
دولة فلسطني 

وزارة الرتبية والتعليم العايل

الصــف الثاني األســاســي

الجـزء الثـانـي

التربية الوطنية والحياتية

دليل المعلم

أ. إيمان البدارين المؤلفون:

أ . فتحية ياسين أ. سناء أبو هالل   

أ . نبيل منصور أ . إيمان النجار   

أ . ليلى جوابرة أ. هند عيد     

د. فيصل سباعنة أ. سامية غبن    

٢



الطبعة األولى التطويرية

٢016 م /143٨ هـ
هج  لمنا ا مركز  / لي لعا ا لتعليم  وا لتربية  ا رة  لـــوزا محفوظة  لطبـع  ا ق  حقو جميع   
فلسطين  - لله  ا رام   -  719 .ب:  ص   - المعاهد  شــارع   - المصيون  حي   - المناهج  مركز 
+9 7 0 -2 -2 9 6 9 3 7 7  : ــس كـ ــا فـ  ،  +9 7 0 -2 -2 9 6 9 3 5 0  : ن ــو ــف ــل ت
pcdc.mohe@gmail .com اإللكتروني:  لبريد  ا  -  www.pcdc.edu.ps اإللكترونية:  الصفحة 

قـــررت وزارة التربيـــة والتعليـــم العالي في دولــــة فلســـطين 

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي  ٢016 / ٢017 م

اإلشـراف العام:

رئيس لجنة المناهج د. صبري صيدم     

نائب رئيس لجنة المناهج د. بصري صالح     

رئيس مركز المناهج أ. ثروت زيد      

مدير عام المناهج اإلنسانية أ. علي شحادة مناصرة   

الدائرة الفنية:

إشراف إداري أ.  حازم حسين عجاج    

تصميم أ. إيمان إتيم      

تحكيم علمي د.  سائد ربايعة      

تحرير لغوي أ.  صادق الخضور     

رسومات أ. سالم سالم، منار نعيرات  

 



تمهيد

يتصف اإلصالح التربوي بأنه المدخل العقالني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند إلى واقعية النشأة، األمر 

الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية واالحتياجات 

االجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خالل عقد اجتماعي 

قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصالح يحقق 

اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

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

النوعية بكل  التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات  التعليمية  خطة متكاملة عالجت أركان العملية 

اقتدار، واإلعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث 

عن األصالة واالنتماء، واالنتقال 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، وصوالً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واٍع لعديد 

المنطلقات التي 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 لوال التناغم بين األهداف 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 خاّلق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا اإلطار جاءت المرجعيات التي تم االستناد إليها، 

وفي طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني، باإلضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني األول؛ لتوّجه الجهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  للطواقم  الشكر  إزجاء  الجهد، يغدو  المرحلة من  إنجاز هذه  ومع 

والتدقيق، واإلشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن 

واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي

مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين ثاني / ٢016 م



مقدمة

إلى  قد تصل  بانفجار معرفي وتكنولوجي، وتغيرات  عالم موسوم  عتبة  اليوم على  يقف طلبتنا 

الجذرية في مجاالت الحياة المختلفة، ولذا كان لزاماً على منظومة التعليم بمستوياتها المختلفة في 

دولة فلسطين أن تواكب هذا التطور، وأن تعيد النظر في المناهج؛ إلمداد األبناء بالكفايات الالزمة، 

االكتفاء  ليسهموا في تحقيق  العصر،  الحياة في هذا  لكل متطلبات  المستجيبة  المتنوعة  والمهارات 

الذاتي لوطنهم اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً .

يقوم مبحث التربية الوطنية والحياتية على منحى الدمج التكاملي للمهارات الحياتية، من خالل 

مفاهيم التربية الوطنية، والمدنية والعلوم، والصحة، والبيئة، والتنمية المستدامة، ومعالجتها من خالل 

أنشطة موجهة للطلبة توظف التربية الرياضية والتعلم باللعب، والموسيقى، والتربية الفنية .

يتكون مبحث التربية الوطنية والحياتية للصف الثاني األساسي من دليل للمعلم، يوظف استراتيجيات 

والتعلم  التعاوني،  التعلم  تعزيز  من خالل  الصفية  الغرفة  داخل  انعكاسها  وآليات  والتعلم،  التعليم 

بالمشاريع، والصف المقلوب، وغيرها من استراتيجيات التعلم العميق، وكراس األنشطة موجه للطالب 

حيث يعزز التعلم الذاتي وأنماط التفكير بأنواعه، على اعتبار أن األطفال يتعلمون بصورة أفضل عندما 

يكتشفون األمور بأنفسهم مستخدمين مصادر البيئة المحلية المحيطة بهم.

 يتضمن مبحث التربية الوطنية والحياتية للصف الثاني األساسي في جزئه الثاني ثالث وحدات 

دراسية هي: الوحدة الرابعة: »نباتات ومزروعات« واحتوت على: أجزاء النبات واحتياجات نموه وأنواعه، 

والوحدة الخامسة »حيوانات في بالدي« وركزت على تغذية الحيوانات وطرق تكاثرها وعالقة التجمع 

بينها . أما الوحدة السادسة »سماء بالدي« فقد تناولت الشمس والقمر والجهات األربع، مع الحرص 

على الربط بين المعرفة وواقع حياة الطالب.

وصممت  للطلبة،  واإلدراكية  النمائية  المتطلبات  مع  ومنسجمة  متسلسلة  الوحدات  هذه  جاءت 

الدروس فيها على شكل أنشطة تتدرج من السهل البسيط إلى المركب، واسترجاع الخبرات السابقة 

للطلبة، وبناء أنشطة تعمق المفاهيم األساسية لتنتهي بنشاط ختامي يعتمد على استراتيجية التعلم 

بالمشروع. وتم اعتماد استراتيجية التقويم األصيل كمنهجية للكشف عن مدى تحقيق الطلبة لألهداف 

المنشودة، وعمد إلى مشاركة أولياء األمور على اعتبار أن العملية التعليمية التعلمية قائمة على شراكة 

حقيقة مع المجتمع المحلي.  

المؤلفون
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إعطاء املجال للطلبة لإلسهام بأفكار إبداعية، ومنحهم فرصة التعبري عن قدراتهم بحرية.. 1

)الفردية . 2 الفنية  بأعمالهم  اإلعجاب  وإبداء  عليهم،  والثناء  الطلبة،  وتعزيز  احرتام 
والجماعية(. 

بتدوين . 3 واالكتفاء  الطلبة.   أعمال  عىل  ذلك  ما شابه  أو  إشارات  تدوين  عن  االبتعاد 
املالحظات عىل السجل الخاص باملعلم .

تنفيذ األنشطة الخاصة بمحور الفنون املرسحية يف الغرفة الصفية، واألماكن املتاحة.. 4

مراعاة املظاهر الفطرية لرسوم فن األطفال، وهي:. 5

االهتمام  دون  الغموض،  لدرجة  تلقائية  أشكال  لرسم  الطلبة  توجه   : البساطة   -1
بالتفاصيل واألبعاد واملقاييس. 

٢- استخدام الشكل وتكراره: تكرار الطفل لرسم شكل يمثل كائن ما، أو موجود 
ما، ويكرره حتى يجد بديالً عنه.

3- الخطوط العمودية واألفقية: يميل الطلبة إىل رسم خطوط مستقيمة بعيدة عن 
االنحناءات واالنعطافات، ألسباب تتعلق باملرحلة العمرية. 

4- التضخيم: تركيز الطلبة عىل تكبري أجزاء يف شكل ما. 

٥- الوضوح: يرسم الطلبة املوجودات غري الظاهرة للعيان وكأنها منظورة.

6- إغفال العالقة بني الجزء والكل: يذهب الطلبة إىل رسم مجسم ما دون االهتمام 
بموقعه وتفاصيل أجزائه.

7- تخصيص الحيز: يرسم الطلبة األشكال دون االهتمام بما يحجب الرؤية عنها.

٨- الزيادة والحذف والتلوين: يقوم بعض الطلبة بزيادة أو حذف بعض العنارص 
يف شكل معني -كالحيوانات مثالً- دون مراعاة اللون. 

إرشادات تنفيذ األنشطة الفنية
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مقدمة الوحدة

من  النباتات  الوحدة  هذه  وستتناول  والمزروعات،  البرية  النباتات  بتنوع  فلسطين  تمتاز 
حيث: اأجزاؤها وفوائد هذه ال�أجزاء، ودورة حياتها، واحتياجات نموها واأنواعها المختلفة.

مخرجات الوحدة:

ُيتوقُّع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة اأْن يكوَن قادراً على:
التمييز بين النباتات البرية والمزروعات.	 
التعرف اإلى فوائد اأجزاء النبتة.	 
استنتاج احتياجات النبات.	 
َتَتبُّع دورة حياة النبات.	 
التعرف اإلى اأنواع النباتات المختلفة.	 
اأداء حركات انتقالية وغير انتقالية بتوافق ورشاقة باستخدام الكرة.	 

نباتات 4
ومزروعات

عدد الحصص 
28 حصة

الوحدة الرابعة



3

نمو النَّباتات

اأنواُع النَّباتات

اأجزاء النَّبات
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 اأجزاُء النَّبات١
الدرس

8 حصص

 اأهداُف الدرس:

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى اأجزاء النبات.. 1

اأْن َيستنتَج الطالُب فوائَد اأجزاِء النبات.. 2

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى بعَض الصناعات الوطنّية التي تعتمُد على النباتاِت.. 3
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  النّشاُط التمهيديُّ للوحدة: اأزرع نبتتي 

آتية:. 1 تكليف الطلبة بزراعة بذور نباتات ُمختلفة باتباع الخطوات ال�

اإحضار وعاء بلاستيكّي اأو قّص ُعْبَوٍة بلاستيكّيٍة بمساعدة المعلّم حسب الشكل المحّبب للطالب.	 

عاصمة 	  حروف  اأحد  شكل  على  النباتات  بذور  ووضع  الوعاء،  في  التراب  من  كمّية  وضع 
فلسطين )القدس(.

وضع كمّية من التراب فوق البذور، وريّها بالماء بين فترٍة زمنية واأخرى.	 

مراقبة نمو البذور.	 

وضع الوعاء في مكان بالقرب من نافذِة غرفة الصف. . 2

ارشادات للمعلم:	 

زراعة عبوتين اإضافيتين، ورعايتهما جيداً حتى تنمو ل�ستخدامهما ل�حقا في نشاط رقم )3( . 1
في درس )نمو النبات(.

قبل عدة اأيام من تنفيذ نشاط رقم )3( في الدرس الثاني: نمو النبات، يتم التوقف عن رّي . 2
ال�أولى، وال�ستمرار في ري النبات الثاني، على اأن تتم تغطيته بكيس اأسود وتركه.

الحرص على ظهور مظهر الجفاف في النبات ال�أول )جفاف التربة، ذبول النبات(، في حين . 3
تتم ملاحظة النبات الثاني ومدى تاأثّره عند حجبه عن الضوء بالكيس ال�أسود.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي للوحدة في كراس الطالب.. 4
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النّشاُط التمهيدي: اأجزاُء النَّبات 

توفير اأشتال� صغيرة متكاملة ال�أجزاء في اأصٍص صغيرٍة بعدد المجموعات.. 1

توزيـــع الطلبـــة فـــي مجموعـــات، وتزويـــد كل مجموعـــة باأصيـــص، ودعـــوة الطلبـــة اإلـــى تاأّمـــل . 2
النبـــاِت.

استخدام طريقة العرض العلمي وفق الترتيب ال�آتي:. 3

 	 .A4 صيص، ووضعها اأمامهم على ورقة بيضاء تكليف الطلبة باإخراج الشتلة من ال�إ

ـــة، وعـــرض اأجزائهـــا بالترتيـــب مـــع ذكـــر اســـم كل جـــزء، 	  ـــة اأمـــام الطلب ـــام المعلـــم بعـــرض نبت قي
ـــه علـــى الشـــتلة اأمامهـــم. وقيامهـــم بمتابعـــة المعلـــم وتحديـــد الجـــزء الـــذي يتحـــدث عن

ــماء 	  ــى اأسـ ــد علـ ــرض بالتاأكيـ ــال العـ ــر، واإجمـ ــزء ُيذكـ ــل كل جـ ــة لتاأّمـ ــة للطلبـ ــة الفرصـ اإتاحـ
ــزاء. ال�أجـ

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي/اأ في كّراس الطالب.. 4

المفاهيم ال�أساسّية: اأجزاُء النباِت

صندوق المصادر: اأصص، اأشتال، 
جهاز عرض، حاسوب، لوحة 

A4 مكّبرة، ورقة بيضاء

اأَشّكل :
تكليف الطلبة باإحضار معجون ملتينة باألوان مختلفة )ُبنّي، اأخضر بدرجتين، لون اختياري ليمثّل الزهرة(.. 1

تزويد كل طالب بقطعة كرتونA4 ، وتشكيل الطلبة اأجزاء النبات بالمعجون، بحيث يكون الجذُر . 2
باللون الُبنّي، والساق باللون ال�أخضر، والورقة باللون ال�أخضر، والزهرة باللون الذي يختاره الطالب.

تثبيت اأجزاء النبات على قطعة الكرتون، وتصوير الطلبة خلال تنفيذ النشاط، وعرض الصور على . 3
الصفحة ال�لكترونية للمدرسة، وعرض نتاجات الطلبة.

صنـــدوق المصـــادر: معجـــون باألـــوان 
  A4 اأجـــزاء النبـــات، قطـــع كرتـــون
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توجيه الطلبة اإلى غسل اأيديهم بعد ال�نتهاء من تنفيذ النشاط.. 4

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي/ب في كراس الطالب.. 6

النشاط الرياضي: اأجزاء نبتتي. 
المهارة الحركّية: رمي ولقف الكرة من الثبات ومع الحركة .

القدرة البدنّية: التوافق، وسرعة رّد الفعل.  
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي :. 2

وقوف الطلبة في قاطرات خلف خّط البداية، ووضع قمع على خّط النهاية اأمام كل قاطرة.	 

اإعطاء كل فريق كرة، ومع اإشارة المعلم يقوم الطالب ال�أول في القاطرة بالمشي اأماماً مع رمي 	 
الكرة عالياً ولقفها، وعند وصوله للقمع يمسك الكرة ليعود بها جريا ويسلمها للزميل الذي 
يليه، وهكذا يستمر اللعب بهذه الطريقة حتى يطّبق الطلبة جميعهم اللعب، وتكرار اللعب 

حماء. حتى يتحقق هدف ال�إ

توزيع الطلبة في مجموعات، والوقوف على شكل دوائر، وتثبيت صورة على صدر كل طالب . 3
تمثل جزءا من اأجزاء النباتات.

وقوف طالب في وسط كل دائرة، واإعطاء كل مجموعة كرة.. 4

مع اإشارة المعلم: يمّرر كل طالب لديه صورة جزء من اأجزاء النبات الكرة لزميله الذي يطابقه؛ . 5
والذي يحمل الصورة ذاتها، مع مناداة اسم الجزء مثلا: من يحمل صورة الجذر يمّرر لزميله 

حامل الصورة ذاتها، ويقول: )جذر(،.....وهكذا.

محاولة الطالب الموجود وسط الدائرة قطع الكرة في اأثناء التمرير، وفي حال قطعها يبّدل مكانه . 6
مع الطالب الذي قطع تمريرته.

التطوير على اللعبة بزيادة عدد الكرات.. 7

متوســـطة  كـــرات  المصـــادر:  صنـــدوق 
ــزاء  ــا اأجـ ــوم عليهـ ــات مرسـ ــم، بطاقـ الحجـ
النبات )الجذر، والســـاق، ال�أوراق، الزهرة(
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تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي :. 8

* جلوس الطلبة )جلوس تربيع( وفق التشكيل السابق )مجموعات في دوائر(.

- مدُّ الذراعين اأماماً مع تشبيكهما، والثبات اأربع عّدات.

- رفع الذراعين عالياً وتشبيكهما، والثبات اأربع عّدات.

- ثني الجذع اأماماً، والثبات اأربع عّدات.

- جلوس طويل، مع وضع الذراعين جانب الجسم، وتحريك القدمين بشكل خفيف. 

- ثني القدمين وضّمهما على الصدر، والثبات اأربع عّدات.

* رقود على الظهر وتكون الذراعان بجانب الجسم، والثبات ثماني عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 9

 توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، والعودة بانتظام اإلى غرفة الصّف.. 10

ــات  ــذور نباتـ ــادر: جـ ــدوق المصـ صنـ
مختلفـــة ) تـــؤكل/ ل� تُـــؤكل (

النشاط )١(: جذوُر النباتاِت متنوعٌة ومفيدة 

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل صور جذور النباتات المختلفة الواردة في نشاط 1/اأ في كّراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش وطرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل:. 2

هل تتذكرون اسم هذا الجزء؟ واأين يوجد هذا الجزء في النباتات؟ 	 

هل الجذور جميعها متشابهة؟ وبَم تختلف عن بعضها بعضاً؟	 

هل هناك جذور تُؤكل؟ سمِّ بعضاً منها؟	 

)البصل، . 3 مثل:  تُؤكل،  في جذور  التنويع  مع  مختلفة  باأشكال  الحقيقية  الجذور  بعض  عرض 
لمسها  اإلى  الطلبة  ودعوة  تُؤكل،  ل�  وجذور  واللفت(،  والفجل،  الحلوة،  والبطاطا  والجزر، 

وتحديد الفروق بينها.
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ــات  ــيقان نباتـ ــادر: سـ ــدوق المصـ صنـ
ــؤكل ( ــؤكل/ ل� تُـ ــة ) تـ مختلفـ

النشاط )2(: سيقاُن النباتاِت متنوعٌة ومفيدة 

دعوة الطلبة اإلى تاأّمل صور السيقان المختلفة الواردة في نشاط 2/اأ  في كّراس الطالب، والتعبير . 1
آتية: عنها ضمن المحاور ال�

موقعها بالنسبة لسطح التربة.	 

اأوجه ال�ختلاف )الشكل، واللون، والحجم( .	 

تُؤكل، ول� تُؤكل.	 

عرض بعض سيقان النباتات مع التنويع فيها: سيقاٌن تُؤكل )بقدونس، بصل، بطاطا(، وسيقان . 2
ل� تُؤكل، ودعوة الطلبة اإلى لمسها وتحديد الفروق بينها.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط 2/ب في كراس الطالب.. 3

اإجمال الحوار والنقاش حول اختلاف سيقان النباتات في الشكل، والحجم، واللون، وبعضها . 4
ُيؤكل وبعضها ل� ُيؤكل.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط 1/ب+ج في كراس الطالب.. 4

تنويه للمعلم: البطاطا الحلوة تعتبر جذرا، والبطاطا العاديّة تُعتبُر ساقاً.
اإجمال النقاش حول اختلاف جذور النباتات في الشكل والحجم واللون والملمس، وبعضها . 5

ُيؤكل وبعضها ل� يؤكل.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6

التاأكيد على ثبات الشعب الفلسطيني في اأرضه من خلال اإثارة تفكير الطلبة وتوجيههم اإلى قضية . 7
»اأفكر واأناقش« في كراس الطالب.

المفاهيم ال�أساسّيُة: تنوع الجذور
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اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 5

تكليف الطلبة باإحضار اأوراق نباتات متنوعة.. 6

المفاهيم ال�أساسّية: تنوع السيقان

نباتـــاٍت  اأوراق  المصـــادر:  صنـــدوق 
مختلفـــة، قطـــع كرتـــون A4، ل�صـــق 

النشاط )3(: اأوراُق النباتاِت متنوعٌة ومفيدة 

توزيع الطلبة اإلى مجموعات، وتزويد المجموعات باأوراق نباتات متنّوعة.. 1

والحجم.. 2 والملمس،  والشكل،  اللون،  من حيث:  ال�أوراق  بين  للتمييز  للطلبة  الفرصة  اإتاحة 

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش بطرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل:. 3

هل جميع اأوراق النباتات متشابهة ؟	 

هل ناأكل اأوراق جميع النباتات ؟	 

اذكر اأسماء نباتات ناأكل اأوراقها؟	 

اإجمال الحوار والنقاش حول اختلاف الورقة من حيث: الشكل، والحجم، واللون، والملمس، . 4
وتؤكل ول� تؤكل.

توزيع كرتون A4 لكل طالب، وتزويد الطلبة باأوراق نباتات مختلفة وتكليفهم بتصميم لوحة . 5
باستخدام اأوراق النباتات.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/اأ + ب في كراس الطالب. 6

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 7

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 8

تكليف الطلبة باإحضار مجموعة من ال�أزهار للحصة القادمة.. 9

المفاهيم ال�أساسّية: تنوُّع ال�أوراق
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صنـــدوق المصـــادر: اأزهـــاٌر مختلفـــة، 
ثمـــاٌر مختلفـــة.  النشاط )4(: اأزهاُر النباتات متنوّعٌة ومفيدة

عرض ال�أزهار التي اأحضرها الطلبة اأمامهم.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش وطرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل:. 2

ماذا نُسّمي هذا الجزء من النبتة؟	 

هل جميع اأزهار النباتات متشابهة؟	 

بماذا تختلف اأزهار النباتات عن بعضها؟	 

ماذا نستفيد من ال�أزهار؟	 

 اإجمال النقاش حول اختلاف اأزهار النباتات في: )اللون، والشكل، والحجم، والفوائد: علاج، . 3
وزينة، والعطور(.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/اأ في كراس الطالب.. 4

تكليف الطلبة باإحضار ثمار متنوعة.. 5

ثماُر النباتات متنوّعٌة ومفيدة : 
عرض مجموعة ثمار )بندورة، برتقال، ليمون( اأمام الطلبة.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش وطرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل:. 2

سّم الثمار الموجودة اأمامك.       	 

هل الثمار جميعها متشابهة؟	 

بماذا تختلف الثمار عن بعضها بعضاً؟	 

نسان؟	  ما فوائد الثمار للاإ

هل تؤكل جميع الثمار بالطريقة ذاتها؟ اأعِط اأمثلة.	 

اإجمال الحوار والنقاش حول تنّوع الثمار من حيث الشكل، والطعم، واللون، والحجم، واأهميتها.. 3

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/ب في كّراس الطالب.. 5

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 6

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحّصة القادمة.. 7

المفاهيم ال�أساسّية: تنوُّع ال�أزهار/ تنوع الثمار
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صندوق المصادر: كرات اسفنجية اأوكرات تنس 
اأرضي، سلاٌل بلاستيكية اأو صناديق كرتونية، 

بطاقات باأسماء اأجزاء النبات. 

النشاط الرياضي: فوائُد النباتاِت
المهارة الحركّية: تصويُب الكرة 

القدرة البدنية: التوازن، والتوافق. 
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي :. 2

وقوف الطلبة في قاطرات على خّط البداية، ووضع طوق بداخله كرات واأكياس رمل بجانب 	 
كل قاطرة، وطوق فارغ اأمام كل قاطرة على خّط النهاية.

مع اإشارة المعلم: ياأخذ الطالب ال�أول اأداة من الطوق، ويركض بها ليضعها في الطوق الثاني، 	 
ويعود مسرعاً للمس يد زميله الذي يليه والعودة اآخر القاطرة، ثم يخرج زميله للعب بالطريقة 
نفسها، ويستمر اللعب هكذا اإلى  اأن يتم نقل ال�أدوات جميعها، والفوز للمجموعة التي تنقل 

اأدواتها اأول�، مع تكرار اللعب حتى تحّقق الهدف.

وقوف الطلبة في اأربع قاطرات متساوية العدد خلف خّط البداية، واإعطاء كل طالب كرة اإسفنجية . 3
صغيرة، وكّل قاطرة تحمل اسم جزء من اأجزاء النبات.

وضع اأربع سّلات متتالية على مسافة مناسبة اأمام كل قاطرة، وتُلصق على كل واحدة منها بطاقة . 4
مكتوب عليها اسم جزء من اأجزاء النباتات؛ مع المحافظة على مسافات مناسبة بين السّلات.

مع اإشارة المعلم؛ يقوم الطلبة واحداً تلو ال�آخر برمي الكرة  داخل اإحدى السّلات.. 5

وضع بطاقة على كل سلّة لتحديد اسمها وفق الترتيب ال�آتي:. 6

السلة ال�أولى: تمثّل الزهرة/الثمرة، والثانية الورقة، والثالثة الساق، والرابعة الجذر.
نقاط، . 7 ثلاث  وللثالثة  نقطتان،  وللثانية  واحدة،  نقطة  الطلبة  القريبة من  ال�أولى  للسلّة  تحسب 

وللرابعة اأربع نقاط.

كل مّرة يرمي الطالب الكرة للسلّة يذكر بصوت عاٍل اسم الجزء من النبات، مثلاً: اإذا دخلت . 8
الكرة السلّة الرابعة )الجذر( يذكر الطالب بصوت عاٍل كلمة جذر.

تفوز القاطرة التي تجمع اأكبر عدد من النقاط.. 9

التطوير على اللعبة بتبديل اأماكن السّلات، وزيادة مسافة الرمي.. 10
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تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي:. ١١

* وقوف الطلبة في نصف دائرة، وارتخاء الذراعين ل�أسفل مع تحريكهما بشكل خفيف.

- الوقوف مع رفع الكعبين ورفع الذراعين عالياً وتشبيكهما والثبات اأربع عدات.

- مرجحة الذراعين اأماماً خلفاً، ثّم مرجحتهما جانباً اأماماً. 

- ثني الجذع اأماماً اأسفل؛ مع مّد الذراعين اأماماً والثبات اأربع عدات.

- ثني الجذع اأماماً اأسفل مع ارتخاء الذراعين اأسفل والثبات اأربع عدات.

- الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.

- توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة اإلى الصف بانتظام.

تكليف الطلبة باإحضار مجموعة منتجات وطنّية تعتمد على النباتات؛ مثل: علبة ُرّب بندورة، . 12
وزجاجة عصير، ومربّى، وزيت زيتون، وصابون بلدي صنع من زيت الزيتون.

صنـــدوق المصـــادر: بعـــض الُمنتجـــات   
ـــات. ـــى النبات ـــي تعتمـــُد عل الفلســـطينّية الت

النشاط )5(: صناعاٌت وطنيٌة تعتمد على النباتات

عرض ما اأحضره الطلبة من صناعات وطنية ووضعها على طاولة المعلم اأمامهم.. 1

توزيع الطلبة في مجموعات، وتكليف كل مجموعة باختيار ُمنَتجين اثنين من المنتجات الموجودة . 2
على طاولة المعلّم. 

اإتاحة الفرصة لممثل عن كل مجموعة للطلبة للحديث عن الُمنَتجين الُمخَتارين لمجموعاتهم من . 3
حيث: اسم المنتج، وطريقة حفظه، ومكان الصناعة، واسم النبات المستخدم في صناعة المنتج، 
نتاج وال�نتهاء عند الشراء. والتنويه للطلبة بضرورة قراءة مّدة صلاحّية المنتج من حيث تاريخ ال�إ

حثُّ الطلبة على شراء المنتجات الوطنية، واإجمال النقاش عن اأهمّية الصناعات الوطنّية، ودعم . 4
شراء المنتج الوطني.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 5 في كّراس الطالب.. 5

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب. 7

المفاهيم ال�أساسّية: صناعاٌت وطنّية تعتمُد على النباتات
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 النشاط الختامي : معًا لدعم الُمنتجات الوطنّية

توزيع الطلبة في مجموعات بحيث تصّمم المجموعات ل�فتات توعويّة لدعم المنتجات . 1
سرائيلية. الوطنية ومقاطعة المنتجات ال�إ

تزويد المجموعات بال�أدوات اللازمة الموجودة في صندوق المصادر.. 2

اإدارة حوار ونقاش مع الطلبة حول اأهمية دعم المنتجات الوطنّية، ومقاطعة الّمنتجات . 3
سرائيلية. ال�إ

رشادات اللازمة لتصميم اللافتات، ومتابعتهم خلال العمل، والتقاط صور . 4 اإعطاء الطلبة ال�إ
وعرضها على الصفحة ال�لكترونية للمدرسة.

عرض الطلبة اللافتات في ممرات المدرسة.. 5

سرائيلية . 6 دعوة الطلبة اإلى مناقشة موضوع دعم المنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات ال�إ
مع اأسرهم، والبحث بالتعاون مع اأمهاتهم عن منتجات وطنّية تعتمُد على النباتات، وتوجد 

في المنزل.

توجيه الطلبة اإلى النشاط الختامي في كّراس الطالب.. 7

صنـــدوق المصـــادر: اأوراق A4 ملونـــة، قطـــع 
كرتـــون A4 ملـــون، صـــور لشـــعار حملـــة 
األـــوان،  ســـرائيلية،  ال�إ المنتجـــات  مقاطعـــة 

ــق.  ل�صـ
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نُموُّ النَّباتات2
١0 حصصالدرس

 اأهداُف الدرس:

اأْن َيتعرََّف الطالُب اإلى مفهوِم نموِّ الَنباتات.. 1

اأْن َيْستنتَج الطالُب مظاهِر نموِّ النبات.. 2

اأْن َيتتبَع الطالُب مراحَل دْورِة حياِة النبات.. 3

اأْن َيستْنتَج الطالُب احتياجاِت نموِّ النباتات.. 4
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النشاط التمهيدي: هّيا نتذّكر

توجيه الطلبِة اإلى تاأّمل الصورِة الواردِة في النشاِط التمهيديِّ /اأ في كّراس الطالب، والتعبير عنها . 1
آتيَة:  شفوياً، على اأْن يتضّمَن المحاوَر ال�

وصف الصورة.	 

اأجزاء النبات التي تنمو فوق سطح التربة، وال�أجزاء الموجودة تحَت سطِح التربِة.	 

