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تمهيد

وزارة التربية والتعليم العالي
مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين ثاني / 2016 م

يتصف اإصاح التربوي بأنه المدخل العقاني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند إلى واقعية النشأة، 
الفلسطينية  الخصوصية  الفلسطيني في محاكاة  التعليمي  للنظام  المطورة  الوطنية  الرؤية  على  انعكس  الذي  اأمر 
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 علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 
خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجوانبها جميعاً، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية باقتدار، 
والبحث عن  العولمة  بين  التشتت  بإشكالية  التورط  دون  المعرفة  متطلبات عصر  مواجهة  على  قادر  لجيل  واإعداد 
اأصالة واانتماء، واانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في 

وطن نحمله ونعظمه.   
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصواً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واٍع  
لمنطلقات عديدة تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرّية المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية 
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 تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذا التطوير، بما يعّزز أخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس، 
لتوازن إبداعي خّاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا اإطار جاءت المرجعيات التي تم ااستناد إليها، 
وفي طليعتها وثيقة ااستقال والقانون اأساسي الفلسطيني، إضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني اأول؛ لتوّجه الجهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.
التأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  للطواقم  الشكر  إزجاء  الجهد، يغدو  المرحلة من  إنجاز هذه  ومع 
والتدقيق، واإشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن 

على ثقة من تواصل هذه الحالة من العمل.



مقدمة

زماءنا المعلمين والمعلمات اأفاضل.. أبناءنا الطلبة.. أولياء اأمور الكرام.. السام عليكم ورحمة الله وبركاته
نضع بين أيديكم الجزء الثاني من كتاب التنشئة الوطنية وااجتماعية للصف الثالث اأساسي الذي عكس الجهود الحثيثة 
التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي؛ لتطوير نظام التعليم في فلسطين وتحسين نواتج التعلم بتطوير المناهج الدراسية 
كونها أحد أركان النظام التعليمي انطاقا من رؤية الوزارة ورسالتها التربوية وخططها ااستراتيجية التي أولت اهتماما بتنشئة 
والحضاري  والديني  الثقافي  الموروث  مع  ينسجم  بما  اإنسان  والديمقراطية وحقوق  المواطنة  بقيم  المتسلح  الفاعل  الفرد 

للشعب الفلسطيني.
جاء هذا الكتاب لبناء المنظومة القيمية والوطنية وتعزيزها لدى الناشئة من أبنائنا الطلبة لتواكب المتغيرات السياسية 
أرضنا،  على  الجاثم  ااحتال  يفرضها  التي  المختلفة  التحديات  وتواجه  والتكنولوجية،  والثقافية  وااجتماعية  وااقتصادية 
الوطنية  المحاوات  استمرار هيمنته وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا، وتقويض كل  إلى  باستخدامه وسائل مختلفة تهدف 

واإقليمية والدولية الرامية إلى التحرر والبناء وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
الثاني من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم الوطنية وااجتماعية التي ُتسهم في بناء  وتضمن الجزء 
الشخصية ااجتماعية اإيجابية المتفاعلة مع المحيط ااجتماعي وتكريس اانتماء وحب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته وتنمية 
الوعي بحقوقه وواجباته، والحفاظ على المقدرات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة التي تلعب دوراً مهماً في الوصول إلى 

التنمية المستدامة. 
وركز الكتاب في مضمونه على اأنشطة التي تتمحور حول المتعلم وتهدف إلى تكريس حب المعرفة والبحث وااستكشاف 
وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم والتشبع بروح الحوار والتسامح والتعاون والمشاركة الفاعلة في الشأن المحلي والوطني، 
وُتعزز المعارف والمهارات الحياتية وتنمي التذوق الجمالي والحس الفني وتضفي جواً من المرح والمتعة للطالب في غرفة 

الصف والمدرسة على السواء، وتنوعت ما بين أنشطة معرفية وأخرى فنية ورياضية لتحقق أهداف ومحتوى الكتاب.
يشتمل الجزء الثاني على وحدتين هما: 

الثالثة: مؤسسات وطني توفر لي الحماية وضمت الدروس: سامتي من واجبي، والشرطة الفلسطينية، والدفاع المدني، 
والهال اأحمر الفلسطيني، وهيئة شؤون اأسرى والمحررين.

الرابعة: مجتمعي الصغير وضمت الدروس: أسرتي سعادتي، مدرستي تعلمني، عاقتي مع جيراني، أنا وأصدقائي، الحي 
الذي نعيش فيه.

وأخيراً وليس آخراً فإننا نتوجه إلى زمائنا المعلمين اأفاضل والمعلمات الماجدات -  ونحن نضع بين أيديهم هذه النسخة 
التجريبية من الكتاب - أا تبخلوا علينا بماحظاتكم وآرائكم وتزويدنا بها لإفادة منها، واأخذ بها في الطبعات الاحقة. 

والله ولي التوفيق
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ُمَؤَسساُت َوَطني تَُوفُِر لي الِحماَية

الَوْحَدُة 
الثّالَِثة
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َسلاَمتي ِمْن واِجبي1
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
  معرفِة َمْعنى الّسلاَمِة العاّمة.

  بياِن ُطُرِق الّسلاَمِة العاّمَة في الَبْيت، َوالَمْدَرَسة، َوالبيَئِة الُمحيَطة.
  استنتاِج َبْعِض الَمواِقِف الَخِطَرِة َوَكْيِفّيِة َتَجُنِبها.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ، َوَنْكُتُب، َوَنْسَتْنِتج:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.
 نَُعِبُر َعِن الُرسوماِت ِكتابِّياً في الَجْدَول: 

 اأَهِمَيُتهاال�أداُة الواِجُب اْسِتْخداُمها      نَُعِبُر َعِن الحاَلة
صاَبة ِبِالّرْشح.  َمْنُع انِْتقاِل الَعْدوى   الِمْنديل الَعْطُس بَِسَبِب ال�إِ



٤

 اأَهِمَيُتهاال�أداُة الواِجُب اْسِتْخداُمها      نَُعِبُر َعِن الحاَلة
    

 اأَهِمَيُتهاال�أداُة الواِجُب اْسِتْخداُمها      نَُعِبُر َعِن الحاَلة
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اأنا َتَعَلْمت:
الّسلاَمُة العاّمُة ِهَي اإِْجراءاٌت نَـّتِبُعها؛ لُِنحاِفَظ َعلى اأنُْفِسنا ِمَن الَخَطِر َوال�أذى.

 اأَهِمَيُتهاال�أداُة الواِجُب اْسِتْخداُمها      نَُعِبُر َعِن الحاَلة
    

 اأَهِمَيُتهاال�أداُة الواِجُب اْسِتْخداُمها      نَُعِبُر َعِن الحاَلة
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َنشاط )2(:نَُلوُِن، َوَنِصُل، َوَنْسَتْنِتج:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.

 نُلاِحُظ الُرسوماِت في الَعموِد )اأ(، َونَُعِبُر َعْنها َشَفِويّاً.
 نُلاِحُظ الُرسوماِت في الَعموِد )ب(، َونَُلِونُها.

ــِح فــي الَعمــود )اأ(،  ــِر الّصحي ــُل الُســلوَك َغْي ــِم الّــذي ُيَمثِ ــَن الّرْس  نَِصــُل َبْي
ــَح فــي الَعمــوِد )ب(. ــلوَك الّصحي ــُل الُس ــذي ُيَمثِ ــِم الّ َوالّرْس

)ب()اأ(
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َنشاط )3 - اأ(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َوَنْكُتُب:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.
  نُلاِحُظ الُرسومات، ثُّم نَُعِبُر ِكتابِّياً َكما ُهَو َمْطلوب:

                                          َراأُْينا في الُسلوك:.................. 

أَثُر النّاِجُم َعْنه:..................                                  ال�

                                          َراأُْينا في الُسلوك:.................. 

أَثُر النّاِجُم َعْنه:..................                                  ال�

اأنا َتَعَلْمت:
ِمْن واِجبي اتِباُع ُطُرِق الَسلاَمِة العاَمة، ِمْثِل: ال�ْهِتماِم بَِنظاَفِة ِغذائي، َوالُجلوِس بَِطريَقٍة 
أْجِهَزِة اللّْوِحّيِة ِمْن َمساَفٍة ُمناِسَبة، وصعوِد الّدَرِج َونزولِِه  َسليَمة، َوُمشاَهَدِة الِتلفاِز َواْسِتْخداِم ال�
أْسواِر َوال�أْشجار، َواتِباِع َتْعليماِت الُمَعلِِم الّتي َتْهَتُم بِسلاَمتي،  بُِهدوٍء َونِظام، َوَتَجُنِب َتَسلُِق ال�

أَدواِت َوالَمواِد الّتي تَُسِبُب لَي الّضَرر. َوَعَدِم الَعَبِث بِال�

اللعُب 
بِالُمَفْرَقعاِت الّناِرّية

 اللعُب في الّشاِرع
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                                          َراأُْينا في الُسلوك:.................. 

أَثُر النّاِجُم َعْنه:..................                                  ال�

نْسَبُح في الَمكاِن 
الُمَخّصِص لَنا

اأنا َتَعَلْمت:
أماِكِن  َوال� الّساحاِت  َفاألَعُب في  الُمحيَطة،  بيَئتي  َسلاَمتي في  َعلى  اأحافُِظ 
ألعاِب النّاِرّية َوالَعَبَث بِها،  الُمَخّصَصِة لِذلِك، َواأَتَجّنُب اْسِتْخداَم الُمَفْرَقعاِت َوال�
أماِكِن  أماِكِن الُمَخّصَصِة لِلِسباَحِة َوبُِوجوِد ُمْنِقذ، َول� اأْقَتِرُب ِمَن ال� َواأْسَبُح في ال�

أْعِمَدِة الَكْهُربائِّية، وَغْيِرها. أْسلاِك َوال� آباِر، َوال� الَخِطَرِة كال�

شاَرِة، َوَنْقَراأ، َونَُلوِن: َنشاط )3 - ب(: نُلاِحُظ الرَْسَمَتْيِن ال�آتَِيَتْيِن ُبِلَغِة اْل�إِ

اإشارة الكهرباءاإشارة الخطر
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 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
كَُرٌة َمطّاِطّيٌة ُمَتَوِسَطُة الَحْجم.     

 التَْنفيذ: 
ُمَكّونَــٌة  اإِْحداهمــا  َمْجموَعَتْيــن،  اإِلــى  نَْنَقِســُم   

ل�ِعبيــن. ِمــْن)5-3( 
 ُيَشــِكُل اللاِّعبــوَن الثّلاَثــُة اأو الَخْمَســُة قاِطــَرًة، 
َوُيْمِســُك كُُل واِحــٍد ِمْنُهــْم َزميَلــه، َكمــا فــي 

الّرْســم )١(.
أّوُل في القاِطَرِة الُمداِفَع.   ُيَسّمى اللاِّعُب ال�

ــَرًة َحــْوَل  أْخــرى دائِ ــراُد الَمْجموَعــِة ال�  ُيَشــِكُل اأْف
القاِطــَرة، َكمــا فــي الّرْســم)2(.

ــِة َرْمــِي   َيْبــَداأ اأَحــُد اللاِّعبيــَن فــي الّدائـِـَرِة بُِمحاَولَ
اللاِّعبيــَن فــي القاِطــَرِة بِالُكــَرة، َوَعلــى اللاِّعــِب 
الُمداِفــِع ِحماَيــُة اأْفــراِد القاِطــَرة بَِصــِد الُكــَرة، اأْو 
اإِْبعــاِد القاِطــَرِة َعــِن الُكــَرِة بَِتْحريِكهــا، َكمــا فــي 

الّرْســم )3(.
ــى  ــم اإِل ــَرَة َبْيَنُه ــَرِة الُك ــي الّدائِ ــوَن ف ــِرُر اللاِّعب  ُيَم
صاَبــة،  َمــْن ُهــَو فــي اأْفَضــِل َمْوِقــٍع لِلّرْمــِي َوال�إِ

َنشاط )4(: َنلَعب:              

)١(

)2( 

)3( 

)٤( 
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َنشاط )5(:نُلاِحُظ، َوَنْكُتُب قَِصة:

َكمــا فــي الّرْســم )٤(.
ــُرُج ِمْنهــا، َوَيْنَضــُم  ــَرة؛ َيْخ ــَن فــي القاِط ــَد الّلاِعبي ــَرُة اأَح ــِت الُك  اإِذا اأصاَب

ــَرة. ــَن فــي الّدائِ ــى الّلاِعبي اإِل
  اإِذا نََجــَح اأَحــُد الّلاِعبيــَن فــي الّدائـِـَرِة بِاإِصاَبــِة اأَحــِد الّلاِعبيــَن فــي القاِطــَرِة  
َياأُْخــُذ َمــكاَن الُمداِفــع، َوَيْختــاُر ِمــْن َبْيــِن ل�ِعبــي الّدائـِـَرِة َمــْن َيِحــُل َمَحــّل 

الّلاِعــِب الـّـذي َخــَرَج ِمــَن القاِطــَرة.
  الفائـِـُز َمــْن َيْنَجــُح فــي ِحماَيــِة قاِطَرتـِـه، َوَمــْن َيْســَتطيُع اإِصاَبــَة َعــَدٍد ِمــَن 

الّلاِعبيــَن اأْكَثــَر ِمــْن َغْيــِره.
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 نَْكُتُب الِقّصَة الواِرَدَة في الّنشاِط )5(: 

اأنا َتَعَلْمت:
الّتْدِفَئة،  َوسائِِل  ِمْثِل  أَدوات،  َوال� الَوسائِِل  اْسِتْخداِم  ِعْنَد  والَحَذرِ  الحيَطِة  اأْخُذ  َيِجُب 
َوالَحَذَر  الحيطَة  أّن  لِ� َوَغْيِرها؛  الَمْطَبِخ  َواأَدواِت  الَكْهُرباء،  َوَمفاتيِح  َوالغاِز،  َوالُشموِع، 

أْمَن َوالّسلاَمة.  ُيَوفِران لَنا ال�
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َنشاط )6(: نَُصِمم مْقَلَمة:

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

  التَْنفيذ:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.

أْســُطوانََة الَكْرتونِّيــَة، اأْو نُلِصــُق َعَلْيهــا   نَُلــِوُن ال�
الــَوَرَق اللاِمع،َكمــا فــي الّرْســم )١(.

ــَرًة َكقاِعــَدٍة لِلاأْســُطوانَِة ِمــَن الَكْرتــوِن   نَُقــُص دائِ
أْســُطوانَة، َكمــا  الُمَقــّوى، َونُلِصُقهــا اأْســَفَل ال�

ــم )2(.   ــي الّرْس ف

أْســُطوانَِة اأْشــكال�ً َجميَلــًة َونَُلِونُهــا،   نَْرُســُم َعلــى ال�
َكمــا فــي الّرْســم )3(. 

أْســُطوانََة َعلــى طاِولَِتنــا فــي الّصــّف،   نََضــُع ال�
َونََضــُع بِداِخِلهــا اأْقلاَمنــا َواألوانَنــا.

ــوان،   ــن،  األ ــٌص اآِم ــع،  ِمَق ــة،  َوَرٌق ل�ِم ــِة الَكْرتونِّي ــِل الَوَرِقّي ــُطوانَُة الَمنادي  اأْس
ــّوى. ــوٌن ُمَق ل�ِصــق، َكْرت

)١( 

)2( 

)3( 
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

١- اأَبِيُن َمْعنى الّسلاَمِة العاّمة؟

( َتْحَت الُسلوِك  ( َتْحَت الُسلوِك الّصحيح، َواإِشاَرَة ) 2- اأَضُع اإِشاَرَة )
َغْيِر الّصحيح :

)        ( )        ( 

)        ( )        ( 
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3-  اأْكُتُب ُطُرَق الحيَطِة َوالَحَذِر ِعْنَد:

 اْسِتْخداِم الِكباِر لِغاِز الّطْهي:
 

 ُمماَرَسِة الِسباَحة:       
 

 َقْطِع الّشاِرع:      
          

 اْرتِفاِع َحراَرِة الَجّو:     
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ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
  توضيِح  َدْوِر الُشْرَطة الِفلْسطيِنّية.

