم

اأنا اأ ْب َداأ بِالْ َحديث

اأنا ُم ْن َت ِبه

اأنا اأ ْس َت ِمع
اأنا َت َع َل ْمت:

ِم ْن آا ِ
داب ا ْل ِحوارِ اأ ْن:
اأ ْس َت ِم َع َج ِيداً اإِلى َح ِ
ديث ا ْل� آ َخرين.
اأ ْف َه َم َواأنْ َت ِب َه اإِلى ما َيقولُ ُه ا ْل� آ َخرون.
ل� اأ ِ
قاط َع َم ْن َي َت َحدَث.
ل� اأ ْس َت ْهزِئَ بِ َح ِ
ديث َغ ْيري.
٦١

نشاط (َ :)٦ن ْل َع ُبَ ،و َن َت َع َل ُم :
س بِ َش ْك ٍل دائِ ِر ٍي كَما في ال َر ْس ِم َر ْقم (.)١
ن َْج ِل ُ
ـس
ـس الْ ُم َعلِـ ُم فــي اأ ُذ ِن اأ َح ِدنــا بِ ِعبــا َر ٍة ُم َع َي َنــةَ ،و َع َل ْيـ ِه اأ ْن َي ْه ِمـ َ
ْيه ِمـ ُ
بِهــا لِ َزمي ِله.
ـس كُ ُل طالِـ ٍ
ـب بِالْ ُج ْم َل ـ ِة فــي اأ ُذ ِن َزمي ِل ـ ِه َحتّــى َت ِص ـ َل اإِلــى
َي ْه ِمـ ُ
الطّالِـ ِ
م،و َيقــو ُم بِ ِذ ْكرِها؛
ـب ا ْل� أ َو ِل الَــذي َت َل ّقــى الْ ُج ْم َلـ َة ِمـ َـن الْ ُم َعلِ َ
لِل َتاأكُـ ِد ِمـ ْـن ِص َح ِتهــاَ ،ب ْعـ َد اأ ْن َمـ َر ْت َعلــى َجميـ ِـع ال َط َل َبــة.
نُ َكــ ِر ُر هــ ِذ ِه اللُ ْع َبــ َة ِعــ َد َة َمــ ّر ٍ
ــن
ــن َمــدى ُح ْس ِ
ات؛ لِ َن َتاأكَــ َد ِم ْ
ْاســ ِتما ِعنا َو َف ْه ِمنــا لِ ْلا آ َخريــن.
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نشاط ( :)٧نُ َش ِكل:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َم ِسيل َخ َش ِب َيةِ - .
ل�صق - .األْوانِ - .ف ْرشا ُة األْوان.
لاق ُط َغ ٍ
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِسم اإِلى َم ْجموعات .
حاو ُر َمعاً لِ ِلات ِ
ِفاق َعلى َت ْصمي ِم
نَ َت َ
كال ِم ْن َم ِ
اأ ْش ٍ
لاق ِط الْ َغسيل.
نُ َل ِو ُن َملا ِق َط الْ َغسي ِل كَما في
الصو َرة (.)2
ّ
ن َُش ِك ُل الشَ ْك َل الْ ُم َت َفقِ َع َل ْي ِه
بِالْ َملا ِقط ،اأ ْو ن َُص ّم ُم اأ ْشكال� ً كَما
الصور ( اأ ) َو ( ب ) َو ( ج ).
في ّ
ِض ا ْل� أ ْشكا َل الَتي قُ ْمنا بِ َت ْشكي ِلها.
نَ ْعر ُ

(اأ)

(ب)

(ج)

٦٣

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
الس ِ
لوك الصَ حيحَ ،و إاِشا َر َة ( )
 -١اأضَ ُع إاِشا َر َة ( ) اأما َم ُ
الس ِ
لوك ا ْل َخ َط أا:
اأما َم ُ

يب َع ْن ُس ٍ
ؤالَ ،فقَا َط َع ُه طالِ ٌب ا َآخر.
طالِ ٌب ُي ِج ُ
طالِ َب ٌة َت ْس َت ِم ُع َج ِيداً اإِلى َح ِد ِ
يث الْ ُم َعلِ َمة.
اأ َت َحد َُث بِ ُهدو ٍء َم َع ا ْل� آ َخرين .

(
(
(

)
)
)

 - ٢اأ َف ِسر :ا ْل ِحوا ُر ُم ِه ٌم في َحياتِنا.
داب ا ْل َح ِ
 -٣اأب َْح ُث ع َْن َك ِل ٍ
مات تُ َع ِب ُر ع َْن آا ِ
ديث َم َع ا ْلاآخرين،
واأ ْك ُت ُبها كَما في ا ْل ِمثال :
ِع ْندَما اأ ِ
ِف اأنّي اأخْ َطاأْت.
قاط ُع َم ْن َي َت َكلَ ُم َواأ ْعر ُ
ف َعلى الْ ُمقا َط َعة.
اأقو ُل لَ ُه :ا ِآس ٌ
ِع ْندَما ُيناديني اأ َح ٌد َواأنا اأ َت َحد َُث َم َع جاري.
اأقو ُل لَ ُه.......................... :

