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 والحياتية الوطنية التربية

 األولالصف 

 

 الفصل الثاني

 

 

 األولى: الوحدة

 

 النباتي في وطني الغطاء

 

 نباتات بالدي األول:الدرس 

 

 الزعتر فطائر أميتعد :الدرس الثاني 

 

 على الغطاء النباتي المحافظة :الدرس الثالث

 

 

 

 

 نباتات بالدي

 

 -:الدرس أهداف

 

 0باتي بفلسطينمعرفه تنوع الغطاء الن -1

 

 0وأحجامهابين النباتات  يميز أن -2

 

 0والمزروعات البريةالفرق بين النباتات  -3

 

 لفلسطين الوطنية النبتةمعرفه  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نباتات بالدي

 

 

 (: X(أو) ✓ضع إشارة )

 0( تتميز فلسطين بتنوع غطائها النباتي يعد ثروة وطنيه    )

 0ي بفلسطين ثروة وطنيه(  يعد الغطاء النبات )   

 0والمزروعات البريةالنباتي على النباتات  ( يشمل الغطاء   ) 

 0وتتكاثر وحدها دون تدخل االنسان البرية(تنمو النباتات   )  

 0المزروعات ويعتني بها اإلنسان(يزرع   )  

 )    ( نبته الدفله نبته سامه

 0يرات واعشابوشج أشجار إلى)    (تصنف النباتات من حيث الحجم 

 0هي سهل جنين مدينه القسام واسعة منبسطة)    ( ارض 

  0ه البطيخ والخضارعجنين بزرا )    (تشتهر

 0( مرتفعات عاليه هي مدينه نابلس )   

 0عصا الراعي وشقائق النعمان وأزهارالزيتون والصنوبر  بأشجار)    (تشتهر نابلس 

 0ر بكروم العنب( خليل الرحمن هي مدينه الخليل تشته )   

 0فيها الشجيرات (النقب هي منطقه صحراويه تنمو )   

 0( شجيرات النقب الشيح والنتش والنخيل )   

 0( تنوع النباتات بتنوع مظاهر السطح )   

 0الفلسطينيه األسرىلسجن  إسرائيليمعتقل  )    ( سجن النقب الصحراوي هو

 0طين)    ( نبات الزعتر ينتشر في جبال وسهول فلس

بتاريخ  الفلسطينية             الوطنية النبتة( زهرة سوسن فقوعه من محافظه جنين هي  )   

5-4- 2016 

 فقوعه بجنين بنفسجي السوسن من )    ( لون زهرة

 0 تالرموز والشعارات والطوابع والميداليا إلىزهرة سوسن فقوعه  أضافه(  )  

 0التراث الفلسطيني )    (نبته سوسن فقوعه هي عنصر من عناصر

 0والدها بسجن النقب الصحراوي  صمود لقاء الطفلة)    ( تنتظر 

 0)    (تقل انتشار النباتات والمزروعات في الصحراء

 ها بالقران الكريم التين والزيتونورد ذكر الفلسطينية)    ( من المزروعات 

 

 صغير ---------- األعشابحجم 

 متوسط---------حجم الشجيرات

 كبير ------------األشجارم حج

 

 السجن النقب الصحراوي؟ إليالطريق  -س:

 سهول جنين 

 جبال نابلس

 جبال الخليل 

 صحراء النقب الصحراوي

 

 



 

 

 -اذكر نباتات تشتهر بكثرة في:

 0شقائق النعمان -عصا الراعي-الصنوبر–الزيتون  ----نابلس 

 كروم العنب -----الخليل

 البطيخ والخضار -----جنين

 الشيح والنخيل والنتش ----النقب

 

 احجام النباتات:

 أعشاب شجيرات األشجار

 خبيزه الجبل إكليل نخيل     بالنقب

 ميرميه ياسمين زيتون     بجنين

 زعتر دفله قيقب

 قمح جوريورد  تين

 

 : النباتات بفلسطين •

 

 قيقب                    نخيل / النقب                 ياسمين

 الجبل                      قمح إكليل                     تين 

 نابلس /الراعيدفله                        خبيزه                        عصا 

 زيتون  /نابلس                  ميرميه              جوريورد 

 زعتر      صنوبر/نابلس              شقائق النعمان        

 

 لونها احمر تنتشر بالسهول والجبال واالوديه  : شقائق النعمانزهرة  •

 

جلبون بمحافظة  من عائلة السوسن الملكي موطنها جبال فقوعة و :زهرة السوسن  •

 0جنين وهي نادرة الوجود في العالم وبتالتها كبيرة

 

 الطعام إعدادفي  أوراقهاتستخدم : زهرة عصا الراعي  •

 

 نباتات مزروعة             نباتات برية                •

 

 شقائق النعمان                           جزر        

 صنوبر                                  بندورة        

 قمح                                           مرمية      

 العكوب    

 

 اإلنسانالمزروعة يقوم بزراعتها النباتات  •

 

 اإلنسانتنمو دون تدخل   نباتات برية •

 

 



 

 

 الدرس الثاني

 فطائر الزعتر أميتعد 

 أهداف الدرس:

 فوائد بعض النباتات

 

 فوائد بعض النباتات الطبية .1

 لألخشابالنباتات كمصدر  أهمية .2

 النباتات كمصدر للعطور أهمية .3

 أهمية النبات كمصدر غذاء    .4    

 

