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 مقدمة 

من  ثانيَيسر اإلدارة العامة للمناهج اإلنسانية واالجتماعية أن تقدم للزمالء والزميالت المعلمين والمعلمات الجزء ال
باعتباره مكماًل لكتاب الطالب المقرر،  ؛األساسي ابعر اللتنشئة الوطنية واالجتماعية للصف مبحث ا/ دليل المعلم

 .م6102انسجامًا مع خطة تطوير المنهاج الفلسطيني لعام و 
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة المعلم في تحقيق األهداف واألنشطة المعرفية والرياضية والفنية التي ُبني عليها 

وعرض الوسائل واألساليب وطرائق  ،لك األهداف واألنشطةمن خالل تحديد ت ،منهاج التنشئة الوطنية واالجتماعية
كما يهدف إلى تشجيع المعلم، وتحفيزه على االبتكار واإلبداع في بناء . واألفكار التربوية الالزمة لتحقيقها ،التنفيذ

عن أسلوب  األفكار وتطويرها؛ لتنمية منهجية التحليل واالستنتاج والتطبيق والتعليل لدى أبنائنا الطلبة، بعيداً 
 .سهم في تحسين نوعية التعليم في فلسطينما يُ م التلقين

، بما يتناسب مع عدد الحصص بين توزيع الحصص الالزمة لكل درسوقد اشتمل الدليل على خطة فصلية ت
فهم  علىساعد المعلم كما احتوى الدليل على مجموعة من اإلرشادات العامة التي ت. السنوية المقررة لهذا المبحث

 .وسبل تحقيقها ،هداف المتعلقة بالمبحثاأل
وانطالقا من ضرورة إبراز األهداف التي صيغ على أساسها محتوى كتاب التنشئة الوطنية واالجتماعية للصف 

األساسي، فقد تم تحديد األهداف الخاصة للدروس كافة؛ ألن معرفة الهدف ووضوحه في ذهن المعلم  رابعال
 .ر من الجهد والوقت أثناء التنفيذ، ويوفر على المعلم الكثيالحصة الصفيةيعد أساسًا في نجاح والمتعلم 

الوسائل السمعية والمرئية فقد تم إرفاق مثل هذه الوسائل في قرص مدمج مع الدليل،  توظيفوانطالًقا من أهمية 
قيق األهداف لما له من أهمية في تحبشكل فاعل آملين من الزمالء والزميالت المعلمين والمعلمات توظيفها 

 .   مثل هذه الوسائل بما هو مناسبإثراء واألنشطة التي بني عليها الكتاب المقرر، ونقدر حرصكم وإبداعاتكم في 
ق األهداف لدى طلبته ي تساعد المعلم في التأكد من تحقالتقويم الحقيقي التأدوات وُخِتَم الدليل بعرض نماذج من 

 .  على مختلف مستوياتهم

، من خالل إبداء مالحظاتهم اإلثرائية على هذه والمعلمين المساهمة في هذا الجهدوة المشرفين نأمل من األخ
 .ثرائية على كتاب الطالبمع المالحظات اإلشكل يتطابق ب الدليل

 ،،وهللا ولي التوفيق

 جتماعيةاإلدارة العامة للمناهج اإلنسانية واال                                                     
 2112 انون أولك/ مركز المناهج                                                             
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 :اإلرشادات

 .التحضير المسبق للوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة الواردة في الكتاب المقرر (1
 .هدافتنفيذ جميع األنشطة الواردة في الكتاب المقرر كونها مرتبطة باأل (2
بهدف  ؛الدليل والمتعلقة بالنصوص والصور والرسوماتالكتاب و الحرص على توظيف األسئلة الواردة في  (3

 .ت التفكير لدى الطلبةوتعزيز مهارا ،والتعبيرواالستنتاج إثارة النقاش والمالحظة 
 .وال ُيعّد بدياًل عن التحضير اليومي ،يساعد الدليل المعلم في تنفيذ الحصص الصفية (4
 .من أهداف الكتاب األساسية وال يجوز تجاهلها اعد تنفيذ األنشطة الرياضية والفنية جزءيُ  (5
 .نظرا ألهمية األنشطة الرياضية والفنية فقد تم توضيح أهدافها في دليل المعلم (6
ء نتهاء من النشاط، وعليه يمكن بنالدليل كنماذج يتم توظيفها بعد االاإلفادة من أدوات التقويم المرفقة في ا (7

 .أدوات ونماذج مشابهة
في تعزيز تحقيق األهداف  ،على توظيف الوسائل السمعية والمرئية المرفقة مع الدليل أو غيرهاالتركيز  (8

 .التعليمية
 .اإلفادة من اإلطار الزمني لتوزيع الحصص المرفق مع الدليل في بناء الخطة الفصلية أو السنوية (9

هاية كل حصة دراسية، وإجراء التقويم الختامي في نهاية كل ضرورة الحرص على تقييم أداء الطلبة في ن  (11
 .ومتابعة الطلبة بشكل مستمر( بعد أن تعلمت)والتي وردت بعنوان  ،درس

تم تقديم األنشطة بطرائق مختلفة تنسجم مع األهداف التعليمية والكتاب المقرر، ونتطلع دائما إلى   (11
 .إبداعات المعلمين وتميزهم في تقديم ما هو أفضل
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 :األنشطة التعليمية
تجري داخل الصف وخارجه، ويتّم تنفيذها والتي ة يتتكّون الّدروس من سلسلة من األنشطة التعليمية التعلم .1

 :وهذه األنشطة تغطي الجوانب اآلتية. لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها
 الجانب المعرفي والمهاري والقيمي. 
 وتنظيم ممارسة اللعب من جانب آخر ،داف من جانبالجانب الرياضي المرتبط باأله. 
 من جانب آخر وتنمية الحس الفني والعمل الجماعي الهادف ،الجانب الفني المرتبط باألهداف . 
 الجانب الترفيهي. 

وإعادة  ،وتتطلب من المعلم استثارة معارف الطالب وخبراته القبلّية وتجاربه الّسابقة :الوضعّية الّداّلة لألنشطة .2
ويتطّلب إعداد . وتكون األنشطة ذات معنى ومن واقع الطلبة وبيئتهم. يكلتها وتوظيفها في سياقات جديدةه

 :الوضعّية تدّخل المعّلم في مستويين
 تحديد الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه مع المتعّلمين. 
 بناء أنشطة تعليمية تعلمية تركز على التعلم الفردي والجماعي لدى الطلبة. 

وغايته  ،نشاط تعّلمي يقوم على الّتأليف بين عناصر منفصلة حّتى تصبح وظيفّية وذات معنى :اإلدماج .3
يجب أن يكون  ولتحقيق ذلك، الوصول بالمتعّلم إلى استثمار مختلف الموارد لحّل وضعّية إشكالّية ذات داللة

 :اآلتي
  التعلمي-شاط الّتعليمينّ للأن يكون الطالب فاعال ومحورا. 
 الطالب قادرا على الّتوظيف وذلك بطريقة مبّوبة ومنّظمة شاطالن أن يجعل. 
 أي يعتمد على وضعّيات تحفـّز الطالب وتثيره ؛أن يتـّسم الّنشاط بالّداللة. 
  نشاط جديدا ومستساغا وقريبا من ذهن الطالبالأن يكون. 

وجب  ؛واحد أو حّصة واحدةوبما أّن القدرات واألهداف والمواقف والّسلوكات ال يمكن تحقيقها في إطار درس  .4
مع الّتأكيد على فائدة الّتصّرف في الوقت في  ،والّزمن الذي يستغرقه كّل نشاط ،االنتباه إلى تدّرج األنشطة

 :تيويمكن ترتيب المراحل والوضعّيات التي يمّر بها الّدرس على الّنحو اآل ،حدود مقبولة وعملّية
 وتستخدم في هذه المرحلة الّتقنيات والوسائل  ،للعمل أن يوضع الطلبة في وضع استعداد :الّتحفيز

 .والّنظر في تصّورات الّتالميذ حوله ،واألنشطة المناسبة الستكشاف الموضوع
 ويتّم فيها إقصاء االّتجاهات  ،وغايتها الفهم والّتطبيق ،ملّية تتطّلب أنشطة متنّوعة ومتدّرجةع :الهيكلة

 .ّيةالّسلبّية وتعزيز االّتجاهات اإليجاب
 توظيف مكتسباته في وضعّيات جديدةالمرحلة التي يكون فيها المتعّلم قادرا على  :الّنقل واإلدماج. 
 ووظيفته الّتشخيص والّتعديل ،ويكون الّتقييم آنّيا والحقا ،يأخذ أثناء الّتعّلم طابعا تكوينّيا :الّتقييم. 



 2  الجزء الثاني -الصف الرابع األساسي -التنشئة الوطنية واالجتماعية
 

ويجب أن يكون الّتقييم مواكبا  ،م وأنشطة الّتقييمفهناك أنشطة الّتعلّ  ؛ي الّتمييز بين نوعين من األنشطةينبغ .5
الّنشاط التقييمي على  ي ويحتو . للّتعّلم وال يمثـّل عنصرا مستقاّل عنه، فهو سلوك قاّر في مختلف أنشطة المدّرس

 :ثالثة أبعاد وهي
 عملّية تصنيف وتحليل لصعوبات الّتعّلم وتحليلها:الّتشخيص. 
 ونسقهيستهدف تعديل الّتعّلم : العالج. 
 غايته الّتعّرف إلى مدى تحّقق األهداف :الّتقييم. 
 :الثة أصناف رئيسّية للّتقييم وهيوتوجد ث

 الطلبةقدرات شخيص للحصول على بيانات ومعلومات حول وهو عملّية يقصد بها التّ : الّتقييم الّتشخيصي .1
 .ويستهدف عالج أسباب الّتعثـّر ألجل متابعة الّتعّلم ،ومعارفهم ومواقفهم

 ،وغايته دعم الّتعّلم من خالل الّتعديل والعالج وتصحيح المسار ،ويتّم خالل الّتعّلم: الّتقييم الّتكويني .2
 .وهذا الّتقييم أساسي في سياق الّدرس ،بواسطة إجراءات محّددة

فصل أو ال ،الدراسية أو نهاية الوحدة ،ويتم توظيفه ألغراض مختلفة في الحصة الدراسية: الّتقييم الختامي .3
 .غيرهاالجمل الوصفية لألداء، و  ويتضمن تقييما ألداء المتعلم كالعالمات و ،الدراسي

 :تقنيات بناء األنشطة
 :تقنيات الّتنشيط

يتطّلب إتباع  ؛إّن إثارة حاجة المتعّلمين ورغبتهم في الّتعّلم لحّل المسائل والّتكّيف مع وضعّيات جديدة وغير مألوفة
وهدفها إحداث  ، شيط، وهو عملّية ترتكز على بعث الحيوّية والحركة داخل مجموعةطرائق تدريس تعتمد الّتن

ويتّم الّتنشيط باستخدام الّتقنيات المناسبة  ،تغييرات في معارف المتعّلمين وسلوكهم ومواقفهم ومشاعرهم وتصّرفاتهم
 :، ومن هذه التقنياتفي تدريس التنشئة الوطنية واالجتماعية

، تعرض الحالة تعتمد وضعّية من الحياة اليومّية تكون في حاجة إلى دراسة وحلّ  :ةتقنية دراسة الحال .1
 .على المتعّلمين وتدرس بصفة جماعّية

يقوم المتعّلمون بأدوار غير معتادة في حياتهم اليومّية، ويحاكون سلوكّيات ومواقف  :تقنية تقّمص األدوار .2
 .أشخاص آخرين في وضعّيات معّينة

إلى فرق صغيرة للّتباحث في مسألة معّينة، ثّم يخرج من  الواحدةمجموعة التنقسم  :تقنية مفترق طرق  .3
كّل فريق ممثـّل عنه ينتقل إلى الفرق األخرى ويعلمها بما انتهى إليه عمل الفريق الذي ينتمي إليه، فتعمل 

 .كّل الفرق كما لو كانت في مجموعة واحدة
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ة الّنقاش موضوعا معّينا تقع معالجته في نطاق المجموعة أو يقّدم المنّشط في حلق :تقنية حلقة الّنقاش .4
ليصل الّنقاش إلى  ؛يتحاور المتعّلمون حول الموضوع فيما بينهم ومع المنّشط بكّل حرّية. كامل الفصل

 .بناء موقف
ة، ومن تتمثـّل في تدّخل أفراد المجموعة جميعهم تباعا إلبداء الّرأي في مسألة معّين :تقنية الّتكّلم تباعا .5

شروط هذه الّتقنية أن يحّدد وقت التدّخل، وأن ال تقع مقاطعة المتدّخل، ويقوم المنّشط بتسجيل الّتدّخالت 
 .وتقديم الحصيلة العاّمة

 كّلما أعانوا تالميذهم على الّترّشد الذاتي واالستقاللّية ،من المنتظر أن يتوفـّر ألداء المدّرسين أوفر حظوظ الّنجاعة
واكتفوا بدور المنّسق بين المتعّلم ومصادر الّتعّلم، فالمدّرس يقترح ويوّجه ويعّدل وينّشط وينّظم  ،والّتعبير في الّتفكير

. الّتدّخالت ويساعد المتعّلمين على استخدام تقنيات الحوار ويدّربهم على كيفّية صياغة الّسؤال واإلصغاء واإلجابة
وتدريبهم على  ،وتشجيعهم على المشاركة بتلقائّية ،حفيز المتعّلمينلت ؛توفير مناخ من الحرّية نهجويقتضي هذا ال

 .وتطوير ملكات اإلبداع واالبتكار لديهم ،تنمية ملكة الّسمع الّنقدي
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 الفن

 ثالثةالوحدة ال

 تراث أجداد  في بالد 

 1 1 7 .سطيني القديمبيتنا الفل األول

 1 1 2 .مالبسنا التراثية الثاني

 1 1 5 .أكالتنا الشعبية الثالث

 2 1 2 .عرسنا الفلسطيني الرابع

 1 2 5 .ألعابنا الشعبية الخامس

 1 1 5 .قصة مثل شعبي السادس

 رابعةالوحدة ال

 مسؤوليتي
 

 1 1 5 .الممتلكات العامة والخاصة األول

 1 1 2 !مل النظامما أج الثاني

 1 1 2 .بيئتي مسؤوليتي الثالث

 1 1 2 .أنظم وقتي الرابع

 1 1 5 .أنا مواطن فاعل الخامس



 9  الجزء الثاني -الصف الرابع األساسي -التنشئة الوطنية واالجتماعية
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11  الجزء الثاني -الصف الرابع األساسي -التنشئة الوطنية واالجتماعية
 

 (7)عدد الحصص                                             .بيتنا الفلسطيني القديم:  الدرس األول
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 .ومواد بنائه
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 األولىالحصة 
 :الهدف
  يمعنى التراث الفلسطينالطالب يعرف. 

 (تنفيذ النشاط األول في الدرسالهدف ب يتم تحقيق)

 .(LCD)جهاز عرض  –حول الموضوع  صور إثرائية –صور النشاط  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 هومحتوياتالكتاب  غالف عرضة عن طريق يمهد المعلم للحص. 
 سفل كل منهاأوقراءة العبارات المكتوبة  ،صور النشاط األول للم من الطلبة تأميطلب المع. 
  األسئلة اآلتيةيطرح المعلم: 

  ؟(0)ماذا تشاهد في الصورة 
  (6)في الصورة الفلسطينية سم بعض األدوات. 
  ؟(3)في الصورة الفلسطينية ماذا ترتدي المرأة 
  ؟(4)الصورة في  شخاصاألماذا يفعل 
 ؟معةماذا نسمي هذه األشياء مجت 

 الفلسطيني يطلب المعلم من الطلبة ذكر أشياء أخرى من التراث . 
  ويكلف الطلبة بقراءته ،اث الشعبي الفلسطيني على السبورةيدون المعلم مفهوم التر . 
 يلخص الطلبة مفهوم التراث في نهاية الحصة. 
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 الحصة الثانية
 :الهدف
  ومواد  ،وأقسامه ،من حيث شكله ،الحديثبيت البين البيت الفلسطيني القديم و الطالب يقارن

 .بنائه
 (الدرس في النشاط الثانيتنفيذ بيتم تحقيق هذا الهدف ) 

 .نص الحوار في الدرس -صور النشاط -كتاب الطالب :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  الحصة السابقة حول مفهوم التراث الفلسطيني ما نوقش في بمراجعة للحصةيمهد المعلم. 
  ثم يكلفهم بقراءته، ويطلب منهم تأمل الصور، واستنتاج  ،راءة سليمةمام الطلبة قأ لم الحوارالمعيقرأ

 :مناقشة األسئلة اآلتيةمن خالل  ،األفكار الواردة في النشاط
 ماذا تشاهد في الصور؟ 
 ؟ما المواد التي بنيت منها البيوت الفلسطينية القديمة 
  ّ؟ نا بيوت قديمةهل يوجد في حي 

  لمعلم إجابات الطلبة على السبورةايدون . 
 من حيث  ،بين البيوت القديمة والحديثةالطلبة  من خالله يقارن  ؛على السبورةجدواًل المعلم  يرسم

 .الشكل ومواد البناء
 ويكلفهم بقراءته ،(أنا تعلمت)يعرض المعلم على الطلبة نص. 
 التراث في هذه الحصة حول تعلموهما عن بةيسأل المعلم الطل. 
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 الحصة الثالثة

 :الهدف
   حديثالبيت القديم و البيت الطالب الن لوّ ي. 
 من حيث أقسامه ،يقارن الطالب بين البيت الفلسطيني القديم، والبيت الحديث. 