٦٤

ديث َصديقي.
ِع ْندَما ُي ْع ِج ُبني َح ُ
اأقو ُل لَ ُه.......................... :
ِع ْندَما ُي َكلِ ُمني اأخي بِ َص ْو ٍت ُم ْر َت ِفع.
اأقو ُل لَ ُه.......................... :

٦٥

٢

ف في ال َر أاْ ِي َو َن ْبقى اأ ْص ِدقاء
َن ْخ َت ِل ُ
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

اخ ِت ِ
 َي ْع ِر َف َم ْعنى ا ِل ْلاف في ال َر أاْي.
 ُي ْدرِكَ اأ َن ا ِل ْاخ ِت َ
َشاج ِر َوالتَ َعصُ ب.
لاف في ال َر أاْ ِي ُي َؤ ّدي لِلتَفاهُم ،لا لِلت ُ
لاف ال َر أاْ ِي ُي ِ
 َي ْس َت ْن ِت َج اأ َن ْاخ ِت َ
ساع ُد في َتكا ُم ِل ا ْلا أ ْفكارِ َو َح ِل ا ْل َمشا ِكل.
الاخ ِت ِ
ب ع َْن َت َق ُب ِل ْ
لاف في ال َر أاْ ِي َم َع ا ْلاآ َخرين.
ُ -ي َع ِب َر بِال َر ْس ِم َوال َل ِع ِ

نشاط ( :)١نُ ِ
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

س فارِغ
اأرى نِ ْص َف ا ْل َك أاْ ِ

اأرى نِ ْص َف
س ُم ْم َت ِلئ
ا ْل َك أاْ ِ

ف في ال َر أاْ ِي
َن ْخ َت ِل ُ
َو َن ْبقى اأ ْص ِدقاء

٦٦

نشاط (َ :)٢ن ْق َراأَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
ـاء َذ َهبــوا اإِلى َحدي َقـ ِة الْ َح َيوانَ ،فاأرا َد اأ َح ُد ُه ْم
ُي ْحكــى اأ َن اأ ْر َب َعـ َة اأ ْص ِدقـ َ
ف أا ْص ِدقــا ُؤ ُه ِع ْندَمــا َيخْ َت ِلفــو َن فــي الـ َراأْي،
ـف َي َت َصـ َر ُ
ـف َك ْيـ َ
أا ْن َي ْك َت ِشـ َ
ـب ا ْل� أ ْع ُيــن ،ثُ ـ َم قــا َم بِ َع ْصـ ِ
فا ْق َتـ َـر َح َع َل ْي ِه ـ ْم اأ ْن َي ْل َعبــوا لُ ْع َب ـ َة َع ْصـ ِ
ـب
ـب ِم ْن ُهـ ْم اأ ْن َي َت َح َسســوا
اأ ْع ُي ِن ِهــمَ ،واأ َخ َذ ُهـ ْم اإِلــى َحظيـ َـر ِة الْفيــلَ ،و َط َلـ َ
الْ ِج ْسـ َم الَــذي اأما َم ُهـ ْم بِاأ ْيدي ِهـ ْم َو َي ِصفــوه.
ا ْل� أ َو ُل اأ ْم َسكَ بِا ْل� أ ْر ُجلَ ،وقال :لَ ُه اأ ْر َب َع ُة اأ ْع ِم َد ٍة َعلى ا ْل�أرض.
الثّاني اأ ْم َسكَ بِال َذ ْيلَ ،وقال :في ِه ما ُي ْش ِب ُه الْ ِم ْك َن َسة.
بوب الْما ِء الْ َكبير.
الثّالِ ُث اأ ْم َسكَ بِالْ ُخ ْرطو ِمَ ،وقال :فيه ما ُي ْش ِب ُه اأنْ َ
ف الثَلا َث ُة َعلى الْ َو ْصفَ ،و َت َم َســكَ كُ ٌل ِم ْن ُه ْم بِ َراأْيِ ِه
َوفي ال ِنها َي ِة اخْ َت َل َ
َو َب َداأوا بِالشِ جار.

٦٧

اأنا َت َع َل ْمت:

ف في اآرائِنا.
لِ ُك ٍل ِمنّا َراأْ ُيهَ ،واأ ْحياناً نَخْ َت ِل ُ
ن َْح َت ِر ُم َراأْ َي َب ْع ِضنا َب ْعضاًَ ،و َن ْبقى اأ ْص ِدقاء.
اخْ ِتلافُنــا فــي ال ـ َراأْ ِي ل� َي ْعنــي اأ َن اأ َحدَنــا َعلــى َح ـ ّق،
ـس َعلــى َح ـ ّق.
وا ْل� آ َخـ َـر لَ ْيـ َ

