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المقدمة
ِل إلــى بنــِاء شــخصيٍّة متميـّـزٍة للمتعلـّـمِ فــي  تهــدُف الدراســاُت االجتماعيـّـةُ فــي الصــفِّ األوَّ
بدايــاِت مراِحلــِه التربويـّـِة، وتطويــِر قُدراِتــِه االجتماعيـّـِة ببنــِاء عالقــٍة ســليمٍة متينــٍة فّعالــٍة بزمالِئــِه 
، وأُســرِتِه، وأفــراِد مُجتمعــِه، وتعريِفــِه األحــداَث الُمحيطــةَ بــِه َوفـْـَق الزمــاِن والمكاِن  فــي الصــفِّ
ــمٍ  ــِن قي ــِة، وتكوي ــِة الفاعل ــِس المواطن ــى أُس ــِة عل ــِة المبنيّ ــِه الوطنيّ ِّت ــِن هوي ــى تكوي للوصــوِل إل
أخالقيـّـٍة لديــِه يجّســُد بهــا فَْهَمــُه مبــادَئ التّنميــِة الُمســتدامِة َوفـْـَق وثيقــِة اإلطــاِر العــامِّ للمنهــاِج 

، ووثيقــِة المعاييــِر الوطنيــِة المطــّورِة. الوطنــيِّ

وينطلــُق هــذا الكتــاُب مــن مجموعــِة أنشــطٍة يتمّكــن بوســاِطتها المتعلـّـُم مــن تطويــِر قدراِتــِه 
ــُه  ُ ــِل، وتجعل ــِه ُحــبَّ االستكشــاِف والبحــِث والتحلي ــُز لدي ــَف وقصــٍص تَْحفِّ ــّرِض لمواق بالتع
قــادراً علــى فهــمِ مشــاعِرِه والتعبيــِر عنهــا، ومعرفــِة ســماِتِه ومواِهبــِه، وتشــّجُعُه علــى الحــواِر 

والمناقشــِة.

وراعــت المناهــُج التربويّــةُ المطــّورةُ فــي مــادِّة الدراســاِت االجتماعيّــة بنــاء قــدرات 
المتعلـّـم، وتعزيــز عالقتــه بمحيطــه، وســالمته الشــخصيّة، والتعــّرف علــى البيئــة، لينطلــق منهــا 
ــَر أنشــطٍة تهــدُف إلــى تربيتــه تربيــةً وطنيّــةً ســليمةً تجعــل منــه  إلــى تعزيــز انتمائــه الوطنــي عب
ــالً بجــذوره العميقــة المرتبطــة بمجتمعــه وتراثــه، ومتطلعــاً لمســتقبل مبنــيٍّ علــى  مواطنــاً متأصِّ
محبــة وطنــه ويحّفــزه علــى المحافظــة عليــه وتطويــره بمــا يتَّفــق مــع تحقيــق متطلِّبــات التنميــة 

المســتدامة.

ــَق الفائــدَة والُمتعــةَ التــي تُشــّجُع الُمتعلـّـَم  وقــد ُروعــي عنــَد تأليــف هــذا الكتــاِب أْن يحّق
علــى متابعــِة أنشــِطتِه والتنّقــِل فــي موضوعاِتــِه المختلفــِة بطرائــَق مشــّوقٍة تمّكنـُـُه مــن الوصــوِل 

إلــى غاياِتــِه التربويـّـِة مــن المــادِّة بســهولٍة ويُْســٍر.

المؤلّفون  



معناها األيقونة
أاُلحُظ عناصَر الّصورِة

أكتُب في المكاِن الُمخّصِص للكتابِة

أُلّوُن بمفردي شكالً مرسوماً أو أُصّمُم شكالً وأُلّونُُه

أتعاوُن أنا ورفاقي على إنجاِز العمِل

أَُؤدّي دوراً بمفردي أو مَع رفاقي

أُحاِوُر رفيقي

أعمُل مَع عائلتي

أَلعُب وأتعلّم

أُعبُّر عن ِفَكري ومشاعري

 أفّكُر بمفردي ثمَّ أعبّر 

أعدُّ 

أصغي إلى األغنية 

أستمع 

12
4

3



رقم الصفحة عدد الحصص الدرس الوحدة

الفهرس

10 3 من أنا؟

أنا
12 2 نتشابُه ونختلُف

14 2 مشاعري

16 2 كيَف أُميض يومي؟

18 3 أنا قادٌر

20 3 سأُحّقُق هديف

24 2 صغار كبار

أنا وأنت
26 2 أنا وأرسيت

28 2 أحّب املساعدة

30 3 آداب الحوار

34 2 أَعُبُ الشارع بأمان

سالمتي
36 2 ألعُب بأمان

38 2 ً أبقى حذرا

40 2 اللُّقاح حّقي

4



رقم الصفحة عدد الحصص الدرس الوحدة

74 3 سورية القلب

وطني
76 3 آثار من وطني

78 3 صور من وطني

80 3 ً لنعمل معا

84 2 حّصالتي

86 3 معرضنا الجميل

52 2 الطبيعة واملزرعة

بيئتي
56 2 األصدقاء األربعة

58 3 طبيعتنا الجميلة

62 3 أغىل من الّذهب

66 2 كنزنا الثمني

68 3 رحلة يف الفضاء

44 2 يف مدرستي

46مجتمعي 3 حقوقي وواجبايت

48 2 يل دور

88 أربُع حصص ملشاريع كل فصل مرشوعات لإلنجاز
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خطة توزيع المنهاج

