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 المعلمين والمعلمات األكارم 

 ’’تحية طيبة وبعد                   

ساعدة في للمبطاقات في التقويم التكويني" بعنوان "للصف الرابع إثرائية يديكم مادة أنضع بين        
يذ ون عونًا لكم في تنفكن تأ من هللا ملنأ، الجزء الثاني منهاج التنشئة الوطنية واالجتماعية تنفيذ

 الجديد.     المنهاج
نتقدم بالشكر من المعلمين والمعلمات المشاركين في إعداد البطاقات خالل ورشة عمل إعداد       
، لمساهمته في المعلم الفاضل: محمد الشرافي، ونتقدم بالشكر من و م5/2/2017ات بتاريخ البطاق

 إعداد وطباعة المادة وتنسيقها.
 

 البطاقات: استخدامات
 التنشئة الوطنية واالجتماعية. توظيف التقويم التكويني في دروس .1
 مساندة.ذاتي واعتبارها مادة تعلم  ،للطالب ضعاف التحصيل .2
 حصص المراجعة.في تنفيذ  .3
 بناء االختبارات الشهرية، والنصف فصلية. .4
 بطاقات عمل، لدروس تدريبية، لتعليم األقران. .5
       

 
 مع خالص الشكر والتقدير 

 

 المختص التربوي 

 أيمن علي فودة
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 بيتنا الفلسطيني القديمالدرس األول/ 
 (1بطاقة )
 

 )نالحظ، ونقرأ، ونستنتج( 3صفحة  (1نشاط )
 

  المناسب في الدائرة حسب العبارات التاليةضع الرقم: 
 

 أدوات فلسطينية قديمة. .1

  بس فلسطينية قديمة.الم .2

  مباني فلسطينية قديمة. .3

  دبكة فلسطينية قديمة. .4

 

                        

 كتب الدال على العبارة التاليةا: 

 .]...................[ كل شيء استخدمه أجدادنا قديمًا، مثل: البيوت واألدوات والمالبس القديمة واألغاني واألمثال 

 (2بطاقة )
 (، ونقارن )نقرأ، ونالحظ ونستنتج 7+5صفحة ( 4+2نشاط )

 

 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةxأمام العبارة الخطأ ) : 
  .( البيوت الفلسطينية القديمة واسعة ومتعددة الغرق     )   .1
 .)      ( بعض البيوت الفلسطينية القديمة بنيت أسقفها من االخشاب وطبقة من الطين .2
 .سر الفلسطينية قديما عاشت في بيت مكون من غرفة واحدة)      ( كثير من األ .3
 .وسالمة لإلنسان من البيوت الحديثة )      ( البيوت الفلسطينية القديمة أكثر أمنا   .4
 .)      ( يتكون البيت القديم من عدة طوابق سكنية مرتفعة .5
 .( تبنى البيوت الفلسطينية في الوقت الحاضر من اإلسمنت والحجر   )    .6

 ؟بناء بيوت حديثة بداًل من البيوت الفلسطينية القديمة: بم تفسر 
 

 ...........................................................................................السبب: 
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 قارن بين البيت الفلسطيني القديم والبيت الحديث. 
 

 
 
 
 
  

 .............................................. .............................................. مواد البناء
 .............................................. .............................................. عدد الغرف

 

 بالتعاون مع زميلك في المقعد. (4نشاط )( ونفذ 7الكتاب صفحة ) ىارجع إل 
 

 (3بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج، ونعبر كتابيًا( 9( صفحة 6نشاط )

 بالتعاون مع زميلك في المقعد (6نشاط )( ونفذ 9الكتاب صفحة ) ىارجع إل. 
 أجب بـ)نعم( أو )ال(.

 )        ( تعد البيوت الفلسطينية جزءا  من التراث الفلسطيني. .1
 )        ( يصعب إصالح البيوت القديمة وترميمها واالستفادة منها. .2

 :أجب عما يلي 
 ما واجبنا نحو التراث الفلسطيني؟ .1

................................................................................................ 
 ؟يجب علينا المحافظة والتمسك بتراثنا الفلسطيني األصيل :بم تفسر .2

 السبب: ........................................................................................
  البيوت القديمة في وقتنا الحاضر. اقترح طرقا  للحفاظ على .3

............................................................................................. 
 كيف يمكن االستفادة من البيوت الفلسطينية القديمة؟ .4

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

 
 
 

 

 ؟ما رأيك في إقامة المعارض لألدوات الفلسطينية -

 رأيي: ..........................

 السبب: .......................................................
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 (4بطاقة )

 )نالحظ، ونقارن، ونستنتج( 10( صفحة 7نشاط )
 بالتعاون مع زميلك في المقعد (7نشاط )( ونفذ 10الكتاب صفحة ) ىارجع إل. 