نشاط (َ :)٣ن ْر ُس ُمَ ،ونُ َل ِون:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َو َر َق ٌة لِ ُك ِل َم ْجمو َعة. اأ ْقلا ُم َرصاص . األْوا ٌن َخ َش ِب َية.ال َت ْنفيذ:
ٍ
موعات ثُنائِ َية.
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْج
ُي َف ِك ُر كُ ُل طالِ ٍب في الْ َم ْجمو َعة بِ َر ْس ِم صو َر ٍة ُم َع َي َنة.
الصو َر َة الَتي َف َك َر بِ َر ْس ِمها.
َي ْذك ُُر كُ ٌل ِم َنا ّ
الصو َر َت ْي ِن نَ ْر ُس ُم َعلى الْ َو َر َقة.
ش َمعاً ،اأ ُي ّ
نَ َتنا َق ُ
نَ َت ِف ُق َمعاًَ ،ونَ ْر ُس ُم صو َر ًة ِ
واح َدةًَ ،ونُ َل ِونُها.
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نشاط ( :)4نُ َرك ُِب ِم َن ا ْلا أ ْش ِ
كال ا ْل ُم ْخ َت ِل َف ِة َش ْكلاً ُمتَكا ِملاً:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
كيب ا ْل� أ ْش ِ
 ِق َط ُع َت ْر ِكال كَما في ال َر ْسم
( .) ١
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإلى َم ْجموعاتَ ،و َت ْح ُص ُل كُ ُل َم ْجمو َع ٍة َعلى َع َد ٍد ِم ْن
ِق َط ِع َت ْر ِ
كيب ا ْل� أ ْشكال.
ُي ْعطي كُ ٌل ِمنّا َراأْ َي ُه في َطري َق ِة َت ْر ِ
كيب الْ ِق َط ِع؛ لِ ُن َش ِك َل لَ ْو َح ًة
ُم َتكا ِم َلة كَما في ال َر ْسم ( . ) ١
ف َت َو َص َل ْت اإلى َت ْر ِ
كيب الشَ ْكل.
تُ َو ِض ُح كُ ُل َم ْجمو َع ٍة َك ْي َ
اأنا َت َع َل ْمت:

ُي ِ
لاف في ال َراأْ ِي في َت ْطوي ِر اأ ْفكارِنا َو َح ِل َمشا ِك ِلنا.
ساعدُنا الِ�خْ ِت ُ
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نشاط (َ :)5ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 قُصاصات ِم َن الْ َو َر ِق بِ َع َد ِد ال َط َل َبة .
ٌ
 َسلَ ٌة اأ ْو ُص ْندو ٌق ِم َن الْ َك ْرتون.ال َت ْنفيذ:
نَ ْن ِ
قس ُم اإِلى َم ْجموعات.
َي ْك ُت ُب كُ ُل طالِ ٍب في
الْ َم ْجمو َع ِة َعلى َو َر َق ِت ِه
اللُ ْع َب َة الَتي ُيري ُد اأ ْن
َي ْل َع َبها َم َع ُز َملائِه.
نَ ْطوي ا ْل� أ ْوراقَ ،ون ََض ُعها
الص ْندوق،
السلَ ِة اأو ُ
في َ
َونَخْ ِل ُطها َم َع َب ْع ِضها
كَما في ال َر ْسم (.)١
َيخْ تا ُر كُ ٌل ِمنّا َو َر َق ًة َو َي ْق َراأ
ْاس َم االلُ ْع َب َة الَتي اخْ تا َرها.
نَ َت ِف ُق في َم ْجمو َع ِتنا َعلى لُ ْع َب ٍة ِ
اح ِة
الس َ
واح َد ٍةَ ،ونَخْ ُر ُج اإِلى ّ
َونَ ْل َع ُبها.
٧0

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
حيحةَ ،و إاِشا َر َة (
 -١اأ َض ُع إاِشا َر َة ( ) اأما َم ا ْل ِعبا َر ِة الصَ َ
ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ِ
خاطئَة :
اإِذا اخْ َت َل ْف ُت َم َع َصديقي في ال َراأْ ِي َفلا اأ َت َكلَ ُم َم َعه.
لاح لُ ْع َبتي.
اأ ْش ُك ُر اأخي َعلى َراأْيِ ِه في َك ْي ِف َي ِة اإِ ْص ِ
رين َولَ ْو اخْ َتلفوا َمعي في ال َراأْي.
اأ ْح َت ِر ُم َراأْ َي ا ْل� آ َخ َ
لاف في ال َراأْ ِي في َت ْطوي ِر ا ْل� أ ْفكا ِر َوال َتفا ُهم.
ُيسا ِع ُد الِ�خْ ِت ُ

) اأما َم
(
(
(
(

)
)
)
)
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٣

ْ
اخ ِتلا ُفنا لا ُي ْلغي إِا ْنسانِ َيتَنا
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

س ،اأ ِو
َاس ُم ْخ َت ِلفونَ ع َْن َب ْع ِضهِم َب ْعض ًاِ ،م ْن َح ْي ُث ا ْلجِ ْن ُ
 َي ْع ِر َف اأ َن الن َالدّين ،اأ ِو إِ
الاعا َقة.
 َي َت َق َب َل ا ِل ْاخ ِت َ
لاف َب ْي َن النّاس.

نشاط (َ :)١ن ْق َراأَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
عاو َن
نُري ُد اأ ْن نَ َت َ
ِ
تيب الْ َب ْيت ْاست ْعداداً
في َت ْر ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
�ستقبال العيد.
لِ ْ

اأنا َولَ ٌد ل� َعلا َق َة لي
بِال َت ْر ِ
تيب َوال َت ْنظيف ،اأري ُد اأ ْن
األْ َعبَ ،واأنْ ُتما َرتِبا َونَ ِظفا الْ َب ْيت.