 فوائد بعض النباتات :

 والحيوان نسانلإلالنباتات مصدر غذائي  .1

 الطعام إعدادتستخدم النباتات في  .2

 األشجارنحصل على الخشب من  .3

 األثاثيستخدم الخشب في صناعة  .4

 نحصل علي النباتات من السوق .5

 العطارةوالنباتات الطبية تستخدم للعالج والوقاية متوفر في محالت  األعشاب .6

 النباتات عطره وجيده رائحة .7

 روالزهور العطونصنع من الورود  .8

 الورود للزينة تستخدم .9

 

 :نباتات نعد منها الطعام2

 -النباتات كمصدر غذائي: أهميه

 هناك نباتات نعد منها الطعام 

 0من الكوسا محشي الكوسا أميتعد الكوسا :

 منها مربى التفاح أميومفيد وهو نافع للجسم يؤكل وتعد  التفاح لذيذ التفاح:

 0فطائرالسبانخ أميمثل الحديد وتعد منه  لونه اضر ويحتوي على الفيتامينات-السبانخ:

العلوي والسفلي موجود بالنقب يقوي الجهاز العصبي والبولي ويقوي   الجزء يأكل -العكوب:

 0الدم

 0ويجفف ويطحن وتصنع منه الفطائر لونه اخضر-الزعتر:

 0فوائد النباتات مصدر غذائي مهم في حياتنا

 0الطعام إعدادتستخدم النباتات في 

 :باتات بالدي عالجيهن  -3-

 -فوائد بعض النباتات:

0تستخدم في حاالت السعال ونزالت البرد   :القرفة 

:0ومسكن لها لألسنانكعالج   -القرنفل 

0تسكين الم المعدة واالمعاء :الحلبة 

:األطفال حاالت المغص عند -اليانسون 

:0والغثيان وتهدئه الالم المعدة  اإلسهاليعالج -البابونج 

0لعالج المغص-:رميةم 

 



 

 

 وهي متوفر في محالت العطارة الوقاية أوللعالج  الطبية)   (  الناس يستخدمون النباتات 

 0عطرة وجيده الطبيةالنباتات  رائحة)   ( 

 -:األشجار أخشابصناعات من -4

 طاوله باب( -مكتب–كرسي  -المنزل من الخشب )    خزانه سرير أثاثنصنع  -

 (-مالعق كبيرة -المطبخ من الخشب )لوح فرم تأدوانصنع بعض  -

 0تصنع بعض التحف من الخشب مثل البراويز-

 -تستخدم في الصف: خشبية أدواتاكتب بعض -

 ----خزانه -طاوله -كرسي

 والباب؟–والكرسي والمكتب  الخزانةالمشترك بين  الشيءما 

 0جميعها مصنوع من الخشب –الخشب 

 

 -:مفيدةزهور -5

 عطورباتات كمصدر الن أهميه -1

 المنزل حديقةفي  أزهارتزرع  -2

 (زهر -اصفر -ضابي -احمر )متعددة ألوانوالورود لها األزهار  -3

 -:الزينةفوائد نباتات 

 مظهر جمالي  بإعطاء الزينةتفيد نباتات  -1

 على المريض والبهجةالسرور  إدخال-2

 0تقدم كهدايا بالمناسبات واالعياد -3

 ة العروستزين بها سيار -4

 تصنع منها العطور -5

 الشم؟ الحاسةعن هذه  المسئولة الحاسة ما

 -مالبس من النباتات:

 تصنع المالبس من القطن 

 -مراحل صناعتها:

 0 اآلالت بواسطةيجمع القطن  -1

 0الغبار واالتربه نالقطن مينظف  -2

 0اله بالمصانع تقوم بتحويل القطن للخيوط إلىينتقل  -3

 0وط لقطع كبيرة من القماشتحويل الخي -4

  0ثم يقوم بصناعه المالبس وخياطتها -5

 0وتغلف وتباع في االسواق -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني –تلخيص منهج الصف األول  –أم بشار عابد 



 

 

  األولى الوحدة

 

 الدرس الثالث

 المحافظة على الغطاء النباتي

 

 -الدرس: أهداف

 0على النباتات  حافظةالميستنتج الطالب طرق  أن

 بالمزروعات العنايةمعرفه طرق 

 0بالمزروعات والعنايةعلى النباتات  للمحافظةيمارس الطالب سلوكيات ايجابيه  أن

 

 المحافظه على الغطاء النباتي: 

 0يعد الغطاء النباتي بفلسطين ثروة وطنية

 -بالمزروعات: العنايةطرق 

 التعشيب–التقليم  -لريبالمزروعات عن طريق ا العناية(      )

 0وجمع النفايات  العامة األماكن نظافةعلى  المحافظة(   )  

 0وتنظيف المكان النار بعد االنتهاء من الشواء  إطفاء)     ( 

 0ري إبريقبسقي المزروعات من خالل  أقوم(     ) 

 0بمقص االشجار األشجار أقلم)     ( 

 0بمشط االرض األرض أمشط(    )  

 0في تعشيب االرض الفأس( استخدم    )  

 0على مزروعات بالدنا  المحافظة(    ) 

 0(ال تقلع النباتات من جذورها   )  

                                                                                                                                     0(ال تشعل نار قرب النباتات  )   