من أنا؟

الفصل 
األول

نتشابُه ونختلُف

مشاعري

كيَف أُميض يومي؟

أنا قادٌر

سأُحّقُق هديف

صغار كبار

أنا وأرسيت

أحب املساعدة

آداب الحوار

أعب الشارع بأمان

ألعب بأمان

أبقى حذراً

اللقاح حقي

الطبيعة واملزرعة

األصدقاء األربعة

مشاريع الفصل األول 
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يف مدرستي

الفصل 
الثاني

 من حقوقي وواجبايت

يل دور

طبيعتنا الجميلة

أغىل من الذهب

كنزنا الثمني

رحلة يف الفضاء

سورية القلب

آثار من وطني

صور من وطني

لنعمل معاً

حصالتي

معرضنا الجميل

مشاريع الفصل الثاين 

7



الوحدة األولى
أنا

89



الدرس األول: َمْن أنا؟

الدرس الثاين: نتشابُه و نختلُف

الدرس الثالث: مشاعري

الدرس الرابع: كيَف أُميض يومي؟

الدرس الخامس: أنا قادٌر

الدرس السادس: سأُحّقق هديف

89



َمْن أنا؟

 اسمي سامٌر
 عمري ستُّ سنواٍت،

 وأنا من محافظِة حلَب
أسكُن يف الالذقيِّة-حيِّ مرشوِع الّزراعِة  

أحبُّ لعبَة كرِة القدِم.

أنا اسمي لوٌز معروٌف 
 ، بالدبِّ البّنيِّ السوريِّ
عمري سنٌة، وأعيُش يف 

الغابِة، سأراِفُقكم خالَل 
هذا العاِم.

أستطيُع التعريَف بنفسي.  

 صباُح الخريِ أطفايل ..
أهالً بكم يف يوِمكم األّوِل يف املدرسِة 

أَُعرِّفُُكْم بنفيس.

اسمي: .......................................

من محافظِة: ..............................

أسكُن يف: ...................................

........................................ : أحبُّ

أستمُع إلى معلّمي / معلّمتي:
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1
. أستطيُع وضع إشارٍة تحَت ما أحبُّ  

أُحّدُث رفاقي بما أحبُّ أْن أفعَل.  

الجنس:

االسم:

٥٦٧العمر:

أمألُ بطاقتي بمساعدة عائلتي

1011



نتشابه ونختلف

أاُلحُظ رفاقي سامراً وليَن وليثاً.  

بَم يتشابُه سامٌر وليُن وليٌث؟ وبَم يختلفون؟  

يتشابهون أو يختلفون بـ :

لون العينني

لون الشعر

لون البرشة

الطول
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2 أاُلحُظ أنا وزمالئي هذا الفريَق المكّوَن من تالميِذ الصفِّ األّوِل.  

بَم يتشابُه هذا الفريُق؟ وبَم يختلف؟  

أستطيُع أْن ألعَب مع رفيقي/ رفيقتي في الصفِّ لعبةَ التشابِه واالختالِف.  

أستطيُع البحَث عن رفاقي الّذيَن يشبهونَني بـصفٍة من الّصفاِت الجسديّة.  
أستطيُع البحَث عن رفاقي الّذيَن يختلفوَن عنّي بـصفٍة من الّصفاِت الجسديّة.

نتشابُه ونختلُف ... يجمُعنا الّصفُّ األّوُل.

ونحن أيضاً نتشابُه 
ونختلُف، فمّنا األبيُض 

!.. واألسوُد والبّنيُّ
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مشاعري

  أاُلحُظ الّصورة، وأُعبُّر عّما حدث في عيِد ميالِد سامٍر.

َف مشاعِر اآلخريَن من إيماءاِت وجوهِهم مُبيّناً الّسبَب. أستطيُع تعرُّ  
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3
أنا قادٌر على وصِل الّصورِة بالّشعوِر المناسِب.  

فرح خوفغضبحزن

أستطيُع تقليَد إيماءاِت وجِه سامٍر وأصدقاِئه مُسّمياً الّشعوَر.  

  أستطيُع أْن أُكمَل رسَم الوجِه الذي يُعبُِّر عن شعوري اآلَن مُبيّناً الّسبَب.

أنا أشعُر بالفرِح 
عندما أتناوُل الفاكهَة.
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كيَف أُميض يومي؟

أنا قادٌر على ترتيِب أنشطِة سامٍر اليوميِّة على الخطِّ الّزمنيِّ بداللة األلوان.  12
4

4

البداية

1617



4
أنا قادٌر على ترتيِب ستٍّة من أنشطتي اليوميِّة  12

4

. باستخدام األعداد من ) 1-6 ( على الخطٍّ الّزمنيٍّ

ترتيب أنشطتي اليوميّة يساعدين يف تنظيم وقتي

رسالة إىل املعلّم/ـة: ترك الحّريّة للمتعلّم يف ترتيب أنشطته كام يريد. مع مناقشته وتوجيهه.

البداية

أنا أناُم يف الشتاء 
 طوَل اليوم

)ُسباٌت شتوّي(.
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أنا قادٌر

أاُلحُظ الذي يستطيُع فعلَُه كلٌّ من جوليا وسامٍر.  

