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المقّدمة
ُعمريــٍة  مرحلــٍة  بدايــَة  يحــايك  جديــداً  منحــًى  الرابــع  الّصــفِّ  يف  االجتامعيّــُة  الّدراســاُت  تأخــُذ 

املرحلــِة،  هــذه  يف  املحبّــة  قيــَم  املتعلّــِم  يف  ويرّســُخ  الســابقِة،  الثــاِث  املراحــِل  عــن  مختلفــٍة 

والحقيقــِة  الــرأِي  بــَن  التمييــز  مــن  وميّكُنــُه  الّشــخصيِّة،  أهداِفــِه  تحديــِد  عــى  قدراتِــِه  ويُظْهــُر 

مهــاراٍت  تطويــِر  إىل  املرحلــِة  هــذه  يف  املتعلّــُم  وينطلــُق  واالســتنتاج.  التحليــِل  أســاليَب  بتعلِّمــِه 

وتشــجيعِ  اآلخــِر،  الــرأِي  واحــراِم  املشــكاِت،  وحــّل  التفــاوِض،  إدارِة  مثــِل  لديــه؛  جديــدٍة 

واإلصغــاء. املشــاركِة 

مــع  التعامــِل  مهــاراِت  املتعلّــِم  تعــرِّف  إىل  املرحلــِة  هــذه  يف  االجتامعيّــُة  الّدراســاُت  وتهــدُف 

املجتمــعِ، وبنــاِء منظومــٍة معرفيّــٍة تناســُب البيئــَة التــي يعيــُش فيهــا، إْذ يُعــّزُز مفاهيــَم التنميــِة 

املنجــزاِت  تُظهــُر  تاريخيّــٍة  مواقــَف  إىل  اســتناداً  املســتقبل  اســترشاِف  يف  ويفّكــُر  املســتدامِة 

الحضاريّــَة والتنــّوَع الثقــايفَّ يف بلــِدِه ُمتمثّــاً أُســَس املواطنــِة الفاعلــِة َوفْــَق وثيقــِة اإلطــاِر العــامِّ 

املطــّورة. الوطنيّــِة  املعايــر  ووثيقــِة   ، الوطنــيِّ للمنهــاج 

لبنــاِء  لــه  املجــاَل  ويُفِســُح  اآلخــِر،  واحــراِم  التعــاوينِّ  العمــِل  عــى  املتعلّــَم  الكتــاُب  ويشــّجُع 

املختلفــِة  موضوعاتِــِه  بــَن  والتنّقــِل  فيــه،  الــواردَة  والقضايــا  األنشــطَة  مبتابِعتــِه  وســلوكاتِِه  قيَِمــِه 

واملتعــة. الّساســِة  مــن  بالكثــرِ  الربويــِة  غاياتِــِه  إىل  للوصــوِل  وجّذابــٍة  مشــّوقٍة  بطرائــَق 

ــى  ــم علــ ــب املتعلّــ ــى تدريــ ــدف إلــ ــيّة تهــ ــدات درســ ــه وحــ ــن موضوعات ــاب ضم ــن الكتــ وتضّمــ

ــّي،  ــه الوطنــ ــز انتامئــ ــة، وتعزيــ ــة املحليّــ ــه البيئــ ــخصيّة، وتعريفــ ــامته الشـّـ ــى س ــة علــ املحافظــ

إذ تتحّقــــق هــــذه األهــــداف بأنشــــطة تســــهم فــــي تربيتــــه تربيــــًة وطنيــــًة ســــليمًة تجعــــل منــه 

ــتقبل  ــى مســ ــاً إلــ ــه، ومتطلّعــ ــه وتراثــ ــة مبجتمعــ ــة املرتبطــ ــذوره العميقــ ــاً بجــ ــاً متأّصــ مواطنــ

ــات  ــق متطلبــ ــع تحقيــ ــق مــ ــا يتفــ ــره مبــ ــه وتطويــ ــِن والحــــرص عليــ ــّب الوطــ ــى حــ ــّي علــ مبنــ

ــتدامة. ــة املســ التّنميــ

املؤلّفون   



معناهااأليقونة

أاُلحظ عناصر الّصورة

أكتب في المكان المخّصص للكتابة

أقرأ وأفهم النّص

أتعاون أنا ورفاقي على إنجاز العمل

أُفّكر بمفردي وأعبّر

أَُؤّدي دوراً بمفردي أو مع رفاقي

أُحاور رفيقي

أُعبّر عن أفكاري ومشاعري وآرائي

ألعُب ألتعلّم

ألوِّن

أعمُل مع عائلتي



الِفْهرِس

رقم الصفحةعدد الحصصالدرسالوحدة

أنا

210رأٌي - حقيقٌة

214لكّل مشكلة حّل

316أُعّدل خطتي لتحقيق هديف

1

أنا وأنت

322صديقي الجيّد

326مهارايت الجديدة

2

سامتي
332سامتي خارج املنزل

334أتحّمل املسؤوليّة

3

مجتمعي

340يحقُّ يل

344صانعو النظافة

246يوميّاٌت مدرسيٌّة

248ِمهرجاُن التسّوق

352نافذٌة عى مجتمعي

256سّكاُن وطني سوريَة

4



رقم الصفحةعدد الحصصالدرسالوحدة

بيئتي

364قمرنا

368بّوابة الّشْمس

374أرُض وطني سوريَة

380رّس الحياة

386أرساُر الّربة

392املزرعُة املنتجُة

398قّصة تاجر

3102مناقشُة قضايا بيئية

5

وطني

3106ُحاَمة الّدياِر

3108قصص من وطني

3110التطّور عرَب العصوِر

ِّ 3114كلامُت السِّ

3118آثاٌر من بلدي الجميلة

6

مرشوعات لإلنجاز

أربع حصص للمرشوع يف كلَّ فصل
8122



خطة توزيع المنهاج

الفصل

األول

رأٌي - حقيقٌة

لكّل مشكلة حّل

أُعّدل خطتي لتحقيق هديف

صديقي الجيّد

مهارايت الجديدة

يحقُّ يل

صانعو النظافة

يوميّاٌت مدرسيٌّة

ِمهرجاُن التسّوق

نافذٌة عى مجتمعي

سّكاُن وطني سوريَة

قمرنا

بّوابة الّشْمس

مشاريع الفصل األول ) تعطى املشاريع يف وقتها 

املناسب ويعمل بها الطاب داخل وخارج الصف (



الًفصل

الثاين

سامتي خارج املنزل

أتحّمل املسؤوليّة

أرُض وطني سوريَة

رّس الحياة

أرسار الربة

املزرعة املنتجة

قّصة تاجر

مناقشُة قضايا بيئيّة

ُحاَمة الّدياِر

قصص من وطني

التطّور عرَب العصوِر

ِّ كلامُت السِّ

آثاٌر من بلدي الجميلة

مشاريع الفصل الثاين



أنا
رأٌي - حقيقٌة الّدرس األّول 

لكّل مشكلٍة حلٌّ الّدرس الثّاني 

أعّدُل خطّتي لتحقيِق هدفي الّدرس الثالث 



تعديَل خطِتنا لتحقيِق هدِفنا- 

تحديَد أهدافنا- 

إيجاَد الحلِّ املناسِب ملشكاتنا- 

سنتعلم:
التمييَز بَن الرأي والحقيقة- 



 أاُلحُظ الّصورَة اآلتيَة.

 أكتُب يف الفراغاِت جميَع إجاباِت أفراِد مجموعتي:

 ١.  ما أجمُل يشٍء يف الّصورة؟
 

 
 
 

 

 ٢.  ما طعُم مياِه البحِر؟
 

 
 
 

 

 رأٌْي - حقيقٌة1
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  هل اتّفقْت إجاباتُنا يف الّسؤاِل األّوِل؟   

 الّسبب  
 هل اتّفقْت إجاباتُنا يف الّسؤاِل الثّاين؟  

الّسبب  

أُضيف إىل معلومايت

باألدلّــة  مثبتــة  علميّــٌة  حقيقــٌة  هنــاك  تكــون  عندمــا  إجاباتنــا  -  تتشــابَُه 

. رب لتّجــا ا و

- اختاُف إجاباتِنا يعني أنّها تدلُّ عى أراٍء شخصيٍّة تختلُف وتتغّر.

 أمألُ الفراَغ بـ )رأي – حقيقة(:

إجاباُت الّسؤاِل األّوِل عرّبْت عن  - 

إجاباُت الّسؤاُل الثاين عرّبْت عن  - 

  أشارُك رفيقي، وأكتُب حقيقًة علميًّة ثابتًة أو أكرث من الّصورِة الّسابقِة.
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 أكتُب بجانِب كلِّ عبارة ما يناسبها )حقيقة- رأي(.

حجُم عِن الّنعامِة أكرُب من حجِم دماِغها

 

هناك نباتاٌت تأكُل الَحرَشاِت

 

زيارُة األماكِن األثريِّة ُمسليٌّة

 

الحياُة يف الّريِف أمتُع من الحياِة يف املدينِة
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  أُحاوُر زمييل يف

 ما تقولُُه املذيعُة؛

رأٌْي هو أْم حقيقة؟

 أكتُب يف ُمفّكريت:

ُجملتِن تعرض إحداهام رأياً و األخرى حقيقة.- 

هذه األعداُد أعداٌد عربيٌّة

 

صوُت آلِة البيانو أجمُل األصواِت املوسيقيِّة 

 

وطني سوريُة أجمُل 

 بلداِن العامِل،

وعاصمتُها دمشُق أقدُم 

مدينٍة َمأهولٍة يف التاريخ.
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          هؤالء األطفاُل لديهم ُمشكاٌت؛ فهم قَلِقون وغُر ُسَعداَء.