 

 األدوات المستخدمة بالزراعة:

 إبريق ري-1

 مشط األرض-2

 مقص شجر-3

 فأس-4

 ما األشياء التي تضر المزروعات:

 تجريف األراضي لبناء جدار الضم والتوسع العنصري-1

 ---انتشار األغنام في الحقول ---الري الجائر  -2

 استخدام المواد الكيماوية-3

 سلوكيات:

 إصبعه فجرحالشجر لعب ماجد بمقص 

 تروي أم خليل مزروعاتها باستخدام خرطوم الماء

 يعشب خالد أرضه بالفأس 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التربية الوطنية والحياتية

 

 الصف األول  

 

 الفصل الثاني

 

 الوحدة التانيه

 

 الحيوانات المتنوعة

 

الدرس األول  خصائص الحيوانات 

 

الدرس الثاني الحيوانات المفيدة 

 

لثالث الرفق بالحيوانالدرس ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الدرس األول:ـــ    خصائص الحيوانات

 

 أهداف الدرس:ــ 

 . أن يتعرف الطالب على التنوع الحيواني في فلسطين 1

 . أن يتصف الطالب الحيواني حسب بيئتها التي تعيش فيها 2

 ةودا جن. أن يصنف الطالب الحيوانات برية 3

 ز الطالب الحيوانات من حيث غطاء الجسم . أن يمي4

 أشكال حركة بعض الحيوانات . أن يصف الطالب5

 حيث عدد األطراف )األرجل(  . أن يميز الطالب الحيوانات من6

 . أن يقارن الطالب بين الحيوانات من حيث األذن 7

 . أن يتعرف  الطالب أهم الحيوانات التي تمتاز بها فلسطين 8

 

 حيوانات برية وحيوانات داجنة   -:ات تنوع الحيوان 

 

:. الحيوانات التي ال تستطيع أن تعيش مع البشر أو التأقلم مع بيئتها وال توجد الحيوانات البرية

 أماكن قريبة من محيطهم وتعيش بالغابات 

 

ا منه ــ الحيوانات التي يقوم بها اإلنسان بترتيبها في بيئة ويمكن االستفادةالحيوانات الداجنة:

 0في مجاالت الحياة المختلفه

 

 

 

 



 

 

 

 -نات :خصائص الحيوا

 بري داجن

 األسد دجاجة

 الفيل بطة

 الزرافة ماعز

 النمر جدي

 الغزال بقرة

 الكنغر أرنب

 

 -سلوكيات :

 0)    (    الرا تقترب من قفص األسد

 0)    (     محمد يطعم األسماك 

 0)    (   الزرافة من الحيوانات البرية

 

 -أين تعيش الحيوانات :

  اليابسةهناك حيوانات تعيش على 

  الماء هناك حيوانات تعيش في

 اليابس والماءهناك حيوانات تعيش على 

 

 حيوانات اليابسة والماء حيوانات الماء حيوانات اليابسة

 تمساح األسماك الغزال

 ضفدع الحيتان األرنب

 دولفين  الكلب

   البقر

 

 -وانات:أماكن عيش الحي

 

 0يعيش السمك في البحر

 0يعيش الجمل بالصحراء

 0يعيش سمك القرش في البحر

 0يعيش األسد في الغابه

 0يعيش الدب في الجبال

 0يعيش الخروف في المزرعه

 

 

 

 



 

 

 -أماكن عيش الحيوانات:

 

 مزرعة سهل جبل غابة صحراء بحر

 الخروف  دب األسد جمل سمك

 لحصانا  غزال الفيل األفعى سمك قرش

 الحمار   النمر  

    األرنب  

    الزرافة  

 

 اذكر حيوانات تعيش بالسهول ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 اذكر حيوانات تعيش في الصحراء ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

 

 -اغطيةاجسام الحيوانات:

 

 قشور ريش صوف فرو وبر شعر جلد درع شفحرا

 اسماك عصفور خروف أرنب الجمل قط حصان سلحفاة سحلية

  نعامة  ثعلب  ماعز بقرة  

      دب   

 

 0يغطي جسم السلحفاة درع

 0يغطي جسم السحلية حراشف

 0يغطي جسم األسماك قشور

 0يغطي جسم الجمل وبر

 0يغطي جسم الحصان والبقر الجلد

 0جسم اإلنسان الجلد يماذا يغط

 0يغطي الصوف جسم الخروف

 0الريش ةيغطي جسم العصفور والنعام

 

 -حيوانات تتحرك:

 نوع الحركة : تتحرك الحيوانات بأشكال مختلفة كال حسب حركته.