 (الدرس فيوالرابع الثالث  ينتنفيذ النشاطبيتم تحقيق هذا الهدف )
 .ألوان - رسومات وصور النشاطين: الوسائل واألدوات

 :نفيذالت
  في النشاط الثالث ،والبيت الحديث ،تلوين البيت القديمبيكلف المعلم الطلبة. 
 ويقدم لهم اإلرشاد والمساعدة ،ثناء العمليتابع المعلم الطلبة أ. 
 يعرض المعلم على الطلبة بعض نماذج عملهم. 
  (الرسم) بما سبق من خالل ربطهالرابع يمهد المعلم للنشاط. 
  واستنتاج أقسام  ،إلى مجموعات، ويطلب منهم مالحظة صور النشاط ومناقشتهايقسم المعلم الطلبة

 .من الداخلوالحديث القديم  ينالبيت
  ،في أعمالهم، ويسجلونها في الجدولالطلبة  ويناقشيرسم المعلم جدواًل على السبورة: 

 أقسام البيت الحديث أقسام البيت القديم
كانتتتتت فتتتتي معنمهتتتتا مكونتتتتة متتتتن  رفتتتتة 

 للجلوس والطعام والنومتستخدم 
 غرف نوم
 مطبخ

 حمامات
 غرفة االستقبال
 غرفة المعيشة

 (بلكونة)الشرفة 
 

 وحظيرة مخصصة (حوش)يبين المعلم للطلبة أن بعض البيوت القديمة كانت تتكون من غرفتين، و ،
 . للحيوانات

 .لبيوت قديمةزدارة  تننيم لمعلمليمكن : مالحنة   
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 الحصة الرابعة

 :الهدف
 تنمية مهارة الطالب في ركل الكرة وصدها . 

 )الدرس فيذا الهدف بتنفيذ النشاط الخامس يتم تحقيق ه)

 .طبشورة –كرة لكل مجموعة  -صافرة: الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 وذلك بالجري  ؛اإلحماء الخفيفةتأدية تمارين إلى  ، ويرشدهمإلى الملعبالمعلم مع الطلبة خرج ي

 .ة إلى الجري الخفيف مع الصافرةعودالثم  ،السرعة زيادةثم  ،جريًا خفيفاً  حول الملعب
 وكل مجموعة تقسم إلى فريقين ،يوزع المعلم الطلبة إلى مجموعتين. 
  يحصل على جائزةسيعلن المعلم أن الفريق الفائز في نهاية اللعبة. 
 اآلتي يوضح المعلم لالعبين خطوات اللعبة على النحو: 

  حد العبو الفريق الواحد خلف أ ، ويقفبينهما مسافة مناسبة متوازيين خطينيرسم المعلم
 .الخطين

  ن خط فريقه بركل الكرة بقدمه م ،األول في الفريق األول عند سماع الصافرة الالعبيقوم
 .خرلتتجاوز خط الفريق اآل

 حد يتمكن أ قبل أن الفريقهذا وزت الكرة خط إذا تجاالكرة، و  الفريق الثاني من العب يأ يصد
 .األول للفريق نقطة تحسب ،من صدها

 وتحسب له نقطة إذا لم يستطيع أحد من الفريق األول صدها ،رةيقوم الفريق الثاني بركل الك .
 .وهكذا تستمر اللعبة

 كبر عدد من النقاطيفوز الفريق الذي يسجل أ. 
 ة الثانيةيلعب الفريق الفائز من المجموعة األولى مع الفريق الفائز من المجموع. 
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 الحصة الخامسة

 : الهدف
  أهمية ترميم البيوت القديمة واالستفادة منهاالطالب يستنتج. 

 (الدرس فيذا الهدف بتنفيذ النشاط السادس يتم تحقيق ه(

 .رسومات النشاط السادس: الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  أقسام البيت القديم والحديث،  التراث،)بمراجعة الطلبة في الحصص السابقة يمهد المعلم للحصة

 ...(.مواد البناء
  الجدول يوضح مضمون و  ومناقشتهم في مضمون كل منهامن الطلبة تأمل الرسومات، المعلم يطلب

 :الرسومات
 مضمونه رقم الرسم
 .غير صالح لالستعمال ، وهوبيت قديم مهجور بعض جدرانه مهدمة 1
 .(صالحهإ)ترميم بيت قديم  2
 .ال كمعرض للتراثعمأصبح صالحا لالست ،مرممبيت قديم  3

 لب المعلم من الطلبة كتابة إجاباتهم أسفل الرسوماتيط. 
  (.أنا تعلمت)يكلف المعلم الطلبة بقراءة نص 
 ينهي المعلم الحصة باألسئلة اآلتية: 

 هل تم ترميم بيوت قديمة بالقرب من مكان سكناك؟ 
 ؟كيف نحافظ على البيوت القديمة 
 رميم البيوت القديمة والمحافظة عليها؟ما أهمية ت 
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 الحصة السادسة
 :الهدف
 لسطينية التي كانت مستخدمة قديمااألدوات التراثية الف الطالب يوضح. 

 (الدرس فيذا الهدف بتنفيذ النشاط السابع يتم تحقيق ه)

 .(LCD)جهاز عرض  –صور أخرى  –صور النشاط  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 دقائق( 5)شمس وقمر مدة للحصة من خالل لعبة م يمهد المعل. 

 (.سمنت، حجارة، طوب، خشب، تراب، رمل، شيد، قشإ) :على بطاقاتاآلتية كتب المعلم الكلمات ي 
  يضع المعلم البطاقات في صندوق. 
 ورفع ، "قمر"لمة المعلم الطلبة أن عليهم وضع رؤوسهم بين أيديهم على الطاولة عند سماع ك يخبر

 ".شمس"ند سماعهم كلمة رؤوسهم ع
 يختار المعلم أحد الطلبة لتوزيع البطاقات عليهم وهم في حالة القمر. 
 مثال. و حديثة، وتصنيفها قديمة أمن قبل الطلبة يذكر المعلم كلمة شمس ليخرج من أمامه بطاقة لقراءتها :

 .فهي قديمة، وهكذا مع باقي البطاقات" قش"أما كلمة  ،حديثة" طوب"كلمة 
  باختيار بعض الكلمات منه ويضمنها في البطاقات ،للمعلم أن يربط مع النشاط السابعيمكن. 
 بالطريقة التي يراها مناسبة له ولطلبته، ويناقشهم فيها، ثم ينفذ الطلبة النشاط في عرض صور النشاط ي

 .كتابهم
 األداة البديلة عنها في الوقت الحاضر استعمالها اسم الصورة

 الطواحين اآللية أو الكهربائية  وبطحن الحب الطاحونة
 محراث يجره جرار زراعي األرض ةثاحر  البلد محراث ال

 خزانات المياه، األنابيب حفظ المياه (الزدر)الجرة 
 المعاصر اآللية (دراسة الزيتون )طحن ثمار الزيتون  حجر البد
 المصابيح الكهربائية اإلنارة السراج

 قهوة الكهربائيةمطحنة ال طحن القهوة المهباش

 من النشاط( أنا تعلمت) يقرأ الطلبة نص. 
 يسأل المعلم الطلبة ما الذي تعلمناه في هذه الحصة؟ 
 يكلف المعلم الطلبة بجمع األدوات التراثية القديمة، ويخصص لها زاوية في الصف أو المدرسة. 
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 الحصة السابعة
 :الهدف
  سجادة من الورق الملون الطالب يصمم. 

 (بتنفيذ النشاط الثامن في الدرس هذا الهدف يتم تحقيق)

 .الصق –من مقص آ -قلم رصاص –مسطرة  –ورق المع ملون : الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 اآلتي ط على النحوالنشا يوضح المعلم  للطلبة خطوات العمل في: 

  ورقتين المعتين بلونين مختلفين طالبيوزع المعلم على كل. 
 ثم الرسم بقلم الرصاص والمسطرة خطوطًا تين من المنتصفحدى الورقإنهم طي يطلب م ،

 .طرف العلوي من الورقةلى الإ الوصول قص الخطوط  دون ثم بدأ من خط الطي، تمتساوية، 
  ثم عليها خطوطًا متساوية،  يرسمواخذ ورقة ثانية بلون مختلف، و أيطلب المعلم من الطلبة

 .شرائح منفردةقصها إلى 
 م ث ،من تحت الشريط األول في الورقة األولى ثم يمرروه ،خذ شريطأبة من الطللم يطلب المع

 .وهكذا ،الثالثف ،ه من فوق الشريط الثانيرو يمر 
 حتى تتكون سجادة ملونة ،يستمر الطلبة في إدخال األشرطة بنفس الطريقة. 
 هاونلصقيو  ،، يطوي الطلبة زوائد األوراق على األطراف إلى الخلفبعد االنتهاء. 
 لطلبة السجادات التي تم إنتاجها في غرفة الصفيعرض ا. 

دارة إبالتنسيق مع درس، ال في( زدارةنننم )ا مناسبا لتنفيذ النشاط التاسع المعلم وقت يختار :مالحنة
 . المدرسة
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 (2)عدد الحصص                                                      ةاثيمالبسنا التر : الدرس الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لدرس أن يكون قادرا على أننهاية ايتوقع من الطالب بعد  :أهداف الدرس

 .يعرف المالبس التراثية الخاصة بالرجل الفلسطيني -1

 .يعرف المالبس التراثية الخاصة بالمرأة الفلسطينية -2

 .بين أهمية الثوب الفلسطيني المطرزي -3

 .يوضح استخدامات التطردز الفلسطيني -4
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 :الحصة األولى
 :الهدف
 يعرف الطالب المالبس التراثية الخاصة بالرجل الفلسطيني. 

 ) يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاطين األول والثاني في الدرس(
.ألوان خشبية  -أقالم  -كتاب الطالب ـ رسومات النشاط :الوسائل واألدوات  

:التنفيذ  
 ترتدي/ الدخول إلى الصف وهو يرتديمسبقا بأو الطالبات  لحصة باالتفاق مع أحد الطلبةلم ليمهد المع 

 :، ويسأل الطلبة(زي تراثي قديم)ا /هزي جد
 ؟(ة/اسم الطالب) ة/ماذا يرتدي الطالب 
 هل شاهدت هذا الزي من قبل؟ أين؟ 

  ماذا  :جل، ويسأل الطلبةيلفت المعلم انتباه الطلبة إلى رسومات النشاط األول التي توضح مالبس الر
 نسمي هذه المالبس؟

 ويناقشهم في مكوناتهاةمناسب ايراهالطريقة التي على الطلبة بالمعلم رسومات النشاط  يعرض ، . 
  الرسممربعات في الفراغات الموجودة في أسماء األلبسة يطلب المعلم من الطلبة كتابة. 
  (أنا تعلمت)يكلف المعلم الطلبة بقراءة نص. 
  في أسماء الرسوماتتتناقش ل ؛المعلم الطلبة إلى مجموعاتيقسم  .  
 يطلب المعلم من الطلبة تلوين المالبس التراثية القديمة. 
  الحديثة الفلسطيني يطلب المعلم منهم تصنيف أسماء مالبس الرجل الفلسطيني القديمة، ومالبس الرجل

 .في الجدول
 هميتابع المعلم أعمال الطلبة ويثني علي. 
  كتقويم ختامي( نلعب ونرتدي)ينفذ المعلم نشاط: 

 قمباز، دشداشة،  عقال، جكيت،) :تخص الرجال، أو حديثة ،يحضر المعلم مالبس تراثية قديمة
 .(قميص، ربطة عنق، كوفية

 سواء كانت تراثية قديمة أم حديثة ،يكتب المعلم أسماء مالبس الرجل على بطاقات. 
 مثال ،ارتداء ما هو مكتوب على البطاقة طالب الذي اختارته المجموعةيرفع المعلم بطاقة، وعلى ال :

 .يرفع المعلم بطاقة مكتوبا عليها عقال، وعلى الطالب ارتداء العقال
 .من خالل تعاون معلمي المبحث فيها ،لمالبس التراثيةلمكن أن تنظم مجموعة مدارس متقاربة معرضا ي:  مالحنة
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 الحصة الثانية
 :الهدف
  ةفلسطينيالالمالبس التراثية الخاصة بالمرأة لب الطايعرف. 

 )يتم تحقيق الهدف بتنفيذ النشاط الثالث في الدرس(
 .ألوان خشبية -أقالم - النشاطكتاب الطالب ـ رسومات : الوسائل واألدوات

 :التنفيذ
 زي مسبقا بالدخول إلى الصف وهو يرتدي  الطالبات/ يمهد المعلم للحصة باالتفاق مع أحد الطلبة

 :،ويسأل الطلبة(زي تراثي قديم) ا/تهجد
  ؟(اسم الطالب )ماذا يرتدي الطالب 
  من قبل؟ أين؟ هذا الزي  شاهدتهل 

  يلفت المعلم انتباه الطلبة إلى رسومات النشاط التي توضح مالبس المرأة، ويسأل الطلبة ماذا نسمي
 ؟هذه المالبس

 ويناقشهم في مكوناتهابالطريقة التي يراها مناسبةرسومات الالمعلم   يعرض ،. 
  اسم كل لباس في المكان المخصص لهيطلب المعلم من الطلبة كتابة. 
 من خالل  ،يلفت المعلم انتباه الطلبة لرسومات الفعالية الثانية، ويطلب منهم تأمل الصور ومناقشتها

 :األسئلة اآلتية
 في الصور قارن بين  الثوب، الحزام، غطاء الرأس. 

 لثوب من التراث الفلسطيني ويختلف التطريز حسب المناطقيؤكد المعلم أن ا . 
  كاآلتيكتقويم ختامي  ،(نلعب ونرتدي)ينفذ المعلم نشاط: 

  ُمالبس تراثية تخص المرأة الفلسطينيةأو الطلبة حضر المعلم ي . 
 طاقاتيكتب المعلم أسماء مالبس المرأة على ب. 
 ارتداء ما هو مكتوب على البطاقة مجموعةوعلى الطالب الذي اختارته ال ،يرفع المعلم بطاقة ،

 .عليها حزام، وعلى الطالب ارتداء الحزام يرفع المعلم بطاقة مكتوب: مثال
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 الثالثةالحصة 

 : الهدف

  استخدامات التطردز الفلسطينيالطالب يبين. 
 (في الدرسالنشاط الرابع تنفيذ يتم تحقيق الهدف ب) 

 .الصق - المطرزات مقصوصةقطع من  - تراثيةني أوا - صور النشاط :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 أهميتها فيالطلبة ويحاور ، حصة بإحضار مطرزات وأواني تراثيةيمهد المعلم لل . 
 يلفت المعلم أنظار الطلبة إلى الصور ويطرح األسئلة اآلتية: 

 ماذا تشاهد في الصور؟ 
 ما الشيء الذي يميزها؟ 
  ؟توجد هذه المطرزاتأين 

 (.أنا تعلمت)معلم الطلبة بقراءة نص يكلف ال 
 يطلب المعلم من الطلبة كتقويم ختامي لصق قطع المطرزات على األواني. 

 .مقصوصة مسبقاالوقطع من المطرزات  تراثية،يكلف المعلم الطلبة بإحضار أواني  :مالحنة
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 الحصة الرابعة
 : الهدف
  أهمية الثوب الفلسطيني المطرزالطالب يبين. 

 (لنشاطين الرابع والخامس في الدرسا بتنفيذ تم تحقيق الهدفي) 

 .رسم النشاط، ألوان - (ستي إلها ثوب وشال)أغنية  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  ستي ) والترديد مع األغنية ،ومشاهدة الفيديو ،لى شكل حلقةع بجلوس الطلبةيمهد المعلم للنشاط

 (:إلها توب وشال
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ويطرح األسئلة اآلتية ،المعلم أنظار الطلبة إلى الصور هيوج: 

 الثوب الفلسطيني؟ ولماذا؟ فيهاالمناسبات التي نرتدي ماهي  ماذا تشاهد في الصور؟ 
 يلفت المعلم أنظار الطلبة إلى النشاط الخامس، ويطلب منهم تلوينه كتقويم ختامي. 

