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خطة توزيع المنهاج

من أنا

الفصل 
األول

مشاعري

أحقق هدفي

القراُر المناسب

أحمي نفسي

صغار كبار

األصدقاء

الحوار

سلوكي الصحيح

أكون حذرًا

أرضنا الجميلة

أرضنا الغنية

الممثل الصغير

مشاريع الفصل األول 
)تعطى المشاريع 

في وقتها المناسب 
ويعمل بها الطالب 
داخل وخارج الصف(



لي ولكم

الفصل 
الثاني

ساكنو األرض

العمران في وطني

تراثنا

طبيعتنا المتنوعة

قطرات الحياة

يوم ريحي

علم وطني

آثارنا الوطنية

بين الماضي والحاضر

بالعمل نبني وطننا

أختاُر مشترياتي

مشاريع الفصل الثاني



الوحدة األولى

أنا



: من أنا؟ الّدرُس األّوُلُُُ

الّدرُس الّثاني: مشاعري

الّدرُس الّثالُث: أحّقق هدفي

: القراُر المناسب الّدرُس الّرابُعُ

الّدرُس الخامُس: أحمي نفسي



من أنا؟ 

لعَب التالميذ في الّصّف الثاني لعبة: من هو؟ / من هي؟  

رفيٌق في مجموعِتنا، َشْعرُه أسوُد، 
وعيناُه بنيّتان، وبشرتُُه بيضاُء، متفائٌل 

دائماً، فمن هو؟

 ، رفيقٌة في مجموعِتنا، َشْعرُها بنيٌّ
وعيناها خْضراوان، وبشرتُها حنطيٌّة، 

واثقٌة من نفِسها، فمن هي؟
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كيَف عبَّرْت َسَمُر عن خوِفها؟  
كيف عبَّر جابٌر عن غضِبه؟

لو كنَت مكاَن سمَر، فكيف ستُعبُّر عن خوِفك؟  

 لو كنَت مكاَن جابٍر، فكيف ستُعبُّر عن غضِبك؟

أستطيُع رسَم وجٍه يعبُّر عن شعوٍر من المشاعِر األربعِة.  

أكتُب عن هذا الشعوِر  
 اسمه: 
 سببه: 

كيف سأعبر عنه: 
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3
أمأل الجدوَل اآلتي:  

كيفيّة تحقيق الهدفالهدفاالسم

سالي

رائد

جنى

لكلِّ واحٍد مّنا هدٌف يسعى إلى تحقيِقه

 أكتُب هدفاً أسعى إلى تحقيِقه:	 

 أكتُب سبَب اختياري هذا الهدَف:	 

 أذُكُر األموَر التي تساعدني على تحقيِق هدفي:	 

أُنشئت حديقُة الّسوسن السوري 
بمدينة حمص، بهدف حماية هذا 

النوع من األزهار والمحافظِة عليها.

1617



القراُر المناسُب

حذثنا صديقنا وقال: أصدقائي! لقد   
ّكاِن  اعْتَْدُت أْن آخَذ من صاحِب الدُّ
َحلْوى صغيرًة كلّما اْشتَريْنا أغراضاً 

منزليّة، وكانْت َسعادتي بها ال تُوَصُف، 
َل  فقد كنُت برفقِة أبي عندما أخْذتُها أوَّ

ٍة؛ إذْ َسَمَح لي بذلك.  مَرَّ

وأكمل حديثه: اليومَ عندما ذهبت 
ألشترَي األغراَض وحدي، كان صاحُب 
الدّكاِن ألْطَف معي، وأعطاني قطعةً غاليةَ 
الثمِن من الَحلْوى، وطلَب منّي أاّل أُخِبَر 

أحداً بذلك.

أُحاوُر زميلي في القصِة، وأجيُب عن األسئلة:  

  ماذا قّدمَ البائُع لصديقنا عندما ذهَب يشتري األغراَض َوْحَدهُ؟	 

  ماذا طلَب البائُع إلى صديقنا هذه المرة؟	 

  ما رأيك بطلب البائع؟	 

  لوكنت مكاَن صديقنا فماذا ستفعل؟	 
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عائلتي 





أَحمي َنْفسي

قّرَرْت أُسرةُ كرمٍ زيارَة قلعِة الَمْرقَِب الواقعِة َشْرَق مدينِة بانياَس، وعندما وصلَْت   
أسرَع الوالُد إلى التقاِط صوٍر للقلعة، بينما صعَد كرمٌ وأختُُه لرؤيِة البحِر والغاباِت 
والجباِل الساحليِة التي تُِطلُّ عليها القلعة، وفجأًة شاهَدْت َسَمُر أخاها َكَرمَاً يقُف 

 على َحافَِة ُسوِر القلعِة، فنادتُْه: انتبه انتبه يا كرمُ! أنَت في خطر.
كرم: دعيني وشأني ... ال شيءَ يدعو إلى الخوف.