َستلتفُت إيّل 

والديت إذا رفعُت 

صوت التلفاز.

أمي.. انتبهي 

إيلَّ إيّن أريد أن 

أتحدث إليك قلياً

أُفّكُر بعدم الذهاب 

إىل املدرسة غداً 

فأنا مل أنِه واجبايت 

املدرسية.

ضجٌة كبرة، ال أستطيع الركيز يف الدراسة 

لكّل مشكلةٍ حل2ٌّ
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  أتحدُث عن مشكلة كلٍّ من إياٍد وريَم.

 أمألُ الجدوَل اآليتَ:

رأيي يف الّسلوكالّسلوكالّشعوراملشكلة

    إياد

    ريم

 أُناقُش مشكات إياٍد وريَم وأقرُح حلوالً لهم.

 حلول مقرحة ملشكلة إياد.- 

 

 حلول مقرحة ملشكلة ريم.- 

 

  أكتُب عن مشكلٍة واجهتني.

  

 ماذا فعلُت تجاه هذه املشكلة؟

  

 ما الحلُّ الّصحيح لهذه املشكلة؟

 

  أُفّكُر أنا ومجموعتي بواحدة من املشكات التي قد تواجه أطفاالً بعمرنا، وأضُع 

 الحلول املناسبة لها.
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يتنافســوا يف صناعــِة  أن  اتّفقــوا  الرابــع،  الّصــفِّ  تاميــِذ  مــن  ثاثــُة أصدقــاَء  ســاُم وريتّــا وكــرٌم 

ُمتَْقنــٍة خــاَل خمــِس دقائــَق، واتّفقــوا عــى موعــٍد يكــون يف نهايــة األســبوع. لعبــٍة ورقيّــٍة 

يك نفوز يجب أن نتقن 

صناعة اللعبة

ويجب أن نتقيد 

بالزمن املحّدد

 أستطيُع أْن أُساعَد األصدقاَء يف وضع:

مّدة التّنفيذ:  الهدف  

أعّدُل خطّتي لتحقيِق هديف3
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َوَضع كلٌّ من األصدقاِء الثاثِة خطواٍت لتنفيِذ العمِل عى النحو اآليت:

سام: أحرَض األدواِت )أوراق، قلم( تدرَّب ُمّدَة يومن )كلَّ يوٍم نصَف ساعة(.

ريتا: أحرضِت األدواِت )أوراق، قلم، مسطرة( تدّربْت ُمّدة يوٍم واحد )مّدة ساعتن(.

كرم: أحرَض )األوراق( تدرّب مّدة ثاثِة أيّام )كلَّ يوٍم عرَش دقائق(.

  أُحاوُر صديقي متوقّعاً الفائَز يف التنافس، وأبّنُ الّسبَب.

وكانِت املنافسُة، وكانت النتيجة عى النحِو اآليت:

لعبة كرملعبة ريتالعبة سام

غر متقنةمتقنةغر متقنة

الزّمن ٥ دقائقالزمن ٧ دقائقالزّمن ٥ دقائق

  برأيك، هل فاَز واحٌد من األصدقاء؟ ملاذا؟
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  قّرر األصدقاُء الثاثُة أن يُعيدوا التنافَس مرًة أخرى، فعّدلوا خطتهم لتحقيق 

هدفهم وفق اآليت:

١. أحرض كلٌّ من األصدقاِء األدواِت )قلم، أوراق، مسطرة(.

٢. تدرَّب كلٌّ منهم مدة ثاثة أيام )كّل يوم ساعة( مع مراعاة خطواِت تنفيِذ الّشكل.

وكانِت املنافسُة، وكانت النتيجُة عى النحِو اآليت:

لعبة كرملعبة ريتالعبة سام

متقنةمتقنةمتقنة

الزّمن ٥ دقائق إال ثانيةالزّمن ٥ دقائق وثانيةالزّمن ٥ دقائق

 ما سبُب حصول الرّفاق الثاثة عى نتائج جيدة بعد تعديل الخطّة؟

 أُحاوُل صنَع الّشكِل خاَل خمِس دقائَق.
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  الهدف:

  

 خطواُت تحقيِق الهدِف:

  

  

 أشياُء تساعُدين عى تحقيق هديف:

  

 

  إذا مل أُحقْق هديف )صنع الّشكل( فامذا أفعل؟

  

 

 أكتُب يف مفّكريت:

هدفاً أرغُب يف تحقيِقِه محّدداً خطواِت تحقيقِه.- 
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أنا وأنت
صديقي الجيّد الّدرس األّول 

مهاراتي الجديدة الّدرس الثّاني 



سنتعلم:
تحديَد صفاِت الّصديِق الجيِّد- 

مامرسَة مهارِة التفاوِض- 



 دار الحوار اآليت داخل املَْقلَمة. بن قلم الرّصاص واملِْمحاة.

 كيف أنَت يا صديقي؟

 لسُت صديَقِك!

 ملاذا؟

 ألنِك متحَن بعَض ما أكتُب.

 أنا أمحو األغاَط ألُساعدك عى تصحيحها.

 وما شأنُِك أنِت يب؟

 نحن أصدقاء نتعاون دامئاً.

 أنا أحبُّ َمْن يساعُدين يف محو أغاطي.

 وأنا يا صديقي لن أمحَو ما كاَن صواباً.

  كاُمَك صحيح فالّصديق من صدقك.

صديقي الجيّد1
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عاَش القلُم واملِْمحاُة صديقن؛ ومهام اختلفا فلن يفرقا.

  أستخرُج من القّصِة الّسابقِة صفاِت الّصديِق الجيّد.

  

  

  

  

 

  أتعاوُن أنا وزمايئ، وأكتُب صفاٍت أَُخَر للصديِق الجيّد:
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 أمألُ الجدوَل اآليت مبا يناسبه:

ترصيفاملوقف

صديقي نيَس طعاَمه.

    

    

صديقي كتَب عى 

جدراِن حديقِة 

املدرسِة، وطلَب إيلَّ 

مشاركتَه.

    

    

تعرَّض صديقي للرضِب 

أمامي من مجموعٍة 

من الطّاب املشاغبن.

    

    

اختلفُت أنا وصديقي 

يف موضوٍع ما.

    

    

يبيك صديقي وهو 

يتحّدُث عن مشكاتِه.
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 أكتُب عن موقٍف ساندين فيه صديقي، وأتحّدث أمام زمايئ عنه.

  

  

  

 

أساعُد باقي الطيور عى 

تجنِب املخاطِر عن طريِق 

النقِر عى الخشِب.

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

أسامَء أصدقايئ وصفاتِهم الجيّدة.- 
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 أاُلحُظ الّصورة َاآلتية، وأقرأ القّصة.

مهارايت الجديدة2
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بعَد أْن أنهى َورٌْد ورَنُْد الواجباِت املدرسيَّة جلسا ليشاهدا التلفاَز.

املفّضــل  املسلســل  متابعــَة  تُريــد  ورَنْــُد  رياضيّــًة،  ُمبــاراًة  يشــاهَد  أن  يريــُد  َورٌْد 

إليــه  وتطلــُب  املبــاراة،  يشــاهَد  ال  يك  والتلفــاز  َورٍْد  بــَن  تحــْوُل  فراحــْت  لديهــا، 

يكــن  مل  إْذ  اآلخــر؛  إقنــاع  أحدهــام  يســتطْع  مل  لكــن  تحــاورا،  املسلســَل.  تتابــَع  أن 

وقــت  يف  تُعــاُد  املسلســِل  حلقــة  بــأّن  رَنْــَد  يقنــَع  أن  َورٌْد  حــاول  هادئــاً.  حوارُهــام 

يشــاهد  بــأن  َورْداً  تقنــَع  أن  رَنْــُد  وحاولــْت  تلفزيونيّــة،  قنــاة  مــن  أكــرث  عــى  آخــر 

ومــّر  الّصحــف.  يف  يقــرأه  أو  وقتهــا،  يف  الّرياضيّــة  النــرشة  يف  املبــاراة  ملّخــص 

مــن  مــى  قــد  فــإذا  الّســاعة:  إىل  نظــرا  ُمــراده،  منهــام  كلٌّ  يحّقــق  أن  دون  الوقــت 

ثاثــوَن  الوقــت  مــن  وبقــي  اتّفــاق،  إىل  يتوّصــا  ومل  دقيقــًة  عــرشَة  َخمــَس  الوقــت 

دقيقــًة لنهايــة الحلقــة، وأربعــوَن دقيقــة لنهايــة الّشــوط الثــاين مــن املبــاراة.

  ما سبُب الخاِف بَن ورٍد ورنَد؟

  

 هل حّقَق كلٌّ منهام رغبتَه مبشاهدة التلفاز؟ وملاذا؟

  

 أقرُح حّاً ليصَل ورٌد ورنُد إىل اتّفاق:

 

 أصُل كلَّ مهارٍة مبعناها.