َم ْسؤولِ َيتي َك َم ْسؤولِ َي ِتك،
َفلا َف ْرقَ َب ْي َننا في ذلك.

٧2

عاو ُن َجميعاً في َت ْن ِ
ظيف الْ َب ْي ِت؛
َس َن َت َ
ِ
ِ
ِ
َفاأنْ ُتما ت َُرتِبانَ ،واأنا َووال َدتُ ُكم نُ َنظف .اإِ َن َع َم َلنا داخ َل
س لَ ُه َعلا َق ٌة بِ َذ َك ٍر اأو اأنْثىَ ،ف َنظا َف ُة الْ َب ْي ِت
الْ َب ْي ِت لَ ْي َ
لَ ْي َس ْت َع َملا ً لِ ِ
واحدَ ،ب ْل َم ْسؤولِ َي ُة الْ َجميع.

اأنا َت َع َل ْمت:

َعيش في اأ ْس َر ٍة فيها ال ّذكو ُر وا ْل إِ�ناث.
ن ُ
نَ َتساوى في الْ ُح ِ
واج ِ
قوق والْ ِ
بات ُذكوراً َو اإِناثاً في اأ ْس َرتِنا.
عــاو ُن َجميعــاً فــي َمهــا ِم الْ َب ْي ِ
ــت؛ لِ َنكــو َن اأ ْس َــر ًة
نَ َت َ
َســعي َد ة.

٧٣

نشاط ( :)٢نُ ِ
لاح ُظَ ،و َن ْس َت ْن ِتج :

اأنا َت َع َل ْمت:

واء اأكُنّا َذوي اإِعا َقة اأ ْم اأ ِص ّحاء.
ُحقوقُنا ُم َتسا ِو َي ٌة َس َ
َجمي ُعنــا قــا ِدرو َن َعلــى ا ْل إِ� ْبــدا ِع والْ ُمشــا َر َك ِة الْ ِ
فاع َل ـ ِة
فــي الْ ُم ْج َت َمــع.

٧٤

نشاط (َ :)٣ن ْق َراأ ا ْل ِع ِ
بارات ا ْلاآتِ َي َة ،ثُ َم َن ْس َت ْن ِتج :
ُع َم ُر َوجو ْرج َي ْس ُك ِ
نان في َمدي َن ِة َب ْي َت لَ ْحم.
ُع َم ُر َوجو ْرج جيرا ٌن َواأ ْص ِدقاء.
جو ْرج ِم ْن عائِ َل ٍة َم ِ
سيح َيةَ ،و ُع َم ُر ِم ْن عائِ َل ٍة ُم ْس ِل َمة .
َت ْربِ ُط عائِ َل َة ُع َم َر َوعائِ َل َة جو ْرج َعلا َق ٌة َح َس َنة؛ َف ُك ٌل ِم ْن ُهما
تُسا ِع ُد ا ْل�أخْ رى ،و َت ْح َت ِر ُم كُ ٌل ِم ْن ُهما ِديانَ َة ا ْل�أخْ رى.
اأنا َت َع َل ْمت :ن َْح ُن ِف َل ْسطي ِن ّيو َن ُم ْس ِلمو َن
َو َم ِ
سيح ّيو َن ن َْح َت ِر ُم َب ْع َضنا َب ْعضاً َر ْغ َم اخْ ِت ِ
لاف ِدياناتِنا.

٧٥

نشاط ( :)4نُ َل ِونُ ال َر ْس َم:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
األْوا ٌن َخ َش ِب َية.
ال َت ْنفيذ:
نُ َل ِو ُن الْ َو ْر َد َت ْي ِن بِ َل ْو ٍن ِ
واحد:

نُ َل ِو ُن الْ َو ْر َد َت ْي ِن بِاألْ ٍ
وان ُمخْ َت ِلفَة:
َب ْعدَ اأ ْن َل َونّا :
 نَ ْك ُت ُب ا ْل إِ�جا َبة: -١ما الْ َف ْر ُق َب ْي َن ال َر ْس ِم َر ْقم (  ) ١الَذي لَ َونّا ُه بِ َل ْو ٍن ِ
واحد،
َوال َر ْسم َر ْقم (  ) 2الَذي لَ َونّا ُه بِاألْ ٍ
وان ُمخْ َت ِلفَة؟
...................................................
 -2اأ ُي ُهما اأ ْج َمل؟ ....................................
 .لِماذا ؟ ...........................................
٧٦