أُحاوُر رفيقي في الخطِر الناجمِ عن سلوِك كرم؟  

لو كنَت مكاَن َسَمَر، فماذا ستفعُل إلبعاده عن الخطر؟  
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5
أتعاوُن أنا ورفيقي ألحّددَ الخطَر وكيفيّةَ تجنّبه:  

الخطر 

 كيف أتجنّبه؟  

الخطر 

 كيف أتجنّبه؟  

المرتفعة: األمكنة  في  السالمة  قواعد  ُمفّكرتي  في  أكتُب 

أصُف موقفاً تعّرضُت له أنا أو شخٌص أعرفُُه في أحِد األمكنة )المرتفعة( وكيفيّة   
تجنّبه.
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ُر دروَسه في غرفِتِه، وفجأًة  أتأمُّل الّصورَة: سعيٌد تلميٌذ في الصفِّ الرابع، يُحضِّ  
شعَر بالنُّعاِس.

أَكتشُف المخاطَر التي يمكُن أْن تْحُدَث في غرفِة سعيٍد:  

 لو كنَت مكاَن سعيٍد، وشعْرَت بالنُّعاِس، فما سلوُكَك السليُم في ذاك الموقِف؟
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أتأمُّل الّصورَة: اجتمَع األصدقاءُ في غرفِة سامي للّعِب،  

كام. فأخَذ أَوٌس يَْسُعل بشّدٍة بسبِب إصابِته بالزُّ

أَكتشُف السلوَك غيَر الصحيح:  

 ما الخطُر الذي يمكُن أْن يُصيَب األصدقاء؟

 أَقترُح السلوَك الصحيح:

المغلقة: األمكنِة  في  السالمة  قواعد  مفّكرتي  في  أكتُب 

أصُف موقفاً تعّرْضُت له أنا أو شخٌص أعرفُُه في أحِد األمكنِة )المغلقة( وأقترح   
السلوك الصحيح.
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أنا وأنت



الّدرُس األّوُل: صغاٌر كباٌر

الّدرُس الّثاني: األصدقاُء

الّدرُس الّثالُث: الِحواُر

الوحدُة الّثانيُة



صغاٌر كباٌر

أكتُب اسمي تحَت الّشهِر الميالديِّ الذي ُولدت فيه.  

آذارشباطكانون الثاني

 ا�شهر الميالدية ا�شهر الميالدية

حزيرانأيارنيسان

كانون ا�ول تشرين الثانيتشرين ا�ولأيلولآبتموز

أنا في الّصف الثاني، وهؤالِء رفاقي، 
ولكلٍّ منا شهُر ميالٍد مختلف.
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أُرتُّب أفرادَ أسرِة سامي على الخطِّ الزمنيِّ حسَب تسلسِل األشهر التي ولدوا فيها   
مستخدماً الكلمات اآلتية: )الجد - األب - األم - سامي - األخت(.

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين ا�ول

تشرين الثاني

كانون ا�ول 

أكتُب إحدى الكلمات اآلتية )مُِسّن - شاّب - طفل( أمامَ الّصورِة المناسبة.  
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أستطيُع أن أكتب أسماء أفرادَ أسرتي بالترتيب حسَب تسلسِل األشهر  

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين ا�ول

تشرين الثاني

كانون ا�ول 

حياتي قصيرة تبدأ بالربيع لتسعد الجميع.
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األصدقاُء

لنتابْع قّصةَ صديِقنا شادي:  

أنا سعيٌد جّداً؛ ألّن والدي وافَق على ذهابي 
مَعكْم في رحلِة المدرسِة إلى متحِف العلوم.

لقد تغيَّر مكاُن عملي وعلينا 
االنتقاُل جميعاً إلى مدينٍة أخرى.