ذكر اأمثلة على نباتاٍت تؤكُل جذورها، وعلى نباتاٍت تُؤكُل سيقانها، وعلى نباتاٍت تُؤكُل اأوراقها.	 

اإجمال النقاش، والتركيز على الخبرات السابقة الخاّصة باأجزاء النبات.. 2

وضع الطلبة العبوات التي زرعوا البذور فيها في بداية الوحدة اأمامهم.. 3

مراجعة الطلبة في خطوات الزراعة.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي/ب في كّراس الطالب.. 5

النشاط )١(: نباتات تنمو

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصورة الواردة في نشاط رقم 1/اأ في كّراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

صف ما تراه في الصورة.	 

ما التغيرات التي طراأت على النبات من حيث: طول النبتة، وعدد ال�أوراق، ولون النبات، 	 
ووجود ال�أزهار والثمار.

تقّبل اإجابات الطلبة، والتركيز على مفهوم نمو النبات ومظاهره. ) زيادة الطول، وزيادة عدد . 3
ال�أوراق، وتغّير لون النبات، وظهور ال�أزهار والثمار(.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط رقم 1/ب+ج في كّراس الطالب.                  . 5

 المفاهيُم ال�أساسّية: نموُّ النبات، مظاهر نموُّ النبات
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النشاط )2(: دورُة حياِة النبات

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصورة الموجودة في نشاط 2/اأ في كّراس الطالب.. 1

عرض فيلم الفيديو في القرص المرفق.. 2

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل:. 3

صف ما شاهدته في الفيلم.	 

عمَّ يتحّدث فيلم الفيديو؟	 

ما التغيرات التي حدثت على البذرة حتى اأصبحت نبات كامل؟ 	 

رتّب مراحل دورة حياة النبات.	 

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب في كراس الطالب.. 4

التوصل مع الطلبة اإلى مراحل دورة حياة النبات.. 5

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي مثل سلالم التقدير.. 6

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ج في كّراس الطالب. . 7

اأصمم : 
تكليف الطلبة بتنفيذ نشاط 2/د في كّراس الطالب على النحو ال�آتي:. 1

توزيع صحون كرتون على الطلبة بحيث يحصل كل طالب على صحنين.. 2

تكليف الطلبة برسم مراحل دورة حياة النبات على الصحن ال�أول.. 3

القيام بقّص جزء من الصحن الثاني )ُخمس تقريباً( وال�بقاء على ال�أجزاء المتبقية، كما هو . 4
مبين في الشكل المرفق في كّراس الطالب. 

تكليف الطلبة برسم الشمس، وغيوم تتساقُط منها ال�أمطار على جانبْي الصحن الثاني.. 5

مكان دوران الصحِن الثاني.. 6 تثبيت الصحنين بالدبوس الفرنسي بحيث يصبح بال�إ

المفاهيم ال�أساسّية: دورُة حياِة النبات

صنـــدوق المصـــادر: جهـــاز عـــرض، حاســـوب، 
ــس  ــوان، مقـــص، دبابيـ ــة، األـ ــون كرتونّيـ صحـ

ـــوس الفرنســـي(. ـــة )الدب معدنّي
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النشاط )3(: احتياجات نمو النباتات

اأحتاُج الُتراَب ل�أنمو :
توجيه الطلبة اإلى وضع النباتات التي زرعوها سابقاً اأمامهم.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش، من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

ماذا وضعتم في العبوة قبل زراعة البذور؟	 

لماذا نحتاج اإلى الُتراِب عندما نزرع؟	 

توزيع صحون بلاستيكية، وبعض بذور الحبوب على المجموعات.. 3

تكليف كل مجموعة باختيار اسم لها، وكتابته على الصحن.. 4

تكليف الطلبة باتباع خطوات زراعة البذور مستعينين بما لديهم من مواد واأدوات.. 5

قيام كل مجموعة بوضع صحنها على نافذة الصف.. 6

مراقبة طلبة كل مجموعة لنبتتهم، ثم اإجراء نقاش داخل المجموعة.. 7

اختيار ممثل عن كل مجموعة لعرض نتائجهم اأمام المجموعات ال�أخرى للنقاش.. 8

التركيز على اأهمية وجود التراب لنمّو النبات. . 9

اأحتاُج الماَء ل�أنمو :
توجيه الطلبة اإلى تاأمل الصورة الواردة في نشاط 3/ اأ في كّراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

صف ما تراه في الصورة.  	 

ما الفرق بين النبات في الصورة اأ، والنبات في الصورة ب؟ ولماذا؟ 	 

ماذا تتوقعون اأن يحدث للنبتتين؟ 	 

صندوق المصادر: جهاز عرض، حاسوب، 
صحون كرتونّية، األوان، مقص، دبابيس معدنّية 

)الدبوس الفرنسي(.
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اأي النبتتين سيكون نموها اأفضل؟ ولماذا؟	 

كيف يمكن ال�ستدل�ل على ذلك؟	 

توجيه الطلبة اإلى وضع النباتات التي زرعوها اأمامهم وتاأملها، ومقارنتها بالنبات الذي قام المعلم . 3
أيام ال�أخيرة. بزراعته في النشاط التمهيدي للوحدة وامتنع عن ريّه في ال�

التركيز على اأهمّية الماء لنمو النبات.. 4

اأحتاُج الضوَء ل�أنمو :
توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصورة الواردة في نشاط 3/ ب في كّراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

صف ما تراه في الصورة.  	 

ما الفرق بين النبات في الصورة اأ، والنبات في الصورة ب؟ ولماذا؟ 	 

ماذا تتوقعون اأْن يحدَث للنبتتين؟ 	 

اأّي النبتتين سيكون نمّوها اأفضل؟ ولماذا؟	 

كيف يمكن معرفة ذلك؟	 

توجيه الطلبة اإلى وضع النباتات التي زرعوها اأمامهم وتاأملها، ومقارنتها بالنبات الذي قام المعلم . 3
أيام ال�أخيرة. بزراعته في النشاط التمهيدي للوحدة ووضع عليه كيس اأسود في ال�

التركيز على اأهمية الضوء لنمو النبات.. 4

اإجمال النقاش، والتركيز على احتياجات نمو النبات: التربة، والماء، والضوء.. 5

تنويه للمعلم: الهواء اأحد احتياجات نمو النبات، وسيتم التطرق للموضوع ل�حقاً.
استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6

تكليف الطلبة باإحضار ملابس الرياضة في الحّصة القادمة.. 7

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 8

المفاهيم ال�أساسية: احتياجاُت النمو: التربة، الماء، الضوء، الهواء
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النشاط الرياضي: اأنا النبتُة، ساعدوني.
المهارُة الحركّيُة : اإحساس بكرة الطائرة، والحركات ال�نتقالية )وثب وحجل 

وجري اأمامي، جري جانبي، والجري في اتجاهات مختلفة(.
القدرة البدنّيُة: الرشاقُة، التوافق العصبي العضلي. 

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي: . ١

وقوف الطلبة في قاطرات متساوية العدد ، مع الحفاظ على مسافة مناسبة بين كل طالب وطالب.	 

يحمل الطالب ال�أول من كُّل قاطرة كرة طائرة بين يديه، ومع اإشارة البدء يقوم بتمرير الكرة 	 
من فوق راأسه لزميله الذي خلفه، وهكذا تمرر الكرة بالتوالي حتى تصل اإلى اآخر ل�عب في 

القاطرة، ليجري بها بدوره من الجانب ال�أيمن من القاطرة حتى يقف في بداية القاطرة.

يستمر اللعب حتى يعود الطلبة جميعهم الى اأماكنهم ال�أصلية.	 

حماء.	  يفوز الفريق الذي يعود اأول�، ويتم تكرار اللعب حتى تحّقق هدف ال�إ

انتشار الطلبة انتشاراَ حّراَ في الملعب، واإلصاق  بطاقة  على صدر كل طالب مكتوب عليها . 2
اسم من اأسماء احتياجات نمو النبات وهي )تربة، وماء، وضوء، وهواء(. 

اإيقاف طالب على مقعد سويدي وسط الملعب ليمثّل )النبتة(، واإعطاؤه كرة طائرة.. 3

الوثب، . 4 مثل:  حّرة،  حركات  ويؤدون  الملعب،  في  بالجري  الطلبة  يقوم  البدء:  اإشارة  مع 
والحجل، والقفز، ... (

الذين يحملون هذا . 5 الطلبة  النبات مثل )الماء(، ويتجمع  اأحد احتياجات  المعلّم بذكر  مناداة 
ال�سم حول الطالب الواقف على المقعد في المنتصف، ويشكلون دائرة حوله، ويقوم بتمرير 

الكرة بالتوالي للطلبة اللذين يقفون حوله.

وتشكّل المجموعات ال�أخرى دوائر، وتُعطى كل مجموعة كرة طائرة، ويطبقون تمرينا معينا بها، 
مثل: تمريرها فيما بينهم باليدين، اأو تمريرها حول الخصر بالتتابع  بين الطلبة، اأو تمريرها بين 

القدمين على شكل حرف )8( بالتتابع بين الطلبة ..... 
تكرار اللعب، وفي كل مرة يتم فيها ذكر اأحد احتياجات النمو يطّبق الطلبة تمرينا معينا من . 6

التمارين السابقة في كرة الطائرة.

مراعاة تبديل دور الطالب الذي ُيمثّل النبتة.. 7

صندوق المصادر: كرات طائرة، مقعد سويدي، 
بطاقات مكتوب عليها: احتياجات نمو النبات.
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تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي :. 8

وقوف الطلبة بشكل زوجي وجها لوجه. 	 

رفع الذراعين عاليا جانبا مع اأخذ شهيق زفير بتكرار سّت عّدات.	 

تشبيك ال�أيدي اأماما مع الزميل وفرد الذراعين تماما، والثبات اأربع عّدات.	 

تشبيك ال�أيدي عاليا مع الزميل، والثبات اأربع عّدات.	 

تشبيك ال�أيدي بالذراعين جانبا مع الزميل والثبات اأربع عدات.	 

ال�ستناد على كتف الزميل باليد اليمنى، ومسك القدم خلفا باليد اليسرى، والثبات اأربع 	 
عّدات، ثمُّ تبديل القدم.

جلوس طويل مواجه مع الزميل :	 

َمْيل الجذع اأماما اأسفل مع مّد الذراعين اأماما، والثبات اأربع عّدات.	 

 رفع الرجلين عاليا  مع ال�ستناد على قدمْي الزميل، والثبات اأربع عّدات.  	 

ثني الركبتين وضمهما على الصدر، والثبات اأربع عّدات.	 

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 9

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة بانتظام اإلى غرفة الصف.. 10

النشاط )4(: الزراعة البعلية والزراعة المروية في فلسطين

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور الموجودة في نشاط رقم 4/اأ في كّراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

صف ما تشاهده في الصور.	 

من اأين تحصل كل نبتة من النباتات التي تظهر في الصور على حاجتها من الماء؟	 

باعتقادكم، اأّي الطرق اأفضل لري النبات؟ لماذا؟	 

كيف تروون المزروعات في حديقة منزلكم؟	 

اإجمال النقاش والتركيز على: . 3
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صندوق المصادر: كراُت طائرة، اأطواق.

النشاط الرياضي: َريُّ النبتة 
 المهارُة الحركّية: )دحرجة الكرة، رمي الكرة ولقفها( 

القدرة البدنّية: التوافق، التوزان.
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي :. 2

اأ- المقصود من الزراعة البعلية والزراعة المروية والفرق بينها.

الزراعة البعلية: هي الزراعة التي تعتمد على مياه ال�أمطار في سقاية المزروعات.	 

سقاية 	  في  نسان  ال�إ تدخل  على  تعتمد  التي  الزراعة  هي  المروية:  الزراعة 
المزروعات بطرق الري المختلفة.

بريق. ب- طرق ري النبات متنوعة، ومنها الرّي بالتنقيط، والرش، والقنوات، والريُّ بال�إ

يمكن تنسيق زيارة اإلى اأحد المشاتل اأو البيوت البلاستيكية القريبة لتعّرف طرق الري المستخدمة فيها.. 4

اجمال النقاش والتركيز على المقصود من الزراعة البعلية والزراعة المروية. 5

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط رقم 4/ب في كّراس الطالب.. 7

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 8

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة في الحصة القادمة.. 9

المفاهيم ال�أساسية: الزراعة البعلية، الزراعة المروية، ُطرق الري
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وقوف الطلبة في قاطرات على خّط البداية .	 

الحد 	  اأطواق على  ثلاثة  يتم وضع  الملعب بحيث  األعاب على حدود  اأربع محطات  توزيع 
ال�أول، واأربعة اأقماع على الحّد الثاني، ومقعد سويدي على الحّد الثالث، ويوضع حبلان 

بشكل عرضي )المسافة بينهما مناسبة( على الحّد الرابع من الملعب. 

يجري الطلبة كل واحد تلو ال�آخر على حدود الملعب، وعند وصولهم للاأطواق يثبون داخلها 	 
بالقدمين معاً، وعند وصولهم للاأقماع يجرون من بينها، وعند وصولهم للمقعد يقفون عليه، 

ويثبون على ال�أرض، وعند وصولهم للحبلين يحجلون من الحبل ال�أول اإلى الثاني.

حماء.	  يجري الطلبة لدورتين متتاليتين كما سبق، وحتى تحّقق هدف ال�إ

وقوف الطلبة في قاطرات خلف خط البداية، واإلى جانبهم طوٌق يحتوي على كرة طائرة، ووضع . 3
طالب من كّل قاطرة بحيث يكون مقابلا لمجموعته على خط النهاية ويجلس جلوس قرفصاء، 

وبجانبه على ال�أرض طوق فارغ يمثل )النبتة(.

تحديد ممر لكل قاطرة يصل بين خط البداية والنهاية بعرض وطول مناسبين )يتم تحديده بوضع . 4
اأقماع، اأو حبال، اأو رسمه بالطباشير (، وُيمثّل هذا الممر )قناة الماء(.

مع اإشارة البدء؛ ياأخذ الطالب ال�أول من كل قاطرة الكرة ويدحرجها بشكل مستقيم، وعلى امتداد . 5
الممر الذي حدده المعلم لتصل اإلى الطالب الموجود على خّط النهاية، فيلتقطها ويضعها داخل 
الطوق الذي بجانبه، ثم يعيد دحرجتها اإلى الزميل التالي في القاطرة، ويستمر اللعب بالطريقة نفسها.

يعود كل طالب قام بدحرجة الكرة ليقف اآخر القاطرة.	 

في حال خروج الكرة من الممر ل� تحتسب، وتعطى للزميل الذي يليه لبدء اللعب.	 

وفي حال توافر عدد من كرات الطائرة، توضع مجموعة كرات في الطوق بجانب كل قاطرة، 	 
وتتم دحرجتها بالتوالي )طالب تلو ال�آخر(.

في كل مّرة تصل فيها الكرة للزميل المقابل بشكل صحيح ودون خروجها من الممر، ياأخذ . 6
الفريق نقطة، وتفوز القاطرة التي تستطيع اإيصال اأكبر قدر من الكرات)الماء( للطوق )النبتة( عن 

طريق الدحرجة بتجميع اأكبر عدد من النقاط.

اأماما في الممر، مع تبادل تمريرها فوق الراأس . 7 تطوير اللعبة بحمل كرة الطائرة، والتحّرك بها 
عطائها لزميله الذي يليه.  يصالها اإلى الطوق، ثم العودة بها مسرعا ل�إ ولقفها ل�إ
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استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي مثل سلّم التقدير العددي:. 8

المهارة/ ال�أداء /
السلوك

وصف معيار مستويات ال�أداء

)١(   )2(   )3(  
التعاون بين اأفراد 

المجموعة.
دائما يوجه زملاءه اإلى 
طريقة اللعب الصحيحة

اأحيانا يوجه زملاءه اإلى 
طريقة اللعب الصحيحة

نادراً ما يتدخل في طريقة 
لعب زملائه

اإيصال الكرة  بثبات دون 
اإخراجها من الممر.

 دائما يستخدم  
استراتيجية معينة 

للحفاظ على ثبات 
الكرة في خط مستقيم 

عند دحرجتها.

اأحيانا يحاول استخدام  
استراتيجية معينة 

للحفاظ على ثبات 
الكرة في خطٍّ مستقيم 

عند دحرجتها .

نادرا ما يستخدم  اأي 
استراتيجية معينة للحفاظ 
على ثبات الكرة في خّط 

مستقيم عند دحرجتها.

يلتزم بقواعد اللعب  ال�لتزام بقواعد اللعبة.
طوال مراحل اللعب.

يلتزم بقواعد اللعب في 
بعض مراحل اللعب. 

نادرا ما يلتزم بقواعد اللعب 
في اأي مرحلة من مراحل 

اللعب.

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي :. 9

* وقوف مواجه للزميل، مع اإعطاء طوق لكل طالبين :

مرجحة الطوق اأماما خلفا، وتسليمه للزميل بالتبادل .	 

دحرجة الطوق بالتبادل مع الزميل )مّرة باليد اليمنى، ومّرة باليد اليسرى(.	 

مسك الطوق بالذراعين عاليا )الطوق عامودي(، ثّم ميل الجذع اأماما مع مّد الذراع بالطوق 	 
اأماما، ومسكه مع الزميل، والثبات من اأربع اإلى سّت عّدات.

* جلوس طويل وميل الجذع اأماما بالطوق، ومسكه مع الزميل، والثبات من اأربع اإلى سّت عّدات.

* جلوس طويل، وضّم الركبتين على الصدر، والثبات ثماني عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، مع التاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 10

11 .. توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة بانتظام اإلى غرفة الصفِّ

النشاط الختامي : لوحة جدارية
تصميم لوحة جدارية بمشاركة جميع الطلبة تعبر عن ال�آتي:. 1

- احتياجات النبات. - مراحل نمو النبات.  
يمكن ال�ستعانة باللوحة المرفقة في النشاط الختامي في كراس الطالب.. 2
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اأنواُع النَّباتات3
الدرس

١0 حصص

رس:  اأهداُف الدَّ

اأْن يتعّرَف الطالُب اإلى اأنواِع النباتاِت )دائمة، موسمّية(.. 1

اأْن ُيقارَن الطالُب بين النباتاِت دائمِة الُخضرة، والنباتاِت ُمتساقطة ال�أوراق.. 2

اأْن ُيعطَي الطالُب اأْمثلًة على اأشجاٍر تُؤكل ثمارها، وعلى اأشجاٍر ل� تُؤكُل ثمارها.. 3
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 النشاط التمهيدي: َتنوُُّع النباتاِت في وطني

 

آتية: . 1 استخدام استراتيجية السرد القصصّي في سرد القّصة ال�

» في اأحِد اأّيام الربيع الدافئِة، رافقْت عبيُر اأّمها لزيارة جّدتها في مدينة اأريحا.

انطلقِت السّيارُة من اأمام بيتهم في مدينة الخليل، وشاهدْت عبيُر كروَم العنِب، وقد 
بداأْت َتكتسي بعض ال�أوراق الجديدِة اللامعة، وخلال مرورها بمنطقة مخّيم العّروب 
ومدينة بيت لحم شاهدْت اأشجاَر اللوزِ، والخْوِخ، والتّفاِح وقد تفتّحْت اأزهارها باألوانها 
الجميلة، كما شاهدْت اأشجارِ الزيتون، وبعَض اأشجارِ الصنوبر والبلوط، واأزهارًا برّيًة 

باألواٍن واأشكاٍل ُمختلفة.

وعندما وصلْت مدينة اأريحا، مرت بحقوِل الخضروات، واأشجارِ النخيِل والموز، واأشجارِ 
البرتقال والليمون، فهمسْت قائلة: ما اأجمَل النباتات في وطني! وما اأكثَر اأنواعها! «

طرُح اأسئلٍة ترتبُط بالقّصة، مثل:. 2

اإلى اأين رافقْت عبيُر اأّمها؟	 

اذكر بعض النباتات التي شاهدتها عبير على جانبّي الطريق.	 

هل جميع النباتات التي شاهدتها عبير متشابهة؟ 	 

التوصل مع الطلبة اإلى اأن النباتات في فلسطين متنّوعة.. 3

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي/اأ + ب في كراس الطالب.. 4

توجيه الطّلبة اإلى تنفيذ النّشاِط التمهيدّي في كّراس الطالب.. 5
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النشاط )2(: النباتات الَمْوسميَّة
عرض، . 1 جهاز  توفّر  عدم  حال  وفي  العرض،  جهاز  بوساطة  الطّالب  كّراس  من  الصور  عرض 

مكان تاأّمل صور النباتاِت الواردة في نشاط 2/اأ في كّراس الطّالب. فبال�إ

آتية:. 2 تعبير الطلبة عن الّصور مع التركيز على المحاور ال�

اأسماء النباتات الواردة في الّصور.	 

هل تعيُش هذه النباتات اأكثر من سنة اأم اأقل؟ وماذا تُسّمى؟ 	 

اإعطاء اأمثلة على نباتاٍت موسمّية.	 

التوصل بمشاركة الطّلبة اإلى اأّن النباتات الموسمّية نباتاٌت تعيُش ل�أقل من سنة. . 3

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقّي.. 4

توجيه الطّلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب في كّراس الطّالب.. 5

  المفاهيم ال�أساسية: النباتاُت الموسميَّة

رة النشاط )١(: النباتاُت المعمَّ
العرض . 1 توافر جهاز  عدم  وفي حال  العرض،  بوساطة جهاز  الطالب  كّراس  من  الصور  عرض 

مكان تاأمل صور النباتات في نشاط 1/اأ في كّراس الطالب. بال�إ

آتية:. 2 تعبير الطلبة عن الّصور مع التركيز على المحاور ال�

اأسماء النباتات الواردة في الّصور.	 

هل تعيش هذه النباتات لسنوات؟ وماذا تسمى؟	 

رة.	  اإعطاء اأمثلة على نباتات معمَّ

رة هي نباتات تعيش لسنوات.. 3 التوصل بمشاركة الطلبة اإلى اأن النباتات المعمَّ

عرض الفيلم في القرص المرفق.. 4

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/ب في كّراس الطالب. . 6

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.                 . 7

  المفاهيُم ال�أساسية: النباتاُت المعمرة

صندوق المصادر: جهاز عرض، حاسوب.
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رٌة اأم موسميَّة؟ النشاط )3(: نباتاٌت معمَّ

توزيع الطّلبة اإلى اأربع مجموعات، وتزويد كل مجموعة بلوحة كرتون، ومجموعة صور لنباتات . 1
رة وموسمية. معمَّ

رة واأخرى موسمّية، ولصقها . 2 دعوة طلبة كل مجموعة اإلى تصنيف الصور التي بحوزتهم اإلى معمَّ
على لوحتين كرتونيتين؛ كّل مجموعة على حدة.

متابعة المعلم الطلبة في اأثناء العمل.. 3

عرض كل مجموعة لوحتيها، واختيار ممثل للحديث عنها، ويقوم بقية الطلبة باإصدار حكم على  . 4
صّحة تصنيف المجموعة للصور، وهكذا حتى تعرض المجموعات ال�أخرى.

رة، اأو موسمّية.. 5 التوصل بمشاركة الطّلبة اإلى اأّن النباتات اإّما معمَّ

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6

توجيه الطّلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/اأ +ب+ج في كّراس الطّالب.. 7

صندوق المصادر: صور لنباتاٍت معمرٍة 
ولنباتاٍت موسمّية، اأربُع لوحات. 

 النشاط )4(: نباتاٌت دائمُة الُخضرة، ونباتاٌت متساقطُة ال�أوراق 

 توظيف استراتيجية السرد القصصي لسرد الحوار ال�آتي:. 1

» قالْت شجرُة الزيتوِن لجارتها شجرة العنب: ماذا حدث ل�أوراقك، لقد صار لونها 
اأصفر، وبداأْت تتساقط؟

هل اأصابك مرٌض؟
- ل�، يا عزيزتي، اإنّه الخريف، وفيه تسقط اأوراقي لتتجّدَد في فصل الربيع، فاأكتسي 

اأوراقًا غّضًة يانعة.
الزيتونة: وهل هناك نباتات اأخرى تسقط اأوراقها في فصل الخريف؟

شجرة العنب: نعم، هناك نباتات كثيرة تسقط اأوراقها، ومنها التّفاح، والمشمش، 
والخوخ، والكمثرى، والتين، فنحُن نُسّمى نباتات ُمتساقطة ال�أوراق.

لنباتـــاٍت  صـــوٌر  المصـــادر:  صنـــدوق 
ـــات. ـــى شـــكل بطاق أوراِق عل ُمتســـاقطِة ال�
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فاحتفظ  اأنا  اأّما  فقالت:  والعنب،،  الزيتون  بين  الدائر  الحوار  السرو  شجرة  سمعت   
باأوراقي خضراء طوال العام، وهناك نباتات اأخرى تشبهني كالبلوط والبرتقال، لذا نُسّمى 

نباتاٍت دائمَة الُخضرة. «
استخدام استراتيجية الحوار والنقاش، وطرح مجموعة اأسئلة مرتبطة بالقّصة، مثل:. 2

- سّم النباتات الواردة في القصة؟

- ماذا حدث ل�أوراق شجرة العنب؟ وفي اأّي فصل؟ 

- ماذا تُسّمى النباتاُت التي تسقط اأوراقها في فصل الخريف؟

- اأعِط اأمثلة على نباتاٍت متساقطة ال�أوراق؟

- سّم نباتات تحتفظ باأوراقها؟

- ماذا تُسّمى النباتات التي تحتفظ باأوراقها؟

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/اأ + ب + ج في كراس الطالب. . 3

مكان تكليف بعض الطلبة بتمثيل مشاِهد القصة بعد تجهيزهم للقيام بذلك.. 4 بال�إ

التوصل بمشاركة الطّلبة اإلى اأن النباتات التي تحتفظ باأوراقها تُسّمى " نباتات دائمة الخضرة", . 5
والنباتات  التي تتساقط اأوراقها في فصل الخريف تسّمى" نباتات متساقطة ال�أوراق" .

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6

توجيه الطّلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/د في كّراس الطّالب.. 7

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 8

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة في الحّصة القادمة.. 9

المفاهيم ال�أساسية: نباتاٌت دائمُة الخضرة، نباتات ُمتساقطُة ال�أوراق

صندوق المصادر: كرات اسفنجية متوسطة 
الحجم.

النشاط الرياضي: التمريراُت الثلاث.  
المهارة الحركّية: التمرير، وال�ستلام.

، والرشاقة. القدرة البدنّية: التوافُق العصبيُّ العضليُّ
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1
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تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي: . 2

وقوف الطلبة في قاطرات متساوية العدد على خّط البداية.	 

وضع سلّة مليئة بالكرات في مكان قريب من القاطرات جميعها .	 

وضع اأطواق بعدد الطلبة اأمام كل قاطرة )على امتداد المسافة بين خطّي البداية والنهاية( مع 	 
المحافظة على مسافة مناسبة بين كل طوق وال�آخر، ووضع سلّة فارغة على خّط النهاية.

وقوف كل طالب داخل طوق.	 

ال�أول من قاطرة كرة اسفنجية متوسطة الحجم من السلّة، 	  ياأخذ الطالب  البدء:  اإشارة  مع 
بدوره  يستلمها  الذي  الثاني  الطوق  في  زميله  اإلى  الكرة  ويرمي  طوقه،  في  ليقَف  ويذهب 
ليمررها اإلى زميله في الطوق الثالث، والذي يمررها اإلى زميله الذي في الطوق الرابع، وهكذا 

حتى تصل اإلى اآخر طالب ليضعها بدوره في السلّة.

وحتى 	  للسلّة،  الكرات  من  عدد  اأكبر  الطلبة  يوصل  السابقة حتى  بالطريقة  اللعب  استمرار 
حماء. يتحقق هدف ال�إ

تفوز المجموعة التي توصل اأكبر عدد من الكرات بالتمرير الصحيح .	 

توزيع الطلبة اإلى مجموعات، وكل مجموعة تاأخذ اسم نوع من اأنواع النباتات)موسمية/ معمرة/. 3
أنواع  متساقطة ال�أوراق / دائمة الخضرة(، ويخبرهم المعلم اأنهم عبارة عن اأشجار تمثّل هذه ال�

من النباتات والمزروعات، وعليهم التقاط الكرة بشكل صحيح.

ُيقسم الملعب الى قسمين بينهما ممرٌّ بعرض مناسب، ُيحظُر على اأّي طالب دخوله. )ُيحّدد . 4
المعلم هذا الممر بعلامات مثل اأقماع اأو حبال..(

توزع المجموعات بشكل مختلط على قسمْي الملعب، وتُمّيز كل مجموعة بلون لباس مختلف، . 5
النباتات  )مجموعة   : مثل  الطلبة،  معاصم  على  تربط  مجموعة  لكل  محددة  باألوان  بشبر  اأو 
الموسمية لون اأزرق، ومجموعة دائمة الخضرة لون اأخضر، ومجموعة متساقطة ال�أوراق لون 

اأصفر ...(

مع اشارة المعلم، يتبادل طلبة كل مجموعة تمرير الكرة )ثلاث تمريرات(، ثم اإرسالها اإلى اأحد . 6
اأفراد الفريق نفسه في المجموعات المقابلة التي تؤدي المهمة ذاتها.

تحاول المجموعات ال�أخرى قطع الكرة )اعتراض الكرة( ومنعها، ومن يقطعها يمرّرها اإلى اأفراد . 7
مجموعته بالطريقة ذاتها، وهكذا يستمر اللعب، والمجموعة التي تنجح في تمرير ثلاث كرات 

متواصلة تكسب نقطة.
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تفوز المجموعة الحاصلة على اأكبر عدد من النقاط .. 8

التطوير على اللعبة بزيادة عدد الكرات.. 9

اإذا كان عدد طلبة الصف كبيرا، فيمكن تقسيم الملعب اإلى قسمين  اآخرين بالطريقة السابقة . 10
ذاتها، وتوزيع الطلبة عليها )تقسيم الملعب اإلى ملاعب صغيرة(

تاأكيد المعلم على الطلبة بضرورة تمرير الكرة لكل فرد من اأفراد المجموعة.. 11

متابعة الطلبة في اأثناء اللعب لمنع تدافعهم.. 12

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي :. ١3

وقوف الطلبة في دائرة كبيرة وسط الملعب:	 

- مرجحة الذراعين اأماما خلفا وعاليا مع اأخذ شهيق وزفير.