ْنِشَطِة اّلتي ُتشاِرُك فيها الُشْرَطُة َمَع الُمواِطنين.    ذكِر ال�أ
  استنتاِج َدْوِر الُشْرَطِة في َتْوِعَيِة َطَلَبِة الَمداِرس.

  بياِن واِجباِت الُمواِطِن ِتجاَه الُشْرَطة.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

2
الّدْرس

الُشْرَطُة الِفَلْسطيِنَية
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 َنشاط )2(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َوَنْكُتُب:

 -2    -١

اأنا َتَعَلْمت:
ِحماَيِة  بِهدِف  القانون؛  َوتَُطِبُق  َوالِنظاِم،  أْمِن  ال� َعلى  الِفَلْسطيِنَيُة  الُشْرَطُة  تُحافُِظ 
الُشْرَطُة  بِها  َتقوُم  الّتي  أْعماِل  ال� َعلى  أْمِثَلِة  ال� َوِمَن  َوُحِريّاتِِهم.  َوُمْمَتَلكاتِِهم  الُمواِطنين، 
َتْنظيُم َحَرَكِة الُمرور، َوالّتَدُخُل ِعْنَد ُوقوِع َحواِدِث الّسْير، َوِحماَيُة الُمَؤّسساِت الُحكوِمّية. 
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 -٤    -3

اأنا َتَعَلْمت:
الُمزاِرعيَن في  ِمْثَل ُمساَعَدِة  َكثيَرة،  َواأنِْشَطٍة  اأْعماٍل  الِفَلْسطيِنَيُة في  الُشْرَطُة  تُشارُِكنا 
َمْوِسِم َقْطِف الّزْيتون، َوُمساَعَدِة الُمواطنيَن، َوالُمشاَرَكِة في الُمناَسباِت الَوَطِنّية َوَغْيِرها. 
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 َنشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

 -٤    -3

 -2    -١

اأنا َتَعَلْمت:
تَُقِدُم لَنا الُشْرَطُة الِفَلْسطيِنّيُة في الَمْدَرَسِة الّتْوِعَيَة َعلى ُعبوِر الّطريِق بَِشْكٍل اآِمن، َوالّسْيِر 
أْرِصَفِة واْحِتراِم ُحقوِق َجميِع الُْمواِطنيَن في الُْمرور؛ َحتّى نََتَجّنَب ُوقوَع َحواِدِث  َعلى ال�
أْمِن  ال� َتْوفيِر  في  الُشْرَطَة  لُِنساِعَد  الّصغير؛  الُشْرِطِي  بَِدْوِر  الِقياِم  َعلى  َوتَُدِرُبنا  الُطُرِق، 

لِلُمواِطن.
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َنشاط )4(: نَُصِمُم اإِشاَرَة الُمرورِ )قِْف(، َونَُمثُِل َدْوَر الُشْرِطّي:

  التَْنفيذ:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

 نَْرُســُم َكــّف الَيــِد الُيســرى َعلــى الَوَرَقــِة الَبْيضــاء، 
َونَُقُصهــا َكمــا فــي الّرْســم )١(.

ــّم  ــّوى ثُ ــوِن الُمَق ــِة الَكْرت ــَرًة َعلــى ِقْطَع  نَْرُســُم دائِ
ــِرّي. ــْكٍل دائِ نَُقُصهــا بَِش

دائِــَرة،  بَِشــْكِل  َحْمــراَء  ل�ِمَعــًة  َوَرَقــًة  نَُقــُص   
الُمَلــّون. الَكْرتــونِ  ِقْطَعــةِ  بِِمســاَحةِ  ِمســاَحُتها 
 نُلِصــُق الّدائِــَرَة الّلاِمَعــَة الَحْمــراَء َعلــى دائِــَرِة 
أْبَيــَض َعَلْيهــا  الَكْرتــون، ثُــّم نُلِصــُق الَكــّف ال�

َكمــا فــي الّرْســم )2(.                                                           
 نَُثِبــُت الّشــْكَل النّاتِــَج َعلــى الَعصــا الَخَشــِبّية، 

ــم )3(. ــي الّرْس ــا ف َكم

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 لَْوُح َكْرتوٍن ُمَقّوى، َوَرٌق اأْبَيُض َوَوَرٌق ل�ِمٌع لَْونُُه اأْحَمُر بَِعَدِد الَمْجموعات، 

ِمَقٌص اآِمن، ل�ِصق، َقَلم، َعصا َخَشــِبّية. 

)3( 

)١( 

)2( 

الَفعالِّيُة ال�أولى:
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الَفعالِّيُة الثّانَِية:
الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 ِزٌي عاِكس، قُّبَعة، صاِفَرة، اإِشاَرُة )ِقف( الّتي َصّمْمناها، َطْبشوَرة.
التَْنفيذ:

   نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
 نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَمْدَرَسة، َونَْرُسُم َخطّاً لِلُمشاِة بِالّطْبشوَرة.

أْدواَر َبْيــَن اأْعضــاِء َمْجموَعِتنــا )طالـِـٌب ُيَمثُِل الُشــْرِطّي، طالِباِن   نـُـَوِزُع ال�
َيْحِمــلاِن اإِشــاَرَة )ِقــف(، َوَبِقّيــُة اأْفــراِد الَمْجموَعــِة؛ ُيَمثِــُل ِقْســٌم ِمْنُهــم 

المــاّرة، َوِقْســٌم ُيَمثِــُل َدْوَر الّســّيارات(، َكمــا فــي الّرْســم )١(.

)١(
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 َنشاط )5(: َنلَعُب، َوَنْسَتْنِتج:           

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  بِطاقاُت لُْعَبِة الُدمينو.

 التَْنفيذ: 
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.

 نَُوِزُع بِطاقاِت الُدمينو َعلى الَمْجموعات، 
َكما في الّرْسم )١(. 

الِعبــاراِت  بَِحَســِب  الِبطاقــاِت  نُطابِــُق   
َوالُصَوِر الّتي َعَلْيها بَِطريَقٍة َصحيَحة،َكما 

ــة. ــى نُْنهــي اللُْعَب فــي الّرْســم )2(، َحّت

 الَمْجموَعُة الفائَِزُة ِهَي الّتي تُْنهي اللُْعَبَة اأّول�ً.
)2(

)١(

* الرجوع اإلى دليل المعلم لتنفيذ النشاط السابق.
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 نَْسَتْنِتُج ِمَن اللُْعَبِة واجباتنا تِجاَه الُشْرَطة، ثُّم نَْكُتُبها في الَجْدَوِل ال�آتي:

واجباتنا تِجاَه الُشْرَطة

 -١

 -2

 -3

 -٤ 

اأنا َتَعَلْمت:
بَِقوانيِن  َوال�لِتزاُم  َتْعليماتِِهم،  َوَتْنفيُذ  اْحِتراُمُهم،  الِفَلْسطيِنّية:  الُشْرَطِة  تِجاَه  واِجِبنا  ِمْن 

الّسْير، َوَعَدُم اإِْزعاِجِهم بِالَبلاغاِت الكاِذَبة، َوَتْسهيُل َعَمِلِهم.  
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 َنشاط )6(: نَُصِمُم قَُبَعَة ُشْرِطّي:  

   الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  َكْرتونة، ل�ِصق، ِمَقٌص اآِمن، اأْقلام. 

  التَْنفيذ:
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية. 

 نُْحِضــُر الَكْرتونـَـة، َونَُقُصهــا بَِشــْكِل نِْصــِف دائـِـَرٍة 
َكمــا  فــي الّرْســم )١(.

ــِم  ــْن َحْج ــَر ِم ــَرٍة اأْكَب ــْكِل دائِ ــًة بَِش ــُص َكْرتونَ  نَُق
فــي  اأْطراَفهــا َكمــا  نَُقــُص  ثُــّم  َقليــلا،  الــّراأِْس 

.)2( الّرْســم 
أْطــراَف الّتــي َتــّم َقُصهــا َكمــا فــي الّرْســم   نَْثنــي ال�

 .)3(
 نُلِصــُق الِقَطــَع الَمْقصوَصــة؛ لُِنَشــِكَل الُقّبَعــَة َكما 

في الّرْســم )٤(.
 نَْكُتــُب ِعبــاَرَة ُشــْكٍر لِلُشــْرَطِة َعلــى الُقّبَعــة، َكمــا 

فــي الّرْســم )5(.

)١(

)2(

)3(

)5(

)٤(



2٤

َنشاط )7(: َنلَعُب:        

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
    اأْقماع، َمْرمى،كَُرة، صاِفَرة.

 التَْنفيذ: 
 نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَمْدَرَسة.

 نَْنَقِســم، َونَْصَطــُف فــي قاِطــرات، َونَْرُســُم َخطـّـاً 
اأمــاَم كُِل قاِطــَرة، َكمــا فــي الّرْســم )١(.

أّوُل  ــَرة؛ َيْخــُرُج الُمَتســابُِق ال� ــَد َســماِع الّصاِف  ِعْن
ِمــْن كُِل قاِطــَرة، َوَيْجــري بِالُكــَرِة بَِشــْكٍل ُمَتَعــِرٍج 
أْقمــاع، َحتـّـى الُوصــوِل اإِلى َخــِط الِنهاَيِة  َحــْوَل ال�

َكمــا فــي الّرْســم )2(.
 َيقــوُم الُمَتســابُِق بَِوْضــِع الُكــَرِة َعلــى الَخــّط، 
َوُيَســِدُدها بَِقَدِمــِه اإِلــى حــاِرِس الَمْرمــى، َكمــا 

فــي الّرْســم )3(. 

 َيَتناَوُب َجميُع الّطَلَبِة في اللِّعب، َوالقاِطَرُة الفائَِزة ِهَي الّتي ُيَسِجُل اأْفراُدها 
أْهداِف، َونُْطِلُق َعَلْيها اْسَم ُشْرِطِي الُمرور. اأْكَبَر َعَدٍد ِمَن ال�

)١(

)2(

)3(
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١-  اأْختاُر الِعبارات الّصحيَحَة الّتي َتُدُل َعلى َعَمِل الُشْرِطّي، َواأَضُع دائِرًة
    َحْوَل َرْمِزها:

     اأ - ِحماَيُة الُمَؤّسساِت الُحكوِمّية.      
    ب- َتْنظيُم َحَرَكِة الّسْير.          

    جـ- ِعلاُج الَجْرحى.                 
    د- اإِْصلاُح الُطُرِق َوَتْعبيُدها.

    هـ- ِحماَيُة الُمواِطنيَن َوُمْمَتَلكاِتِهم. 
    و- َتْطبيُق القانوِن َعلى َمْن ُيخاِلُف َقوانيَن الّسْير.  

                    
2- اأْكُتُب في الَفراغاِت اأنِْشَطًة َتقوُم بِها الُشْرَطُة لُِمساَعَدِة الُمواِطنين:

  اأ -  
 ب - 
  جـ - 

 
 3- اأْذكُُر ما تَُقِدُمُه لَنا الُشْرَطُة في الَمْدَرَسة.

َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               
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( َتْحــَت الُســلوِك الّصحيــح،    ٤-  األ�ِحــُظ الُرســومات، َواأَضــُع اإِشــاَرَة )
( َتْحــَت الُســلوِك َغْيــِر الّصحيــح : َواإِشــاَرَة )

)         ()         (

)         ()         (

)         (
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ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
   معرفِة الَمْقصوِد ِبالِدفاِع الَمَدِنّي.

  توضيِح اأَهِمّيِة َعَمِل الِدفاِع الَمَدِنّي.
   استنتاِج ُطُرِق َتْوِعَيِة الِدفاِع الَمَدِنِي ِللُمواِطنين.
   بياِن واِجباِت الُمواِطنيَن ِتجاَه الِدفاِع الَمَدِنّي.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُشاِهُد، َو َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:

  الَفعالِّية ال�أولى: 
  الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َمْقَطُع فيْديو )الِدفاُع الَمَدنُِي الِفَلْسطيِنّي(، ِجهاُز َعْرض.
  التَْنفيذ: 

    نُشاِهُد َمْقَطَع الفيْديو. 

الِدفاُع الَمَدنِّي 3
الّدْرس
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  الَفعالِّية الثّانَِية: 
نَْقَراأ الّنّص ال�آتي: 

ــَرِة  َســِمَع َســعيٌد َصْوتــاً ُمْرَتِفعــاً لِصاِف
اإِنـْـذار، َفَنَظــَر ِمــَن النّاِفــَذِة َوشــاَهَد َســّياَرًة 
اأْحَمــر، َفَســاأَل  لَْونُهــا  َكبيــَرًة ُمْســِرَعًة 

ــا اأبــي؟ ــَدُه: مــا هــِذِه الّســّياَرُة ي والِ
ال�أب: اإِنّها َسّياَرٌة تابَِعٌة لِلِدفاِع الَمَدنِِي   

الِفَلْسطيِنّي.
َسعيد: َوماذا َيْعني الِدفاُع الَمَدنِّي؟

ال�أب:الِدفــاُع الَمَدنـِـّي ُمَؤّسَســٌة َوَطِنّيــٌة 
َتْهــِدُف اإِلى ِحماَيــِة الُمواِطنين، 
َواإِنْقاِذِهــِم ِعْنــَد ُوقــوِع الَخَطر.  

اأنا َتَعَلْمت:
الِدفاُع الَمَدنُِي الِفَلْسطيِنُي ُمَؤّسَسٌة َوَطِنّيٌة َتْهِدُف اإِلى ِحماَيِة الُمواِطنين، َوَتْقديِم الُمساَعَدِة 

لَُهم، َواإِنْقاِذِهْم في حال�ِت الَخَطر، َوَيّتصُف اأْفراُدها بِالّشجاَعِة َوالُجْراأة.
أْحَمر، َمْكتوٌب َعَلْيها الِدفاُع الَمَدنِّي،  َيْسَتْخِدُم الِدفاُع الَمَدنُِي َسّياراٍت َيْغِلُب َعَلْيها اللّْوُن ال�

َوالّرْقم )١٠2( لِلاتِصاِل بِِهْم ِعْنَد َطَلِب الُمساَعَدة. 
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 َنشاط )2(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

)١()2(

)3()٤(

)5(



3٠

أموِر  * َبْعَد اأْن ل�َحْظنا، نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية، َونََتناَقُش في ال�
آتَِية:   ال�

     اأْعمال َيقوُم بِها الِدفاُع الَمَدنُِي الِفَلْسطيِنّي.
     اأْسماء اآل�ٍت َوُمعّداٍت َيْسَتْخِدمونَها.

     الَوْقت الّذي ُيَقِدموَن فيِه الُمساَعَدَة لِلُمواِطنين.

* نَْعِرُض ما َتَوّصلنا اإِلَْيِه ِمَن اإِجاباٍت اأماَم َطَلَبِة الّصّف، ثُّم نَُسِجلُها
  َعلى الّسّبوَرة.

اأنا َتَعَلْمت:
نْقاَذ في حال�ٍت َكثيَرة، ِمْنها: اإِْطفاُء الَحرائِق،  ُيَقِدُم الِدفاُع الَمَدنُِي لَنا الُمساَعَدَة َوال�إِ
الّشواِرُع  َتفيُض  ِعْنَدما  الُمواِطنيَن  َوُمساَعَدُة  َعَلْيها،  الثُلوِج  َتراكُِم  ِعْنَد  الّشواِرِع  َوَفْتُح 
أْمطاِر الَغزيَرة، َواإِنْقاُذ الُمحاَصريَن في الَمباني اأو الَمصاِعِد الَكْهُربائِّية،  َوالَمناِزُل بِِمياِه ال�

اأْو في اأِي َمكاٍن اآَخر. 