وأنا أيضاً أستطيُع أْن ألعَب 
الجمباَز مبهارة، ... انظْر

حركٌة رائعة.

كيَف استطعَت فعَل هذا؟ 

انظري يا جوليا إىل 
ما أفعلُُه برسعة.

وماذا تستطيُع أْن 
تفعَل أنت؟ 

أُحّدُث رفاقي في الّصفِّ عن األعماِل التي أستطيُع أَدَاءَها، وتُميّزني من اآلخرين.  
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5
أُحاوُر رفيقي في األعماِل التي تُّميُز هؤالِء األطفاَل وهم بعمر  
ستِّ سنواٍت، وكيفيِة تطّوِرها عنَدهم، وهم في عمِر الّشباب.

أُعبُّر عن العمِل الذي أَُؤدّيه ويُميّزني من اآلخرين اآلن، وعندما أُصبُح شابّاً.  

 رسالة إىل املعلّم/ـة: ساعِد املتعلّمنَي عىل اكتشاِف األعامِل التي متيّزهم،
وشّجعهم عىل تنميِتها وتطويرِها وفَق مراحلِهم العمريّة وقدراتهم.

وأنا قادٌر عىل الرّقِص 
يف الّسريِك لتصّفقوا يل.
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سأحّقُق هديف

أاُلحُظ كيَف لعَب كلٌّ من سامٍر وجوليا لعبةَ )سؤال وجواب( بتبادِل الكرة.  

هديف أن أكون قادراً عىل 
تركيب لوحٍة كبريٍة ِبِقطَعِ البزل 

ما هدفُِك يا جوليا؟ 

هديف العزُف عىل 
آلة األكورديون..

ما هدفَُك 
يا سامُر ؟ 

نلعُب معاً لعبةَ )سؤال وجواب( بتبادِل الكرة.  

 ....................
ما هدفَُك يا 

....................
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6
أستطيُع مساعدَة جوليا في ترتيِب مراحِل تحقيِق هدِفها مُستخدماً األعدادَ.  12

4

٤

أستطيع تحديَد مراحِل تحقيِق هدفي الذي ّحددتُه أَمامَ زمالئي.  

وأنا ِمثْلُكْم حاولُت 
الحصوَل عىل العسل 
وما زلُت أُحاوُل رغَم 

لسعِ الّنحالِت ..

١- تحديد الهدف

٢- تنظيم الوقت

٣- التدريب

٤- إعادة املحاولة يف حال  

عدم تحقيق الهدف.

أفكُر بـ :

2021



الوحدة الثانية
أنا وأنت

2223



الّدرس األّوُل: صغاٌر كِباٌر

الّدرس الثاين: أنا وأرُسيت

الّدرس الثالُث: أُقّدُم املساعدَة

الّدرس الرابُع: آداُب الِحواِر

2223



صغاٌر كباٌر

أنا صديقكم كرمٌ، سأعّرفُكم نفسي وعائلتي التي تسكُن في مدينة ِحْمَص.  

عمري ثالُث سنواٍت وألعُب باملكّعبات. 

عمري أربُع سنواٍت وأحاوُل بناَء شكٍل أحبُّه.

عمري خمُس سنواٍت وأتعلُّم ركوَب الّدراجة.

عمري سنٌة يف هذه الّصورة. 

عمري سنتان وأحاوُل صعوَد الّدرج.  

هذه صوريت يف أّوِل يوٍم يل يف املدرسة، أصبح 

عمري ستَّ سنني.

أستطيُع كتابةَ األعداِد داخَل كلِّ دائرٍة مُراعياً الترتيَب من األصغِر إلى األكبِر.  

بإمكانكم استعراُض صوركم بمشاركة عائلتكم من عمِر سنٍة إلى ستِّ سنوات.  
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1
هُ. أتحّدُث عن رعايِة كرمٍ َجدَّ  

أُحاوُر رفاقي في رعايتي جّدي أو جدتي.  

ُث إلى رفاقي عن إنساٍن أو نباٍت أو حيواٍن أعتني به. أتحدَّ  
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أنا وأرُسيت

مروى

رهف

األماألبيارس

أحلُّ اللغز اآلتي:  

 إذا كاَن أبي أكبَر من أُمّي.
 ورهُف أكبُر منّي، وأنا أكبُر من مروة.

فمن أنا؟

أهالً بكم يف قريتي الجميلة 
عىل ِضفاف نهِر الُفرات يف 

محافظِة ديِر الزّور

أتعاوُن مع مجموعتي في ترتيب أفراد أسرة ياسر من األصغر إلى األكبر.  

2627



2
أاُلحُظ ترتيَب أسرة ياسٍر على الخطِّ الّزمنيِّ من األكبر إلى األصغر.  

أكب

مروةيارسرهفاألماألب

أصغر

أستطيُع ترتيَب أفراِد األسرِة التي أعيُش معها من األكبِر إلى األصغِر  
. على الخطِّ الّزمنيِّ

أصغر أكب

رسالة إىل املعلّم/ـة: إذا مل يتمّكن املتعلّم من الكتابة ميكُنُه 

أن يرسَم شخصيّاِت أرَستِه ُمراعياً ترتيبَها من األكِب إىل األصغِر.

2627



أحُب املساعدَة

أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ وأُعبُِّر عنها:  

2829



3
أُحاوُر رفيقي في المساعدِة التي تحتاُج إليها األسرة.  