ال أريُد االبتعاَد عنَك يا هادي، 
. أنت صديقي الذي أحبُّ

صديقي الغالي! أنت قادٌر على تكويِن 
صداقاٍت جديدٍة في المدينة الجديدة.
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ما شعوُر شادي؟ ولماذا؟  

؛ ألنّه 	   في بداية القّصة 

؛ ألنّه 	   في نهاية القّصة 

وجوُد صديٍق مقرٍّب 
إلّي ال يمنُع من تكويِن 

صداقاٍت جديدٍة 
والحفاِظ على القديمة 

سافر شادي مع العائلة بعَد أيّامٍ، وبقَي على حاِله حزيناً لمّدة طويلة.  

 لماذا شعَر شادي بالحزن بعَد سفره؟	 

 لو كنَت مكاَن شادي فماذا ستفعُل لتكّوَن صداقاٍت جديدًة؟	 

  هناك أكثُر من طريقة تمّكُن شادي من البقاِء على تواصٍل مع أصدقاِئه القدامى	 
مثل:

  و و
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هناك أشياُء تقولُها أو تفعلُها 
لآلخرين قد تساعُدك على تكوين 

صداقاٍت جديدة. 

أكتُب عباراٍت تساعدني على تكويِن عالقاِت صداقٍة في المدرسة.  

معًا؟ نلعَب  أْن  يمكُن  هل   مثال: 

أبحُث عن صديقي  

 أُكمُل العباراِت اآلتية:

مثلي الرسَم  يحبُّ   رفيقي 
 رفيقي 
 رفيقي 
رفيقي 

وجوُد األصدقاِء في حياتي أمٌر ضرورّي
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الِحواُر

لنستمْع جيّداً إلى حوار الفاكهة والعصير المصنـّع  

من أنت؟

 أنا الفاكهُة الطبيعيُة فمن 
أنت؟ مظهرَُك جديٌد لونَُك 
المٌع، فمن تكوُن يا غريُب؟

أنا عصيٌر ُمصّنع، َغنّي عن 
التعريف.

أنا طعمي حلٌو يحبّني األطفاُل 
ويُقِبلوَن على شرائي.

نعم نعم أنَت ........

أرجوك ال تقاطعني، فأنا أعطي 
أجساَمهم القّوَة والنشاَط 

وأحميهم من األمراض. 

لوني المع، غالفي جميٌل، 
لذا يرغُب األطفاُل فّي.

ولماذا تصرخ أنت الذي 
تأخذ صفَة الطبيعّي مّني، 

أنت مكون من ........

-1
-2

-3
-4

-6 -5

-7-8
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أُحاوُر زميلي بما ورد قي القّصة وأجيُب عن األسئلة اآلتية:  

 أيّهما يحّقُق فائدًة أكبَر لجسم اإلنسان؟	 
 المفيد هو: 

السبب: 

آداب الحوار:
اإلصغاء

التكلم بصوت هادئ

عدم مقاطعة اآلخر أثناء الحديث

✔ بلون أزرق:	  أختاُر من التزم آداَب الحوار بوضع إشارة 

3637



 أكتُب العباراِت التي دلّت على التزام العصير بآداب الحوار:	 

أُحاوُر رفيقي في أحد الموضوعين اآلتيين مراعين آداَب الحوار لمّدة دقيقتين:  

برامج األطفال	 الَحلَْويات المكشوفة	 
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 أمألُ الجدوَل اآلتي بما هو صحيح:

ال أوافقأوافقالموقف

أُصغي إلى اآلخرين باهتمام.

أحتفظ بهدوئي أثناء الحوار.

أعبُّر عن رأيي بانفعال.

أنتظُر دوري في الكالم.

أُحاوُر أصدقائي في معلوماتي.

أُقاطُع رفيقي أثناء حديثه.

أحترم رأي رفيقي في الحوار.

أنا وصديقتي نحبُّ 
زقزقة العصافير 
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الّدرُس األّوُل: سلوكي الّصحيح

الّدرُس الّثاني: أكوُن حِذراً

الوحدُة الّثالثُة

سالمتي





4243

ُسلوكي الّصحيُح

أاُلحُظ الّصورَة، وأُعبُّر عنها:  

أمألُ الفراغ اآلتي باالعتماد على الّصورة الّسابقة:  

الّسلوُك الّصحيِح 	 

الّسلوُك غيُر الّصحيِح 	 

الّسلوُك الَخِطُر 	 

أتحدُث عن سلوٍك غيِر صحيٍح، وأبيُّن لماذا هو غيُر صحيح؟  
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أكمُل الجدوَل اآلتَي:  

ما الّسلوك الّصحيُح؟الّسلوُك

التدافُع على مشارِب المياِه

القفُز على درِج المدرسِة

أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ:  

ال تلمْسها.