 جعُل اآلخِر يتقبُل الفكرَة ويعمُل بها.الحوار 

  حديٌث بَن شخصن أو أكرث، كلٌّ منهام يعرُض ِفَكرَه التّفاوض 

ويحرُم آراَء اآلخرين.

  تبادُل الحديٌث يف أمر مختلف فيه، بقصد الوصوِل إىل اإلقناع 

االتّفاق.
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  نلعب لنتعلّم:

خطوات اللُّعبة:

 توزيع الطاب ضمن مجموعات، والوقوف كام يف الصورة، وأمام كّل تلميذ . ١

غرضاً خاصاً به.

 يطلب املعلّم منهم إحضار أغراضهم وهم متشابكو األيدي دون أّي حوار . ٢

بينهم.

مناقشة ما حدث.. 3

إعادة اللّعبة نفسها مع الّسامح بالحوار.. 4

مناقشة ما حدث.. ٥
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 ألعُب مع رفاقي اللّعبَة الّسابقَة، لنعرَف الفائُز.

  أفّكُر يف املهارِة التي نفوُز فيها معاً.

 

أنقُر الخشَب بأنغاٍم 

خاّصٍة ألُحاوَر باقي 

الطّيور من فصيلتي.

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

املهارات التي تعلّمتها بعد اللّعبة.- 
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سامتي
سامتي خارج المنزل الّدرس األّول 

أتحّمُل المسؤوليّة الّدرس الثّاني 



سنتعلّم:
 تحديد بعض قواعد الّسامة يف- 

)الّشارع. - الحديقة - النادي ...(



 أُعرّب عن الّصورة اآلتية:

جــاء العيــد، توّجــه أميــُن مــع عائلتــه إىل ســاحة العيــد، وفجــأة وجــد نفَســه ضمــَن الّســاحة 

ــه. ــداً عــن أهل بعي

  ماذا حدث ألميَن؟

 كيف تساعد أميَن من أجل العودة إىل أهله؟

  كيف أتجّنب ما حدث ألميَن؟

 

سامتي خارج املنزل1
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 أاُلحظ الّصورة اآلتية وأُجيب:

  ما املخاطر التي قد تواجه األطفال داخل بناء قيد اإلنشاء وخارجه؟

  

 

  كيف أتجّنب مخاطر األبنية التي هي قيد اإلنشاء؟

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

قواعد سامتي أنا وأصدقايئ عندما نكون خارج املنزل.- 

هيّا ال تكن جباناً 
تعالوا نكتشف البناء 

من الممكن أن 
يواجهنا خطر 
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 أاُلحُظ الّصورَة اآلتيَة:

وداد أمسيك باملقود. المار:  

ياااااه، إنّها حركة رائعة، أنا أكرثُ براعًة منِك. وداد:  

 أُحاور رفيقي يف طريقة لَعب الطفلتن.

  نتيجة لَعب المار  

نتيجة لَعب وداد  

وداد والمار يف حديقة ترشين - دمشق

أتحّمُل املسؤوليّة2
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 أاُلحُظ الّصورَة اآلتيَة:

 أُحاور رفيقي يف سلوك األطفال.

  ما األخطار التي ميكن أن يتعرّض لها األطفال؟

 

  كيف أبقى بأمان داخل املسبح؟
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 أقرأ اآليت:

األوراق  فجمعــا  تنظيفهــا،  وقــّررا  املنــزل،  حديقــة  إىل  إيــاٌد  وأخوهــا  رَنْــُد  نزلــْت 

بحرقهــا. منهــا  بالتخلّــص  وفّكــرا  الحديقــة.  وســط  يف  واألغصــان 

  أكتب أو أرسم يف املستطيل اآليت. ما الخطر الذي ميكن أن يتعرّض له 

الطفان؟
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  أقرُح الطريقة اآلمنة لتنظيف الحديقة.

 

  أختاُر لعبًة ألعبُها بطريقة آمنة، وأُعرّب عنها بالكتابة أو الرّسم.

  

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

قواعد الّسامة يل ولرفاقي يف أماكن اللّعب.- 
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مجتمعي
يَحقُّ لي الّدرس األّول 

صانِعو النظافِة الّدرس الثّاني 

يوميّاٌت مدرسيٌّة الّدرس الثّالث 

ِمْهرجاُن التّسّوِق الّدرس الرّابع 

نافذةٌ على ُمجتمعي الّدرس الخامس 

سّكاُن وطني سوريَة الّدرس الّسادس 

سنتعلّم:
معرفَة حقوِقنا وواجباتِنا- 

معرفَة معنى األمانَة- 

املقارنَة بَن املدرسِة قدمياً وحديثاً )أدوات، قوانن(- 

معرفَة مواصفاِت الّسلعِة الجيّدِة- 

استنتاَج تعريِف الّصناعِة- 

التمييَز بَن الخدماِت )عاّمة / خاّصة، مأجورة / مجانيّة(- 

متييَز الّسلعِة من الخدمة- 

استنتاَج أسباِب تزايِد عدد الّسّكاِن- 

استنتاَج أسباِب اختاِف كثافة الّسّكان يف سوريَة- 





  أُعرّب عن الّصورة اآلتية:

            أذكُر وسائَل اإلعاِم املوجودَة يف الّصورة.

                 أكتُب وسائَل إعاٍم أُخَر.

  

  

  

يَحقُّ يل1
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 أقرأُ حواَر األمهاْت الذي كان موضوعاً للنقاش يف أحد الربامج التلفزيونيّة.

أّما ابني، فرّدُد الكاَم 

الّسيَّئ الذي يسمُعُه من 

شخصياِت برامِج األطفاِل.

ابنتي تُلحُّ بالطّلِب لرشاِء 

األلعاِب ذاِت الثمِن املرتفعِ 

التي تعلُن عنها قنواُت األطفال.

ابني كثراً ما يقلُّد الحركاِت الخِطرَة 

ألبطاِل املغامراِت التي يتابُعها 

يف برامِج األطفاِل، وهذا يُسبُّب 

األذى الجسديِّ له ولزمائه.

  أقرُح عنواناً للحوار الّسابق وأكتبه:

 

 ماذا فعل األطفال كام ورد يف حواِر األمهاِت؟

 الّسلوُك الّصحيُح برأيي؟

 أمألُ الجدوَل اآليتَ:

الفائدة منهاسم برنامج يعجبك

        

        

        

من حقي الحصوَل عى إعاٍم جيٍّد.

أفكر بـ

 الّتسلية
 الفائدة

التعليم والثقافة
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 أقراُ وأفهُم:

 لَبيد تلميٌذ جديٌد يف الّصفِّ الرّابعِ.

ما معناه؟

لرِنّحْب بزميلِكم الجديِد لَبيد.

اسٌم غريب مل 

نسمع به من قبل.

غداً سأُخربكم مبعنى اسمي.

عاَد لبيٌد إىل املنزِل، وداَر الحواُر اآليت بيَنُه وبَن والده:

لَِم أنت حزين يا بني؟ األب:  

لبيد:   ليتــك ســميتني أمجــَد، ســعيداً ... أو أيَّ اســٍم آخــَر غــَر اســمي، فمــن حقــي يــا 

معنــى. ولــه  جميــٌل  اســٌم  يَل  يكــوَن  أن  أيب 

وما به اسمك؟! األب:  
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ال أُحبّه وال أعرف معناه، حتى رفاقي استغربوه. لبيد:  

لكنَّ اسَمَك له معًنى جميٌل يا لبيد. األب:  

حقاً يا أيب! ما هو؟ لبيد:  

معنى اسمك هو الّسيُّد الّصغُر. األب:  

الّسيُّد الّصغُر! ما أجمَل اسمي! أحببته، وغداً سأخرب رفاقي مبعناه. لبيد:  

نعم يا لبيد، ولكن من حقك تغيره إن مل يعجبك. األب:  

  ١. ما الحقُّ الذي طالَب به لبيٌد؟

  

 ٢. لو كنَت مكاَن لبيٍد فامذا ستفعُل؟

 

من حقي الحصوَل عى اسم.

  أكتُب عن شخص ُحرم حّقاً من حقوقِه، وكيَف طالَب به؟

 

 أكتُب يف مفّكريت:

اسمي.- 

 معنى اسمي.- 

ٍ
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 أقرأ القّصة اآلتية:

بــه  ألشــري  لــدّي  مــاَل  وال  اقــرب،  »العيــُد 

ألبنــايئ« ثيابــاً 

يفّكــر  وهــو  بِيتــه  مــن  جــواٍد  أبــو  خــرَج 

بحــزن؛ وأثنــاء قيامــه بعملــه وجــَد ِمْحفظــًة 

الّشــخصيّة. األوراق  وبعــض  بالنقــود  مــألى 

»أين اختفت.. أين اختفت؟«

الحــّي،  مــن  اآلخــر  الطــرف  يف  ربيــٌع  كان 

ففــي  وَحــْرة،  بيــأٍس  الكلــامت  هــذه  يــرّدد 

العيــد ألبنائــه  ثيــاب وَحلْــوى  لــرشاء  طريقــه 

فقــد ِمْحفظتــه.