أُحاوُر رفاقي في المساعدِة التي تحتاُج إليها األسرة.  

لو كنُت مكاَن سارَة فما المساعدةُ التي يُمكُن أْن أُقّدمها؟  

أُمثُّل بمشاركة رفيقي عمالً قّدمُت فيه المساعدَة ألحِد األشخاص.   

أنا قادٌر على رسمِ وجه هذا الّشخِص مُوّضحاً شعوره قبَل تقديمِ المساعدِة له  

وبعَدها.

بعدقبل

ونحن الّدببة 
نتساعُد عند عبورنا 

مناطَق خِطرٍة.

2829



آداب الحوار

هو لذيٌذ ومفيٌد 
لجسِم اإلنسان 

َحاَل .. َمْهالً مهالً .. ميكُنِك 
قوُل ما تريدين؛ لكن بعَد 

أْن يُِتمَّ رامي حديثَُه.

طفلتي الجميلة! لنتكلّْم 
بصوٍت منخفض، وتذكّري 
اإلصغاَء إىل اآلخريَن عنَد 
كالمهم وعدَم مقاطعتهم.

شاهدُت يف التّلفاز برنامجاً 
عن خرياِت بالدي ... 

فالبندورُة التي تُزرُع يف ...

البندورُة التي تُزرُع 
يف درعا طعُمها لذيٌذ. 

شكـ ... طبَُق الخضاِر 
والفواكه لذيٌذ جّداً

أُّمي أريُد أْن 
أُخبَِك شيئاً.

نعم و أنا أحبُّ 
الخضاَر والفواكه. 

3031



4
أُبيُّن رأيي في سلوِك َحاَل.  

ما آداُب الحوار التي يمكُن لَحاَل االلتزامُ بها برأيك؟  

خلَف كلِّ باٍب مجموعةُ أطفاٍل ...  
أختاُر الباَب الذي سأدخُل منه ألُشارَك األطفاَل اللّعَب مُبيّناً الّسبَب.

رسالة إىل املعلم/ـة: أخِب املتعلّمنَي برضورِة االلتزاِم بآداِب الحواِر 
بكلِّ األنشطِة واملناقشاِت مع رفاقهم.

3031



الّدرس األّوُل: أَْعُبُ الّشارع بأمان

الّدرس الثاين: ألعُب بأمان

الّدرس الثالُث: أبقى َحِذراً

الّدرس الرابُع: اللُّقاح حّقِي

الوحدة الّثالثُة
سالمتي





أعُبُ الّشارَع بأماٍن

أاُلحُظ الّصورتيِن اآلتيتيِن مُعبِّراً عنهما:  

أُحاوُر زميلي للوصوِل إلى الطريقِة اآلمنة لعبوِر الّشارِع.  

رسالة إىل املعلم / ـة: تنبيه التالميذ عىل رضورة الوقوف عندما تكوُن اإلشارُة 
بلوٍن برتقايلٍّ للسيّاراِت ألنّه يعني استعداد السيّارات للّسري أو الوقوف.

3435



1
  أُْخِبُر األصدقاءَ كيفيّة عبوِر الّشارع بأماٍن:

أُلّوُن الّضوءَ المناسَب من  

إشارِة الُمروِر كي تقَف  

الّسيّاراُت ويعبَُر حازمٌ  

الّشارَع بأماٍن.  

ً األدواَر اآلتيةَ: ألعُب أنا ورفاقي لعبةَ عبوِر الّشارِع بأماٍن مُمثاّل  

 )إشارة المرور - شرطّي الّسير - الّسيّارات - الماّرة( في الغرفِة الّصّفيِّة
أو باحِة المدرسة.

3435



ألعُب بأماٍن

أُحاوُر رفاقي في معرفِة األماكِن التي ألعُب فيها بأمان، واألماكن التي أتعّرُض فيها  
للخطر.

أستخدم إشارًة زرقاءَ √ لألماكن التي ألعُب فيها بأمان،  

وإشارَة Χ لألماكن التي أتعّرُض فيها للخطر مُوّضحاً الّسبَب.  

أنا أتجّنُب املنحدرات 
الشديدة

3637



2
أنا قادٌر على وضِع إشارٍة زرقاءَ  √ بجانِب المكاِن اآلمِن للّعب،  

وإشارٍة حمراءَ  Χ بجانِب المكان غيِر اآلمِن في الّصوِر اآلتية:  

أتحّدُث إلى رفاقي عن مكاني الذي ألعُب فيه.  

رسالة إىل املعلّم / ـة: حاور التالميذ يف األماكن التي تحّدثوا 
عنها وعرّفهم أنها كانت آمنة أو ال موّضحاً السبب.

3637



ً أبقى َحِذرا

أالحُظ الّصوَر اآلتيةَ معبّراً عنها:  

أستطيع وضع إشارٍة حمراءَ  Χ حول األشياء التي تَُعدُّ خطراً على سالمتي.  

أُحاوُر رفاقي في خطورة هذه األشياء على سالمتي.  

3839



3
  أنتم قادرون على إيصاِل يزٍن إلى األشياء التي يستخدمها بأمان،

واألشياء التي يستخدمها بحذر، وإبعاده عن األشياء التي تَُعدُّ خطراً عليه.