 وب مطّرز  زالثوب وشال عالثستي إلها 
 جنبه ورود وسنابل من حواليها سبع جبال

 وِبك محاله تسلم إيد اللي سواهثستي  يا
 يد  في كرمتنا البعيدةإب هقالت طرزت

 ليلة عرسي ه رزة  رزة ولبست هطرزت
 رزة من يافا وهذ  الغرزة من  زةهذ  الغ

 وب مطّرز  زالثوب وشال عالثستي إلها 
 ورود وسنابل من حواليها سبع جبال هجنب

 صافي هوبرض والشال اللي ع كتافي حردر
 ستي أحكيلك طول العمر مش كافي لو يا

 وب مطّرز  زالثوب وشال عالثستي إلها 
 ورود وسنابل من حواليها سبع جبال نبهج

 ستي ليش شاِلك عليكي  الي اوعرِفت ي
 من حالي يّ وِبك أ لى علثوصارو شالك مع 

 وب مطّرز  زالثوب وشال عالثستي إلها 
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 الحصة الخامسة
 :الهدف
 ب الكرةتنمية مهارة الطالب في تصود. 

 (النشاط السادس في الدرستنفيذ ب يتم تحقيق الهدف)
 .طبشورة -كرتان -ةست سالل مرقم :الوسائل واألدوات

 :التنفيذ
 زفير -شهيق"، ثم تأدية تمرين يخرج المعلم مع الطلبة إلى الملعب، ويكلفهم بالجري في المكان". 
 لى أربع قاطراتيقسم المعلم الطلبة إ. 
  للتنافس مع بعضهما ؛عن طريق القرعة تينقاطر يختار المعلم. 
 بداية، وعلى بعد ثالثة أمتار منه يضع السالل الثالث المرقمة على التوالي لكل ا لليرسم المعلم خط

 .قاطرة
 ورمي الكرة  ،يعطي المعلم اإلشارة لبدء اللعبة، حيث يبدأ الالعب األول من كل قاطرة بالتصويب

 .إلى أحد السالل
 السلة حسب الرقم المكتوب عليهافي إذا دخلت الكرة  نقاطيحسب المعلم ال. 
 يعلن المعلم فوز القاطرة التي تسجل العدد األكبر من النقاط. 
 وهكذااطرة الفائزة في اللعبة الثانية، القاطرة الفائزة في اللعبة األولى، تتنافس مع الق. 
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 الحصة السادسة
 :الهدف
 طينييننم الطلبة معرضا للتراث الفلس. 

 (الدرس في السابعالنشاط تنفيذ يتم تحقيق الهدف ب)

أواني  - صور تراثية - كرتون مقوى  - أشياء مطرزة - مالبس تراثية - أدوات تراثية :الوسائل واألدوات
 .تراثية التي تم تنفيذها مسبقا

 : التنفيذ
  محافظة عليهبأهمية التراث الفلسطيني، وكيفية ال الطلبةيمهد المعلم للنشاط بمراجعة. 
 يكلف المعلم الطلبة بإحضار األدوات الالزمة للنشاط مسبقا. 
 يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات. 
  المجموعاتيطلب المعلم من: 

 ع األدوار على ي، وتوز ينالمكان والزمان المناسب اختيارفي المدرسة، و  م معرضيتنظ :األولى
 .المجموعة أفراد بقية

 ولصقها على كرتون مقوى  جمع صور للتراث، :الثانية. 
 باإلضافة إلى المعدة مسبقاً  ،جمع أدوات تراثية :الثالثة. 
 وأشياء مطرزة ،تجمع مالبس :الرابعة. 

 والتحدث عنه ،ة الصفوف األخرى لمشاهدتهودعوة طلب ،يطلب المعلم من الطلبة ترتيب المعرض. 
 يكتب الطلبة تقريرا عما شاهدوه في المعرض كتقويم ختامي للحصة. 
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 (5): عدد الحصص                           أكالتنا الشعبية                           (: 3)الدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على أن: األهداف

 .يعرف بعض األكالت الشعبية الفلسطينية -1

 .سطينيةيذكر أكالت شعبية فلسطينية مصدرها نباتات بردة فل -2

 .يوضح الوسائل التي استخدمها الفلسطيني في الطهي قديما   -3

 . لحفظ الغذاء قديما يستنتج بعض الطرق التي استخدمها الفلسطينيون  -4
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 الحصة األولى
 : الهدف
  بعض األكالت الشعبية الفلسطينيةالطالب يعرف. 

 (نشاط األوليتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ الفعاليتين األولى والثانية من ال)

 .أوراق -أقالم - األولى والثانية تينرسومات الفعاليصور و : الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 يمهد المعلم للدرس بطرح األسئلة اآلتية: 

 من منكم تناول طعام اإلفطار؟ 
  هذا الصباح؟ أكلتماذا 

  ويبقي  ،ر الشعبيةاألطعمة غيالطلبة، ويدونها على السبورة، ويستبعد منها يستمع المعلم إلجابات
، ويبين مدى تناولها على المستوى ...(حمص، فول، فالفل، أقراص زعتر)على األطعمة الشعبية 

 (.بين الناس)الشعبي 
  يتأمل الطلبة الصور الواردة في الفعالية األولى من النشاط، ثم يقومون فرديًا أو ثنائيًا بتعبئة

 .الفعالية الموجود فيالجدول 
 ويقدم لهم الملحوظات التي تمكنهم من تعبئة الجدول ،ل الطلبةيتابع المعلم عم. 
  (.أنا تعلمت)يقرأ الطلبة نص 
 يالحظ الطلبة الرسم الوارد في الفعالية الثانية من النشاط. 
 ينفذ الطلبة اإلجراءات الواردة في الفعالية الثانية من النشاط األول . 
 ينهي المعلم الدرس باألسئلة اآلتية: 

 ت الشعبية التي عرفتها خالل الحصة؟األكال ما 
 غير التي وردت في الدرس ،الشعبية مكونات إحدى األكالتاسم و ذكر ا. 
  (.ألنها القت قبواًل لدى عامة الشعب)لماذا سميت األكالت الشعبية بهذا االسم؟ 
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 الحصة الثانية
 :األهداف
  أكالت شعبية فلسطينية مصدرها نباتات بردةالطالب يذكر. 
  الوسائل التي استخدمها الفلسطينيون في الطهي قديما  الطالب يوضح. 

 (من النشاط األول، والنشاط الثانيبتنفيذ الفعالية الثالثة  الهدفينيتم تحقيق )

ثية أو نماذج مشابهة لها عينات من أدوات ترا – عينات من نباتات برية –كتاب الطالب : الوسائل واألدوات
 .أقالم – إن أمكن
  :التنفيذ
  أمثلة جديدة على األكالت يعطي مفهوم األكالت الشعبية، و حول يمهد المعلم للدرس بمراجعة الطلبة

 .حتى اآلن ونهايتناول الشعبية التي ما زال الفلسطينيون 
 يتأمل الطلبة الصور الواردة في الفعالية الثالثة من النشاط األول بتمعن. 
 شاطيسمي الطلبة النباتات التي وردت في صور الن. 
 عن الشيء الذي يميز هذه النباتات عن غيرها من النباتات الطبيعية األخرى  ،يسأل المعلم الطلبة. 
  كالفطر والهليون، (كلتطبخ وتأ)على نباتات أخرى تشترك معها في نفس السمة يعطي الطلبة أمثلة ،

 .، وغيرها(الهندباء) والعلت
 غير التي وردت في الدرس ،النباتاتمن بعض األكالت التي ُتحّضر أسماء المعلم  يذكر. 
 بعضهمبحل الفعالية الثالثة من النشاط، ومناقشتها مع  يقوم الطلبة. 
  (أنا تعلمت)يقرأ الطلبة نص. 
 يالحظ الطلبة الصور الواردة في النشاط الثاني. 
  هاألدوات إعداد الطعام التي استخدمها الفلسطينيون في حال توفر أو نماذج  ،صوراً يعرض المعلم. 
 وأين شاهدها؟ ؟مثل هذه األدواتأحدهم شاهد  هل:يسأل المعلم الطلبة 
 يسأل المعلم عن مدى استخدام هذه األدوات في الوقت الحاضر . 
  ًأو ضمن مجموعات ،أو ثنائياً  ،يحل الطلبة النشاط فرديا. 
 يتابع المعلم الطلبة ويقدم لهم الملحوظات الالزمة خالل ذلك. 
  الدرس منالنشاط الثاني  في ،(تعلمتأنا )نص يقرأ الطلبة. 
 ماذا تعلمتم خالل هذه الحصة: ينهي المعلم الحصة بالسؤال اآلتي. 
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 الحصة الثالثة
 : الهدف
  بعض الطرق التي استخدمها الفلسطيني في حفظ الغذاء قديما  الطالب يستنتج. 

 (الث في الدرسالثالنشاط الفعاليتين األولى والثانية من يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ )

 .كتاب الطالب، طباشير :الوسائل واألدوات

 : التنفيذ
  ما تعلموه خالل الحصص السابقةحول يمهد المعلم للحصة بمراجعة شاملة. 
 يالحظ الطلبة الرسومات الواردة في الفعالية األولى من النشاط الرابع. 
 يعبر الطلبة عما الحظوه. 
 يطرح المعلم األسئلة اآلتية: 

 (.التجفيف والتمليح)طعمة الواردة في الفعالية األولى؟ التي استخدمت في حفظ األ دالموا ما 
 هل هناك من طرق أخرى استخدمت في حفظ الطعام؟ هات أمثلة على ذلك. 

 ويغنيها ،يستمع المعلم إلجابات الطلبة، ثم يلخصها. 
  النشاطيوزع المعلم الطلبة إلى مجموعات، ويوضح لهم فكرة الفعالية الثانية من. 
 مات كما جاءت في الفعاليةينفذ الطلبة التعلي. 
 ويحدد لهم وقتًا للعمل ،يتابع المعلم الطلبة. 
 تتناقش المجموعات في نتائج عملها . 
  من النشاط( أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
  (.بعد أن تعلمت)يحل الطلبة أسئلة 
 ينهي المعلم الحصة بالسؤال اآلتي: 

  في حفظ طعامه قديماً  ،الوسائل التي استخدمها اإلنسانبين مع األمثلة الطرق و. 
 قارن بين الوسائل القديمة والحديثة في حفظ الطعام. 
 .لحصة القادمةيكلف المعلم الطلبة بتجهيز األدوات الالزمة ل: ملحوظة
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 الحصة الرابعة
 :الهدف
  شكل حيوان أليفالطالب يصمم. 

 (في الدرس بعالرايتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط )

 – مقص آمن – قلم رصاص – كرتون أسودورق  – صحن بالستيكي أو ورقي دائري  :الوسائل واألدوات
 .الصق –قطن 
 :التنفيذ
 يمهد المعلم للحصة بتذكير الطلبة بالطرق التي يستخدمها الفلسطيني في حفظ الطعام. 
  ويقصونهلعينين والفمويرسمون عليه اروف، على ورق الكرتون األسود وجه خيرسم الطلبة ،. 
 يرسم الطلبة األرجل على الكرتون األسود ويقصونها . 
 يلصق الطلبة القطن على الصحن الورقي؛ ليظهر على شكل جسم خروف. 
  ليكتمل التصميم ؛مناسبالمكان اليلصق الطلبة الرأس واألرجل في. 
 يعرض الطلبة تصاميمهم أمام الصف. 
 .ل فرد  أو ثنائييمكن أن ينفذ النشاط بشك: حوظةمل
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 الحصة الخامسة
 :الهدف
 لدى الطلبة تنمية مهارة ركل الكرة.  

 (في الدرس هذا الهدف بتنفيذ النشاط الخامس تحقيقيتم )

 .صافرة –قاطرةلكل  كرة: الوسائل واألدوات
 : التنفيذ
 يخرج الطلبة إلى الساحة بنظام. 
 تنفيذهويكلف الطلبة ب ،يختار المعلم تمرين إحماء. 
  قائدًا لها قاطرة، وتختار كل قاطراتيوزع المعلم الطلبة إلى أربع. 
  قاطرته على بعد مناسبيقف كل قائد بمواجهة. 
  ى الالعب األول إعادة ركل ، وعلقاطرتهعند سماع الصافرة يركل القائد الكرة إلى الالعب األول في

 . والرجوع إلى آخر القاطرةلقائد، االكرة إلى 
 إلى آخر القاطرة ثم يرجعالذي يقوم بإعادة ركلها إلى القائد، لالعب الثاني، قائد الكرة إلى ايركل ال. 
 تستمر اللعبة حتى يعود الالعب األول إلى مكانه. 
  التي يعود جميع العبيها إلى أماكنهم األصلية أوالً  القاطرةتفوز  . 
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    (6) :عدد الحصص                                                     عرسنا فلسطيني: الدرس الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على أن :أهداف الدرس

 .يبين أبرز مناهر العرس الفلسطيني -1

 .السلبية في العرس الفلسطينييميز بين السلوكات اإليجابية و  -2

يتتتتتذكر األدوات الموستتتتتيقية القديمتتتتتة والحديثتتتتتة المستتتتتتخدمة فتتتتتي العتتتتترس  -3

 .الفلسطيني
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 الحصة األولى
 :الهدف
  أبرز مناهر العرس الفلسطينيالطالب يبين. 

 (في الدرس والثانية من النشاط األولالفعاليتين األولى  بتنفيذ الهدف هذايتم تحقيق )

رسومات  - (ية شعبية تغنى في األعراس، أو جزء من زفة عريسأغن)مقطع فيديو  :الوسائل واألدوات
 .قلم رصاص - جهاز العرض - الفعالية األولى من النشاط األول

  :التنفيذ
 هة بعد المشاهدة، ثم يعرضيهيئ المعلم الطلبة لمشاهدة الفيديو، منوها إلى أنه سيطرح عليهم أسئل. 
 يه، ويربطها بموضوع الدرسشاهده الطلبة واستمعوا إل يطرح أسئلة حول ما. 
  على السبورةه من الكتاب، ويدون الحصة من خالل تكليفهم بقراءته بهدفيعرف الطلبة. 
  مبتدئا بالرسم األول(0)يعرض المعلم رسومات الفعالية األولى من النشاط ،. 
 وهكذا حتى ينهي كافة خاص، ومكان، وزمان، الموجودة فيه من أش سئلة حول العناصريطرح أ

 (.العرس)حول ما تعبر عنه الرسومات كلها بشكل عام  لرسومات، ويطرح سؤاالً ا
  بكتابة مظاهر العرس في الجدول المخصص لها في الكتاب، ويتابعهمثنائيًا يكلف المعلم الطلبة. 
  يطرح أسئلة على الطلبة لُيجمل من خاللها مظاهر العرس الفلسطيني، ويمكنه تكليف بعضهم

 .ورةبكتابتها على السب
 اهر في العرس ال تمتاز بعض المناطق بمظ)حول مظاهر لم ترد في الرسومات  يطرح المعلم أسئلة

مثال حفلة الشمع في الخليل، أو التجالية في نابلس ومناطق أخرى في فلسطين،  (توجد عند غيرهم
على المشاركين في  حلوى الملبسس، أو رش يولصق العروس للعجينة عند دخولها بيت العر 

 .لعرس، وزفة العريس على ظهر الخيل في بعض المناطق الفلسطينيةا
 يسأل الطلبة عن أهداف الحصة : 

  ما الذي تعلمناه اليوم؟ 
  ما رأيكم في هذا النشاط؟ 
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 الحصة الثانية
 :الهدف

  بطاقة دعوة لعرسالطالب يصمم. 
 (رسيتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ الفعالية الثانية من النشاط األول في الد)

 .ألوان -ق الص –ص قلم رصا - مقص آمن - ورق  :الوسائل واألدوات
 :التَّْنفيذ
 يمهد المعلم للنشاط الثاني بطرح أسئلة عن مظاهر العرس الفلسطيني. 
  يهيئ المعلم الطلبة للنشاط؛ بتوزيع األدوات عليهم، وإعطائهم طريقة العمل، ويمكنه تقسيم الطلبة

 .ن فرادىإلى مجموعات، أو تركهم يعملو 
 ويلونونه، ويرسمون لها إطاراً ربعةيقص الطلبة من الورق بطاقة م ،. 
 عرس، متضمنة كتابة زمان ومكان كل مظهر من الطلبة داخل البطاقة دعوة لحضور  يكتب

 .مظاهر العرس؛ من حناء للعروسين، والغداء، والزفة، وحفل العرس
 ويضعون البطاقة داخل الظرف؛ لتشكل ظرفاربعةلطلبة ثالث زوايا من ورقة ميطوي ا ،. 
 مظاهر العرس الفلسطينيللتوصل إلى  ؛أسئلة على الطلبة المعلم يطرح. 
  الدرسمن ( أنا تعلمت)يكلف الطلبة بقراءة نص. 
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 الحصة الثالثة
 :الهدف
 السلبية في العرس الفلسطينيوالسلوكات  ،بين السلوكات اإليجابية الطالب يميز. 