 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 الجرة( -د )أ+ب(-المنجل ج -بالمحراث  -أمن األدوات التراثية الزراعية التي استخدمها أجدادنا...... ) .1
 (كل ما سبق -القدر د -جالطاحونة  -لسراج با -)أمن األدوات التراثية المنزلية التي استخدمها أجدادنا......  .2
 السراج( -القدر د -ج الجرة -الطابون ب -من األدوات التراثية للماء التي استخدمها أجدادنا........ )أ .3
 السراج( -القدر د -ج الجرة -الطابون ب -من األدوات التراثية للطهي التي استخدمها أجدادنا........ )أ .4
 السراج( -القدر د -ج الجرة -الطابون ب -أجدادنا........ )أمن األدوات التراثية لإلنارة التي استخدمها  .5
 السراج( -القدر د -الجرة ج -الطابون ب -)أ من األدوات التراثية القديمة لطحن الحبوب الغذائية........ .6
 صحح ما تحته خط: 

 .للماء قديما  )...........................( استخدم السراج  .1
 قديما  لطحن الحبوب الغذائية. المنجل والمحراث)...........................( استخدم  .2
 قديما  لطهي الطعام. المنجل)...........................( استخدم  .3
  )الحديثة. األدوات تحتكلمة )حديث( و  ،األدوات القديمة تحتضع كلمة )قديم  

 
 
 

 

 

 
 
 

 رأيك في إعادة ترميم وإصالح البيوت القديمة؟ما  -

 رأيي: ..........................

 السبب: .......................................................
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  والبديل عنهااذكر األداة القديمة التي كانت تستخدم: 
 البديل عنها حاليا   األداة  االستخدام

 ...................... .........حجر .... معصرة الزيتون الحجرية. 
 ...................... ................... إنارة البيوت الفلسطينية القديمة.

 ...................... ................... طحن الحبوب الغذائية.
 ...................... ................... حرث األراضي الزراعية.

 ...................... ................... وضع الماء للشرب.
 ...................... ................... طحن القهوة.

 
  مع كتابة اسم كل أداةوالبديل المستخدم في الوقت الحاضرصل بين األداة القديمة ،: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1 

2
1 

3
1 

4
1 

5
1 

 

 

 

 

 

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: .........

 ......االسم: ......... ......االسم: .........



================================================================================= 
 م2017-2016الصف الرابع  –الثاني  الجزء- التنشئة الوطنية واالجتماعية –بطاقات في التقويم التكوني             المنطقة الوسطى                 

 
9 

 

 

 رس الثاني: مالبسنا التراثيةالد
 (5بطاقة رقم )

  )نالحظ، ونستنتج، ونكتب( 15( صفحة 2+1نشاط )
 ( 15ارجع إلى الكتاب صفحة )( بالتعاون مع زميلك في المقعد.1ونفذ نشاط ) 

   
 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةxأمام العبارة الخطأ ) : 
 .ـ )    ( جميع األثواب الفلسطينية متشابهة بالشكل واللون 1
 يمثل القمباز رمز نضال الشعب الفلسطيني.ـ )    ( 2
 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
   مثل: أزياًء تراثيةً ارتدى الرجل الفلسطيني قديمًا ـ 1

 جاكيتات جينزد.         القمباز والدمايةج.           الجينزبنطالون ب.            البدلة .أ
  غطاء رأس الرجل الفلسطيني قديمًا كانـ 2

 جميع ما سبقد.         الحطة والعقالج.                    الدمايةب.             القمبازأ. 
 تمثل رمز النضال الفلسطيني:ـ 3

 الحطةد.          ج. العقال                      ب. القمباز           الكوفية     .أ
  السروال( –الكوفية  -العقال  –اختر األسماء المناسبة للصور: )القمباز أو الدماية 
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  طالب فصلك للمناقشة.: واعرضه على زميلك في المقعدقم بإكمال الجدول بالتعاون مع 
 مالبس الرجل الفلسطيني الحديث مالبس الرجل الفلسطيني التراثية القديمة

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

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

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

 (6بطاقة رقم )
 )نالحظ، ونستنتج، ونكتب(  18( صفحة 3نشاط )

 ( بالتعاون مع زميلك في المقعد.3( ونفذ نشاط )18الفعالية األولى: ارجع إلى الكتاب صفحة ) 
 
 

 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةxأمام العبارة الخطأ ):  
 ما زال الثوب الفلسطيني المطرز محبب لكثير من النساء الفلسطينيات حتى اآلن.(       )    .1
 ( ارتدت المرأة الفلسطينية قديما  العباءة.       )   .2
 .حسب المنطقةتختلف مسمياته غطاء الرأس للمرأة الفلسطينية (      )     .3
 :صحح ما تحته خط 

 فلسطين. لنساءمن المالبس التراثية  القمباز والدماية..............................( )
 .العباية الفلسطينيةتوجد المطرزات الجميلة على )..............................( 
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 (7بطاقة رقم )
 )نالحظ، ونستنتج(  20( صفحة 4نشاط )

  :اآلتي: ( ثم أجب عن4ي نشاط رقم )تأمل الصور ف( 20ارجع إلى الكتاب صفحة )الفعالية األولى 
 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
  :مثلة في البيوت الفلسطينية توجد مطرزات الزين. 1

 يات القرآنية.معلقات اآلأ. 
 خارطة فلسطين.ب. 
 أواني خشبية.ج. 