مستخدمين اللون األخضر )استخدام آمن( واللون األزرق )استخدام بحذر( 
واللون األحمر )استخدامها خطر(.

رسالة إىل املعلم / ـة: حاور املتعلّمني يف إمكان استخدام 
األشياء التي تناسب أعامرهم.

ما األشياء األخرى التي علينا أن نحمَي أنفسنا منها؟

3839



اللُّقاح حّقي

أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ معبّراً عنها:  

أتوقُّع وأتحّدُث عن مشاعر األطفال في الّصورة.  

أرسُم ما يعبُّر عن شعوري عندما آخذ اللّقاح  

مُبيّناً الّسبَب.  

أشعُر بـ   

4041



4
أاُلحُظ الّصورة مُستمعاً إلى معلّمي:  

ملاذا نأخذ اللّقاح؟

تقّدُم الجمهوريّة العربيّة 
الّسوريّة اللّقاح مجاناً 

لكلِّ أطفالها لحاميتهم 
من األمراِض الخِطرة، ألنّها 

تريدهم أصّحاَء أقوياَء

 ألّوُن العبارة اآلتية:

ِمن حّق كلِّ طفٍل الحصوُل على الّرعايِة الّصحيِة.  

أستطيُع مع زمالئي ذكَر حقوٍق أُخَرى يوفُّرها وطنُنا ألطفاِلِه.  

4041



الوحُدة الّرابعُة
مجتمعي

4243



الّدرس األّوُل: يف مدرستي

الّدرس الثاين: حقوقي وواجبايت

الّدرس الثّالُث: يل دوٌر

4243



يف مدرستي

أنا قادٌر على اختياِر الّسلوِك الذي أراهُ مُناسباً، مُعلاّلً الّسبَب.  

4445



1

أَتحّدُث إلى رفاقي عن ُسلوٍك غيِر سليمٍ آراهُ في مدرستي،  
وأذكر الّسلوَك الّسليَم برأيي.

رسالة إىل املعلّم/ـة: حاور املتعلّمني يف الّسلوكات الصحيحة 
ضمن املدرسة وآثارها

4445



حقوقي وواجبايت

أُعبُّر عن الّصورة اآلتية:  

أنا قادٌر على مَْعرفِة سبِب حزِن الطّفل.  

ما الحقُّ الذي ُحِرمَُه الطفُل؟  

أُحاوِر رفاقي في واجبي تجاه أماكِن اللّعِب  

4647



2
أعبُّر عن حّقي وواجبي في الصور اآلتية  

أذكُر واجباٍت أخرى تجاه مدرستي.  

4647



يل َدْوٌر

أُعبُّر عمَّا يفعلُه أفرادُ األسرة.  

أُحاوُر رفاقي عن دوِر كلِّ فرٍد من أفراِد اأُلسرة  

سأُِعدُّ وجبَة الغداِء، 
أّما أنتم فهناَك ما 
تستطيعوَن عملَه.

١

أنا سأُرتّب األلعاَب 
وأُعيُدها إىل مكانها

٢

وأنا سأُعيد القصص 
إىل املكتبة.

٣

أما أنا فسأصلُح 
دراجة عال

٤

وأنا أجمُع طعامي.  

4849



3
أُعبُّر عن الّدور الذي يَُؤدّيِه األطفاُل في الّصور.  

ُث إلى رفاقي عن دوري داخَل أُسرتي. أَتحدَّ  

أُعبُِّر عن الّدوِر الذي يرغُب األطفاُل في أدائه لبناء وطننا.  

أَتحّدُث إلى رفاقي عن الّدوِر الذي أرغُب في القيامِ به لبناء وطني.  

رسالة إىل املعلم/ـة: حاوِر املتعلّمنَي يف فكرِة أّن لكلِّ ِمّنا دورَُه. 

4849



الوحدُة الخامسة
بيئتي

5051



الّدرُس األّوُل: الطّبيعُة واملزرعة

الّدرُس الثّاين: األصدقاء األربعُة

الّدرُس الثّالُث: طبيعتُنا الجميلُة

الّدرُس الرّابُع: أغىل من الّذهِب

الّدرُس الخامس: كنزُنا الثّمنُي

الّدرُس السادس: رحلٌة يف الفضاِء

5051



الطبيعة واملزرعة

لنلعْب معاً لعبَة تقليِد 
الحيوانات و لنحزِر اسَم 
الحيواِن، وأين يعيش يف 

الطبيعة أم يف املزرعة؟

لنلعْب مع معلّمتنا اللّعبة ذاتَها ونُعبُّر بالّصوت وحركِة الجسِد.  

5253



1
ألّوُن حيوانات يمكنني تربيتها في مزرعتي:  

أذكُر حيوانات أخر يمكنني تربيتها.  

هل يمكنني تربية الزرافة أو الفيل في مزرعتي؟ ولماذا؟  

أتحّدث عن الحيوانات التي تعيش في الطبيعة )الغابة، الصحراء، المرج(،  

وال نربيها في المزرعة. مستعيناً بالصور اآلتية:

أذكُر حيوانات تعيُش في الطبيعة )الغابة - المرج - الصحراء(.  

5253



أختار النباتات التي يمكنني زراعتها في مزرعتي:  

أذكُر نباتات أخر يمكنني زراعتها.  