3١

َنشاط )3(:نُلاِحُظ، َونَُلوِن:

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 األواٌن َخَشِبّية. 

التَْنفيذ: 
 نَْذكُُر اْسَم الّرْسم )١(.

ألواِن الُمناِسَبِة.  نَُلِوُن الّرْسَم بِال�
  نَْكُتُب َرْقَم ال�تِصاِل الخاّص بِها في الُمْسَتطيِل.

)١(

الّرَقم:
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َنشاط )4(: َنلَعُب:        
    الَوسائُِل َوال�أَدوات:

     صاِفَرة، َطْبشوَرة.
   التَْنفيذ: 

  نَْخُرُج اإِلى الّساَحة، َونَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
ــِة  ــاً لِلِبداَي  نَْصَطــُف فــي قاِطــرات، َونَْرُســُم َخطّ
ــّط  ــٍة )َخ ــّط نِهاَي ــُم َخ ــَرة، َونَْرُس ــاَم كُِل قاِط اأم
ــَدُه  أمــان( َعلــى ُبْعــِد )2٠ ِمتــراً (، َيِقــُف ِعْن ال�
ــم )١(. ــي الّرْس ــَرة، َكمــا ف ــْن كُِل قاِط ــٌد ِم قائِ
 ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرة، َيْنَطِلــُق القائـِـُد ِمــْن َخــِط 
ــَب  ــُك اللاِّع ــَرة،  َوُيْمِس ــاِه القاِط ــاِن بِاتِج أم ال�
ــّم  ــَرة، ثُ ــِة القاِط ــي ُمَقِدَم ــُف ف ــذي َيِق أّوَل الّ ال�
ــم  أمــان، َكمــا فــي الّرْس ــِط ال� ــى َخ ــُه  اإِل يوِصلُ

.)2(
أّوَل فــي   َيعــوُد اللاِّعــُب الّــذي َتــّم اإِنْقــاُذُه اإِلــى قاِطَرتِــه، َوُيْمِســُك َزميَلــُه ال�
أمــان، َوهكــذا َحتّــى ال�نِْتهــاِء ِمــْن َجميــِع  القاِطــَرة، َويوِصلُــُه اإِلــى َخــِط ال�

الّطَلَبــة.
أمــان ِهــَي الفائِــَزة،   القاِطــَرُة الّتــي َتْنَتهــي اأّول�ً ِمــَن الُوصــوِل اإِلــى َخــِط ال�

.)١٠2 نْقــاذ  ال�إِ )ِفْرَقــُة  َونَُســّميها 

 

)١(
خط ال�أمان  خط بداية 

)2(
خط ال�أمان خط بداية 
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 َنشاط )5(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت:
َتَجُنِب  َكْيِفّيَة  تَُوِضُح  َبياناٍت  اإِْصداِر  الُمواِطنين؛ َعْن َطريِق  بَِتْوِعَيِة  الَمَدنُِي  الِدفاُع  َيقوُم 
أْرواِح َوالُمْمَتَلكات، َوَتْدريِب الُمواِطنيَن َعلى اإِْطفاِء  ُوقوِع الَحواِدث، َوالِحفاِظ َعلى ال�

الَحرائِق، َوالُخروِج ِمَن الَمباني بِاأماٍن ِعْنَد ُوقوِع الَخَطر.



3٤

 َنشاط )6(: َنْكَتِشُف، َوَنَتَعَلم:

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
الَمَدنِّي،  الِدفاِع  تِجاَه  واِجباتُنا  فيها:  َمْكتوٌب  َمْطِوّيٌة  بِطاقاٌت   

ُسلوكاٌت َسْلِبّيٌة تِجاَه الِدفاع الَمَدنِّي.    
  التَْنفيذ:

  نَْنَقِسُم في َمْجموعات. 

 َتْختــاُر كُُل َمْجموَعــٍة َعــَدداً 
ِمَن الِبطاقــاِت الَمْطِوّية،َكما 

فــي الّرْســم )١(.

ـــُش  ـــوب، َونََتناَق ـــَراأ الَمْكت  نَْق
الّـــذي  الواِجـــِب  َحـــْوَل 
اْخَتْرنـــاه، َكمـــا فـــي الّرْســـم 

.)2(

نَلَتزُم بَِتْعليمات
 الِدفاِع المدنِِي

)١(

)2(
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 نَُصِنــُف الُســلوكاِت اإِلــى اإيجابِّيــٍة نَقــوُم بِهــا تِجــاَه الِدفــاِع الَمَدنـِـّي، َواأْخــرى 
آتــي: َســلِبّيٍة ل� نَقــوم بِهــا، ثُــّم نَْكُتُبهــا فــي الَجــْدَوِل ال�

ُسلوكاٌت َسلِبَيٌة ل� َنقوُم ِبها تِجاَه الِدفاِع 
الَمَدنِّي

ُسلوكاٌت اإيجاِبَيٌة َنقوُم ِبها تِجاَه الِدفاِع 
الَمَدنِّي

اأنا َتَعَلْمت:
َتْسهيُل  َوَكذلَِك  الِحماَية،  لَنا  تَُوفُِر  أنّها  لِ� الَمَدنِّي؛  الِدفاِع  بَِتْعليماِت  ال�لِتزاُم  واِجِبنا  ِمْن 
َعَمِل اأْفراِد َطواِقِمِه، َوُمساَعَدتِِهْم في الُوصوِل اإِلى َمكاِن الحاِدث في الَوْقِت المناِسب، 

َوال�تِصاِل بِِهْم َفَقْط ِعْنَد ُوجوِد َخَطٍر ُيَهِدُد َحياَة الُمواِطنيَن َوُمْمَتَلكاتِِهم. 
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َنشاط )7(: نَُصِمُم َطّفاَيَة َحريق:

  التَْنفيذ:
 نَُقــُص الَوَرَقــَة الَحْمــراَء بَِحَســِب َحْجِم الُعْبوة، 

َكمــا في الّرْســم )١(.

ــا  ــَوة، َكم ــى الُعْب ــراَء َعل ــَة الَحْم ــُق الَوَرَق  نُلِص
فــي الّرْســم )2(. 

ــَل  ــَوة؛ لُِتَمثِ ــِبُت الَمّصاَصــَة َعلــى ُعُنــِق الُعْب ـَ  نُث
ُخْرطــوَم المــاء، َكمــا فــي الّرْســم )3(.

 نُلِصــُق الِملَقــَط َعلــى ِغطــاِء الُعْبــَوة لُِتَمثِــَل 
الِمْقَبــض، َكمــا فــي الّرْســم )٤(. 

ِمْطَفــاأِة  اأْفَضــَل  َونَْختــاُر  أْعمــاَل،  ال� نَْعــِرُض   
ُغْرَفــِة الّصــّف. َونََضُعهــا فــي  َحريــٍق، 

  الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 ُعْبــَوٌة بلاْســتيِكّيٌة فاِرَغــة، َوَرٌق اأْحَمــر،  ِمَقــٌص اآِمــن،  َمّصاَصــٌة بِلاْســتيِكّية، 

ِغــراء، ِملَقــُط َغســيل.

)١( 

)2( 

)٤(

)3(
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

١- اأْكُتُب الَمْقصوَد بِالِدفاِع الَمَدنِّي: 
 

 
2- ماذا َيْعني لي ال�آتي؟

   اأ - َسماُع صاِفَرِة َسّياَرِة الِدفاِع الَمَدِنّي. 

     
   ب - الّرْقم )١٠2(.
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3- اأَضــُع اإِشــاَرَة ) ( ُمقابِــَل الِعبــاَرِة الّصحيَحــة، َواإِشــاَرَة )  ( ُمقابِــَل    
الِعبــاَرِة َغْيــِر الّصحيَحــة: 

     َيقوُم الِدفاُع الَمَدِنُي ِبَتْوِعَيِة الُمواِطنيَن َوَتْدريِبِهم َعلى 
      َكْيِفّيِة َتَجُنِب ُوقوِع الَحواِدث.                          )       (

   َنَتَجّمُع َحْوَل َفريِق الِدفاِع الَمَدِنّي َوُهْم َيقوموَن ِبَعَمِلِهم.  )       (

   ِعْنَد َسماِع صاِفَرِة َسّياَرِة الِدفاِع الَمَدِنّي، َيِجُب َعلى

    َجميِع الّسّياراِت َفْتُح الّطريِق َلها.                         )        (

   األَتِزُم ِبَتْعليماِت الِدفاِع الَمَدِنّي.                          )        (

  اأساِعُد الِدفاَع الَمَدِنّي في الُوصوِل اإِلى َمكاِن الحاِدث.   )        (

نْقــاِذ َوالُمســاَعَدِة الّتــي َيقــوُم بِهــا الِدفــاُع  ٤- اأْعطــي اأْمِثَلــًة َعلــى اأْعمــاِل ال�إِ
الَمَدنِــّي. 

5- نَُنظـّـُم زيــارًة اإلــى اأحــِد مراكــِز الدفــاِع المدنــي، َونََتعــّرُف علــى ال�أدواِت التــي 
َيْســَتْخِدمونَها فــي َعمِلهْم. 
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 َنشاط )1(: َنْقَراأ، َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

أثاِث، ِعْنَدما الَتَفَتْت اإِلى اْبَنِتها َوقالَت:  كانَْت اأُم يوُسَف َتْمَسُح الُغباَر َعِن ال�
اإِنْجاِز  في  نُْسِرَع  اأْن  َعَلْينا 

اأْعماِل الَبْيِت يا َغدير.
َغدير: لِماذا يا اأّمي؟

َمعــاً؛  الَيــْوَم  َســَنْذَهُب  أمّ:  ال�
َمْرَكــٍز  اْفِتتــاِح  لُِحضــوِر 
ــلاِل  ــِة الِه ــٍد لَِجْمِعّي َجدي
أْحَمــِر الِفَلْســطيِنِي فــي  ال�

ــا.  َقْرَيِتن

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
ْحَمِر الِفَلْسطيِنّي.    توضيِح الَمْقصوِد ِبالِهلاِل ال�أ

ْحَمِر الِفَلْسطيِنّي.    بياِن َمهاِم الِهلاِل ال�أ
ْحَمِر في َتْوِعَيِة الُمواِطنين.    استنتاِج اأْنِشَطِة الِهلاِل ال�أ

ْحَمِر الِفَلْسطيِنّي.   معرفِة واِجباِت الُمواِطِن ِتجاَه الِهلاِل ال�أ
ْحَمِر الِفَلْسطيِنّي.   ذكِر الَمخاِطِر َوالُمعيقاِت اّلتي ُيَسِبُبها ال�ْحِتلاُل ِللِهلاِل ال�أ

اأْهداُف الَدْرس 

الِهلاُل ال�أْحَمُر الِفَلْسطيِنّي            4
الّدْرس



٤٠

أْحَمِر يا اأّمي؟ َغدير: َوما ِهَي َجْمِعّيُة الِهلاِل ال�
أمّ: اإِنّها ُمَؤّسَسٌة ِفَلْسطيِنّية، تَُقِدُم ِخْدماتِها الِصِحّيَة َوالِطِبّيَة َوال�ْجِتماِعّيَة  ال�

     لِلِفَلْسطيِنّييَن في اأْوقاِت الِسلِم َوالَحْرب، َولَها َمراِكُز في ُمحاَفظاِت
    الَوَطِن، َوالُمَخّيماِت الِفَلْسطيِنّيِة في الخاِرج.

آتِية: أموِر ال�  نَْنَقِسُم اإلى َمْجموعات، َونََتناَقُش في ال�
ْسعاف.     نُْعطي َوْصفاً لِلِشعاِر الَمْرسوِم َعلى الياِفَطة، َوَسّياَرِة ال�إِ

    نَْذكُُر اْسَم الُمَؤّسَسِة الّتي َيُدُل َعَلْيها هذا الِشعار.
ْسعاف.      نَُبِيُن الَمْقصوَد بِالّرْقِم )١٠١( الَمْكتوِب َعلى َسّياَرِة ال�إِ

   
 نَُلِوُن:

جمعية الهال اأحمر الفلسطيني



٤١

 َنشاط )2(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َونَُعِبر:

أْحَمِر الِفَلْسطيِنّي.   نُناِقش، ونُْعطي َراأَْينا بِما َتقوُم بِِه ِفَرُق الِهلاِل ال�

اأنا َتَعَلْمت:
َجْمِعَيُة الِهلاِل ال�أْحَمِر الِفَلْسطيِنِي ُمَؤّسَسٌة ِفَلْسطيِنّيٌة لَها َمراِكُز في َجميِع ُمحاَفظاِت ِفَلْسطين، 

َوالُمَخّيماِت الِفَلْسطيِنّيِة الَمْوجوَدِة خاِرَج الَوَطن. 
أْحَمِر الِفَلْسطيِنِي الُمساَعَدَة لِلِفَلْسطيِنّييَن في َجوانَِب َكثيَرة، ِمْنها: الِخْدماُت  تَُقِدُم َجْمِعّيُة الِهلاِل ال�

الِطِبّيُة، َوالِصِحّيُة، َوال�ْجِتماِعّية؛ بَِهَدِف َتْخفيِف ُمعاناِة الُمواِطنيَن في اأْوقاِت الِسلِم َوالَحْرب.



٤2

اأنا َتَعَلْمت:
أّولِّيَة لِلُمصابين، َوَتْنُقلُُهم اإِلى الُمْسَتْشفياِت  ْسعافاِت ال� أْحَمِر ال�إِ تَُقِدُم َجْمِعّيُة الِهلاِل ال�
ْسرائيِلّي، َواأْثناَء َحواِدِث  ِعْنَد ُوقوِع َحواِدِث الّسْير، َواأْثناَء الُمواَجهاِت َمَع ال�ْحِتلاِل ال�إِ

الَحرائِِق َوَغْيِرها.
أْحَمِر الِفَلْسطيِنِي في اإِنْشاِء الُمْسَتْشَفياِت َوالِعياداِت الِصِحّية،  تُْسِهُم َجْمِعّيُة الِهلاِل ال�

عاَقِة الّسْمِعّية َوالَبَصِرّية. َوَفْتِح الَمداِرِس لَِذوي ال�إِ



٤3

َنشاط )3(: َنلَعُب:        

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
     َثلاُث كُرات، َثلاَثُة األواٍح ِمَن الَكْرتوِن الُمَقّوى، َطْبشورة، صاِفَرة.

  التَْنفيذ: 
 نَْنَقِسُم اإِلى َثلاِث َمْجموعات. 