انظري ِمقلََمٌة جميلٌة.

لماذا طلبت من أخيها عدم لمس الِمْقلَمة؟  	  

 أُحاور رفيقي في سلوٍك أراهُ َخِطراً )في 	 
المدرسة أو خارجها( وما يقابله من سلوٍك آمن.

من الخطِر لمُس األشياء 
الموجودة في الطريق، 

ربّما تكون أشياَء متفّجرة.
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	  أتحّدُث أمامَ رفاقي عن أدواٍت أستخدمها   

بحذٍر بوجود الكبار.

 أحاور رفاقي في خطِر استخدامِ هذه المواد 	 
واألدوات.

أَمأْلُ الجدول اآلتي:  

الخطر الذي تسبّبهبعُض األدوات والموادّ الخَِطرة الموجودة في منزلي

أتحّدُث أمام رفاقي عن موقٍف سمعت به تعّرَض به أحٌد لألذى بسبب استخدامِ   
هذه الموادّ أو األدوات.

 رسالة للمعلم/ـة:  الهدف توجيه المتعلّمين إلى:
 - االبتعاِد عن الموادِّ السائلِة بسبب الخطورة الشديدة.

-  حمل األدوات بحذٍر شديٍد عند الضرورة وعدم الركض في أثناِء حملها. من مثل: 
اإلمساك باألداة من ِمْقبضها وتوجيِه طرفها الحاّد إلى األسفل.

أفّكر في:

التسّمم الحرائق 

الجروح الحروق الجلديّة 



الوحدُة الّرابعُة
مجتمعي



الّدرُس األّوُل: لي ولكم

الّدرُس الّثاني: ساكنو األرض

الّدرُس الّثالُث: العمراُن في وطني

الّدرُس الّرابُع: تراُثنا



لي ولكم

أستمُع إلى قصِة أوالٍد نزلوا جزيرًة أّوَل مّرة:  

ما أجمَل هذا المكاَن!

هذه الجزيرُة جزيرُة 
األحالِم، سنفعُل ما نريد. 

أال يوجُد أحٌد في هذه الجزيرة؟ 

ماذا فعلنا؟ كيف حَدَث ذلك؟
هذا ُمؤسٌف. 

ماذا لو وضْعنا قواعَد للحفاِظ 
على الجزيرة؟

من حّقي التمتُّع بالطبيعة، 
من واجبي الحفاُظ عليها.

4849



1
لنساعِد األصدقاءَ في وضِع القواعِد التي توّضُح حقوَق األوالِد وواجباِتهم.  

واجباتيحقوقي

من حّقي أن أعيش في بيئة نظيفة
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ساكنو األرض
أاُلحُظ الصورَة وأعبُّر عّما أراه  

أرتُّب األرقامَ اآلتيةَ تصاعديّاً ألحصَل على معنى كلمِة سّكان:  

في مكان يعيشون4 3 بشر 2
مجموعة محدد1 5

الّسّكاُن هم 
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أُلّوُن الّدائرَة في األماكِن التي يكثُُر فيها الّسكاُن، وأُلّوُن المثلَّث في األماكِن التي   

يقلّون فيها.

البادية )الصحراء(

ساحل البحر

ضفاف األنهار

الجبال

سهل زراعي
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أرسُم وأكتشُف  
أمامََك خريطةُ وطِنك سوريةَ، أنَت قادٌر على رسِمها بوصِل النّقاِط بعِضها ببعض.

بعَد أْن رسمُت خريطةَ سوريةَ أتعاوُن أنا ورفيقي على رسمِ:  

 الكثير من  في األمكنة المناسبِة لعيِش السّكاِن

والقليل من  في األمكنة التي ال تناسُب العيَش فيها مُوّضحاً الّسبَب.

5253



2
أحاوُر زميلي في الحديث عن المنطقِة التي أسكُن فيها بعَد تسميِتها.  

 أقليٌل عددُ السكاِن فيها أم كثير؟	 

 ولماذا برأيك؟	 

أَبِعدوني عن المناطق السكنية 
المزدحمة فأنا أموت سريعاً فيها. 