 (الدرس فيالثاني  النشاطلهدف بتنفيذ يتم تحقيق هذا ا)

  .جهاز عرض - رسومات النشاط - قلم رصاص :واألدوات الوسائل
 :التنفيذ
 يمهد المعلم للحصة بما يراه مناسبا. 
 وينتقل إلى (نالحظ، ونكتب، ونستنتج)وموضوعه  ،لثالثعلم الطلبة بعنوان النشاط اُيعّرف الم ،

 .، وتوضيح المطلوبءة نص النشاطي ويكلف الطلبة بقراالكتاب المدرس
 يعرض المعلم رسومات النشاط، ويطرح أسئلة حول عناصر كل رسم. 
 يكلف المعلم الطلبة بالعمل على رسومات النشاط بحسب المطلوب، ويتابعهم. 
  يعرض المعلم رسومات النشاط مرة أخرى بعد انتهاء الطلبة من العمل عليها، ويناقشهم في

 .، ويطلب منهم ذكر السلوك الصحيح المقابل للسلوك غير الصحيحالسلوكات ورأيهم فيها
  (.أنا تعلمت)يكلف الطلبة بقراءة نص 
 ما الذي تعلمتموه من النشاط؟ : يسأل المعلم 

 :مالحنة
 يمكن للمعلم تكليف الطلبة بتمثيل السلوك الموجود في الرسم، ومن ثم مناقشته. 
 ي فيه على السبورة أالموجود في الرسم، والر ة السلوك يمكن تكليف طالب في كل مرة بكتاب

 (.أثناء مناقشة الطلبة)
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 الحصة الرابعة
 :الهدف
  األدوات الموسيقية القديمة والحديثة المستخدمة في العرس الفلسطينيالطالب يذكر. 

 (هذا الهدف بتنفيذ النشاط الثالث في الدرسق يتم تحقي)

أقالم  -ض جهاز عر  -ات الموسيقية بعينها إن توفرت و صور النشاط أو األد :الوسائل واألدوات
 .رصاص

 :التنفيذ
  يمهد المعلم للحصة من خالل سؤال الطلبة عن أدوات موسيقية يشاهدونها ويسمعون صوتها في

حفالت األعراس، ويطلب منهم وصفها وتسميتها، ويربط إجاباتهم بموضوع الحصة، ويعرفهم 
 .بهدفها

  ويطرح حولها أسئلة عن أسمائها(أو األدوات الموسيقية العينية)يعرض المعلم صور النشاط ، ،
 .السبورةويكلف الطلبة بكتابة األسماء على 

  ،يطرح المعلم أسئلة على الطلبة حول استخدام هذه األدوات؛ ليتوصل معهم إلى الملخص التعليمي
 .الدرسمن ( أنا تعلمت)ويكلف الطلبة بقراءة 

  لة بعد أن تعلمت في نهاية الدرسبحل أسئيغلق المعلم الحصة. 
 :مالحنات

  يمكن للمعلم عرض مقطع فيديو أو تسجيل صوتي لحفلة عرس، است خدمت فيها األدوات
 .الموسيقية الفلسطينية القديمة؛ كتمهيد للحصة

  يمكن للمعلم إحضار األدوات الموسيقية القديمة والتي مازالت مستخدمة، وإعطاء الطلبة
 .و يمكنه إسماعهم صوت كل أداة على حدة؛ ليميزوهاأ. فرصة استخدامها
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 الحصة الخامسة
 : الهدف

  الطالب حبال للزدنةيصمم .   

 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الرابع في الدرس)

  .شبر –الصق -مقص آمن -ورق كرتون ملون  -قلم الرصاص: الوسائل واألدوات
  :التنفيذ
 ،ويمكنه تقسيمهم إلى مجموعات يهيئ المعلم الطلبة للنشاط. 
 يطلب من كل مجموعة إعداد أدواتها . 
 يعرض الفكرة التي سيصممها الطلبة. 
 يعطي تعليمات السالمة واألمان في استخدام األدوات. 
 يصمم الطلبة الزينة متتبعبن خطوات تنفيذ النشاط في الدرس. 
  لزينة بعد انتهائهم من إعدادهاحبل يعلق الطلبة. 
 علم الطلبة عن المهارات الفنية التي تعلموها، وعن رأيهم بالنشاطيسأل الم. 
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 الحصة السادسة
 :الهدف

 إلسقاط األقماع الكرةالطالب  يسدد . 

 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الخامس في الدرس)

 .طبشورة - صافرة – أقماع( 8) - كرة :الوسائل واألدوات
  :تنفيذال

  مع الطلبة إلى الملعبيخرج المعلم. 
 يؤدي الطلبة تمارين اإلحماء اآلتية: 

  ًمرجحة الذراعين أمامًا، أسفال، وجانبا. 
  ًوضع الكفين أمام الصدر وضغط المرفقين جانبا. 
 رفع الذراعين جانبًا، وأداء حركات دائرية بهما. 

 ينفذ المعلم خطوات اللعبة الواردة في نشاط الدرس. 
 قماع بأي شئ يراه مناسبًا وآمنًا للطلبةيمكن للمعلم استبدال اال. 
 يوزع المعلم الوقت بعدالة على المجموعات المتنافسة فيما بينها. 
 يعزز المعلم الفريق الفائز من كل مجموعة. 
 يهيئ الطلبة للعودة إلى الصف بعد إنتهاء النشاط وجمع األدوات. 
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 (5): عدد الحصص                                                  الشعبية عابناأل: الدرس الخامس
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 الحصة األولى
 :الهدف
 يعرف الطالب بعض األلعاب الشعبية الفلسطينية القديمة الخاصة بالذكور واإلناث. 

 (النشاط األول في الدرسيتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ )    

 .نشاطرسومات ال: األدوات والوسائل
 :التنفيذ
 يستمع إلى و أوقات فراغهم،  لعاب التي يلعبونها فيبطرح أسئلة حول األ يمهد المعلم للحصة

 .لعاب الشعبية القديمةألاإجاباتهم، ويدونها على السبورة، ثم يختار منها 
 يعرض المعلم رسومات الكتاب التي توضح  مجموعة من األلعاب الشعبية القديمة للذكور واإلناث.  
  لها واألدوات الالزمة لعبها،ومكان  ،في أسماء هذه األلعاب يناقش المعلم الطلبة. 
 ابتها باإلناث، ثم كت لعاب الخاصةواأل ،لعاب الخاصة بالذكوريطلب المعلم من الطلبة تحديد األ

 .في المكان المناسب
  (أنا تعلمت)بقراءة نص الطلبة يكلف المعلم. 
 في مكتوبة وإحضارها  ،سرهمألعاب شعبية قديمة من أعلى من الطلبة التعرف المعلم  يطلب

 .الحصة القادمة
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 الحصة الثانية
 : الهدف
  لعاب الشعبية لدى الطلبةاأل تنمية حب . 

 (الهدف بتنفيذ النشاط الثاني في الدرسيتم تحقيق )

 .(ربيةأغنية طاق طاق طاقية فلسطين ع)مقطع مسجل  –طاقية أو منديل : الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 التي عرفوها من أسرهم ،أللعاب الشعبية القديمةيمهد المعلم للحصة بسؤال الطلبة حول ا. 
  ُوتعليماتها( طاق طاق طاقية)ف المعلم الطلبة بعنوان اللعبة عرّ ي. 
 يختار المعلم مكانا مناسبا لتنفيذ اللعبة، ويجلس الطلبة بشكل دائري على األرض. 
 (.طاق طاق طاقية)دور حول الطلبة وهو يغني أغنية اقية أو المنديل، ويحد الطلبة الطل أيحم 
 حد الطلبة سرا، ويستمر في دورانه مع أدورانه الطاقية أو المنديل خلف  يضع الطالب الدوار أثناء

 .ترديد األغنية
 ن الطاقية وضعت خلفه يأخذها ويلحق بالطالب الدوار، الذي أحد الطلبة الجالسين بشعر أ إذا

أما إذا لم يشعر الجالس بها يخرج امل الطاقية بدور الطالب الدوار، ويقوم ح. سرع ليجلس مكانهي
 .من اللعبة

 الطلبةكبر عدد من يكرر المعلم اللعبة مرة أخرى مع أ. 
 يسال المعلم الطلبة: 

 هل كانت اللعبة مفيدة لكم؟ لماذا؟ 

 .وتنفيذها يمكن للمعلم اختيار لعبة شعبية أخرى : مالحنة
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 الحصة الثالثة
 : األهداف
  بعض األلعاب الحديثة التي نلعبهايبين الطالب . 
  الحديثةاأللعاب يستنتج الطالب أهمية األلعاب الشعبية و. 

 (في الدرس والرابع الثالث ينالنشاطبتنفيذ هذين الهدفين يتم تحقيق  )
 .أقالم - أوراق  – النشاطينرسومات : دواتالوسائل واأل

 :التنفيذ
 المعلم للحصة باستثارة خبرات الطلبة حول األلعاب المنتشرة حالياً  يمهد. 
 يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات. 
 لعاب ترفيهيةألعاب الكترونية، ألعاب رياضية، ألعاب مصنعة، أ :ور وتصنيفها إلىيطلب منهم مناقشة الص. 
  اللوح علىيطلب المعلم من الطلبة كتابة التصنيف على األوراق، وعرضها. 
 يسأل المعلم الطلبة األسئلة التالية: 

 ما اللعبة التي تفضلها؟ 
 مع من تحب أن تلعبها ؟ وفي أي وقت؟ 

  جبات المدرسية واألسريةاعلى متابعة الو  يؤكد، و عبالطلبة في األوقات المناسبة للّ يناقش المعلم. 
 (.أنا تعلمت)كلف الطلبة بقراءة نص ي 
  والتعبير عنها(3،4، 6، 0)سومات النشاط الرابع تأمل ر يطلب المعلم من الطلبة ،. 
 يستمع المعلم آلراء الطلبة، ويثني عليها. 
 ال المعلم الطلبة األسئلة اآلتيةيس : 

 ؟( 4،  3،  6،  0)الرسومات  بينلشيء المشترك ما ا 
 ما اسم اللعبة في كل رسم؟ 
  هذه األلعاب؟ما الفائدة من ممارسة 

 ويؤكد على أهمية األلعاب ،تهماابيناقش المعلم الطلبة في إج. 
 (.أنا تعلمت)كلف الطلبة بقراءة نص ي 
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 ضعها في صندوق يو  ،اتيقوم المعلم بكتابة أسماء بعض األلعاب على بطاق: تقويم ختامي للحصة
اختار : مثال .وذكر أهميتها وقراءة اسم اللعبة، لب من طالب اختيار بطاقة منها،، ثم يط(علبة كرتون )

 .(تفكير) ويذكر أهميتها يقرأ اسمها ، على الطالب أن(الشطرنج )قة مكتوب عليهاالطالب بطا
 رابعةلالحصة ا
 :الهدف
 يصمم الطالب دمية. 

 (درسفي الالنشاط الخامس ا الهدف بتنفيذ يتم تحقيق هذ)

 .الصق -خرز للعيون  -كرتونة مستطيل  -أزرار -مقص آمن -خيطان صوف: الوسائل واألدوات
 : التنفيذ
 لى مجموعات ثنائيةإنقسم ن. 
 يلف الطالب الخيط الصوفي على الكرتونة بشكل عرضي أكثر من مرة لتشكيل اليدين. 
 يربط طرفي اليدين ليشكل الكفين. 
  يلف الطالب الخيط الصوفي على الكرتونة بشكل طولي أكثر من مرة لتشكيل الرأس والجسم

 .والرجلين
 ي من األعلى ويربطهم من الوسط لتشكل العالقةيمسك الطالب الخيطان الملفوفة بشكل طول. 
 وعلى بعد مسافة يربط منطقة الوسط ليشكل الجسم ،شكل الرأسيربط الجزء العلوي لي. 
  لى قسمين لتشكيل الرجلينإيقسم الجزء المتبقي. 
 يربط طرفي الرجلين ليشكل القدمين. 
 يدخل اليدين من وسط الجسم. 
 يثبت العيون على الوجه. 
 الطلبة بعرض الدمى في زاوية الصفلم يكلف المع. 

 :مالحنة
  الدمى في شرح الدروس يمكن استخدام. 
  ر، وتشكيل مسرح دمى داخل المدرسةفي لعب األدوايمكن استخدامها. 
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 ةسخامالحصة ال
 :الهدف
 في ساحة المدرسةالطالب لعبة الجر  والوثب  يلعب. 

 (درسال فيالنشاط السادس تنفيذ ب يتم تحقيق الهدف) 

 .أقماع - أطواق – طبشورة – اتكر  – سالت :الوسائل واألدوات
  :التنفيذ
 المشي بتمهل حول ك، رين اإلحماءاتمبعض ، ويكلفهم بتأدية يخرج المعلم مع الطلبة إلى الملعب

 .الساحة في دورة كاملة
 يعيد الطلبة التمرين نفسه مع زيادة سرعة المشي. 
 يعيد الطلبة التمرين مرة ثالثة مع الهرولة. 
 بصف القاطرات بموازاة ويقوم ، ة إلى مجموعات، ويطلب منهم تشكيل قاطراتيوزع المعلم الطلب

 .بعضها تاركا بينها مسافات
 ويطلب منهم االصطفاف خلفهأمام القاطرات ط البدايةيرسم المعلم خ ،. 
 العب األول في كل قاطرةقرب المعلم السالت وبداخلها الكرات ال يضع. 
  خلفه ، ويضع، ثم يرسم خط النهايةطواق على مسافات متباعدة ومناسبةواأل قماعاأليضع المعلم 

 .مقابل كل قاطرة فارغةالسالت ال
  فرة من كل قاطرة عند سماع صا خروج أول العبيعطي تعليمات اللعبة للطلبة، والتي تتضمن

ثم  ،ولإلى الطوق األقفز يليه ال ،قماعبشكل متعرج حول األ جري ثم ال، وأخذ الكرة من السلة ،المعلم
إلى  العودةو ، السلة الفارغة إلى الوقوف من مكان الكرة تسديدو  ،الثانيفي الطوق  القفز والوقوف

 .الطلبة باقيمع  وهكذا، القاطرة
 تفوز المجموعة التي تجمع أكبر عدد من الكرات. 
 هابعد انتهاء الوقت المحدد ويعزز ذكر المعلم اسم القاطرة الفائزة ي. 
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 .وصف لبعض األلعاب الشعبية :ملحق

 الَحْجَلةلعبة 
 

 . فتيات 4-6: عدد الالعبين
تقوم الفتيات باختيار مساحة من األرض في حدود أربع مترات مربعة، ويكون شكل هذه : طريقة اللعب

 . ى هيئة مستطيل مقسم إلى مربعات أو مستطيالتالمساحة من األرض عل
 

ويبدأ اللعب بأن تمسك كل فتاة بالتناوب قطعة من النقود وتختار أحد وجهيها، ثم تقذفها في الهواء، فإن 
ظهر الوجه الذي اختارته، تكون هي أول من يبدأ اللعب، وإاّل فإن من حق زميلتها التي اختارت الوجه 

 . اآلخر أن تبدأ اللعبة
 

ووضعها على األرض في أول مربع من  ،فخارية أو حجرية تقوم الفتاة التي تلعب الحجلة باختيار قطعة
مربعات المستطيل، وتقوم الفتاة بدفع القطعة بإحدى قدميها إلى األمام، بينما تكون القدم الثانية مرفوعة 

تقر في المربع التالي، ثم الذي عن األرض، بحيث ال تالمسها أبدًا، وتحاول الفتاة أن تجعل القطعة تس
يليه، وهكذا وبحيث تجتاز المنعطف، فإذا توقفت الفتاة على الخط الذي يفصل بن المربع والذي يليه، أو 

المست قدمها المرفوعة عن األرض، أو داست قدمتها التي تستخدمها في دفع القطعة على ذلك الخط 
 . انهاتكون قد خسرت اللعبة، ويحق لزميلتها أن تحل مك

 
 

 .شقف السبع بةلع

 
 . حجارة الطابةأو ، أو الشقف السبعة ،أو السبعوية ،سبع شقف: سم اللعبةا

 . يمارسها الذكور: جنس الالعبين 
 .رياضة جسمية وعقلية: هدف اللعبة

 .منطقة واسعة وخالية من الحواجز التي تعيق الحركة: المكان

http://www.toratheyat.com/vb/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%81
http://www.toratheyat.com/vb/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%81
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 .العطل المدرسيةالربيع والصيف، ويمكن أن تكون في الصباح أثناء  يمساء خاصة في فصل: الزمان
 .سنة 06- 8من : أعمار المشتركين

أو  كرة صغيرة+ تكون ملساء بحيث تركب فوق بعضها البعض  (شقف)أحجار أو : لوازم اللعبة 
 .حجر صغير
 . عن طريق المالحظة والممارسة: كيفية تعلمها 

 
 :طريقة اللعب

 .العبين 4، كل فريق مكون من " ب"  و" أ "  ينيقسم األطفال إلى فريق  -0
 . ، وتحدد مسافة معينة لضرب الكرة على الشقف بعضا فوق بعضها أو الحجارة( الشقف)ترتب   -6
على الحجارة ، فإذا لم يسقط أي حجر أو شفقة يأتي بعده شخص آخر  كرةال" أ " يقذف الفريق  -3

ف كما كانت ، فيكون لهم الفوز إذا ما رتبوا الحجارة ، قبل أن الذي يحاول ترتيب الشق"  ب" من 
 . تصيب الطابة أحدهم

 