 جميع ما ذكر صحيح.د.  
 أين توضع مطرزات الزينة داخل البيوت الفلسطينية؟ 

 

 .................................................................................................. 
  :( ثم أجب عن اآلتي4في نشاط رقم ) تأمل الصور( 21ارجع إلى الكتاب صفحة )الفعالية الثانية: 
 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
 : الثوب المطرز عندعلى تحافظ المرأة الفلسطينية . 1

 .ارتدائه في المناسبات الوطنيةأ. 
 ارتدائه في األعراس.ب. 
 .أ+بج. 

 .تخزينه دون ارتدائهد.  
 ارتداء المرأة الفلسطينية الثوب المطرز يدل على:. 2

 .التخلي عن الهوية، والتراث الشعبي الفلسطينيأ. 
 االعتزاز بالتراث الشعبي، والهوية الفلسطينية.ب. 
 .الرجعيةج. 

 .عدم مواكبة المالبس الحديثةد.  
 ؟في المناسبات الوطنية واألعراس المطرزارتداء النساء الفلسطينيات الثوب الفلسطيني  :بم تفسر 

 

 .........................................: ..............................................السبب
  التراثية الفلسطينية؟ما واجبنا تجاه المالبس 

................................................................................................. 
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 أدوات الزينة الموجودة في الصور، وناقش زمالءك حول مكوناتها. تأمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

...............................................................................................................
............................................................................................................... 
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 أكالتنا الشعبيةالدرس الثالث / 
 (8بطاقة )

 )نشاهد، ونستنتج، ونكتب( 26( صفحة 1نشاط )
  كوناتها.منكتب اسم األكلة الشعبية التي توضحها كل صورة وذكر 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..........................اسم األكلة: ...............
 ........................................... مكوناتها:

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

 ..........................اسم األكلة: ...............
 ........................................... مكوناتها:

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

 ..........................اسم األكلة: ...............
 ........................................... مكوناتها:

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

 ..........................اسم األكلة: ...............
 ........................................... مكوناتها:

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

 ..........................اسم األكلة: ...............
 ........................................... مكوناتها:

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

 ..........................اسم األكلة: ...............
 ........................................... مكوناتها:

.....................................................
..................................................... 
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 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةxأمام العبارة الخطأ ): 
 ( األكالت الشعبية جزءا  من تراثنا الفلسطيني             ) .1
 ( تتوفر مكونات األكالت الشعبية من البيئة الفلسطينية            )  .2
 شرة في قرانا ومدننا الفلسطينيةت( ال تزال األكالت الشعبية من          )    .3
  برية المتوفرة في البيئة الفلسطينيةالنباتات الحوط األكلة الشعبية التي يتم تحضيرها من: 

 

 المجدرة -ورق اللسان  –المسخن  –الفالفل  –الحمص  –المقلوبة  –المجدرة  –الزعتر  –العكوب  –المفتول 
  :اختر اإلجابة الصحيحة 

  .بكثرة ت الشعبية الفلسطينيةالإعداد المأكو سبب 
 أ. استيراد مكوناتها    ب. توافر مكوناتها في البيئة الفلسطينية     ج. ندرة توافر مكوناتها في البيئة الفلسطينية

  :كتب أسم النبتة المناسبة تحت الصورةاتأمل الصور التالية 
 ورق اللسان  ـــ الزعتر  ــ الخبيزة  ــ العكوب ( )

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

            ....................................................             ............................................................  ...... 
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 (9بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج، ونكتب( 29( صفحة 2نشاط )

 المعلم. إشرافضمن تعلم جماعي تحت  (2نشاط رقم ) طبق( 29صفحة ) المدرسي ارجع إلى الكتاب 
 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
 : تستخدم المخلفات الحيوانية والنباتية إلشعالها مواقد .1

 .البابورد.             ج. أ+ب.               .موقد الحطبب.               .الطابون أ. 
 : يشتعل البابور الفلسطيني القديم عن طريق. 2

 .الكازد.               البنزينج.                  .الحطبب.       .مخلفات الحيواناتأ. 
 : من األواني التي كان يقدم فيها الطعام قديماً . 3

 .أواني خزفيةد.      .أواني من زجاجج.          .أواني بالستيكيةب.     .أواني الفخار والمعدنأ. 
 : في وقتنا الحاضر لتقديم الطعاممن األواني التي تستخدم . 4

 جميع ما ذكر صحيحد.      .أواني الزجاجية ج.          .أواني بالستيكيةب.            .أواني المعدنيةأ. 
 : أدوات الطهي المستخدمة في وقتنا الحاضر. من 5

 .أ+جد.        .البابورج.      .الفرن الكهربائي وفرن الغازب.            .موقد الحطبأ. 
 :وصل الصورة بالكلمة المناسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهون 

 

 البابور

 

 القدر

 

 الطابون 
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  ًصل بين األدوات التي استخدمت في الطهي قديمًا وما يقابلها حديثا: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (10بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج( 31( صفحة 3نشاط )
  32والمهمة الثانية ص 31ونفذ المهمة األولى ص( 32+31صفحة )ارجع إلى الكتاب المدرسي. 