5253



العمراُن في وطني

في وطني سوريةَ مدٌن وقرًى وأحياءٌ ومساكُن شعبيّةٌ وحديثةٌ، ما صفاتُها وما شكلُها؟

لنتعرفْها معاً.

أاُلحُظ الّصوَر اآلتية:  

)	(

)	(

أيٌّ من الحيَّيِْن يشاِبُه حيَّك؟  

5455



 ثم 



أقارُن بين الحيّين القديم والحديث مُستعيناً بالّصور السابقة:  

حيٌّ حديثحيٌّ قديم

أصُف الحيَّ الذي أسكنه من حيُث:  

نوُع البناء 	 

الّشوارُع 	 

5657



3
في أيِّ األحياِء تُفّضل الّسكَن؟ ولماذا؟  	  

ما الذي يُعجبُك في حيِّك؟ لماذا؟	 

أتوَجُد أشياءُ ال تُعجبُك؟ لماذا؟	 

ماذا تفعُل لتحافَظ على حيِّك نظيفاً؟	 

بعض أنواعي يعيش في األماكن األثرية 
القديمة كمنطقة بارة وسرجلة بريف ادلب

5657



تراثنا

أاُلحُظ األزياءَ الشعبيةَ في وطِننا سوريةَ:  

الالذقيةالرقّةالحسكة

سويداءحمصحلب

أصُف األزياءَ الشعبيّةَ في وطني سوريةَ.  
أصُف الزيَّ الشعبيَّ في منطقتي.

5859





الوحدُة الخامسُة
بيئتي



الّدرُس األّوُل: أرُضنا الجميلة

الّدرُس الّثاني: أرُضنا الغنّية

الّدرُس الّثالُث: الممّثل الّصغير

الّدرُس الّرابع: طبيعُتنا المتنّوعُة

الّدرُس الخامس: َقَطراُت الحياِة

الّدرُس الّسادس: يوٌم ريحيٌّ









1
المهمة الخامسة:  أكمُل الجداول اآلتية بالمعلومات المطلوبة كما في المثال بعد   

قراءة الخريطة:

مثال من الخريطة أو من منطقتيالمنخفضات

الوادي

مثال من الخريطة أو من منطقتيالمرتفعات

الجبل

الهضبة

التّل

السهول مثل: سهل 

زهرتي البيضاء تعيش في 
جبل قاسيون بدمشق

6465







الممّثل الّصغير

أُشارك رفاقي الحواَر:  

سأتعرّف صفاِت الكواكب 
ثّم أختار الكوكب

كلٌّ مّنا سيختار كوكباً ويتحّدُث عن ميزاته

سنمثّل مسرحيّة كواكب المجموعة الّشمسيّة

سأمثُّل دوَر أكبِر كوكب

سأمثّل ُعطارَد األقرب 
إلى الّشمس ذا القلب 

الحديدّي

6869



3
أُخِبُر زمالئي بميزٍة أعرفها ألحِد كواكب المجموعة الّشمسيّة.  

أستنتُج ِميزَة كلِّ كوكٍب مستعيناً باآلتي:  

األرض

املريخ

املشرتي

نبتون

أورانوس

زحل
الزهرة

عطارد

أفّكر في:  

نجمة الّصباح – صاحب القلب الحديدّي - كوكب الحياة - األحمر – العمالق 
– صاحب الحلقات - األزرق الفاتح - المتجّمد.

6869





3
نحن كواكب المجموعة الّشمسيّة على اختالف ميزاتنا ندور جميعاً حول الشمس، 

وننتمي إلى أسرٍة واحدٍة هي المجموعة الّشمسيّة.

أكّوُن مع رفاقي المجموعةَ الّشمسيّة، وأتحّدث عن ميزِة الكوكب الذي اخترته  

رسالة للمعلم/ـة: يجب تقسيم الّصّف إلى مجموعات كّل مجموعة 9 أطفال 
)8 كواكب وواحد الشمس( وتقّدم مسرحيّة المجموعة الشمسية، على أن تترك 

الحريّة للّشمس لتعبّر عن نفسها. 