- رفع الذراعين وتشبيكهما عاليا مع الوقوف على ال�أمشاط، والثبات مع اأخذ شهيق وزفير.

- ثني الجذع اأماما؛ مع مّد الذراعين اأماما، والثبات من اأربع اإلى سّت عّدات.

الجلوس الطويل على ال�أرض، وتكون الذراعان بجانب الجسم.	 

- تحريك الفخذين والقدمين بشكل خفيف.
- ثنْي الركبتين على الصدر، وتثبيتهما باليدين، والثبات من اأربع اإلى سّت عّدات.

الرقود على الظهر، بحيث تكون الذراعان عاليا على ال�أرض، والثبات من ثماني عّدات اإلى عشر.	 

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء الذي كانوا . 14
عليه قبل النشاط .

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة اإلى الصف بانتظام. . 15

صورة توضيحية للعبة التمريرات الثلاث 
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النشاط )5(: اأشجاٌر ناأكُل ثمارها، واأشجاٌر ل� ناأكُل ثمارها 

توجيه الطّلبة لتاأمل الّصور الواردة في نشاط 5/اأ في كّراس الطالب والتعبير عنها شفويا؛ ضمن . 1
آتية:  المحاور ال�

اأسماء ال�أشجار الواردة في الصور.	 

تسمية ال�أشجار التي ناأكل ثمارها.	 

اإعطاء اأمثلة على اأشجار ناأكل ثمارها.	 

تسمية ال�أشجار التي ل� ناأكل ثمارها.	 

اإعطاء اأمثلة على اأشجار ل� ناأكل ثمارها.	 

ال�آخر.. 2 بعضها  ثمار  ناأكل  ول�  ال�أشجار،  بعض  ثمار  ناأكل  اأنّنا  اإلى  الطلبة  بمشاركة  التوصل 

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 3

توجيه الطّلبة اإلى تنفيذ نشاط 5/ب+ج في كّراس الطّالب.. 4

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 5

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحّصة القادمة.. 6

 المفاهيم ال�أساسّية: اأشجار ناأكل ثمارها، اأشجار ل�ناأكل ثمارها

النشاط الرياضي: التصويُب على الهدف. 
المهارة الحركّيُة: التصويب.

القدرة البدنّيُة: التوافُق العصبيُّ العضلي.
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط احماء على النحو ال�آتي: . 2

توزيع الطلبة في مجموعتين، ووقوفهم على شكل صفين: صف على خّط البداية، وصف 	 
على خط النهاية في مساحة اللعب.

وضع كرتين اسفنجيتين كبيرتين اأو صندوق كرتوني كبير وسط مساحة اللعب بين الفريقين.	 

تزويد كل طالب بكرة، ومع اإشارة البدء؛ يقوم الطلبة من كلا الفريقين بالتصويب على الكرات 	 
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اأو الصناديق الكرتونية الموجودة في الوسط بهدف دفعها اإلى جهة الفريق المقابل. وفي كّل 
أداة اإلى جهة الفريق ال�آخر ياأخذ نقطة، وتفوز المجموعة التي  مّرة ينجح فيها الفريق بدفع ال�

اأحرزت اأكبر عدد من النقاط.

حماء.	  تكرار محاول�ت التصويب واللعب حتى يتحقَق هدف ال�إ

توزيع الطلبة في مجموعات، ووقوفهم على شكل قاطرات خلف خّط البداية، واإعطاء كل قاطرة كرة يد.. 3

وضع ثلاثة اأقماع اأمام كل قاطرة وعلى خّط النهاية وبشكل عرضي، ولصق صور ثمار تؤكل . 4
على واحد منها، وثمار ل� تؤكل على ال�ثنين الباقيين، بحيث يوضع القمع المتضّمن صورة 

الثمار التي تؤكل في الوسط بين القمعين ال�آخرين.

وضع قمع وسط مساحة اللعب اأمام كل قاطرة .. 5

مع اإشارة البدء يركض الطالب ال�أول من كل قاطرة بالكرة، وعند وصوله للقمع وسط مساحة . 6
يؤكل. الذي  النبات  صورة  المتضّمن  القمع  لتصيب  الكرة  دحرجة  ويحاول  يقف  اللعب 

اللعب . 7 ليطّبق  القاطرة  يليه في  الذي  للطالب  ليعطيها  الكرة، ويعود بها مسرعا  الطالب  ياأخذ 
بالطريقة ذاتها، ويستمر اللعب بهذه الطريقة الى اأن ينهي الطلبة جميعهم اللعب.

في حال اأصابت الكرة القمع المتضّمن ثمارا تؤكل، ياأخذ الفريق نقطة، واإذا اأصاب ال�أقماع . 8
التي تتضّمن صور ثمار ل� تؤكل ل� يحصل على شيء.

 فوز المجموعة التي تجمع اأكبر عدد من النقاط.. 9

التطوير على اللعبة؛ بخروج الطلبة عن طريق التنطيط بالكرة ل� الجري بها للوصول اإلى القمع . 10
وسط مساحة اللعب. 

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي:. ١١

وقوف طلبة المجموعات السابقة وتشكيل دوائر.	 

- الوقوف، وتبادل رفع الذراعين عاليا جانبا مع اأخذ نََفس شهيق وزفير.

- الوقوف، وتبادل مّد الذراعين اأماما مع اأخذ نفس شهيق؛ ثم فردهما جانبا، واأخذ نفس زفير.

- وقوف ال�ستناد اإلى  كتف الزميل باليد اليمنى، ومسك القدم خلفا باليد اليسرى، والثبات 
اأربع عدات؛ مع تبديل القدم والثبات في كل جانب اأربع عّدات.

- وقوف ال�ستناد اإلى كتف الزميل باليدين، وتبادل رفع القدم اليمنى قليلا ومّدها اأماما، ثم 
اليسرى، والثبات في كّل جانب اأربع عّدات.
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جلوس طلبة المجموعات السابقة في دوائر على ال�أرض، والجلوس الطويل فتحا.	 

- تبادل دحرجة الكرة على ال�أرض بين الطلبة.

- ضّم الركبتين على الصدر، ومسكهما باليدين، والثبات اأربع عّدات. 

- جلوس طويل، ووضع الذراعين جانب الجسم، وتحريك القدمين والفخدين حركة خفيفة، 
بتكرار اأربع عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 12

التنويه للطلبة باإحضار كل طالب صورة لنبات ل�ستخدامه في النشاط الختامّي.. 13

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة اإلى الصّف بانتظام.. 14

تكليف الطلبة مسبقاً ل�حضار صور نباتات مختلفة للحصة القادمة.. 15

صورة توضيحية للعبة التصويب على الهدف
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النشاط الختامي : اأصنُِّف النباتات 

توجيه الطلبة اإلى النشاط الختامّي/ اأ في كّراس الطالب.. 1

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 2

تزويد كل طالب بقطعة كرتون ملونة بقياس A4، وتكليفه بلصق صورة النبات التي اأحضرها، . 3
الخضرة، ثمارها  ال�أوراق/ دائمة  رة / موسميَّة، متساقطة  المناسبة )معمَّ المعلومات  وكتابة 

تؤكل/ ل�تؤكل(.

عرض اللوحات في مكان مناسب في الصفِّ اأوالمدرسة.. 4

تصوير الطلبة خلال مراحل تنفيذ النشاط لعرضها في الصف، وعرض الصور على الموقع . 5
لكتروني للمدرسة. ال�إ

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي/ب في كراس الطالب.. 6

صندوق المصادر: قطع كرتون A4 ملون.
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5
حيوانات في 

بلادي
عدد الحصص 

32 حصة

الوحدة الخامسة

مقدمة الوحدة

الذي  والمكان  تتواءم  التي  ة  الخاصَّ نوع طريقُة حياته  ولكلِّ  الحيوانات؛  اأنواع  تختلف 
ة. يعيُش فيه، والغذاء الذي ياأكله، وتصنف الحيوانات بطرٍق عدَّ

ستتناول هذه الوحدة التمييز بين الحيوانات من حيث طرق حصولها على الغذاء وطرق 
ع عندها.  تكاثرها، واأهمية علاقة التجمُّ

 مخرجات الوحدة:
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة اأن يكون قادراً على:. 1
استنتاج مفهوم النمِو، وعلاقته بالتغذية.. 2
تصنيف الحيوانات من حيث طرق حصولها على غذائها.. 3
التمييز بين الحيوانات من حيث طرق تكاثرها.. 4
استنتاج اأهمّية علاقة التجّمع لدى الحيواناِت. . 5
ألعاب الجماعية.. 6 حساس بكرات ال� تطبيق حركات تتضمن ال�إ
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الحيوانات 
َتَتكاثر

الحيوانات 
َتتَغّذى وتنمو 

الحيواناٌت تعيش 
في جماعات
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الحيواناُت َتَتغّذى وتنمو ١
١2 حصةالدرس

 اأهداُف الدرس:

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى مفهوم النمو.. 1

اأْن يستنتَج الطالُب المظاهَر العاّمَة لنمو الحيوانات.. 2

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى احتياجاِت النمّو للحيوانات.. 3

اأْن ُيصنَِّف الطالُب الحيواناِت وفَق طرق حصولها على الغذاء.. 4
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صندوق المصادر: جهاُز عرض، حاسوب، صور 

لحيوانات مختلفة وصغارها، لوح بوليجال، ل�صق. 

  النشاط التمهيدي : اأسماُء ِصغار الحيوانات 

توزيع الطلبة في مجموعتين، بحيث يكون عدد طلبة المجموعة الثانية اأكبر.. 1

تزويد طلبة المجموعة ال�أولى بصور لحيوانات مختلفة )حيوانات اآباء واأمهات(، وتزويد طلبة المجموعة . 2
الثانية بصور لصغار الحيوانات التي ُوزّعت على المجموعة ال�أولى، والحرص على كتابة اسم الحيوان 

وصغيره على الصور.

 تكرار صور صغار الحيوانات في بعض الحال�ت مثل الفراخ.. 3

تثبيت لوح البوليجال على السّبورة، اأو في مكان مناسب في الصّف، ودعوة طلبة المجموعة ال�أولى . 4
اإلى التحّرك، والبحث عن صورة اأوصور صغار الحيوان الذي يحملون صورته، ثم القيام بتثبيت صورة 

الحيوان وصورة صغاره على لوحة البوليجال.

مناقشة الطلبة فيما تم تثبيته على اللوحة من خلال ذكر اأسماء الحيوانات واأسماء صغارها، مع مراعاة . 5
تقديم تغذية راجعة.

عرض الفيلم الوارد في القرص المرفق.. 6

مناقشة الطلبة في الفيلم، وربطه بالنتائج التي توصل اإليها الطلبة.. 7

اإجمال النقاش باأن الحيوانات وصغارها تختلف في اأسمائها.. 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي/اأ+ب في كّراس الطالب.. 9
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النشاط )١( : الحيوانات تنمو 

النمو، ومظاهره :
نسان، وتغّير شكله، وطوله، وكتلته عندما ينمو، . 1 التقديم بالحديث عن وجود ترابط بين نمو ال�إ

ويمكن استدعاء طالب ليقف بجانب المعلم، ومن ثم اإثارة نقاش حول الفرق في الطول بين 
المعلم والطالب، اأو بين الطالب ووالده .

نسان؟ ما الذي يتغّير فيها عندما تنمو؟. 2 طرح سؤال للعصف الذهني: هل تنمو الحيوانات مثل ال�إ

تقّبل اإجابات الطلبة، وتثبيت الكلمات المحوريّة )المفتاحّية( على جانب السّبورة ل�ستخدامها . 3
في صياغة تعريف لمفهوم النمو في نهاية النشاط.

عرض الفيلم الوارد في القرص المرفق بعنوان الحيوانات وصغارها.. 4

توجيه الطلبة اإلى متابعة الفيلم، والتدقيق في ال�ختلافات بين الحيوانات.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/اأ في كراس الطالب.. 6

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش من خلال طرح اأسئلة، مثل:. 7

صف ما شاهدت في الفيلم.	 

هل هناك تشابه بين الحيوانات وصغارها؟	 

بماذا تختلف الحيوانات عن صغارها؟	 

ما التغّيرات التي حدثت على الحيوانات عندما كبرت؟	 

التوصل بمساعدة الطلبة اإلى مفهوم النمو: "الزيادة الطارئة على كتلة الكائن الحّي، وحجمه . 8
على  المثبته  المحورية  الكلمات  من  فادة  ال�إ مكان  بال�إ فيه".  الحّية  االمادة  كمية  زيادة  نتيجة 

السبورة لصياغة التعريف .

دراكية لهم، والحرص  ملاحظة: ضرورة تبسيط المفهوم للطلبة بما يتناسب والخصائص ال�إ
على ربط النمو بالكتلة ل� بالوزن.

التوصل مع الطلبة اإلى المظاهر العامة للنمو، والمتمثلّة في: . 9

التغّير في الكتلة نتيجة حصول الحيوان على الغذاء.	 

التغّير في الحجم عند الحيوانات.	 

التغّير في الطول.	 

صندوق المصادر: جهاز عرض، 
حاسوب، صور حيوانات وصغارها.
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صندوق المصادر: صوٌر لحيوانات وصغارها مثبتة 
على عصيٍّ خشبية، اأو على عيدان مثلجات. 

حيوانات وصغارها :
توزيع الطلبة في مجموعتين، وتزويد كل مجموعة بعدد من صور الحيوانات وصغارها على اأن . 1

تتضمن صوراً تبين التشابه بين الحيوان وصغيره، مثل: الكلب، وال�أرنب، والبقرة ...، وصوراً 
لحيوانات ل� تشبه صغارها، مثل: الضفدع، والفراشة، و...

المعلّم "حيوان يشبه صغيره"، فتقوم المجموعات برفع . 2 ُينادي  اإذ  الطلبة؛  تنظيم مسابقة بين 
صورة من صور مجموعتها، والمجموعة التي ترفع صورة صحيحة اأول�ً تحتسب لها نقطة. ثم 
ينادي:"حيوان ل� يشبه صغيره " فتقوم المجموعات برفع صورة من صور مجموعتها. ويمنع 

على المجموعة الواحدة رفع الصورة اأكثر من مّرة .

المعلم، وطرح . 3 الطلبة ضمن زمن يحّدده  الفكرة لدى  يضاح  ل�إ بما يكفي  المسابقة  استمرار 
السؤال ال�آتي على الطلبة مع كل صورة: ما الذي دفعك ل�ختيار الصورة التي رفعتها؟ وتقّبل 

اإجابات الطلبة.

اإجمال النقاش للتركيز على اأن بعض الحيوانات وصغارها تتشابه، وبعضها ل� تتشابه مع صغارها.. 4

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/ب +ج+د في كراس الطالب. . 6

المفاهيم ال�أساسية: النمو، مظاهر النمو
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النشاط )3( : حيوانات َتتغّذى على النباتات
توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور الواردة في نشاط 3/اأ في كّراس الطالب.. 1
آتية:. 2 دعوة الطلبة للتعبير عن الصور من خلال التركيز على المحاور ال�

وصف ما تقوم به الحيوانات في الصور .	 
نوع الغذاء الذي تتناوله الحيوانات في الصور. 	 
استنتاج اأهمّية الغذاء للحيوانات.	 

ذكر اأمثلة على حيوانات تتغّذى على النباتات فقط.. 3
اإجمال النقاش باأن هناك حيوانات تتغّذى على النباتات فقط.. 4
عرض فيلم الفيديو المرفق في القرص بعنوان حيوانات تتغذى على النباتات.. 5
استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 6
توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/ب في كّراس الطالب.. 7
اإثارة تفكير الطلبة وتوجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 8

المفاهيم ال�أساسّية: حيوانات تتغذى على النباتات

صندوق المصادر : جهاز عرض، وحاسوب 

النشاط )2( : احتياجات الحيوانات للنمو  

توجيه الطلبة اإلى متابعة فيلم الفيديو الوارد في القرص المرفق بعنوان احتياجات النمو، والتركيز . 1
آتية: على المحاور ال�

النشاط الذي تقوم به الحيوانات في الفيلم.. 2

استنتاج ما تحتاجه الحيوانات لتنمو.	 

التوصل بمساعدة الطلبة اإلى احتياج الحيوانات للغذاء وللماء بشكل اأساسي لتنمو، واأيضا  للهواء.. 3

مكان عرض صور لحيوانات خلال حصولها على احتياجاتها للنمو عوضاً عن فيلم الفيديو.. 4 بال�إ

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ اأ + ب في كّراس الطالب.. 6

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 7

المفاهيم ال�أساسّية: احتياجات نمو الحيوانات

صندوق المصادر : صور لحيوانات 

مختلفة، جهاز عرض، حاسوب. 
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النشاط )4( : حيواناٌت تتغّذى على اللحوم 

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور الواردة في نشاط 4/اأ في كّراس الطالب.. 1

آتية:. 2 دعوة الطلبة للتعبير عن الصور من خلال التركيز على المحاور ال�

وصف ما  تقوم به الحيوانات في الصور.	 

اأهمية الغذاء للحيوانات.	 

نوع الغذاء الذي تتناوله الحيوانات في الصور.	 

ذكر اأمثلة على حيوانات اآكلة للحوم.	 

التوّصل اإلى وجود حيوانات تتغّذى فقط على اللحوم.. 3

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/ب+ج  في كّراس الطالب.. 5

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب. . 6

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 7

المفاهيم ال�أساسّية: حيوانات تتغّذى على اللحوم

صندوق المصادر : جهاز عرض، وحاسوب 

صندوق المصادر: اأطواق، كرات 
سلّة، َشَبر ُملّون.

النشاط الرياضي: ال�أرانب والنسور. 
حساس بكرة السلّة، والتحرّك بها في مسار مستقيم، وفي  المهارة الحركية: ال�إ

اتجاهات عّدة.
القدرة البدنية: التوافق، والسرعة.

تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء على، النحو ال�آتي:. 2

أرانب(.	  ينتشر الطلبة انتشاراً حّراً في الملعب، ويمثلون )ال�

تعيين طالبين يمثلان )النسور(، ويتم تمييزهما بزّي اأو َشَبر.	 
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أرانب( جرياً في الملعب هرباً من )النسور( التي تحاول 	  مع اإشارة المعلم: ينتشر الطلبة )ال�
لمسها، وكل طالب يتم لمسه يصبح نسراً.

حماء.	  استمرار اللعب اإلى اأن يتحّقق هدف ال�إ

أرانب( ، ويقف طالب على خّط . 3 البداية تمثّل )ال� اإلى قاطرات تقف على خط  الطلبة  توزيع 
النهاية اأمام كل قاطرة ُيمثّل )النسر(. 

أرانب على خط البداية.. 4 وضع طوق اآخر بداخله كرة سلّة بجانب كل قاطرة من قاطرات ال�

أرانب على خّط النهاية. . 5 وضع طوق اأمام كل قاطرة من قاطرات ال�

أرانب( الكرة من الطوق، . 6 مع اإشارة المعلم: ياأخذ الطالب ال�أول من القاطرة على خّط البداية )ال�
يحاول  الطوق  من  ال�قتراب  وعند  النهاية،  الموجود على خّط  للطوق  يصالها  ل�إ بها  ويركض 
الطالب الذي الممثّل)النسر( منعه من اإيصالها، محاول� لمسه، وفي حال لمسه يعيد الطالب 

الممثّل)ال�أرنب( الكرة اإلى الطوق، ويعود ليقف اآخر القاطرة.

الطالب الذي ينجح في وضع الكرة يصبح نسراً، والطالب الذي كان نسراً يحمل الكرة ويعود . 7
بها ليضعها في الطوق على خّط البداية ويصبح اأرنباً ويقف في نهاية القاطرة. 

أرانب التي . 8 استمرار اللعب بهذه الطريقة حتى يشارك جميع الطلبة في اللعب، وتفوز مجموعة ال�
تستطيع وضع الكرة اأكثر عدد من المّرات في الطوق.

التطوير على اللعبة باإيصال كرة السلّة  للطوق عن طريق تنطيطها على ال�أرض وليس حملها.. 9

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي:. ١0

* وقوف الطلبة على شكل نصف دائرة، وارتخاء الذراعين مع تحريكهما بشكل خفيف.

مرجحة الذراعين للجانبين، اأماماً خلفاً بالتبادل، ثّم رفعهما عالياً مع اأخذ )شهيق / زفير(.	 

فرد الذراعين جانباً مع اأخذ )شهيق/ زفير(.	 

ثنْي الجذع اأماماً مع مّد الذراعين اأماماً، والثبات اأربع عّدات.	 

* جلوس طويل، مع وضع الذراعين بجانب الجسم.

ثني الركبتين، وضّمهما على الصدر، والثبات اأربع عّدات.	 

تحريك الفخذين بشكل خفيف ومتتاٍل.	 

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكّد من وصول الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء التام. . 11

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، والعودة اإلى الصّف بانتظام.. 12
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النشاط )5( : حيوانات تتغّذى على النباتات واللحوم )القوارت(  

توزيع الطلبة في مجموعتين، وتزويد المجموعة ال�أولى بصور لحيوانات اآكلة للنباتات واللحوم . 1
معاً )القوارت( مثل: الدجاجة ، الحمامة ، الفاأر ، الدب ، القرد، البط، والمجموعة الثانية 
الحيوانات مثل: موز، وديدان، وحشرات، واأسماك،  تتغّذى عليه  تعّبر عن ما  صوراً مختلفة 

وشعير، عشب اأخضر، وبندق، وجوز، وقمح ... ( 

على طلبة المجموعة ال�أولى تنفيذ حوار داخل المجموعة لتحديد ما يتغّذى عليه كل حيوان من . 2
الحيوانات الموجودة صورته لديهم، ويقوم طلبة المجموعة الثانية باإخفاء الصورة التي بحوزتهم.

يرفع اأحد طلبة المجموعة ال�أولى صورة الحيوان ال�أول ويذكر اسم الحيوان ونوع الغذاء الذي . 3
اأجمعت المجموعة على اأنه يتغذى عليه، وعلى الطلبة في المجموعة الثانية تزويد هذا الطالب 

بصورة الغذاء التي ذكرها الطالب وموجودة لديهم.

يقوم المعلم بتثبيت الصور التي عرضها الطلبة على السّبورة بحيث تكون صورة الحيوان في . 4
ال�أعلى، وصورة المواد التي يتغّذى عليها اأسفل صورته.

مشاركة جميع . 5 على  والحرص  الحيوانات،  انتهاء جميع صور  حتى   )4،3( الخطوتان  تتكرر 
الطلبة في هذا الجزء من النشاط، ويقّدم المعلم التغذية الراجعة ل�ختيارات الطلبة باستمرار.

في حال تبّقت صور مع طلبة المجموعة الثانية؛ يتم تكليفهم بالتدقيق في الصور المثبتة على . 6
السّبورة، وتحديد اإذا ما كان يمكنهم اإضافة صور لما هو مثبت، ويقومون بتثبيتها في مكانها 

المناسب اأو تسليمها للمعلم اإذا ارتاأت اأن ل� علاقة لها بصور الحيوانات المثبتة. 

مناقشة نتاجات الطلبة، والتوصل معهم اإلى وجود حيوانات تتغّذى على النباتات واللحوم معاً.. 7

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 5/اأ + ب في كّراس الطالب.. 9

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحّصة القادمة.. 10

المفاهيم ال�أساسية : حيوانات تتغّذى على النباتات واللحوم

صندوق المصادر: صور حيوانات مختلفة، 
صور مواد تتغّذى عليها الحيوانات)نباتات/ 

لحوم(، جهاز عرض، حاسوب، ل�صق. 
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النشاط الرياضي : غذائي حياتي. 
حساس بكرة السلّة، التحرّك بكرة السلّة في مسار مستقيم.  المهارة الحركية : ال�إ

القدرة البدنّية: السرعة. 
تنفيذ النشاط  في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء على النحو ال�آتي:. 2

ينتشر الطلبة انتشار حّراً في الملعب، ويمثلّون )الخراف(.	 

اختيار طالب ليمثل الذئب؛ يمسك بيده كرة اإسفنجية متوسطة الحجم، ويمّيز بلون لباس مختلف.	 

مع اإشارة المعلم: تركض الخراف في اأرجاء الملعب، ويحاول الذئب اصطيادها برمي الكرة 	 
سفنجية على اأقدامها، والطالب الذي يتم اصطياده يصبح ذئبا، وينضم للذئب الموجود  ال�إ

حماء. ويعطيه المعلم كرة ليصيد بها الخراف، ويستمر اللعب اإلى اأن يتحقق هدف ال�إ

خلف . 3 طالبين  كل  ووقوف  البداية،  خّط  خلف  قاطرات  شكل  على  اأزواج  في  الطلبة  توزيع 
بعضهما مع الحفاظ على مسافة مناسبه بينهما، واإعطاء الزوج ال�أول في كّل قاطرة كرة سلّة 

بحيث يمسكها الطالب ال�أمامي.

أمامي )الغزال(، في حين يمثّل الطالب الذي خلفه )ال�أسد(. . 4 يمثّل الطالب ال�

تحديد منطقة في نهاية الملعب واأمام القاطرات جميعها تُسّمى: منطقة العشب.. 5

مع اإشارة المعلم: يركض الطالب ال�أول/ الغزال مسرعا، وهو ممسك بالكرة للوصول اإلى منطقة . 6
العشب، ويركض الطالب الذي خلفه )ال�أسد( ليمسك به قبل وصوله. 

واإذا . 7 للغزل�ن،  ياأخذ نقطة وتحتسب  ال�أسد  اأْن يمسكه  قبل  العشب  الغزال لمنطقة  اإذا وصل 
اأمسكه قبل اأن يصل تحتسب النقطة للاأسود .

عودة الطالبين مسرعين للوقوف اإلى اآخر القاطرة، وتبديل اأداورهما.. 8

يستمر اللعب بالطريقة السابقة ذاتها حتى يشارك الطلبة جميعهم في اللعب.. 9

التطوير على اللعبة بال�نتقال بالكرة عن طريق تنطيطها بدل�ً من حملها. . 10

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي:. ١١

جلوس تربيع على شكل مجموعات، واإعطاء كل مجموعة كرة لدحرجتها بين الطلبة بشكل متتاٍل.	 

جلوس طويل، مع تحريك الفخذين والقدمين بشكل خفيف.	 

وقوف واصطفاف في قاطرات، والتاأكد من وصول الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 12

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، والعودة اإلى الصّف بانتظام.. 13

صنـــدوق المصـــادر: كـــرات اإســـفنجية، 
كـــرات ســـلّة، كـــرات يـــد.
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صنـــدوق المصـــادر : صـــور حيوانـــات، 
ورق اأبيـــض A3، حاســـوب، جهـــاز 

عـــرض، طباشـــير.

النشاط )6( : هّيا نلعب مع الحيوانات                               

توزيع طلبة الصف في 3 مجموعات، وتسميتها وفق نوع الغذاء الذي تتناوله )اآكلات نباتات، . 1
واأكلات لحوم، واآكلات نباتات ولحوم معاً(، واختيار المعلم صوراً لحيوانات مّرت في ال�أنشطة 

السابقة، اأومتعارف عليها.

تزويد طلبة المجموعات الثلاثة ببطاقات لصور واأسماء حيوانات مختلفة في نوع غذائها.. 2

تصميم جدول على السبورة  من ثلاثة اأعمدة ُيخّصص كل عمود لنوع حيوانات وفق نوع غذائها:. 3

حيوانات اآكلة نباتات وحيوانات معًاحيوانات اآكلة لحومحيوانات اآكلة نباتات

دعوة الطلبة في كل مجموعة اإلى تنفيذ نقاش داخلي حول الصور التي بحوزتهم، والتعّرف اإلى . 4
صور الحيوانات التي تمثّل اسم مجموعتهم، وترك باقي الصور جانباً.

اختيار كل مجموعة ممثلا عنها للقيام بتثبيت الصور التي اأجمعت عليها المجموعة على السّبورة . 5
في المكان المناسب في الجدول، وذكر اأسماءها.

تقديم التغذية الراجعة لما قام الطلبة بتثبيته مع تقديم التعزيز المناسب لهم.. 6

الطلب من الطلبة ذكر اأسماء حيوانات اأخرى يعرفونها، ونوع غذائها.. 7

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 6 في كّراس الطالب.. 9
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لعبة XO  الحيوانات :
ُينّفذ هذا النشاط في ساحة المدرسة، بتصميم مربّع لعبة XO  بحجم كبير في منتصف الملعب . 1

باستخدام الطباشير- كما يوضح الشكل- 

اآكلة . 2 حيوانات  صور  طالب  كل  يحمل  ال�أولى  المجموعة  في  مجموعتين،  في  الطلبة  توزيع 
اللحوم، في حين يحمل كل طالب في المجموعة الثانية صور حيوانات اآكلة نباتات.

وقوف طلبة المجموعتين في قاطرات على خط بداية يحّدده المعلم، ويقف المعلم بمحاذاة . 3
لوحة المربعات ليتابع عملية وضع الطلبة للصور.

البداية باتجاه لوحة المربّعات في . 4 ال�أولى الجري من خّط  ال�أول في المجموعة  على الطالب 
ال�أول من  الطالب  يختاره، وعلى  مربّع  اأي  التي يحملها في  الصورة  ليضع  الملعب  منتصف 
ليضع  الملعب  المربّعات في منتصف  لوحة  باتجاه  البداية  الجري من خّط  الثانية  المجموعة 

الصورة التي يحملها في اأي مربّع يختاره.