 

 ؟هل تعلم                         :                                       صحح ما تحته خط 
 .بوضعها في الزيت األسماكتحفظ ]..........................[  .1
 .التجميدالبندورة والبامية قديما  ]..........................[ من طرق حفظ  .2
 .تحت الشمس بالتجفيف]..........................[ تم حفظ األسماك قديما   .3
 .القديمة]..........................[ تعليب المواد الغذائية من الطرق  .4

 :الطرق التاليةبيتم حفظ الحليب 
 . التجفيف1
 والتعليب . البسترة2
 )مكثف محلى( . التسكير3
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 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
 : حفظ الطعامالقديمة في طرق المن  .1

 .جميع ما ذكر صحيحد.           .الحفظ في الزيتج.        .التمليحب.            .التجفيفأ. 
  :مثل اللحوم واألسماك وبعض الخضروات الطعام في وقتنا الحاضرحفظ الحديثة لطرق المن . 2

 .التخليل بالماء والملحد.  التجميد         ج.         .التجفيف تحت الشمسب.       .التمليحأ. 
  بالماء والملح ايتم تخليله. 3

 .الفواكهد.           اللحومج.         .وبعض الخضروات الزيتون ب.       .البندورةأ. 
 

 ؟ما هي طريقة حفظ األطعمة التالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :أكمل الجدول اآلتي 

 طرق حفظ حديثة طرق حفظ قديمة الغذاء
   البامية

   الملوخية
   البندورة
   الحليب

   األسماك
   اللحوم

   األجبان
   العنب
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 عرسنا الفلسطينيالدرس الرابع / 
 (11بطاقة )

 )نالحظ، ونعبر، ونستنتج( 36 ( صفحة1نشاط )
 ( 36ارجع إلى الكتاب المدرسي صفحة )المعلم إشرافتحت  (1في النشاط رقم ) األولى ونفذ المهمة. 

 

  ( 37ارجع إلى الكتاب المدرسي صفحة )( تحت 1ونفذ المهمة الثانية في النشاط رقم )المعلم إشراف. 
 

 حسب العبارات المقابلة لها المظهر الذي تعبر عنه الصور صل: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . إكرام المدعوين بطعام العرس1

 

 

 . حفلة الحناء للعروسين2

 

 . الزفة 3

 

 

 . عقد الِقران4

 

 . حلقات الدبكة5
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 (12بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج، ونكتب( 39( صفحة 2نشاط )

 ( 39ارجع إلى الكتاب المدرسي صفحة ) المعلم إشراف( تحت 2المهمة األولى في النشاط رقم )ونفذ. 
 

 )اكتب )أؤيد( أو )أعارض 

 في الدبكة الشعبية. اأصحابه ونشارك ،باألماكن المخصصة في األعراس نلتزم)          (  .1

 للتعبير عن سرورنا وفرحتنا بالعرس. ؛)          ( إطالق األلعاب النارية في األفراح .2

  وأجب عن األسئلة التي تليهاتأمل الصور اآلتية: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........نوع السلوك: ...................................
 ..........رأيي: ........................................

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

 ...........................................نوع السلوك: 
 ..........رأيي: ........................................

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

 ...........................................نوع السلوك: 
 ..........رأيي: ........................................

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

 ........نوع السلوك: ...................................
 ..........رأيي: ........................................

.............................................................
............................................. 
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 ؟، مع ذكر السببما رأيك في التصرفات التالية 
 .النار في األفراح إطالقـ 1

 .......................................................................: ........... السبب..: الرأي   
  .ـ المشاركة في األفراح2

 .......................................................................: ........... السبب..: الرأي   
 .ـ االسراف الكثير في مظاهر الفرح4

 .......................................................................: ........... السبب..: الرأي   
 .ـ استمرار حفالت األفراح إلى ما بعد منتصف الليل5

 .......................................................................: ........... السبب..: الرأي   
 .ـ إقامة حفل زواج قرب بيت عزاء6

 .......................................................................: ........... السبب..: الرأي   
 .االماكن المخصصة إلقامة الفرح ـ عدم الجلوس في7

 .......................................................................: ........... السبب..: الرأي   
 (13بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج( 39( صفحة 2نشاط )
 أكتب أسماء األدوات الموسيقية التي تستخدم في األفراح أسفل كل صورة: 

  

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

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
 : راس الفلسطينيةقية القديمة التي تستخدم في األعمن األدوات الموسي .1

 .العودد.           .الجيتارج.             .البيانوب.                   .الشبابةأ. 
 : راس الفلسطينيةيقية الحديثة التي تستخدم في األعمن األدوات الموس .2

 .ب+جد.           .الجيتارج.          .البيانوب.            .الشبابة واليرغولأ. 
 