  لو كنَت مكاَن أيب جواٍد فامذا ستفعُل؟

  

 

  لو كنَت مكاَن ربيعٍ فامذا ستفعُل؟

  

 

صاِنعو النظافِة2
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يف مخفر الرّشطة، التقى الرُّجان،

املِْحفظــة،  لتســليِم  أىت  الــذي  جــواٍد  أبــو 

عنــد  فقدانهــا.  عــن  يُخــرُب  أىت  الــذي  وربيــٌع 

يحمــل،  ومــا  الّنظافــِة  لعامــِل  ربيــعٍ  رؤيــة 

ِمْحفظتَــه. واســتعاَد  كبــرة،  بســعادٍة  شــعَر 

  لو كنَت مكاَن ربيعٍ فامذا ستصنُع أليب جواد؟

  

  

  أُخرُب زمايئ بقّصِة أمانٍة سمعُت بها، أو مررُْت بها.

 

 أكتُب يف مفّكريت:

جملًة لعامِل الّنظافة.- 

وأنا ال آخُذ أغذية 

غري من الطّيور
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  أقرأ وأفهم. لنقرأَ معاً اليوميّات املدرسيّة لطفٍل من مملكِة ماري)الواقعة عى 

الّضّفة الغربيّة لنهر الفرات(، كُِتبْت لنا عى ألواٍح طينيٍّة.

بيــت  إىل  متأّخــراً  أذهــَب  أن  أريــُد  ال  ألنّنــي  الباكــر؛  الّصبــاِح  يف   اســتيقظُت 

بهــدوٍء،  ودخلــُت  األلــواِح،  بيــِت  إىل  ذهبــُت  ثــم  رغيفــن،  أّمــي  أعطتنــي  األلــواح، 

منخفــٍض،  بصــوٍت  وتكلّمــُت  األلــواح(،  بيــت  )أْب  إْذَن  طلبــُت  ثــم  لوحــي،  أخرجــُت 

أمــاَم  وقرأتُهــا  وظيفتــي،  وكتبــت  البيــِت  إىل  ذهبــُت  األلــواح،  بيــِت  إغــاِق  وبعــَد 

والــدّي.

أياُم عطلتي يف الشهر ثاثة، فيبقى من الشهر سبعٌة وعرشوَن يوماً.

يوميّاٌت مدرسيٌّة 3
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  أكتُب مرادفَاِت الكلامِت الواردِة يف يوميّاِت الطفِل مبا يناسبُها يف مدرستك 

اليوم.

اليومقدمياً

 بيت األلواح   

 لوحي   

 أب بيت األلواح   

  أكتُب قواعَد السلوِك املدرسيِة التي التزَم بها الطفُل يف مملكة ماري. ثم أقارنها 

 مع قواعد الّسلوك املدرسيّة يف يومنا هذا.

  

  

 

 

ابحثوا يف املراجع القدمية 

علها ذكرت شيئاً عني

 

 أكتُب يف مفّكريت:

يوميايت املدرسيَّة؛ فرمّبا يقرأُ أحُدهم يوميايت بعَد - 

مئاِت الّسنن كام قرأُت يوميّاِت الطفِل يف مملكة 

ماري.
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 أقرأُ وأفهُم.

املقّدمــِة  الهدايــا  فيــه عــن حســوماٍت فضــاً عــن  وأُعلِــَن   ، الّشــهريِّ التســّوِق  ِمْهرجــاُن  انطلــَق 

إليــه  تحتــاُج  مــا  لــرشاِء  املهرجــاِن  إىل  والديــه  مــع  باســٌم  فتوّجــه  الّصناعيّــِة،  الــرّشكاِت  مــن 

الّســلع. مــن  األرسُة 

زارِت األرسُة قسَم الّصناعاِت الغذائيِّة من أجِل اختياِر نوِع العصرِ املناسِب.

4 مهرجاُن التّسّوِق
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 أقرأُ البيانات املوجودة عى الّسلع اآلتية:

إذا علمَت أّن:

الربتقاَل يقّوي العظاَم، وهو غنيٌّ بالفيتامينات.

منَةَ وأمراَضاً أَُخَر. وامللّوناِت واألصبغَة تسبُّب السُّ

فأّي الّسلعتن سوف تشري؟ وملاذا؟  

  ما البيانات التي تُكتب عى الّسلع؟ وما أهميّة هذه البيانات؟

  

 

 ماذا أفعُل يف املواقِف اآلتية؟ أفّكر بـ: أُقّدم شكوى، ال أشري، أخرب ...

عصر صناعيعصر طبيعي

املوقف

متجّوٌل يبيُع منتجاٍت أماَم 

باِب املدرسِة ال تحمُل بياناٍت.

الحظُت انتفاخاً يف 

إحدى املُعلَّباِت.

الحظُت وجوَد ثالِث لُصاقاٍت 

مختلفٍة فوق بعِضها تبّيُ تاريَخ 

انتهاِء الّصالحية.

 ترّصيف هو:           
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 أقرأُ املخطَّط اآليت ألتعرَّف كيفيَّة الحصوِل عى الّسلع:

الّسلعةاملادة األوليّة اآللة الّصناعيّة
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 أكتُب املاّدة األوليّة والسلعة التي حصلنا عليها وأضيُف سلعًة أخرى.

سلعة أخرىالّسلعةاملادة األولّية

الّصابونزيت الّزيتونالّزيتون

            

            

العمليّة التي حصلُت بها عى السلع من املوادَّ األوليّة أُسّميها  

 أناقُش هذه العبارة

 أكتُُب يف مفّكريت:

اسَم سلعٍة اشريتُها، وأكتُب بياناتها.- 

أتجّنُب اإلرساَف، وأشري ما أحتاُج إليِه فقّط حتى ال أحرَِم غري شيئاً منه.
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  أاُلحظ الّصورة وأكتُب الخدمَة التي يقّدُمها كّل شخص للمجتمع يف الفراغ 

املناسب:

  

 

 

 

 

نافذةٌ عى مجتمعي 5
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  أُحاوُر زمييل يف الخدماِت املجانيِّة والخدماِت املأجورِة املقّدمِة للمواطِن يف 

 الّصور الّسابقة.

  

 

 أمألُ الفراغاِت بالكلمِة املناسبِة.

الكهربــاء،  املطاعــم،  الحكومــّي،  التّعليــم  الرّشطــة،  الَخلَويّــة،  االتّصــاالت  )امليــاه، 

)… الشــوارع،  إضــاءة  عاّمــة،  حديقــة 

 ١.  خدمات مجانيّة تقّدمها الّدولة:  

 

 ٢.  خدمات مأجورة تقّدمها الّدولة:  

 

 3.  خدمات مأجورة تقّدمها جهاٌت مختلفة )خدمات خاّصة(:  

 

  أكتُب عن خدمٍة أخرى مأجورة تساهم يف مساعدة الّناس.

  

 

 أختاُر العبارة األكرث صّحة، وأُبّن سبب اختياري.

 أشري األدواِت الكهربائيَّة، وأشري الكهرباء.- 

  

 أشري األدواِت الكهربائيَّة، وأدفع مبلغاً مقابَل الحصوِل عى الكهرباء.
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 أُميّز الّسلعة عن الخدمة يف الّصور اآلتية:
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  كيف ميكُن أن يكوَن الحاسوُب سلعًة وخدمًة؟

  

  

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

لو: كنُت صاحَب قراٍر يف منطقتي، فام الخدماُت التي سأقّدمها لها؟- 
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 أقرأُ وأفهُم.

عــدد  بإحصــاء  املتعلّقــة  املهــاّمت  لتوزيــعِ  وزمــاؤه  رائــٌد  اجتمــَع  اإلحصــاء،  مكتــِب  يف 

أرُسِة  زيــارَة  رائــٍد  مهــاّمت  أوىل  وكانــت  مهّمتــه.  يف  منهــم  كلٌّ  ذهــب  ثــّم  ســورية،  ســّكان 

نبيــل.

 أُساعُد رائداً وأَُعدُّ أفراَد األرسة.

الذكوُر  - 

اإلناُث  - 

عدُد أفراد األرسة  - 

سّكاُن وطني سوريَة 6
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وأُحــي  نبيــل،  أرسة  صــورَة  أاُلحــُظ  جديــداً.  إحصــاًء  املكتــُب  أجــرى  ســنواٍت  عــرْشِ  بعــد 

ــدَد: الع

الذكوُر  - 

اإلناُث  - 

عدُد أفراد األرسة  - 

ال تزال أعدادنا مقبولة يف سورية

 

  ما سبُب زيادِة عدِد أفراِد األرسة؟
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 لنقرأْ عدَد سّكاِن سوريَة يف اإلحصاَءيِن السابقن.

  ١. كم ازداد عدد الّسكان خال عرش سنوات؟ 

  ٢. ما أسباُب تزايِد عدد الّسكاِن يف سوريَة؟

 أقرأُ الّصوَر اآلتيَة، وأذكُر أسباَب زيادِة عدد الوالدات وقلّة عدِد الَوفَيَات.