ناس َب ِة ا ْلعيد:
نشاط ( :)5نُ َص ِم ُم بِطا َق َة َت ْه ِن َئ ٍة ِلاأصْ ِدقائِنا ِب ُم َ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
حات ِم َن الْ َك ْر ِ
 اأ ْر َب ُع لَ ْو ٍتون
٧0سم ×١00سم.
 اأ ْقلا ُم َرصاص.ات ا ِآم َنة.
َص ٌ
 ِمق ّلاستي ِك َية.
 ُصحو ٌن ْب ْ شَ ٌريط ُم َل َون.
ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى اأ ْر َب ِع َم ْجموعات.
نَ ْر ُس ُم اأ ْر َب َع َدوائِ َر َعلى لَ ْو َح ِة
بلاس ِ
الْ َك ْر ِ
تيك ّي كَما في ال َر ْسم (اأ).
تون بِ ْاس ِتخْ دا ِم َ
الص ْح ِن الْ ْ
ُص َدوائِ َر الْ َك ْرتون كَما في ال َر ْسم (ب).
نَق ُ
نَ ْطوي الدَوائِ َر ِم َن الْ ُم ْن َت َصف كَما في ال َر ْسم (ج).
نُ ْل ِص ُق الدَوائِ َر َم َع َب ْع ِضها بِ َش ْك ٍل ُم َت ِ
داخل كَما في ال َر ْسم (د).
نَ ْك ُت ُب ِعبا َر َة َت ْه ِن َئ ٍة ُم ِ
ناس َب ٍة فيها كَما في ال َر ْسم (هـ).
نُ ْغ ِل ُق َونُ َز ِي ُن الْ ِبطا َق َة بِالشَ ِ
ريط الْ ُم َل َو ِن كَما في ال َر ْسم (و).
٧٧

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
حيحةَ ،و إاِشا َر َة (
 - ١اأضَ ُع إاِشا َر َة ( ) اأما َم ا ْل ِعبا َر ِة الصَ َ
ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ِ
خاطئَة :
واج ِب ال ّذكو ِر الْ ُمشا َر َك ُة في ا ْل� أ ْع ِ
س ِم ْن ِ
مال الْ َب ْي ِت َية .
لَ ْي َ
ص ذي ا ْل إِ�عا َق ِة اأ ْن َي َت َعلَ َمَ ،و َي ْل َع َبَ ،و َي ْع َمل.
ِم ْن َح ِق الشَ خْ ِ
َي ْح َت ِر ُم الْ ُم ْس ِلمو َن َوالْ َم ِ
طين.
سيح ّيو َن َب ْع َض ُه ْم َب ْعضاً في ِف َل ْس َ

) اأما َم
)
)
)

(
(
(

الس ْهم َ ،واأ ْق َراأ ا ْل ُحروفَ ،واأ َش ِك ُل ِم ْنها ُج َم َل ًة ُمفيدَ ة.
 - ٢اأ َت َت َب ُع َ
ُم
ِك

ْخ

ل

َت
ِل
ف
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َنتَسا َمح
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

 َي ْع ِر َف َم ْعنى التَسا ُمح.طي اأ ْم ِث َل ًة عَلى ا ْل ُم ِ
حيط الَذي َيتَبا َدلُ َم َع ُه التَسا ُمح :ا ْلجيران ،ا ْلاأصْ ِدقاء،
 ُي ْع َاأ ْفرا ُد ا ْلا أ ْس َرة.
 َي ْس َت ْن ِت َج َمواقِ َف إايجا ِب َي ًة َت ُد ُل عَلى التَسا ُمح .بارات َو َك ِل ٍ
 َي ْس َت ْن ِت َج ِع ٍمات َت ُد ُل عَلى التَسا ُم ِح ِم ْن ِخ ِ
لال ال َل ِعب.

نشاط (َ :)١نقر أاَ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

راء َة الْ ِقصصَ ،ف َذ َه َب اإِلى َم ْك َت َب ِة الْ َم ْد َر َسة،
ُي ِح ُب اأ ْح َم ُد ِق َ
َو ِع ْندَما َد َخ َل َو َج َد َم ْجمو َع ًة
ص ُم َرتَ َب ًة َعلى اأ َح ِد
ِم َن الْ ِق َص ِ
ال ُرفوف ،فاخْ تا َر ِ
واح َد ًة ِم ْنها
توب َع َل ْيها ال َتسا ُمح.
َم ْك ٌ
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اأ ْع ِج َب اأ ْح َم ُد بِها َواأ َخ َذ َي ْق َراأ فيها َحتّى انْ َتهى ِم ْنهاَ .و ِع ْندَما عا َد
اإِلى الْ َب ْي ِت اأخْ َب َر َج َد ُه َع ِن الْ ِق َص ِة الَتي َق َراأها قائِلاً:
لَ َق ْد َق َراأْ ُت الْ َي ْو َم ِق َص ًة َجمي َل ًة َع ِن ال َتسا ُم ِح يا َج ّدي.
الْ َج ّد :هذا رائِعَ .ه ْل َع َر ْف َت َم ْعنى ال َتسا ُم ِح يا اأ ْح َمد؟
رين اإِذا
اأ ْح َمد :نَ َع ْم يا َج ّدي ،ال َتسا ُم ُح اأ ْن نَ ْق َب َل ا ْع ِتذا َر ا ْل� آ َخ َ
اأخْ َطاأوا بِ َح ِقناَ ،ونُسا ِم َح ُهمَ ،ول� ن َْح ِق َد َع َل ْي ِهم.
س يا اأ ْح َمد.
الْ َج ّد :با َر َك الل ُه فيك ،ك ُْن ُم َتسا ِمحاً َم َع النّا ِ
اأنا َت َع َل ْمت:

َي ْعني ال َتسا ُمح ،اأ ْن نَ ْق َب َل ا ْع ِتذا َر َم ْن اأخْ َطاأ بِ َح ِقناَ ،ون ِ
ُسام َح ُهَ ،ول� ن َُر َد
ساءة.
ساء ِة بِا ْل إِ� َ
َعلى ا ْل إِ� َ
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َعاونُ َ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
نشاط (َ :)٢نت َ
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 ِل�صق.
 اأ ْورا ٌق بِ َع َد ِد الْ َم ْجموعات - .اأ ْقلام.ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
ْ
توب في اأ ْعلاها ( اأ َتسا َم ُح َم ْع).
َتاأ ُخ ُذ كُ ُل َم ْجمو َع ٍة َو َر َق ًة َم ْك ٌ
ش الْ َم ْجمو َعةَ ،و َت ْك ُت ُب َعلى الْ َو َر َق ِة َم َع َم ْن نَ َتسا َمح.
َت َتنا َق ُ
موعات اأ ْورا َقها َعلى اللَ ْوح.
تُ ْل ِص ُق الْ َم ْج
ُ
نَ ْق َراأ ما َك َت ْبناه.
اأنا َت َع َل ْمت:

نَ َتسا َم ُح َم َع جيرانِناَ ،واأ ْص ِدقائِناَ ،واأ ْفرا ِد عائِ َل ِتنا.
ال َتسا ُم ُح َيزي ُد الْ َم َح َب َة َوا ْل� أ ُخ َو َة َب ْي َننا.

8١

نشاط (َ :)٣ن ْق َراأَ ،ونُجيب :
َم ْن ك ََس َر لُ ْع َبتي
َض َلة ؟
الْ ُمف َ

اأنا َحزي ٌن َعلى لُ ْع َبتي،
لَ ْن اأ ِ
سام َحك.
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اأنا ك ََس ْرتُها دو َن َق ْصد،
ِع ْندَما كُ ْن ُت اأ َرت ُِب
ض
األْعابيَ ،س َق َطت َعلى ا ْل� أ ْر ِ
َوك ُِس َرت ،اأنا ا ِآسفَة.

األ� تُسا ِم ُح اأخْ َتكَ يا ِ
باسم؟ َف َق ِد
َ
ا ْع َت َذ َر ْت لَكَ ،و َرسولُنا الْكري ُم ُم َح َم ٌد
َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَ َم اأ ْوصانا اأ ْن نَكو َن
سامحين فيما َب ْي َنناَ ،و َم َع جيرانِنا
ُم َت
َ
َواأ ْص ِدقائِنا.

لَ َق ْد سا َم ْح ُت ِك
يا نا ِد َيةَ ،فاأنْ ِت
اأخْ تي الْ َح َبيبة.

َب ْع َد اأ ْن َق َراأْنا ،نُجيب:
ما َر أاْ ُيكَ في َت َص ُر ِف نا ِد َية ِع ْندَما َساألَها ِ
باس ٌم َم ْن ك ََس َر لُ ْع َبتي؟
ما َر أاْ ُيكَ في ال َت َص ُر ِف ا ْل� أ َو ِل لِ ِ
باسم ِع ْندَما َق َد َم ْت نا ِد َية ا ْع ِتذا َرها؟
لِماذا سا َم َح ِ
باس ٌم اأخْ َت ُه في ال ِنها َية؟

8٣

نشاط (َ :)4ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َط ْبشورة. ك َُرة.ال َت ْنفيذ:
اح ِة بِال َط ْبشو َر ِة دائِ َر ًة َون ََض ُع ُع ْل َب ًة فا ِر َغ ًة ِ
داخ َلها.
نَ ْر ُس ُم في ال ّس َ
ف
نَ ْر ُس ُم َخطّاً بِال َط ْبشو َر ِة َعلى ُب ْع ِد  ٥اأ ْمتا ٍر ِم َن ال ّدائِ َرةَ ،ون َْص َط ُ
َخ ْلفَه كَما في ال َر ْسم ( .) ١
ناو ِب َعلى َر ْم ِي الْ ُك َر ِة ل ِ إِ�صا َب ِة الْ ُع ْل َبة.
نَقو ُم بِال َت ُ
َف ُي َك ِر ُر َر ْم َي َت ُه َم َر ًة اأخْ رى.
صيب الْ َهد َ
َم ْن ُي ُ
َيفو ُز َم ْن ُي َس ِج ُل الْ َع َد َد ا ْل� أ ْك َب َر ِم َن ا ْل� أ ْهداف.