 

 أرنب – كنغرالقفز : 

 زرافة ) المشي يتضمن الجري والتسلق( –أسد –المشي : فيل 

 سحلية –الزحف: ثعبان 

 الحوت –مك سباحة : س

 عصفور –طيران : خفاش 

 

 

 



 

 

:حيوانات فلسطين- 

 يجب المحافظة علي الحيوانات التي تمتاز بها فلسطين واجب وطني

 الفلسطيني سعصفور الشم •

 طائر الحجل ) الشنار( •

 أفعى فلسطين السامة •

 النيص •

 

 -الحيوانات : أطراف

 

 ( 2كم عدد أرجل النعامة ) 

 ( 4كم عدد أرجل البقرة ) 

 ( 6م عدد أرجل النملة )ك

 ( 8كم عدد أرجل العنكبوت ) 

 (2كم عدد أرجل البطة ) 

 

 لكل من الحيوانات عدد أرجل تختلف من حيوان ألخر

 أو اليوجد 8أو  6أو 4أو  2فمنهم من يمتلك عدد أرجل 

 

 هناك حيوانات التمتلك أرجل تقوم بالزحف

 أفعى–) /( من الحيوانات التي تزحف ثعبان 

 

 

 8 6 4 2 داليوج

 عنكبوت نملة بقرة بطة ثعبان 

   حمار نعامة أفعى

   قط دجاجة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -أذن الحيوانات :

 

 0) األذن (  عماهي حاسة السم

 0توجد للحيوانات أذنان كاإلنسان 

 0يختلف حجم األذن من حيوان ألخر

 0الحيوانات تختلف من حيث الشكل والحجم أذن

 0ظاهرتان  أذنانات لها هناك بعض الحيوان

 غير ظاهرتان مثل الضفادع والثعابين أذنانهناك بعض الحيوانات لها 

صغيرتان يغطيها شعر لمنع دخول الرمل اليها يسمي  أذنانحيوان يعيش في الصحراء له 

 0سفينة الصحراء ) الجمل (

 

 

 -الحيوانات وأشكال األذن :

 اليوجداذن خارجية صغيرة متوسطة كبيرة

 الضفادع الجمل اسد يلالف

 الثعابين القطة النمر الحمار

    ارنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : األسئلة

 بالغابات  شالبشر وتعي)  ( الحيوانات البرية ال تستطيع العيش مع 

 بتربيتها اإلنسان)  ( الحيوانات الداجنة يقوم 

 )  ( تعيش الحيوانات البرية في الغابات

 في بيئته(( أويوانات الداجنة في المنزل )) )  ( تعيش الح

 في مجاالت مختلفة في حياته اليومية اإلنسان)  (الحيوانات الداجنة يستفيد منها 

 )  ( الحيوانات كثيرة ومتنوعة

 )  (الدجاجة من الحيوانات الداجنة 

 من الحيوانات البرية  األسد)  ( 

  األسد)  ( الرا تقترب من قفص 

 الحيوانات تشارك في السيرك  )  ( هناك بعض

 األسماك)  ( بشار يطعم 

 )  (كريم يعتني بالدجاج 

 )  ( الغزال من الحيوانات التي تعيش على اليابس 

 من الحيوانات التي تعيش بالماء  األسماك)  ( 

 تعيش على الماء و اليابس  أن)  ( هناك حيوانات تستطيع 

 اء الجمل )  ( يلقب بسفينة الصحراء ويعيش بالصحر

 ملك الغابة ويعيش في الغابة  األسد)  (

 )  ( الدب يعيش بالجبال

 )  ( الخروف يعيش بالمزرعة

 )  (نوع حركة الكنغر قفز 

 )  ( الثعبان يقوم بالزحف 

يغطي جسمه شعر و يعيش بالبيت يتحرك من خالل المشي  أرجل أربعحيوان داجن له 0)  (

 والجري صوت المواء)) القطة((

 ( الكلب يعيش داخل وخارج البيت )  

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة :

 من الحيوانات البرية يعيش بالغابة ويلقب بملك الغابة          -1

 كلب   (-أسد   –)  فيل   

 

 من الحيوانات الداجنة ويغطي جسمها الريش ونأخذ منها البيض-2

 البقر(–الدجاج -)السمك 

 سمها الجلد تعطينا الحليبمن الحيوانات الداجنة يغطي ج-3

 الفيل(–الدجاج -)البقر 

 الدجاج(        -السمك       -يغطي جسما القشور وتعيش بالماء     )الكلب-4

 الجمل          ( -الفيل   -له أذنان كبيرتان وله خرطوم حيوان بري   )األسد-5

 يلقب بسفينة الصحراء له أربع أرجل ويغطي جسم الوبر-6

 الجمل  (–لدب   ا  -)األسد

 ليس لها أرجل حركتها زحف واألذنان لديها غير ظاهرتان -7

 التمساح(–الجمل -)األفعى



 

 

 الدجاج(-الضفدع-حيوان يعيش بالماء واليابس )السمك-8

حيوان يعيش بالصحراء له أذنان صغيرتان يغطيهما الشعر يسمى سفينة الصحراء -9

 الجمل(-الماعز-)الكلب

 ا ثمانية أرجلحجمها صغير وله-10

 النملة(–السلحفاة -)السحلية

 حيوان ليس له أرجل يقوم بالزحف-11

 السمك(-النملة-)الثعبان 

 نأخذ منها اللحم والبيض من الحيوانات الداجنة -12

 قطة(-دجاجة-)أرنب

 حيوان ليس له أذن خارجية ويعيش بالماء واليابس -13

 الدجاج(-الضفدع-)السمك

 حيوان يحب العسل يعيش على الجبل يغطي جسمه الشعر-14

 دب(-فيل-)غزال

 حيوان نأكل لحمه ويعيش بالمزرعة ويغطي جسمه الصوف -15

 البقرة(-األسد-)الخروف

 الدب(-الكنغر-حيوان يقوم بالقفز وله جيب كبير )األسد-16

 أسد(-عصفور-)أرنب-2-طائر له ريش يغرد بالصباح وله أرجل عددها-17

 كالهما(-نيص-من الحيوانات التي تمتاز بها فلسطين )شنار-18

حيوان داجن له أربع أرجل يغطي جسمه شعر يعيش بالبيت يتحرك من خالل المشي -19

 قطه(   -دجاجة-والجري صوته المواء)دب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الوحدة الثانية ... 