  

 

19942004العام

 عدد السكان

/مليون نسمة/
١8مليون تقريبا١4ً مليون تقريباً

أفّكر بـ

 الوالدات
الوفيات
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 أقرأ خريطة الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، ثم أمألُ الجدوَل:

الّسبباملنطقةكثافة السكان

 مرتفعة       

 متوسطة ضيق األرايض الزراعيّة  

 الباديةمنخفضة   

أفّكر باألسباب:

تربة خصبة، مياه وفرة

 
جفاف، مناطق جبلّية
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 أاُلحُظ الخريطَة، ثم أجيُب:

 َمن أنا؟  

بزراعــة  مشــهورٌة  مدينــٌة 

نهــر  عــى  أقــع  القمــح، 

. ر بــو لخا ا

أنا  

ومينــاُء  ســاحليٌّة،  مدينــٌة 

البحــر  عــى  األّوُل  ســوريَة 

. ّســط ملتو ا

أنا  
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 َمن أنا؟

بــردى نهــِر  عــى   مدينــٌة 

و أنا العاصمة

أنا  

األوىل  االقتصاديّــُة  املدينــُة 

يف أقــُع  ســوريَة،   يف 

بصناعــِة  وأُْشــتََهُر  الّشــامل، 

ِن بــو لّصا ا

أنا  

 أكتُب يف مفّكريت:

اسَم مدينٍة سوريٍّة ومعلومًة عنها.- 
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بيئتي
قمرنا الّدرس األّول 

بّوابة الّشمس الّدرس الثّاني 

أرُض وطني سوريَة الّدرس الثّالث 

سّر الحياة الّدرس الرّابع 

أسرار التّربة الّدرس الخامس 

المزرعُة المنتجُة الّدرس الّسادس 

قّصة تاجر الّدرس الّسابع 

مناقشة قضايا بيئيّة الّدرس الثّامن 



سنتعلّم:
خصائص القمر )حجمه، شكله، أطواره(- 

تحديَد موقعِ وطني سوريَة وحدودِه.- 

ِب يف سوريَة وطرائَق املحافظة عليها.-  معرفَة أنواِع الرُّ

تعرّف املناطق الترضيسيّة يف وطني سوريّة )ساحليّة، جبليّة - 

غربية، داخليّة(.

تعرّف املياه العذبُة موضحاً أهميّتها والحفاظ عليها.- 

استنتاج األنشطة االقتصاديّة لسّكان وطني سورية )الزّارعة، - 

الصناعة، النقل، التّجارة(.

مناقشة قضايا بيئيّة )تلّوث املاء والهواء والربة(.- 



 أقرأُ حواَر كواكِب املجموعِة الّشمسيِّة:

عطارد

الزهرة

األرض

المريخ

المشتري

زحل

اورانوس

نبتون

أنا كوكب 

عطارد ال يدور 

حويل أيُّ قمر

أنا كوكُب املُشري، يدور حويل أكرثُ 

من ٦3 قمراً

أنا كوكب األرض يدور حويل قمٌر واحٌد

قمرنا1
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 أساعُد القمَر عى التعريِف بنفِسِه ُمستبدالً بالرسوِم كلامٍت صحيحًة:

وأدوُر حولَُهأنا القمر تابٌع لكوكِب  

 وأنا ِجرٌْم عاتٌم، أستمدُّ نوري من

  وأعكس جزءاً منه إىل األرض

 حجمي  

من األرض بخمسن مرًّة

 شكيل

 

 أريض صخريٌّة

 تكرُثُ فيها
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أبدو لكم بأشكاٍل مختلفة بحسب الجزء املعرّض لضوء الشمس، فأسّمى:

  أعمل أنا ورفاقي عى متثيل حواِر املجموعة الشمسيّة وأُضيف معلوماٍت أعرفها 

عن الكواكب واألقامر.

 أكتُُب يف مفّكريت:

معلوماٍت أُخَر عن القمِر.- 
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أكتب بأسلويب معلومات أعرفها عن املجموعة الّشمسيّة، وأشارك بها رفاقي.

تعلّمُت
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للســياحِة  العاملــيِّ  اليــوِم  مبناســبِة 

الّســوريّة  الّســياحة  وزارة  أقامــت 

ووزّعــت   الّســياحّي،  امللتقــى 

اآليت: املنشــوَر 

مجموعــاٍت  ســتُّ  انطلقــْت 

ســورية  خــارج  مــن  ســياحيٍّة 

امللتقــى: يف  للمشــاركِة 

املجموعة األوىل
سندخُل الحدوَد الّسوريَّة 
لسوريَة من الرّشِقمن العراِق املجاورِة 

ة الثالثة
املجموع

سندخُل الحدوَد الّسوريَة 

من األردن املجاورِة 

لسوريَة من الجنوِب

املجموعة الخامسة

سندخُل الحدوَد السوريَة 

من لبناَن املجاورِة من 

الجهِة الغربيِّة لسوريَة

 الرابعة
املجموعة

سندخُل الحدوَد 

الّسوريَة بحراً من 

غربيِة لسوريِة
الجهِة ال

الجهِة الجنوبيِّة الغربيِّةاملجاورِة لسوريَة من السوريَة من فلسطَن سندخُل الحدوَد املجموعة السادسة

املجموعة الثانية

سندخُل الحدوَد السوريَة 

من تركّيا املجاورِة 

لسوريَة من الّشامِل

بَّوابُة الّشْمِس2
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  أُثبُّت عى الخريطة أرقاَم املجموعاِت وأسامَء الّدوِل التي سيدخلوَن منها إىل 

سوريَّة.

 أتعرُّف بعض األماكَن األثريّة يف وطني سورية.

تل مريبط: أّول منطقة عرفت الّزراعة.

ماري: أّول دولة يف التاريخ.

أوغاريت: أّول مملكة اخرعت األبجدية.

عمريت: أّول مسح بُني من الصخر.

تل حلف: أّول قرص مليّك.

شهباء: تحوي أقواس الّنرص واملدّرج واللّوحات الُفسيفسائيّة.
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  أُمثُّل مع أصدقايئ دوَر الّدليِل السياحيِّ ُمحّدداً مسَر كلِّ مجموعٍة كام يف املثاِل 

األّوِل. ُمستعيناً بالخريطة.

انطلقِت املجموعُة األوىل من دولِة العراِق، فدخلِت األرايَض الّسوريَة - 

عنَد مدينِة   الحدوديِّة، وقد كنُت بانتظارِهم، 

فاصطحبتُهم إىل َمْملكِة ماري   التي تقُع يف محافظِة 

  وتابْعنا سرَنا وصوالً إىل تدمَر.

 املجموعُة الثّانيُة:  - 

  

  

  

 املجموعُة الثّالثُة:  - 

  

  

  

 املجموعُة الرّابعُة:  - 

  

  

  

 املجموعُة الخامسُة:  - 
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 املجموعُة الّسادسُة:  - 

  

  

  

لألسف! ال أعرُف الصحراء 

فانا أعيُش فقط يف الغابات.

 

. وصلِت املجموعاُت الّسياحيُّة إىل تدمَر، وأُقيَم املُلتقى الّسياحيُّ

مسح تدمر
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يف الختاِم التُِقطْت هذه الّصورُة:

معبد يف تدمر

  برأيك ملاذا ُعّدْت سوريُة أرَض الحضارِة؟
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 أُحّدُد َموقَع وطني سوريَة بالنسبِة إىل الوطِن العريبِّ والعامِل.

تقُع سوريُة يف نصِف الكرِة   ،

قــارَّيتْ  مــن  مســاحٍة  عــى  ميتــدُّ  الــذي  مــن    ُجــزٌء  وهــي 
و     
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  طلَب مّنا املعلِّم رسَم خريطة تضاريس وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، 

فاستخدمت الحاسوب إلنجازها.

استعنت بربنامج الرّسام لتلوين املناطق الترضيسيّة فلّونت املنطقة الّداخلية بهضابها 

وسهولها باللّون األصفر، واملنطقة الجبليّة الغربيّة باللّون البنّي، وسألّون املنطقة الساحليّة 

باللّون األخرض.

 أتابُع تلوين املنطقة الساحليّة باللّون األخرض.

أرُض وطني سورية3
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 أاُلحظ ألواَن املناطق الترضيسيّة يف الخريطة السابقة، وأجيب:

 -

املنطقة الداخليّة

تضمُّ الهضاَب والسهوَل الّداخليَّة مثل:

هضبة   .- 

البادية.- 

وسهول   .- 

 املنطقة الجبليّة

الغربيّة

تضمُّ جبال مثل:

 -.  

 -.  

 -.   

املنطقة الّساحليّة

تضمُّ كّاً من:

الّساحل برؤوسه وخلجانه مثل رأس   - 

وخليج   .

الّسهول الّساحلية مثل سهول الاذقيّة و   .- 
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  أاُلحُظ الّصورتِن اآلتيتِن،

وأكتُب الفرَق بَن الّرأِس والخليج.

الرأُس: منطقٌة من اليابسة ُمْمتّدة يف  - 

الخليُج: منطقٌة من   ُمْمتّدة يف   .- 

  أكتب يف املكان الصحيح عى 

 الصورة /خليج - رأس/

  مع مرور الزمن هل ميكن أن يتحّول 

 الرأس إىل جزيرة؟ وملاذا؟

خليج اسكندرونةرأس البسيط

أفّكر بـ

 البحر

اليابسِة
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  أعمُل مع مجموعتي إلكامِل الخريطِة املفاهيميّة لتضاريِس وطني الجمهوريّة 

العربيّة الّسوريّة التي لّونتُها.

�
��تضاريُس وط

تتألف من

١٢٣

جبال الق�ون

ا�نطقة ...................