 
 



================================================================================= 
 م2017-2016الصف الرابع  –الثاني  الجزء- التنشئة الوطنية واالجتماعية –بطاقات في التقويم التكوني             المنطقة الوسطى                 

 
21 

 

 

 صنف في الجدول األدوات الموسيقية اآلتية:
 الطبلة –الدف  –الجيتار  –اليرغول  –الشبابة  –البيانو 

 أدوات موسيقية حديثة أدوات موسيقية قديمة
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 ألعابنا الشعبية (5) درس
 ( 14بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج( 44( صفحة 1نشاط )
  نط الحبل( –الدريس  –طاق طاق طاقية  –السبع حجرات  –القال  –اكتب اسم اللعبة أسفل الصورة: )الحجلة 

 

 

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

 

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

  دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:ضع 
 : األلعاب الشعبية في فلسطين الخاصة بالبناتمن  .1

 .أ+بد.                     .القالج.                .الصومعةب.            .الدريسأ. 
 من األلعاب الشعبية في فلسطين الخاصة باألوالد:. 2

 .نط الحبلد.                        القالج.                     .الحجلةب.       .الصومعةأ. 
 :لألوالد والبناتمن األلعاب الشعبية في فلسطين . 3

 .ب+جد.           أنا النحلة أنا الضبورج.         .طاق طاق طاقيةب.          .الحجلةأ. 
 صحح ما تحته خط : 

  . صعبة ومعقدةكانت األلعاب الشعبية الفلسطينية  ............................() 
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 (15بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج( 47( صفحة 3نشاط )

 الصورة بنوع واسم اللعبة: وصل 

 

 

 

 
 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 : األلعاب الحديثة التي ظهرت في وقتنا الحاضرمن  .1
 الصومعةد.                .القالج.        .سباق السيارات االلكترونيب.            .الدريسأ. 

 :من أمثلة الرياضات البدنية التي يمارسها األطفال. 2
 .أ+بد.            القال      ج.                              الكرةب.            السباقأ. 

 :من أمثلة األلعاب المصنعة التي يمارسها األطفال. 3
 .الدمىد.         السبع حجرات ج.                   .طاق طاق طاقيةب.         .الحجلةأ. 

 من األلعاب الموجودة في المدن الترفيهية.. 4
 .الشطرنجد.  سباق السيارات        ج.                           .القالب.         .نط الحبلأ. 
 

  .ألعاب بدنية

 
 

 .إلكترونيةألعاب 

 

 

 .ألعاب ترفيهية داخل المتنزهات

 
 

 .ألعاب مصنعة
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 (16بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج( 48( صفحة 4نشاط )

 :وصل الصورة بأهمية اللعبة 
 

 

 

 
 

 الصحيحة: ضع دائرة حول رمز اإلجابة 
 : من األلعاب الجماعية التي تنمي فينا التعاون  .1

 جميع ما سبق صحيحد.                .كرة السلةج.            .كرة الطائرةب.            .كرة القدمأ. 
 من األلعاب التي تنمي فينا التفكير:. 2

 .أ+بد.                  الحجلةج.         الشطرنجب.            سوَرَبت أو َصّفتأ. 
 :عمل نموذج دمى ينمي فينا. 3

 .أ+جد.                    التعاون ج.                   االبداعب.           .التفكيرأ. 
  ضع( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√إشارةxأمام العبارة الخطأ ) : 

   . في أوقات المذاكرة نلعب )     ( .1
 .واجباتنا المدرسية واألسرية نحرص على )     ( .2
 .نلعب في أوقات محددة )     (  .3

 

 

 تنمي فينا االبداع.ألعاب 

 
 

  تنمي فينا التفكير.ألعاب 

 

 

 تنمي فينا التعاون.ألعاب 
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 قصة مثل شعبي( 6)درس 
 (16بطاقة )

 )نقرأ، ونستنتج( 51( صفحة 2+1نشاط )
 اكتب الكلمة الدالة على العبارة التالية : 

ينة، ويحمل مواقف مع)....................................( جمل قصيرة توارثناها عن آبائنا وأجددنا، نقولها في 
 .معظمها قيما  إيجابية

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 
 : النفس هو ىالمثل الذي يحث على االعتماد عل .1

  .الكسل ما بطعم عسلج.       .العقل السليم في الجسم السليمب.       ما بحرث األرض إال عجولها.أ. 
 :الطريق" يدل علىمثل "اسأل عن الرفيق، قبل ما تسأل عن . 2

 .. الحث على العملد          الكرم   ج.         التوكل على هللاب.    أهمية الصديق في السفر  أ. 
 :من األمثال التي تدل على الكرم. 3

 .أ+جد.     إذا توزع الحمل بنشالج.         الجود من الموجودب.     .الكسل ما بطعم عسلأ. 
 على التعاون:من األمثال التي تدل . 4

 .أ+بد.  إذا توزع الحمل بنشال   ج. الجود من الموجود        ب.     .الكسل ما بطعم عسلأ. 
 من األمثال التي تدل على الحث على العمل:. 5

  .ب+جد.  إذا توزع الحمل بنشال   ج. الجود من الموجود        ب.     .الكسل ما بطعم عسلأ. 
  الجود( –من  –رتب المثل )الموجود 

............................................................................................ 
 (17بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج، ثم نطبق( 55( صفحة 3نشاط )
 ( 39ارجع إلى الكتاب المدرسي صفحة )( تحت 2ونفذ المهمة األولى في النشاط رقم )المعلم إشراف. 