تستمر العملية حتى يتمكن اأحد الفريقين من تشكيل خّط اأفقي اأو عمودي اأو مائل يتضمن صور . 5
ثلاث حيوانات تتغّذى على نوع واحد من الحيوانات.

صور . 6 يحملون  طلبة  بين  مسابقة  اإجراء  يتم  بحيث  المتغيرات  بتغيير  عّدة  مّرات  اللعبة  تعاد 
حيوانات تتغّذى على النباتات، وصور حيوانات تتغذى على النباتات واللحوم معاً.

 اإتاحة الفرصة اللعب لجميع الطلبة، ويمكن تطوير اللعبة باإضافة عوائق في طريق الطلبة، مثل: . 7
ال�أطواق، وال�أقماع.

المجموعة الفائزة هي المجموعة التي تمكّن طلبتها من تجميع اأكبر عدد من الخطوط المتواصلة . 8
بعد تنفيذ اللعبة مّرات عّدة.

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 9
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حيوانـــات  مجســـمات  المصـــادر:  صنـــدوق 
مختلفـــة فـــي طريقـــة تغذيتهـــا، شـــال حريـــر، 
كرتـــون مقـــّوى، عصـــي المثلجـــات، األـــوان، 
ـــة. ـــادة ل�صق ـــات، م ـــاد اأخضـــر، صـــور حيوان لّب

النشاط الختامي: اأصمُم مزرعة الحيوانات

اأْعِرُف عن الحيوانات :

تكليف الطلبة باإحضار مجسّمات بلاستيكية لحيوانات مختلفة في وقت سابق، وتوزيع الطلبة في . 1
مجموعتين، ومن ثّم جلوسهم على شكل دائرة بحيث يحتل طلبة كل مجموعة نصف الدائرة.

 وضع مجسمات الحيوانات في منتصف الدائرة  بمراعاة اأن تكون المجسمات لحيوانات ماألوفة . 2
لدى الطلبة، وتم التطّرق لها خلال الدرس.

قيام المعلم باإغماض عين اأحد الطلبة من المجموعة ال�أولى، وتكليفه بالتوجه - وهو مغمض . 3
العينين- نحو منتصف الدائرة ل�ختيار مجسم ل�أحد الحيوانات الموجودة، وعليه التعريف باسم 
عن  يعرفها  اأخرى  معلومات  اأي  يضيف  اأن  وله  الغذاء،  على  حصوله  وطريقة  الحيوان  هذا 
الحيوان، بحيث تحتسب نقطة لفريقه عن كل معلومة يعطيها عن الحيوان. وتعطى للطالب 

فرصة واحدة لطلب المساعدة من فريقه في معلومة واحدة فقط.

تُكّرر الخطوة السابقة مع اأحد طلبة المجموعة الثانية، وهكذا تستمر اللعبة حتى يتعرف الطلبة . 4
اإلى الحيوانات جميعها الموجودة مجسماتها.

تحتسب النقاط، وتفوز المجموعة التي اأعطت اأكبر قدر معلومات عن الحيوانات التي تّم اختيارها.. 5
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ُم ُمجّسمًا :   اأصمِّ

تكليف الطلبة باإحضار المواد الواردة في صندوق المصادر، وتوزيعهم اإلى ثلاث مجموعات؛ . 1
تُسّمى كل مجموعة حسب نوع الغذاء.

تجميع صور الحيوانات التي اأحضرها الطلبة وتصنيفها معهم اإلى ثلاث مجموعات، وتزويد كل . 2
مجموعة من الطلبة بالصور المناسبة ل�سم مجموعتهم.

اإلصاق صورة . 3 ليبداأوا في  التعليمات للطلبة حول كيفية تصميم ُمجسّمات الحيوانات،  اإعطاء 
الكرتون بحيث  المثلجات خلف قطعة  واإلصاق عود  الُمقّوى،  الكرتون  الحيوانات على قطع 

يبقى ثلثا العود حّرا.

الملون؛ وبمساعدة . 4 الورق  اأو  اللميع  بتغليفه بورق  الكلكل  اأو لوح  الكرتوني  تجهيز الصندوق 
المعلم يقوم الطلبة بتحديد فتحات صغيرة تسمح بتثبيت عيدان المثلجات عليها.

يترك لطلبة كل مجموعة حريّة تصميم الصندوق بما يرونه مناسباً، مثل: اإضافة خلفّية للمجّسم، . 5
اأو تنظيمه بطريقة ابتكاريّة مختلفة.

قيام كل مجموعة بتثبيت عنوان لمجموعة الحيوانات على الُمجّسم.. 6

تصوير الطلبة خلال تنفيذ النشاط، وعرض الصور على الصفحة ال�لكترونية للمدرسة، وعرض . 7
تصاميم الطلبة في زاوية الصف، ويمكن عرضها في المعرض السنوي للمدرسة.

مكان ال�ستفادة من النموذج الموضح في النشاط الختامّي في كّراس الطالب.. 8 بال�إ

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 9

صنـــدوق المصادر : قطع كرتـــون مقوى صغيرة 
عيـــدان  مختلفـــة،  حيوانـــات  صـــور  الحجـــم، 
لـــوح  اأو  كرتـــون  صنـــدوق  ملونـــة،  مثلجـــات 
كلـــكل، مادة ل�صقـــة، ورق لمّيع اأو ورق ملّون.
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الحيواناُت َتَتكاثر2
الدرس

١4 حصة

 اأهداُف الدرس:

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى ُطرِق تكاثِر الحيوانات.. 1

اأْن ُيعطَي الطالُب اأمثلًة على حيواناٍت َتتكاثُر بالول�دة.. 2

اأْن ُيعطَي الطالُب اأمثلًة على حيواناٍت َتتكاثُر بالبيض.. 3

اأْن يتتبَع الطالُب َدْورَة حياِة حيوان.. 4

اأْن َيستنتَج الطالُب اأنَّ بعَض الحيواناِت َتْعَتني بِصغارها.. 5
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صنـــدوق المصـــادر: اأطـــواق، اأقمـــاع، 
ــويدية ــد سـ مقاعـ

النشاط التمهيدي : عالُم الحيوان 

النشاط الرياضي :
المهارة الحركّية: الوثب، والحجل، والجري، والمشي بمستويات مختلفة.

القدرة البدنية: التوازن، والتوافق. 
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي: . 2

وقوف الطلبة على شكل قاطرات على خّط البداية.	 

وضع حواجز عبارة عن مجموعة اأدوات اأمام كل قاطرة وعلى امتداد المسافة بين خطّْي 	 
البداية والنهاية، مثل: ثلاثة اأقماع متتالية والمسافة بينها مناسبة، ثّم ثلاثة اأطواق والمسافة 

بينها مناسبة،واأخيرا مقعد سويدي.

مع اإشارة المعلم: يركض الطالب ال�أول من كل قاطرة، ولدى وصوله للاأقماع يجري من 	 
بينها. وعند وصوله للاأطواق يقفز داخلها بالقدمين، اأما عند وصوله للمقعد فيقوم بالوثب 

عنه، ويعود ركضاً ليلمس يد زميله الذي يليه، قبل اأْن يقف اآخر القاطرة .

خروج الطلبة الواحد تلو ال�آخر بالطريقة السابقة، وفوز المجموعة التي ينهي اأفرادها اللعب اأول�. 	 

حماء.	  تكرار اللعب حتى يتحقق هدف ال�إ

توزيع الطلبة بشكل زوجي، وانتشارهم انتشارا حّرا، ويخبرهم المعلم اأنهم يمثلون الحيوانات . 3
وصغارها، )ويعين واحدا منهم يمثل دور الحيوان وزميله يمثل دور صغيره(.

الذي . 4 الحيوان  بتقليد شكل وحركة  ال�أول  الطالب  يقوم  الحيوان  ل�سم  المعلم  مناداة  عند 
يذكره المعلم، والطالب الثاني يقلد صغير الحيوان، ويذكر الطالبان نوع غذاء الحيوان مثل:

ينادي المعلم )جاءت ال�أحصنة(، دعوني اأرى كيف تتحرك، فيقلد الطلبة طريقة حركة 	 
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الحصان، ثم ينادي: هيا يا مهور، طبقوا نفس حركة اآبائكم، ويقولون: نحن ال�أحصنة 
والمهور نتغذى على النباتات وُهكذا.

اأمثلة لتمرينات تمثيلية على حركات الحيوانات وصغارها:	 

مشي الحصان: )وقوف، وضع القدم اليمنى اأماما مع ثني الركبتين قليلا(، والمشي اأماما 	 
بخطوات واسعة.

اأماما مع الوثب على قدم تلو 	  ركض الحصان: )وقوف، وثني الركبتين قليلا(، والجري 
ال�أخرى، مع تحريك الذراعين حركة دائرية.

مشية ال�أسد: )الجلوس جثوا، ووضع اليدين على الركبتين(، مّد الجذع للوصول الى وضع 	 
اأماما على اليدين والقدمين؛مع رفع الجذع للاأعلى قليلا. اأربع، والمشي  الجلوس على 

حركة الدجاجة: )الجلوس اأقعاء، ووضع الذراعين ثبات الوسط(، والمشي اأماما مع ثني 	 
الجذع قليلا للاأمام.

الطلبة تقليد حركتها، ويعرفون . 5 اأخرى من الحيوانات يستطيع  اأنواع  اإضافة  المعلم  باإمكان 
اأسم صغيرها.

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي : . 6

* بقاء كل طالبين بشكل زوجي مع بعضهم والوقوف وجها لوجه:

- ارتخاء الذراعين للاأسفل مع تحريكهما بشكل خفيف. 

- مرجحة الذراعين اأماما خلفا وللجانبين بشكل متقاطع اأمام الجسم.

- رفع الذراعين عاليا مع تشبيكهما مع الزميل، والثبات اأربع عّدات.

- تشبيك الذراعين مع الزميل اأماما، والثبات اأربع عّدات.

* جلوس طويل مواجه للزميل: رفع الرجلين عاليا، وسند هما على قدمي الزميل؛ مع تحريكهما 
مثل حركة الدول�ب.

* رقود على الظهر مواجه الزميل: تبادل  رفع القدمين عاليا وسندهما على قدم الزميل، والثبات 
في كل جانب اأربع عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من العودة اإلى وضع ال�سترخاء.. 7

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثم العودة اإلى الصف بانتظام. . 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي في كّراس الطالب.. 9
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صندوق المصادر: صور صغار حيوانات 
مع اأبويها. النشاط )١( : تكاثر الحيوانات 

توزيع الطلبة في اأربع مجموعات، واإعطاء كل مجموعة صور حيوانات مختلفة )مع قّص الصور . 1
على شكل بازل(،بحيث تحوي هذه الصور صورة الحيوان الصغير واأبويه، وعلى كل مجموعة 

آتية : تشكيل صورة الحيوان الصغير واأبويه، ومناقشة المحاور ال�

اسم الحيوان واسم صغيره.	 

وجود اأبوين لهذه الحيوانات.	 

كيف يزداد عددها لتصبح اأكثر؟	 

اختيار ممثل عن كل مجموعة ليتحدث عن المحاور السابقة.. 2

التوصل بمشاركة الطلبة اإلى وجود )اأب واأم( للحيوانات جميعها، واأن اأعدادها تتزايد بالتكاثر.. 3

مفهوم التكاثر: اإنتاج اأفراد جديدة من النوع نفسه بهدف استمرارية النوع والحفاظ عليه من 
ال�نقراض. )نقتصر في هذه المرحلة على ربط مفهوم التكاثر بزيادة العدد(.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/اأ+ب في كّراس الطالب.. 5

المفاهيم ال�أساسية: التكاثر

النشاط )2( : حيوانات تتكاثر بالبيض 
توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور الواردة في نشاط 2/ اأ في كّراس الطالب.. 1

استخدام اإستراتيجية التعلم القائم على الحوار في النقاش وطرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

اأسّمي الحيوانات وصغارها في الصور.	 

كيف تتكاثر هذه الحيوانات؟ 	 

ما اأوجه الشبه وال�ختلاف في بيوض الحيوانات؟	 

التوصل بمساعدة الطلبة اإلى اأن بعض الحيوانات تتكاثر بالبيض، وبيوض الحيوانات مختلفة في . 3
الحجم واللون والشكل.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب + ج في كّراس الطالب.. 5

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيهم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 6

المفاهيم ال�أساسية: حيوانات تتكاثر بالبيض
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النشاط )3( : حيوانات تتكاثر بالول�دة 

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور الواردة في نشاط 3/اأ في كّراس الطالب.. 1

استخدام اإستراتيجية التعلم القائم على الحوار والنقاش بطرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

اأسّمي الحيوانات وصغارها في الصور.	 

كيف تتكاثر هذه الحيوانات؟ هل تبيض؟	 

التوصل بمساعدة الطلبة اإلى اأن بعض الحيوانات تتكاثر بالول�دة.. 3

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/ب في كّراس الطالب.. 5

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 6

المفاهيم ال�أساسية: حيوانات تتكاثر بالول�دة

صندوق المصادر: صور حيوانات 
تختلف في طريقة التكاثر، صندوق.

ُم  ُر، ونُصمِّ النشاط )4( : َنتذكَّ

نتذّكر :
رسم دائرتين على اأرضية غرفة الصف، وتسمية الدائرة ال�أولى "حيوانات تتكاثر بالول�دة"، والثانية . 1

"حيوانات تتكاثر بالبيض".

وضع مجموعة صور لحيوانات تختلف في طريقة التكاثر في صندوق، وعلى كل طالب اختيار . 2
صورة حيوان وذكر اسمه واسم صغيره، وبعض الصفات التي يعرفها عن هذا الحيوان، ووضع 

صورته في الدائرة الصحيحة.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 3

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/اأ في كّراس الطالب.. 4
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م : نُصمِّ
توزيع الطلبة اإلى مجموعات.. 1

على طلبة كل مجموعة اإحضار ال�أدوات الخاصة بالتصميم.. 2

خطوات تصميم نموذج لحيوان يتكاثر بالبيض: الدجاجة . 3

اإحضار صحن بلاستيك، وثنيه من المنتصف.. 1

قّص كرتون اأحمر على شكل تاج صغير ليشكّل عرف الدجاجة.. 2

قّص كرتون برتقالي على شكل مثلّث ليشكّل منقار الدجاجة.. 3

الذيل، . 4 واآخر  الدجاجة،  جناح  ليشكّل  اللون  ُبنّي  كرتون  قّص 
ونضع العينين ،كما في كّراس الطالب.

قّص كرتون ُبنّي على شكل بيضاوي، ولصقه داخل الصحن.. 5

قّص كرتون اأبيض، ولصقه فوق الكرتون الُبنّي ليشكّل البيض، . 6
كما في كّراس الطالب.

3.  تكليف الطلبة بمساعدة اأسرهم بتنفيذ نشاط 4/ب في كراس الطالب.

صندوق المصادر: صحون بلاستيكية 
بيضاء، ورق كرتون )اأحمر، برتقالي، بني(، 

عيون بلاستيكية، ل�صق، ِمقص.
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النشاط )5( : دورة حياة الفراشة والدجاجة 

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور الموجودة في نشاط 5/اأ في كّراس الطالب، وطرح مجموعة اأسئلة  . 1
عن كل من الفراشة والدجاجة، مثل:

ما اسم الحيوان ؟	 

ما اسم صغيره؟ هل يشبه اأبويه؟	 

ما طريقة تكاثره )بالبيض اأم بالول�دة(؟	 

ما المراحل التي يمرُّ بها هذا الحيوان؟ تتبع هذه المراحل كما تشير ال�أسهم.	 

ماذا نُسّمي هذه المراحل التي يمّر الحيوان بها؟	 

الفراشة . 2 من  كل  بها  تمّر  التي  المراحل  اأن  اإلى  الطلبة  بمساعدة  والتوصل  النقاش،  اإجمال 
والدجاجة تُسّمى بـ "دورة الحياة".

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 3

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 5/ب في كّراس الطالب.. 4

المفاهيم ال�أساسية: دورة حياة حيوان )الفراشة والدجاجة(

صندوق المصادر: كرات يد، 
اأكياس رمل، سلات.

النشاط الرياضي: حيواناٌت تعتني بصغارها. 
حساس بكرة اليد، والحركات ال�نتقالية بمسارات ومستويات  المهارة الحركّية: ال�إ

مختلفة.
القدرة البدنية: التوازن، والمرونة، والتوافق العصبّي العضلّي.

تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء على النحو ال�آتي:. 2

وقوف الطلبة في قاطرات متقابلة ال�أولى على خط البداية، والثانية على خط النهاية.	 

اإعطاء كرة يد للطالب ال�أول من كل قاطرة على خط البداية، ومع اإشارة المعلم يركض الطلبة 	 
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الممسكون بالكرات اأماما لتسليمها للطلبة الواقفين في القاطرات على خط النهاية، ثم يقفون 
اآخرها. والطلبة الذين تسلموا الكرة يركضون بها لتسليمها اإلى القاطرات المقابلة والوقوف اآخرها.

استمرار اللعب بالطريقة السابقة، وبتبادل تسليم الكرات بين طلاب القاطرات.	 

انتهاء اللعب بتبديل القاطرات ل�أماكنهم، وبانتهاء الطلبة جميعهم من اللعب.	 

حماء.	  تكرار اللعب حتى يتحقق هدف ال�إ

آتية: . 3 ال� الحيوانات  من  اسما  مجموعة  كل  تحمل  بحيث  مجموعات،  اأربع  في  الطلبة  توزيع 
أرانب. ال�أسماك/ الطيور/ القطط/ ال�

وقوف المجموعات على شكل قاطرات خلف خط البداية، ويخبرهم المعلم اأن لمجموعتي . 4
أرانب والقطط  ال� وتمثلها الكرات، وتوجد مواليد صغيرة لمجموعتي  ال�أسماك والطيور بيوضاً 

وتمثلها اأكياس الرمل، ومهمتهم نقلها للمحافظة عليها من ال�أخطار.

وضع سلّة مليئة بالكرات بين قاطرتي ال�أسماك والطيور، ووضع سلّة مليئة باأكياس الرمل بين . 5
أرانب والقطط، ووضع طوق اأمام كل قاطرة على خط النهاية. قاطرتي ال�

السلة . 6 من  كرة  باأخذ  والطيور  ال�أسماك  قاطرتْي  من  ال�أول  الطالب  يقوم  المعلم:  اإشارة  مع 
اأما الطالب  اإلى الطوق ووضعها داخله،  ودحرجتها على ال�أرض بجانب الجسم للوصول بها 
به  المشي  الراأس ويحاول  فياأخذ كيس رمل ويضعه على  والقطط  أرانب  ال� قاطرتي  ال�أول من 

يصاله اإلى داخل الطوق، ثم العودة مسرعين للوقوف اآخر قاطراتهم. بتوازن دون مسكه ل�إ

يخرج الطلبة واحدا تلو ال�آخر حتى يتم نقل جميع البيض )الكرات(، وجميع الصغار )اأكياس . 7
الرمل( اإلى داخل ال�أطواق، وتفوز المجموعة التي تنهي نقل اأدواتها اأول�.

مراعاة عدم خروج اأي طالب اإل� بعد عودة زميله اإلى اآخر القاطرة. 	 

ضرورة تبديل المجموعات. 	 

الطلبة الذين لم يستطيعوا السيطرة على الكرة اأثناء دحرجتها ول� على كيس الرمل ثابت على . 8
الراأس يقومون باإعادة اللعب من جديد.

التطوير على اللعبة بوضع حواجز مثل اأقماع اأو صناديق كرتونية وتعديلها مثل المشي من بينها . 9
أداة. اأو من فوقها اأثناء توصيل ال�

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي :. ١0

وقوف الطلبة في دائرة واحدة وسط الملعب :	 

رفع الذراعين عاليا مع عمل )شهيق- زفير(.	 
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صندوق المصادر: حبوب فاصولياء، ورق 
كرتون اأخضر، معكرونة مختلفة ال�أشكال، 
ل�صق، مقص، صحن بلاستيكي اأبيض. 

م :  اأصمِّ
توزيع الطلبة اإلى مجموعات، بحيث يصمم كل طالب كل مجموعة نموذجاً لدورة حياة الفراشة، 

وفق الخطوات ال�آتية:

قّص قطع كرتونية خضراء على شكل ورق شجر . 1
عدد 4، ولصقها على الصحن البلاستيكي.

الفراشة، . 2 بيض  لتشكّل  فاصولياء  حبوب  اإحضار 
ولصقها على اإحدى ال�أوراق.

في . 3 كما  ال�أشكال-  مختلفة  معكرونه  اإحضار 
الصورة المرفقة في كّراس الطالب لتشكيل باقي 

مراحل دورة حياة الفراشة.

مراعاة المحافظة على نظافة الملابس ونظافة المكان.. 4

للمعلم: اختيار خامات اأخرى لتصميم دورة حياة الفراشة.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 5/ج في كراس الطالب.. 6

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 7

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 8

يرقة

بيض

شرنقة

فراشة

مد الذراعين اأمام الجسم مع عمل )شهيق- زفير(.	 
رفع الذراعين عاليا جانبا مع عمل )شهيق- زفير(.	 

جلوس طويل، ووضع الذراعين بجانب الجسم:	 

تحريك الفخذين بشكل خفيف.	 

ضّم الركبتين على الصدر، والثبات ثماني عّدات.	 

ثنْي الجذع اأماما، والثبات اأربع عّدات. 	 

رقود على الظهر، والذراعان عاليا على ال�أرض، والثبات عشر عّدات.	 

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 11

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة اإلى الصّف بانتظام.. 12



60

النشاط الرياضي: دورة حياة فراشة.  
المهارة الحركّية: حركات انتقالّية )جري، ووثب(، وحركات غير انتقالية ) دوران، 

والتكور، والرقود(.
القدرة البدنية: المرونة، والتوافق، التوازن.

تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على  النحو ال�آتي:. 2

تقسيم الصف اإلى مجموعتين؛ مجموعة تمثل الزهرات، ومجموعة  تمثّل الفراشات مع تمييز 	 
كل مجموعة بلون شبر مختلف.

خلف 	  بالجري  الفراشات  تقوم  واللعبة:  تتلاءم  اأغنية  اأو  موسيقى  وتشغيل  البدء  اإشارة  مع 
الزهرات ومحاولة  لمسها، وتحاول الزهرات – بدورها- تفاديها، واإذا جلست الزهرة على 

ال�أرض ل� تستطيع الفراشة مسكها.

حماء.	  يستمر اللعب اإلى اأن يتحقق هدف ال�إ

وقوف الطلبة بشكل انتشار حّر في وسط الملعب، ويقف المعلم اأمامهم.. 3

بدء المعلم بسرد قصة حول دورة حياة الفراشة، واأنها تمر بمراحل عّدة لتصبح فراشة جميلة، . 4
واأنهم اليوم سيقومون بتمثيل مراحل تكّون الفراشة.

يقول المعلم : يا اأحبائي، سنتخيل مراحل حياة الفراشة، وسنقوم بتمثيلها مع الحركة، وتبداأ 	 
أم  المرحلة ال�أولى من حياة الفراشة من خلال وضع البيض من الفراشة ال�

اأنتم تمثلون ال�آن بيض هذه الفراشات:	 

تقليد  شكل البيضة: )الجلوس تكور على مرتبات الجمناستيك(، ومسك القدمين بالذراعين 	 
وعمل حركة الكرسي الهزاز، والتكرار ست عّدات. 

بداأت المرحلة الثانية من حياة الفراشة وهي خروج اليرقات من البيوض، ومشيها على ال�أشجار 	 
وهي تاأكل الكثير من اأوراق ال�أشجار لتنمو بسرعة:

تقليد حركة خروج اليرقة من البيضة: )الجلوس تكور( فرد الجسم للوصول اإلى وضع الجلوس 	 
على اأربع، ثم المشي اأماما على اأربع، وتكرار ست عّدات.

صندوق المصادر: مرتبات  
جمناستيك، شبر ملّون. 
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في المرحلة الثالثة من حياة الفراشة؛ تحولّت اليرقة اإلى شرنقة:	 

تقليد وضع الشرنقة: 	 

جلوس تكّور، والثبات ثماني عّدات. 	 

تقليد خروج الفراشة من الشرنقة: 	 

)الرقود على الظهر(، رفع الراأس قليلا للاأمام، ثم الجلوس ببطء جلوسا طويلا مع تحريك 
الذراعين جانبا، وتكرار ست عّدات. 

وصلت الفراشة المرحلة الرابعة من حياتها، وهي تكّون فراشة جميلة تطير بين الزهور لتجمع 	 
رحيقها .

تقليد حركة الفراشة : 	 

)وقوف، الذراعان جانبا(، وتحريك الذراعين عاليا اأسفل، بتكرار ست عّدات. 	 

)وقوف، الذراعان جانبا(، الجري اأماما مع تحريك الذراعين عاليا اأسفل. 	 

اأنتم ال�آن اأصبحتم فراشات جميلة تنتقل من زهرة ل�أخرى، وستحاولون جمع رحيق ال�أزهار 	 

الملعب، 	  اأرجاء  في  منتشرة  ال�أطواق  من  ال�أزهار: وضع عدد  والتنّقل على  الطيران،  تقليد 
)وقوف، والذراعان جانبا(، والجري في اأرجاء الملعب مع القفز داخل ال�أطواق.

باإمكان المعلم اإضافة اأي من التمرينات والحركات التي يراها مناسبة والتي تتلاءم مع دورة حياة . 5
الفراشة. 

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي :. 6

وقوف، وتبادل رفع الذراعين عاليا ثم جانبا، مع اأخذ شهيق وزفير .	 

وقوف، ومرجحة الذراعين جانبا اأماما مع اأخذ شهيق وزفير.	 

والثبات 6 	  الصدر  على  اليمنى  الركبة  ّضم  مع  الجسم،  بجانب  والذراعان  طويل،  جلوس 
عّدات، ثم الركبة اليسرى والثبات 6 عّدات، ثم ضم الركبتين معا والثبات 6 عّدات.

رقود على الظهر والذراعان عاليا على ال�أرض، واإغماض العينين، وتكليف الطلبة بتخّيل دورة 	 
حياة الفراشة التي قاموا بتقليدها، لمدة دقيقة ونصف.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 7

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة اإلى الصّف بانتظام.. 8



62

ــور  ــادر: صـ ــدوق المصـ صنـ
ـــا. ـــي بصغاره ـــات تعتن حيوان

يعتني بصغاره، وعلى كل . 1 واإعطاء كل مجموعة صورة حيوان  اإلى مجموعات،  الطلبة  توزيع 
مجموعة مناقشة:

اسم الحيوان .	 

خصائص الحيوان الذي تّم التعرف اإليه.	 

أبوان للصغير في الصورة.	  ماذا يقدم ال�

اختيار ممثل لكل مجموعة للتحدث عن المحاور السابقة، ومناقشتها شفويا.. 2

عرض الفيلم عن طرق عناية الحيوانات بصغارها الوارد في القرص المرفق.. 3

التوصل مع الطلبة اإلى اأّن بعض الحيوانات تعتني بصغارها، من اأجل :. 4

"حمايتها، واإطعامها، وتنظيفها، وتعليمها الطيران."

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 6/اأ + ب في كّراس الطالب.. 6

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 7

المفاهيم ال�أساسية : حيوانات تعتني بصغارها

النشاط )6( : حيوانات تعتني بصغارها  
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صندوق المصادر: صور حيوانات 
ل�تعتني بصغارها.

النشاط )7( : حيوانات ل� تعتني بصغارها  

اإلى مجموعات، واإعطاء كل مجموعة صورة حيوان ل� يعتني بصغاره، وعلى كل . 1 توزيع الطلبة 
مجموعة مناقشة:

اسم الحيوان .	 

خصائص الحيوان الذي تّم التعّرف اإليه.	 

هل تظهر بالصورة اأّي من طرق اعتناء الحيوانات بصغارها؟ 	 

اختيار ممثل عن كل مجموعة للتحدث عن المحاور السابقة، ومناقشتها شفويا.. 2

التوصل مع الطلبة اإلى اأن بعض الحيوانات ل� تعتني بصغارها.. 3

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 7/اأ + ب في كّراس الطالب.. 5

المفاهيم ال�أساسية: حيواناٌت ل� تعتني بصغارها

النشاط الختامي: مركٌز تعليمٌي بعنوان " تكاثر الحيوانات" 

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي/اأ في كراس الطالب.. 1

للمعلم: مفهوم المركز التعليمي: بيئة تعليمية تحوي اأنواعاً متعددة من مصادر المعلومات يتعامل 
معها الطالب، وتتيح له فرص اكتساب المهارات والخبرات،واإثراء معارفه عن طريق التعلّم الذاتي .

اختيار مكان مناسب لتصميم المركز التعليمي، وتقسيمه اإلى خمس زوايا: . 2

زاوية حيوانات تتكاثر بالول�دة.	 

زاوية دورة حياة الحيوان.	 
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زاوية حيوانات تتكاثر بالبيض.	 

زاوية حيوانات تعتني بصغارها.	 

زاوية حيوانات ل� تعتني بصغارها.	 

توزيع الطلبة اإلى خمس مجموعات اعتمادا على الزوايا السابقة، مع منح كل طالب حريّة اختيار . 3
الزاوية التي يفضل العمل فيها.

تبسيط مفهوم المركز التعليمي للطلبة، واإيضاح اآلية العمل فيه كال�آتي:. 4

الدرس. 	  تصميمها خلال  تم  والتي  بزاويتهم  الخاّصة  اللوحات  بتجميع  تقوم كل مجموعة 
وجمع الصور وتصميم المجسمات واللوحات والبوسترات الخاصة بزاويتهم.

يتم 	  الخاصة بهم، بحيث  الزاوية  تقوم كل مجموعة بتصميم مطويّات بسيطة تتحدث عن 
توزيعها على الحضور.