 الدرس الثاني...

 ............الحيوانات المفيدة......

 

 أهداف الدرس :

 معرفة فوائد الحيوانات  -1

 األغذية التي نحصل عليها من الحيوانات -2

 أمثلة لبعض الحيوانات التي نستفيد منها لصنع المالبس -3

 معرفة بعض الحيوانات التي تساعد اإلنسان بحياته اليومية  -4

  

 أصوات الحيوانات :

 -القطة–مواء 

 -الكلب–نباح 

 -يرالعصاف–زقزقة 

 (األذن*ما الحاسة التي نسمع بها )

 البيض والحليب:-1

 من أين نحصل على البيض )الدجاجة(*

 من أين نحصل على الحليب )البقرة(*

 واللبنة(-األلبان-وماذا نصنع منه )األجبان

 ...(-السمك-الماعز-الخروف-الدجاج–)البقر :مصادر الحم من الحيوانات *

 

 ( : Xضع إشارة)/ (أو)

 ل على البيض من الدجاج )  (نحص

 )  (نحصل على الحليب واللحم من البقر

 )  (نحصل على اللحم من األسماك

 نستفيد من الحيوانات من أشعارها وأصوافها وأوبارها لصنع )المالبس واألثاث(.

 

 

 العسل اللذيذ:-2

 -يصنع لنا العسل اللذيذ–ما أهمية النحل 

 

 ( : Xضع إشارة)/ (أو)

 لو)  (طعم العسل ح

 )  (العضو المسؤول عن التذوق اللسان

 )  (العسل فيه شفاء للناس وذكر في القراءن

 )  (ينشط النحل في فصل الصيف في فلسطين

 )  (الدب حيوان يعيش في الجبال وله شعر و يحب العسل 

 )  ( تنتقل النحلة بين األزهار لتمتص رحيق األزهار وتصنع العسل 
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 :نمالبس مصدرها الحيوا-3

 نستفيد من الحيوانات من أشعارها وأصوافها وأوبارها لنصنع المالبس واألثاث *

 يغطي جسم الخروف الصوف *

 يغطي جسم البقرة الجلد

 نحصل عليها من الخراف الصوفيةالمالبس -1

 نصنع األحذية والحقائب واألحزمة من الجلد-2

 نرتدي المالبس الصوفية في فصل الشتاء -3

 ا:دنحيوانات تساع-4

 فوائد الحيوانات : 

 النقل–حراثة األرض -الحراسة

 يستخدم اإلنسان الكلب في الحراثة  *

 مرافقة الكلب لألغنام في المراعي  *

 يستخدم اإلنسان الحمار في حراثة األرض  *

 يستخدم اإلنسان الحمار لحمل أغراضه  *

 يستخدم اإلنسان الحصان في جر العربة * 

 صان في السباقيستخدم اإلنسان الح *

 مازال بعض المزارعين في فلسطين يعتمدون على الحيوانات في الحراثة* 

 

 ماذا نستفيد من الحيوانات:-5

 الدجاج  تعطينا البيض و اللحم

 لنا الحليب المغذى األبقار والماعز توفر 

 نصنع من جلد الحيوانات الحقائب واألحذية 

 النحلة تصنع لنا العسل اللذيذ

 الخروف اللحم والصوفنستفيد من 

 يستفيد المزارع الفلسطيني من روث الحيوانات كسماد لألرض

 

 أمثال شعبية في الحيوانات:

 اجمع صورثالث حيوانات وردت في االمثال مع ذكرفائدتها:

 

 قطع رأس األفعى

 حية من تحت التبن

 القرد بعين أمه غزال

 كل عنزة معلقة من عرقوبها

 النصيحة بجمل

 صوف وخد غدوه خروف أعطيني اليوم

 قضات الدجاجة كل حاجة خصها سرى الليل

 حتى غنم ما تسرح بال راعي 

 

 

 



 

 الوحده الثانيه

 الدرس الثالث

 .......الرفق بالحيوان........

 -----الحاجات األساسية للحيوان:

 نظافة(  -عالج -مسكن-مشرب-)مأكل

 أهداف الدرس:

 معرفة الحاجات األساسية للحيوان -1

 رفة بعض أسماء مساكن الحيوانات مع-2

 طرق المحافظة على سالمة الحيوانات-3

 ممارسة بعض السلوكيات االيجابية مع الحيوان -4

 نسقي الحيوان ونطعمه:-2

 الحاجات األساسية للحيوانات الماء والطعام

 البقرة تأكل األعشاب

 األسد يأكل اللحوم

 الحمام يأكل الحبوب

:سلوكيات 

   مأية تطعم احلما

 خيزن أبو أمحد القش

3-- :مساكن الحيوانات 

 يعيش العصفور في العش

 النحل يعيش بالخلية

 للنمل مساكن 

 -قن–بيت الدجاج يسمى 

 -الحظيرة–تعيش األغنام في 

  -الجحر–يعيش األرنب في 

 سلوكيات:

 (  Xيكسر خالد بيض الطيور ) 

 للحصان )  /  (   ليفتح انس نافذة اإلسطب

  

 مساكن لحيواناته في حديقة المنزلالح الفلسطيني على بناء يحرص الف

 سالمة الحيوانات:-4

 .يسمى الطبيب الذي يعالج الحيوانات بالطبيب البيطري

 (:Xضع إشارة ) /(أو) 

 )  (يعالج الطبيب البيطري األغنام إذا مرضت

 )  (يضرب الطفل القط بالحجارة

 )  (تحميل الحمار أحماال ثقيلة

 زارة الزراعة الفلسطينية من المزارعين تطعيم من الحيوانات )  (تطلب و

 ) (تعتبر المحميات الطبيعية من طرق حماية الحيوانات والحفاظ على سالمتها

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انتهت الوحدة الثانية

 أم بشار عابدمع تحياتي: 

 مع تمنياتي ألطفالكم بالنجاح .

 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة
 

 

 ةحول المدفأ الدرس األول:

 

 رحلة مدرسة الدرس الثاني:

 

 عطلة صيفية الدرس الثالث:

 

 أوراق متساقطةالدرس الرابع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني –تلخيص منهج الصف األول  –أم بشار عابد 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الوحده الثالثه

 
 

 الدرس األول: حول المدفأة
 

 أهداف الدرس:

 معرفة شهور السنة -1

 ربعةمعرفة الفصول األ -2

 معرفة مظاهر الحالة الجوية في فصل الشتاء -3

 معرفة المالبس المناسبة لفصل الشتاء -4

 معرفة بعض مظهر الحياة النباتية والحيوانية في فصل الشتاء  -5

 معرفة بعض األنشطة التي يقوم بها اإلنسان فيفصل الشتاء -6

 

 شهور السنة وفصولها:

 يار*حزيران*تموز*أب*أيلول*كانون الثاني *شباط *آذار*نيسان*أ

 تشرين األول*تشرين الثاني*كانون األول.

 

 فصل الشتاء* فصل الربيع *فصل الصيف* فصل الخريف.

 

 (شهرا 12عدد أشهر السنة) •

 رابع شهر في السنة )نيسان( •

 الشهر الذي يسبق تشرين األول هو)أيلول( •

 يأتي شهر )حزيران(بعد شهر أيار •

 ني بداية )سنة جديدة(بداية شهر كانون الثاني تع •

 فصل الشتاء:
 *تسقط األمطار في فصل الشتاء 

 الجوارب( -القفازات -القبعة -*نلبس في فصل الشتاء)المعطف

 

 في الخارج دفء في المنزل
 

 -(:( أو ) ✓ضع إشارة ) 

 )   ( تسقط األمطار الغزيرة والثلوج في فصل الشتاء -1

 حارا)   ( نشعل المدفأة عندما يكون الجو -2

 )   ( نرى البرق ونسمع الرعد في فصل الشتاء-3

 )   ( يكون الليل أطول من النهار في فصل الشتاء-4

 )   ( من األمثال الشعبية الخاصة بالشتاء إن أمطرت في بالد بشر بالد -5

 )   ( نحرص على جمع مياه األمطار في اآلبار-6

 طار بغزارة بجميع أنحاء البالد)   ( في فصل الشتاء تهب رياح قوية وتهطل األم-7

 )   ( الليل في الشتاء طويل والنهار قصير-8

هبموب ريماح –)   ( بفصل الشتاء السمماء ملبمدة بمالغيوم ذات اللمون الغمامق وتسمقط األمطمار -9

 برودة الجو-تساقط الثلوج–حدوث البرق والرعد –قوية 

 عطف)   (ذهب يزن إلى المدرسة في يوم ماطر دون ارتداء م-10



 

 مظاهر الشتاء:
 السماء ملبدة بالغيوم ذات اللون الغامق

 تسقط األمطار             برودة الجو

 هبوب رياح قوية         تساقط الثلوج

 حدوث برق ورعد       

 من الليل   الليل أطول من النهار رالنهار اقص

 

 المختلفة : مالبس فصل الشتاء
 

شتاء فهي: نرتدي المالبس الثقيلة في فصل ال 

 تشعرنا بالدفء -

 تجنب اإلصابة باألمراض مثل) الزكام و الرشح( 

 

 في فصل الشتاء؟؟؟ اهترتديما المالبس التي 

 )المعطف * الجوارب *القبعة*المظلة *القفازات *الحذاء الشتوي* الوشاح الشتوي (.