ــد  ــى ُبْع ــٍة َعل ــّط نِهاَي ــة، َوَخ ــّط بِداَي ــُم َخ  نَْرُس
ــه. ــراً( ِمْن )١5ِمْت

 َيْصَطــُف نِْصــُف كُِل َمْجموَعــٍة ِعْنــَد َخــِط 
آَخــُر ِعْنــَد َخــِط الِنهاَيــة،  الِبداَيــة، َوالِنْصــُف ال�

ــم )١(. ــي الّرْس َكمــا ف

 نََضــُع الُكــَرَة ِعْنــَد َخــِط الِبداَيــة، َوِعْنــَد َســماِع 
َمْجموَعــة  كُِل  ِمــْن  ل�ِعبــاِن  َيقــوُم  الّصاِفــَرِة 
الُمَقــّوى،  الَكْرتــوِن  لَــْوِح  َعلــى  بَِوْضِعهــا 
الَكْرتــوِن  لَــْوَح  َوُيَســلِما  بِهــا،  َوال�نِْطــلاِق 
ــة،  ــِط الِنهاَي ــَد َخ ــْم ِعْن ــَرة لُِزملائِِه ــِه الُك َوَعَلْي

َكمــا فــي الّرْســم )2(.
)2(

)١(

خط بداية 

خط نهاية



٤٤

 َنشاط )4(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َونَُعِبُر ِكتاِبّيًا:

ــَرة؛  ــْوَح َوالُك ــلّما اللّ ــذاِن َتَس ــاِن اللّ ــُق الّلاِعب  َيْنَطِل
ــْوَح  ــلِما اللّ ــة، َوُيَس ــِط الِبداَي ــى َخ ــودا بِِهمــا اإِل لَِيع
َوالُكــَرَة لِلاِعَبْيــِن َجديَدْيــن ِمــْن َمْجموَعِتِهــْم، َكمــا 
ــُع  ــَل الَجمي ــى ُيْكِم ــم )3(، َوهكــذا َحتّ ــي الّرْس ف

ــة. اللُْعَب
 الَمْجموَعُة الفائَِزة تُْنهي َعَمَلها دوَن سقوِط الُكَرِة َعلى ال�أْرض، َونَُسّميها 

نْقاذ. َمْجموَعة ال�إِ

)3(

 -2    -١
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اأنا َتَعَلْمت:

َيقوُم الِهلاُل ال�أْحَمُر الِفَلْسطيِنُي بِاأنِْشَطٍة ُمْخَتِلَفة، ِمْثل: اإِقاَمِة الُمَخّيماِت الّصْيِفّية؛ 
نْقاِذ ِعْنَد ُحدوِث الَكواِرث، َوَتْنفيِذ َدْوراِت َتْدريٍب لَُهْم َعلى  لَِتْدريِب الُمواِطنيَن َعلى ال�إِ
الّتْوِعَيِة  َوَتْقديِم  الُمَتَطِوعيَن؛ لُِمساَعَدِة الُمواِطنين،  ِفَرِق  أّولِّية، َوَتْشكيِل  ْسعافاِت ال� ال�إِ

عاَقة. َوالّدْعِم لَِطَلبِة الَمدارِس ولَِذوي ال�إِ



٤6

 َنشاط )5(: نُلاِحُظ، َونَُفِكُر، َوَنْسَتْنِتج:
الَفعالِّيُة ال�أولى:

   نَُبِيُن الّتَصُرَف الّصحيَح َواأَثَرُه الُمَتَوقّع، َونَْكُتُبُهما في الَجْدول:
اأَثُرُه الَجِيدالتََصرُُف الَصحيح

اأَثُرُه الَجِيدالتََصرُُف الَصحيح

اأَثُرُه الَجِيدالتََصرُُف الَصحيح

اأَثُرُه الَجِيدالتََصرُُف الَصحيح
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 الَفعالِّية الثّانَِية:
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.            نُلاِحُظ الُرسومات.

  نَُبِيُن الّتَصُرَف الخاِطَئ َواأَثَرُه الُمَتَوقّع، َوالّتَصُرَف الّصحيَح الُمقابَِل 
لَه، َونَْكُتُب ذلك في الَجْدَول:

التََصرُُف الَصحيح  ال�أَثُر النّاِجُم َعْنهالتََصرُُف الخاِطئ

    

التََصرُُف الَصحيح  ال�أَثُر النّاِجُم َعْنهالتََصرُُف الخاِطئ

التََصرُُف الَصحيح  ال�أَثُر النّاِجُم َعْنهالتََصرُُف الخاِطئ



٤8

 َنشاط )6(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

ْسعاِف ِمَن الِقياِم بَِعَمِلها.   نُناِقش، اأَثَر َمْنِع ال�ْحِتلاِل َطواِقَم ال�إِ

أْحَمِر الِفَلْسطيِنّي:  ِمْن واِجِبنا تِجاَه الِهلاِل ال�
أْحَمر.   َعَدُم ال�تِصاِل الكاِذِب بِالِهلاِل ال�

أْحَمر، َوَعَدُم اإِعاَقِة َحَرَكِتِهم.    َتْسهيُل َعَمِل ِفَرِق الِهلاِل ال�
أْحَمر، َوال�لِتزاُم بَِتْعليماتِِهم، َوَتْقديُم الّتَبُرعاِت لَُهم.    الُمشاَرَكُة في الّتَطُوِع َمع ِفَرِق الِهلاِل ال�

اأنا َتَعَلْمت:
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ْسعاِف في ِفَلْسطيَن اإِلى ُصعوباٍت َوَمخاِطَر بِسَبِب ال�ْحِتلال  َتَتَعّرُض الّطواِقُم الِطِبّيُة َوَسّياراُت ال�إِ
ْسعاِف ِمَن الُوصوِل اإِلى ال�أْشخاص الّذيَن اأصيبوا بَِسَبِب  الِصْهيوني، ِمْنها: َمْنُع َسّياراِت ال�إِ
اإِلى  الُمْسِعفيَن  َبْعِض  َوَتَعُرُض  الُمْسَتْشَفيات،  اإِلى  َونَْقِلِهْم  َواإِْسعاِفِهم  لِلاْحِتلاِل،  ُمقاَوَمِتِهْم 

نْسان. ْجراءاُت ُمخالَِفٌة لُِحقوِق ال�إِ ال�ْعِتداِء َعَلْيِهْم، اأْو اإِصاَبِتِهْم اأو اْسِتْشهاِدِهم، َوهِذِه ال�إِ

اأنا َتَعَلْمت:

َنشاط )7(: نَُصِمُم َسياَرَة اإِْسعاف:

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  اإِْســِفْنَجة، َوَرُق َكْرتــوٍن اأْســَود، َواأْبَيــض، َواأْحَمــر، ِمَقــّص، َقَلــُم َرصــاص،  ل�ِصــق، 

َقَلــٌم َخُطــُه َعريــض. 
التَْنفيذ:

ْســِفْنَجِة َكمــا فــي الّصــوَرة   نَُقــُص َطــَرَف ال�إِ
 .)١(

اأْرَبــَع  أْســَوِد  ال� الَكْرتــوِن  َوَرِق  َعلــى  نَْرُســُم   
َدوائـِـر، َونَُقُصهــا لُِصْنــِع  َعَجــلات، َكمــا فــي 

 .)2( الّصــوَرة 

)١( 

)2( 
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أْبَيــِض اأْرَبــَع َدوائِــَر   نَْرُســُم َعلــى َوَرِق الَكْرتــوِن ال�
بَِحْجــٍم اأْصَغــَر ِمــْن َحْجــِم الّدائـِـَرِة الّســْوداء، ثُــّم 
نَُقُصهــا َونُلِصُقهــا َعلــى الّدوائِــِر الّســْوداء، َكمــا 

فــي الّصــوَرة )3(.
اأْطــراِف  َعلــى  )الَعَجــلات(  الّدوائِــَر  نُلِصــُق    

   .)٤( الّصــوَرة  فــي  َكمــا  ْســِفْنَجة،  ال�إِ
ِمــَن  َصغيــَرٍة  ُمْســَتطيَلٍة  ِقَطــٍع  َخْمــَس  نَُقــُص   
الَكْرتــون؛ لَِعَمــِل َشــبابيَك جانِِبّيــة، َونُلِصُقهــا 

ْســِفْنَجة.  ال�إِ َعلــى 
أْحَمــر    نَُقــُص  َثــلاَث ِقَطــٍع ِمــَن الَكْرتــوِن ال�
َطَرَفــِي  َعلــى  َونُلِصُقهــا  ِهــلال،  َشــْكِل  َعلــى 
ْســِفْنَجة، َونَُقــُص اأْســُطوانًَة َحْمــراَء َكَضــْوِء  ال�إِ
ــة،  ــّياَرة النّاتَِج ــِر الّس ــذار، َونُِلُصقهــا َعلــى َظْه اإِنْ

َكمــا ُهــَو فــي الّصــوَرة )5(. 

)3( 

)٤(    

)5(   
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

( ُمقابــَل الِعبــاَرِة     ( ُمقابــَل الِعبــاَرِة الّصحيَحــة، َواإِشــاَرَة ) ١ - اأَضــُع اإِشــاَرَة )
َغْيــِر الّصحيَحــة:

ّوِلّية.      )       ( ْسعافاِت ال�أ ْحَمُر الُمواِطنيَن َعلى ال�إِ   ُيَدِرُب الِهلاُل ال�أ
ْحَمُر ِفَرَق ُمَتَطِوعين؛ ِلُمساَعَدِة الّناس ِمْن    ُيَشِكُل الِهلاُل ال�أ

    طلبة الَمداِرس َوَغْيِرِهم.                )       (
ْحَمر.              )       (   ل� َنْهَتُم ِبَتْعليماِت الِهلاِل ال�أ
ْحَمر؛ ِمْن اأْجِل ُمساَعَدِة الُمَتَضِررين. )       (   ُنشاِرُك في الّتَبُرِع ِللِهلاِل ال�أ

أْحَمِر الِفَلْسطيِنّي. 2- اأَبِيُن الَمْقصوَد بِالِهلاِل ال�

أْحَمُر الِفَلْسطيِنّي: 3- اأْكُتُب َثلاَثَة اأْعماٍل َيقوُم بِها الِهلاُل ال�
....................................................     
...................................................      
....................................................     

ــلاِل  ــَرِق الِه ــلاُل لِِف ــِبُبها ال�ْحِت ــَر ُيَس ــُدُل َعلــى ُمعيقــاٍت َوَمخاِط ــًة َت ٤- اأْعطــي اأْمِثَل
ــطيِنّي. ــِر الِفَلْس أْحَم ال�
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آتَِية؟ 5- َكْيَف َيِتُم الّتَصُرُف في الحال�ِت ال�
   َمْجموَعٌة ِمَن الُعّماِل اأصيَب َزميلُُهْم اإِصاَبًة بالَِغًة اأْثناَء الَعَمل.

أْبواِب َوالّنواِفذ.    َراأى اأَحُد الماّرِة ِطْفلاً َوْحَدُه داِخَل َسّياَرٍة ُمْغَلَقِة ال�
نْذار، َواأماَمها َسّياَرُة ُركّاب.   َسّياَرُة اإِْسعاٍف تُْطِلُق صاِفَرَة ال�إِ

أْحَمــِر الِفَلْســطيِنِي َيقومــوَن بَِحْمَلــِة نَظاَفــٍة فــي    ُمَتَطِوعــوَن ِمــَن الِهــلاِل ال�
الَحّي.
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َهْيَئُة ُشؤوِن ال�أْسرى َوالُمَحرَرين 5
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
ْسرى.    توضيِح الَمْقصوِد ِبال�أ

ْسرى َوالُمَحّررين الِفَلْسطيِنّية.    بياِن اأَهِمّيِة َدْوِر َهْيَئِة ُشؤوِن ال�أ
ْنِشَطِة اّلتي َتقوُم ِبها الَهْيَئة.    توضيِح ال�أ

ْسرى َوالُمَحّررين الِفَلْسطينيين.    معرفِة َدْوِرِهم ِتجاَه ال�أ

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: َنْقَراأ، َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

الَفعالِّيُة ال�أولى:
  زاَر ُطلاُّب الّصِف الثّالِِث َزميَلُهم نِضال�ً َبْعَد اْعِتقال والِِده الَلْيَلَة الماِضَية.
 َرّحــَب نِضــاٌل بهــْم َوقــال: ُشــْكراً لَُكــم، لََقــْد َتفاَجاأْنــا اللّْيَلــَة الماضيــة 
ــا  ــدي، م ــال والِ ــوا باْعِتق ــا، َوقام ــي َمْنِزلَن ــلاِل الِصْهيون ــِش  ال�ْحِت باْقِتحــام َجْي

ــق.  ــَب َوالَقَل ــَي الّتَع ــّبَب لِ َس
قالَــت ال�أم:ل� َتْقَلــْق يــا نِضــاُل، َفوالِــُدَك اأْصَبــَح اأســيراً َكَغْيــِرِه ِمــْن اآل�ِف  

الِفَلْســطيِنّيين. أْســرى  ال�
نِضال: َوَمْن ُهْم ال�أْسرى يا اأّمي؟
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أمّ: ُهـــْم ُمناِضلـــوَن ِمـــْن اأْبنـــاِء َشـــعَبِنا   ال�
ُيقاومـــوَن  الّذيـــَن  الِفَلْســـطيِنِي 
ال�ْحِتـــلاَل الِصْهيونِـــّي، َواأصَبحـــوا 
ـــم  ـــجونِه،َونََتَمنّى لَُه ـــي ُس ـــرى ف اأْس
الُحِرّيـــَة َقريبـــاً اإِْن شـــاَء اللـــه،  َكمـــا 

نََتَمنّـــى  َزواَل ال�ْحِتـــلال.

  الَفعالِّيُة الثّانَِية:
الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 نَُص الِحواِر الّسابِق.
التَْنفيذ:

أْدواَر َبْيَننا َونَُمثُِل الّنّص.  نَْقَراأ الّنّص الّسابَِق َونَْفَهُمه.   نَُوِزُع ال�

ال�ْحِتلاُل،  َيْسِجُنُهم  الّذيَن  الِفَلْسطيِنّييَن  َجميُع  ُهْم  الِفَلْسطيِنّيون،  ال�أْسرى 
بَِسَبِب ُمقاَوَمِتِهم لَه.

اأنا َتَعَلْمت:

)الُحِرّيُةلِلاأْسرى( 
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 َنشاط )2(: َنْقَراأ، َونُلاِحظ:

   َذَهَب نِضاٌل في الَيْوِم التّالي اإِلى الَمْدَرَسة، َوِعْنَدما َدَخَل الُمَعلُِم ُغْرَفَة 
الّصّف، َتباَدَل َمع َطَلَبِتِه الّتِحّية، ثُّم اْقَتَرَب ِمْن نِضال، َوقاَل لَه:

َكْيَف حالَُك يا نِضال؟
نِضال: بَِخْير، َوالَحْمُد لِله.

الُمَعلِم: َهل ِمْن اأْخباٍر َعْن والِِدك؟
نِضال: ل� يا ُمَعلِمي.

الُمَعلِم: َوماذا َسَتْفَعلون؟
بِما   ْبلاِغها  لِ�إِ َوالُمَحّرريَن؛  ال�أْسرى  ُشؤوِن  َهْيَئِة  اإِلى  اأّمي  َسَتْذَهُب  نِضال: 

َحَصل؟
الُمَعلِم: نََعْم هذا َجِيٌد، اإِنّها ُمَؤّسَسٌة ِفَلْسطيِنّيٌة َتْهَتُم بِال�أْسرى َوالُمَحّررين.
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 َنشاط )3(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

  نَُعِبُر َعّما نُشاِهُدُه في الّرسم.                                               

َهْيَئُة ُشؤوِن ال�أْسرى َوالُمَحرَريَن ُمَؤّسَسٌة ِفَلْسطيِنّية، َتقوُم بِالِدفاِع َعِن ال�أْسرى، 
أَسِرِهم. َوَتْهَتُم بِشؤونِِهْم َوُشؤوِن الُمَحّرريَن ِمْنُهم، َوتَُقِدُم الُمساَعَدَة لَُهْم َولِ�

اأنا َتَعَلْمت:

الُحِرّيةُ 
لِلاأسرى

َلْن نَنْسى 
اأْسرانا
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 َنشاط )4(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َونَُعِبُر ِكتاِبّيًا:

    الَفعالِّيُة ال�أولى: نََتضاَمُن َمَع اْل�أْسرى: 

ُكُل عاٍم َواأْسرانا 
ِبَخْير

4 -17
َيْوُم ال�أسيِر الِفَلْسطيِنّي

الُحِرّيُة 
لِلاأسرى
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   الَفعالِّيُة الثّانَِية: نَُنِظُم اْحِتفال�ً بَِيْوِم ال�أسير الِفَلْسطيِنّي.
 نَْنَقِسُم اإلى َمْجموعات.

أولــى بَِعَمــِل ُرســوماٍت تَُعِبــُر   َتقــوُم الَمْجموَعــُة ال�
أْســرى َوالُحِرّيــة، َكمــا فــي الّرْســم )١(.         َعــِن ال�

 َتقــوُم الَمْجموَعــُة الثّانَِيــُة بِِزراَعــِة اأْشــجاٍر َتْحِمــُل 
اأْســماَء اأْســرى فــي ُســجوِن ال�ْحِتــلال، َكمــا فــي 

الّرْســم )2(.            