ال�تفاق بمساعدة المعلم على طريقة ترتيب الزوايا لعرض اأعمال الطلبة.	 

توجيه الدعوة المرفقة في النشاط الختامي /ب في كراس الطالب اإلى اأولياء ال�أمور وللهيئة 	 
التدريسية ولطلبة المدرسة لحضور فعاليات المركز.

توزيع الطلبة اأدوار العرض فيما بينهم؛ لعرض ما تم تنفيذه للحضور.	 

تصوير جميع فعاليات المركز التعليمي منذ البداية حتى النهاية، وعرضها على صفحة ال�لكترونية . 5
للمدرسة.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي/ج في كراس الطالب.. 6
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الحيواناٌت تعيُش في جماعات3
6 حصصالدرس

 اأهداُف الدرس:

اأْن َيستنتَج الطالُب اأهمّيَة التجّمع لحيواناِت النوِع الواحد.. 1

اأْن ُيعطَي الطالُب اأمثلًة على حيواناٍت َتعيُش في جماعات.. 2
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صندوق المصادر: صور حيوانات، 
جهاز عرض، حاسوب.

النشاط التمهيدي : اأتاأمَّل واأتذكَّر 

مراجعُة الطلبة في خبراتهم السابقة عن الحيوانات؛ من خلال تاأّمل صور الحيوانات الواردة . 1
في النشاط التمهيدّي/اأ في كّراس الطالب.

آتية:. 2 تعبير الطلبة عن الصور مع التركيز على  المحاور ال�

تسمية الحيوانات الواردة في الصور.	 

تصنيفها اإلى داجنة، اأو بريّة.	 

نوع غذائها.	 

طريقة تكاثرها.	 

عيشها وحدها، اأو في جماعة.	 

اإجماُل النقاش بالتركيز على المحاور السابقة.. 3

توجيُه الطلبة اإلى النشاط التمهيدّي/ب في كّراس الطالب.. 4
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صندوُق المصادر: صوُر حيواناٍت 
َتعيُش في جماعات.

النشاط )١( : التجّمُع عنَد الحيوانات 

توزيُع الطلبة اإلى مجموعات، وتزويد كل مجموعة بصورة لحيوان يعيش في جماعات.. 1

مناقشة كل مجموعة صورة الحيوان من حيث:. 2

وصف الصورة.	 

اسم الحيوان.	 

عيش النوع الواحد ضمن جماعة.	 

ماذا تُسّمى الحيواناُت التي تعيُش في جماعات؟	 

اختيار ُممثّل عن كل مجموعه ليتحّدَث باسمها.. 3

التوصل بمشاركة جميع الطلبة اإلى اأّن بعض الحيوانات تعيّش في جماعات، وتُطلق عليها اأسماء . 4
مختلفة، مثل: السرب، والقطيع، والجماعة.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط رقم 1/ اأ+ب في كّراس الطالب.. 5

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 6

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 7

المفاهيم ال�أساسية: التجّمُع عنَد الحيوانات
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النشاط الرياضي: جماعُة الَنْمل.  
المهارة الحركية : الجري في اتجاهات مختلفة، وبشكل دائري باستخدام ال�أدوات.

الُقْدرُة البدنّية: الرشاقُة، والسرعُة.
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة. . 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي: . 2

توزيع الطلبة في مجموعات، ووقوفهم على شكل قاطرات داخل الملعب.	 

مسك كل زميل زميله بالقاطرة من الخصر بحيث تصبح القاطرة متشابكة تشبه )الثعبان(.	 

مع اإشارة المعلم يحاول الطالب في اأول القاطرة ويمثل)راأس الثعبان( لمس الطالب الذي في 	 
اخر القاطرة ويمثل )ذيل الثعبان(، ويحاول الطلبة في القاطرة منعه من ذلك دون ترك ال�أيدي، 

ومن خلال الحركة، وعند نجاحه في لمسه يصبح في اأول القاطرة .

حماء.	  تكرار اللعب بنفس الطريقة السابقة حتى يتحقق هدف ال�إ

 تقسيم الصف الى اأربع مجموعات، وتقف كل مجموعة على زاوية من زوايا الملعب، بحيث . 3
تكون مساحة اللعب مربعة الشكل.

)عصي . 4 مثل:  متنوعة  اأدوات  يحتوي  الملعب  زوايا  من  زاوية  كل  على  كبير  صندوق  وضع 
بلاسيتكية للمجموعة ال�ولى، كرات يد للمجموعة الثانية، كرات سلة للمجموعة الثالثة، اأكياس 

رمل للمجموعة الرابعة(.

يمثلون . 5 اأنهم  انهم عبارة  الطلبة  واإخبار  أربعة،  ال� اللعب  زوايا مساحة  المجموعات على  توزيع 
مجموعات النمل وهذه الزوايا الموجود فيها ال�دوات هي تمثل جحور النمل، وعليهم التعاون 

معا لنقل غذائها من جحر ل�خر.

مع اإشارة المعلم: يحاول طلبة كل مجموعة اأخذ ال�دوات الخاصة بهم ونقلها اإلى صندوق . 6

صندوق المصادر: كرات اسفنجة، صناديق، عصي، 
اأكيــاس رمــل، كــرات يــد، كــرات ســلة، صحــون 
بلاستيكية خاصة بالرياضة اأو اأي نوع اأدوات متوافرة. 
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ال�خرى  ال�دوات  مع  يحملونها  ثم  الصندوق  في  يضعونها  بحيث  بالتتابع،  المقابلة  الزاوية 
الموجودة في الصندوق وينقلونها للصندوق المقابل وهكذا حتى تلف المجموعة الواحدة على 

الثلاث زوايا المقابلة لها.

تنقل طلبة المجموعة الواحدة مع بعضهم في نفس الوقت .          . 7

لعب . 8 اأربع مجموعات في كل مساحة  وتوزيع  لعب،  الى مساحتي  الملعب  تقسيم  مكان  بال�إ
وذلك اذا كان عدد الصف كبير. 

فوز مجموعة النمل التي تنهي نقل اأدواتها )غذائها( اإلى الثلاث زوايا المقابلة اأول�.. 9

مراعاة تبديل ال�أدوات للمجموعات.. 10

التطوير على اللعبة من خلال زيادة المسافة بين الزوايا، اأو التعديل على طريقة نقل ال�أدوات، . 11
مثل الكرات بتنطيطها على ال�أرض، اأو برميها ولقفها .

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي :. ١2

وقوف الطلبة في دائرة كبيرة وسط الملعب:	 

- رفع الذراعين عاليا مع اأخذ "شهيق وزفير".
- رفع الذراعين عاليا ثم جانبا مع اأخذ "شهيق وزفير".
- مرجحة الذراعين اأماما جانبا مع اأخذ "شهيق وزفير".

جلوس طويل على ال�أرض، وتكون الذراعان بجانب الجسم:	 

- تحريك القدمين والفخذين بشكل خفيف.
- ثني الركبتين وضمهما على الصدر اأربع عدات.

- ثني الجذع اماما مع مد الذراعين اأماما، والثبات اأربع عّدات.
رقود على الظهر على ال�أرض، بحيث تكون الذراعان بجانب الجسم. 	 

أربع عّدات. - الثبات في الوضع السابق ل�
- تبادل رفع الرجلين عاليا، والثبات في كل جانب اأربع عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 13

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة اإلى غرفة الصّف بانتظام.. 14
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رسم توضيحي للعبة جماعة النمل



7١

ِع عندالحيوانات  النشاط )2( : اأهمّيُة الَتجمُّ

استخدام استراتيجية العصف الذهني من خلال طرح السؤال ال�آتي: . 1

ماذا نستفيد من العيش مع ال�أسرة؟ 	 

تقّبل اإجابات الطالبة، ورصد الكلمات المفتاحية فيها على السبورة.. 2

توجيه الطلبة لتاأّمل الصور الواردة في نشاط 2/اأ في كراس الطالب .. 3

طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 4

ّصْف ما تراه في الصور.	 

لماذا يتجّمع النحل في الصورة؟ وماذا نُسّمي تجّمعها معاً؟	 

 لماذا تعيش الغزل�ن معاً؟ وماذا نُسّمي تجّمعها معاً؟	 

لماذا يطير الحمام معاً؟ وماذا نُسّمي تجّمعها معاً؟	 

التوصل مع الطلبة اإلى اأّن الحيوانات تتجّمع من اأجل: . 5

الحصول على الغذاء اأو صنعه.	 

الحماية.	 

الهجرة )التنقل(. 	 

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي .. 6

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب في كّراس الطالب.. 7

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب. . 8

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 9

ِع عند الحيوانات المفاهيُم ال�أساسّية: اأهمّية التجمُّ
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النشاط الرياضي : جماعاُت الغزل�ن.
حساس  المهارة الحركّية: الحركات ال�نتقالية )جري وثب(، رمي ولقف الكرة، ال�إ

بكرة السلّة.
القدرة البدنّية: التوافق، والسرعة.

تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة. . 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي:. 2

وقوف الطلبة في قاطرات متساوية العدد، والمسافة بين الطالب وال�آخر تساوي مسافة مّد 	 
الذراعين اأماما.

مسك الطالب ال�أول من قاطرة كرة سلة، ومع اإشارة المعلم يقوم الطالب ال�أول بتمرير الكرة 	 
بدوره يحملها  والذي  اآخر طالب.  يليه، وهكذا حتى تصل  الذي  للطالب  الراأس  من فوق 

ويركض بها من الجانب ال�أيمن ليقف اأول القاطرة.

استمرار اللعب حتى يعود الجميع ل�أماكنهم، وتكرار اللعب بحيث تمّرر الكرة للزميل في كل 	 
مرة بطريقة مختلفة، مثل: تمريرها بلف الجذع، اأو تمريرها من بين القدمين.

توزيع الطلبة في مجموعات، ووقوفهم على شكل صفوف خلف خّط البداية.. 3

اأنهم يمثلون جماعات غزل�ن ستنتقل اإلى منطقة اأخرى من اأجل الحصول على . 4 اإخبار الطلبة 
الغذاء، واأنهم سيتحركون بشكل جماعي حتى يحموا يعضهم من ال�أخطار التي ستواجههم.

اأطواق - وبشكل عشوائي- على عرض مساحة اللعب في منتصف الملعب، . 5 وضع مجموعة 
ووضع سّلات مليئة بكرات السلة اأو اليد على خّط النهاية.

مع اإشارة المعلّم: تخرج جماعة الغزل�ن ال�أولى مع بعضها، وعلى امتداد عرض الملعب )على . 6
شكل صف(. ويجري الطلبة للوصول اإلى ال�أطواق التي تمثّل صخورا داخل النهر، فيقومون 
بالوثب داخلها بالقدمين، ثم الجري اإلى خّط النهاية، وياأخذ كّل طالب كرة يقوم برميها ل�أعلى 

ولقفها ثلاث مّرات.

صندوق المصادر: كرات سلة، 
كرات يد، سّلات، اأطواق. 
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وضع الكرات بالسلة والعودة بسرعة عن طريق الجري للوقوف خلف المجموعات التي تقف على . 7
خط البداية، ويستمر اللعب لبقية المجموعات بنفس الطريقة السابقة. 

نجاز اللعب، والفائز المجموعة العائدة اإلى مكانها في الزمن المحدد.. 8 تحديد الزمن بنصف دقيقة ل�إ

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي:. 9

جلوس الطلبة جلوس تربيع في دائرة كبيرة في وسط الملعب:	 

- وضع الذراعين على الركبتين والثبات اأربع عّدات.
- رفع الذراعين عاليا مع اأخذ شهيق وزفير.

- مرحجة الذراعين جانبا اأماما. 
- مّد الذراعين مع تشبيكهما اأماما، والثبات اأربع عّدات.

جلوس طويل على ال�أرض، وتكون الذراعان بجانب الجسم:	 

- ثني الركبتين، وضّمهما على الصدر، والثبات اأربع عّدات.
- ثني الجذع اأماما مع مّد الذراعين اأماما والثبات اأربع عّدات.

- ثني الجذع اأماما، ومحاولة لمس القدمين بالذراعين والثبات اأربع عّدات.
الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 10

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، والعودة اإلى الصّف بانتظام.. 11
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صنــدوق المصــادر: لــوح كلــكل، نكّاشــات 
اأســنان، صــور متكــررة لحيوانــات )غــزال، 
ملّــون،  ورق  ســمك(،  نحلــة،  عصفــور، 

ل�صــق. 

النشاط الختامي: اأصنع ُمجّسمًا لتجّمعات من الحيوانات

اإحضار المعلّم ال�أدوات الموجودة في صندوق المصادر.. 1

تغليف لوح الكلكل بورق ملّون.. 2

أربعة التي اأحضر صورها . 3 تقسيم المعلّم لوح الكلكل اإلى اأربعة اأقسام حسب اأسماء الحيوانات ال�
كما في الشكل: 

اأسماك غزل�ن

عصفور نحل

توزيع صور الحيوانات على الطلبة، بحيث يحصل كل طالب على صورة وقطعة من نكّاشات . 4
ال�أسنان ول�صق ليقوم باإلصاق الصورة على العود.

تكليف كل طالب بتثبيت صورة الحيوان الذي بحوزته على لوح الكلكل في المكان المناسب.. 5

لكترونية للمدرسة.. 6 عرض الُمجّسم على الصفحة ال�إ

التخطيط لزيارة مزرعة نحل للتعّرف اإلى طرق تربية النحل، وفوائده، وطريقة عيشه. )مع مراعاة . 7
وسائل ال�أمان(.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي/اأ+ب في كراس الطالب.. 8



  مخرجات الوحدة:
يتوقع في نهاية الوحدة اأن يكون الطالب قادراً على:

تحديد موقع الشمس في اأوقات مختلفة من النهار.. 1
استنتاج اأهمية الشمس.. 2
التمييز بين بعض اأوجه القمر، وما يرتبط بها من مناسبات دينية.. 3
أربع.. 4 تحديد الجهات ال�
ألعاب الجماعية.. 5 تطبيق حركات تتضمن مهارات ال�

عدد الحصص َسماُء ِبلادي6
24 حصة

الوحدة السادسة

مقدمة الوحدة

يختلف مظهر السماء حسب الوقت من الليل والنهار، فعند النظر اإليها نشاهد العديد من 
ال�أجرام السماوية كالشمس والقمر. تتناول هذه الوحدة تحديد موقع الشمس في اأوقات 

أربع. مختلفة من النهار، واأهميتها، وبعض اأوجه القمر، وتحديد الجهات ال�

75



76

الِجهاُت ال�أْرَبع

مس  الشَّ

الَقَمر
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مس ١ الشَّ
الدرس

 8 حصص

 اأهداُف الدرس:

اأْن ُيحّدَد الطالُب موقَع الّشمِس في اأوقاٍت ُمختلفٍة من النّهار.. 1

ْوء.. 2 اأْن َيستْنِتَج الطالُب اأهمّيَة الّشمِس كمصدٍر للحرارِة والضَّ

اأْن َيربَط الطالُب بيَن الّشمِس، وَتكّوِن الظِّلال.. 3

القدس نهاراً
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 النَّشاط التَّمهيدي: َشْمٌس ُمشرقة

توزيع ال�أدوات الموجودة في صندوق المصادر على كُّل طالب.. 1

آتية لتصميم لوحة للشمس:. 2 اتباع الخطوات ال�

قصُّ ورقة اللّميع الصفراء على شكل دائرة صغيرة، 	 
واإلصاقها في منتصف الورقة البيضاء لتشكَل الشمس.

سكب األوان الجواش الصفراء داخل الصحن البلاستيكّي.	 

طبعها 	  ثم  البلاستيكّي،  الصحن  داخل  اليد  وضع 
حول دائرة اللَّميع الصفراء لتشكّل اأشعة الشمس، 

كما في الشكل المرفق.

المحافظة على نظافة الملابس المدرسّية، ومكان العمل.. 3

وعرض . 4 العمل،  اأثناء  وتصويرهم  الصف،  غرفة  في  مناسب  مكان  في  لوحاتهم  الطلبة  عرض 
لكترونية للمدرسة. لوحاتهم على الصفحة ال�إ

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط التمهيدي /اأ + ب في كراس الطالب.. 5

صندوق المصادر: األوان جواش صفراء، 
اأوراق كرتون اأبيض، اأوراق لمّيع صفراء، 

مقص، ل�صق، صحون بلاستيكية.
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النشاط )١( : يوميات ليلى

1 ..U جلوس الطلبة على شكل حرف

توجيه الطلبة اإلى تاأمل الصور الواردة في نشاط1/اأ في كراس الطالب.. 2

سرد القصة باستخدام اأسلوب السرد القصصي.. 3

نص القصة: 
» اأشرَقِت الشمُس صباحا، فانتشر الضوء الذي اأرسلتُه في ُكلِّ مكان، معلنًا بدء الجّد، 
والنشاط، والعمل. تناولت ليلى فطورها، ثم خرجت من بيتها تحمل حقيبتها ُمتجهًة 
وخلال  بهّمة.  ال�أنشطة  من  بالعديد  وقامت  ولعبت،  درست،  وهناك  المدرسة،  اإلى 
عودتها ظهرا اإلى البيت، كانت الشمُس وسط السماء ترسل اأشعتها في جميع ال�أرجاء، 
فشعرت ليلى بالحرِّ والعطش، وعندما وصلِت البيت، غسلت يديها ووجهها، وشربت 

قليلاً من الماء، ثم تناولت طعام الغداء.

 اأنهت واجباتها المدرسية، ثم خرجت ولعبْت مع صديقاتها، وعندما بداأت الشمس 
بالغروب مساًء، عادت ليلى اإلى البيت لتجلس مع اأسرتها قليلا، وتناولت معهم وجبة 

العشاء، ثّم توجهْت اإلى فراشها للنوم. «
استخدام اأسلوب الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل :. 4

متى تشرق الشمس؟  	 

اأيْن كانت الشمس خلال عودِة ليلى من المدرسة؟	 

متى انتهت ليلى من اللعب مع صديقاتها؟	 

اإجمال الحوار والنقاش، والتوصل بمشاركة الطلبة اإلى اأن للشمس مواقع مختلفة خلال النهار. . 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/ب في كّراس الطالب.. 6

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 7

المفاهيُم ال�أساسّية : مواقُع الّشمِس خلاَل النهار

صندوق المصادر: جهاز عرض، 
جهاز حاسوب.
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النشاط )2( : الشمُس مصدٌر رئيٌس للضوء

توجيه الطلبة اإلى تاأمل الصور الواردة في نشاط 2/اأ في كراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية العصف الذهني من خلال طرح السؤال ال�آتي:. 2

ماذا تتوقّع اأن يحدث لو لم تُشرِق الشمُس هذا النهار؟	 

تقّبل اإجابات الطلبة ورصدها على السّبورة، مع توجيه بعض ال�أسئلة للمساعدة على استمطار . 3
ال�أفكار، مثل:

هل تستطيع الوصول اإلى المدرسة في الظلام؟	 

كيف يمكننا ممارسة اأنشطتنا المدرسية دون وجود ضوء الشمس؟	 

ما النشاطات التي ل� تستطيع القيام بها في النّهار الُمظلم؟	 

هل تستطيع تحديد اأوقات النهار المختلفة دون وجود الشمس؟	 

اإجمال النقاش، والتوصل مع الطلبة اإلى اأّن الشمَس المصدُر الرئيس للضوء. . 4

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 5

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب في كّراس الطالب.. 6

تكليف الطلبة بمساعدة اأسرهم بتنفيذ نشاط 2/ج في كراس الطالب.. 7

المفاهيُم ال�أساسّية: الشمُس مصَدٌر رئيٌس للضوء
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اإلى اختيار مواد، مثل )قطع معدنية، مبراة، ممحاة، مسطرة ....(، وملاحظة . 1 الطلبة  توجيه 
حرارتها عن طريق لمسها. 

وضع المواد في مكان ُمشمٍس في ساحة المدرسة، وتركها لفترة زمنية.. 2

العودة اإلى غرفة الصف، واستخدام استراتيجية العصف الذهني من خلال طرح السؤال ال�آتي: . 3

ماذا تتوقعون اأْن يحدَث للمواد التي ُوضعت في الساحة؟	 

تقّبل اإجابات الطلبة، ورصدها على السبورة. . 4

دارة . 5 خروج الطلبة اإلى ساحة المدرسة مّرة اأخرى للمِس المواد، ووقوفهم في شكل نصف دائرة ل�إ
حوار ونقاش.

التوصل مع الطلبة اإلى اأّن الشمَس تُسّخن ال�أشياء.. 6

تنويه للمعلّم: عدم تسخين الشمس للاأشياء في بعض اأيام فصل الشتاء ناتج عن وجود اأشياء 
تحجب اأشعة الشمس مثل الغيوم، رغم وجود الشمس باستمرار. 

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 7

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/اأ + ب في كّراس الطالب.. 8

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب. . 9

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحّصة القادمة.. 10

ُن ال�أشياء المفاهيم ال�أساسية: الشمُس تُسخِّ

ُن ال�أشياء النشاط )3( : الشمُس تُسخِّ

صندوق المصادر: مواد متنوعة، مثل: 
قطع معدنية، مبراة، مسطرة، ممحاة، 

وزجاجة ماء.
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النشاط الرياضي: الشمُس، والحرارة. 
حساس بكرة اليد، والتحرّك بها. المهارة الحركّيُة: ال�إ

القدرة البدنية: التوافق العصبّي العضلّي، السرعة.
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء على النحو ال�آتي:. 2

وقوف الطلبة خلف خطِّ البداية على شكل صف، واإعطاء كل طالب رقم.	 

عندما يذكر المعلم رقما معينا، يجري صاحب الرقم اأماما، ويقوم الطالب الذي يحمل الرقم  	 
مساك به قبل اأن يصل اإلى خّط النهاية، مثلاً : اإذا نادى المعلم  التالي له بملاحقته ومحاولة ال�إ
رقم )8( يقوم  الطالب صاحب الرقم بالركض، ويلاحقه صاحب رقم )9( محاول� اإمساكه 

قبل الوصول اإلى خّط النهاية.

حماء.	  تكرار اللعب حتى ينادي المعلم على اأرقام الطلبة جميعهم، وحتى يتحقق هدف ال�إ

توزيع الطلبة في مجموعات على شكل قاطرات، واإعطاء كل قاطرة كرة يد، ووضع طوق اأمام . 3
كل  قاطرة على خط النهاية.

)منطقة . 4 وتمثل  للجري  مناسبة  بينهما  المسافة  تكون  بحيث  عرضي،  بشكل  حبلين  وضع   
حبلان  يوضع  ال�أول،  الطالب  من  مناسبة  مسافة  بعد  وعلى  قاطرة  كل  اأمام  غيرمشمسة( 
اأنه يمكننا التحّرك بطيئا في  اآخران بالطريقة ذاتها وتمثل )منطقة مشمسة(. ويخبرهم المعلم 
العالية.  الحرارة  ذات  المشمسة  المنطقة  في  بسرعة  التحّرك  وعلينا  المشمسة،  غير  المنطقة 

واإذا وصل . 5 اأماما،  بالكرة  وهو ممسك  قاطرة  من كل  ال�أول  الطالب  يمشي  البدء:  اإشارة  مع 
المنطقة )غير المشمسة( يمشي هرولة. وعند وصوله )للمنطقة المشمسة( يركض بشكل سريع 
ليضع الكرة داخل الطوق  الموجود على خط النهاية، ويعود ويحملها ليعود بها مسرعا ويسلمها 

لزميله الواقف اآخر القاطرة.

خروج الطلبة بالتوالي للعب بالطريقة السابقة ذاتها، وتفوز المجموعة التي تنهي اإيصال كراتها اأول�.. 6

التطوير على اللعبة من خلال نقل الكرة بطرق مختلفة، مثل: تنطيطها، اأو رميها عاليا ولقفها . 7
خلال التحّرك .

في حال توفر عدد من كرات اليد اأو بديل عنها يعطى كل طالب كرة، وفي هذه الحالة يتم 	 
وضع الكرات في الطوق دون اعادتها للزميل.

صندوق المصادر: كرات يد اأوكرات 
بديلة، اأطواق. 
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 تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي: . 8

الجلوس تربيع في المجموعات السابقة، وعلى شكل دوائر. 	 

- تشبيك الذراعين خلف الرقبة، وتبادل لّف الجذع والثبات في كل جانب اأربع عّدات.
- تشبيك الذراعين خلف الرقبة، وميل الجذع اأماما اأسفل، والثبات اأربع عّدات.

الجلوس الطويل، ووضع الذراعين بجانب الجسم:	 

- تحريك الفخذين والقدمين بشكل خفيف.
- ثني الركبتين، وضمهما على الصدر، والثبات اأربع عّدات 

- ثني الجذع اأماما مع مّد الذراعين اأماما، والثبات اأربع عّدات.
)يمين –	  للاأعلى  القدمين  رفع  وتبادل  الجسم،  الذراعين بجانب  الظهر، ووضع  الرقود على 

أربع عّدات في كل جانب. يسار(، والثبات ل�

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 9

توجيه الطلبة اإغسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة بانتظام اإلى الصّف.. 10

حيوان، . 11 مثل: مجسم  يحضر مجسما(  طالب  )كل  مختلفة  باإحضار مجسمات  للطلبة  التنويه 
اأومجّسم نبات، اأو كرة.
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النشاط )4(: ال�أجسام وظلالها

تنفيذ الحصة في ساحة المدرسة، وفي فترة تتكّون فيها ظلال للاأجسام بشكل مناسب. . 1

تكليف الطلبة بملاحظة ظلالهم واأشكالها، وملاحظة ظلال ال�أشياء مثل ال�أشجار والكراسي في . 2
ساحة المدرسة.

تنفيذ لعبة الجري اأو المشي على ظلال ال�آخرين، اأي محاولة كل طالب لمس ظل طالب اآخر، . 3
والطالب الذي ينجح ال�آخرون في لمس ظله يخرج خارج اللعبة ... وهكذا .

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش، مثل:. 4

ماذا نُسّمي صورة الجسم الناتج لنا عند وقوفنا في الشمس؟	 

هل يشبه شكل ظلُّ الجسم شكل الجسم نفسه دائما؟ 	 

التوصل بمساعدة الطلبة اإلى اأن ال�أجسام تتكون لها ِظلال.   . 5

 تزويد كل طالب بال�أدوات الموجودة في صندوق المصادر.. 6

تنفيذ النشاط ال�آتي:. 7

وضع الورقة البيضاء على ال�أرض. 	 

وضع الُمجّسم الذي بحوزتهم اأمام الورقة البيضاء، وملاحظة الظّل المتكّون للمجسم.	 

رسم حدود ظّل الجسم الناتج للمجسم على الورقة البيضاء وتلوينه.	 

عرض لوحات الطلبة في مكان مناسب.	 

تصوير الطلبة اأثناء العمل، وعرض لوحاتهم على الصفحة ال�لكترونية للمدرسة. . 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/اأ + ب في كّراس الطالب.. 9

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحّصة القادمة.. 10

المفاهيم ال�أساسية : الظل

صنـــدوق المصـــادر: ورقـــة بيضـــاء، قلـــم رصـــاص، 
ــمات  ــل )مجسـ ــة مثـ ــمات متنوعـ ــوان، مجسـ األـ

ـــرة ، ...(.  ـــار، ك ـــات، مجســـمات ثم حيوان
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النشاط الرياضي : اأنا وظلّي.
حساس بكرة اليد، تنطيط الكرة. المهارة الحركّية: ال�إ

رعة، التَّوافق. القدرة البدنّية: الرَّشاقة، السُّ
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي:. 2

تحمل 	  )بحيث  متسلسلة  ارقاماً  واعطائهم  العدد،  متساويتي  مجموعتين  في  الطلبة  توزيع 
أرقام(. المجموعتين نفس ال�

جلوس طلبة المجموعة ال�أولى جلوس قرفصاء على خط البداية، وتقابلها على خط النهاية 	 
المجموعة الثانية وتجلس بنفس الطريقة.

يوضع في منتصف المسافة بين المجموعتين اأداة مثل )طاقية، اأو كرة اسفنجية، ...(.	 

عند مناداة المعلم لرقم معين مثلاً )5( يركض الطالبين من المجموعتين اللذين يحملان رقم 	 
أداة والعودة بها اإلى مكانه، وبدوره يقوم  يقوم بخطف ال� أداة ومن يصل اأول�ً  )5( باتجاه ال�

الطالب ال�آخر باللحاق به ومسكه قبل الوصول اإلى مكانه.

حماء، 	  استمرار اللعب بنفس الطريقة السابقة اإلى اأن يلعب جميع الطلبة، اأن يتحقق هدف ال�إ
مع مراعاة مناداة جميع اأرقام الطلبة.

توزيع الطلبة على شكل اأزواج، ووقوفهم على شكل قاطرات خلف خط البداية وتكون المسافة . 3
بينهم مناسبة.

تمثيل الطالب ال�أول ال�أمامي )الجسم (، والطالب الثاني الواقف خلفه )ظل الجسم(.. 4

اإعطاء كل زوجين في بداية القاطرة كرة يد، وتسليمها للطالب الثاني الذي ُيمثّل )ظّل الجسم(.. 5

مع اشارة البدء: ينطلق الجسم وهو الطالب ال�أول ليجري في اأرجاء الملعب، في حين يقوم . 6
الطالب الثاني الممسك بالكرة - ويمثّل ظله- باللحاق به قبل عودته اإلى مكانه ال�أصلي، ومحاولة 

لمسه بالكرة على ظهره دون رميها عليه.

صندوق المصادر: كرات يد، 
اأوبديل عنها، كرة اأسفنجية.
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)الظل( . 7 الثاني  الطالب  من  لمسه  دون  مكانه  اإلى  بالعودة  )الجسم(  ال�أول  الطالب  نجح  اإذا 
نقطة. على  الثاني  الطالب  مكانه يحصل  اإلى  عودته  قبل  لمسه  تم  واإذا  نقطة،  على  يحصل 

عودة الطالبين اإلى اآخر القاطرة بعد قيامهما بتسليم الكرة اإلى زوجين اآخرين من الطلبة ليلعبا . 8
بالطريقة ذاتها.