 
 .لعبة الدامة أو الضامة

 
 .، نقلت إلينا إبان العهد التركي، وأصبحت جزًءا من تراثنا الشعبيتركي الدامة لعبة أصل 

 
 .ن وجها لوجهيمتقابل يجلسابحيث ف التسلية وتمضية أوقات الفراغ، اثنان من الفتيان بهديلعبها 

 :طريقة اللعب
أو على  ،أو على قطعة كرتون  ،سم على أرض رملية 51-41رسم مربع كبير طول ضلعه بين ي -

مربعات بالعرض؛ و  ثماني: ربعة وستين مربًعا صغيًراإلى أ يقسمأو قطعة من القماش، و  ،لوح خشب
وتختلف حجارة كل العب عن حجارة خصمه من حيث اللون أو الشكل؛ . ربعات بالطولم ثماني

كما يمكن أن تستخدم بداًل من الحجارة نوى التمر أو عجم . بحيث يمكن تمييزها بسهولة عن بعضها
 .الزيتون أو بنانير، أو حتى ورق ملون أو أي شيء آخر مناسب

 
اني في الصفين الث ،ن الخانات من جهتهلكل العب ستة عشر حجرًا يضعها في صّفين م -

 ."صف الضومنة"الصفان الرابع واألول فارغين، ويسمى الصف األول  ىوالثالث، ويبق
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يبدأ الالعب األول الدور بنقل حجر من حجارته مربًعا واحًدا إلى األمام، وعليه أن يختار نقلة من  -
يليه الالعب الثاني، ثم يستمر اللعب . امبين ثماني نقالت ممكنه في بداية اللعبة والى جهة األم

 .لكل العب وبالتناوب ةواحد ةحرك
 
لينطلق  ،ن منها سّدا منيعًا أمام هجمات خصمهالعب أثناء تحريك حجارته، أن يكوّ كل  يحاول -

 . مستغاًل الثغرات التي تلوح له من خالل نقالت الخصم ،منها في هجوم مضاد
لمراوغة والمناورة وبعض الفطنة والذكاء؛ فقد يقّدم أحد الالعبين تعتمد هذه اللعبة على المهارة في ا -

؛ بينما (ألن القتل إجباري وليس اختياري )حجرًا من حجارته ليكون فريسة سهلة لخصمه ليقوم بقتله 
هو في الواقع يخطط لقتل حجر أو أكثر من حجارة خصمه، أو ليزحف إلى أماكن متقدمة في منطقة 

وهو الصف األول من جهة " ( الضومنة"صل بأحد حجارته إلى صف خصمه، تمكنه من أن ي
زميله الخصم قبل أن يقدم على قتل أحد حجارته ( وليس ملزماً )وقد يحّذر الالعب . الالعب الخصم

وإذا تقدم . عندما يكون حجر الخصم في حكم المقتول إذا لم يقم بتحريكه في الحال" كش"بقول 
جوز له العودة به إلى الخلف، وينقل الالعب حجره خانة واحدة فقط الالعب بحجر إلى اإلمام ال ي

إلى األمام أو إلى اليمين أو إلى اليسار، إال عندما يكون هناك فرصة لقتل حجارة ( أي بالتدرج)
ما ( أي يقفز بحجره فوق حجر خصمه ) الخصم، حيث يقوم الالعب بنقل حجره فوق حجر خصمه 

جر الخصم أو إلى يمينه أو إلى يساره، ويجوز قتل أكثر من حجر دام يوجد خانة فارغة وراء ح
للخصم بحجر واحد في نقالت متتابعة، إلى األمام والى اليسار والى اليمين، ولكن ليس إلى الخلف، 

وفي حال وجود أكثر من مسار متاح للتحرك لقتل حجارة . إال إذا كان هذا الحجر حجر الضومنة
( سواًء إلى األمام أو إلى اليمين أو إلى اليسار) يختار أحد المسارات  الالعب أن  الخصم، فمن حق

الذي قد يحقق له قتل أكثر من حجر للخصم، أو يساعده على تحصين نفسه بشكل أفضل، أو يتيح 
له التغلغل أكثر في منطقة الخصم، أو ذلك المسار الذي يساعد على وصول حجره إلى صف 

 .الضومنة
حجر "تطاع أي العب الوصول بأحد حجارته إلى هذا الصف، يصبح هذا الحجر اس  إذا - 

، ويمكن وضع عالمة عليه لتمييزه عن بقية الحجارة؛ لما لهذا الحجر مّيزة كبيرة عن غيره "الضومنة
عمودًيا أو أفقيا، إلى األمام )من الحجارة، حيث يصبح من حق الالعب تحريكه في كافة االتجاهات 

لف، إلى اليمين أو إلى اليسار، ويمكن أن يتجاوز عدة خانات مرة واحدة؛ ولكن ال يمكن أو إلى الخ
مالك "سواء أكانت هذه الحجارة تعود لالعب ( أي ليس بينهما خانة فارغة)له القفز عن حجرين معا 

 .أو لزميله الخصم" حجر الضومنة
 
يكون الذي يعتبر خاسًرا أمام زميله  يستمر اللعب حتى تقتل جميع حجارة أحد الالعبين؛ حيث - 
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أكثر  اويتكرر اللعب عدة مرات، وفي النهاية يعتبر فائًزا من يكسب نقاط. الفائز، وتسجل له نقطة
 .من زميله

 
 .لعبة الطممة 

 
 . أو مواراة الشيء ،بضم الطاء وتشديد الميم، ومعناها الطمر أو الدفن" الطممة"

 
وتعتمد هذه اللعبة على براعة الطفل في . أطفال 8-5م بين يلعبها األطفال الذكور، ويكون عدده

 . وخفة الحركة والتنقل ،شدة االنتباهو التخفي واختيار المكان المالئم لالختباء، مع سرعة الجري 
 :طريقة اللعب

 . منطقة اللعب، وال يجوز لالعبين الذهاب إلى أبعد منها تحدد -
جدار يتفق عليه ليكون مكان ويقف ووجهه نحو  ،القرعة الختيار أحدهم ليغمض عينيه جرى ت -

ن المطاَردين إذا يوهو مكان األمان لالعب، والذي ال يحق للطفل المطاِرد أن يمسك الالعب" )الّسمّلح"
 ،(حسب االتفاق)يبدأ الطفل بالعّد البطيء إلى العشرة أو العشرين (. استطاعوا الوصول إليه ولمسه

في أزقة  ة الالعبين لالختباء في أماكن مختلفةواتساع المكان وكثرة الالعبين، في حين يسرع بقي
وبداًل من العّد للعشرة أو العشرين، يمكن . الحارة وشوارعها، أو خلف جدران البيوت وجذوع األشجار

ألحد الالعبين المختبئين أن ُيعطى للطفل إشارة معينة مثل الصفير أو قول كلمة معينة، كإشعار 
ومطاردتهم أثناء  ،ا الالعب عملية البحث عن زمالئه في المخابئبانتهاء االختباء؛ حيث يبدأ بعده

 . (السمّلح) هروبهم وتحركهم من مكان آلخر، وقبل وصولهم إلى الحائط الهدف
تظهر براعة الطفل في القدرة على اكتشاف المخابئ، ومطاردة زمالئه واإلمساك بأحدهم ليحل   -

  مختبئًا أن يساعده رفاقه ضد الطفل الباحث؛ فإذا ويحدث أحيانًا إذا بقي أحد الالعبين  .محّله
وقد تساعد . اقترب هذا من مخبئه، يصيحون كإشارة إلى اقترابه منه، وتحذير للمختبئ بعدم الخروج

  .هذه اإلشارات الطفل الباحث في تقدير مكان زميله المختبئ؛ فيكشف أمره
ي مكان التخفي أو بعد مطاردته قبل إذا استطاع هذا الالعب أن يمسك العبًا متخفيًا سواء ف -

 .الوصول إلى جدار السملَّح، فإن على الالعب الممسوك أن يقوم بدور الالعب الماسك
خداع زمالئه باالبتعاد قلياًل عن جدار الّسمّلح، مما يغري ( الباحث)قد يحاول الطفل المطاِرد  -

ملَّح) ين البعيدين باالقتراب من الحائطالالعب ، فينتهز فرصة اقترابهم منه، ويباغتهم (مكان السَّ
أفلح باإلمساك   بالهجوم عليهم بسرعة، مستهدفًا أضعف الالعبين وأقلهم قدرة على الهرب؛ فإذا

بأحدهم كان على الالعب الممسوك أن يحّل محل الالعب الماسك في البحث والمطاردة، ويتكرر 
 .وقت، أو حتى يملوها، فيتحولوا إلى لعبة أخرى ما دام لدى األطفال متسع من ال  اللعب بهذه الطريقة
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 .صفَّت سوربت أولعبة 

 
 .من األلعاب الشعبية التي تعتمد على شدة االنتباه وبعض الذكاء، وهي من ألعاب التسلية، وقضاء الوقت

 
ث حصوات؛ بحيث تختلف عن الويقوم كل فتى بجمع ثسنة،  05-06يلعبها اثنان من الفتيان من سن  -

 .صم من حيث اللون أو الشكل، ويمكن تمييزها عن حصوات الخصم بسهولةالحصوات التي بيد الخ
رسم مربع على أرضية رملية أو على كرتونة، يكون طول وي ،(وجها لوجه)يجلس الالعبان متقابلين  -

 . خانات أو عيون أو مربعات صغيرة إلى تسع يقسمسم، و 51-41أضالعه بين 
حاول كل العب أن يضع حصواته في خط مستقيم، سواء تجري القرعة لتحديد البادئ باللعب، وي -

 . الفائزكون ي الً أكان خًطا عمودًيا أو أفقًيا أو وسطًيا أو قطرًيا، ومن يفعل ذلك أو 
 :تفصيل اللعب

يبدأ الالعب األول بوضع إحدى الحصوات الثالث في إحدى خانات المربع التي يختارها؛ بينما  -
ويحرص الالعب األول على وضع حصاته في . خرى يقوم الالعب الثاني بوضع حصوته في خانة أ

العين الوسطى من المربع، بحيث تتيح له التحكم في اللعبة بشكل أفضل، وتضمن له الفوز إذا 
 . أحسن تنقيل حصواته في الخانات المناسبة

 
حتى ينتهي كل العب من  ،ويستمر الالعبان في التناوب في وضع قطع الحجارة في خانات المربع

وخالل وضع الحصوات يحاول كل العب قطع الطريق على . ع ما لديه من حصواتوضع جمي
زميله، بأن يضع حصاته في إحدى الخانات التي ال يستطيع معها الالعب الثاني عمل خط 

 . مستقيم
 
بشرط أن ال يتخطى  اللعب بنقل قطعة واحدة فقط في كل نقلة، في التناوبفي يستمر الالعبان  -

ويحاول كل العب في كل . (أي موضوع فيها حصوة )يتجاوز خانة مملوءة   والالعب خانة فارغة أ
نقلة أن يضع حجارته في خط مستقيم، أو أن ال يدع مجااًل لزميله الخصم أن ينجح في وضع 

تمكن أحد الالعبين من وضع حصواته بشكل مستقيم، فإنه يقول   حصواته في خط مستقيم؛ فإذا
( وهذا هو جوهر التسمية لهذه اللعبة)في صف أو خط مستقيم ، أي أن الحصوات أصبحت "صّفت"

 . ويكون هو الفائز
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يستمر اللعب حتى انتهاء عدد  ، وتعاد اللعبة من جديد، ومن حق الالعب الفائز أن يبدأ باللعب -
 .مرات اللعب المتفق عليها في البداية

من أحرز نقاًطا أكثر من  في النهاية تحسب عدد المرات التي فاز بها كل منهما، ويكون الفائز -
 .خصمه
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 (5): عدد الحصص                                               قصة مثل شعبي: الدرس السادس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس 
 يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرًا على 

 ــ  يعرف الطالب  مفهوم المثل الشعبي 0
 ــ يعرف بعض األمثال الشعبية 6
 .ــ  يستنتج مدلوالت  بعض األمثال الشعبية  3
 

  :أن يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على: أهداف الدرس

  .يعرف مفهوم المثل الشعبي -1

  .يعرف بعض األمثال الشعبية -2

 .عبيةبعض األمثال الش يستنتج مدلوالت -3
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 الحصة األولى
 :الهدف
 فهوم المثل الشعبيم يعرف الطالب. 

 (من الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتفنيذ النشاط االول)

 .LCD –ل صورة النشاط األو  - كتاب الطالب: الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  تيةآليطرح عليهم األسئلة اثم  ،قراءة نص النشاط األولبيكلف المعلم أحد الطلبة: 

 ؟ماذا سألت البنت والدها 
  ؟الحاسوب على شاشةما العبارة التي قرأتها البنت 
 ؟لمات المكتوبةسألته ابنته عن الكعندما  ،جاب األبماذا أب 
 سابقًا؟ من يذكر مثال سمعه 
 هي أحد األمثال الشعبية التي تعد من تراثناالتي قرأتها البنت، أن العبارة  يبين المعلم للطلبة. 
  كلمات الواردة فيهويوضح لهم معنى بعض ال ،(أنا تعلمت) أحد الطلبة بقراءة نصيكلف المعلم، 

 .توارثناها :مثل
  ؟ شعبيالمثل الهو  مايسأل المعلم الطلبة 
 جاباتهم على السبورةيدون إ. 
 تها ومناقشتها في ءقرال ؛وكتابتها آبائهم،بمساعدة  مثالالبحث عن بعض األ يطلب المعلم من الطلبة

 .الحصة القادمة
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 الحصة الثانية
 : الهدف
  الفلسطينية بعض األمثال الشعبيةالطالب يعرف. 

 (في الدرس النشاط الثانييتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ )

  .قلم رصاص  -مقص آمن  -كرتون : دواتالوسائل واأل
 :التنفيذ
 ل التي تم مثاوعرض بعض األ ،ل مراجعة الطلبة بالنشاط السابقيمهد المعلم للحصة من خال

 .جمعها من قبل الطلبة ومناقشتها
  لى مجموعاتإيقسم المعلم الطلبة. 
 رتون تقص كل مجموعة خمس بطاقات من الك. 
 البطاقات المعروضة أمامهم على ات العبارة أن تكتب كلمة من كلم ،يطلب المعلم من كل مجموعة

 .التي تم قصها
 لتشكل مثاًل شعبيا معناه صحيح ؛تقوم كل مجموعة بترتيب الكلمات. 
 وقراءتها ،على السبورة البطاقاتكلمات ليقوم بترتيب  ،فرادهاتقوم كل مجموعة باختيار أحد أ. 
  ن الرفيق قبل ما تسأل عن سأل عإ)معنى المثل الشعبيفي المعلم بمناقشة المجموعات م يقو

 .جاباتهم على السبورةإ ويدون الطلبة وداللته، ،(الطريق
 دالالت أخرى  لها الشعبية واألمثال. صدقاءأن المثل يحث على حسن اختيار األ يبين المعلم للطلبة

بعض هذه  ويذكر لهم وغيرها، االدخار أو ،حسن التعامل أو االتكال على هللا، أو مثل الكرم،
 .األمثال

 ناقشهم في ويوضح لهم معنى بعض كلماته وي ،(أنا تعلمت) الطلبة بقراءة نص يكلف المعلم
 .ومعانيها التي ذكرت فيه األمثالمدلوالت 

  الطلبة عما تعلموه من هذا النشاطيسأل المعلم. 
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 الحصة الثالثة 
 :الهدف
 بعض األمثال الشعبيةت مدلوالالطالب  جيستنت. 

 (في الدرس هذا الهدف بتنفيذ النشاط الثالث يتم تحقيق)

 .LCD  -رسومات النشاط الثالث: دواتالوسائل األ
 :التنفيذ
 كتمهيد للنشاط والحصة من الطلبة ذكر بعض األمثالالمعلم  يطلب. 
  جهازالنشاط من خالل  رسوماتيعرض المعلمLCD تأمل ويطلب من الطلبة ،تابالكو من ، أ 

 :الرسومات ويطرح األسئلة اآلتية
  ؟(4، 3، 6، 0)الرسومات  شاهد فيتماذا 
  ؟الثالث الرسمس الرجل حزينا في لماذا جل 
 ؟الرابع الرسمى وجه الرجال في لماذ تبدو عالمات الراحة والسرور عل 
 ابات الطلبة ويسجلها على السبورةجيتلقى المعلم إ. 
 المكتوب أمامهم تكملة المثل الشعبي م من الطلبةيطلب المعل . 
 الواردة في الرسومات األربعة بتمثيل األدوار بةيكلف المعلم الطل . 
 ه،عن التعاون وفوائد وهذا المثل يعبر ،عن مثل شعبي أن هذه الرسومات تعبر يبين المعلم للطلبة 

 .قت أقلوفي و  ،دون عناء نقله لسهَّ شخاص على األ حمل الكيسيع توز ف
 عن مدلوالتها ل الطلبةويسأ ،مثالبعض األالمعلم ذكر ي. 
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 الحصة الرابعة 
 :الهدف
 التراث الفلسطينيرزنامة  الطالب يصمم. 