الول .............الساحل

ا�نطقة الداخلية

الول الداخلية

بية بلية الغر ا�نطقة ا��

ومن جبا�ا �وت��وت�

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

................
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  أرسُم )بتمرير قلمي عى الحدود( خريطَة وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة 

وأنُسُب بعض املناطق إىل بيئاتها الطبيعيّة.

  نلعب لنتعلّم: أمألُ الفراغاِت باألحرِف املناسبِة ُمستعيناً بخريطِة الجمهوريّة 

العربيّة الّسوريّة.

تقع يف املنطقة الّداخلية وهي تعادل نصف مساحة وطني سورية.. ١

سهول واسعة تُْشتََهُر بزراعة القمح.. ٢

خليج يبدأ عنده الّساحل الّسورّي شامالً.. 3
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من الرؤوس املوجودة عى الّساحل الّسورّي.. 4

جبال يف املنطقة الجبليّة الغربيّة.. ٥

 أكتُُب يف مفّكريت:

معلومٌة جغرافيّة أعرفها عن منطقة من تضاريس وطني سوريَة مستعماً - 

كلامت مثل )املوقع - املنطقة الترضيسيّة - النبات - الحيوان(.
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بعــض  وسأســألكم  أصدقــاء،  يــا  قّصتــي  لكــم  ســأروي  للميــاه  العاملــّي  اليــوم  قطرة املاء:  يف 

األســئلة:

ال حياَة لكم دوين، وأمتيّز بعذوبتي، فمن أنا؟  :

أين نتجمُع؟

 أنحدُر بعد ذوبان ثلوج جبل الّشيخ مع صديقايت لنتجّمع، ونشّكل معاً بحرة 

مسعدة الطبيعيّة التي تقع جنوب غرب وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة يف 

الجوالن الّسوري املحتل من قبل الكيان الّصهيوين.

اليوم العالمي 

 للمياه

٢٢ آذار

أتدفّق من:  أجري يف:  أتجّمُع يف:  

بحرة مسعدة يف الجوالن الّسوري املحتل

رّس الحياة4
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  هل ميكُن لإلنساِن أْن يُنشَئ بحرًة؟ وكيف؟

 

ــرة    ــاً بح ــّكل مع ــرات لنش ــر الف ــى نه ــام ع ــرات املُق ــّد الف ــف س ــع خل نجتم

الّصناعيّــَة يف شــامِل وطنــي ســوريَة.

  أرتّب الكلامِت اآلتيَة ألحصُل عى الّسّ األّول للحياة.

فيها تتجّمع املياه هي أرضمنخفضةالبحرة

 

وهي نوعان:

بحرة  - 

بحرة  - 

بحرة األسد عى نهر الفرات
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أين نجري؟

 هيّا نتعاون عى حّل اللغز اآليت حول مكان جرياين

من عنارص الحياة األساسيّة هواء وتراب و   .- 

مرادف املكان العايل   .- 

مضارع الفعل صّب   .- 

ضّد املكان املرتفع   .- 

 نجمع إجاباتنا حسب ترتيبها ونحصل معاً عى الّسّ الثاين للحياة:

النهر: مجرى من   العذب.- 

ينبع من مكاٍن    و   يف مكاٍن   .- 

من أين نتدفّق؟

ترشبون قطرايت بعد أن تتدفّق من جوف األرض إىل سطحها.

 أكّون من الحروف اآلتية كلامٍت ألحُصَل عى الّس الثالث للحياة.

 النبع:   

  

 

8283



 أاُلحُظ الّصور، وأُجيب عن األسئلة اآلتية:

 ما مصدر املاء يف العبوات؟  . ١

 معلومة مهّمة قرأتها عى العبوة  . ٢

 أكتب أسامء ينابيع أعرفها  . 3

أضيُف إىل معلومايت

للينابيع دوٌر مهٌم يف تنشيِط السياحة إْذ إّن بعَضها يكون حاّراً كينابيع 

الحّمة الكربيتية التي تقع يف أقىص جنوب الجوالن املحتل، الذي 

يأتيه العديد من الناس للسياحة و العاج من األمراض الجلدية.
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ينابيع الحّمة

أنا رّس الحياة: رسالتي إليكم:

 استهايك يتزايد والحصول عيلَّ يزداد صعوبة،

وهنا يأيت دوُركم يف الحفاظ عيّل.
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  أاُلحظ توزّع املياه يف الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، وأكتُب:

اسم بحرة   واسم نهر   .- 

  أكتُُب يف مفّكريت:

 ماذا يعني كام قطرة املاء »أنا الحياة«؟
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 أاُلحظ الصورة اآلتية، ثّم أُعرّب عنها:

رّس الحزن    

 سبب حزن الربة

  

  

 

أنا أحبُّ الحرشات 

التي تعيش يف األشجار 

املزروعة يف الربة

أرساُر الّربِة5
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 أاُلحظ الصورة اآلتية، ثّم أُعرّب عنها:

رّس الّسعادة   

سبب سعادة الّربة  

رّس الغنى   

سبب غنى الّربة  
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َِب يف بلدي.   لِنتذكّْر معاً أنواَع الرُّ

  

 

الِكلسيّةالرُبكانيّة

اللَّحقيّة

املُتوّسطيّةالرّْمليّة
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 أمألُ الجدوَل ُمستعيناً بخريطة الجمهوريِّة العربيِّة السوريِّة:

البيئاُت الطبيعّيُة التي توجُد فيهانوُع الّتبة

 الرُبكانيّة   

 الِكلسيّة   

 اللَّحقيّة   

 الرّْمليّة   

 املُتوّسطيّة   
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  أاُلحُظ الّصور، وأكتُب فوائَد الربِة.

  

  

  

  

 

أُضيُف فائدًة أخرى  

صناعة الزّجاج من الرمل )الكوارتز(

طبقة من الرتبة تسمح لل�ء

بالترسب من خاللها (نفوذة)

خزان مياه جوفية

غ� منفذة
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 أقرأُ الجدوَل اآليت، ثّم أجيُب:

املّدة الزمنية التي تحتاج إليها املوادُّ للتحلل يف التبة

أكياس باستيكية /١ - ١0/ سنوات.

أكياس ورقية: أشهر.

عبوات باستيكيّة: /400 - ١000/ سنة.

  ١. ما املاّدُة األكرثُ تلويثاً للربِة؟ وملاذا؟

  

 ٢. ما األكياُس املُفّضلُة لاستخداِم؟ وملاذا؟

 

  أكتب يف مفّكريت

بعَض ِفَكري للعنايِة بالّربة.- 
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  ماذا لو: طُلَب إليَك العنايُة مبزرعٍة، وتوفُر كلِّ ما يلزُم لِجعلِها أكرثَ إنتاجاً؟

ما األعامُل التي ستعملُها فيها؟ وملاذا؟

املزرعُة املنتجُة6
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  ماذا لو: أردَت زراعَة بعِض املحاصيِل يف هذه املزرعِة؟

 أختاُر من الخريطِة محصولِن مُيِكُنني أْن أزرَعُهام.
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  أمألُ الجدوَل اآليتَ للتّعريِف بأهمِّ املحاصيِل الّزراعيِّة يف وطني الجمهوريّة 

العربيّة الّسوريّة ُمستعيناً بالخريطة.

  إذا علمَت أنَّ الزراعَة املرويَّة تعتمُد عى الّريِّ مبياِه األنهاِر و اآلباِر فعى ماذا 

 تعتمُد الزراعُة البعليُّة يف ريِّ املحاصيِل الّزراعيّة؟

 

  أكتُب ثاث مفرداٍت تخطُُر يف بايل عنَد سامِع كلمِة »الحمضيّات«

 

صناعاٌت تعتمُد عليهأهمُّ مناطِق زراعِتِهاسُم املحصوِل

محصول 

  

تشغل زراعتُُه أكرَب 

مساحة من األرايض 

الّزراعية

    

    

    

    

    

    

    

    

محصول
 

 يُزرع ريّاً 

وهو األجود عامليّاً

    

    

    

    

    

    

    

    

محصول 
 

تُعدُّ الجمهوريّة 

العربيّة الّسوريّة 

األوىل عربيّاُ يف إنتاجه
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  ماذا لو: رغبَْت بربيِة بعِض الحيواناِت يف املزرعِة؟

 أختاُر من الخريطِة اثنِن من الحيواناِت أستطيُع تربيتَُهام.

 

  أذكُر أماكَن تربيِة الحيوانات اآلتية يف وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة 

ُمستعيناً بالخريطة الّسابقة:
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 إذا رغبَت بالحصوِل عى الحريِر:

  فام الحيواُن الذي تُربّيه؟ )علامً أنه يعيش عى شجرة التوت(. ١

 

 يف أيِّ منطقٍة ميكُنَك ذلك؟. ٢

 

  أكتُب ثاث ُمفرداٍت تخطُُر يف بايل عند سامِع كلمِة »األبقار«.

 

 ماذا لو:

مل أزرعِ القطَن؟حافظُت عىل تربيِة الّدواجِن؟

    

    

    

    

زرعت الّذرة؟مل أكرثْ من تربيِة الّنحِل؟
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  أرسُم خريطَة وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، ثّم أرسُم محصوالً أريُد 

زراعتَُه وحيواناً أرغُب يف تربيِتِه يف محافظتي.