 

  مثل: "إذا توزع الحمل بنشال" تدل( في دائرة الصورة التي √)ضع إشارة 

 

 
 

 أكمل المثل : 
  عن الطريق. لاسأل عن .......... قبل ما تسأ -2          . الجود من ................... -1
  إذا توزع ................. بنشال -4    . .......... ما بطعم عسل -3
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 مسؤوليتي/ الرابعةالوحدة 
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 الممتلكات العامة والخاصةالدرس األول: 
 (18بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج، ونكتب( 61( صفحة 1نشاط )
 اكتب الكلمة الدالة على العبارة التالية : 
 األشياء الي يمتلكها شخص أو عدة أشخاص. )...................( .1
 .، ويستفيد منها جميع الناسمؤسسات ومرافق عامة تشرف عليها الدولة)...................(  .2
  أمام الممتلكات الخاصة فقط (√)ضع إشارة: 

 عامة خاصة الممتلكات
   حديقة المنزل

   الحقيبة المدرسية
   المدارس والجامعات

   الثالجة
   النادي الرياضي 

   التلفاز
   الحذاء

   فرشاة األسنان
   متنزه

   مقعد الطالب
 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 : جميع ما يلي من الممتلكات العامة ما عدا .1
 الشارع                         د. المنزل ج. المساجد               ب. إشارات المرور      أ. 

 من الممتلكات العامة:. 2
 .. حديقة منزليةد بقالة )محل تجاري(            ج. السيارة                 ب. الشارع             أ. 

 أمام العبارات اآلتية: )ال(أو  )نعم(كتب ا 
 .المتنزه من الممتلكات العامة(           ) .1
 .الشارع من الممتلكات الخاصة(           ) .2
 .السيارة من الممتلكات العامة(           ) .3
 .الهاتف من الممتلكات الخاصة(           ) .4
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 (19بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج، ونعبر( 65+64( صفحة 3+2نشاط )

 ؟بم تفسر 

 .أهمية الممتلكات العامة والخاصة في حياتنا .1
............................................................................................... 

 الممتلكات العامة.ضرورة المحافظة على  .2
............................................................................................... 

 ضرورة استخدام الممتلكات العامة بطريقة سليمة. .3
................................................................................................ 

 

  ما توفره لنا الممتلكات العامة والخاصةالفارغة اكتب في األشكال : 
 
 
 
 
 

 ما رأيك في الصور التالية، مع ذكر السبب؟ 
 

 
 

 
 

 رأيي: ......................................................      رأيي: ............................................
 ....................................................      السبب: .........................................السبب: 

 ماذا يحدث إذا: لم يحافظ الناس على الممتلكات العامة؟ 
 .......................................................................................................يحدث: 
  (3( وحل سؤال )69صفحة )المدرسي ارجع للكتاب 
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 ما أجمل النظام!الدرس الثاني: 
 (20بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج، ونكتب( 70( صفحة 1نشاط )
 ،مع ذكر السبب؟ ما رأيك في الصور التالية 

 

 
 
 
 
 

 

 رأيي: ............................................                رأيي: .............................
 السبب: ....................................................      السبب: .........................................

 
 
 
 
 
 

 ............................................                رأيي: .............................رأيي: 
 السبب: ....................................................      السبب: .........................................

 

 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةx )أمام العبارة الخطأ  
 )      ( النظام يسهل الحياة للناس. .1
 )      ( النظام يزيد من التوتر والقلق ويعرض الناس للخطر. .2
 )      ( األماكن العامة هي األماكن التي يجب االلتزام بالنظام فيها فقط. .3
 )      ( الفوضى توفر الوقت والجهد. .4
 بم تفسر؟ 
 باع النظام في الحياة.أهمية ات .1

 ......................................................................: ............................السبب
 ضع في المربعات األماكن التي يجب نلتزم فيها بالنظام: 
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 (21بطاقة )
 )نقرأ، ونالحظ، ونعبر( 71( صفحة 3+2نشاط )
 ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة√ضع إشارة ) (xأمام العبارة الخطأ )  

 )      ( النظام أساس نجاح العمل وانجازه. .1
 ظ على النظام من خالل عدم االلتزام به.ا)      ( أقوم بدوري في الحف .2
  للسلوكيات اآلتيةاقترح حاًل: 
 ها.تيب كتبها في غرفتال تتبع النظام في تر  ةطالب .1

 ...............................................................................الحل: 
 طفل ال يتبع النظام في وضع مالبسه في المكان المخصص لها. .2

 الحل: ...............................................................................
 طالب يصل إلى المدرسة متأخرا . .3

 ............................................................................... الحل:
 ؟ما النتيجة المترتبة على 

 عدم اتباع النظام. .1
 النتيجة: .........................................................................................

 المهام على فرق متنوعة. تنظيم اليوم المفتوح عن طريق تقسيم .2
 النتيجة: .........................................................................................

 اتباع النظام النجاز األعمال. .3
 النتيجة: .........................................................................................

 (22) بطاقة
 )نقرأ، ونالحظ، ونعبر( 75( صفحة 5نشاط )
 :اكتب نوع السلوك ورايك فيه مع ذكر السبب 

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة 
 المشافي والبنوك والوزارات والمطارات. :يحقق النظام في المؤسسات العامة والخاصة مثل .1

 أ. نظام الدور االلكتروني    ب. ساعة تنظيم الدوام     ج. شاشة المراقبة      د. جميع ماسبق صحيح
 

 نوع السلوك: ........................................

 رأيك فيه: ................ السبب: .........................................