5455



1
أتعاوُن مع صديقي لوصل صورة الحيوان والنبات بالمكان المناسب له:  

الغابة

املزرعة

الصحراء

املرج

5455



األصدقاُء األربعُة

أستطيُع أْن أُسّمَي األصدقاءَ من صورهم.  

أنا صاحُب الثلوج 
واألمطار والحرارة 

املنخفضة، من أكون؟

أنا صاحُب األرض 
الخرضاء والحرارة 

املعتدلة، من أكون؟

أنا صاحُب الّشمس 
الّساطعة والحرارة 

املرتفعة، من أكون؟

أنا صاحُب الرياح 
والحرارة املعتدلة، 

من أكون؟

من هم األصدقاء األربعة؟ ................................  

5657



2
أنت قادٌر على اكتشاف الّشيِء الُمخالف في كلِّ صورٍة، ووضع إشارٍة عنده.  

أتحّدُث عن األشياء التي أُحبّها في الفصول  

رسالة إىل املعلم/ـة: رضورة إرشاك جميع طاّلب الّصف يف األنشطة 
ولهم الحّريّة يف التعبري مع الرتكيز عىل الحرارة واألمطار يف الفصول.

أشارُك رفاقي في مسرحيّة األصدقاء األربعة.

5657



طبيعتُنا الجميلُة

أاُلحُظ وأُصغي إلى معلّمي:  

بعَد أن انتهينا من تعليِق 
اللّوحة نحن قادرون عىل 
اختيار يشٍء منها لرنسَمُه 

ونسّميه.

5859



3
أستطيُع المشاركةَ برسمِ شيٍء من اللّوحة في المكان الفارغ  

وتسميتِه  

أُعبُِّر عن الّشيء الذي رسمته.  

رسمُت طيوراً فوق 
رسمُت شيئاً جميالًمكاٍن واسعٍ أخرَض

رسمُت جبالً وبحراً
رسمُت ............

أنا كنت أعيُش يف 
جباِل القلمون بريِف 

دمشَق..

5859



أاُلحُظ الّصوَر في العمود األّول وأرسُم مثلها في العمود الثاني.  

واٍد

سهل

تّل

جبل

  أتحّدُث أمام رفاقي عن األشكاِل التي رسمتُها.

  ترغب القيام برحلة إلى الطبيعة ... أيَّ األماكِن الطبيعيِة تُفّضل؟ ولماذا؟

6061



3
أاُلحُظ الّصورتين اآلتيتين:  

  ما الفرُق بين الّصورتين برأيك؟ من أّي جهٍة تشرُق الّشمس صباحاً؟

من أّي جهٍة تغرُب الّشمس مساءً؟  

أنا قادر على كتابة الجهات األساسيّة  

اعتماداً على أن مكان شروق الّشمس هو الشرق.  

رسالة إىل املعلم / ـة: نجعل الرّشق عىل مييننا فيصبُح يسارَنا الغرُب وأماَمنا الّشامُل وخلَفنا 
الجنوُب، ونلعب لعبة الجهات اعتامداً عىل مكان رشوق الّشمس عىل ّصفنا. 

6061



أغىل من الّذهِب

أُصغي لمعلمي / لمعلمتي ماُلحظاً الّصورَة اآلتيةَ:  

لنتساعَد ومنألَ 
الحوَض بالرتبِة. 

زينُة .. ما الرّتبُة؟

6263



4
لو سألََك طفٌل صغيٌر عن التّربِة فبماذا ستجيُب؟  

أستطيُع كتابة لون كّل تربة في مكانها الّصحيح. مستعيناً بالّصورة اآلتية:  

لنفّكْر معاً، ونكمِل األحرَف الناقصةَ ِلنتعّرَف مَن يستفيُد ِمن التّربِة.  

ان نوحنسإ

6263



أستطيُع أْن أرسَم صَوراً تُظِهُر بعَض فوائِد التّربِة.  

أُحاوُر رفاقي في األشياِء التي تُصنَُع من التّربِة باالستعانِة بالّصور.  

6465



4
لنفّكْر في سبِب وضِع الّرماِل في أماكِن لَِعِب األطفاِل في الحدائِق العامِّة.  

صديقايت الّنحالُت تصنْعَن 
يل العسَل ببيوٍت من 

الرّتبِة الطينيِّة.

رسالة إىل املعلم / ـة: نرتك للمتعلّم حّريّة التعبري 
عن معنى الرّتبة مبا يخدم الّدرس.

6465



كنزُنا الثّمنُي

أُحاوُر رفيقي فيما أراهُ في الّصوِر اآلتيِة:  

سمُك الّسلّوِر ال يعيُش 
إاّل يف مياِه النهِر العذبِة 

يا ماسُة

أسامٌك يف نهر 
العايص؟!

سأخرُج لرشِب 
املاِء العذِب

أحبُّ السباحَة 
يف املياِه املالحِة 

بحريُة ماٍء عْذٍبنَبٌع ماؤه عْذٌب

6667



5
أنا قادٌر على كتابِة الشيء المشترِك في الّصوِر األربِع الّسابقِة.  

 

أستطيُع اآلن إكماَل العبارِة اآلتيِة:  

مياهُ النِّهر والنّبِع والبحيرِة َعْذبةٌ، أمّا مياهُ البحِر فهي   

لنتحاوْر معاً حوَل فوائِد المياِه.  

أنا قادٌر على رسمِ فائدٍة للمياِه.  