تكرار اللعب مع تبديل ال�أدوار، ويفوز الطالب الذي يجمع اأكبر عدد من النقاط.. 9

ال�أمن . 10 على  حفاظا  اللعب،  مساحة  داخل  الطلبة   من  زوجين  من  اأكثر  يكون  ل�  اأْن  مراعاة 
والسلامة، وللحيلولة دون تدافع الطلبة.

مكان تطوير اللعبة من خلال لحاق الطالب الثاني للطالب للاأول بطريقة تنطيط الكرة وليس . 11 بال�إ
مسكها،  وعند لمسه يقوم بلمسه باليد بدل الكرة.

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي :. ١2

وقوف الطلبة بشكل زوجي على شكل انتشار حر في الملعب:	 

-  تبادل مرجحة الذراعين اأماما خلفا.

-  مدُّ الذراعين اأماما وتشبيكهما مع الزميل، والثبات اأربع عّدات.

- رفع الذراعين عاليا وتشبيكهما مع الزميل، والثبات اأربع عّدات.

جلوس طويل مواجه مع الزميل على ال�أرض:	 

-  ثني الجذع اأماما مع مّد الذراعين اأماما، والثبات اأربع عّدات.

-  ثني القدمين وضمهما على الصدر، والثبات اأربع عّدات.

رقود على الظهر على ال�أرض مواجه للزميل:	 

- رفع القدمين عاليا، وسندهما على قدمْي الزميل، والثبات ثماني عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 13

14 .. توجيه الطلبة لغسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة بانتظام اإلى غرفة الصفِّ
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تنفيذ النشاط في ساحة المدرسة في يوم مشمس.. 1

توزيع الطلبة اإلى اأربع مجموعات، وتكليفهم باإحضار ال�أدوات الموجودة في صندوق المصادر.. 2

آتية في تنفيذ النشاط:. 3 اتباع الخطوات ال�

- سكب ماء في الوعائين.

- تكليف الطلبة بلمس الماء في الوعائين، والتعبير عن ملاحظاتهم للمعلم.  

- وضع اأحد الوعائين في منطقة مشمسة، وال�آخر داخل غرفة الصف، وتركها حتى نهاية الحصة.

ُيوّزع  المعلّم خلال هذه الفترة ورقة )flipchart(، ومجموعة األوان فلوماستر على كّل مجموعة.. 4

تكليف كل مجموعة برسم مشهد ل�أنشطة يحبون القيام بها في يوم مشمس، والتركيز على رسم . 5
الشمس.

مراعاة المحافظة على نظافة ملابس المدرسة وعلى نظافة المكان.. 6

عرض لوحات الطلبة على جدار ساحة المدرسة، وتصوير الطلبة في اأثناء العمل وعرض صورهم . 7
على الصفحة ال�لكترونية للمدرسة.

العودة اإلى لمس الماء في الصحون، وتعبير كل مجموعة عن ملاحظاتها من خلال ممثل عنها، . 8
مع ملاحظة الفرق في حرارة الماء بين ال�أوعية في المنطقتين.

ُمناقشة الطلبة في :. 9

اأ. اأهمية الشمس في تسخين ال�أشياء وخاصة الماء.

ب. استخدامات الماء الساخن في حياتنا.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي في كراس الطالب.. 10

: نستمتع في يوم مشمس النشاُط الختاميُّ

صندوق المصادر: اأوعية معدنية 
مجّوفة، ماء.
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الَقمر2
8 حصصالدرس

 اأهداُف الدرس:

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى بعِض اأوجه القمر.. 1

اأْن ُيعّدَد الطالُب اأسماَء ال�أشهِر القمريّة.. 2

اأْن َيذكَر الطالُب الُمناسباِت الدينّية الُمرتبطِة بالتقويم القمري. . 3

أريحا مدينة القمر
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ُر واأتعلَّم   : اأتذكَّ  النشاُط التمهيديُّ

التمهيدّي/اأ في كّراس الطالب، . 1 النشاط  تاأّمل الصورتين الموجودتين في  اإلى  الطلبة  توجيه 
والتعبير عنهما.

مراجعة الطلبة في الدرس السابق ربطاً بمضمون الصورة ال�أولى.. 2

مقارنة الطلبة بين الصورتين.. 3

اإلى وجود شمس وقمر في . 4 اإجابات الطلبة، وتصويب الخاطئة منها، والتوصل معهم  تقّبل 
السماء.

ترديد النشيد الخاص بالقمر الوارد في كّراس الطالب.. 5

توجيه الطالب لتنفيذ النشاط التمهيدي/ب في كّراس الطالب.. 6

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة. . 7

النشاط الرياضي: رحلة اإلى القمر
المهارة الحركّية: التحرّك في مستويات مختلفة.

القدرة البدنية: التوازن، والمرونة، التوافق العصبّي العضلّي.
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي: . 2

- توزيع الطلبة اإلى مجموعتين، ووقوفهم في صفين متقابلين وجها لوجه وسط الملعب، بحيث 
تكون المسافة بينهما مناسبة، وتسمية المجموعة ال�أولى )بالقمر(، والثانية )بالشمس(.

- تحديد خّط خلف كل مجموعة في نهاية الملعب.

- عند مناداة المعلم اسم اإحدى المجموعات، تقوم باإدارة وجهها، والجري السريع للوصول 
مساك باأكبر عدد  اإلى خط النهاية الواقع  خلفهم، وتحاول المجموعة ال�أخرى اللحاق بها للاإ

منهم قبل الوصول اإلى الخط.

مساك به اأول� ينضم للمجموعة المطاردة، وتفوز في النهاية المجموعة التي لديها  - من يتم ال�إ
أفراد.  اأكبر عدد من ال�
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- تغيير اأوضاع ال�نطلاق، مثل: ال�نطلاق من الجلوس الطويل ظهراً لظهر اأو وجها لوجه، اأو من 
الجثو، اأو من الوقوف ظهرا لظهر ... باأّي طريقة يراها المعلم اآمنة.

وقوف الطلبة حول المعلم في تشكيل نصف دائرة.. 3

يبداأ المعلم بسرد قصة حركية عنوانها )رحلة الى القمر(:. 4

يقول المعلم للطلبة اأعّدت فلسطين مركبة فضاء، واليوم سنذهب اأنا واأنتم في رحلة على متن . 5
هذه المركبة اإلى القمر لنتعّرف عليه، ونضع علم فلسطين على سطحه، وها قد وصلت المركبة 

ال�آن، دعونا نستعد ونرتدي بدلة الفضاء . 

وعاليا.	  خلفا  الذراعين  دوران  جانبا(  الذراعان  )وقوف،  الفضاء:  بدلة  لبس  حركة  تقليد 

تقليد الصعود للمركبة : )وقوف، وثني المرفقين بجانب الجسم(، تبادل رفع القدم الواحدة 	 
تلو ال�أخرى.

فتحا، 	  القدمان  )وقوف،  ال�نطلاق:  حركة  تقليد  ال�آن:  الفضاء  مركبة  ستنطلق  استعدوا: 
والذراعان انثناء على المنكبين( تبادل لّف الجذع مع مّد الذراعين عاليا .

انطلقت المركبة ال�آن اإلى الفضاء: تقليد حركة  المركبة في الفضاء : )وقوف، والذراعان 	 
ثبات الوسط(، وثني الركبتين كاملا، ثم مّد الجسم كاملا مع رفع الذراعين عاليا ببطء.

لقد ابتعدنا كثيرا عن ال�أرض، لذا سنفقد توازننا بسبب عدم وجود جاذبية في الفضاء: تقليد 	 
للجانبين  الجذع  تمايل  جانبا(  الذراعين  )وقوف،مد  المركبة:  داخل  التوازن  فقدان  حركة 

بالتبادل، مع دوران الجذع .

بحمد الله، وصلنا وهبطت المركبة على سطح القمر، دعونا نفتح باب المركبة ونترّجل منها . 6
اإلى سطح القمر

اأماما مائلا عاليا(، وثني 	  الذراعان  القمر: )وقوف،  المركبة لسطح  النزول من  تقليد حركة 
الركبتين مع خفض الذراعين جانبا خلفا.

)وقوف ( تحريك الرقبة في اتجاهات عّدة	 

هيا بنا ننزل على السطح، ويكتشف كل منّا منطقة النزول: ماذا تشاهدون ؟ ترك المجال 	 
لكل طالب ليتخيل ماذا يشاهد ويقلد ماذا يتخيل، مثلا بعضهم يقول اأنا اشاهد صخورا، 
واأريد اأن اأتخطاها، ويقوم بتقليد حركة تخطّي الصخور ) وقوف، و رفع الذراعين جانبا(، 

وتبادل ثني الركبتين عاليا.

هّيا يا اأطفال، فلنرفع علم بلادنا فلسطين على سطح القمر: تقليد حركة رفع العلم :) وقوف، 	 
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والذراعان جانبا(، وتحريك الذراعين بالتقاطع اأمام الصدر وللجانبين، وتقليد وضع العلم على 
اأرض سطح القمر: ) وقوف، والذراعان عاليا(، وثني الجذع اأماما مع مّد الذراعين اأماما، 

وثني الركبتين قليلا.

المركبة 	  باب  اإغلاق  ال�آن  ال�أرض، وعلينا  اإلى  بها  لنعود  الفضاء  اإلى مركبة  الصعود   علينا 
ومّد  عاليا(  والذراعان  )اقعاء،   : ال�نطلاق  حركة  وتقليد  ال�أرض،  الى  للانطلاق  استعدادا 

الركبتين عاليا ببطء للوصول اإلى وضع الوقوف.

وصلت المركبة اإلى ال�أرض: تقليد حركة الهبوط : )وقوف،  والذراعان عاليا(، وثني الركبتين 	 
قعاء ووضع الذراعين على الركبتين. للوصول اإلى وضع ال�إ

فلنخرج من المركبة وننطلق على ال�أرض: )وقوف( الجري اأماما، مع الوثب مع فتح الرجلين 	 
جانبا،  ورفع الذراعين مائلا عاليا )حركة النجمة(.

هّيا يا اأطفال، وصلنا اإلى سطح ال�أرض بسلام، ويستقبلنا الناس وهم فرحون بعودتنا سالمين.. 7

مراعاة تكرار كل تمرين من 6-8 مرات اثناء التمثيل الحركي ل�حداث القصة.. 8

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي:. 9

رقود على الظهر مع وضع الذراعين جانبا، واإغماض العينين، وتخّيل سير الرحلة من بدايتها 	 
حتى نهايتها لمدة دقيقتين.

رقود على الظهر، مع ثني الركبتين، والثبات سّت عّدات.	 

رقود على الظهر، وبحيث تكون الذراعان بجانب الجسم، وتبادل رفع الرجلين عاليا، مع 	 
الثبات في كل جانب اأربع عّدات. 

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 10

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، والعودة اإلى الصّف بانتظام.. 11



92

نة القمريَّة  النشاط )١(: شهوُر السَّ

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصورة الموجودة في نشاط1/اأ في كراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش بطرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل :. 2

كم عدد شهور السنة القمريّة؟	 

ما اسم اأول شهور السنة القمريّة؟	 

ما اسم اآخر شهور السنة القمريّة؟	 

من يقراأ اأسماء شهور السنة القمريّة؟	 

من يتذكر اأسماء الشهور الميلادية؟	 

اإجمال النقاش، والتوصل مع الطلبة اإلى اأسماء شهور السنة القمريّة وعددها )12( شهراً، تبداأ . 3
بشهر محّرم، وتنتهي بشهر ذي الحجة.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 4

النشاط . 5 باإحضار صناديق كرتونية متماثلة الحجم واأوراق ملونة ل�ستخدامها في  التنويه للطلبة 
الفني في الحصة القادمة.

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/ب في كّراس الطالب.. 6

المفاهيم ال�أساسية: الشهور القمريَّة
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النشاط الرياضي : القمر وشهور السنة.
المهارة الحركية : رمي ولقف كرة اليد من الثبات والحركة، تنطيط الكرة.

القدرة البدنية : التوازن، الرشاقة، التوافق العصبّي العضلّي.
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي:. 2

انتشار الطلبة انتشار حّراً داخل الملعب، واإعطاء كل طالب كرة، واإذا لم يتوافر العدد الكافي 	 
مكان اإعطاء كل طالبين كرة واللعب بشكل زوجي. من الكرات، فبال�إ

مع اشارة البدء، ومناداة المعلم: قمر، يرمي الطلبة الكرة عموديّا لمستوى قريب فوق الراأس 	 
ويلقفونها، وعند مناداته: شمس، يرمون الكرة عموديا لمستوى عال فوق الراأس ويلقفونها.

استمرار اللعب بالطريقة السابقة ذاتها مع تنويع المعلم في مناداته )شمس / قمر(، والطلب 	 
منهم التحرك خلال رمي الكرة ولقفها.

حماء.	  تكرار اللعب حتى تحّقق هدف ال�إ

توزيع الطلبة في مجموعات، ووقوفهم في تشكيل قاطرات خلف خّط البداية، بحيث تتشكل . 3
كل قاطرة من 12 طالبا يمثلون شهور السنة  القمرية، ويحمل كل طالب اسما من اأسماء هذه 

صندوق المصادر: صناديق كرتونية )12صندوقا(، 
حبال، ل�صق، بطاقات مكتوب على كل واحدة 

منها اأحد شهور السنة القمريّة.

قطار الشهور القمرية :
توزيع الطلبة اإلى )12( مجموعة، وتكليف كل مجموعة بتغليف الصندوق الكرتوني بورق ملّون.. 1

قيام المعلم بتزويد كل مجموعة ببطاقة ملونة مكتوب عليها اأحد اأسماء شهور السنة القمرية.. 2

تكليف المجموعات بلصق بطاقات اسماء الشهور القمرية على الصناديق الكرتونية، ثم وصلها . 3
معاً باستخدام )حبال قصيرة / ل�صق ...( لتشكل قطار شهور السنة القمرية.

التقاط صور للطلبة اأثناء العمل، وتصوير القطار لعرض الصور على الصفحة ال�لكترونية للمدرسة.. 4

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 5
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الشهور، بحيث تمثل القاطرة كاملة شهور السنة القمرية كلّها.

رسم وجوه القمر )هلال/ بدر/هلال( على كرتون مقّوى بلون اأسود، وتفريغها من الداخل 	 
على شكل وجوه القمر السابقة، ووضعها على ال�أرض اأمام كل قاطرة بشكل متتاٍل، وتكون 

المسافة بينها مناسبة، ويمكن رسم وجوه القمر بالطباشير اإذا لم تتوافر اأوراق كرتونية.

اإعطاء كل قاطرة كرة يد، ومع اشارة البدء يقوم الطالب ال�أول من كل قاطرة بالمشي مع رمي . 4
الكرة عاليا ولقفها، والدوران بها من بين وجوه القمر الموضوعة على ال�أرض، ثم العودة مسرعا 
جري اأمامي لتسليم الكرة اإلى الزميل الذي يليه، والذي يطبّق –بدوره- اللعب بالطريقة نفسها.

استمرار خروج الطلبة للعب بالطريقة السابقة، وتفوز مجموعة اأشهر السنة التي تنهي الجري بين . 5
وجوه القمر اأول�.

التطوير على اللعبة بتنطيط الكرة بين وجوه القمر بدل رميها ولقفها.. 6

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي:. 7

وقوف طلبة المجموعات السابقة في تشكيل دوائر :	 

- الوقوف على ال�أمشاط، ورفع الذراعين عاليا، مع اأخذ شهيق زفير، وفي كل مّرة يتم اأخذ 
النفس فيها يتم هبوط ال�أمشاط.

- الوقوف ، ومّد الذراعين اأماما مع اأخذ شهيق، ثم فردهما جانبا، واأخذ زفير بالتبادل. 

- وقوف ال�ستناد على كتف الزميل باليد اليمنى، ومسك القدم خلفا باليد اليسرى والثبات 
اأربع عّدات، مع تبديل القدم والثبات في كل جانب اأربع عّدات.

- وقوف ال�ستناد على كتف الزميل باليدين، ورفع القدم اليمنى جانبا، ثم اليسرى، والثبات 
في كل جانب اأربع عّدات.

جلوس طلبة المجموعات السابقة في دوائر على ال�أرض/ جلوس طويل فتحا.	 

- تبادل دحرجة الكرة على ال�أرض بين الطلبة.

- ضّم الركبتين على الصدر، ومسكهما باليدين، والثبات اأربع عّدات. 

- جلوس طويل، ووضع الذراعين بجانب الجسم، وتحريك القدمين والفخذين حركة خفيفة 
بتكرار اأربع عّدات.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من عودة الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء.. 8

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثم العودة اإلى الصّف بانتظام.. 9
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النشاط )2(: بعض اأوجه القمر 

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصورة الموجودة في نشاط 2/اأ كّراس الطالب.. 1

استخدام استراتيجية الحوار والنقاش، بطرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

ِصْف ماذا تشاهد في الصورة.	 

ماذا يشبه القمر في بداية الشهر وفي نهايته؟	 

ماذا يشبه القمر في منتصف الشهر؟	 

في اأي وقت من الشهر نرى القمر هلال�ً؟	 

في اأي وقت من الشهر نرى القمر بدراً؟	 

مراعاة اشتراك جميع الطلبة في النقاش.. 3

التوصل مع الطلبة اإلى اأوجه القمر )الهلال، البدر(، واأن الهلال يظهر في اأول الشهر وفي اآخره . 4
تقريباً، اأّما البدر فيظهر في منتصف الشهر تقريباً. 

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب + ج في كّراس الطالب. . 5

تكليف الطلبة باإحضار المواد الموجودة في صندوق المصادر لتنفيذ النشاط التطبيقي/د في . 6
الحصة القادمة.

 المفاهيم ال�أساسية : اأوجه القمر: الهلال، البدر
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صندوق المصادر: ورق لميع اأسود بقياس 
A4، ورقة اأبيض بقياس A4، ل�صق، 

مقص، شكل دائري للقياس. 

نشاٌط تطبيقيٌّ : اأصمم.
تكليف كل طالب بتوفير المواد الموجودة في صندوق المصادر.. 1
توجيه الطلبة اإلى اتباع الخطوات الموضحة في الصور في نشاط 2/د في كراس الطالب، وهي . 2

على النحو ال�آتي:
قص ورقة اللميع السوداء من المنتصف بشكل عرضي .	 

طي النصف ال�أول من ورقة اللميع عرضياً اإلى ثلاثة اأقسام متساوية .	 

رسم دائرة في منتصف الجزء ال�أوسط من ورقة اللميع وقصها لتشكل فراغ .	 

اللاصق بحيث يصبح هناك مجال 	  باستخدام  المطوية  اللميع  لورقة  الجانبية  ال�أجزاء  تثبيت 
لتمرير ورقة من خلال الورقة .

باستخدام النصف الثاني من ورقة اللميع السوداء رسم دائرتين سوداوين بنفس قياس الدائرة 	 
التي رسمت على ورقة اللميع المطوية وقصها .

اإحضار ورقة A4 بيضاء وقص شريط طولي منها بقياس يسمح لتمريره من خلال ورقة اللميع 	 
المطوية .

اإلصاق دائرتي اللميع السوداوين على الشريط ال�أبيض بحيث تكون المسافة بينهما بمساحة 	 
دائرة واحدة .

السوداء 	  الدوائر  اإحدى  وتثبيت  المطوية  اللميع  ورقة  خلال  من  البيضاء  الورقة  تمرير 
. تماماً  القمر  غياب  ذلك  يمثل  بحيث  المطوية  اللميع  ورقة  في  الموجود  الفراغ  مقابل 

أبيض تدريجياً بحيث تظهر اأوجه القمر الرئيسة ) هلال، بدر، هلال(.	  سحب الشريط ال�
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صندوق المصادر: صور 
خاصة بالمناسبات الدينية.

النشاط )3(: مناسبات دينية مرتبطة بالشهور القمرية

توزيع الطلبة اإلى مجموعتين، وتسمية ال�أولى )عيد الفطر(، والمجموعة الثانية )عيد ال�أضحى(.. 1

تزويد كل مجموعة بصور خاصة بالمناسبات الدينية.. 2

في حال عدم التمكن من توفير صور، فيمكن توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصور في نشط 3/اأ في . 3
كّراس الطالب الخاصة بمجموعتهم.

مناقشة كل مجموعة الصور ومضمونها فيما بينهم.. 4

انتخاب ممثل عن كل مجموعة للتحّدث عما توصل اإليه طلبة المجموعة.. 5

اإجمال النقاش والتركيز على وجود مناسبات دينية مرتبطة بالقمر، اأهمها: عيد الفطر، وعيد ال�أضحى. . 6

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 7

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/ب في كّراس الطالب.. 8

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.. 9

التنويه للطلبة باإحضار المواد الموجودة في صندوق المصادر في النشاط الختامّي.. 10

المفاهيم ال�أساسية: عيد الفطر، عيد ال�أضحى
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 النشاط الختامي: اأصمم اأوجهًا للقمر

اأصمم :
توجيه الطلبة اإلى غسل اأيديهم.. 1

تزويد كل طالب بقطع بسكويت، وصحن بلاستيكي، وعود خشبي.. 2

توجيه الطلبة اإلى فصل قطعتْي البسكويت عن بعضهما.. 3

استخدام العود الخشبي في اإزالة جزء من الكريما للحصول على الهلال، وفي حال عدم اإزالة . 4
اأي جزء من الكريما فاإن ذلك سيعبر عن البدر.

متابعة المعلم الطلبة في اأثناء العمل، وتقديم المساعدة لهم.. 5

تاأّمل الطلبة للاأشكال الناتجة.. 6

التقاط صور للطلبة اأثناء العمل، وعرضها على الموقع ال�لكتروني للمدرسة.. 7

تناول الطلبة البسكويت.. 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي /اأ في كراس الطالب.. 9

صندوق المصادر: بسكويت دائري 
بطعم الشوكول� )غامق اللون( ومحّشو، 

اأعواد خشبّيٌة، صحون بلاستيكّية.

صنـــدوق المصـــادر: قطـــع كرتونيـــة ملونـــة، 
خيـــوط، ل�صـــق، األـــوان، ِمقـــص.

اأزين صفي:
رسم وجهْي القطع )الهلال، البدر( باأحجام مختلفة على قطعة الكرتون، ثُّم قّصها.. 1

مكانية . 2 اإلصاق ال�أشكال على الخيوط باستخدام ل�صق مع ترك مسافة مناسبة في اأعلى الخيط ل�إ
تعليقها في الصف وتزيينه.

مكان استخدام مواد وخامات اأخرى مناسبة، ومنح الطلبة حريّة تصميم المعلقات.. 3 بال�إ

الحرص على متابعة الطلبة في اأثناء العمل، خاّصة لدى استخدام المقّص.. 4

مكان تعليق هذه ال�أشكال في الغرفة الصفية والتقاط صور لها.. 5 بال�إ

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ النشاط الختامي/ب في كراس الطالب.. 6
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الجهاُت ال�أربع3
الدرس

8 حصص

 اأهداُف الدرس:

أربع.. 1 اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى الجهاِت ال�

اأْن َيستنتَج الطالُب اأن الشمَس تُشِرُق من جهة الشرق، وتغرب في جهة الغرب.. 2

اأْن َيتعّرَف الطالُب اإلى اأهمّيِة البوصلِة في تحديد الجهات.. 3

أربع على خريطِة فلسطين.. 4 اأْن ُيحّدَد الطالُب الجهات ال�

خريطة فلسطين



١00

:  هّيا نتذكَّر     النشاُط التمهيديُّ

اأمام/ خلف، فوق/ تحت : 
في . 1 وبعضها  أمام  ال� في  بعضها  يكون  بحيث  الطلبة،  اأمام  المعلّم  طاولة  على  ال�أجسام  وضع 

الخلف، وبعضها فوَق بعض.

استخدام استراتيجية التعلّم القائم على الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل:. 2

اأذكر اأسماء ال�أجسام الموجودة على الطاولة.	 
اأين توجد الكرة؟	 
اأين توجد الدمية؟	 
ماذا يوجد فوق الكتاب؟	 
ماذا يوجد تحت المسطرة؟	 

التنويع في ال�أسئلة حسب مواقع ال�أجسام الموجودة الطاولة.	 

تحت(.. 3 فوق،  )اأمام، خلف،  ومواقعها  الصفية  الغرفة  في  موجودة  اأجسام  عن  الطلبة  سؤال 

مكان وصف مواقع ال�أجسام بالنسبة لمرجع )مصدر، جسم، . 4 اإجمال النقاش بالتركيز على اأنّه بال�إ
نقطة( بـ: اأمام الكرة، خلف الحقيبة، فوق الطاولة، تحت الكتاب.

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 5
توجيه الطلبة لتنفيذ النشاط التمهيدي/ اأ في كّراس الطالب. . 6

يمين/ يسار :
وقوف الطلبة على شكل دائرة كاملة، وتشغيل موسيقى، ودعوة الطلبة للتصفيق اأو عمل حركات . 1

اإيقاعّية خلال ال�ستماع.
عند اإيقاف الموسيقى: يعّرف الطالب ال�أول بنفسه، وبالطالب الذي على يمينه وبالطالب الذي . 2

على يساره، مثل: اأنا ليلى، ومرح على يميني، وحنان على يساري. وعلى الطلبة القيام بذلك 
في فترة توقف الموسيقى فقط.

تتكرر الخطوة )2( حتى انتهاء الطلبة جميعهم من التعريف باأنفسهم وبزملائهم.. 3
 دعوة الطلبة لطرح اأمثلة لها علاقة باليمين واليسار، مثل تناول الطعام باليمين، موقع الطالب . 4

في مقعده، وهكذا ...
توجيه الطلبة لتنفيذ النشاط التمهيدي/ب في كّراس الطالب. . 5
التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة. . 6

المفاهيم ال�أساسية: اأمام/ خلف، فوق/ تحت، يمين/ يسار

صندوُق المصادر: اأجسام متنوعة )مسطرة، قلم، 
كرة، كتاب، دمية، مشبك غسيل، ممحاة، ...(



١0١

النشاط )١(: َنجري ونمرُح في جميع الجهات 

المصادر: كرة سلة، مضرب  صندوق 
مكتوبة  بطاقات  قمع،  طوق،  ريشة، 

أربع .  عليها اأسماء الجهات ال�

النشاط الرياضي:
المهارة الحركّيُة: الجري في اتجاهات مختلفة.

القدرة البدنية: الرشاقة، والتوافق. 
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء؛ على النحو ال�آتي:. 2

انتشار الطلبة انتشارا حّرا وسط الملعب، ووقوف المعلم اأمامهم.	 

عند صافرة المعلم، وقيامه بتوجيه يده نحو اتجاه معين، يجري الطلبة في هذا ال�تجاه، فاإذا 	 
شارات  وّجه يده لليسار مثلا، يبدؤون بالجري نحو اليسار، ويتواصل اللعب بالجري وفقا للاإ

حماء. حتى يتحّقق هدف ال�إ

اأداة . 3 نضع  بحيث  المدرسة،  ساحة  في  رياضّية  اأدوات  توزيع 
أربع، بوضع كرة السلة-  واحدة فقط في كل جهة من الجهات ال�
والطوق في  الجنوب،  الريشة في  الشمال، ومضرب  مثلا- في 
الطلبة  الشرق، والقمع في الغرب -كما يبين الشكل- وتعريف 

باأسماء ال�أدوات.

نحوه بمجرد . 4 أداة التي يذكرها المعلم جرياً  اإلى ال� توّجه الطلبة 
اإلى الطوق جري،  اإلى كرة السلة جري،  سماع النداء، مثلا: 
أربع كلّها مع تكرار  ال� اإلى الجهات  وهكذا حتى يتوجه الطلبة 

التوجه اإلى الجهة ذاتها.

 تطوير النشاط بحيث يتم وضع بطاقات بجانب كل اأداة تدلُّ . 5
مثلاً-  السلة –  فيها، بوضع جانب كرة  الموجودة  الجهة  على 

ل�فتة بقياس مناسب مكتوب عليها الشمال، وهكذا. 
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نداء المعلم: اإلى الشمال كرة جري، فيجري الطلبة باتجاه الشمال، . 6
اأو اإلى الشرق طوق جري، فيجرون باتجاه الشرق، ...

أربع.. 7 تكرار النشاط عدة مرات لتدريب الطلبة على الجهات ال�

الجهة . 8 بذكر  النداء  المعلم  ليوجه  ذلك  بعد  النشاط  تطوير 
فقط، مثلاً: اإلى الغرب جري، واإلى الجنوب جري، وهكذا، 
مكان التطوير على اللعبة عند وصول الطالب للاأداة يقوم  وبال�إ

بتطبيق حركة معينة فيها. 

مثلاً عند وصوله لكرة السلة في الشمال يقوم بعمل تنطيط بها على ال�أرض، اأو عند وصوله 
لمضرب الريشة في الجنوب يقوم بمسكه ومرجحته اأماماً خلفاً - جانباً اأماماً.

مكان فيما بعد تفويض طالب في كل مّرة بتقمص دور المعلم في النداء.. 9 بال�إ

تنفيذ نشاط استرخاء على النحو ال�آتي:. ١0

وقوف الطلبة في دائرة كبيرة وسط الملعب، والقيام ب:	 

- مرجحة الذراعين اأماما خلفا للجانبين، ثّم رفعهما عاليا وتشبيكهما، والثبات اأربع عّدات.

- مّد الذراعين اأماما وتشبيكهما، والثبات اأربع عّدات.

جلوس طويل، وضع الذراعين بجانب الجسم:	 

- تحريك القدمين والفخذين بشكل خفيف.