8٤

نشاط ( :)5نُ َص ِمم:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
لاس ِ
تيك ّي اأ ْو َو َر ِق ّي.
 َص ْح ٌن بِ ْ ِل�صق.
 األْوان. َخ َرز اأ ْو اأ ْزرار. عو ٌد َخ َش ِب ّي. َو َر ٌق ل� ِمع. بِطا َق ٌة ِم َن الْ َك ْرتون.ال َت ْنفيذ:
نَ ْنق َِس ُم اإِلى َم ْجموعات.
نُ ْل ِص ُق َخ َر َز َت ْي ِن اأ ْو ِز َر ْي ِن َك ُع ٍ
لاستي ِك ّي.
يون َعلى َ
الص ْح ِن الْ ِب ْ
نَ ْر ُس ـ ُم شَ ـ ْك َل َف ـ ٍم َعلــى ِق ْط َع ـ ٍة ِمـ َـن الْ ـ َو َر ِق ال ّلا ِمـ ِـعَ ،ونَق ُُصهــا،
الص ْحــن.
َونُ ْل ِصقُهــا َعلــى َ
نُ ْل ِص ُق الْعو َد الْ َخ َش ِب َي بِ َش ْك ِل َر َق َب ٍة كَما في ال َر ْسم.
ـب َع َل ْيهــا (نَ َتســا َمح) ،ثُ ـ َم
ـص بِطا َق ـ ًة ِمـ َـن الْ َك ْرتــونَ ،ونَ ْك ُتـ ُ
نَ ُقـ ُ
نُ ْل ِصقُهــا َعلــى َطـ ِ
الص ْحـ ِـن كَمــا فــي ال َر ْســم ( .) ١
ـرف َ

8٥

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :

 - ١اأ َع ِب ُر ِب ُل َغتي ع َْن َم ْعنى التَسا ُمح.
 - ٢اأ ْذ ُك ُر َم َع َم ْن اأ َتسا َمح.
ت فيها ُمتَسا ِمح ًا.
 - ٣اأ ْعطي اأ ْم ِث َل ًة عَلى َمواقِ َف ُك ْن ُ

8٦

5

َن ْح َت ِر ُم ُ
الشعوب
اأ ْه ُ
داف ال َد ْرس

س اأ ْن َيكونَ قا ِدر ًا عَلى اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّطالِ ِ
ب َب ْعدَ نِها َي ِة ال َد ْر ِ

ِم،و َتقالي ِد ِهم،
ِم،وعاداتِه َ
اس َي ْخ َت ِلفونَ في اأ ْلوانِهِمَ ،واأ ْشكالِه َ
 َي ْع ِر َف اأ َن النّ َِ
َو ُلغاتِهِمَ ،و ِدياناتهِم.
س َر ْغ َم ْ
اخ ِتلافِهِم.
ميع النّا ِ
َ -ي ْح َت ِر َم َج َ

نشاط ( :)١نُشا ِهدَُ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

8٧

اأنا َت َع َل ْمت:

ـاس ُمخْ َت ِلفــو َن فــي األْوانِ ِهمَ ،واأ ْشــكالِ ِهمَ ،و َم ِ
لام ِح
النّـ ُ
ُوجو ِه ِهم.
اس َر ْغ َم اخْ ِت ِ
لاف ِهم في اللَ ْو ِن َوالشَ ْكل.
ن َْح َت ِر ُم ال َن َ

نشاط ( :)٢نُشا ِهدَُ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

()١

()٣
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()2

ف الِ�خْ ِت ِ
س في ال َر ْس ِم َر ْقم )١( :و ( ) 2
لافات َب ْي َن ال َنا ِ
ن َِص ُ
و ( .) ٣
اس َع ْن َب ْع ِض ِهم َب ْعضاً.
نُ ْعطي اأ ْم ِث َل ًة اأخْ رى َيخْ َت ِل ُ
ف فيها النّ ُ
اأنا َت َع َل ْمت:

ـاس فــي عاداتِ ِهــم َو َتقاليد ِهــمِ ،م ْثــلَ :طري َقـ ِة ال َت ِح َية،
َيخْ َت ِلـ ُ
ـف النّـ ُ
َوالْ َملابِــسَ ،واأ َد ِ
وات ال َطعا ِم الَتي َي ْسـ َتخْ دمونَها.
ـاس َر ْغ ـ َم اخْ ِتـ ِ
ـلاف عاداتِ ِهــم فــي ال َت ِح َي ـ ِة
اأ ْح َت ـ ِر ُم النّـ َ
َوالْ َملابِــسَ ،واأ َد ِ
وات ال َطعــام الَتــي َي ْســ َتخْ ِدمونَها.
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نشاط (َ :)٣ن ْر ُس ُمَ ،ونُ َل ِون:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
 َق َل ُم َرصاص. األْوا ٌن َخ َش ِب َية.ال َت ْنفيذ:
ن َِص ُل ال ِن َ
قاط َم َع َب ْع ِضها في ال ُرسومات.
ِ
سومات ا ْل� أ ْشخاص.
نُ َل ِو ُن ُر
ِ
ص الَتي َر َس ْمناها
لاف َب ْي َن ُر
سومات ا ْل� أ ْشخا ِ
نُ َو ِض ُح الِ�خْ ِت َ
َولَ َونّاها.
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نشاط ( :)4نُشا ِهدَُ ،و َن ْس َت ْن ِتج:

اأنا َت َع َل ْمت:
عوب في ِدياناتِهاَ ،واأما ِك ِن
َتخْ َت ِل ُ
ف الشُ ُ
الْ ِعبا َدة.
عوب بِ َر ْغ ِم اخْ ِت ِ
لاف ِدياناتِها.
اأ ْح َت ِر ُم الشُ َ
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نشاط ( :)5نُشا ِهدَُ ،و َن ْس َت ْن ِتج:
السلام عليكم
ورحمة الله