أُحاوُر رفاقي .. كيف أتصّرُف ألحافَظ على كنِزنا الثّميِن؟  

رسالة إىل املعلم / ـة: أُحاوُر املتعلّمني يف ِفَكرِهم.

وأنا أذهُب إىل 
البحريِة القريبِة ألسبَح 

فيها وأتلّذَذ بتناوِل 
بعِض الّسمِك. 

6667



رحلٌة يف الفضاِء

أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ مُعبّراً عنها:  

عطارد 

األرض 

الزهرة 
املريخ 

املشتري 

زحل 
نيبتون 

أورانوس 

6869



6
أستطيُع َعدَّ الكواكِب ابتداءً من الكوكب األقرب إلى الّشمِس.  12

4

وكتابةَ عدِدها ضمَن دائرٍة فارغٍة.   

  أكتُب اسَم الكوكب الذي نعيُش عليه 

أنا قادٌر على رسمِ المجموعِة الّشمسيِة.  

أُشارُك رفاقي معلوماتي عن الفضاء.  

6869



لنالحْظ معاً موقَع الجمهوريّة العربيّة السوريّة على سطِح كوكِب األرِض.  

دمشق

البحر املتوسط

تركيا

العراق

األردن

تُعدُّ الجمهوريّة العربيّة السوريّة 
جزءاً من وطننا العريب الكبري 

وتطلُّ من جهة الغرب عىل البحر 
ط. املتوسِّ

7071



6
أنَت تستطيُع وصَل النِّقاِط لرسمِ خريطِة وطننا الحبيِب  

الجمهوريّة العربيّة السوريّة.  

دمشق

ُ

أستطيُع تركيَب األحرف ألحصَل على اسم عاصمة الجمهوريّة العربيّة السوريّة.  

أنا عاصمُة الجمهوريّة 
العربيّة الّسوريّة، من أكون؟؟

ـقـشـمـد

7071



الّدرُس األّوُل: سوريُة القلب

الّدرُس الثّاين: آثاٌر من وطني

الّدرُس الثّالُث: صوٌر من وطني

الّدرُس الرّابُع: لنعمْل معاً

الّدرُس الخامُس: حّصالتي

الّدرُس الّسادُس: معرُِضنا الجميل

سادسة
الوحدُة ال

ي
وطن





سوريُة القلب

: أاُلحُظ الّصورة وأُصغي إلى النشيِد العربيِّ السوريِّ  

؟ برأيَك لماذا يرفُع الفريُق العلَم العربيَّ الّسوريَّ  

أنا قادٌر على تلويِن علِمنا  

. العربيِّ الّسوريِّ  

رسالة إىل املعلم / ـة: بإمكانَِك أْن تنشَد النشيَد العريبَّ الّسوريَّ مع التالميِذ.

حامَة الدياِر عليكم سالم

أبْت أن تذلَّ النفوُس 
الكرام

7475



1
أستطيُع أْن أرسَم دائرًة حوَل الطفِل الذي يحمُل رمزاً من  

رموِز الجمهوريّة العربيّة السوريّة.  

برأيَك لماذا وقَف األطفاُل المشاركيَن في المخيّمِ باحترامٍ عنَد رفِع العلمِ العربيِّ   

السوريِّ وسماِع النّشيِد الوطنّي للجمهوريِّة العربيِّة الّسوريِّة.  

 

7475



وريَّة الُجمهوريَّة العَربيَّة السُّ

آثاٌر من وطني

أاُلحظ الّصوَر اآلتية:  

الفئة النقديّة التي تحملها الّصورة األولى:   

الفئة النقديّة التي تحملها الّصورة الثانية:   

أصُف اآلثار الموجودة على الفئات النقديّة.  

7677



2
في الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة الكثيُر من اآلثار مثل الجامع األموّي  

في دمشَق، وقلعِة حلَب، واألبجديِّة في الالذقية، وتمثاِل المغنّية أورنينا  

ِج بُصرى الَشام األثرّي في درعا. في دير الزور، ومَُدرَّ  

  أنا قادر على وصِل آثار الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة بالمحافظة التي تقع فيها.

رسالة إىل املعلم / ـة: محاورة املتعلّمني يف معنى كلمة آثار 
مستخدمني كلامت مثل: قلعة - جامع قديم - نقود. 

  أستطيع التفكير ومعرفة معنى كلمة آثار.

7677



وريَّة الُجمهوريَّة العَربيَّة السُّ

صوٌر ِمن وطني

أاُلحظ الّصورتين وأجيُب:  

مكاٌن جميٌل يا أيب.

ما الفرُق بين الّصورتين.  

ما هذا ؟ إنّه املكان 
نفُسُه. 

7879



3
أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ مستمعاً إلى معلّمي:  

أُريد أن تشرتَي يل 
لعبًة الكرتونيًّة.

ملاذا ال تلعب مع 
أصدقائك يف الحديقة؟

لكن يا أيب هذه ألعاب 
جميلة؛ أمل يكن لديكم 

مثلها؟

ال، كان لدينا ألعاٌب 
جميلٌة أيضاً.

أُعبُّر عن لعبٍة أُحبّها مُعلاّلً الّسبب.  

أستطيُع أن أسأَل عائلتي عن لُعبٍة قديمٍة كان يلعبُها األطفاُل في الماضي وألعبها مع   
رفاقي.