وأنا متنوعة أيضاً بأشكالي 
وألواني مثل الكواكب 

7071



طبيعُتنا المتنّوعُة

أَِصُل الغيمة الُممطرة بالنباِت المناسِب لكّميّة األمطار الهاطلة:  

ما سبُب اختالِف نوع النّباِت في كلِّ صورٍة؟  

7273





َقَطراُت الحياِة

أاُلحُظ الّصورة اآلتية وأتحّدُث عن رحلِة قطرات المطر.  

7475



5
  تعالَوا نرافْق قطراِت المطِر في رحلِتها.

ِلنتعّرَف أيَن تذهُب:

أمألُ الفراغاِت بما يناسُب.  

نسقُط في  
صاحِب المياِه  .

نسقُط في  
صاحِب المياِه العْذبِة.

نسقُط في  
صاحبة المياِه  .

نهر دجلة

البحر المتوّسط

بحيرة مسعدة في الجوالن المحتل

7475



 

ماء جويف

ندخُل التربَة، ونختبئ داخلَها 
لِنكّوَن المياه الجوفيّة.

نحن قطرات المطر نجتمع على سطح األرض في: 
البحر و و

ونجتمع في جوف األرض، لنخرج وحدنا 
من شقوق الصخور ونسّمى نبعاً

أو تحفرون آباراً لنخرج 
وتستفيدون من مياهنا

7677



5
أتحدُث عن فائدة مياه النّبِْع والِبئِْر العْذبة.  	  

أبحُث عن الفرق بين النبع والبئر.	 

تخيّْل أنَّك قطرةُ ماٍء سقطْت من الغيمِة،  
في أيِّ مكاٍن تُحبُّ أْن تسُقَط؟ وما الفائدةُ التي ستقّدمُها لهذا المكاِن؟

 

نحُن قطراُت الحياِة، ولِيبَق كوكبُُكْم كوكَب الحياِة 
أخبروني ماذا ستفعلوَن ألجلي ألبقى معكم؟ 

. فِّ أنا قادٌر على تمثيِل رحلِة قطراِت الماِء مع رفاقي في الصَّ  

7677



يوٌم ريحيٌّ

أعبُّر عن الّصورِة اآلتيِة  

أقرأُ الِقّصةَ اآلتيةَ، وأُمثُّل مع رفاقي شخصيّاِتها  

العُصفورةُ خائفةً: )أووووه يكادُ عّشي يسُقُط(

تُمسك الّشجرةُ بالعصفورِة جيّداً، وتصُرُخ في وجِه الّريِح:

)أنِت تُزعجينَني، وتُؤذيَن عُصفورتي، فاتركينا، واذهبي(

الريُح: أنا أقومُ بعملي.

الّشجرةُ )غاضبةً(: عملُِك هذا بال فائدة.

هل كالمُ الّشجرة الغاضبة صحيح؟  	  

ماذا تقوُل للّشجرة؟	 

7879



6
أقرأُ الّصور اآلتية وأجيُب:  

ما فوائُد الرياح؟	 

توليد الكهرباء بقّوة الّرياح 

أتعاوُن أنا ومجموعتي، وأكتُب معنى الّرياِح بترتيِب الكلماِت واألحرِف اآلتيِة:  
)الهواء، من، مكان، إلى، انتقال، آخر(.

الرياح: 

7879



أفّكُر مُستعيناً بنجمة االتّجاهات، من أيِّ جهٍة تأتي الّرياُح؟  

أكتُب جهة قدوم الرياح.  

أُكمُل رسم األشجار إذا كانت جهة الرياح من الغرب.  

8081



 ْ



الّدرُس األّوُل: عَلُم وطني

الّدرُس الّثاني: آثاُرنا الوطنّيُة

الّدرُس الّثالُث: بيَن الماضي والحاضِر

الّدرُس الّرابُع: بالعمِل نبني وطَننا

الدرس الخامُس: أختاُر ُمشَتَرياتي

الوحدُة السادسة

وطني





عَلُم وطني
وريَّة ة السُّ الُجمهوريَّة العَربيَّ

أاُلحُظ الّصورَة وأعبُّر عنها:  

8485









في وطني الجمهوريّة العربيّة السوريّة الكثيُر من اآلثاِر التي ترَكها أجدادُنا شاهداً   
على إنجازاِتهم وأعمالِهم.

أاُلحُظ الّصور اآلتية:  

قلعُة الِحْصن آثاُر إيمار

ُمَدّرُج بصرى آثاُر آفاميا

ماذا تشاهُد في الّصور؟  

أكتُب أسماءَ آثاٍر أخرى أعرفها.  