 (من الدرس هذا الهدف بتنفيذ النشاط الرابع يتم تحقيق)

   - الصق – قوى لكل مجموعةقطعة كرتون م - لكل مجموعة (6)عدد  A4كرتون : دواتالوسائل واأل
 (اني قديمةمب مالبس شعبية، أدوات، أكالت وأمثال،)تراث الفلسطيني عن الصور متنوعة  - مقص آمن

 .رشب - ثاقبة أوراق -
 :التنفيذ
 .يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات -
 .قطعة (06)لى لى نصفين لتحصل عتقوم كل مجموعة بقص الكرتون إ -
، وتلصق عليها صورة من التراث رتون اْلمقصوَصةالك ورَقةعلى  اسم الشهرتكتب كل مجموعة  -

 .بحيث تكون مرتبة حسب أشهر السنة َوهكذا مع باقي اْلقطع؛ الفلسطيني في مكان مناسب،
 .وتدخل الشبر في الثقوب لتجمعها معاً  ،تقوم كل مجموعة بثقب قطع الكرتون من األعلى -
 .يم قاعدة من قطعة الكرتون المقوى تقوم كل مجموعة بتصم -
 .على القاعدةع التي قامت بجمعها القطضع كل مجموعة ت -
 .التراث الفلسطينيعليها رزنامة ونطلق ما أنتجته على المجموعات األخرى،  مجموعة بعرضال تقوم -
  .من قبل الطلبة (متبعد أن تعل) أسئلة عنجابة من الحصة لإل اً جزءيخصص المعلم  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 55  الجزء الثاني -الصف الرابع األساسي -التنشئة الوطنية واالجتماعية
 

 
 

 الحصة الخامسة 
 :الهدف
  لدى الطلبة( الجر ، ركل الكرة)حركية  مهاراتتنمية. 

 (في الدرس يتم تحيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الخامس)

 .يةطكرة مطا - صافرة – طبشورة :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 حماءتمرين إ يكلفهم بتنفيذساحة المعلب و  إلى يخرج المعلم الطلبة. 
  لى مجموعتينإ يقسم المعلم الطلبة. 
  وفي باقي الزوايا يرسم  في أحد َزواياه دائَرة،يرسم و ، (م3×3)عًا ربالّطْبشوَرة مبِ يرسم المعلم

 .تمربعا
   ويكتب الرَّقم داِخَل اْلمَربَّع(3-0)ُيْعطي المعلم ِلُكّل ُمَربَّع َرقمًا ِمْن ،. 
  ُمَربَِّع داِخل الْ  اأْلَّول ِمْن المجموعة األولىحيث َيِقف الالِعب طريقة اللعب يبين المعلم للطلبة

ل اْلَكبير  .َرة، َوَمَعه الكرةداِخل الّدائ ِمن المجموعة الثانية، َوَيِقف اْلالِعب اأْلوَّ
  َثّم . ي اتجاه داخل المربع الكبيرالصافرة يرمي الكرة بأ ما يسمع الالعب الذي يقف في الدائرةِعْند

وايا، ويعود إلى الدائر يجري ِليالِمس اْلمربعات الصغيرة   .ةفي الزَّ
 بمحاوَلة اْلحصول َعلى الكرة، والجري ِبها ِإلى الدائرة،  يقوم الالِعب الذي يقف في المربع الكبير

 .وهكذا مع باقي أفراد كل مجموعة قوِف فيهاَواْلو 
  الالعبين األخرين َأْثناء الجري، َقْبل وصوللالعبين بعدد المربعات التي يالمسونها  النِّقاط تحسب 

 .ِإلى الّداِئَرة
  َاأْلخرى  المجموعة اْلَلِعب، ِبحيث َتأخذ كل مجموعة دورأماكن بادل المجموعتان تت. 
 َأكبر عدد ِمن النِّقاط يسجل أفرادها تيتفوز المجموعة ال. 
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 (5: )عدد الحصص                                    الممتلكات العامة والخاصة       (: 1)الدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على أن: األهداف

 .المقصود بالممتلكات العامة والخاصةيبين  -1

 .همية الممتلكات العامة والخاصةأيوضح  -2

 .يستنتج دوره تجاه الممتلكات العامة والخاصة -3
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 الحصة األولى 
 : الهدف
  المقصود بالممتلكات العامة والخاصةالطالب يعرف. 

 ( من النشاط األول في الدرس األولى والثانية الفعاليتين يتم تحقيق الهدف بتنفيذ)

 .عينات من أدوات الطلبة –النشاط األول  ورص –كتاب الطالب  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 لمعلم من الطلبة إخراج بعض األدوات التي تخصهم وحدهم فقط وال يشاركهم أحد يطلب ا: التمهيد

وقدرته على التصرف بها، ثم يسأل  ،كالقلم والمسطرة والدفتر وغيرها، ويسألهم عن صاحبها ،فيها
أو أي  ،أو أي من أفراد أسرتهم كاآللة الحاسبة ،المعلم الطلبة عن أشياء مشتركة بينهم وبين إخوتهم

 .وقدرته على التصرف بها ،آخر، ويستفسر منهم عن صاحبهاشيء 
  تأمل الصور التي وردت في الفعالية األولى من الدرس، ثم يدير حوارًا مع بيكلف المعلم الطلبة

أو أشياء تخصك  ،أدوات وأشياء تخصك وحدك سمِّ : مثل، طرح أسئلة صفيةمن خالل الطلبة 
وأشياء  ،ى يدرك أن هناك أشياء تخصه وحدهحت ؟وتخص أسرتك غير التي وردت في الدرس

 . تخصه وتخص اآلخرين
 إطارين جميلين على السبورة، ويكتب في اإلطار األول أشياء تخص الطالب وحده يرسم المعلم أي ،

 .في اإلطار الثاني أشياء تخص الطالب وأسرته كتبيو 
  صور إلى أشياء خاصة بهم األشياء التي الحظوها في ال ويصنفون يالحظ الطلبة الصور مرة أخرى

 .أو أشياء مشتركة مع أسرهم ،فقط
 .الطلبة حول ملكية هذه األشياء، ومن يمكنه االستفادة منها يحاور المعلم -
  الممتلكات الخاصة في  ن يالحظ الطلبة الصور الواردة في الفعالية الثانية من النشاط األول، ويكتبو

 .الثاني والممتلكات العامة في السطر ،السطر األول
  ثم ينهي المعلم الحصة باألسئلة اآلتية. الدرسنشاط من ( أنا تعلمت)يقرأ الطلبة نص : 

 ر فسّ  ؟هل تصنف األشياء التي تخصك وتخص أسرتك ضمن الممتلكات العامة أم الخاصة
 .إجابتك

 ؟ما الفرق بين الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة 
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 الحصة الثانية
 :الهدف
  همية الممتلكات العامة والخاصةأالطالب يوضح. 

 (في الدرس هذا الهدف بتنفيذ النشاط الثاني يتم تحقيق)
 .طباشير – صور النشاط: واألدواتالوسائل 
 : التنفيذ
 يمهد المعلم للدرس بتذكير الطلبة بمعنى الممتلكات العامة والخاصة. 
 طيوزع المعلم الطلبة إلى مجموعات متساوية، ويوضح لهم فكرة النشا. 
 تالحظ كل مجموعة الصور الواردة في النشاط الثاني من الدرس. 
 تتناقش كل مجموعة في أهمية كل من الممتلكات العامة والخاصة. 
 تدون المجموعة ما توصلت إليه من نتائج على لوح كرتون أو على ورقة. 
 تعرض المجموعة ما توصلت إليه من نتائج أمام الطلبة. 
 تدوينها على السبورةبكات العامة والخاصة، ويكلف الطلبة يلخص المعلم أهمية الممتل. 
  من الدرس (أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
 ه في هذه الحصةمو بما تعلمت مما رأيك: ينهي المعلم الحصة بالسؤال اآلتي. 
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 الحصة الثالثة
 : الهدف
 يستنتج دوره تجاه الممتلكات العامة والخاصة. 

 .(في الدرس ف بتنفيذ النشاط الثالثيتم تحقيق هذا الهد)

 .رسومات النشاط: الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  أهمية الممتلكات العامة والخاصةحول يمهد المعلم للحصة بإجراء مراجعة شاملة. 
  ويدونوا ملحوظاتهم عليهارسومات واألشكال الواردة في النشاطاليتأمل الطلبة ،. 
 المظاهر الواردة فيه قع على، ويقدموا أمثلة من الواي النشاططلبة الرسومات التي وردت فيصف ال.  
 سواء  ،الممتلكات العامة والخاصة والنتائج التي تترتب على استخدام اآلثاريحاور المعلم الطلبة ب

 .إيجابي على الفرد والمجتمع مبشكل سلبي أ
 اآلتية للنقاش يطرح المعلم القضايا : 

  ؟الممتلكات العامة والخاصةما دورنا كطلبة ومواطنين تجاه 
  ؟(ربطها بالمواطن الفاعل)كيف يمكننا القيام بهذا الدور 

 يلخص المعلم النقاش، ويكتب الطلبة األفكار الرئيسة على السبورة. 
  من الدرس (أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
 لممتلكات ما الدور الذي يمكنك القيام به من أجل حماية ا: ينهي المعلم الحصة بالسؤال اآلتي

  ؟العامة والخاصة
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 الحصة الرابعة
 : الهدف
  على الممتلكات العامة والخاصة من خالل الرسمالطالب يحافظ. 

 (في الدرس تنفيذ النشاط الرابعب يتم تحقيق هذا الهدف)

 .ألوان خشبية أو شمعية :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 ويسأل  ،الخاصة التي عرفوها من خالل الدرسالممتلكات العامة و  يذكر المعلم الطلبة ببعض

 .مجموعة منهم عن أحب األشياء إلى نفوسهم، على أن يترك لهم مجااًل للتعبير عن مشاعرهم
 كن المفضلة لديهمرسم أكثر األشياء أو األماعلم من الطلبة يطلب الم. 
 يلون الطلبة األشياء أو األماكن التي رسموها باأللوان المناسبة. 
 يثني عليهم، ويقدم لهم بعض التوضيحات والملحوظاتو لمعلم الطلبة خالل الرسم والتلوين، يتابع ا 

 .إن وجدت
  نهاية الدرس السؤال اآلتيفي يطرح المعلم على الطلبة: 

  ؟أكثر من غيره( المكان)لماذا تحب هذا الشيء 
 ايتقبلها، ويثني عليهو  يستمع إلجابات الطلبة. 
 (بعد أن تعلمت)لحل أسئلة  من الحصة اً يخصص المعلم جزء. 
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 الحصة الخامسة
 :الهدف
 تنمية مهارة تسديد الكرة لدى الطلبة. 

 (في الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الخامس)

 مكتوب عليها  اتبطاق –ممتلكات عامة  سماءأ مكتوب عليها اتبطاق  –صافرة  :الوسائل واألدوات
 . قمع أسود أو بلون مختلف –قمع أحمر  –رة قدم ك –ممتلكات خاصة سماء أ

 :التنفيذ
 يخرج الطلبة إلى الساحة بنظام. 
 يدور الطلبة مهرولين حول الملعب دورًة كاملة أو دورتين. 
 يتجمع الطلبة حول المعلم مع سماع الصافرة. 
 يوضح المعلم للطلبة فكرة النشاط أو اللعبة . 
  الملعب، ويأخذ الطالب صاحب الدور الكرة في( ب عددهمحس)يقف الطلبة في قاطرة أو قاطرتين. 
  ،إذا كان هناك أكثر من قاطرة )يضع المعلم األقماع أمام القاطرة وعلى مسافة مناسبة وبشكل أفقي

 (.يحتاج المعلم لعدد مناسب من الكرات
 يأخذ المعلم موقعًا مناسبًا من القاطرة أو القاطرات، ويأخذ بيده البطاقات. 
 يسدد الطالب نحو  ،(شارع، مشفى: مثال)ممتلكات عامة  مكتوب عليها اسم المعلم بطاقة رفع إذا

يسدد  ،(منزل، سيارة: مثال) ممتلكات خاصة مكتوب عليها اسم وإذا رفع بطاقة. القمع األحمر
 (.المختلف)الطالب نحو القمع األسود 

  د الطالب الذي سدد الضربة يصفق الطلبة للطالب الذي أصاب الهدف وفق الخيار الصحيح، ويعو
 .وهكذا ،ليلعب الطالب الذي يليه ،إلى آخر القاطرة
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 (6): عدد الحصص                           !                          ما أجمل الننام(: 2)لدرس ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يتوقع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على أن: األهداف

 .يبين أهمية الننام في حياتنا -1

 .في الحفاظ على الننام هيستنتج دور  -2

 .ئل وأدوات تساهم في تحقيق النناميوضح وسا -3
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 الحصة األولى

 : الهدف
  اأهمية الننام في حياتنالطالب يبين. 

 (في الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاطين األول والثاني)

 .صور النشاط: الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 يمهد المعلم للحصة باستثمار بعض المواقف الحياتية الدالة على النظام في البيت والمدرسة     . 
 ن الدرس على السبورةثم يدون عنوا ،(الفوضى)عن معنى كلمة النظام، أو ضدها  يسأل الطلبة. 
 يستمع إلجابات الطلبة ويكتب مرادفاتها بلون، وأضدادها بلون آخر. 
 يمسح اإلجابات البعيدة عن المعنى، ويبقي على اإلجابات التي تفيد معنى النظام أو ضده. 
 وتفحصها فرديًا أو ثنائياً  ،يطلب المعلم من الطلبة تأمل الرسومات واألشكال التي وردت في الدرس. 
 المظاهر التي برزت من خالل أشكال ورسومات النشاط حول ثير المعلم حوارًا بين الطلبةي. 
  بشقيها السلبي واإليجابي ،ها على السبورةيلإيدون الطلبة االستنتاجات التي توصلوا. 
 يصف الطلبة الصور والرسومات التي وردت في النشاط. 
 يكتب الطلبة ملحوظاتهم أسفل كل رسم أو صورة . 
 الدرس من نشاط (تعلمت اأن)نص قرأ الطلبة ي. 
 ينهي المعلم الحصة باألسئلة اآلتية : 

 ما معنى النظام؟ 
 لماذا يعد النظام مهمًا لنا في حياتنا؟ 
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  الحصة الثانية
 .طباشير -السبورة  –أقالم  –كتاب الطالب : الوسائل واألدوات

 :التنفيذ
 معنى النظام وأهميته حولهد المعلم للحصة بمراجعة الطلبة يم. 
  من الدرس، ويكلف بعض الطلبة بقراءته الثانييقرأ المعلم النص الوارد في النشاط. 
 يوزع المعلم الطلبة إلى مجموعات عمل متساوية، ويكلفهم بالعمل على األسئلة الخاصة بالنشاط. 
 يعطي المعلم المجموعات وقتًا كافيًا إلنجاز عملها. 
  عملها أمام الطلبةتعرض المجموعات نتائج. 
 ينظم المعلم حوارًا بين المجموعات حول النشاط. 
 على صفحة النشاط في  تاجاتهم، ورؤيتهم للحل وغير ذلك،يكتب الطلبة سبب المشكلة، واستن

 .الدرس
 يتابع المعلم ما كتبه الطلبة .  
 رأيك بما تعلمته في هذه الحصة؟ ما: ينهي المعلم الحصة بالسؤال اآلتي 
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 الحصة الثالثة

 :الهدف
  دوره في الحفاظ على الننامالطالب يستنتج. 

 (في الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الثالث)

 .أقالم –طباشير ملونة  –السبورة  – رسم النشاط: الوسائل واألدوات
 : التنفيذ
 اوأهميته في حياتن ،بتذكير الطلبة بمعنى النظام حصةليمهد المعلم ل. 
 الطلبة إلى مجموعات متساوية، ويوضح شاط قراءة جهرية، ثم يوزع يقرأ المعلم النص الوارد في الن

 .لهم فكرة النشاط
 في النشاط الوارد لرسمتالحظ المجموعات ا. 
 تي ستوكل وتتناقش في االحتياجات التي تلزمها، والمهام ال ،تتمثل كل مجموعة دور لجنة النظام

 .إليها
 وتعرضها أمام الطلبة ،ما توصلت إليه على ورقة تدون المجموعة. 
  ويدونها على السبورة ،بمشاركة المجموعات أبرز المهاميلخص المعلم. 
 يدون الطلبة احتياجات لجنة النظام، والمهام المنوطة بها في الجدول الوارد في الدرس. 
 الدرس نشاط من (أنا تعلمت)نص ة يقرأ الطلب. 
 ال اآلتية بالسؤ ينهي المعلم الحص : 

  ُ؟لنظام في البيت والمدرسة والشارعهم في حفظ اسكيف يمكن أن ن 
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 الحصة الرابعة
 : الهدف
  من أسطوانات كرتونية اخطبوطأيصمم الطالب. 