 َتقــوُم الَمْجموَعــُة الثّالَِثــُة بِِكتاَبِة ِعبــاراٍت َتضاُمِنّيٍة 
ــم  ــات، َكمــا فــي الّرْس ــى بالون أْســرى َعل ــَع ال� َم

    .)3(
ــة بَِعَمــِل نَمــوَذِج َخْيَمــِة  ــُة الّرابَِع  َتقــوُم الَمْجموَع

اْعِتصــام، َكمــا فــي الّرْســم )٤(.                  

ِمْن واِجِبنا َتْقديُم الّدْعِم َوالُمسانََدِة لِلاأْسرى َواأَسِرِهم، ِمْثل: الُمشاَرَكِة في الّدعواِت الّتضاُمِنّيِة 
ذاَعِة  أْعياِد َوالُمناَسبات، َوالَحديِث َعْن َقِضّيِتِهْم في ال�إِ ْفراِج َعْنُهم، َوِزياَرِة اأَسِرِهْم في ال� لِلاإِ
الَمْدَرِسّية، َوالُمشاَرَكِة في َيْوِم ال�أسيِر الِفَلْسطيِنّي، الّذي يوافق َيْوم )17 / 4( ِمْن كُِل عام.

اأنا َتَعَلْمت:

)١(

)2(

)3(
 لِلاأْسرى الُحِرية

)٤(



59

َنشاط )5(: نَُصِمم ُعْصفور الُحِرَية: 
   الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 اأْقلاُم َرصاص، َكْرتوٌن ُمَلّون، ِمَقٌص اآِمن، ل�ِصق.
التَْنفيذ:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.
 نَْرُســُم دائـِـَرًة َعلــى َوَرَقــِة َكْرتــوٍن ُمَلّونـَـة، َونَُقُصهــا 

َكمــا فــي الّرْســم )١(.
 نَْرُســُم دائِــَرًة اأْصَغــَر ِمــَن الّدائِــَرِة الّســابَِقِة َعلــى َوَرَقــِة 
ــْوٍن اآَخــر،  َونَُقُصهــا، َكمــا فــي الّرْســم )2(. َكْرتــوٍن بَِل

ــّم   نُلِصــُق الّدائِــَرَة الّصغيــَرَة َوســَط الّدائِــَرِة الَكبيــَرة، ثُ
نَْطويِهمــا ِمــَن الُمْنَتَصــف، َكمــا فــي الّرْســم )3(.

ُمَلّونَــة،  َوَرَقــِة َكْرتــوٍن  َعلــى  َصغيــراً  ُمَرّبعــاً  نَْرُســُم   
ــار،  ــَل الِمْنق ــَن الُمْنَتَصــف؛ لُِيَمثِ ــِه ِم ــه، َونَْطوي َونَُقُص

َكمــا فــي الّرْســم )٤(.
 نَْرُســُم ُمْســَتطيلاً َصغيــراً َونَُقُصــه، ثُــّم نَُقــُص ُمَثلّثــاً فــي 
َطَرِفــه، َونَْطويــِه ِمــَن الُمْنَتَصــف؛ لُِيَمثـِـَل الّذْيــل، َكمــا 

فــي الّرْســم )5(. 
 نُلِصُق الِمْنقاَر َوالّذْيل،َكما في الّرْسم )6(.

الّتــي  الَعصافيــَر  ونَْعــِرُض  الُعيــون والّريــش،  نَْرُســُم   
َتْعليُقهــا  َوُيْمِكُننــا  الّصــّف،  ُغْرَفــِة  فــي  َصّمْمناهــا 

بُِخيــوط َكمــا فــي الّرْســم )7(.

)3( 

)١( 

)2( 

)5( 

)٤( 

)7( 

)6( 



6٠

َنشاط )6(: َنلَعُب:        

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 كُراُت َقدم، صاِفَرة، َكاأٌْس.

التَْنفيذ: 
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، َوكُُل َمْجموَعٍة َتْنَقِسُم اإِلى َفريَقْين.

 َيلَعُب َفِريقا الَمْجموَعِة الواحَدِة لُْعَبَة كَُرِة الَقَدم.
 َيلَعُب الَفريُق الفائُِز ِمْن كُِل َمْجموَعٍة َمَع  الِفَرِق الفائَِزِة ِمَن 

الَمْجموعاِت ال�أْخرى بَِشْكٍل َدْوِرّي.
 َيْحُصُل الَفريُق الفائُِز في الِنهاَيِة َعلى الَكاأِْس، ونَُسّميِه َكاأَْس الحِرّيِة.
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

١-ما الَمقصوُد بال�أْسرى.

2- اأْكُتُب َكِلَمَة ) اأواِفق ( اأْو ) ل� اأواِفق ( في الَفراغ:

ْعياد.).........( ْسرى َوالُمَحّرريَن في الُمناَسباِت وال�أ  اأ- َنزوُر اأهالي ال�أَ

سيِر الِفَلْسطيِنِي بتاريِخ   ب- اأشاِرُك في اإِْحياِء َيْوِم ال�أ

     )١7/ ٤( ِمْن ُكِل عام.          )........(

ْسرى.)..........( جـ- َرَفَض َصديقي الُمشاَرَكَة في َفعاِلّياِت الّتضاُمِن َمَع ال�أ

ْسرى َوالُمَحّررين. 3- اأْذُكر ما ُتَقِدُمُه َهْيَئُة ُشؤوِن ال�أ

 

٤- اأْقَتِرُح اأنِْشَطًة َوَفعالِّياٍت َتضاُمِنّيًة ُيْمِكُننا الِقياُم بِها اإِْحياًء لَِيْوِم ال�أسيِر الِفَلْسطيِنّي.
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      ُمْجَتَمعي الَصغير 

الَوْحَدُة 
الّراِبعة
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 اأْسَرتي َسعاَدتي1
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
ْسَرة.   بياِن اأْشكاِل ال�أ

أْسَرة.   استنتاِج َمظاِهِر ال�ْحِتراِم َبْيَن اأْفراِد ال�
ْسَرة.   بياِن َمظاِهِر َتَحُمِل الَمْسؤوِلّيِة في ال�أ
أمّ.      توضيِح الِمَهِن الّتي َيقوُم بِها ال�أُب َوال�

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َونَُلوِن:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
أْسَرة )2(. أْسَرة )١(، َوَرْسِم ال�  نُناِقُش الَفْرَق َبْيَن َرْسم ال�

)١()2(
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أْفراِد َتْربُِطُهْم ِصَلُة الَقراَبة. -  ال�أْسَرُة َمْجموَعٌة ِمَن ال�
أِم َواأْبنائِِهم، نَُسّميها اأْسَرًة َصغيرًة )نََوِوّية(. أْسَرُة الّتي َتَتَكّوُن ِمَن ال�أِب َوال�  - ال�

أْعمام،  أْبناء، َوال� أمّ، َوال� أْسَرُة الّتي َتَتَكّوُن ِمن: الَجّد، َوالَجّدة، َوال�أب، وال� -  ال�
َوالَعّمات َغْيِر الُمَتَزِوجات، نَُسّميها اأْسَرًة َكبيَرًة )الُمْمَتّدة(.

اأنا َتَعَلْمت:

 نَُلِوُن الَكِلماِت التي تَُشِكُل اأْفراَد اأْسَرتي:

أخيأبيأمي

َعّمتي      عمي

أْبناُء َأعمامي

أختي

    جدي   جدتي
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َنشاط )2(: نَُصِمُم َشَجَرَة العائَِلة:

التَْنفيذ:
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

 نَْرُســُم َشــْكَل ِجــْذِع َشــَجَرٍة َعلــى َكْرتــوٍن ُمَقّوى 
ِمــْن لَــْوٍن ُمَعّيــن، َونَُقُصــُه َونَْكُتــُب َعَلْيِه )َشــَجَرُة 

العائَِلــة(، َكمــا في الّرْســم )١(.
ــْوٍن  ــْن لَ ــّوى ِم ــوِن الُمَق ــَن الَكْرت ــَر ِم ــُم َدوائِ  نَْرُس

ــم )2(. ــي الّرْس ــا ف ــا َكم ــر، َونَُقُصه اآَخ

 نَُقــُص بِطاقــاٍت ُمَرّبَعــًة َصغيــَرة، َونَْكُتــُب َعَلْيهــا 
)اأْفــراد اأْســَرتِنا(، َكمــا فــي الّرْســم )3(.

 نُلِصــُق الّدوائـِـَر اأْعلــى ِجــْذِع الّشــَجَرة، ثُّم نُلِصُق 

َعلــى الّدوائـِـِر الِبطاقــاِت الَمْكتــوَب َعَلْيهــا اأْفــراُد 

اأْســَرتِنا، َكمــا فــي الّرْســم )٤(.

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 َكْرتــوٌن ُمَقــّوى بِاألــواٍن ُمْخَتِلفــة،  ِمَقــٌص اآِمــن،  َقَلــُم َرصــاص، بِطاقــاٌت 

َصغيــَرُة الَحْجــم.

)2(

)3(

)١(

شجرة 
العائلة

)٤(

شجرة 
العائلة
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 َنشاط )3(:  َنْقَراأ، َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
أْسَرِة َعلى َوَرَقة.   نَْسَتْنِتج، َونَْكُتُب َمظاِهَر ال�ْحِتراِم َبْيَن اأْفراِد ال�

 نَْعِرُض ما َكَتْبناُه اأمام ُزَملائِنا. 

 -  اأطيُع اأّمي َواأبي َواأْحَتِرُمُهما، َفطاَعتي لَُهما فيها اأْجٌر َعظيٌم ِمَن اللِه َعّز َوَجّل.
 -  اأْحَتــِرُم َجميــَع اأْفــراِد اأْســَرتي َواأقاِربــي، َواأَقــِدُم لَُهــم الُمســاَعَدة، َواأشــاِركُُهْم فــي ُمناَســباتِِهم، 

َواأْحــِرُص َعلــى ِزياَرتِِهم.

اأنا َتَعَلْمت:

سراء اآية 23/2٤ ال�إ
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َنشاط )4(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َونَُعِبُر:  

                                نَعِبُر َعِن الُسلوك:.................. 
                                 اأَهِمّيُة الُسلوك: ..................

                                 نَعِبُر َعِن الُسلوك:.................. 
                                 اأَهِمّيُة الُسلوك: ..................

                                          نَُعِبُر َعِن الُسلوك:.................. 
                                 اأَهِمّيُة الُسلوك: ..................

                                نَعِبُر َعِن الُسلوك:.................. 
                                 اأَهِمّيُة الُسلوك: ..................
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 نَْرُسُم َونَُلِوُن ما نُِحُب الِقياَم بِِه في اأْسَرتِنا:

اأنا َتَعَلْمت:
ْســراِف  - اأَتَحّمــُل الَمْســؤولِّيَة داِخــَل اأْســَرتي، ِمْثــَل َتْقديــِم الُمســاَعَدة، َوَعــَدِم ال�إِ
فــي اْســِتْهلاِك الَكْهُربــاِء َوالمــاء، َوِحْفــِظ الّطعــاِم الّزائِــد، َوالُمحاَفَظــِة َعلــى 

أْســَرة، َوَتْقليــِل َمصاريِفهــا.  ُمْمَتَلــكاِت ال�
 -  ُيَؤّدي ِقيامي بَِمْسؤولِّياتي في اأْسَرتي اإِلى الّتعاُوِن َوالَمَحّبة.



69

َنشاط )5(:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:  

  الَفعالِّيُة ال�أولى:  

     اأّمي ُمَعلَِمٌة   اأبي نَّجار
     اأّمي َطبيَبُة اأْسنان

   اأبي َرُجُل اإِْطفاء

  َعَمُل اأبي واأّمي ُمفيٌد
     لي َولِلاآَخرين

    اأبي عاِمُل نَظاَفة
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الَفعالِّيُة الثّانَِية: )اأْعِرُف ِمْهَنتي(:
 الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َسلّة، بِطاقاٌت َمْكتوٌب َعَلْيها َبْعُض الِمَهن.
التَْنفيذ:

 نَْكُتُب َعلى الِبطاقاِت اأْسماَء ِمَهن، َونََضُعها 
في الّسلّة، َكما في الّرْسم )١(.

ــْت  ــي ُوِضَع ــلَّة الّت ــِة الّس ــُد الّطَلَب ــُل اأَح  َيْحِم
فيهــا الِبطاقــات، َوَيطلُــُب ِمــْن اأَحــِد ُزَملائـِـِه 

ــة، َكمــا فــي الّرْســم )2(. ــاَر بِطاَق اأْن َيْخت
 َيْنُظــُر الطّالِــُب الّــذي اْختــاَر الِبطاَقــَة اإِلــى 
الَمْكتــوِب بِداِخِلهــا، َوَيقــوُم بَِتْمثيِلــِه اأمــاَم 
فــي  َكمــا  الِمْهَنــة،  اْســَم  لَِيْعِرفــوا  الّطَلَبــة 

.)3( الّرْســم 
 الطّالـِـُب الـّـذي َيْعــِرُف اْســَم الِمْهَنــِة الُمَمثَّلــِة 
ــّم َيقــوُم  ــٍة ِمــَن الّســلّة، ثُ َيقــوُم بِاْخِتيــاِر بِطاَق

بَِتْمثيِلهــا، َوهَكــذا.

)١(

)2(

)3(

اأنا َتَعَلْمت:
أّمهاُت بِِمَهٍن ُمْخَتِلَفة.  آباُء َوال� - َيْعَمُل ال�

أّمهــاِت ُيَوفِــُر لِلاأْبنــاِء مــا َيْحتاجــوَن اإِلَْيــه، َوَعَملُُهــْم َكذلِــَك ُمفيــٌد  آبــاِء َوال� -  َعَمــُل ال�
لِلاآَخريــن.

أّمهات، َونَْشُكُرُهْم َعلى ذلِك. آباِء َوال� - نَُقِدُر َونَْحَتِرُم َعَمَل ال�
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َنشاط )6(: َنلَعُب:        
    الَوسائُِل َوال�أَدوات:

  َطبشوَرة، صاِفَرة.     
التَْنفيذ: 

 نَْنَقِسُم اإِلى اأَسر، َونُْعطي لُِكِل اأْسَرٍة َرقماً ُمَعّيناً.
أّوَل َخــّط بِداَيــة، والخاِمــَس َخــّط نِهاَيــة،   نَْرُســُم َخْمَســة ُخطــوط؛ نَُســّمي ال�

َوَبْيــَن كُِل َخــٍط َواآَخــَر َمســاَفُة )3 اأْمتــار(.
ــوَن  ــا َيِقف ــراٍد ِمْنه ــَة اأْف ــَرٍة اأْرَبَع ــاُر كُُل اأْس  َتْخت
ــة،  ــَد َخــِط الِبداَي أّوُل ِعْن َخلــَف َبْعِضِهــم؛ ال�
ــَد  ــُث ِعْن ــي، َوالثّالِ ــِط الثّان ــَد الَخ ــي ِعْن َوالثّان
الَخــِط الثّالـِـث، َوالّرابـِـُع ِعْنــَد الَخــِط الّرابـِـع. 

َكمــا فــي الّرْســم )١(.
أّوُل ِمــْن كُِل اأْســَرٍة َمْشــياً َبطيئــاً، َحتـّـى   ِعْنــَد َســماِع الّصاِفــَرة، َيْمشــي الَفــْرُد ال�

َيِصــَل الَفــْرَد الثّانــي َوَيِقــَف َمكانَه.  
 َيقــوُم الَفــْرُد الثّانــي ُمباَشــَرًة بِالَقْفــِز َعلــى َقــَدٍم واِحــَدة، َحتـّـى َيِصــَل اإِلــى الَفــْرِد 

الثّالِث.
 َيْقِفــُز الَفــْرُد الثّالِــُث بَِقَدَمْيــِه َحتّــى َيِصــَل اإِلــى 

الَفــْرِد الّرابِــع.
اإِلــى َخــِط   َيْركُــُض الَفــْرُد الّرابِــُع َحتّــى َيِصــَل 

.)2( الّرْســم  فــي  َكمــا  الِنهاَيــة، 
أَسُر الُمساَبَقَة َمع باقي اأْفراِدها.  تَُكِرُر ال�

أْســَرُة الفائـِـَزُة ِهــَي الّتــي َيِصــُل اأْفراُدهــا اإِلــى َخــِط   ال�
الِنهاَيِة اأّول�ً.