- ثني الجذع اأماما مع مّد الذراعين، والثبات اأربع عّدات.

- تبادل رفع القدمين عاليا، والثبات في كل جانب عدتين.

الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من وصول الطلبة لوضع ال�سترخاء.. 11

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثّم العودة الى الصّف بانتظام.. 12

اأحدد الجهات ال�أربع :
توجيه الطلبة اإلى نشاط 1/اأ في كّراس الطالب، لتاأمل الصورة والتعبير عنها.. 1

أربع.. 2 تذكير الطلبة باأسماء الجهات ال�

3 .)S      N        W      E( أربعة تعريف الطلبة بالرموز الخاصة بالجهات ال�

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 1/ب في كّراس الطالب.. 4

المفاهيم ال�أساسية: الجهاُت ال�أربع
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صندوق المصادر: بطاقتان ملونتان 
مكتوب عليهما )شروق، غروب(. 

النشاط )2(: شرق وغرب 

تنفيذ النشاط في ساحة المدرسة.. 1

وقوف الطلبة على شكل نصف دائرة، وفتح حوار يبداأ بسؤال: ماذا ترون في السماء؟. 2

توجيه الحوار للحديث عن الشمس، ومتى تظهر، ومتى تغرب.. 3

توجيه الطلبة للانتباه اإلى الشمس والجهة التي تشرق منها، للتوصل اإلى اأن الجهة التي تظهر منها . 4
الشمس هي جهة الشرق واأن الجهة التي تغرب فيها هي جهة الغرب. )ال�نتباه اإلى الطلبة لعدم 

تركيز اأنظارهم نحو الشمس(.

توزيع الطلبة اإلى مجموعتين، لتقف مجموعة في جهة الشرق حاملًة بطاقة " الشرق"، ومجموعة . 5
اأخرى تقف غربا حاملًة بطاقة "الغرب". 

عودة الطلبة اإلى غرفة الصف، وتوجيههم اإلى تنفيذ نشاط 2/اأ في كراس الطالب.. 6

التوصل مع الطلبة  اإلى اأن الشمس تشرق من جهة تُسّمى جهة الشرق، وتغرب في جهة تُسّمى جهة الغرب. . 7

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 2/ب +ج في كراس الطالب. . 9

تكليف الطلبة بملاحظة غروب الشمس مساًء، والتعاون مع اأسرهم لتنفيذ نشاط 2/د في كراس الطالب.. 10

اإثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب. 11

المفاهيم ال�أساسّية: شروق الشمس، غروب الشمس
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عرض خريطة جدارية )سياسية( لفلسطين في موقع مناسب يراه الجميع.. 1

وضع ل�صق ورقي عريض بشكل اأفقي على الخريطة.. 2

تكليف طالبين بكتابة كلمة الشرق )يمين الخريطة( على اللاصق الورقي،  وكلمة  الغرب )يسار الخريطة(.. 3

وضع ل�صق ورقي على الخريطة بشكل عمودي )من اأعلى اإلى اأسفل(.. 4

استخدام استراتيجية العصف الذهني، وطرح مجموعة من ال�أسئلة، مثل:. 5

أربع؟	  لماذا ُسمّيت بالجهات ال�

ماذا نُسّمي الجهة التي يقع فيها الجزء العلوي من الخريطة؟	 

ماذا نُطِلق على الجهة التي يقع فيها الجزء السفلي من الخريطة؟	 

تدريب الطلبة على تحديد مواقع مدن فلسطينية على الخريطة )الناصرة، اأريحا، القدس، بيت . 6
لحم، الخليل، غزة، صحراء النقب، وغيرها(، وتدريبهم على تحديد المدينة التي يسكنون فيها، 

اأو يتبعون لها. 

الصور، . 7 الخرائط/  اأعلى  تُسّمى »الشمال«، وهي في  والتركيز على وجود جهة  النقاش  اإجمال 
وجهة اأخرى تُسّمى "الجنوب" تقع في اأسفل الخرائط/ الصور.

الحرص على اإشراك جميع الطلبة في النقاش، ومراعاة الفروق الفرديّة.. 8

ظواهر فلسطينية :
توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الخريطة الواردة في نشاط 3/اأ في كّراس الطالب.. 1

اأسئلة، مثل:. 2 والنقاش من خلال طرح مجموعة  الحوار  القائم على  التعلم  استراتيجية  استخدام 

النشاط )3(: في خريطة وطني اأربُع جهات 

جداريـــة  خريطـــة  المصـــادر:  صنـــدوق 
لفلســـطين، ل�صـــق ورقـــّي عريـــض، اأقـــلام 
فلوماســـتر، لوحـــة جيـــوب اأو لوحـــة وبريـــة، 

بطاقـــات كرتونّيـــة.
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في اأّي جهة تقع مدينة اأريحا حسب ما تشاهدون في الشكل؟ 	 

في اأّي جهة تقع مدينة الناصرة؟	 

تحضير بطاقات يكتب على عدد منها اأسماء ظواهر جغرافية فلسطينية مثل : المدن، وصحراء . 3
أبيض المتوسط، البحر الميت، بحيرة طبريا، خليج العقبة(، وبطاقات تُكتب  النقب، )البحر ال�

أربع، كما يوضح الجدول: عليها الجهات ال�

موقعها في خريطة فلسطين اسم الظاهرة

الشمال مدينة الناصرة

الشرق مدينة اأريحا

الوسط مدينة القدس

الوسط مدينة بيت لحم

الوسط مدينة الخليل

الغرب مدينة غزة

الجنوب صحراء النقب

الغرب أبيض المتوسط البحر ال�

الشرق البحر الميت

استخدام لوحة الجيوب اأو اللوحة الوبرية )تحتوي على عامودين(، لتدريب الطلبة على التوفيق . 4
بين اسم الظاهرة الجغرافية الفلسطينية، والجهة الواقعة فيها بالنسبة لمدينة القدس.

مراعاة اإشراك جميع الطلبة في النشاط.. 5

يمكن للمعلم تصميم لوحة ضوئية الكترونية للتعبير عن المطلوب من النشاط.. 6

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 3/ب في كراس الطالب.. 7
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تنويه للمعلم: توجيه الطلبة عند تنفيذ النشاط 3/ج اإلى اقتراح حوار بين ريم والسائح، ويمكن 
فادة من النموذج ال�آتي: ال�إ

» الّسائح: لو َسمحِت، َكيف اأستطيُع ال�ْنِتقاَل من َمدينة اأريحا اإلى َمدينة َبْيَت َلحم؟

ريم: توّجه ِجهة الَغرب، ثم تابع َطريَقَك باتجاِه الَجنوب، وعندها ستمرُّ في مدينة الُقْدس، 
ثُم تَوجه اإلى الَجنوب منها، وحينها َسَتصُل اإلى َمدينة َبْيت َلحم.

الّسائُح: شكرًا َلِك.

كر، وَمرحبًا ِبَك في فَِلْسطين.«  ريم: ل� داعي للشُّ

استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي. . 8

تكليف الطلبة بمساعدة اأسرهم بتنفيذ نشاط 3/د في كّراس الطالب.. 9

التنويه للطلبة باإحضار ملابس الرياضة للحصة القادمة.. 10

المفاهيم ال�أساسّية : الجهات ال�أربع في خريطة فلسطين
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خريطة فلسطين
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النشاط الرياضي: الجهات ال�أربع.
حساس بكرة السلّة. المهارة الحركّية: الجري في اتجاهات مختلفة، وال�إ

القدرة البدنية: الرشاقة، والتوافق. 
تنفيذ النشاط في ملعب المدرسة.. 1

تنفيذ نشاط اإحماء، على النحو ال�آتي:. 2

توزيع الطلبة الى مجموعتين، بحيث يقف طلبة المجموعة ال�أولى على شكل دائرة، واأياديهم 	 
الثانية حولهم بتشكيل دائرة خارجية وهم غير متشابكي  متشابكة، ويقف طلبة المجموعة 

ال�أيدي.

مع اإشارة البدء:	 

- يركض الطلبة في الدائرة الداخلية ركضا جانبيا باتجاه عقارب الساعة، وهم متشابكو ال�أيدي.

- يركض الطلبة في الدائرة الخارجية بال�تجاه ذاته.

- عند مناداة المعلم )قف( يقف الطلبة في الدائرة الداخلية. وبسرعة يحاول الطلبة في الدائرة 
الدائرة  اأفراد مجموعة  يحاول  في حين  بينهم،  من  وذلك  اإلى وسطهم  الدخول  الخارجية 

أقدام، والتقارب لسّد الفراغات. الداخلية منعهم من خلال ضّم ال�

فاإن 	  الداخلية،  الدائرة  اإلى وسط  الدخول  في  الخارجية  الدائرة  من  ال�فراد  اأحد  نجاح  عند 
مجموعته تحرز نقطة، واإذا لم ينجح اأي منهم من الدخول فاإن المجموعة ال�أخرى تحرز نقطة.

حماء.	  تكرار اللعب، ومراعاة تبادل ال�أدوار بين المجموعتين حتى يتحقق هدف ال�إ

أربعة . 3 ال� الجهات  أربعة على  ال� الجهات  اأسماء  عليها  بطاقات  عليها  اأقماع ملصق  اأربعة  توزيع 
للملعب. 

انتشار الطلبة انتشاراً حراً وسط الملعب، واإعطاء كل طالب كرة.. 4

مع اإشارة البدء ومناداة المعلم )شمال/ تنطيط( يقوم الطلبة بتنطيط الكرات باتجاه قمع الشمال، . 5
وعند مناداته )جنوب/دحرجة( يدحرج الطلبة الكرة باتجاه قمع الجنوب، وعند مناداته )شرق/ 

صندوق المصادر: كرات سلة، 
اأقماع، كراسي، بطاقات مكتوب 

أربع. عليها الجهات ال�
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رمي ولقف( يرمي الطلبة الكرة مع تحّرك باتجاه قمع الشرق، وعند مناداته )غرب /جري بالكرة( 
يحمل الطلبة الكرة باليدين ويجرون بها باتجاه قمع الغرب.

تكرار اللعب اأكثر من مّرة، وبعد حفظ الطلبة للحركات ينادي المعلم على الجهة فقط دون ذكر . 6
الحركة، فيقوم الطلبة بتطبيق الحركات المطلوبة مع ذكر المعلم الجهة فقط.

وباإمكان . 7 والغرب،  للشرق  الحركات  وتوحيد  والجنوب،  للشمال  الحركات  توحيد  مكان  بال�إ
المعلم ابتكار اأي حركات اأخرى يريد من الطلبة تطبيقها.

اإلى . 8 الصف  تقسيم  فيمكن  كبيرا،  الصف  عدد  كان  واإذا  كافية،  اأدوات  توافر  عدم  في حال 
مجموعات؛ مجموعة تشاهد، ومجموعة تلعب مع تبادل ال�أدوار بينهم، اأو تقسيم الملعب الى 

قسمين واللعب في مجموعتين بالطريقة السابقة نفسها.

مراعاة تطبيق المعلم الحركات مع الطلبة.. 9

أربعة. . 10 اإتاحة المجال للطلبة ل�أخذ دور المعلم والمناداة باأسماء الجهات ال�

تنفيذ نشاط استرخاء، على النحو ال�آتي:. ١١

وقوف الطلبة في تشكيل دائرة كبيرة:	 

- الوقوف، مع رفع الذراعين عاليا، وعمل )شهيق وزفير( بتكرار اأربع مّرات.

- الوقوف، واأرجحة الذراعين جانبا اأماما، وعمل )شهيق وزفير( بتكرار اأربع عّدات.                                                                                                                                

- الوقوف، واأرجحة الذراعين جانبا اأماما.

جلوس الطلبة جلوس تربيع على ال�أرض في تشكيل دوائر:	 

- دحرجة الكرة بين طلبة المجموعة بالتبادل.

جلوس طويل، ووضع الذراعين بجانب الجسم:	 

 - ضم الركبتين على الصدر، والثبات اأربع عّدات. 

- تحريك القدمين والفخذين حركة خفيفة بتكرار 6 عدات. 

- الوقوف وال�صطفاف في قاطرات، والتاأكد من وصول الطلبة اإلى وضع ال�سترخاء التام.

توجيه الطلبة اإلى غسل ال�أيدي وشرب الماء، ثم العودة اإلى الصفِّ بانتظام.. 12
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النشاط )4(: البوصلة  

قراءة القصة على مسامع الطلبة باستخدام استراتيجية السرد القصصي.. 1

نصُّ القّصة :
» اأحمد فتى يعيش في مدينة حيفا، كان اأبوه بحارًا يسافر عبر البحار، وعندما يعود 

كان يروي مغامراته البحرية الكثيرة ل�بنه اأحمد، الذي يحلم اأن يصبح ذات يوم بّحارًا 
مثل والده.

 ذات يوم، طلب اأحمد من والده اأن يصحبه معه في رحلته القادمة، وفعلا وافق ال�أب 
على ذلك، خاّصة واأن الرحلة القادمة كانت اإلى منطقة قريبة، ومقابل ذلك وعد اأحمد 

والده باأن يجتهد في دراسته.
 في اأثناء الرحلة انتبه اأحمد اإلى اأداة يستخدمها والده، فبادر بسؤاله: ما هذه ال�أداة يا اأبي؟ 
 فاأجابه: اإنها البوصلة،اأستخدمها لتحديد الجهات ال�أربع للوصول اإلى المنطقة المطلوبة.

 عندها ساأل اأحمد: هل اأستطيع يا اأبي اأن اأشتري بوصلة بعد عودتنا من الرحلة؟ «
توجيه الطلبة اإلى تاأّمل الصورة الخاصة بالنشاط 4/اأ في كّراس الطالب.. 2

استخدام استراتيجية التعلم القائم على الحوار والنقاش من خلال طرح مجموعة اأسئلة، مثل: . 3

ما مهنة والد اأحمد؟	 

ماذا طلب اأحمد من والده؟	 

ما الذي استخدمه والد اأحمد اأثناء الرحلة؟	 

ما اأهمّية استخدام البوصلة؟	 

هل شاهدتم بوصلة من قبل؟ واأين ؟ 	 

اقترح عنوانا مناسباً للقصة. 	 

عرض بوصلة اأمام الطلبة لتاأملها، اأو عرض صورتها الكترونياً باستخدام جهاز العرض، اأو ورقيا . 4
بقياس مناسب يراه الجميع.

أربع التي تظهر فيها، والمؤشر.. 5 ال�ستماع اإلى وصف عن البوصلة، وخاّصة الجهات ال�

مراعاة اشتراك جميع الطلبة في النقاش.. 6

أربع. . 7 اإجمال النقاش، والتركيز على اأن البوصلة اأداة تستخدم لتحديد الجهات ال�

صندوق المصادر: بوصلة اأو صورة 
بوصلة، حاسوب، جهاز عرض.
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استخدام اإحدى اأدوات التقويم الحقيقي.. 8

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ نشاط 4/ب في كّراس الطالب. . 9

اثارة تفكير الطلبة من خلال توجيههم اإلى قضية )اأفكر واأناقش( في كراس الطالب.              . 10

المفاهيم ال�أساسية: البوصلة

توجيه الطلبة اإلى النشاط الختامي/ اأ  في كّراس الطالب.. 1

اإنتاج الطلبة لوحة كول�ج كما هو موضح في النشاط الختامي/ب في كراس الطالب، والخطوات  هي:. 2

أربع.	  توزيع الطلبة في مجموعات اأربعة، وتسمية كل مجموعة باسم جهة من الجهات ال�

تكليف طلبة كل مجموعة في وقت سابق بتحضير صور متنوعة )قد تكون صورهم الشخصية(، 	 
ورسومات من اإعدادهم، ومواد، وخامات )قطنية، بلاستيكية...(، وحبوب، واأشكال يحّبون 
اإلصاقها على اللوح في الجهة الخاصة بهم. )يمكن تشجيعهم على اإحضار صور: شمس،  

قمر، ظواهر فلسطينية ... اإلخ(.

أربع( لتكون 	   تحضير لوح بوليجال، ووضع بطاقة في منطقة الوسط مكتوب عليها )الجهات ال�
بمثابة مرجع، كما هو مبين في الشكل وتثبيته على اأحد جدران الغرفة الصفية.

صندوق المصادر: لوح بوليجال، 
ول�صق.

النشاط الختامي: نلصُق في الجهات ال�أربع ونستمتع
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المواد 	  لصاق  ل�إ -على حدة-  اأفراد كل مجموعة  وتوجه  ل�صقة،  بمادة  تزويد كل مجموعة 
والخامات والصور الخاصة بهم في الجهة المخصصة حسب اسمهم.

مكان اأن يصنع الطلبة بطاقة جميلة مكتوب عليها اسم الجهة الخاصة بهم ويلصقونها 	   بال�إ
مع ال�أشياء.

مشاهدة بقية اأفراد المجموعات زملاءهم وهم يلصقون.	 

انتهاء العمل مع انتهاء عمل اأفراد المجموعة الرابعة.	 

اختيار ممثل عن كل مجموعة للحديث عّما األصقوه في الجهة الخاصة بهم، وباإمكان طلبة . 3
المجموعات ال�أخرى طرح ال�أسئلة، وتقديم مداخلات.

التقاط صور للطلبة اأثناء العمل، وعرضها في الصفحة ال�لكترونية للمدرسة.. 4

ليزود . 5 المعلّم مواد وخامات وصور  النشاط، لذا يجّهز  الطلبة في  الحرص على اشتراك جميع 
الطلبة بها في حال لم يحضروها.
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عاقة اإرشادات التعامل مع ذوي ال�إ

عاقة وقد شمل هذا ال�هتمام الجوانب التشريعية  ال�إ ازداد ال�هتمام في السنوات الماضية بحقوق ال�أشخاص ذوي 

عاقة بالحركات العالمية التي  والحقوقية والبرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئة، وقد تاأثرت برامج ال�أشخاص ذوي ال�إ

عاقة  دعت اإلى اإصلاح التعليم وقد ساعد ذلك وجود التشريعات والقوانين التي اأكدت على حق ال�أشخاص ذوي ال�إ

عاقة منذ  في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم. لقد تبنت وزارة التربية والتعليم العالي ال�هتمام  بالطلبة ذوي ال�إ

عام 1995 وعملت على دمجهم في المدارس من خلال تبنيها للعديد من البرامج منها :برنامج التعليم الجامع، 

برنامج مراكز المصادر، برنامج غرف المصادر.

رشادات  عاقة ضمن المدارس العامة، وهذه مجموعة من ال�إ دارة المعنية بدمج الطلبة ذوي ال�إ تقوم الوزارة ممثلة بال�إ

مقدمة للمعلم، حول كيفية التعامل مع الفئات التي يتم دمجها ضمن المدارس، وهذه الفئات هي:

عاقة الحركية. ال�إ عاقة البصرية، الكلية والجزئية.    ال�إ

بطء التعلم. عاقة السمعية، الكلية والجزئية.    ال�إ

صعوبات التعلم. اضطرابات النطق.     

عاقات البصرية: ذوو ال�إ

ضاءة . 1 ضاءة المناسبة في اأماكن جلوس الطالب، بحيث ل� تكون خافتة ، مع الحرص على اأن تكون ال�إ توفير ال�إ

على جانبي الطالب في اأثناء جلوسه ل� اأمامه مباشرة، اإضافة اإلى التاأكد من جلوسه اإلى جانب النافذة لضمان 

ضاءة الجيدة. ال�إ

تشجيع الطالب على استعمال ال�أدوات المعينة عند الضرورة كالمسجلات وارتداء النظارات الطبية باستمرار، مع . 2

اإعطائه وقتا اأطول من الوقت الذي يعطى للطلبة العاديين ليتمكن من اأداء المهمات التي يكلف بها .

استخدام اسم الطالب عند الحديث معه عندما يكون ضمن جماعة حتى يتاأكد من اأن كلام المعلم موجه اإليه . 3

وليس لشخص اآخر، وعند الكتابة على اللوح ) السبورة( على المعلم اأن يقراأ كل ما يكتب حتى يتابع الطالب 

الموضوع.

السماح للطالب المكفوف كليا استخدام اآلته الخاصة لكتابة ملاحظاته داخل الصف اأو حل الواجبات الصفية، . 4
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مع توفير المناخ النفسي له وعدم اإحراجه اإذا كان اأداؤه اأقل من المستوى المطلوب.

عاقات السمعية: ذوو ال�إ

1. تحدث بصوت مسموع بحيث ل� يكون مرتفعا ، ولتكن سرعتك بالكلام متوسطة.

2. اأعد صياغة الفكرة اأو السؤال ليصبح مفهوما اأكثر واحصل على التغذية الراجعة من الطالب للتاأكد من فهمه للموضوع.

أفلام،و دع الطالب يجلس في المكان الذي  3. استخدم المعينات البصرية اإلى الحد ال�أقصى الممكن، مثل: ال�

فادة من المعلومات البصرية والطلبة ال�آخرين والمعلم. يسمح له بال�إ

4. شجع الطالب الضعيف سمعيا على المشاركة في النشاطات الصفية وطور مهارات التواصل لديه.

الطلبة الذين يعانون اضطرابات نطقية:

اأن للصبر وحسن  حباط، ، كما  بال�إ الطالب، حتى ل� يشعر  اإلى  ال�ستماع  اأثناء  بالصبر وسعة الصدر  التحلي   .1

أثر في الجانب التربوي والنفسي للطالب، ليظل قادرا على ال�ستمرار في اأدائه الناجح. صغاء اأكبر ال� ال�إ

2. تجنب مساعدة الطالب في اأثناء كلامه بنطق الكلمة بدل� منه، اأو تكميلها نيابة عنه حين يتلعثم في نطقها ل�ن 

ذلك يؤدي اإلى تعرضه للحرج وال�ضطراب، مع تجنب اإجباره على اإعادة الكلمة التي يتلعثم اأو يلثغ في نطقها اأمام 

ال�آخرين.

3. تشجيع الطالب الذي يعاني من اضطرابات نطقية على المشاركة في العمل الجماعي لمساعدته على التغلب على 

أنهما يزيدان الضغوطات  مكان، مع تجنب التوجيه والتدريب الصارمين، ل� الصعوبات النطقية التي يواجهها قدر ال�إ

النفسية على الطالب و يسببان له القلق.

4. استخدام اللغة السليمة في مخاطبة الطالب في كل المواقف، وتجنب تكرار ما يصدر عنه من نطق غير سليم .

عاقات الحركية: ذوو ال�إ

اضطراب وخلل غير حسي تمنع الطالب من استخدام جسمه بشكل طبيعي للقيام بوظائف الحياة اليومية.. 1

اإيلاء الطالب ذي الصعوبات الحركية ال�هتمام الكافي في الحدود والمواقف المناسبة.. 2

مكاناته وقدراته واحتياجاته.. 3 توفير البدائل من ال�أنشطة والمواقف الملائمة ل�إ

العمل على رفع معنوياته عن طريق اإقناعه بالقيام بال�نجاز السليم مثل غيره من الطلبة العاديين وتكليفه بمهمات تناسب اإمكاناته.. 4

 ل� تتعامل مع المعاق حركًيا بشكل مفاجئ، بل ل� ُبد ل�أي خطوة تخطوها معه اأن يكون مخطط لها جيًدا.. 5
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بطيئو التعلم:

حصول  بعد  مباشرة  التعزيز  وتقديم  واللفظية(  والرمزية  والمعنوية  )المادية  المتنوعة  التعزيز  اأساليب  استخدام   .1

ال�ستجابة المطلوبة.

2. التنويع في اأساليب التعليم المتبعة التي من اأهمها التعليم الفردي والتعليم الجماعي.

3. الحرص على اأن يكون التعليم وظيفيا يخدم في حياته ويخطط له مسبقا على نحو منظم.

4. التركيز على نقاط الضعف التي يعاني منها هؤل�ء الطلبة وتقوية الجوانب ال�يجابية ونقاط القوة عندهم.

ذوو صعوبات التعلم:

أمامي لتجنيبها كل ما يشرد الذهن،ويشتت ال�نتباه. 1. ضرورة جلوس هذه الفئة في الصف ال�

2. اإشراك الطالب في ال�أنشطة المختلفة، وتكليفه ببعض ال�أعمال البسيطة التي تلاءم قدراته.

والمحسوسة  والبصرية  تربوية كالسمعية  باستعمال وسائل  الطالب  متناول  المفاهيم وجعلها في  تبسيط  3. ضرورة 

المناسبة للدرس، وتكون ذات معنى له.

أقران. 4. تحفيز الطالب على المشاركة داخل الفصل وتشجيعه على العمل الجماعي مع ال�

اإرشادات التعامل مع الطلبة المتفوقين

لتتناسب هذه . 1 متفوق،  يدل على وجود طالب  ما  المعلم  يكتشف  ال�أنشطة حين  في مستويات  تعديل  اإجراء 

ال�أنشطة مع حاجات التفوق عند هذا الطالب وتولد التحدي عند الطلبة ال�آخرين اإذ اأن ال�أنشطة التي تكون دون 

مستوى قدرات الطالب المتفوق تؤدي اإلى تراجع اهتمامه واإلى هبوط مستوى الدافعية عنده .

اإعلام اأولياء الطلبة المتفوقين على نحو دوري ومستمر عن ال�أنشطة الخاصة بهؤل�ء الطلبة وتوضيح دورهم تجاه . 2

مكانات المطلوبة لتنمية مواهبهم وقدراتهم ورعايتها. اأبنائهم المتفوقين من ناحية توفير الجو المناسب وال�إ
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التقويم البديل

ــول�ً  ــوي، وتح ــر الترب ــي الفك ــداً ف ــاً جدي ــل )Alternative Assessment( توجه ــوي البدي ــم الترب ــد التقوي يع

ــي المراحــل  ــم ف ــن واأدائه ــل المتعلمي ــم تحصي ــاس وتقوي ــي قي ــة الســائدة ف ــات التقليدي ــي الممارس ــاً ف جوهري

ــل  ــم البدي ــم التقوي ــن مفاهي ــة بي ــة حــول العلاق ــات التربوي أدبي ــي ال� ــرت اإشــكاليات ف ــة. ظه ــة المختلف التعليمي

أداء  ال� )Alternative Assessment(، وتقويــم 

)Performance Assessment(،  والتقويــم الحقيقي) 

آتــي  ال� الشــكل  Authentic Assessment( .يمثــل 

العلاقــة بيــن المفاهيــم الثلاثــة :

التقويم البديل :
ل� يعتمــد علــى توظيــف ال�ختبــارات التحصيليــة التقليدية 

التــي تتطلــب مــن المجيــب فقــط اســتدعاء المعلومــات 

ــر  ــى اأســاليب واأدوات غي ــن الذاكــرة واإنمــا يعتمــد عل م

نجــاز،  أداء، وحقائــب ال�إ ــارات ال� ــة تشــمل: اختب تقليدي

ــف الطــلاب،  ــة، وصحائ ــلات، وال�أوراق البحثي والمقاب

أقــران، المشــروعات...وغيرها. والعــروض العمليــة والشــفوية، التقويــم الذاتــي، تقويــم ال�

تقويم ال�أداء :
تقويــم يتطلــب مــن الطالــب اأداء مهمــة حقيقيــة مثــل: )كتابــة مقــال، تصنيــف اأشــياء، اإعــداد مشــروع، اإجــراء 

تجربــة .. الــخ(.

التقويم الحقيقي:

يتطلب من الطالب اأداء مهمة حقيقية ذات صلة بحياته الشخصية ال�جتماعية.

التقويم البديل

تقويم ال�أداء

 التقويم
الحقيقي
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تقويم اأداء الطلبة داخل الصف المدرسي :

المحادثــة الشــفوية ، القــراءة الجهريــة ، التعبيــر التحريــري ، حــل مســائل كلاميــة ، اإجــراء التجــارب المختبريــة 

ــة، عمــل الصحائــف المدرســية،  ــم البحــوث ، النشــيد ، اإجــراء دراســات ميداني ــة )الخــط( ، تصمي ، الكتاب

التصويــر،  برمجــة الحاســوب ، رســم الخرائــط ، تكويــن المجســمات ... 

مكونات تقويم ال�أداء :

مهام ال�أداء :
أنشــطة، اأو اأداء عمــل معيــن بطريقــة مناســبة، ومثــال ذلــك:  يمكــن اأن تتطلــب اإجــراء عمليــات اأو سلســلة مــن ال�

ــة،  ــة موســيقية، وحــل مســائل رياضي ــى اآل ــة، والعــزف عل ــوح بلغــة اأجنبي ــة، واإجــراء حــوار مفت القــراءة الجهري

ــى  ــة عل أدائي ــز المهمــة ال� ــك. ففــي هــذه الحــال�ت يكــون تركي ــر ذل ــن، وغي ورســم خريطــة، اأداء حركــي معي

أنشــطة  أداء مســتويات جــودة اأو نوعيــة العمليــات المتضمنــة فــي ال� النشــاط اأثنــاء اأدائــه، وتعكــس قواعــد تقديــر ال�

أداء. اأو ال�

النتاجات :
أداء ابتــكار اأو تكويــن نتاجــات مركبــة تحقــق مســتويات جــودة معينــة، وتقــدم هــذه  يمكــن اأن تتطلــب مهــام ال�

أداء ذاتــه، ومثــال ذلــك: اأوراق بحثيــة، وزخــارف اأو مصنوعــات  النتاجــات كوحــدة متكاملــة منفصلــة عــن ال�

يدويــة، ومعــارض علــوم، ومجســمات هندســية، وغيــر ذلــك. ويتــم تقييــم هــذه النتاجــات اســتناداً علــى محكات 
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تتضمــن خصائــص الجــودة التــي ينبغــي اأن تتوافــر فــي كل منهــا. ففــي هــذه الحــال�ت ل� يكــون ال�هتمــام مركــزاً 

علــى عمليــة ابتــكار اأو تكويــن النتــاج، واإنمــا علــى خصائــص النتــاج النهائــي ونوعيتــه.