 

لماذا تستخدم المظلة في فصل الشتاء ؟؟؟ 

 مالبسنا. للحماية من المطر حتى ال تبتل -

 

 األشجار والثمار في فصل الشتاء:
 اختر الكلمة المناسبة ثم أكتبها في الفراغات:

 األوراق(  -)األشجار               

 تكون أغصان بعض األشجار دون )أوراق(في فصل الشتاء -1

 تحتفظ بعض )األشجار(بأوراقها فيفصل الشتاء -2

 

 و مطبوخةشكله كالكرة تؤكل أوراقه طازجة أالملفوف

 أوراقه خضراء نعد منها فطائر لذيذةالسبانخ 

 عصير لذيذ مفيد لعالج الرشح والزكامالبرتقال

 شكلها كالزهر ,ولونها ابيضالقرنبيط )الزهرة(

 
 اكتب أسماء ثمارتكثر في فصل الشتاء:

 *الجزر *الحمضياتيالفجل * البروكل

 

 مالحظة:

 السنة مثل)التفاح و الموز(تعريف الطالب أن هناك ثمار موجودة طوال 

 و البندوره نظرا للتقدم  العلمي بمجال الزراعة والتخزين

 

 

 بالشتاء ؟؟؟لماذا نكثر تناول المشروبات الساخنة والحلويات 

 لتشعرنا بالدفء

 
 



 
 

 الحيوانات في فصل الشتاء:
 يبقى النمل في مسكنه

 تختبئ األفاعي في جحورها

 تنشط الديدان بالتربة

 فراغ:أكملي ال
 

 في مسكنه في فصل الشتاء----------------يظل 

 في جحورها---------------تبقى 

 فصل الشتاء يفي التربة ف--------------تنشط 

 
 ما أهمية الديدان للتربة :

 تشكل السماد           -تغذي التربة           

 تعمل األنفاق التي تحفرها على تهوية التربة

 في امتصاص مياه البحر أنفاق التربة تساعد

 وهي المحراث الطبيعي الذي  يتوقف عن العمل

 
 ماذا نعمل في فصل الشتاء:

 ألعب في الثلج       -التجمع حول المدفأة       

 تناول المشروبات الساخنة       -نحتفل بيوم الشجرة        

 صناعة رجل الثلج       -نجمع الماء في اآلبار      

 جمع الحطب للطهي والتدفئة       -ز              مشاهدة التلفا

 الكستناء( –البندق -تناول األطعمة الساخنة والحلويات والمكسرات مثل)الجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثالثةالوحدة 

 الدرس الثاني

 رحلة مدرسية

 :الدرس أهداف

 أن يستنتج الطالب مظاهر الحالة الجوية في فصل الربيع.

 طالب المالبس المناسبة لفصل الربيع.أن يصف ال

 يستنتج الطالب بعض من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية في فصل الربيع. أن

 في فصل الربيع. اإلنسانيقوم بها  التي األنشطةبعض  إلىيتعرف الطالب  أن

 

 :أوال

 الطيور تغني بسرور. أسرابفصل الربيع فصل بديع فيه  -1

 الشتاء .ياتى فصل الربيع بعد فصل  -2

 وتطير الفراشات في فصل الربيع.  األزهارتتفتح  -3

 وتغرد الطيور وترفرف الفراشات. األزهارالجو جميل في فصل الربيع تتفتح  -4

 ثانيا: جو جميل في فصل الربيع

 نص القصة-قصه فرحت فداء:

 أشرقتالنافذة ابتسمت وقالت:يا شمس لقد استيقظت فداء صباح يوم ما نظرت من زجاج 

البستان .فداء  إلىيد وجعلت الجو دافئا .ارتدت فداء مالبسها الجميلة وتوجهت من جد

النشعر بالبرد.تنقلت فداء بين زهور البستان والفرح يغمرها  وإنا:الجو مشمس ولطيف 

 أريدتتفتح والطيور تغرد والفراشات ترفرف  األزهار.وهي تردد مرحبا يا شمس  واجعلي  

تظهر بعض الغيوم فهذا فصل الربيع الجميل  أنيا شمس و  أشرقي.  أشعتكامرح تحت  أن

 نشعر بقليل من البرد بالربيع أننرى المطر و  أندعي السماء تمطر فكم هو جميل 

 

 -مظاهر فصل الربيع:

  فصل الربيع بعد الشتاء  يأتي

 مشمس -غائم –الجو ماطر 

 تتفتح و الطيور تغني األزهارتكثر الفراشات و 

 يف و ال نشعر بالبردالجو مشمس و لط

 

 تشرق الشمس و الجو دافئ

 تكثر الرحالت في فصل الربيع

 

 مالبس فصل الربيع أحب -ثالثا

 نلبس مالبس تناسب الجو في الربيع

 ماطر جو ربيعي -جو ربيعي غائم -جو ربيعي مشمس

 

 

 

 



 

 

 -:مالبس الربيع 

 ألوانها زاهية و ملونة 

 فساتين ملونة

 األحذية 

 فيفةالجاكيتات الخ

 الباليز الكتان

 بنطلونات

 ارتدي مالبس مناسبة لحالة الجو 

أحب أن تبقى مالبسي مرتبة في خزانة المالبس 

 استطيع الحصول على المالبس التي أريدها بسهولة عندما تكون المالبس مرتبة 

 

 -:نباتات فصل الربيع –رابعا 

 ألوانها الزهور تتفتح في فصل الربيع و هي متنوعة في أشكالها و

 أوراقهاو  األشجار أغصانتنمو 

 تسود ثمار معينة في فلسطين

 االسكدنيا -الخس –اللوز األخضر  -الفراولة -األخضرالفول 

 واألخضر -اللوزاالخضر :الجاف

 واألخضرالفول:      الجاف 

 واألخضرالزعتر:الجاف 

 

 -العبارةالخاطئه: أمامالعبارةالصحيحه وخطا  أمامصح  إشارة  ضع

 النباتات من جذورها أمل(تقلع     )