 (في الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الرابع)

عيون  -الصق  –مقص آمن  -ورق المع  -نات كرتونية للمناديل الورقية أسطوا: الوسائل واألدوات
 .أزرار -متحركة 
 :التنفيذ
  السابق الحصةالطلبة في يمهد المعلم للحصة بمراجعة. 
  يغطي المساحة ل ،قص مستطيل من الورق الالمعبيوضح المعلم للطلبة فكرة النشاط، ويكلفهم

 .الجانبية لألسطوانة الكرتونية
  بلفه حول األسطوانة ن يقومو يضع الطلبة مادة الصقة على المستطيل من الخلف، و. 
 يلصق الطلبة العيون المتحركة على األسطوانة المغطاة بالورق الالمع من األعلى. 
  مكان األنفيلصق الطلبة زرًا. 
 اً بعضٍل طولي، ويلصقونها جانب بعضها يقص كل طالب ثمانية أشرطة من الورق الالمع بشك 

 .سفلي القريب من األنفالجزء ال داخل
 مهمأما ويعرضونهي صمموه، الشكل الذ يصف الطلبة. 
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 الحصة الخامسة
 : الهدف
 وسائل وأدوات تسهم في تحقيق الننام الطالب يوضح. 

 (في الدرس تنفيذ النشاط الخامسبيتم تحقيق هذا الهدف )

 .السبورة –طباشير ملونة  – صور ورسومات النشاط :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  حتى  ،بأهمية النظام، ودور كل منا في حفظ النظام في األماكن التي يتواجد بها بةالطليذّكر المعلم

 . ن و اآلخر  لم يلتزم بهوإن 
  ويعبرون عنها شفوياً  ،الرسومات الواردة في الدرسو صور اليتأمل الطلبة . 
 ام تسهم في حفظ النظ ،لكترونيةإأو شاهد أي منهم أجهزًة  وايسأل المعلم الطلبة إذا ما استخدم

 (.ساعة دوام المدرسة)
 ألمثلة عرضه معالموضوع، في المعلم الطلبة  يناقش. 
  (بعد أن تعلمت)أسئلة  ون حليو  ،(أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
 التي تسهم في حفظ النظام في مؤسساتنا دواتم الدرس، ويسأل عن األيلخص المعل. 
 ادمةارتداء الزي الرياضي في الحصة القالطلبة من المعلم  طلبي. 
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 الحصة السادسة
 : الهدف
 يلعب الطالب بالكرة الطائرة. 

 (.في الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط السادس)

 .بعدد مناسبطائرة  كرة  –صافرة  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 بنظام يخرج الطلبة إلى الساحة. 
  الطلبة النشاط بالركض حول الملعبيفتتح. 
 سماع الصافرة عندطلبة حول المعلم يتجمع ال. 
  يوضح المعلم للطلبة فكرة النشاط أو اللعبة، ويوزعهم إلى مجموعات، وتأخذ كل مجموعة مكانًا

 .كل دائرًة، ويمسك أحد أفرادها بالكرةشَ ثم تُ . مناسبًا في الملعب
  بضربها عاليًا بيديه( مع سماع الصافرة)يقوم كل طالب ممسك بالكرة. 
  من خالل  ،ها عاليًا في الهواءءوإبقا ،من الوصول إلى األرض الكرة اد المجموعة منعيحاول أفر

 .ضربها المتواصل باليدين
 ول فترة ممكنةأط في الهواءالكرة ب حتفظيفوز الفريق الذي ي. 
 تكرر اللعبة مرًة تلو األخرى، حتى يلعب الجميع. 
 إلى الصف بنظام دون ويعو  ،يصفق الطلبة للفريق الفائز. 
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    (6)عدد الحصص                                                       بيئتي مسؤوليتي(   3) الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على أن :أهداف الدرس

 .يعرف مفهوم البيئة الطبيعية -1

 .يبين أعماال   ت سهم في المحافنة على البيئة -2

 .يستنتج أهمية استغالل المخلفات في المحافنة على البيئة -3

 .ض، وحمايتها من االحتالليوضح مناهر المحافنة على األر  -4
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 الحصة األولى
 :الهدف
 مفهوم البيئة الطبيعية الطالب يعرف. 

 (في الدرس وليتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ الفعاليتين األولى والثانية من النشاط األ )

 .رسومات النشاط  - عرض جهاز - لوح كرتون   –نص الحوار في الفعالية  :الوسائل واألدوات
  :التنفيذ
 ويطلب منهم التأمل في األشياء من ومعهم الكتاب المقرر يخرج المعلم مع الطلبة إلى ساحة المدرسة ،

بيت، مدرسة، شارع، : األشياء حولهم، ثم يسألهم عما يرونه أو يحسونه، ويطلب منهم تسمية هذه
 ... .شجرة، مسجد، أرض، صخور، تربة

   ،يطلب منهم قراءة نص الحوار في الفعالية األولى من النشاط، ويسجل كل منهم ما تعلمه من النص
 :باألسئلة اآلتية الستعانةا ويمكن للمعلم ،أو الفكرة الرئيسة التي يدور حولها الحوار

 ـ لماذا اجتمعت أسرة سامر؟0
 ع الندوة التي حضرها مؤمن؟موضو  ـ ما6
 مؤمن من الندوة؟ هتعلم لذياـ ما3
 ة عن البيئة؟ـ هل توجد برامج تلفازيّ 4
 البيئة؟ ذا تعنيـ ما5
  يطلب منهم ربط فكرة الحوار مع األشياء التي ذكروها وهم خارج الغرفة الصفية، ويتوصل المعلم مع

 .وانه على السبورةالطلبة إلى أن موضوع درسهم اليوم عن البيئة، ويدّون عن
 ماذا تعني كلمة البيئة؟ ويسجل أهم األفكار على السبورة: يسأل المعلم الطلبة. 
  يعرض المعلم تعريف البيئة على لوح من الكرتون، أو جهاز العرض، ويقرأه على مسامعهم، ثم يكلف

 .الطلبة بقراءته من الدرس
  وغير الحية في البيئةيطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة على المكونات الحية. 
 يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات، ويحاورهم فيما يشاهدونه في رسومات الفعالية الثانية من النشاط .

 .يمكن للمعلم أن يكلف الطلبة بكتابة األشياء التي يذكرونها على السبورة
 ثلة من الرسومات على يطلب المعلم من المجموعات العمل على الجدول في الفعالية الثانية، وكتابة أم

 .المكونات الحية وغير الحية في البيئة
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  ها في الجدولتالتي سجلو  من مكونات سابقة،المجموعات ما تذكره يستمع المعلم إلى. 
 يسأل المعلم الطلبة: 

 بالنسبة لكم؟  جديد هوهل  ماذا كان موضوع درسنا هذه الحصة؟ 
 ما الذي تعلمتموه عن البيئة في هذه الحصة؟ 
 ان عملكم في المجموعة مفيدًا لكم؟ لماذا؟هل ك 
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 الحصة الثانية
 :هدفال

 ت سهم في حماية البيئة والحفاظ عليها التي األعمال الطالب يبين. 
 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ الفعاليتين األولى والثانية من النشاط الثاني في الدرس) 

 .ألوان –( األولى والثانية الفعاليتين)رسومات النشاط الثاني  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  البيئة، المكونات الحية، )في الحصة السابقة  نوقشتيراجع المعلم الطلبة في المفاهيم الرئيسة التي

 .ذكر أمثلة عليهايطلب منهم و  ،(المكونات غير الحية
 وعات وفق ما يراه يطلب المعلم من الطلبة تأمل رسومات الفعالية األولى من النشاط، ثم يقسمهم إلى مجم

 :ويشرح لهم طريقة العمل في النشاط من خالل الجدول اآلتي. مناسباً 
 أهمية العمل الذ  يقومون به األعمال التي يقوم بها األشخاص رقم الرسم

1   
2   
3   
4   

 يناقش المعلم كل رسم مع واحدة من المجموعات، ويسمع مالحظات المجموعات األخرى على كل منها. 
 كتابيًا في المكان  رسمعن الالتعبير  ثم طلب من كل طالب في المجموعة تلوين الرسم في الفعالية،ي

 .أسفل الرسم للكتابة المخصص
 يتابع المعلم الطلبة أثناء التلوين، ثم يكلف بعضهم قراءة ما كتبوه عن الرسم. 
  (.أنا تعلمت)قراءة نص بيكلف المعلم الطلبة 
 من واجبنا حماية "القيام بحملة لحماية البيئة في الصف والمدرسة، تحت شعار  يقترح المعلم على الطلبة

 :، ثم يقسم الطلبة إلى مجموعات، ويتفق معهم على اآلتي"بيئتنا
 يه نشاطهم البيئيالوقت الذي سينفذون ف   . 
  العمل الذي ستقوم به كل مجموعة. 
 األدوات التي تحتاجها كل مجموعة . 

 في برنامج اإلذاعة  ليلقيه ؛مهمته كتابة موضوع عن البيئةتكون من الصف  باً تختار المجموعات طال
 .الصباحية صباح اليوم التالي لتنفيذ فعالية نشاط حماية البيئة
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 الحصة الثالثة
 :الهدف
 أهمية استغالل المخلفات في المحافنة على البيئة الطالب يستنتج. 

 (لى والثانية من النشاط الثالث في الدرسيتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ الفعاليتين األو )

 .جدول رسومات الفعالية الثانية -رسومات الفعالية األولى :واألدوات الوسائل
 :التنفيذ
 يراجع المعلم الطلبة في الحصة السابقة حول حماية البيئة، ويذكرهم بأهمية تنفيذ نشاط حماية البيئة. 
 نه شاهد البارحة أثناء توجهه إلى المدينة بعد انتهاء دوامه أ: ينظم المعلم حوارًا مع الطلبة حول اآلتي

 .ويضعونها في أكياس ،يجمعون العلب الفارغة على جانبي الطريق ،المدرسي بعض األشخاص
 :بعض األسئلة المقترحة للحوار 
 هل شاهدتم بعض األشخاص يجمعون علبًا فارغة، أو أشياء أخرى مشابهة؟ 
 الباعة الذين يشترون األدوات القديمة التالفة؟بعض  أو سمعتم عن هل شاهدتم 
 ستفادة من هذه األشياء؟أو األدوات التالفة؟ هل يمكن اال لماذا يجمع األشخاص العلب الفارغة 
  يطلب المعلم من الطلبة تأمل الصور في الفعالية األولى، ويحاورهم حول األدوات التالفة الموجودة في كل

 .سجل هذه االستخدامات على السبورة، ويشرك الطلبة في كتابتهامنها، ومجاالت استخدامها، وي
  ويكلف الطلبة بقراءته( أنا تعلمت)يقرأ المعلم للطلبة نص. 
 ويطلب منهم اختيار قائد لكل يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات عمل بالطريقة التي يراها مناسبة ،

 .ن النشاطمجموعة، ثم يوضح لهم آلية العمل في الفعالية الثانية م
 لعمل الطلبة في المجموعات، ويتفق معهم على إشارة محددة النتهاء العمل اً يحدد المعلم وقت. 
 ما أنجزته مجموعاتهمبة، ويشرح كل منهم لزمالئه يطلب المعلم من قادة المجموعات الوقوف أمام الطل. 
  فقط، بحيث يسجل الطلبة يمكن للمعلم اختصارًا للوقت أن يطلب من كل مجموعة الحديث عن رسم واحد

 .أكبر عدد ممكن من األفكار الستخدام المخلفات أو المواد التالفة
  يمكن للمعلم أن يشكل مجموعة أخرى من طلبة الصف، مهمتها تحديد مخلفات أخرى غير تلك المذكورة

 .والعمل عليها وفق الجدول في الفعالية بالتزامن مع المجموعات األخرى  ،في الفعالية
  المعلم الطلبة بعد االنتهاء من العمليسأل: 

 ماذا تعلمتم في هذه الحصة؟*                       كيف كان عملكم في المجموعة؟    * 
 يقترح المعلم على الطلبة أن يشكلوا أشياء مفيدة من خامات البيئة المتوفرة في بيوتهم. 
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 الحصة الرابعة
 :الهدف
 رض، وحمايتها من االحتاللمناهر المحافنة على األ  الطالب يوضح. 

 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الرابع في الدرس)
 .رسومات النشاط :الوسائل واألدوات

 :التنفيذ
  يراجع المعلم الطلبة في مفهوم البيئة، المكونات الحية في البيئة، المكونات غير الحية، األعمال

 .مخلفات البيئة واالستفادة منها التي تسهم في الحفاظ على البيئة، إعادة استخدام
 بشرح تجربتهم  ،قاموا بإعداد نماذج من خامات البيئة في منازلهم نيطلب المعلم من الطلبة الذي

 .وعرضها عليهم ،لزمالئهم
  ن رسومات النشاط الرابع في الدرسيحاور الطلبة في مضمو. 
  يمكن اإلفادة من األسئلة اآلتية: 

 ول؟ما الذي ترونه في الرسم األ 
 كيف اختلفت الرسم الثاني عن الرسم األول؟ 
 لماذا يقوم األشخاص بتعمير أراضيهم؟ 
 كهرباءو  ،طرق وم بتوفير الخدمات األساسية من ماذا ترون في الرسم الثالث؟ من الذي يق، 

 إلى األراضي البعيدة؟ ،مياهو 
  بيوم األرضيربط المعلم تعمير األرض واستصالحها  -ما الذي ترونه في الرسم الرابع؟- 

 ماذا يعني لكم يوم األرض؟ لماذا نزرع األشجار في يوم األرض؟ 
 يوضح المعلم للطلبة األمور اآلتية: 

 وحمايتها من مصادرة االحتالل ،ن عن المحافظة على األرضو ن مسؤولو الدولة والمواطن. 
 يجب استغاللها في تعمير األرض وزراعتها ،ُيعد يوم األرض مناسبة وطنية سنوية. 
 تنا من الغذاءااألرض توفر لنا احتياج . 

  الرسومات التي تمت مناقشتهامع ، ويربط ما ورد في النص (أنا تعلمت)قراءة نص بيكلف الطلبة. 
  (.بعد أن تعلمت)يطلب المعلم من الطلبة إجابة األسئلة في نهاية الدرس 
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 الحصة الخامسة
 :الهدف
 وردة باستخدام خامات البيئة الطالب يصمم. 

 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط الخامس في الدرس)
 -(الصلصال)ملتينة  - كرتون البيض - عيدان قطن طبية - عيدان الشواء الخشبية:الوسائل واألدوات

 .الصق -مقصات آمنة - ألوان مائية
 :يوضح المعلم للطلبة خطوات العمل في النشاط على النحو األتي: التنفيذ
 طي شكل الوردةلبيض؛ بحيث ُتعقص حجرات كرتون ا. 
 دخل يُ باللون األحمر، ثم  ن الوردةالوردة، وُتلوَّ  ايتم تلوين العود الخشبي باللون األخضر؛ لتشكل ساق

 .بالالصق بيتهالعود الخشبي من أسفل الوردة، ويتم تث
  ُلقطن، وتلون قص أطراف عيدان ات. 
  قطعة الملتينةيتم تثبيت عيدان القطن على. 
 ل الوردةت قطعة الملتينة داخيتم تثيب. 
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 الحصة السادسة
 :الهدف
 تنمية مهارة الطلبة في تمردر الكرة والتقاطها. 

 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط السادس في الدرس)
 .كرة خفيفة :الوسائل واألدوات

 :اآلتي يوضح المعلم للطلبة طريقة اللعبة على النحو :تنفيذال
  بعد متر واحد من كل  في قاطرات، وعلى المجموعات الصف إلى مجموعات، وتصطفيقسم طلبة

 .ئه في القاطرةلها، ووجهه نحو زمال قائدقاطرة، يقف العب 
 لقائد، ثم ُيمرر القائد الكرة إلى الالعب األول في القاطرة، ويعيد الالعب األول الكرة مرة أخرى إلى ا

 .يجلس
 ثم الثاني في القاطرة، ويعيد الالعب الثاني الكرة مرة أخرى إلى القائد،  ُيمرر القائد الكرة إلى الالعب

 .وهكذا حتى االنتهاء من جميع أفراد القاطرةيجلس، 
 تفوز المجموعة التي تنهي المهمة أواًل، دون أن تسقط الكرة على األرض. 
 تشكيل القاطرات، وتكرر اللعبة مرة أخرى مع الطلبة ُيعاد. 
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 (6): عدد الحصص                                        ي                أننتم وقت(: 4)رس الد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على أن: األهداف

 .يعرف أهمية الوقت -1

 .نشطةاأل عمال و األجاز في إنيبين أهمية تحديد الوقت  -2

 .يوضح أهمية استغالل وقت الفراغ بشكل مفيد -3
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 الحصة األولى 
 : الهدف
 أهمية الوقت الطالب يعرف. 