اأدوات التقويم البديل:

١ -:Check list قوائم الرصد/الشطب

أفعــال اأوالســلوكيات التــي يرصدهــا المعلــم اأو المتعلــم لــدى قيامــه  تشــمل قوائــم الرصــد اأوالشــطب قائمــة ال�

بتنفيــذ مهمــة اأومهــارة تعليميــة واحــدة اأو اأكثــر، وذلــك برصــد ال�ســتجابات علــى فقراتهــا باختيــار اأحــد تقديريــن 

أزواج التاليــة: صــح اأو خطــاأ، نعــم اأول�، موافقــاأ وغيرموافق.وتعــد مــن ال�أدوات المناســبة لقيــاس مــدى  مــن ال�

تحقــق النتاجــات التعليميــة.

اسم الطالب: _________ الصف: _____  الشعبة: __  التاريخ: _______

ل�نعمالصفة / السمةالرقم

يعي .....................................1

يسهم في ................................2

يتقن استخدام ............................3

يراعي قواعد السلامة ...................4

يحافظ على ..............................5

6.........................................

2. سلالم التقدير وتقسم الى : 

اأ- الرقميــة Rating scale: تقــوم ســلالم التقديــر علــى تجزئــة المهمــة اأو المهــارة التعليميــة المــراد تقويمهــا 

اإلــى مجموعــة مــن المهــام اأو المهــارات الجزئيــة المكونــة للمهــارة المطلوبــة، بشــكل يظهرمــدى امتــلاك الطلبــة 
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لهــا، وفــق تدريــج مــن اأربعــة اأو خمســة مســتويات، يمثــل اأحــد طرفيهــا نعــدام اأو نــدرة وجــود المهــارة، فــي حيــن 

يمثــل الطــرف ال�آخــر تمــام وجودهــا بجــودة عاليــة.

أداء اأو السلوكالسمة مستوى ال�
12345678910ال�نتباه....
12345678910الدقة.....

12345678910الحرص....

..........12345678910

ال�سم:................ المبحث: ................    الدرس:.................... 

أداء اأو السلوكالسمة مستوى ال�
12345678910 اأمل
12345678910 علا
12345678910اآل�ء
12345678910 مرح

أداة للمعلــم اأن يــدرج مســتويات المهــارة المــراد تقويمهــا لفظيــاً اإلــى  ب- اللفظيــة Rubric: تتيــح هــذه ال�

عــدد مــن المســتويات بشــكل مفصل،حيــث يتــم تحديــد وصــف دقيــق لمســتوى اأداء الطلبــة ، ممــا يمكــن 

أدائهــم. المعلــم مــن تزويــد الطلبــة بالتغذيــة الراجعــة التــي يحتاجونهــا كمــا يوفرتقويمــاً تكوينيــاً ل�

الصف : .................  البحث : ................. الدرس : ..................

أداءالرقم السلوك / ال�
التقدير

اأبداًاأحياناًدائماً

يؤدي المهارة ..........

يحافظ على ...........

يطرح ................

.......................
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الصف : ..................  البحث : ................. الدرس : ..................

 اسم
الطالب

أدائيالمعرفي  الوجداني ال�

 يمتلك الطالب
 المعرفة
 السابقة

 يعرف
 مفهوم

.......

 يذكر
 معيقات

........

 ينفذ ما هو
 مطلوب

 منه

 يتسلسل
 في تنفيذ

 المهام

 يتقبل
 اآراء

 زملاءه

 يتنازل عن راأيه
 عندما يتبين له

 خطاأ

5 – 0 5 – 0 5 – 0 3 – 0 3 - 02 - 02 - 0

 :Learning Log 3. سجل وصف سيرالتعلم

اإن تعبيــر الطالــب كتابيــا حــول اأشــياء قراأهــا اأوشــاهدها اأوتعلمهــا، تتيــح للمعلــم فرصــة ال�طــلاع علــى اأراء الطلبــة 

واســتجاباتهم مــن خــلال ســجل وصفهــم لســير تعلمهــم وكيفيــة ربــط مــا تعلمــوه مــع خبراتهــم الســابقة ومواقــف 

أداة علــى وجــود معلــم قادرعلــى خلــق بيئــة اآمنــة تشــجع الطلبــة علــى  الحيــاة، لــذا يعتمــد نجــاح تطبيــق هــذه ال�

التعبيــر بحريــة عمــا يشــعرون بــه، دونمــا خــوف اأو رهبــة مــن التاأثيرالســلبي لمــا يكتبــون علــى  درجــة تحصيلهــم.

:Anecdotal Records 4. السجل القصصي

 يقــدم الســجل صــورة واضحــة عــن جوانــب النمــو الشــامل للمتعلــم، مــن خــلال تدويــن وصــف مســتمر لمــا 

تــم ملاحظتــه علــى اأدائــه ممــا يقــدم للمعلــم مؤشــراً صادقــاً يمكنــه مــن التعــرف اإلــى شــخصية المتعلــم ومهاراتــه 

واهتماماته.

 :)Portfolio5. حقائب اإنجاز الطلاب )البورت فوليو

حقيبــة /ملف/ســجل لتجميــع عينــات منتقــاة متنوعــة مــن اأعمــال الطالــب تــم اختيارهــا مــن ِقَبِلــِه ومعاونيــه مــن 

المعلــم وغيــره، تعكــس اإنجازاتــه وتقدمــه خــلال فتــرات متتابعــة مــن الزمــن فــي مجــال اأو اأكثــر مــن المجــال�ت 

الدراســية ويتــم الحكــم عليهــا وتقويمهــا وفــق معاييــر ومحــكات محــددة ومعلومــة لديــه مســبقاً.
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6. مشروعات الطلاب: 

عمــل اأو نشــاط يختــاره الطالــب مــن قبــل المعلــم ذا علاقــة بموضوعــات الدراســة، ويتــم اإنجــازه داخــل المدرســة 

وخارجهــا، بقصــد تحقيــق اأهــداف تدريســية معينــة، وعــادة مــا يمــر هــذا العمــل اأو ذلــك النشــاط بعــدة مراحــل، 

هــي اختيــار المشــروع، والتخطيــط للتنفيــذ، التنفيــذ، والتقييــم، وقــد يســتغرق اإتمامــه عــدة اأيــام عــادة وقــد تمتــد 

لعدة شــهور.

7. العروض: 

ــة، حــل مســاألة ...الــخ( اأمــام  ــر البحــث، لوحــة فني ــة اإنجازاتهــم فــي اأداء المهمــة )تقري وفيهــا يعــرض الطلب

ــة زملائهــم بالصــف. بقي

8. صحائف الطلاب: 

تقاريــر ذاتيــة يعدهــا الطالــب عــن اأدائــه فــي اإنجــاز المهــام الحقيقيــة شــاملة مــا يــراه مــن نقــاط القــوة ونقــاط 

أداء. أداء فضــلاً عــن تاأملاتــه الذاتيــة حــول هــذا ال� الضعــف فــي هــذا ال�

9. ال�متحانات: 

اختبــارات اإنجــاز مــن اإعــداد المعلــم وليســت ال�ختبــارات المقننــة الســابقة، وفــي هــذا النــوع مــن ال�ختبــارات 

يعطــي التلاميــذ فــرادى اأو فــي مجموعــات مهمــات معينــة ويطلــب منهــم اإنجازهــا. يراقــب المعلــم اإنجــازات 

تلاميــذه، ويتحــدث معهــم فــرادى اأو فــي مجموعــات، ويجــري معهــم المقابــلات الشــخصية ليتعــرف علــى 

مســتوياتهم، ودرجــة تقدمهــم فــي اإنجــاز هــذه المهمــات، ســواء كانــت فرديــة ومحــدودة او علــى شــكل ســؤال 

مفتــوح او اأي شــكل اآخــر.

ويمكن توثيق اأداء الطلاب بطرق عديدة منها:
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الملاحظــة المباشــرة: يقــوم المعلــم بتوثيــق ملاحظاتــه عــن كل تلميــذ اأثنــاء تنفيــذ نشــاطات التعلــم --

ورصــد ذلــك فــي قوائــم شــطب اأو ســلالم تقديــر اأو علــى شــكل ملصقــات فــي ملفــه. كمــا يمكــن 

تعزيــز اأســلوب الملاحظــة باإجــراء المقابــلات الشــخصية مــع الطالــب.

الســجلات الســردية: يحتفــظ المعلــم بمفكــرة يوميــة تضــم قســماً خاصــاً بــكل واحــد مــن الطلبــة، --

ــر  ــة، وغي ــران والمــواد التعلمي أق ــة وتفاعلاتهــم مــع ال� ــر ال�أكاديمي ــة، وغي وســجل اإنجازاتهــم ال�أكاديمي

ذلــك مــن المعلومــات ذات الصلــة.

ن المعلــم ملفــاً لــكل طالــب يتضمــن عينــات مــن عملــه فــي فنــون اللغــة -- عينــات مــن ال�أعمــال: ُيَكــوِّ

اأو الرياضيــات اأو الفنــون اأو المجــال�ت ال�أخــرى التــي تتولــى مســؤوليتها. 

اأشــرطة ســمعية: يســتخدم المعلــم ال�أشــرطة الســمعية )كاســيت( لتســجيل عينــات مــن القــراءة --

ــة(، ولتســجيل اأيضــاً  ــد النهاي ــة القصــة عن ــد رواي ــه يعي ــم اجعل ــى مســجل ث ــراأ عل ــب يق )اجعــل الطال

نــكات الطلبــة وقصصهــم واأحاجيهــم وذكرياتهــم واآراءهــم وعينــات اأخــرى. 

اأشــرطة فيديــو: يســتخدمها المعلــم لتســجيل قــدرات الطالــب فــي المجــال�ت التــي يصعــب توثيقهــا --

بــاأي طريقــة اأخــرى. )مثــلاً: تمثيــل دور مســرحية مدرســية، ال�ســتيلاء علــى تمريــرة مبــاراة لكــرة القــدم، 

تقديــم مشــروع بيئــي(، وتســجيل الطــلاب وهــم يقدمــون المشــروعات التــي اأكملوهــا.

التصويــر الفوتوغرافــي: يحتفــظ دائمــاً بالكاميــرا بيــدك لتلتقــط صــوراً ل�أشــياء يعملهــا الطــلاب ول� --

أبعــاد، اختراعــات، مشــروعات عمليــة وفنيــة(. يمكــن ال�حتفــاظ بهــا )مثــلاً: تركيبــات ثلاثيــة ال�

مفكــرات الطــلاب: يســتطيع الطــلاب ال�حتفــاظ بمفكــرات مســتمرة لتجاربهــم فــي المــدارس، بمــا --

فــي ذلــك كتابــة موضوعــات، ورســوم تخطيطيــة، ورســوم غيــر هادفــة، ورســوم اأخــرى.

ســجلات يحتفــظ بهــا الطــلاب: يحتفــظ الطلبــة بســجلاتهم الخاصــة عــن تقدمهــم ال�أكاديمــي --

فــي لوحــات ورســوم. 

رســوم بيانيــة اجتماعيــة: يحتفــظ المعلــم بســجل بصــري لتفاعــلات الطــلاب في الصف، مســتخدماً --

الرمــوز لتشــير اإلــى ذلــك )تفاعــل اإيجابــي اأو ســلبي او حيــادي( بيــن الطلبــة.
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اختبــارات غيــر رســمية: يعــد المعلــم اختبارات غير مقننة ل�ســتخراج معلومات عــن قدرة الطالب في --

مجــال معيــن، بحيــث يتــم التركيــز علــى اإقامــة صــورة نوعيــة بــدل اإظهــار جهــل الطلبــة فــي موضــوع ما.

اســتخدام غيــر رســمي للاختبــارات المقننــة: ينفــذ المعلــم اختبــارات مقننــة للطلبــة بشــكل --

جرائيــة الصارمــة المتبعــة بتنفيــذ ال�ختبــارات اإذ يمكــن اأن يقــراأ  فــردي، دون التمســك بالتعليمــات ال�إ

التعليمــات للطلبــة، ويطلــب منهــم اأن يوضحــوا اإجاباتهــم، ويهــيء لهــم فرصــاً ليبنــوا اأجوبتهــم بالصــور 

أبعــاد اأو بطــرق اأخــرى. مــع ضــرورة الكشــف عمــا يعرفــه الطلبــة فعــلاً واكتشــاف   اأو التركيبــات ثلاثيــة ال�

شــغال الطالــب فــي حــوار حــول المــادة. الطريقــة التــي يفكــر فيهــا الطلبــة، واســتخدم ال�ختبــار كحافــز ل�إ

مقابــلات الطــلاب: تكثيــف ال�لتقــاء بالطلبــة مــن حيــن ل�آخــر لتتباحــث معهــم فــي مــدى تقدمهــم --

فــي المدرســة وفــي اهتماماتهــم واأهدافهــم العريضــة والقضايــا ال�أخــرى ذات الصلــة وتوثيــق ذلــك.

التقويمــات المحكيــة المرجــع: يســتخدم المعلــم قياســات تقيــم الطــلاب ليــس علــى اأســاس --

المعيــار بــل فيمــا يتعلــق بمجموعــة معينــة مــن المهــارات؛ اأي اســتخدم التقويمــات التــي تبيــن بصــورة 

ــاذا ل� يســتطيعون. ــوا وم ــاذا يســتطيع الطــلاب اأن يفعل واضحــة وملموســة م

قوائــم التفقــد: يطــور المعلــم نظــام تقويــم غيــر رســمي محكــي المرجــع، وذلــك ل� يتطلــب اأكثــر مــن --

ــة الصــف  ــوى المهمــة المســتخدمة فــي غرف ال�حتفــاظ بقائمــة تفقــد بالمهــارات اأو مجــال�ت المحت

شــارة اإلــى مــدى  ومــن ثــم وضــع اإشــارة علــى الكفــاءات عندمــا يحققهــا الطــلاب فعــلاً )وكذلــك ال�إ

التقــدم الحاصــل نحــو كل هــدف مــن ال�أهــداف(.

ــة لغرفــة الصــف بــكل تفاصيلهــا مــن -- ــة: يرســم خريطــة لغرفــة الصــف )نظــرة علوي الخرائــط الصفي

أقســام المختلفــة  مقاعــد وطــاول�ت واأماكــن للاأنشــطة( تبيــن اأنمــاط الحركــة والنشــاط والتفاعــل فــي ال�

مــن الغرفــة الصفيــة وكذلــك حركــة الطلبــة الذيــن يحتاجــون للمتابعــة.

ــى -- ــوم بتســجيلها عل أنشــطتهم خــلال الي ــة يحتفظــوا بســجلات ل� ــة: يجعــل الطلب ســجلات الرزنام

ــة كل شــهر. ــي نهاي ــات ف ــك اأن تجمــع الرزنام ــة شــهرية ويمكن رزنام

اأمثلــة علــى مهــام التقويــم الحقيقــي: تتعــدد مهــام التقويــم الحقيقــي ومــن اأبــرز اأمثلتهــا حــل مشــكلات  -

ــد، او حــل  ــة بواســطة ســاعة الي ــد اتجــاه القبل ــة تحدي ــل مشــكلة كيفي ــة مث ــاة الطلب ــة بحي ــة لهــا صل واقعي
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مســاألة رياضيــة ذات علاقــة وصلــة بواقــع الطالبــة، اأو تصميــم شــيء مــا مفيــد )وجبــة غذائيــة، اإعــلان، موقــع 

ــة.  ــات التوصي ــات لشــخص اآخــر ومنهــا خطاب ــة خطاب نترنــت، خرائــط( ...اإلــخ، او كتاب علــى شــبكة ال�إ

ــي  ــة ل�أحــداث ف ــة مرئي ــة اأو صوتي ــزل(، اأو اإعــداد تســجيلات صوتي ــة المن ــل ميزاني ــة )مث اأو حســاب ميزاني

المنــزل، المدرســة، البيئــة المحليــة، اأو اإعــداد رســومات اأو التقــاط صــور فوتوغرافيــة ل�أحــداث مهمــة، اأو 

كتابــة مقــال اأو قصــة تعكــس قيــم اجتماعيــة اأو اإنســانية اأو دينيــة، اأو اإجــراء تجــارب مخبريــة اأو ملاحظــات 

علميــة لهــا علاقــة بظواهــر حياتيــة. اأو اإجــراء المقابــلات الشــخصية، اأو ممارســة لعبــة تعليميــة. اأو ممارســة 

مهــام لعــب ال�أدوار. 
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الصف التفاعلي النشط

ـــي نســـعى . 1 ـــات الت ـــة والغاي ـــات المرحل ـــق متطلب ـــة وف ـــة التعلمي ـــة التعليمي ـــي العملي ـــام ف ـــر ال�أدوار والمه تتغي

اإلـــى تحقيقهـــا، فلـــم يعـــد مقبـــول�ً دور المعلـــم المتفـــرد الـــذي يســـتحوذ علـــى الموقـــف التعليمـــي التعلمـــي 

ـــي  ـــب؛ لكـــي يشـــارك ف ـــن الضـــروري اإتاحـــة الفرصـــة للطال ـــات م ـــة، وب ـــن الطلب ـــة م دون مشـــاركة حقيقي

الحـــوار، ويســـتمع ويقـــراأ ويعبـــر ويكتـــب ويتاأمـــل ويلعـــب اأثنـــاء وجـــوده فـــي الغرفـــة الصفيـــة، ويتفاعـــل فـــي 

ـــي اأنشـــطة تســـتهدف حـــل المشـــكلات، وتحاكـــي  ـــن خـــلال مشـــاركته ف ـــة، م ـــف التعليميةالتعلمي المواق

الواقـــع الحياتـــي، وتمثيـــل ال�أدوار، وال�نخـــراط فـــي مجموعـــات عمـــل صغيـــرة، يســـتطيع الطالـــب مـــن 

خلالهـــا تطبيـــق مجموعـــة المعـــارف والمهـــارات التـــي تعلمهـــا، والمرتبطـــة بالحيـــاة. وهـــذا يتطلـــب اأن يقـــوم 

ـــار طرائـــق التدريـــس الملائمـــة التـــي قـــد تتنـــوع باختـــلاف الهـــدف، والمتعلـــم، وال�أدوات  المعلـــم باختي

والمصـــادر المتوافـــرة، والوقـــت المتـــاح، وحجـــم الصـــف، وخبـــرة المعلـــم التدريســـية؛ لمســـاعدة الطالـــب 

ترجمـــة مـــا جـــاء فـــي المنهـــاج مـــن معرفـــة ومعلومـــات ومهـــارات بشـــكل عملـــي تطبيقـــي ، بحيـــث تكفـــل 

ـــادة  ـــة والم ـــن الطلب ـــة اأنفســـهم، وبي ـــن الطلب ـــم وبي ـــم والمتعل ـــن المعل ـــل بي ـــارة التفاع ـــق المخت ـــك الطرائ تل

ـــة المحيطـــة.  ـــن البيئ الدراســـية وبينهـــم وبي

ــاً . 2 ــة متطلبـ ــة العمريـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــة فـ ــة الطلبـ ــجم وطبيعـ ــة تنسـ ــة بطريقـ ــة الصفيـ ــم الغرفـ ــد تنظيـ ويعـ

ــهم  ــد جلوسـ ــم يعـ ــة، اإذ لـ ــة هادفـ ــة منظمـ ــرك بطريقـ ــة التحـ ــة فرصـ ــح للطلبـ ــم يتيـ ــى تعلـ ــول علـ للحصـ

ـــة تشـــكيل  ـــول�ً؛ ل�نعكاســـه ســـلباً علـــى حركتهـــم، وحـــّد مـــن اإمكاني ـــراً مقب ـــوازي اأم ـــة بالت بمقاعـــد مصفوف

مجموعـــات عمـــل، اأو تعلـــم بالدرامـــا، وتمثيـــل ال�أدوار، اأو اللعـــب، اأو غيـــر ذلـــك، كمـــا اأن المدرســـة 

والمجتمـــع وال�أســـرة اأصبحـــت جميعهـــا مترابطـــة ككيـــان واحـــد ل� يقبـــل التجزئة،فالمنـــاخ المدرســـي 

ـــر  ـــة، فشـــعوره بالتقدي ـــب ال�نفعالي ـــة الطال ـــي حال ـــاً ف ـــب دوراً مهم ـــات يلع ـــن نظـــم وعلاق ـــه م ـــا في ـــكل م ب

مـــن زملائـــه ومـــن المعلـــم، يزيـــد مـــن تفاعلـــه، ويحّســـن مـــن تحصيلـــه ، اأمـــا اســـتخدام اســـتراتيجيات 

التدريـــس فتســـمح بتوفيـــر البيئـــة المناســـبة لممارســـة اأنشـــطة صفيـــة، بعيـــداً عـــن الجمـــود والتعقيـــد والتبعيـــة 

ــم.  ــم والتعلـ ــو التعليـ ــم نحـ ــع دافعيتهـ ــي لرفـ ــؤدي بالتالـ ــل، وتـ ــخرية والخجـ ــد والسـ ــف والتهديـ والتخويـ

ـــم  ـــة التعل ـــي تحســـين نوعي ـــر ف ـــا الكبي ـــا دوره ـــل له ـــن المدرســـة وال�أه ـــة المفتوحـــة بي ـــن اأن العلاق ـــي حي ف

أنشـــطة المدرســـية ودخولهـــم الغرفـــة الصفيـــة، ومشـــاركة  والتعليـــم، اإذ اأن وجـــود ال�أهـــل ومشـــاركتهم فـــي ال�
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ـــم  ـــن مســـتوى تقديره ـــع م نجـــاز وترف ـــى ال�إ ـــة عل ـــم، تســـاعد الطلب ـــم والتعلي ـــة التعل ـــم عملي ـــم واأبنائه المعل

لذاتهـــم، ولنتاجاتهـــم التعلميـــة .

ومـــن هنـــا كان ل� بـــد مـــن وجـــود اأدوات ووســـائل تعليميـــة تعلميـــة فـــي الغرفـــة الصفيـــة يجعلهـــا بمثابـــة بيئـــة . 3

معـــززة للتعلـــم، مثـــل: الملصقـــات واللوحـــات والمجســـمات...، اإضافـــة اإلـــى المكتبـــة الصفيـــة، ومصـــادر 

ــزز   ــا يعـ ــدد، مـ ــوع محـ ــة لموضـ ــيلة الملائمـ أداة اأو الوسـ ــار ال� ــب يختـ ــل الطالـ ــة، تجعـ ــم المختلفـ التعلـ

مفهـــوم ال�نتقـــال مـــن الجانـــب النظـــري ، واســـتعراض المعلومـــات اإلـــى الجانـــب التطبيقـــي، وتوظيـــف 

أنشـــطة المتنوعـــة  المعلومـــات؛ اأي ال�نتقـــال مـــن التعليـــم اإلـــى التعلـــم. وهـــذا يتطلـــب مـــن المعلـــم تنظيـــم ال�

وتنســـيقها، بحيـــث ل� يربـــك الصـــف، ويحقـــق نوعـــاً مـــن ال�نســـجام والتفاعـــل فـــي الغرفـــة الصفيـــة، وفـــي 

هـــذا المجـــال، علـــى المعلـــم اأن يســـعى جاهـــداً للوقـــوف علـــى احتياجـــات الطلبـــة؛ لبنـــاء خبـــرات جديـــدة 

ـــي  ـــم وف ـــة وتحفيزه ـــة الطلب ـــارة دافعي ـــاأنه اإث ـــن ش ـــا م ـــه اأن يوظـــف كل م ـــابقة، وعلي ـــم الس ـــط بخبراته ترتب

ألـــواح التفاعليـــة فـــي المـــدارس  ظـــل توافـــر التكنولوجيـــا فـــي الحيـــاة ال�جتماعيـــة للطالـــب مـــن اســـتخدام ال�

بـــدل�ً مـــن األـــواح الكتابـــة التقليديـــة، اأو الوســـائط المتعـــددة، مثـــل مشـــغل اأقـــراص الفيديـــو الرقميـــة، اأو 

ــا  ــدم اإقحامهـ ــرورة عـ ــة، مـــع ضـ ــرق تفاعليـ ــم بطـ نترنـــت؛ للتوضيـــح والرسـ ــلال ال�إ ــتخدامها مـــن خـ اسـ

ـــة  ـــص الطلب ـــى خصائ ـــوف عل ـــا اأن الوق ـــة. كم ـــيلة، وليســـت غاي ـــي وس ـــي، فه ـــي التعلم ـــف التعليم بالموق

النمائيـــة لمعرفـــة طـــرق التعامـــل مـــع الطلبـــة ذوي ال�حتياجـــات الخاصـــة، يتطلـــب مـــن المعلـــم اأن يمتلـــك 

الكفايـــات الضروريـــة لتشـــخيص واقـــع طلبتـــه، اإذ ل� بـــد للمعلـــم اأن يكـــون قـــادراً علـــى توزيـــع الطلبـــة فـــي 

مجموعـــات تتفـــق ومســـتوياتهم وقدراتهـــم، ويتفاعـــل مـــع كل مجموعـــة مـــن خـــلال اأنشـــطة معـــدة مســـبقاً 

لتحقيق ال�أهداف التعليمية والتربوية وال�جتماعية المرجوة وبما ينسجم وتلك المستويات. 

ومـــع تطـــور اســـتراتيجيات التدريـــس والتقويـــم فقـــد ازداد ال�هتمـــام بعمليـــات التفكيـــر المختلفـــة بمســـتويات . 4

ـــة  ـــدة تنســـجم وطبيع ـــم جدي ـــس وتقوي ـــتراتيجيات تدري ـــك تطويراس ـــة، واســـتوجب ذل ـــدى الطلب ـــددة ل متع

التطـــورات التربويـــة، وقـــد ظهـــر مـــا يعـــرف باســـم التقويـــم ال�أصيـــل اأوالحقيقـــي اأو البديـــل، ويقصدبـــه: 

ـــة مســـتمرة ل� تنفصـــل عـــن  ـــم عملي ـــح التقوي ـــة بحيـــث يصب ـــر تقليدي ـــم غي ـــة للتقوي اســـتخدام اأســـاليب بديل

ـــكاد نفصـــل  ـــلا ن ـــة فيهـــا، ف ـــل ومتضمن ـــدرس ب ـــكل نشـــاط مـــن اأنشـــطة ال ـــة ل ـــة، ومرافق المواقـــف التعليمي

ـــي اأجـــواء  ـــم ف ـــذ التقوي ـــة بتنفي ـــوة مهم ـــا خط ـــد خطون ـــذا نكـــون ق ـــم، وبه ـــن التقوي ـــه وبي ـــن النشـــاط ذات بي
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اإيجابيـــة، بعيـــداً عـــن الخـــوف والقلـــق، نتيجـــة شـــعور الطالـــب باأنـــه فـــي موقـــف اختبـــاري. وتســـتمر عمليـــة  

التقويـــم مـــن بدايـــة الحصـــة عندمـــا يقـــّدم المعلـــم لموضـــوع الـــدرس، فيســـتدعي الخبـــرات الســـابقة التـــي 

ضافـــة والتطويـــر مـــع مرافقـــة التقويـــم  ســـيعتمد عليهـــا فـــي تشـــكيل بنيـــة التعلـــم الجديـــد، ثـــم يبـــداأ بال�إ

ـــب  ـــه، وتصوي ـــدم طلبت ـــة تق ـــم متابع ـــك يســـتطيع المعل ـــكل خطـــوة مـــن خطـــوات الدرس.وبذل ـــي ل التكوين

اأخطائهـــم، وتصحيـــح مســـار تعلمهـــم، وعندمـــا تكـــون التغذيـــة الراجعـــة غيـــر ُمرضيـــة، فســـيقوم بتاأمـــل 

ممارســـاته؛ مـــن اأجـــل الوصـــول اإلـــى مـــا يحقـــق اأهدافـــه، وهنـــا تظهـــر مهـــارة المعلـــم فـــي اســـتخدام اأدوات 

ـــف التعليمـــي . ـــم المناســـبة للموق التقوي
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لجنة المناهج الوزارية

د. صبري صيدم

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح
اأ. ثروت زيد

اأ. علي مناصرة

اأ. عزام اأبو بكر
د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية النخالة

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب التربية الوطنية والحياتية للصف الثاني ال�أساسي:

اأ. ثروت زيد

اأ. اإيمان النجار

اأ. هند عيد 

اأ. اإبراهيم العمرين

اأ. عزيز اأبو بكر

اأ. فاطمة شقيرات

اأ. سناء ابو هلال

اأ. نبيل منصور

اأ. سامية غبن

اأ. ذياب تركمان

اأ. ناصرة جراد

اأ. ناصر حسونة

اأ. رنا اأبو هدوان

اأ. جهاد شواهنة

د. كامل ابو شمالة

اأ. ليلى جوابرة

اأ. فايزة الجمل

اأ. خليل علاونة

د. سمية النخالة

اأ. مها يغمور

اأ. اإيمان حمد

اأ. هديل عوض الله

اأ. رامز الوحيدي

اأ. معين الفار

اأ. اإيمان اأبو مرسة

اأ. راوية الراعي

د. فيصل سباعنة

اأ. نهى السويطي

اأ. خديجة الجعبري

اأ. مها زيد  

اأ. مها سالمية

اأ. زاهرة عليان

اأ. ايمان الريماوي

اأ. اأسامة عياد

اأ. فتحية ياسين

   

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج الوطنية والحياتية: 

اأ. سناء اأبو هلال د.سحر عودة  اأ. اأحمد سياعرة   اأ. ثروت زيد  

اأ. منير عايش اأ.سامية غبن  اأ. فراس ياسين  اأ. اإيمان الريماوي 

اأ. نبيل منصور  اأ. ليلى جوابرة  اأ. فتحية ياسين  اأ. اإيمان النجار 

اأ. اأحمد عمار اأ. سهى الجلاد  اأ. هند عيد  د. فيصل سباعنة 

اأ. جنان البرغوثي
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تم بحمد الله