 

)2(

)١(
خط البداية 
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آتَِيَة بِما ُهَو ُمناِسب: ١-  اأْْكِمُل الَفراغاِت ال�
أْسَرُة النوويُة ِمن:               َتَتَكّوُن ال�

أْسَرُة الُمْمَتّدُة ِمن:                 َتَتَكّوُن ال�

( ُمقابَِل عبارة الُسلوِك الّصحيح، واإِشاَرَة )  ( ُمقابَِل  2- اأَضُع اإِشاَرَة )
ِعبارة الُسلوِك َغْيِر الّصحيح:

   اأساِعُد في اأْعماِل اأْسَرتي.                 )         (
  اأْتُرُك ُغْرَفتي ُمضاَءًة ِعْنَدما اأْخُرُج ِمْنها.      )         (
  اأْغِلُق الثّّلاَجَة جِيداً َبْعَد اْسِتْخداِمها.        )         (
  اأْتُرُك الماَء َيسيُل ِمَن الُصنبور.              )         (
  اأْحَفُظ الّطعاَم الّزائَِد َعِن الحاَجة.           )         (

   
أمّ. 3 - اأَبِيُن اأَهِمّيَة الِمْهَنِة الّتي ُيماِرُسها ال�أُب َوال�

َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               
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 َمْدَرَستي تَُعِلُمني2
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
  بياِن اأَهِمّيِة الَمْدَرَسة. 

  تحديِد اأْدواِر العاِمليَن في الَمْدَرَسة.
  توضيِح الِلجاِن الَمْدَرِسّيَة اّلتي ُيشاِركون فيها. 

  المقاونِة َبْيَن ُسلوِكاٍت اإيجاِبّيٍة في الَمْدَرَسِة يدعمونها، َواأْخرى َسلِبّيٍة يرفضونها. 
  استنتاِج اأَهِمّيِة الِرْحلاِت الَمْدَرِسّية، وال�لتزاِم ِبَتْعليماِتها.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

َنْسَتْخِدُم الحاسوبُنَمِثُل َوُنَعّبر

َنَتعّلُم َمواضيع متَنِوَعة
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  نُناِقش اأَهِمّيَة الِتحاِقنا بِالَمْدَرَسة.

اأنا َتَعَلْمت:
    َمْدَرَســتي ِهــَي َبْيتــي الثّانــي َوِســُر َســعاَدتي، فيهــا اأَتَعلـّـُم َمْوضوعــاٍت ُمَتَنِوَعــًة َوَمهــاراٍت 
َوِخْبراتــي،  َوَتّتِســُع َمعاِرفــي  َوَتْنمــو َشــْخِصّيتي  َعْقلــي،  َفَيَتَفّتــُح  َوَفِنّيــة،  ِرياِضّيــًة 
ــي.   ــى اأْصِدقائ ــّرُف فيهــا َعل ــة، َواأَتَع ــَم الّصالَِح ــلاَق َوالِقَي أْخ ــتي ال� ــُبني َمْدَرَس َوتُْكِس
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 َنشاط )2(: َنْقَراأ، َونُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

 نَْكُتُب َرقَم الِعباَرِة في ُمّربِع الّرْسِم الُمناِسب لَها:

الّتْدريِســّية؛  الَهْيَئــِة  َمــَع  اْجِتماعــاً  يعِقــد   -١
المْدَرَســة.        اأْوضــاِع  لَِبْحــِث 

أْخــلاَق الَحميــَدَة  2- ُيَنّمــي الِعلــَم َوالَمْعِرَفــَة َوال�
ِعْنــَد الّطَلَبــة.

3- تَُنِظُم َمَلّفاِت الَمْدَرَسة.

٤- ُيَوِجُه الّطَلَبَة َوُيساِعُدُهْم َعلى َحِل 
   َمشاِكِلِهم.

5- َيْحِرُص َعلى بيَئٍة َمْدَرِسّيٍة نَظيَفٍة َوَجميَلة. 

اآذن

الُمْرِشُد

الِسِكْرتيَرة

الُمدير

الُمَعلِم
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 َنشاط )3(:َنَتعاَوُن، َوَنْسَتْنِتج:
الَفعالِّيُة ال�أولى:

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 بِطاقاُت َكْرتوٍن بَِعَدِد الَمْجموعات، اأْقلام، ل�ِصق. 

التَْنفيذ:
  نَْكُتُب اأْســماَء اللِجاِن َعلى الِبطاقات، ثُّم 
نُلِصُقهــا َعلــى الّســّبوَرة، َكمــا فــي الّرْســم 
)١(.لَْجَنــُة الِنظــام، اللّْجَنــُة ال�ْجِتماِعّيــة، 
اللّْجَنــُة  َوالَكْشــِفّية،  الِرياِضّيــُة  اللّْجَنــُة 

ــة. ــُة الثّقاِفّي ــة، اللّْجَن الِصِحّي
 نَْنَقِســُم اإِلــى َمْجموعــاٍت، ونَْختــار لجنــًة 

نَْرَغــُب بِالُمشــاَرَكِة فيهــا.
  َتَتحــاَوُر كُُل َمْجموَعــٍة َحــْوَل الــّدْوِر الـّـذي 
ــِه لَْجَنُتهــا، َوتَُلِخُصهــا َعلــى َوَرَقــة،  َتقــوُم بِ

َكمــا فــي الّرْســم )2(.
)2(  َتْعِرُض كُُل لَْجَنٍة الّدْوَر الّذي َتقوُم بِه. 

)١(

اأنا َتَعَلْمت:
أْخلاق،  ُيَنِظُم َعَمَل الَجميع، َوُمَعلِموَن ُيَعلِموَن الّطَلَبَة الِعلَم َوال� يوَجُد في َمْدَرَستي ُمديٌر 
َمْدَرَستي نَظيَفًة َوَجميَلة،  بيَئِة  َيْحِرُص َعلى  َواآِذٌن  َوَيُحُل َمشاِكَلنا،  ُيَوِجُهنا  َتْرَبِوٌي  َوُمْرِشٌد 

َونََتعاَوُن َجميعاً َمَعُهم.
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الَفعالِّيُة الثّانَِية:نَْرُسُم، َونَُلِون:
الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 َقَلُم َرصاص، األوان. 
التَْنفيذ: 

ــٍة َمْدَرِســّية نُِحــُب اأْن نَكــوَن اأْعضــاًء  ــِع ِشــعاراً لَِلْجَن ــِوُن فــي الُمَرّب  نَْرُســُم َونَُل
فيهــا.

  نَْكُتُب اْسَم اللّْجَنة.

اأنا َتَعَلْمت:
- نَُشــِكُل في َصِفنا َوَمْدَرَســِتنا لِجاناً ُمْخَتِلَفًة في اأنِْشــَطِتها، ِمْنها لَْجَنُة الِنظام، َواللّْجَنُة 

الثّقاِفّية، َواللّْجَنُة الِصِحّية، َواللّْجَنُة الِرياِضّيُة َوالَكْشِفّية، َواللّْجَنُة ال�ْجِتماِعّية.
- نُشاِرُك في هِذِه اللِجان بِفاِعِلّية.



78

 َنشاط )4(:نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج، َونَُعِبر:
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يجابِّيــَة َوالُســلوكاِت    َبْعــَد اأْن ل�َحْظنــا الُرســومات، نَُصِنــُف الُســلوكاِت ال�إ
آتــي: الّســلِبّيَة الّتــي تُمــاَرُس فــي الَمْدَرَســة، بَِحســِب الَجــْدَوِل ال�

يجاِبَيةالرَقم الُسلوكاُت الَسلِبَيةالُسلوكاُت ال�إ

١

2

3

اأنا َتَعَلْمت:
ــاِه  ــل: ال�نِْتب ــا، ِمْث ــِه َمْصَلَحُتن ــا في ــًة لِم ــلوكاٍت اإيجابِّي ــِة ُس ــي الَمْدَرَس ــُع ف - نَّتِب
ــِة َعلــى  ــاِع الِنظــام، َوالُمحاَفَظ َوالُجلــوِس بَشــْكٍل َســليٍم داِخــَل الّصــّف، واتِب

ــا. ــاِم بِواِجباتِن ــِتماع، َوالِقي ــِن ال�ْس ــة، َوُحْس الّنظاَف
- نََتَجّنــُب الُســلوكاِت الّســلِبّية، ِمْثــل: الِكتاَبــِة َوالَحْفِر َعلــى الَمقاِعِد َوالُجْدران، 

َواإِْتــلاِف ُمْمَتَلــكاِت الَمْدَرَســة، َواإِْهداِر الِمياه، َوُمماَرَســِة الُعْنف.
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 َنشاط )5(:َنْقَراأ، َوَنْسَتْنِتج:
الَفعالِّيُة ال�أولى:

الُمَقّدَسة،  َوالّديِنّيِة  أَثِرّيِة،  ال� الَمواِقِع  في  الّطلبة  تُناِقُش  الُمَعلَِمُة  كانَت 
َوالّتْرفيِهّيِة في ِفَلْسطين.

 َرَفَع َخليٌل َيَدُه َواْسَتاأَْذَن ِمْن ُمَعلَِمِته، َوقال: َسِمْعُت ِمْن  اأَحِد ُزملائي اأّن 
الَمْدَرَسَة َتْنوي َتْنظيَم ِرْحَلٍة لطلبة الَمْرَحَلِة ال�أساِسّية.

أنِْشــَطِة الُمِهّمــِة الّتــي َتقــوُم بِهــا     الُمَعلَِمة:َطْبعــاً يــا َخليــل؛ َفالِرْحــلاُت ِمــَن ال�
ــُتنا.  َمْدَرَس

َصفاء: َوما اأَهِمّيُة الِرْحلاِت يا ُمَعلَِمتي؟
الُمَعلَِمة: َسَتْعِرفوَن اأَهِمّيَتها َبْعَد اأْن 

         تَُنِفذوا الّنشاَط ال�آتي: 
  الّتْنفيذ:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.
 تُلاِحُظ كُُل َمْجموَعٍة َخريَطَة 
   ِفَلْسطين َوالُصَوَر الّتي َعَلْيها.

 نَُحــِدُد الَمديَنــَة َوالِمْنَطَقــَة الّتــي 
َســَنزوُرها.

 نَُبِيــُن َهَدَفنــا ِمــْن ِزيــاَرِة الَمناِطــِق 
ــي َحّدْدناها. الّت

عكا

اأريحا

غزة
القدس

الخليل

 

خريطة فلسطين السياحية
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الَفعالِّيُة الثّانَِية: نُلاِحُظ، َونَْسَتْنِتج:

اأنا َتَعَلْمت:
نُشاِرُك في الرِْحلاِت الَمْدَرِسَية، َفِمْن ِخلالِها نََتَعلُّم َونَُرفُِه َعْن اأنُْفِسنا، َونََتَعّرُف َعلى 

أَثِرّية، َونَْسَتْمِتُع بَِطبيَعة بِلاِدنا الَجميَلة. الُمُدِن والُقرى الِفَلْسطيِنّيِة، َوالَمناِطِق ال�
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أْوراق؛ لَِتْدويِن َوَتْوثيِق ما شاَهْدناه. أْقلاَم َوال�  نَْسَتْخِدُم اآلََة الّتْصوير، وال�
 نَْعِرُض الُصَوَر في الّصّف، َونََتناَقُش فيها.

اأنا َتَعَلْمت:
ِمْن واِجِبنا اتِباُع َتْعليماِت الرِْحَلِة الَمْدَرِسَية؛ َفَناأُْخُذ ُمواَفَقَة اأْولِياِء اأموِرنا َعلى الُمشاَرَكِة 
َواأْقلاٍم  الّتْصوير،  َواآلَِة  والّطعام،  الُمناِسَبة،  الَملابِِس  ِمْثَل  لِلِرْحَلِة؛  َيلَزُمنا  ما  َونُِعُد  فيها، 

َواأْوراٍق لِِكتاَبِة الُملاَحظات.
َعَلْينا ال�لِتزاُم بِالِنظاِم اأْثناَء الُصعوِد والُنزوِل ِمَن الحاِفَلة، َواتِباُع َتْعليماِت الُمْشِرفيَن َعلى 

أماِكِن الّتي نَزوُرها.  الِرْحَلة، َوالُمحاَفَظُة َعلى نَظاَفِة ال�

الَفعالِّيُة الثّالَِثة: نَْذَهُب في ِرْحَلة:
الَوسائُِل َوال�أَدوات:

 اآلَُة َتْصوير، َملابُِس ُمناِسَبة، اأْقلاٌم َواأْوراق، َطعام.
التَْنفيذ:

 نَُحِدُد ِمْنَطَقًة َقريَبًة ِمنّا لِلّذهاِب اإِلَْيها.     نَُحِدُد اأْهداَف الِرْحَلة.
أْمر:  نَْمَلاأ نَموَذَج الُمواَفَقِة َعلى الِرْحَلِة ِمْن َولِِي ال�

اأنا َولُِي اأْمِر الطّالب/ة........... في الّصِف.......ُشْعَبة ........
اأواِفُق َعلى اْشِتراِك اْبني/اْبَنتي في الِرْحَلِة الَمْدَرِسّيِة الُمَقّرَرِة َيْوَم............ 

بِتاريخ ...........اإِلى..................
أْمر:............ َتوقيُعه:............... َرقُم الهاتِْف:............. اْسُم َولِِي ال�

َنموَذُج ُمواَفَقة
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َنشاط )6(:  نَُصِمُم ِبطاَقًة َمْدَرِسَية:

التَْنفيذ:
 نَُقــُص ِمــَن الَكْرتــوِن الُمَلّوِن ُمَرّبعا )١٠ســم ×١٠ســم( 

َكمــا في الّرْســم )١(.

 نَْرُســُم اأْشــكال�ً َجميَلــة، َونَُلِونُهــا؛ لُِتَشــِكَل اإِطــاراً 
لِلُمَرّبــع، َكمــا فــي الّرْســم )2(.

 نُلِصــُق صوَرَتنــا فــي زاِوَيــِة الُمَرّبــِع الُعلِوّيــة، َكمــا فــي 
الّرْســم )3(.

 نَُســِطُر اأْرَبَعــَة اأْســُطٍر داِخــَل الُمَرّبــع، َونَْكُتــُب َعَلْيهــا: 
َوَرقــَم  الّســَكن،  َوَمــكاَن  َوالَمْدَرَســة،  ال�ْســم، 

الهاتِــف، َكمــا فــي الّرْســم )٤(.
 نَْثُقــُب اأْعلــى الِبطاَقــَة َونُْدِخــُل فيــه الّشــَبر، َونَْربُِطــه، 

َكمــا فــي الّرْســم )5(.
 نَلبُس الِبطاَقَة َيْوَم الِرْحَلة.

 الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  َوَرُق َكْرتوٍن ُمَلّون، َقَلُم َرصاص، ل�ِصق، ِمْسَطَرة، صوَرة َشْخِصّية، األوان،  

َشَبر.