وأنا أحبُّ اللّعَب 
مَع األصدقاِء.

7879



ً لنعمل معا

أالحُظ الّصورَة اآلتيةَ مستمعاً إلى معلّمي:  

ماذا تصنُع من 
الخشِب يا أيب؟

وأنا أزيُّنها يا 
أوُس. 

أصنُع الصناديَق 
الخشبيَة. 

رسالة إىل املعلم / ـة: أحاوُر التالميَذ باملهنة

التي يفّضلونَها ملستقبلِهم.

8081



4
أالحُظ الّصوَر اآلتيةَ مُعبّراً عن األعماِل التي أُشاهدها في كلِّ صورٍة:  

أصُف بلغتي األدواَت التي يستعملها كلٌّ منهم؟  

وأنا أصيُد السمَك مبهارة

8081



8283

أستمُع من معلّمي / معلّمتي للحواِر اآلتي:  

بالطبعِ يا بنّي لقد تطّورِت 
اآلالُت كثرياً وأصبحنا نُنجز 

برسعٍة أكْب.

أوّضح الفائدة من تطّور بعض األدواِت.  

أيب هل اختلفت هذه اآللة 
عام كانت عليه يف املايض؟



8283

4
أستطيُع أن أصَل بين األدواِت في الماضي، وما يقابلها في الوقت  

الحاضر.  

أستطيُع أْن أختاَر ِمهنةً، وأُمثّلَها أمامَ رفاقي.  



َحّصالتي

أاُلحُظ الّصورة اآلتيةَ مستمعاً إلى معلّمي:  

هذه لكم لتجمعوا 
فيها النقود

كريم: أشكرَك يا 
أيب، حّصالٌة رائعة

غيث: أشكرك يا أيب، 

ولكني ال أرى لها رضورة

8485



5
أنا سأشرتي 

السيارة الحمراء

  ما شعوُر كريمٍ 

ما شعوُر غيٍث   

ما سبُب شعوِر كريمٍ؟  

ما سبُب شعوِر غيٍث؟  

ما شعوُرك لو أهداَك أحُد أصدقائك حّصالة؟ ولماذا؟  

أنا قادٌر على ُصنِع حّصالتي بطريقتي الخاّصة.  

ليتني جمعُت 
مبلغاً أكب

8485



َمعرُِضنا الجميُل

  أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ مُعبّراً عّما أراهُ فيها:

أختاُر إحدى األدواِت الموجودِة في الّصورِة الّسابقِة ألُنجَز عمالً أُعبُّر فيِه عن   
حبّي لوطني.

8687



6
  أاُلحُظ الّصورة اآلتية مُعبّراً عنها:

  أُحاوُر رفاقي ألضَع عنواناً للّصورِة السابقِة.

أتعاوُن أنا ورفاقي على جمِع ما تَمَّ إنجاُزه وعرِضِه في الغرفِة الّصّفيِّة.  

  في درسنا اليومَ أنجْزنا مَعِرضاً صّفيّاً، فإذا جمعنا إنجازاِتنا في العامِ كامالً

ثّم عرْضناها في المدرسة، فماذا نسّمي هذا الَمعِرَض؟
8687



8889

مرشوعات لإلنجاز

ُأنجُز مشروعَي وأتعّلُم.

مقترحة: مشروعات 
أْصنُع دُميّةً تُشِبُهني )صفاتي الجسديّة(، وتُعبُّر عن ُشعوري، أو أَرسُمها.  

أرسُم لوحةً تُعبُّر عن أشياءَ أُحبُّها في:  

الفصول األربعة.  

مدرستي.  

أُشارُك زمالئي مَشاهَد تمثيليٍّة تتحّدُث عن أحِد األموِر اآلتيِة:  

رعايِة أحِد أفراِد األسرِة.  

صفاتي أو مشاعري.  

حواٍر بيني وبيَن أفراِد عائلتي حوَل قضاِء إجازِة الّصيِف.   

أُصّمُم إشارَة مرور بالطريقة التي تناسبني )رسم – أشغال – مجّسم من توالف   
البيئة(.

ماً أو لوحةً عن أحد المواضيع اآلتية:    أُصمُِّم مَُجسَّ
 1. كواكب المجموعة الّشمسيّة )رسم – معجون – صلصال – توالف البيئة(.

٢. طبيعة وطني سوريّة )جبال – سهول – وديان – أنهار ............(.

أشارُك زمالئي مَْعِرضاً باسم )سورية حبيبتي( يتضّمن:  

علم وطني الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة.  

صوُر آثاٍر من وطني.  



8889

المشروع: خطوات 
اختياُر المجموعة للمشاريع التعاونيّة )مكّونة من أعضاٍء وقائٍد يختاُره األعضاءُ(.1. 

تسميةُ المشروِع.2. 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنيٍّ لتنفيِذ المشروِع.3. 

جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة.4. 

عرُض المشروِع.5. 

تقويُم المشروِع.6. 

مالحظة: يستطيع المتعلّم أن يقوم بتنفيذ مشروع فردّي.



لجنة التأليف:
فئة من المختّصين

فــي التربيــة  لــوزارة  محفوظــة  والنشــر  التأليــف   حقــوق 
الســوريّة العربيّــة  الجمهوريّــة 

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للمؤسسة العامة للطباعة

طبع أول مرة للعام الدراسي ٢٠1٨ - ٢٠1٩ م