 شجرة الزيتون عند قطف الثمار أغصان)    (حرص عمر على عدم تكسير 

 0والزهور الفراولة)     (تشتهر غزة بتصدير 

 

 

 -:وأصدقائهاالفراشات السعيدة -5

 0في موسم التكاثر خاصةيمنع صيد الحجل ) الشنار( -

 0ة والعصافير تغرد على غصن الشجرزهر إلىتطير من زهرة  الملونةالفراشات -

 0مكان لتنتشر بكالخضراء   واألشجار الملونة راألزها-

 0الطيور تفقس بيضها باالعشاش-

 0بصل الربيع نظرا العتدال الجو أخرىتنتشر الفراشات والنحل وحشات -

 0في هذا الفصل كثيرةتتكاثر حيوانات  -

 0من واجبنا عدم االعتداء على صغار الحيوانات

 

 -:ماذا نفعل في فصل الربيع -6

 تكثر الرحالت        

 0الرحله أثناءفي تحضير الطعام  أسرتي أساعد        

 0اشارك في تنظيف المكان قبل مغادرة المنتزة  

 

 



 

 

 

 الدرس الثالث

 عطله الصيف

 مرحبا بك يا صيف

 األهداف

 الجوية الحالةبعض مظاهر 

 لفصل الصيف المناسبةالمالبس 

 0في فصل الصيف والحيوانية النباتية الحياةالطالب بعضا من مظاهر  يستنتج آن

 في فصل الصيف اإلنسانمعرفه بعض االنشطه التي يقوم بها 

 

 جو حار ونهار طويل:-1

 ترتفع درجه الحرارة ويصبح الجو حار

 0النهار طويل والليل قصير

 0في فصل الصيف المروحةنستخدم 

 0جدا في فصل الصيف حار الجوية الحالة

 (في فصل الصيفالبوظةالمثلجات )  نأكل

 

 

 في فصل الصيف: خفيفةمالبس -2

 

 0في فصل الصيف الخفيفةنلبس المالبس 

 0الشمس أشعهتحميني من  قبعةعلى راسي  أضع

 0في الصيف الخفيفةنرتدي المالبس 

 

 -ثمار الصيف: أحب-3

 دراق–خوخ  -رمان -بطيخ -شمام -تين –عنب  -فواكه الصيف :

 ملوخية-بامية-ر: رخضاال

  0نصنع المربى ونجفف الفواكه في فصل الصيف

 0في الصيف اللذيذةالفواكه  نأكل

 

 -حيوانات نشطه في الصيف:-4

 0في فصل الصيف واألفاعيتنشط العقارب 

 0يجمع النمل الطعام في فصل الصيف وتخبئه لفصل الشتاء

 0تنتشر الحشرات في فصل الصيف

 

 ي تنتشر في فصل الصيف؟عدد الحيوانات الت -س

 0والبعوض -واألفاعي–النمل العقارب 

 

 

 

 



 

 

 -:في الصيف وأنشطه أعمال-5

 ؟ماذا نفعل فيفصل الصيف

قراءة القصص/ مخيمات صيفيه/ الرسم/ زيارة البحر/رحالت عائليه/ اشترك بنوادي 

 0رياضيه

 

 -موسم الحصاد:6

 0في فصل الصيف نذهب لقطف المحصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الدرس الرابع  

 ) الخريف(متساقطة أوراق

 

 -الدرس: أهداف

 في فصل الخريف الجوية الحالةيستنتج بعض مظاهر  أن

 للخريف المناسبةوصف مالبس 

 بفصل الخريف والحيوانية النباتية الحياةمظاهر 

 في فصل الخريف نساناإلبها م التي يقو أنشطهبعض 

 

 فصل الخريف

 -:الخريف لاهر فصمظ-1

 أشجار أوراقتساقط 

 الطيور المهاجرة

 ثمار زيتون

 األصفرالى اللون ريتغير من اللون االخض األشجارلون  أيلولشهر  نهاية

 تقلب الجو باستمرار

 تداعب الشجر خفيفةتهب رياح 

 األشجارالصفراء عن  األوراقسقوط 

 السماء تلبدت بالغيوم

 -مالبس الخريف:-2

 :الخاطئةالعبارة  أماموخطا  الصحيحةالعبارة  أمامصح  إشارةضع 

 في الخريف)    ( الجوية للحالة مناسبةارتدي مالبس 

 في فصل الخريف)   ( الخزانةباستبدال المالبس الموجودة في  أميتقوم 

 -:النباتية الحياة -3

 :في فصل الخريف النباتية الحياة

 نزيتو بلح/ /الجوافة

 نبات الطيون في فصل الخريف أزهاريتجمع النحل على 

 الطيو المهاجرة:4-

 ال تستطيع العيش في جو بارد ألنهاتهاجر الطيور في فصل الخريف 

 

 -نقطف الزيتون في فصل الخريف:-5

 0العبارة الخاطئه أماموخطا  الصحيحةالعبارة  أمامصح  إشارةضع 

 0في قطف الزيتون أسرتي أساعد)  ( 

 لزيتون)   ( استخدم العصا في قطف ا

 بموسم قطفا الزيتون يتعاون الجيران معا في قطف الزيتون

 0العمل الجماعي يسهل ويسرع عمليه قطف الزيتون

 

 