)١(

)2(

)3(

)٤(  

)5(
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َنشاط )7(: َنلَعُب:       
   الَوسائُِل َوال�أَدوات:

    كَُرتان، صاِفَرة.
التَْنفيذ: 

 نَْنَقِسُم اإِلى قاِطَرَتْين.
أّوُل ِمــْن كُِل قاِطــَرٍة الُكــَرَة،   َياأُْخــُذ الُمَتســابُِق ال�
َوُيَمِرُرهــا ِمــْن َفــْوِق َراأِْســِه اإِلــى َزميِلــه، َوهكــذا 
فــي  ال�أخيــِر  الُمَتســابِِق  اإلــى  َتِصــَل  َحتّــى 

ــم )١(. ــي الّرْس ــا ف ــَرة، َكم القاِط
 َيقــوُم الُمَتســابُِق ال�أخيــُر ِمــْن كُِل قاِطــَرٍة بَِتْمريــِر 
ــذي  ــى الُمَتســابِِق الّ ــٍي اإِل ــْكٍل جانِِب ــَرِة بَِش الُك
َيِقــُف اأماَمــه، َوهكــذا َحتـّـى َتعــوَد الُكــَرُة اإِلــى 

أّول،َكمــا فــي الّرْســم )2(. الُمَتســابِِق ال�
أّوُل بَِتْمريــِر الُكــَرِة ِمــْن َبْيــِن   َيقــوُم الُمَتســابُِق ال�
ســاَقْيِه اإِلــى الُمَتســابِِق الّــذي َيِقــُف َخلَفــه، 
َوهكــذا َحتّــى َتِصــَل اإِلــى الُمَتســابِِق ال�أخيــر، 

َكمــا فــي الّرْســم )3(.

 

)١(

)3(
 َتفــوُز الَمْجموَعــُة الّتــي تُْنهــي الّتْمريــراِت الثّــلاَث بِاأْســَرِع َوْقــت، َونُْطِلــُق 

َعَلْيهــا اْســَم َمْجموَعــِة اللّْجَنــِة الِرياِضّيــة، َونَُكــِرُر اللُْعَبــَة اأْكَثــَر ِمــْن َمــّرة.

)2(
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

١-  اأَضُع دائَِرًة َحْول َرْمِز ِعباَرِة الُسلوِك الّصحيح:
     اأ- اأْسَتاأِْذُن ِعْنَد الُدخوِل اأو الُخروِج ِمَن الّصّف.

     ب - اأْرُسُم َواأْكُتُب َعلى َمْقَعدي َوِجداِر ُغْرَفِة َصّفي.
     جـ - اأْحِسُن الُجلوَس َوال�نِْتباَه لُِمَعلَِمتي َوُمَعلِمي.
     د - اأماِرُس الُقّوَة َوالُعْنَف َمَع الّطَلَبِة في َمْدَرَستي.

     هـ - اأساِعُد عاِمَل الّنظاَفِة ِعْنَدما اأحاِفُظ َعلى نَظاَفِة َمْدَرَستي.
ذاَعِة الَمْدَرِسّية.      و - اأشاِرُك في اللِجاِن َوالِرْحلاِت َوال�إِ

آتَِيَة بِما ُيناِسُبها: 2 - اأْكِمُل الَفراغاِت ال�
      الّذي ُيَنِظُم َجميَع اأْعماِل الَمْدَرَسِة ُهو ................
      الُمَعلِموَن ُيْكِسبونَنا ............ َو ...............

      نََتَوّجُه اإِلى ................ لُِيساِعَدنا في َحِل َمشاِكِلنا.

3 - اأْذكُُر َدْوَر لَْجَنَتْيِن ِمْن لِجاِن َصِفنا.
٤ - اأَعلُِل ُحّبي لَِمْدَرَستي.
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 علاَقتي َمع جيراني       3
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
  معرفِة َمْفهوِم الجار.

  بياِن ُحقوِق الجاِر َوواِجباِته.
  استنتاِج الُطُرِق الّسليَمِة ِلَحِل الَمشاِكِل َبْيَن الجيران.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(:

الَفعالِّيُة ال�أولى: َنْقَراأ َونَُلوُِن
 نَْقَراأ الَحديَث الّشريف.         نَْفَهُم َمْعنى الَحديِث الّشريف.  

 نَُلِوُن نَّص الَحديِث الّشريف.
( اأنُّه قال: َعْن اأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنه، َعِن الّنِبِي )

والَيْوم  بالّلِه  ُيؤِمُن  كاَن  »من 
اآخر َفا ُيْؤِذ جاَره«

رواه البخاري
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اأنا َتَعَلْمت:
- الجيراُن ُهم الَقريبوَن ِمنّي في َمكاِن الّسَكن، اأو في الّسوق، اأْو َعلى 

َمقاِعِد الِدراَسة، اأو في  َمكاِن الَعَمل.
ْحساِن اإِلى الجار، َوَعَدِم اإيذائِه.     - نَّتِبُع َوصايا َرسولِنا الَكريِم في ال�إِ

الَفعالِّيُة الثّانَِية:  نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:
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الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 َشْخِصّياُت الِقّصة، َملابِس، ِعباراُت الِحوار.

التَْنفيذ:
 نَْقَراأ الِقّصَة َجِيداً، َونَْفَهُمها.  

 نَُمثُِل اأْحداَث الِقّصة.   
 نُْعطي َراأَْينا في َتَصُرِف الجاَرْيِن سالِم َواأْحَمد.

أّياِم اْحتاَج لِلمال، َفَقّرَر اأْن َيبيَع َبْيَتُه  كاَن اأْحَمُد َرُجلاً فقيراً، َوفي َيْوٍم ِمَن ال�
أَحِد الُمْشَترين. لِ�

قاَل اأْحَمد: هذا َصحيح، َولِكْن لي جاٌر َطِيب اْسُمُه سالٌِم، َوَثَمُن ِجواِرِه غاٍل 
لَِفَرحي،  َوَيْفَرُح  َمِرْضت،  اإِذا  َيزوُرني  المال.  اأْطلُُب هذا  لِذا  ِجّداً؛ 

َوَيْحَزُن لُِحْزني. 
َسِمَع سالٌِم َحديَث جاِرِه اأْحَمد َمع الُمْشَتري، فَذَهَب ُمْسِرعاً اإِلَْيه، َوقاَل لَه: 
نّي اأِحُب اأْن َتْبقى جاًرا لي. ل� َتِبْع َبْيَتَك يا جاري، َوُخْذ ِمَن الماِل ما تُريد، َفاإِ

 َنشاط )2(: نَُمثِل:

منزل اأحمد منزل سالم

الَبْيِت يا     َثَمَن  تُريُد  الُمْشَتري: َكْم 
اأْحَمد؟

اأْحَمد: اأريُد ستَة اآل�ِف دينار.
الُمْشَتري: هذا َثَمٌن ُمْرَتِفع! َوالَبْيُت 

ل� َيْسَتِحُق اأْكَثَر ِمْن األِف دينار.
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 َنشاط )3(: نُلاِحُظ،َوَنْسَتْنِتج، َونَُعِبُر ِكتاِبّيًا:

اأنا َتَعَلْمت:
- ِمْن ُحقوِق الجارِ َعلى جارِه: ِزياَرتُه، َوُمساَعَدتُه، َوُمشاَرَكُتُه ُمناَسباتِه، َوالُمحاَفَظُة 

َعلى ُمْمَتَلكاتِه.  
- َمْن واِجباتي تِجاَه جاري: َعَدُم اإِْزعاِجه، اأو ال�ْعِتداِء َعَلْيه، اأْو ُمراَقَبِته، اأوالّتَنُصِت َعَلْيه.
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َنشاط )4(: َنلَعُب:        

التَْنفيذ: 
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ونَْصَطُف في قاِطرات.

أْقماَع َعلى َمسافاٍت ُمَتباِعَدة.  نَُوِزُع ال�
 نََضــُع العاِرَضــَة َعلــى ُبْعــٍد ُمناِســٍب ِمــْن   
َعــِن  ســم(    3٠( َونَْرَفُعهــا  قُْمــع،  اآِخــِر 

.)١( الّرْســم  فــي  َكمــا  ال�أْرض، 
َســماِع  ِعْنــَد  أّوُل  ال� الُمَتســابُِق  َيْنَطِلــُق    
َبْيــَن  ُمَتَعــِرٍج  َوبَِشــْكٍل  َرْكضــاً  الّصاِفــَرِة 
أْقمــاع، ثُــّم َيْقِفــُز َعــِن العاِرَضــِة َكمــا  ال�

.)2( الّرْســم  فــي 
 َتفوُز الَمْجموَعُة الّتي تُْنهي الِسباَق اأّول�ً. 

 نَُكِرُر اللُْعَبَة اأْكَثَر ِمْن َمّرة.

 الَوسائُِل َوال�أَدوات: 
 اأْقماٌع ُمَتَوِسَطُة الَحْجم، َعصا اأْو عاِرَضة، صاِفَرة، َطْبشوَرة.  

)١(

)2(
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 َنشاط )5(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.
 نَُحِدُد َسَبَب الُمْشِكَلِة َبْيَن الجيران.

 نُْعطي َراأَْينا في َتَصُرِف الجاَرْين.
 نَْقَتِرُح َطريَقًة لَِحِل الُمْشِكَلِة َبْيَن الجاَرْين.

  تَُحُل الَمشاِكُل َبْيَن الجيراِن بِالّتفاُهِم َوالُهدوِء َوالّتساُمح، دوَن اْسِتْخداِم الُعْنِف َوالَكلاِم 
الّسِيئ؛ َحّتى َتْبقى الَعلاقاُت الّطِيَبُة قائمًة بينهم.

اأنا َتَعَلْمت:
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َنشاط )6(: نَُصِمُم َحّيًا:

التَْنفيذ:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

 َيْرُســُم كٌُل ِمنّــا َبْيتــاً َعلــى الَوَرَقــة، 
َوُيَلِونُــه.

فــي  الَبْيــت، َكمــا  ُحــدوَد  نَُقــُص   
.)١( الّرْســم 

 نُلِصُق الُبيوَت الّتي َرَسْمناها َولَّونّاها 
َعلى لَْوِح الَكْرتون؛ لُِنَشِكَل َتَجُمعاً 
لِلجيران، َونَُعلُِقها في الّصّف، َكما 

في الّرْسم )2(.

الَوسائُِل َوال�أَدوات: 
 َوَرق، اأْقــلاُم َرصــاص، األــوان، ل�ِصــق،  ِمَقــٌص اآِمــن،  لَــْوُح َكْرتــوٍن َكبيــٍر 

لـِـُكِل َمْجموَعــة.

)١(

)2(
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

١-  اأَبِيُن الَمْقصوَد بِالجار.
يجابِّيــِة َمــْع جــاري بِاللـّـْوِن  2- األَــِوُن البالــوَن الـّـذي َيــُدُل َعلــى الّســلوكات ال�إ
أْخَضــر، َوالبالــوَن الّــذي َيــُدُل َعلــى الّســلوكات الّســلِبّيِة َمــْع جــاري  ال�

ــر: أْحَم ــْوِن ال� بِاللّ

3- َكْيَف اأُحُل َمشاِكلي َمع جيراني؟

ل� اأزوُر جاري. 

اأشارُِك جاري ُمناَسباتِه. 

اأحافُِظ َعلى ُمْمَتَلكاِت 
جاري. 

اأْزِعُج جاري. 

اأساِعُد جاري.
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 اأنا َواأْصِدقائي 4
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
  معرفِة الَمْقصوِد ِبالّصديق.

  ذكِر ِصفاِت الّصديِق الَجِيد.
   تمييِز الّصديِق الَجِيِد ِمْن ِخلاِل ُسلوكاٍت ُمَتَنِوَعة.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ، َوَنْسَتْنِتج:

نَْحُن اأْصِدقاء

)2( )١()3(
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الَفعالِّية ال�أولى:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

آتَِية: أموِر ال�  نََتاأّمُل الُرسوماِت )١، 2، 3(، َونََتناَقُش في ال�
 ماذا َيْعني لَنا الّصديق؟

 نَْذكُُر َمواِقَف اأْخرى تَُعِبُر َعِن الّصداَقة.
 نَْعِرُض ما َتَوّصَلْت اإِلَْيِه َمْجموَعُتنا.

الَفعالِّيُة الثّانَِية:
 نَُلِوُن الَمَثَل الّشْعِبّي القائِل:

 نََتحاَوُر في َمْعنى هذا الَمَثِل الّشْعِبّي.
الَفعالِّيُة الثّالَِثة:

  نَُعِبُر ِكتابِّياً بُِجْمَلٍة اأْسَفَل الّرْسم:

أْصِدقاء. أْصِدقاُء لَِصديِقِهم.   نَُلِوُن ما َيلَعُب بِِه ال�   نَُلِوُن ما ُيَقِدُمُه ال�

(الَصديُق َوقَت الّضيق)

 -2    -١
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 َنشاط )2(: َنْكُتُب، َوَنْسَتْنِتج:

التَْنفيذ:
 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

آتَِية:  نَْقَراأ الَكِلماِت ال�
   ُمَتساِمح، َكريم، صاِدق، اأمين، ُمْخِلص، نَصوح.

 نَُقُص ِمَن الَكْرتوِن الُمَلّوِن بطاقاٍت، َونَْكُتُب َعَلْيها الَكِلماِت الّسابَِقة.
 نَُعلُِق الِبطاقاِت َعلى الَحْبل، كما 

في الّرْسم )١(.
 نََتحاَوُر في ِصفاِت الّصديِق  

الَجِيد.

اأنا َتَعَلْمت:
َوالُمساَعَدة،  َوالَمَحّبة،  ال�ْحِترام،  َعلى  َتقوُم  َعلاَقٌة  بِِهْم  َتْربُِطنا  اأْشخاٌص  ال�أْصِدقاء؛ 

أْحزان، َوَغْيِرها ِمَن الُمناَسبات.  أْفراِح َوال� َوُمشاَرَكِة َبْعِضِهْم َبْعضاً في ال�

   الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  َوَرٌق ُمَلّون، اأْقلام، ِمَقٌص اآِمن، َحْبل، َكِلماٌت تَُعِبُر َعن ِصفاِت الّصديق، 

األوان. 

)١(
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 َنشاط )3(:  نُلاِحُظ، َونَُمِيُز، َوَنْسَتْنِتج: 

الَفعالِّيُة ال�أولى:

اأنا َتَعَلْمت:
ْخلاص، َوالّتساُمح، َوالَكَرم. أمانَة، َوال�إِ    اأِحُب اأْن َيكوَن لي اأْصِدقاٌء َيّتِصفوَن بِالِصْدق، َوال�

 اأكتُب في الُمَرّبعات اأْرقاَم ُرسوماِت الّصديِق الَجِيد الّذي اأِحُب َصداَقَتُه.
           

)١()2()3(

)٤()5()6(
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َنشاط )4(: نَُصِمُم دوَدة:

اأنا َتَعَلْمت:
- اأْصِدقائــي الَجِيــدوَن ُهــْم َمــْن ُيِحّبــوَن َعَمــَل الَخْيــر، َوال�ْجِتهــاَد فــي الِدراَســة، 

َصداَقَتُهــم. اأِحــُب  َوهــُؤل�ِء  اأْشــياَءُهم،  َوَيَتشــاَركوَن 
ــن،  آَخري ــَرِر بِال� ــى اإِلحــاِق ال�أذى َوالّض ــِجعوَن َعل ــوَن َوُيَش ــْن َيْعَمل ــَة َم ــُب َصداَق - اأَتَجّن

ْفســاد. ــاَجَرة، َوال�إِ ــّش، َوالُمش كالِغ

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 اأْقراٌص ُمْدَمَجة، ل�ِصق، َوَرٌق ل�ِمع، بِطاقاٌت َصغيَرٌة ُمَلّونَة، اأْقلام.