آثاُرنا الوطنية

8889





مُستعيناً بالنّص الّسابق وخريطة الجمهورية العربية السورية، أُكمُل الجدوَل اآلتي:  

اسُم المكاِن األثرّي

المحافظةُ

لماذا يجُب أن نُحاِفَظ على آثارنا الوطنيّة؟  

عرفنا تاريَخ آثاِرنا وأنّها تحكي قصةَ أجداِدنا: كيف نحافُظ عليها؟  

أجمُع بعَض الّصوِر آلثاٍر من وطني الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وألصُقها في   
المربّع اآلتي:

9091



2
أستبدل بالرموز األبجدية )األوغاريتية( اآلتية األحرَف العربيةَ المقابلةَ لها،   

ألحصَل على مكاِن عرِض القطِع األثريِة السابقِة:

المكان الذي تُْعرُض فيه القطع األثرية يُسّمى:   

9091





3
أُعبُّر عن تطّوِر الِمهِن عبَر الزمن:  

أتعاوُن أنا ومجموعتي على كتابة فوائد تطّوِر المهِن.  
من فوائِد تطّوِر المهن أنها:

أفّكر في:

الوقت 

الجهد

كّميّة اإلنتاج

9293





4
أختاُر من الكلمات اآلتية العمَل المناسَب، وأكتُبُه تحَت الّصورة الُمعبّرة عنه كما   

في المثال:

زراعة وتربية حيوان - صناعة - تجارة - نقل - سياحة - خدمات

123

خدمات

456

تجارةخدمات

أنتم تستخدموَن ِعطرَنا وأوراقَنا 
وجذَورنا في صناعِة العطوِر واألدويِة. 

9495



أكوّنُ جملة موضّحاً فيها أهميّة العمل: 



4
أكتُب أعماالً أعرفها يمارُسها سّكاُن المجتمِع الذي أعيُش فيه  

طبيب

عامل تنظيفات

أُرتُّب الكلماِت اآلتيةَ ألتعّرَف معنى العمِل  

نشاط / اإلنسان / منتج / يقوم به

العمُل هو: 

ُث رفاقي عن عمٍل أعرفُُه وعن الفائدِة التي يقّدمُها للناِس. أُحدِّ  

9697





 ْ



مشروعات لإلنجاز
أُنجُز مشروعَي وأتعلُم

مقترحة: مشروعات 
أُجري ِحواراً مع أصدقائي نُعبُِّر فيِه عن أنُفِسنا وأهداِفنا وقراراِتنا )مُلتَِزميَن آداَب   

الِحوار(.

ماً أو لَوحةً لبيئَِتي الَجميلَِة، يَتََضمَُّن: )التَّضاريَس، حيواناٍت، نباتاٍت(.   أُصمُِّم مُجسَّ

مسيَِّة.   ماً أو لوحةً لكواكِب الَمْجموَعِة الشَّ أُصمُِّم مَُجسَّ

َّتي تُعِجبُني، وأَضُع إلى جاِنِب كلِّ َشهٍر    نِة بالطَّريَقِة ال أُصمُِّم تقويماً لشهوِر السَّ
نشاطاً أرغُب في القيامِ ِبِه، )زيارة مكان، تحقيق هدف، ...(.

، يتضّمُن األنشطة اآلتية:   أشارُك زمالئي في إقامة مهرجاٍن للتراِث الشعبيِّ
ًّا. - ًّا. -ألعابًا شعبيّةً. -غناءً تراثي ًّا شعبي زي

أُصمُِّم لوحةً عن سلوكي الّصحيح الذي يحميني.  

ماً أو لَوحةً لبيئَِتي الَجميلَِة، يَتََضمَُّن: )غابة أو صحراء أو مَْرجاً مع    أُصمُِّم مُجسَّ
الحيوان والنبات، المياه(.

أُصمُِّم مجلةً عن آثار وطني ورموزه.  

المشروع: خطوات 
 اختياُر المجموعة للمشروعات التعاونيّة1. 

)مكّونة من أعضاٍء وقائٍد يختاُره األعضاءُ(.

تسميةُ المشروِع.2. 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنٍيّ لتنفيِذ المشروِع.3. 

جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة.4. 

عرُض المشروِع.5. 

تقويُم المشروِع.6. 
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