Good morning

َب ْع َد اأ ْن شا َه ْدنا:
نُ َع ِبـ ُـر َع ّمــا نُشــا ِه ُد ُه فــي ال َر ْسـ ِم (َ ،)١وال َر ْسـ ِم (َ ،)2وال َر ْسـ ِم
(.)٣
ماء اللُ ِ
غات الْ َم ْكتو َبة.
نَ ْذك ُُر اأ ْس َ
اأنا َت َع َل ْمت:

عوب في الْعالَ ِم لُ ٍ
غات ُمخْ َت ِلفَة.
َت َت َحد َُث الشُ ُ
عوب َر ْغ َم اخْ ِت ِ
لاف لُغاتِها.
اأ ْح َت ِر ُم الشُ َ
واصـ َل َوال َتعا ُم َل
َت َعلُـ ُم اأ ْك َثـ َـر ِمـ ْـن لُ َغـ ٍة ُي َسـ ِه ُل َع َل ْينــا ال َت ُ
َمـ َع الشُ ـ ِ
ـعوب الْ ُمخْ َت ِلفَة.
9٣

نشاط (َ :)٦ن ْل َعب:
دوات والْ َوسائِل:
ا ْل� أ ُ
ُرات لِ ُك ِل ِ
٥ك ٍقاط َرة.
 ِصاف َرة.
ال َت ْنفيذ:
ن َُش ِك ُل ِ
قاطرات.
ن ََضـ ُع اأمــا َم كُ ِل ِ
ـرات َب ْي َنهــا َمســا َف ٌة ُم ِ
قاطـ َـر ٍة ( )٤كُـ ٍ
ناسـ َـب ٌة لِ ْل َق ْفـ ِز
ـظ كُ ُل ِ
َع ْنهــاَ ،و َت ْح َت ِفـ ُ
قاطـ َـر ٍة بِ ُكـ َـر ٍة َم ـ َع الطّالِـ ِ
ـب ا ْل� أ َو ِل فيهــا.
ـب ا ْل� أ َو ُل ِمـ ْـن كُ ِل ِ
قاطـ َـر ٍة بِالْ َق ْفـ ِز
ِع ْنـ َد َســما ِع ّ
الصا ِفـ َـرة َي ْبـ َداأ الطّالِـ ُ
ـرات ا ْل� أ ْر َب َعــةَ ،و ُهـ َو ُم ْم ِســكٌ بِ ُكـ َـر ِة الْ ِ
َعـ ِـن الْ ُكـ ِ
قاطـ َـر ِة َب ْيـ َـن َي َد ْيــه.
ف.
ف ا ِآخ َر َ
الص ّ
َيعو ُد َق ْفزاً َو ُي ْعطي الْ ُك َر َة لِ َزمي ِل ِه التّالي ،ثُ َم َي ِق ُ
ِ
موعــات
ــن الْ َم ْج
ــب الْفائِــ ُز ُهــ َو الَــذي َي ْســ ِب ُق الطّ َل َبــ َة ِم َ
الطّالِ ُ
ــن اللُ ْع َبــة.
ا ْل�أخْ ــرىَ ،والَــذي َي َتاأ َخ ُــر َيخْ ُــر ُج ِم َ

9٤

َب ْعدَ اأ ْن َت َع َل ْمت :
 - ١اأ ْك ِم ُل ا ْل ِكتا َب َة بِما ُه َو ُم ِ
ناس ٌب في َ
الش ْكل:

ف ُ
عوب ع َْن َب ْع ِضها في
َت ْخ َت ِل ُ
الش ُ

حيحةَ ،و إاِشا َر َة (
) اأما َم ا ْل ِعبا َر ِة الصَ َ

 - ٢اأ َض ُع إاِشا َر َة (
اأما َم ا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ِ
خاطئَة:
)
اأ ُر ُد ال َت ِح َي َة َعلى زائِ ٍر اأ ْج َن ِب ٍي الْ َت َق ْي ُت بِه( .
ف َع ْن َملابِسي
اأ ْس َت ْهزِئُ بِ َشخْ ٍ
س َت ْقلي ِد َي ًة َتخْ َت ِل ُ
ص َي ْر َتدي َملابِ َ
)
ال َت ْقلي ِد َية( .
ف َعنّي في اللَ ْو ِن َواللُ َغ ِة وال ّدين) ( .
اأ ْح َت ِر ُم َم ْن َيخْ َت ِل ُ

)

لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

أا .ثروت زيد

أا .عزام ابو بكر

أا .علي مناصرة

د .شهناز الفار

د .سمية النخالة

م .جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية:
اأ.منير عايش (منسقاً)

اأ.جمال سالم

د .خميس العفيفي

اأ.سها عبد الحميد

اأ.محمد عريدي

اأ .ليلى الرجعي

اأ.شذى طنينة

اأ.اأحمد جوابرة

اأ.فاتنة زمار

اأ .جميلة حلاوة