............................................................................ 
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 بيئتي مسؤوليتيالدرس الثالث: 
 (23بطاقة )

 )نقرأ، ونستنتج( 77صفحة ( 1نشاط )
 :اكتب الدال على العبارة التالية 

 )...................( المكان وما فيه من مكونات حية، كالنباتات والحيوانات، ومكونات غير حية كالهواء وماء. 

 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةx أمام العبارة الخطأ ): 
 .من البيئةوهواء )        ( يحصل اإلنسان على ما يحتاج من ماء  .1
 )        ( التربة من مكونات البيئة الحية. .2
 )        ( النبات من مكونات البيئة الحية. .3
 ضع دائرة حول مكونات البيئة الحية 

 الحيوانات -الشمس  –الهواء  –الماء  –التربة  –النباتات 
  (1( وحل المهمة الثانية من النشاط رقم )80إلى الكتاب صفحة )ارجع 

 
 (24بطاقة )

 )نقرأ، ونستنتج، ونعبر( 81صفحة ( 2نشاط )
 :أكتب في الصناديق الممارسات التي يمكن أن تسهم في المحافظة على البيئة 
 
 

 
 ؟، مع ذكر السببما رأيك 

 .والمحافظة عليهال أهمية البيئة، تنظيم حملة توعية حو  .1
 الرأي: ................... السبب: ...............................................................

 .. تنظيم حمالت النظافة2
 الرأي: ................... السبب: ..............................................................

 .في البيئة األشجار والنباتاتزراعة تنظيم حملة . 3
 الرأي: ................... السبب: ...............................................................

 .أكياس وسالل المهمالت واستخدامهاتوفير تنظيم حملة  .4
 ................................................................الرأي: .................. السبب:      
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 (25بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج، ونعبر كتابيًا( 82صفحة ( 3نشاط )

 :صل بين النفايات وطريقة االستفادة منها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :أجب عما يلي 
 استعمال النفايات في أشياء مفيدة؟بم تفسر: أهمية إعادة  .1

 ......................................................................................السبب: 
 بيئتنا، والتقليل من تلوثها بالنفايات. ىاقترح حل للمحافظة عل .2

 الحل: .................................................................................
  (3( وحل المهمة الثانية من النشاط رقم )84)إلى الكتاب صفحة ارجع 

 (26بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج، ونعبر كتابيًا( 85صفحة ( 4نشاط )

 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةxأمام العبارة الخطأ ): 
 ( تعتبر المستوطنات التي أقامها االحتالل اإلسرائيلي على أرضنا مخالف للقانون الدولي.      )   .1
 تتعرض أرضهم لالنتهاكات اإلسرائيلية.الذين )        ( يجب علينا دعم المزارعين الفلسطينيين  .2
 )        ( نحمي أرضنا من المحتل بتعميرها وزراعتها. .3
  :؟الفلسطينية الفعاليات الوطنيةالمشاركة في أهمية بم تفسر 

 السبب: ......................................................................................
 



================================================================================= 
 م2017-2016الصف الرابع  –الثاني  الجزء- التنشئة الوطنية واالجتماعية –بطاقات في التقويم التكوني             المنطقة الوسطى                 

 
33 

 

 

 أنظم وقتيالدرس الرابع: 
 (27بطاقة )

 )نقرأ، ونستنتج، ونلون( 88( صفحة 2+1نشاط )
 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةx أمام )العبارة الخطأ: 
 )        ( من الصعب القيام بأعمال وأنشطة متعددة في اليوم الواحد أو األسبوع. .1
 )        ( يجب علينا القيام بما هو مفيد الستغالل وقتنا بشكل سليم. .2
 )        ( أتعلم في المدرسة حسب البرنامج المدرسي. .3
 أجب عما يلي: 

 لألنشطة واألعمال التي نقوم بها؟ نخططبم تفسر:   .1
 السبب: ......................................................................................

 ، مع ذكر السبب؟في أشياء مفيدة الوقتما رأيك في استغالل  .2
 ..........................................................السبب:  رأيي: ..................

 

 :اختر اإلجابة الصحيحة 
 نستغل أوقاتنا بأشياء. .1

 د. مؤذية            ب. غير هامة             ج. مفيدة               أ. ضارة    
 . جميع ما يلي أعمال نافعة ما عدا.2

  تخصيص وقت للعبأ. مراجعة الدروس.       ب. مساعدة الوالدين    ج. اللعب وقت الدراسة       د. 
 (28بطاقة )

 )نقرأ، ونستنتج، ونعطي حاًل( 92( صفحة 5+3نشاط )
 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةx أمام العبارة الخطأ ): 
 ( هناك أعمال نقوم بتأجيلها لصالح أعمال أكثر أهمية.      )   .1
 )        ( نقوم باألعمال األقل أهمية وتأجيل المهمة. .2
 )        ( يحتاج الوقت منا أن نرتب األعمال واألنشطة حسب األولويات. .3
 )        ( القيام باألعمال المفيدة يجنبنا الملل والضيق. .4
 أجب عما يلي : 

 ؟ترتيب األعمال حسب األولوياتما نتيجة  .1
 النتيجة: ...............................................................................................