 أكتُُب يف مفّكريت:

داللَة املقولِة: »سورية تأكُل ماّم تزرع وتلبُس ماّم تصنُع«- 
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الزيــِت،  لصناعــة  منشــأة  ميلــُك  تاجــٌر    باســٌم 

لصناعتــه. زراعــيٍّ  منتــج  إىل  بحاجــٍة   وهــو 

من أين ميكن أن يحُصَل عليه؟

  ُمستعيناً بخريطة الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة أُساعد باسامً عى الحصول عى 

داً: املنتج ُمحدِّ

اسَم املنتج:  - 

مناطَق زراعته:  - 

قّصُة تاجٍر7
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  بعَد أن صنَع باسم الزيت. ماذا 

 يفعل به؟

 

  أستعُن بخريطة الجمهوريّة العربيّة 

 الّسوريّة، وأجيب.

لو كنُت مكاَن باسم لفّكرُت أن:

أحّدَد محافظًة أبيُع فيها الزيت؟  . ١

أختاَر نوَع النقل املناسب )بّرّي - بحرّي - جّوّي(:  . ٢

أختاَر وسيلَة الّنقل املناسبة:  . 3
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 نشارُك زماَءنا مبا كتبنا.

  التجارة التي قمنا بها تُسّمى )تجارة داخليّة أم خارجيّة(

 وملاذا؟

  

  

  

 

  واآلَن بعَد أْن قمَت ببيعِ الّزيت يف األسواق الّسوريّة، وزاَدت كميّاٍت كبرًة عن 

 حاجة األسواِق، فامذا تفعل؟

  

  

 

 أصل بن نوع التجارة وما يناسبها:

 خارج حدود الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة.التجارة الداخلية 

 داخل حدود الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة.التجارة الخارجية 

أُفّكُر بـ
 بيع

 رشاء

محافظات
 

داخل
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 أُبدي رأيي يف الحالِة اآلتيِة:

قــاَم أحــُد التّجــار بــرشاء كميّــات كبــرٍة مــن الزيــت مــن باســم وعــدة تجــار آخريــن، وخزّنهــا 

األســواق. عــن  الســلعة  هــذه  غيــاب  إىل  أّدى  وهــذا  طويلــة،  ملــّدة  املســتودعات  يف 

ناقش هذه املشكلة أنت ومجموعتك.

املشكلة هي:

 

النتائج املرتبة:

 

الحلول املقرحة لحلِّ املشكلة:

 

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

 -. صفاِت التّاجِر الوطنيِّ
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 أُعرّبُ عاّم أراُه يف الّصورِة.

مناقشُة قضايا بيئية  8
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َر بالبيئِة:  أمألُ الجدوَل ُمستعيناً بالّصوِر، وأُضيُف أشياَء تُلِحُق الرّضَ

الحلالنتيجةالّسببالرضر

تلّوث الهواء
   

  

   

  

   

  

تلّوث املاء
   

  

   

  

   

  

تلّوث الربة
   

  

   

  

   

  

  أقرُح أشياَء نحافُظ بها عى البيئِة:

  

 

أنا ُمَخلِّص الغابات من 

الديدان املرضّة باألشجار.

 أكتُُب يف مفّكريت:

سلوكاً أكون فيه صديقاً للبيئة.- 

أفّكُر يف:

 الطاقِة
 املاِء

 املخلّفاِت

املواصاِت
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وطني
حماة الّدياِر الّدرس األّول 

قصص من وطني الّدرس الثّاني 

التّطّور عبَر العصوِر الّدرس الثاّلث 

رِّ كلماُت السِّ الّدرس الرّابع 

آثاٌر من بلدي الجميلة الّدرس الخامس 



سنتعلّم:
استنتاج مفهوم التّضحية.- 

تعرّف تقسيامت العصور التّاريخيّة - 

وما مييّز كّل عرص.

تعرّف بعض األدوات واملساكن - 

عرب العصور.

تعرّف بعض املاملك يف وطني - 

سورية )عصور قدمية(.

تعرّف املناطق األثرية يف وطني - 

سورية.



 أُعرّب عام أراه يف الّصورة:

  العيد الذي نحتفل به:  

يصادف يف:  

 أكتُب جملًة أُعرّب فيها عن الّصوِر اآلتيِة.

 

 

 

 

التقط مازن قصاصة ورقيّة وقرأ فيها:

حامَة الّدياِر1
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 أُكمُل الفراغاِت مبا يناسبها، ألتعرَّف قّواِت الجيش العريّب الّسورّي:

 أُكمل ما ييل:

جيشنا يدافع عن وطننا الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة. بَرّاً و   و   .

 أكتُُب يف مفّكريت:

عبارة تهنئة للجيش العريّب الّسورّي.- 

القوات  
مهّمتها حامية الحدود البحريّة

القّوات الربيّة
مهّمتها حامية الحدود الرّبيّة

القوات  
مهّمتها حامية سامء الوطن
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َمُه العلامُء إىل عصور تاريخيّة وهي:   يبدأ تاريُخنا منذ آالف السنن، قَسَّ

)القدمية والوسطى والحديثة(، لنكتشف ترتيب هذه العصور عى الخّط الزمنّي:

 أِصُل بَن العرِص وسبِب تسميتِه:

 تقُع بَن العرِص القديِم والعرِص الحديِث.العصوُر التاريخيُّة القدميةُ 

 أطول العصور التاريخيّة.العصوُر التاريخيُّة الوسطى 

 ما زالْت مستمرًة. العصوُر التاريخيُّة الحديثُة واملعارصة 

  أطوُل هذه العصوِر  

نعيُش اآلَن يف العرِص  

 أقرأ القّصة األوىل:

 يف »تّل املريبط« قرب نهِر الفرات يف وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة حصلِت القّصُة 

اآلتية:

  كانت األمُّ يف العصور القدمية تجمُع الحبوَب لتوفّر الغذاَء ألرُستِها، ويف 

الخريف أرادت أن تحتفَظ بحباِت القمِح التي جمعتْها، فدفنتها يف الراب، 

ويف بداية الربيع تفاجأَت بنموِّ نباتاٍت يف نفس املكان، فبدأت تراقب منوَّها 

حتى أصبحت سنابَل قمٍح ممتلئًة بحبّاٍت جديدة.

  أكتب عنواناً للقصة:  

 اُكتشفت الّزراعُة يف:  

تفيُد الّزراعُة يف:  

قصص مْن وطنّي2
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 أقرأ القصة الثانية: 

 اشتُهرت دمشُق يف العصور الوسطى بصناعِة الحرير 

الدمشقّي وهو عبارٌة عن نسيٍج من الحريِر الطّبيعّي تدخُل فيه 

خيوُط الذهب أو الفضة لتزيَد جاملَه وبهاءه،وهو ذا رسوٍم 

وأشكاٍل لطيوٍر ونباتاٍت متنّوعٍة ذاَع صيته يف العامل لجاملِه 

وروعِة ُصنعِه؛ فأُطلَِق عليه: »الّدامسكو«.

  نحصل عى الحرير الدمشقّي:  

 أصُف الرسوَم املوجودَة عى قامِش الّدامسكو يف الصورة:  

 

 أقرأ القّصة الثّالثة:

 يف العصوِر الحديثِة عانت الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة من االحتال الفرنيّس، الذي 

أراَد نهَب خراِت الباد، فقاَوَمه الشعُب العريّب الّسورّي بكّل شجاعٍة وبسالة، وقّدَم 

الكثَر من التضحياِت حتى أجرَبه عى الجاء عن أرض وطننا الحبيب يف الّسابع عرش من 

نيسان عام ستٍة وأربعن وتسعمئٍة وألف، وُسّمي ذلك اليوُم »عيَد الجاء«.

  نتيجة مقاومِة الشعب العريّب السورّي لاحتال الفرنيّس كانت:

الحصول عى:  

 أكتُُب يف مفّكريت:

عبارًة للقادِة الوطنيّن الذين قاوموا االحتاَل الفرنيّس.- 
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  تطّورت حياُة اإلنسان عرب العصور التاريخيّة يف مسكنه وأدواته، لنكتشف 

ذلك يف الخطوط الزمنيّة اآلتية:

  أاُلحُظ تطّور املحراث الّزراعّي عرب العصور التاريخيّة، ثّم أصُف تطّوره:

  أصف تطّور املحراث عرب العصور:

 

تطّور األدواِت الزراعيِّة

محراث آيل لوٌح طينّي عليه محراٌث 

تجره الحيوانات

محراٌث مؤلف من عارض 

خشبّي يجره ثوران

التطّور عربَ العصوِر 3
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 أتأّمُل الّصوَر، ثمَّ أمألُ الفراغاِت ألحصَل عى ِقّصِة تطّوِر الكتابِة.

خحجثتبأ
صشسزرذد
قفغعظطض
يوهـنملك

األحرف رموٌز مسامريّة رسوٌم تصويريّة

تطّور الكتابة

 أُكمل الفراغاِت ألحصَل عى قّصِة الكتابة:

طريــق   عــن  بالتعبــرِ  اإلنســاُن   بــدأ 

الرســوم هــذه  اإلنســان  اســتبدل  التاريــخ  مــن  أخــرى  مرحلــة   ويف 

اســتخدم  ثــّم  عليهــا،  تــّدل   بـــ   

  التي نكتب بها اليوم.