)3(

التَْنفيذ:
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

َمــع  الُمْدَمَجــِة  أْقــراِص  ال� اأَطــْراَف  نُلِصــُق    
الّرْســم )١(.  فــي  َكمــا  بعضــاً،  َبْعِضهــا 

تَُمثِــُل  اأْشــكال�ً  اللاِّمــِع  الــَوَرِق  ِمــَن  نَُقــُص   
أْرُجــل، َونُلِصُقهــا َكمــا  أنْــَف َوال� الُعيــوَن َوال�

فــي الّرْســم )2(.
 نَْكُتُب اأْسماَء اأْفراِد الَمْجموَعِة َعلى الِبطاقاِت 
أْقــراص، َكمــا فــي  الُمَلّونَــة، َونُلِصُقهــا َعلــى ال�

الّرْسم )3(.
َمْجموعَة    َونَُسّميِه  النّاتَج،  الّشْكَل  نَْعِرُض   

أْصِدقاء. ال�

)١(

)2(
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َنشاط )5(: َنلَعُب:        

    الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 كَُرٌة لُِكِل قاِطَرة، صاِفَرة، َطْبشوَرة.

التَْنفيذ: 
 نَْخُرُج اإِلى ساَحِة الَمْدَرَسة.

 نَْنَقِسُم َونَْصَطُف في قاِطرات.
 نَْرُســُم َخــّط الِبداَيــة، َوَعلــى ُبْعــِد )٤م( 
ــي  ــا ف ــة، َكم ــّط الِنهاَي ــُم َخ ــُه نَْرُس ِمْن

الّرْســم )١(.
 نََضُع اأماَم كُِل قاِطَرٍة كَُرة.

ــِة  ــَرٍة بَِدْحَرَج ــْن كُِل قاِط أّوُل ِم ــابُِق ال� ــوُم الُمَتس ــَرة، َيق ــماِع الّصاِف ــَد َس  ِعْن
الُكــَرِة بَِيــِده، ِمــْن َخــِط الِبداَيــِة َوَحتّى 

َخــِط الِنهاَيــة.
كُِل  ِمــْن  أّوُل  ال� الُمَتســابُِق  َيعــوُد   
ــِه َحْجــلاً،  قاِطــَرٍة حاِمــلاً الُكــَرَة بَِيَدْي
ِمــْن َخــِط الِنهاَيــِة اإِلــى َخــِط الِبداَيــة، 
الثّانــي،  الُمَتســابِِق  اإِلــى  َوُيَســلُِمها 

َوهكــذا، َكمــا فــي الّرْســم )2(.
 َتفــوُز القاِطــَرُة الّتــي ُيْنهــي اأْفراُدهــا اللُْعَبــَة بَِشــْكٍل اأْســَرع، َونَُســّميها َمْجموَعَة 

اأْصِدقــاِء الّتعاُون.

)2(

داية)١(
ط ب

خ
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

أْصِدقاء. ١-  نَْكُتُب في الّشْكِل الَعلاَقَة الّتي َتْربُِط َبْيَن ال�

آتَِيَة، َواأْكُتُب ِصفاِت الّصديِق الَجِيِد في فراغاِت الّشْكل )١(،  2- اأْقَراأ الَكِلماِت ال�
َوِصفاِت الّصديِق الّسِيئ في فراغات الّشْكل )2(.

أمانة، الَكِذب ْفساد، الَكَرم، الّتساُمح، الِخداع، ال�      الِصْدق، الُبْخل، ال�إِ
     
      

                      
                                

   

                

 

َتْرِبُطني ِبَصديقي 
َعلاَقة

 شكل )2(

 شكل )١(
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الَحُي الَذي اأعيُش فيه.5
الّدْرس

ُيَتَوقُّع ِمَن الطلبة َبْعَد نِهاَيِة الّدْرِس اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى:
  معرفِة َمْفهوِم الَحّي.

  بياِن اأَهِمّيِة ُمَكِوناِت الَحّي.
   استنتاِج َدْوِر ُسّكاِن الَحِي ِتجاَه َحِيِهم.

اأْهداُف الَدْرس 

 َنشاط )1(: نُلاِحُظ َوَنْسَتْنِتج:

  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعاٍت ثُنائِّية.

المسجد

النادي الرياضي

الُمتنّزه

المدرسة

المركز الصحي
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  نُلاِحُظ الّرْسم )١(، ثُّم نََتناَقُش في ُمَكِوناتِه، َونَْكُتُب اأْسماَءها في 
الُمَرّبعات:

الَمْدَرَسة

 نُْطِلُق اْسماً َعلى َجميِع ُمَكِوناِت الّرْسم، َونَْكُتُبه في الُمَرّبع: 

اأنا َتَعَلْمت:

أْحيــاِء يوَجُد  - َيَتَكــوَُن الَحــُي ِمــْن: َمســاِكَن، َوَشــواِرَع، َوَمَحــّلاٍت تِجاِرّيــة. َبْعــُض ال�
فيهــا َمــداِرُس، َواأماِكــُن لِلِعبــاَدة، َوُمَتَنّزهــاٌت، َوَملاِعــُب، َوَمراِكُز ِصِحّيــة، َوَغْيُرها.
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 َنشاط )2(:  نُلاِحُظ، َونَُعِبُر، َوَنْسَتْنِتج:

الَفعالِّيُة ال�أولى:
التَْنفيذ:

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات:
آتَِية:   نُلاِحظ، َونَُعِبُر ِكتابِّياً َعْن اأَهِمّيِة ُمَكِوناِت الَحِي ال�
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الَفعالِّيُة الثّانَِية:
 نَْرُسُم َجْدَول�ً َعلى الّسّبوَرِة َكما ُهَو ُمَبّين.

ُمَكوِناٌت َنرَْغُب ِبُوجوِدها     ُمَكوِناُت َحِينا

 نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات، ونََتحاَوُر في:
        الُمَكِوناِت الَمْوجوَدِة في َحِينا.

        الُمَكِوناِت الّتي نَْرَغُب بُِوجوِدها في َحِينا.
 َتّتِفْق الَمْجموعات َعلى الُمَكِونات، وتْكُتُبها في الَجْدَول.

اأنا َتَعَلْمت:
َيْحتاُج ُسكّاُن الَحِي اإِلى َشواِرع، َوَشَبكاِت ِمياٍه َوَكْهُرباء، َوَمَحّلاٍت تِجاِرّيٍة َيْشَتروَن ِمْنها 
حاجاتِِهم، َوَمْدَرَسٍة لُِتَعلَِم اأْبناَءُهم، َوَمْرَكٍز ِصِحٍي لِلِعلاج، َوُمَتَنّزٍه لِلّتْرفيه، َوَمكاٍن لِلِعباَدة، 

ِمْثَل الَمْسِجِد لِلُمْسِلمين، اأو الَكنيَسِة لِلَمسيِحّيين.  
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 َنشاط )3(:َنْقَراأ، َونُلاِحظ، َو َنْسَتْنِتج:

لُِمناَقَشِة  َبْيِته؛  ال�ْجِتماِع في  اإِلى  الَحِي  ِمن ُسكّاِن  َبْعضاً  َدعا عاِصٌم 
اأموٍر َتَتَعلُّق بِالَحّي، َفَقْد ل�َحَظ اأّن اأَحَد الّشواِرِع الَفْرِعّيِة فيه ُمْظِلم؛ لَِعَدِم 
أماِكن؛ بَِسَبِب َعَدِم  ُوجوِد اإِناَرٍة فيه، َكما اأّن الُنفاياِت َتَتَجّمُع في َبْعِض ال�

ِكفاَيِة الحاِويات.

لَِحِل  الَبَلِدّية؛  اإِلى  التّالي  الَيْوِم  في  َيَتَوّجهوا  اأْن  َعَلْيِهم  سالٌِم  اْقَتَرَح 
الُمْشِكَلة، َفواَفَقُه الُمْجَتِمعون، ثُّم اْقَتَرَح َعْبُداللِه اأْن َيقوموا بِِزراَعِة َبْعِض 
اأساَمُة  َواْقَتَرَح  َجميلاً،  َمْنَظراً  لُِتْعِطَي  الفاِرَغة؛  الِمساحاِت  في  ال�أْشجاِر 
َتْنظيَف ساَحِة الَمْسِجد، َوواَفَق الَجميُع َعلى ذلِك، َوَحّددوا َيْوماً، َوَوّزعوا 

أْدواَر فيما َبْيَنُهم. ال�
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الَحِي  ُسكّاُن  َوقاَم  َجديَدة،  حاِوياٍت  َوَوّزَعْت  الّشاِرع،  الَبَلِدّيُة  اأناَرِت 
أْعماِل الّتي اتَّفقوا َعَلْيها، َواأْعِجبوا بِالَمْنَظِر الَجميِل لِلاأْشجاِر الّتي َزَرعوها،  بِال�

َواتَّفقوا َعلى اأْن َيقوموا بِاأنِْشَطٍة َتَطُوِعّيٍة دائَِمٍة في َحِيِهم.

اأنا َتَعَلْمت:
- َيَتَوّجُه ُسكّاُن الَحِي اإِلى الَمْجِلِس الَقَرِوِي اأو الَبَلِدّية؛ لَِتْوفيِر الِخْدماِت فيه.
- َيَتعاَوُن ُسكّاُن الَحِي َوَيَتَطّوعون؛ لِلُمحاَفَظِة َعلى بيَئِة َحِيِهْم نَظيَفًة َوَجميَلة.
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 َنشاط )4(: نَُصِمُم، فانوسًا:

التَْنفيذ:
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموعات.

 نَاأُْخــُذ َوَرَقــًة ُمَلّونَــة، َونَْطويهــا ِمــَن الُمْنَتَصــف، َكمــا 
فــي الّرْســم )١(.

 نَُقــُص َشــرائَِح فــي الَوَرَقــِة الَمْطِوّيــِة اْبِتــداًء ِمــْن َخــِط 
الّطــِي ُصعــوداً، َول� نَِصــُل اإِلــى الَخــِط الُعلــِوّي، َكما 

فــي الّرْســم )2(.
أْســطوانَِة   نَْفَتــُح الَوَرَقــَة الَمْطِوّيــة، َونَلُُفهــا علــى ال�
لُِتَشــِكَل  اأْطراَفهــا؛  َونُلِصــُق  لِلَمناديــل،  الَكْرتونِّيــِة 

فانوســاً، َكمــا فــي الّرْســم )3(.
 نَُقــُص َشــريطاً ِمــْن َوَرَقــٍة بَِلــْوٍن اآَخــر، َونُلِصُقــُه اأْعلــى 

الفانــوس؛ لُِيَشــِكَل َعّلاَقــة، َكمــا فــي الّرْســم )٤(.
 نَُزِيُن الفانوَس بِالُرسومات.

    الَوسائُِل َوال�أَدوات:
  َوَرٌق ُمَلّون، ِمَقٌص اآِمن، ل�ِصق، األوان، اأسطوانٌَة َكْرتونِّيٌة لِلَمناديل الَوَرِقّية.  

)١(   

)2(

)3(

)٤(



١٠8

َنشاط )5(: َنلَعُب        

الَوسائُِل َوال�أَدوات:
 َثلاُث ِسلال، اأْو َثلاثُة َصناديَق َكْرتونِّية لُِكِل َمْجموَعة، )5(كُراٍت لُِكِل  

َمْجموَعة، صاِفَرة.

 التَْنفيذ: 
  نَْنَقِسُم اإِلى َمْجموَعَتْين.

ــَد   ــن، َوِعْن ــا َمســاَفُة ِمْتَرْي ــة، َبْيَنُهم ــُكِل َمْجموَع ــِن لِ ــِن ُمَتواِزَيْي ــُم َخّطْي   نَْرُس
ــان. ــلّتانِ فاِرَغت ــي َس ــدَ الخــطِ الثّان ــرات، َوِعْن ــوَءةٌ بِالُك ــلّةٌ َمْمل أّول َس ــطِ ال� الَخ

  َيْخــُرُج ل�ِعبــان ِمــْن كُِل َمْجموَعــة، َوَيِقــُف 
أّوِل َوَظْهــُرُه  أّوُل َقْبــَل الَخــِط ال� الّلاِعــُب ال�
َخلــَف  الثّانــي  الّلاِعــُب  َوَيِقــُف  لَِزميِلــه، 
الَخــِط الثّانــي حاِمــلاً َســلّة، َكمــا في الّرْســم 

 .)١(
ــلّة، َوَيْرميهــا  ــَن الّس ــَرًة ِم أّوُل كُ ــُب ال� ــُذ الّلاِع ــَرة، َياأُْخ ــماِع الّصاِف ــَد َس   ِعْن

لَِزميِلــِه دوَن اأْن َيلَتِفــت، َكمــا فــي الّرْســم. 
بِالّســلّة،  الُكــَرَة  الثّانــي  الّلاِعــُب  َيلَتِقــُط   
َوَيَضُعهــا فــي الّســلِّة الّتــي بِِجــواِره، َكمــا 

.)2( الّرْســم  فــي 

)١(

)2(
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 الُكــَرُة الّتــي َتَقــُع َبْيــَن الَخّطْيــن، اأْو ل� ُيْمِســُكها الّلاِعــب؛ ل� ُيْســَمُح لَــُه  
اأْن َيَضَعهــا فــي الّســلّة.

ــَدُد  ــّجُل َع ــَرة، َوُيَس ــماِع الّصاِف ــَد َس ــِب ِعْن ــِن اللِّع ــوَن َع ــُف الّلاِعب  َيَتَوقّ
ــا. ــي َجَمعوه ــراِت الّت الُك

  تَُكّرُر اللُْعَبُة لَِبِقّيِة اأْفراِد الَمْجموَعة.
 الَمْجموَعُة الفائَِزُة هي التي َيْجَمُع اأْفراُدها اأْكَبَر َعَدٍد ِمَن الُكرات.
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َبْعَد اأْن َتَعلّْمت:               

آتَِيِة ُمَكِوناِت الَحّي، َواأَهِمّيَتها، َكما في الِمثال: ١- اأْكُتُب في الَفراغاِت ال�
  *  الَمْدَرَسة                                لِلتَْعليم            

....................              .................... *  
...................            ...................... *  
....................           ......................*  

( ُمقابِل الُسلوِك الّصحيح، َواإِشاَرَة )  ( ُمقابِل الُسلوِك  2- اأَضُع اإِشاَرة )
َغْيِر الّصحيح:

    نََتَطّوُع لَِتْنظيِف الحِي َوَتْجميِله.                             )     (
   نََتَوّجُه لِلَمْجِلِس الَقَرِوِي اأو الَبَلِدّية؛ لَِتْوفيِر الِخْدماِت في َحِينا. )     (
   اأعاِرُض َتْوِسَعَة الّشاِرِع في َحِينا.                             )     (
    الُمحاَفَظُة َعلى ُمَكِوناِت الَحِي َمْسؤولِّيُة الَجميع.            )     (



تم بحمد الله



 لجنة المناهج الوزارية  
م. فواز مجاهد     د. بصري صالح    د. صبري صيدم   

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام ابو بكر     اأ. ثروت زيد   
م. جهاد دريدي د. سمية النخالة    د. شهناز الفار   

  

  لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج التنشئة الوطنية وال�جتماعية:  
د. خميس العفيفي اأ. جمال سالم     اأ. منير عايش )منسقاً(  

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

اأ. جبران قادوس اأ. اإيمان ياسين     اأ. جميلة حلاوة     

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب  
جمال سالم منير القريوتي     علي مناصرة    
سهير محمد ياسر زيدان     سها طه    
شذى طنينة اأحمد جوابرة            محمد عريدي    
ليلى الرجعي فاطمة محمد                 فراس فايز    
سعاد كامل حاتم اأحمد     فاتنة الزمار            
وفاء حمد سوسن محمود     سميرة اأحمد   
عهود شرفا وضحة محمد     خديجة دار زيد   

رفيف اأبولبدة هدى عبد المنعم     وفاء حرب    
عصام اأبو خليل اإبراهيم راتب     اإلهام محمد    

هاجر غانم صفية شلالفة     ثائر عبدالله    
د.خميس العفيفي اأسامة عياد      د. سمّية النّخالة   

ليلى الحّجار عماد صيام     جيهان سرحان   
سفيان العثامنة جميلة حلاوة     عمر اأبو عمرة   

سناء اأحمد اأحمد اللخاوي     