 يام باألعمال المفيدة وقت الفراغ؟بم تفسر: أهمية الق .2
 ................................السبب: ................................................................
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 :اختر اإلجابة الصحيحة 
 نقوم بترتيب أعمالنا حسب األولويات عن طريق: .1

 د. جميع ماسبق صحيح   القيام باألهم  ج.    إلغاء أعمال غير هامة ب.   تأجيل األعمال األقل أهمية أ. 
 حتى. نقوم بإعداد جدول ألعمالنا 2

 ل على الكس لنتغلبم وقتنا حسب أولوياتنا     ب. نهتم بتنفيذ األعمال التي يمكن تأجيلها        ج. أ. ننظ
 . األعمال واألنشطة التي نقوم بها بحاجة إلى:3

 تهميشد.          تخطيط  ج.                  تأجيل ب.   اهمال                        أ. 
 تأجيلها.. من األعمال التي ال يمكن 4

 ب+جد.      مشاهدة التلفازج.                  اللعب ب.   حل الواجبات المدرسية        أ. 
 

  وضيق الوقت ازدحام األعمال والقلق نتيجةاقترح حل لمشكلة التوتر. 

 الحل ..................................................................................... 

 عما يلي: أجب 
 أهمية التخطيط لألعمال واألنشطة؟ بم تفسر .1

 السبب: ..................................................................................
 التي نقوم بها؟ما النتيجة المترتبة على التخطيط الجيد لألعمال  .2

 ...................................................................................النتيجة: 
 ؟، مع ذكر السببما رأيك في طالب يخطط لعمل جدول للمذاكرة .3

 رأيي: .............. السبب: .............................................................
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 مواطن فاعل أناالدرس الخامس: 
 (29بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج( 100( صفحة 1نشاط )   
 :اختر اإلجابة الصحيحة 
 المواطن الصالح هو الذي: .2

 يفعل الشرد.           يتلف المرافق العامة  ج.            يفعل الخير ب.          ال يخدم وطنه أ. 

 :أجب عما يلي 
 األنشطة التطوعية واالجتماعية؟في : المشاركة ما النتيجة المترتبة على .1

 النتيجة: .............................................................................................
 مية المشاركة في األنشطة الوطنية؟أه :بم تفسر .2

 السبب: .............................................................................................. 
 كيف يبني المواطن الصالح وطنه؟ .3

...................................................................................................... 
 (30بطاقة )

 )نالحظ، ونستنتج( 102( صفحة 2نشاط )   
  :أكتب الدال على العبارات التالية 
 ).......................( الشخص الذي يفعل الخير ويشارك في أنشطة تطوعية اجتماعية ذات فائدة. .1
 ).......................( أعمال يقوم بها الناس وال يتقاضون أجر، ويكون هدفها خدمة اآلخرين. .2
 ( ضع إشارة√) ( أمام العبارة الصحيحة وإشارةx أمام العبارة الخطأ ): 

 )        ( المواطن الفاعل يقوم بأعمال تطوعية دون أجر. .1
 )        ( يسهم العمل التطوعي في تقوية الروابط والتكافل بين الناس. .2
 )        ( هدف العمل التطوعي خدمة الشخص. .3
 ( األعمال التطوعية تكون مقابل أجر.      )   .4
 )        ( ينمي العمل التطوعي االنتماء للوطن ويحل مشكالتهم. .5
 )        ( نتعرف على أصدقاء جدد خالل قيامنا باألعمال التطوعية. .6
  باألعمال التطوعية؟ما النتيجة المترتبة على القيام 

 

 ............................................................... النتيجة: ................................
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  مع ذكر السبب؟رأيك فيه ما ما نوع السلوك، و 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (31بطاقة )
 )نالحظ، ونستنتج( 104( صفحة 4نشاط )   
  مع ذكر السبب؟رأيك فيه ما ما نوع السلوك، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع السلوك: ........................................

 رأيك فيه: ................ السبب: .........................................

............................................................................ 
 نوع السلوك: ........................................

 رأيك فيه: ................ السبب: .........................................

............................................................................ 
 نوع السلوك: ........................................

 رأيك فيه: ................ السبب: .........................................

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

 نوع السلوك: ........................................

 .........................................رأيك فيه: ................ السبب: 

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

 نوع السلوك: ........................................

 رأيك فيه: ................ السبب: .........................................

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

 نوع السلوك: ........................................

 رأيك فيه: ................ السبب: .........................................

............................................................................ 
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 ( ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارةxأمام العبارة الخطأ ): 
 خرين أثناء المبادرة بعمل ما.)        ( ليس من الضروري أن تكون أفكاري مفيدة لآل .1
 )        ( أشارك في اقناع اآلخرين في المشاركة بفعالية في االنتخابات. .2
 )        ( أبادر في إزالة األذى عن الطريق. .3
 )        ( من غير الهام المشاركة في الفعاليات الوطنية. .4
 ما النتيجة المترتبة على؟ 
 حتالل اإلسرائيلي ألشجار الزيتون.تجريف اال .1

 ......................................................................................النتيجة: 
 القيام باألعمال التطوعية. .2

 النتيجة: ......................................................................................
 
 

 