 أتحاوُر مع زمييل يف أهميّة اخراع الكتابة:

  أُعرّبُ عن اهتاممي بالكتابة مستخدماً الكلامت اآلتية: أهتمُّ بخطّي، أضبُط 

 كلاميت.
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 أاُلحُظ تطّوَر َمْسكِن اإلنساِن الّسوريِّ عرَب العصوِر:

 أرتُّب املساكَن السابقَة حسَب تطّورِها عى الخّط الزمنّي:

البيت الدائرّيبيت عريّب

أبنية طابقيّةكهف

تطّور َمْسكِن اإلنساِن
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  هل نرى بيوتاً قدمية يف الوقت الحارض؟

  

 أين تراها؟

  

 

  أصُف البيوَت يف حيي ُمستخدماً كلامت:

 بناء قديم – بناء حديث – بناء طابقّي.

  

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

وصَف أدوات الّزراعة املستخدمة يف محافظتي.- 
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 نلعُب ونكتشُف: أسامًء يف ماملَك يف العصوِر القدمية.

1234567891011121314

صشسزرذدخحجثتبأ

1516171819202122232425262728

يوهنملكقفغعظطض

ِّ األوىل:  كلمُة السِّ

مملكٌة تقُع يف إدلَب اكتُشَف فيها ١٧٥00 لوٍح طينيٍّ )رُقَيم( تتحّدُث عن - 

 زراعِة الزيتوِن وإنتاِج الزيِت والشعرِ والكرمِة.

12231

 

مملكة   

ِّ الثانية:  كلمُة السِّ

مملكٌة تقع يف محافظِة دير الزّور، اشتُهرت بالعناية بتنظيم املياه والنظافة… - 

متيّزت بقرْصِها املليّك والكثر من املعابِد والتامثيِل، من أشهرها متثاُل 

 ربِّة الينبوع.

ِّ كلامُت السِّ 4
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مملكة  

  أصُف متثاَل ربِّة اليَْنبُوِع.

  

 

ِّ الثالثة:  كلمُة السِّ

مملكٌة قدمية تقُع يف محافظة الاذقية اخُرعت فيها أّوُل أبجديٍّة يف التاريخ، - 

 واُكتُِشَف فيها أّوُل )نوتٍة( موسيقيٍّة بالعامل.

12719110283

مملكة  

ربِّة اليَْنبُوِع
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  يف الشكِل اآليت األحرُف األبجديُّة التي اخرعتْها أوغاريُت، أكتُب اسمي بهذه 

األحرِف.

 

ِّ الرابعة:  كلمُة السِّ

مملكٌة تقع يف دمشَق، طّورِت األحرَف األبجديَّة حتّى أصبحْت لغتُها - 

)اآلراميُّة( لغَة التجارِة واألدِب، وتحّدَث بها الّسيُّد املسيُح عليه الساُم، 

 وكانْت مركَز التجارِة الربيِّة يف سوريَة.

8241321
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   مملكة  
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 لدينا مقطعاِن لكلمٍة باللّغِة اآلراميّة:

املقطُع الثاين: "حبا" تعني محبّة.املقطُع األّوُل: "مار" تعني القّديس.

أجمُع املقطعِن ألحصَل عى كلمٍة نقولُها عند الّسام.
 

  أُحّدُد املحافظاِت التي تقُع فيها املاملُك التي اكتشفُت أسامءها يف كلامِت الّسّ 

عى خريطة الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة

 أبحُث عن مواقَع أثريٍّة يف منطقتي.
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عنــوان  تحــت  صّفهــم  داخــَل  َمْعــرٍِض  إلنشــاِء  تاميــذُه  مــع  املعلّــُم     خطّــَط 

أثريّــٍة  ملواقــَع  صــوٍر  عــّدَة  التاميــُذ  أحــرَض  التــايل  اليــوِم  يف  األثريــة«.  »املواقــع 

الّســوريّة. العربيّــة  الجمهوريّــة  محافظــات  يف  زاروهــا 

 أاُلحُظ الصوَر يف البطاقات:

اسم األثر: النواعر.

املحافظة:  

اسم األثر: قلعة جعرب.

املحافظة:  

آثاٌر من بلدي الجميلة 5
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اسم األثر: مدينة شهبا.

املحافظة:  

اسم األثر: كنيسة القديس سمعان.

املحافظة:  

اسم األثر: الجامع األموّي.

املحافظة:  

اسم األثر: قلعة صاح الدين.

املحافظة:  
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  أمألُ بطاقات التعريف السابقة مبعلومات عن املواقع األثرية ُمستعيناً 

بالخريطة اآلتية:

 أاُلحُظ صوراً ملواِقَع أثريٍّة عرَضها التاميُذ يف املَعرِِض:

قرص العظم بدمشق فيه قاعاٌت تعرض 

الراث الشعبّي )مابس - نقود - منحوتات(

قلعُة حلب األثريّة تُِطلُّ عى مدينِة 

حلب القدمية
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 ١.  ملاذا يزوُر وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة آالُف الّسياِح من جميعِ أنحاِء 

 العامِل؟

 

أضُع سؤاالً لإلجابة اآلتية:. ٢

الّسؤال  - 

الجواب: ترميم املواقع األثريّة.- 

 أقرح طريقًة للحفاِظ عى املواقعِ األثريّة والراثيّة يف وطني الجمهوريّة . 3

 العربيّة الّسوريّة.

 

 أكتُُب يف مفّكريت:

اسم موقع أثرّي يف الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة ومعلومة أحببتها عنه.- 
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مرشوعات لإلنجاز
املرشوُع األّوُل: دفري الخاّص:

أُصّمُم دفري الخاصَّ الذي يتضّمن:

صفاتي الشخصيَّة.	 

أهدافاً أرغُب في تحقيقها هذا العاّم )مع وضعِ خطواِت تحقيِقها(.	 

مهاراٍت جديدًة تعلّمتُها.	 

أسماَء أصدقائي.	 

هوايتي.	 

 	 

املرشوُع الثاين: حملة )إعاٌم يهّمنا(

أشارُك زمايئ إقامَة حملِة )إعاٌم يهّمنا(، يتضّمُن األنشطة اآلتية:

تمثيَل دوِر مقّدِم برامَج، وأُحاوُر في اقتراح برنامٍج يفيُدنا.	 

خلَق حواٍر بيني وبيَن أصدقائي حوَل )فوائد برامج األطفال وأضرارها(.	 

كتابَة مقالٍة تبيُّن شروَط برامج األطفال الناجحة.	 

: املرشوُع الثالُث: ِمْهرجاٌن للراِث الشعبيِّ

، يتضّمُن األنشطة اآلتية: أشارُك زمايئ إقامَة مهرجاٍن للراِث الشعبيِّ

رقصة ًشعبيًّة.	 

دبكًة شعبيّة.	 

غناًء تراثيًّا.	 

ألعابًا شعبيًّة.	 

أمثاالً شعبيًّة ومعانيَها.	 

املرشوُع الرّابُع: تصميم دفر )سامتي الشخصيّة( وأدّون فيه:

قواعَد للمحافظة عى سامتي يف الشارع.

أماكَن َخِطرة أبتعد عنها.	 

صوراً ألماكَن خطرٍة.	 

مقوالٍت أو أمثاالً للحفاظ على السامة.	 
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املرشوُع الخامس: معرض )سورية تاريخ وحضارة( من خال:

تصميم دعوة لحضور املْعرِض.

تصميم شرائح على الكمبيوتر تتضّمن صوراً ألماكن أثريّة في وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة 	 
ومعلومات عنها.

تصميم )بروشور( يحوي صوراً ألماكن أثرية في وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة ومعلومات 	 
عنها.

لوحات جداريّة عن العصور وأدواِت كلِّ عصر.	 

أدوات قديمة أو صور لها ومعلومات عنها.	 

املرشوُع الّسادس: مهرجان )حامة الديار( يتضّمن األنشطة اآلتية:

بطاقات شكر للجيش العريّب الّسورّي.

أغانَي.	 

مسرحيًة تتحّدث عن بطوالت الجيش العربّي الّسورّي.	 

زيارَة جرحى الجيش العربّي الّسورّي.	 

بطاقة شهيد: تحتوي صورة للشهيد ومعلومات عنه.	 

املرشوع الّسابع:  تصميم )أطلس جغرايفّ( يتضّمن صوراً أو رسومات 

تتضّمن معلومات أساسيّة عن:

معلومات عن القمر وأطواره.	 

صفحة لمشكلة بيئيّة نعانيها وحلول لها.	 

المياه العذبة في وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة.	 

المناطق التضريّسية في وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة )ساحليّة، جبليّة غربيّة، داخليّة(.	 

ُخطُواُت املرشوعِ:

اختياُر المجموعة )مكّونة من أعضاٍء وقائٍد يختارُه األعضاُء(.١. 

تسميُة المشروِع.٢. 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنيٍّ لتنفيِذ المشروِع.3. 

جمُع المعلوماِت، والبْدُء بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة.4. 

عرُض المشروِع.٥. 

تقويُم المشروِع.٦. 
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تأليف 

فئة من المختصين

حقوق الطباعة والتوزيع محفوظة للمؤسسة العامة للطباعة

حقوق التأليف والنرش محفوظة للمركز الوطني لتطوير املناهج التبوية

وزارة التبية - الجمهوريّة العربيَّة السوريَّة