 (الدرس في من النشاط األول األولى والثانية تينالفعالي يق هذا الهدف بتنفيذيتم تحق)

 .أقالم –ألوان   –كتاب الطالب : ألدواتالوسائل وا
 :التنفيذ
 كيف تقضي وقتك؟: يمهد المعلم للحصة بطرح السؤال اآلتي 
 يستمع المعلم إلجابات الطلبة، ويثني عليها. 
 قراءة جهريةط ردة في الفعالية األولى من النشايفتح الطلبة كتبهم ويقرؤون الحكمة الوا. 
  عن  يحفظونها أو أمثال حكم ويطلب منهم ذكر ،الحكمة وأهميتها في داللة هذهالطلبة يناقش المعلم

، من سرى باع واشترى، الوقت معلم من ال معلم إن لم تدركه ذهب الوقت من ذهب). أهمية الوقت
 .(مور مرهونة بأوقاتهاله، األ

 يلون الطلبة الحكمة بألوان مناسبة. 
  اط، ويعبروا عنها شفوياً من النشيتأمل الطلبة الرسومات الواردة في الفعالية الثانية. 
  ًيصف الطلبة الرسومات كتابيا. 
  من الدرس (أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
 ؟الوقت مماذا يعني لك: ويسأل ،يلخص المعلم الدرس 
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 الحصة الثانية
 :الهدف
  تابع الهدف األول في الحصة األولى. 

 (الهدف بتنفيذ النشاط الثاني في الدرس يتحقق)

 .أوراق –أقالم  –كتاب الطالب : وسائل واألدواتال
 :التنفيذ
  ا به خاص ا، ويعرض عليهم نموذجمعنى الوقت وأهميتهحول يمهد المعلم للحصة بمراجعة الطلبة

 .هوقتلتنظيم 
 يوضح المعلم للطلبة المطلوب من النشاط. 
 يوزع المعلم الطلبة إلى مجموعات ثنائية. 
  والمهام التي تقوم بها، أو تقضي وقتها بها خالل أسبوع كاملتتحاور كل مجموعة في األنشطة. 
 تلخص كل مجموعة مهامها وأعمالها على األوراق. 
 في  - اتفقت عليه المجموعةما  بحسب -يكتب كل فرد في المجموعة األعمال التي يقوم بها

 .الجدول الوارد في الدرس
 مام الطلبةيتاح للمجموعات عرض ما توصلت إليه من أعمال ونتائج أ. 
  قراءة جهرية (أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
 يطرح المعلم السؤال اآلتي: 

 ما رأيك بالمهام واألعمال التي تقوم بها أسبوعيًا؟ 
 هل تتناسب هذه األعمال والمهام مع الوقت المتاح لك؟ 

 
 
 
 
 
 
 



 81  الجزء الثاني -الصف الرابع األساسي -التنشئة الوطنية واالجتماعية
 

 الحصة الثالثة
 :الهدف
 حددةعمال وأنشطة مأنجاز أهمية تحديد الوقت إل  الطالب يبين. 

 (الدرس في الهدف بتنفيذ النشاط الثالث يتم تحقيق)

 .أوراق  –أقالم   –طباشير ملونة   –السبورة   –كتاب الطالب : الوسائل واألدوات
 : التنفيذ
 وعدم إضاعته ،يمهد المعلم للدرس بتذكير الطلبة بدورهم في المحافظة على الوقت. 
 الطلبة بقراءته، ويكلف يقرأ المعلم نص النشاط قراءة جهرية. 
 يوزع المعلم الطلبة إلى مجموعات متساوية، ويوضح لهم فكرة النشاط. 
 ورد في النشاط من مهام ، بماتتناقش كل مجموعة فيما بينها على حدة. 
 تدون المجموعة ما توصلت إليه من نتائج على ورقة. 
  تناقش باقي المجموعات أمام الطلبة، و ( جداول الحلول)تعرض المجموعة ما توصلت إليه من نتائج

 .في هذه الحلول
 في المكان المخصص  ،يكتب الطلبة األعمال التي يمكن تأجيلها، واألعمال التي ال يمكن تأجيلها

 .لذلك
  من الدرس (أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة. 
 ؟ما رأيك بما تعلمته في هذه الحصة: ينهي المعلم الحصة بالسؤال اآلتي 
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 الحصة الرابعة
 : الهدف
 يصمم الطالب ساعة حائط. 

 (الدرس في الهدف بتنفيذ النشاط الرابع يتم تحقيق)

أزرار   –مقص آمن   –قلم رصاص   –صحن ورق   –كرتون ملون  –كتاب الطالب : الوسائل واألدوات
 .(الفرنسي) الدبوس ذو الشعبتين –الصق  –

 :التنفيذ
  همية الوقت واستثماره على الوجه األفضلأ حول يمهد المعلم للحصة بإجراء مراجعة شاملة. 
 أو الفرجار ،بواسطة الصحن الورقي وقلم الرصاص نةعلى ورقة الكرتون الملو  يرسم الطلبة دائرة، 

 .ويقوم بقصها
  تساوياً قسمًا م (06)يقسم الطلبة محيط الدائرة إلى. 
 منهابداًل مًا أرقا يكتبواأو رقام، مكان األ زرار الملونةيلصق الطلبة األ. 
 بواسطة  وسط الدائرة ويثبتونها هاونقصوي عقارب الساعة الثالثة بأحجام مناسبة،طلبة يرسم ال

 .الدبوس الفرنسي
 يعرض الطلبة الساعات التي قاموا بتصميمها أمام الصف . 
 منهم، ويسألهم في نهاية الدرس عن الفائدة  هيتابع المعلم أعمال الطلبة، ويقدم الدعم لمن يحتاج

 .صلوا عليها من تصميم الساعةالتي ح
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 الحصة الخامسة
 : الهدف
  أهمية استغالل وقت الفراغ بشكل مفيدالطالب يوضح. 

 (في الدرسالنشاط الخامس الفعاليتين األولى والثانية من تنفيذ بالهدف  يتم تحقيق)

 .أقالم – صور ورسومات النشاط :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 كيف تقضي يومك؟: صة بطرح السؤال اآلتييمهد المعلم للح 
  ليهمإلجابات الطلبة، ويثني عالمعلم يستمع. 
 ثنائيةمجموعات  في لم الطلبةيوزع المع. 
  الواردة في الفعالية األولى من النشاط ريتأمل الطلبة الصو. 
 رن في الصو و شخاص الظاهر بها األ ي األنشطة واألعمال التي يقوميتناقش الطلبة ف. 
 يقومون بها خالل  ،طلبة على ورقة أنشطة أخرى مفيدة غير التي وردت في الفعالية األولىيكتب ال

 .وقت فراغهم
 همإنجاز  اتويضيفوا أوراقهم إلى ملف ،يتناقش الطلبة في هذه األعمال. 
 تأمل الرسومات التي وردت في الفعالية الثانية ب، ثم يكلفهم اص المعلم آراء الطلبة ويثني عليهيلخ

 .شاطمن الن
 باإلجابة شفويًا عن األسئلة ثم يكلفهم ،يمنح المعلم وقتًا للطلبة.  
 يلخص المعلم إجابات الطلبة، ويكلفهم بالتعبير كتابيًا عن الرسومات. 
  (.أنا تعلمت)نص يقرأ الطلبة 
 كيف ستقضي وقت فراغك هذا اليوم بعد  :ويطرح على الطلبة السؤال اآلتي نشاط،يلخص المعلم ال

 لدوام المدرسي؟انتهاء ا
 .(بعد أن تعلمت)يخصص المعلم جزءًا من الحصة لحل أسئلة  -
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 الحصة السادسة
 :الهدف
  تنمية مهارة تمردر الكرة لدى الطلبة. 

 (يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ النشاط السادس في الدرس)

 . صافرة –ثالث كرات  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 ميخرج الطلبة إلى الساحة بنظا. 
 يركض الطلبة مهرولين حول الملعب دورًة كاملة. 
  ثم يقسم الطلبة إلى ثالث مجموعاتسماع الصافرةيتجمع الطلبة حول المعلم عند ،. 
  ًتختار كل مجموعة مكانًا مناسبا. 
 كرة يأخذ العب من المجموعةو كل مجموعة على شكل دائرة، و يقف العب. 
 العبي مجموعته من  رة، ويمرر الكرة بيده إلى أحديقف أحد العبي المجموعة األولى وسط الدائ

 (.لصدريةالتمريرة ا)مستوى الصدر 
 الكرة، ويعيد تمريرها بشكل صحيح إلى الالعب الذي يقف وسط  يمسك الالعب الذي وصلت إليه

 .أفراد المجموعة الدائرة، والذي يكرر التمريرة بنفس الطريقة إلى جميع
 ويمرر الكرة إلى أحد العبي المجموعة بعد ضربها  ،ة وسط الدائرةيقف أحد أفراد المجموعة الثاني

 (.التمريرة المرتدة ) باألرض 
 ويعيد تمريرها بشكل صحيح إلى الالعب الذي يقف وسط سك الالعب الذي وصلته الكرةيم ،

 .الدائرة
 مجموعةيكرر الالعب الذي يقف وسط الدائرة التمريرة مع باقي أفراد ال. 
 متر  6)ويحافظوا على مسافة ثابتة بين كل العب وآخر  في دائرة، موعة الثالثةيقف أفراد المج

 (.تقريباً 
 (.استالم وتسليم)إلى الالعب الذي يقف إلى جانبه ويمررها  الكرة، يمسك أحد أفراد المجموعة 
 هجانببالالعب إلى الالعب الذي يقف هذا  هاوليح. 
 لالعب األولإلى ا الكرة يستمر الطلبة في اللعب حتى تعود . 

 .، ودتابع المعلم اللعبت الثالث تطبيق المهارات السابقةتتبادل المجموعا: ملحوظة
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 ( 5) عدد الحصص                                     أنا مواطن فاعل                (: 5)الدرس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا  على أنيتوق: األهداف

 .يوضح المقصود بالمواطن الفاعل -1

 .في خدمة مجتمعه يستنتج دور المواطن الفاعل -2

 .يبين أهمية المبادرة في تنفيذ األعمال التطوعية والخيردة -3
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 الحصة األولى

 :الهدف
  اطن الفاعليوضح الطالب المقصود بالمو. 

 (في الدرس ولشاط األ النالفعاليتين األولى والثانية من يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ )
آية  - عبارات تدل على أعمال الخير وصفات المواطن الفاعل -صوف ( طبة)شلة  :الوسائل واألدوات

 .مكتوبة على لوح كرتوني
 :التنفيذ
 ى لوح من الكرتون، ويقرؤها ويكلف الطلبة بقراءتها، ية الكريمة مكتوبة علـيعرض المعلم الطلبة اآل

 .ثم يناقشهم في معناها
 الطلبة إلى ساحة المدرسة، ويقسم الطلبة إلى مجموعاتمع يخرج المعلم ـ. 
 قف أفراد كل مجموعة على شكل دائرةي. 
 صالح،يمسك أحد افراد المجموعة طرف شلة الخيطان، ويذكر صفة إيجابية من صفات المواطن الـ 

 .بشكل عشوائي إلى طالب آخر في المجموعة ويرميها ،(حب مساعدة الناسأ) :مثل
 ة من ويذكر صف ،لصوف مراعيا المسافة بينه وبين الطالب األولخيط ا الطالب الثاني يمسك

خر في شلة إلى طالب آثم يرمي ال، (شارك في تنظيف مدرستيأ) :مثل ،صفات المواطن الصالح
 .بشكل عشوائي المجموعة

 ونرفعها عاليا(شلة) جميع الطلبة شبكة من خيط الصوف نستمر في اللعب حتى يشكل ،. 
 يطلب المعلم من الطلبة تأمل الشبكة ثم يسألهم: 

 كيف تشكلت الشبكة؟ 
 هل يمكن تشكيل الشبكة دون مشاركة الجميع؟ 
 هل يمكن تشبيه الشبكة بالمجتمع الذي نعيش فيه، كيف؟ 
 طريقة أفضل؟هل يمكن إعادة بناء الشبكة ب 

  يبين المعلم للطلبة أن المجتمع يشبه الشبكة، وأنه اليتطور إال بجهود جميع أفراده. 
 من هو المواطن الفاعل؟ :يسأل المعلم الطلبة كتقويم ختامي 
 (أنا تعلمت)لم الطلبة بقراءة نص يكلف المع. 
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 الحصة الثانية

 :الهدف
 عهستنتج الطالب دور المواطن الفاعل في خدمة مجتمي. 

 (.النشاط الثاني في الدرس يتم تحقيق هذا الهدف بتنفيذ)

 .النشاط صور :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  المواطن الصالحيمهد المعلم للحصة بمراجعة الطلبة بمفهوم. 
 يتأمل الطلبة صور النشاط، ويعبروا عنها. 
 ةم األسئلة اآلتيليطرح المع: 

  أجرا مقابل األعمال التي قاموا بها؟ الصورة ن في هل يتقاضى األشخاص الظاهرو 
 ؟فيه أي عمل تحب أن تشارك 
 (.أنا تعلمت)رأ الطلبة نص يق 
 التنظيف، ) :مثل ،لتنفيذ عمل تطوعي بسيط ؛يخرج المعلم الطلبة إلى ساحة أو حديقة المدرسة

 .(العناية بحديقة المدرسة
 وهالنشاط الذي نفذ، ويسألهم عن شعورهم تجاه يجمع المعلم الطلبة. 
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 الحصة الثالثة

 :الهدف
 يصمم الطالب حديقة حيوانات. 

 (يتم تحقيق الهدف بتنفيذ النشاط الثالث في الدرس)

ن انــــ ألوان ــــ مالقط خشبية ــــ مقصان آملون ـــــ الصق صندوق كرتون ـــــ كرتون م :الوسائل واألدوات
 .حيواناتــــ صور ( المسنن والعادي)

 :التنفيذ
  ؛يقص الطلبة الكرتون الملون على شكل مستطيالت صغيرة، ويثبتونها حول صندوق الكرتون 

 .لتشكل السياج
  يقص الطلبة مستطيال من ورق الكرتون األخضر بالمقص المسنن، ليشكل عشبا، ويلصقونه حول

 .ه بورود صغيرةونزين، ويقاعدة صندوق الكرتون من األسفل
  يلصقونها على الورق الكرتوني، ويستخدم الطلبة المالقط الخشبية الحيوانات، و صور يقص الطلبة

 .كأرجل لها، ويضعونها داخل صندوق الكرتون 
 يتابع المعلم أعمال الطلبة، ويقدم لهم المالحظات المناسبة. 
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 الحصة الرابعة
 :الهدف
 يبين الطالب أهمية المبادرة في تنفيذ األعمال التطوعية والخيردة. 

 (في الدرس النشاط الرابعالفعاليتين األولى والثانية من تحقيق الهدف بتنفيذ  يتم)

 .بطاقات مكتوب عليها خصائص المواطن الفاعل – رسومات النشاط :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
  حيث يحضر المعلم بطاقات مكتوب عليها خصائص (ساعي البريد)يمهد المعلم للحصة بلعبة ،

، ويطلب من أحد الطلبة تمثيل دور (حقيبة ساعي البريد)ضعها في صندوق المواطن الفاعل، وي
على بعض الطلبة، ويقوم الطالب ( الحقيبة)البطاقات الموجودة في الصندوق  موزعاساعي البريد 

 .المكتوبةصفة أو الخاصية الذي أخذ البطاقة بقراءة ال
 ....، يتطوع، يساعدينتمي لوطنه، يبادر، يتفاعل، تعاون ي، شاركي: أمثلة      
 يوجه المعلم الطلبة إلى تأمل رسومات النشاط وتمعنها، ويطرح عليهم األسئلة اآلتية: 

 عمال التي قام بها الشخص الظاهر بالرسم؟ما رأيك باأل 
 لو كنت أنت هذا الشخص، كيف تتصرف؟ 

 يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات ثنائية. 
 لية الثانيةيقرأ الطلبة الصفات الواردة في الفعا. 
 ويلونونهايختار الطلبة الصفات التي تدل على المواطن الفاعل ،. 
  (.أنا تعلمت)قراءة نص بيكلف المعلم الطلبة 
 ينهي المعلم الحصة باألسئلة اآلتية: 

  ماذا تعلمتم خالل هذه الحصة؟ 
 ذكر صفات أخرى للمواطن الفاعلا. 
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 الحصة الخامسة
 :الهدف
 ركل الكرة تنمية مهارة. 

 (ف بتنفيذ النشاط الخامس من الدرسيتم تحقيق الهد) 

    .طبشورة -كرة خفيفة  :الوسائل واألدوات
 :التنفيذ
 يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات. 
 عدد أفراد المجموعةيرسم الطلبة دائرة مناسبة ب. 
 ومعه الكرةالعبين وسط الدائرة ليحيط أفراد المجموعة بالدائرة الخاصة بمجموعتهم، ويقف أحد ا. 
 إخراج الكرة من بين أفراد المجموعة، بركلها من منتصف الدائرة عب الذي يقف بالوسط اليحاول ال

 .وقت محدد له خالل إلى خارجها
 يبدل أفراد المجموعة أماكنهم، أثناء انشغال الالعب الذي يقف في الوسط بإخراج الكرة من بينهم. 
 يتمكن من إخراج الكرة عند انتهاء الزمن المحدد له،  يخسر الالعب الذي يقف في الوسط، إذا لم

 .   ويستبدل بغيره من الفريق
 
 
 
   

 
 
  

 
 
 
 



 91  الجزء الثاني -الصف الرابع األساسي -التنشئة الوطنية واالجتماعية
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


