
الّدراساُت االجتماعّيُة

الّصّف الثّالُث األساسيُّ

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية

المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية

 العام الدراسي: 2022-2021 م

1442 هـ   



المقّدمة
تهــدُف الدراســاُت االجتماعيـّـةُ فــي الصــفِّ الثالــِث إلــى تعزيــِز شــخصيِّة 
المتعلـّـم، وتطويــِر مهاراِتــِه وقدراتــِه ومعارفــِه اعتمــاداً علــى التوّســع فــي 
تعــّرف البيئــِة االجتماعيـّـِة المحيطــِة بــه، وتطويــِر إمكاناتــِه فــي الحــوار، 
ُز تعّرفـَـُه حقوقـَـُه وواجباِتــِه، وتُعلُّمــُه  وتعلـّـم القيَــمِ الديمقراطيـّـِة التــي تعــزُّ
ــَح  ــِه؛ ليصب ــِر أهداف ــرامِ اآلخــِر وتقدي ــِت واحت ــِد بالوق ــةَ التقيّ أيضــاً أهّميّ
ِّتــِه  مواطنــاً فاعــاً فــي المجتمــع، وتســاعُده كذلــك فــي تكويــن هوي
الوطنيـّـِة المبنيـّـِة علــى أُســِس المواطنــِة الفاعلــِة، وتكويــِن قيَِمــِه األخاقيــِة 
بممارَســتِه أساســيّاِت التنميــِة الُمســتدامِة َوفْــَق وثيقــة اإلطــاِر العــامِّ 

ــِة المطــّورِة. ــِر الوطني ــِة المعايي ــّي، ووثيق للمنهــاج الوطن

ة تمّكــُن المتعلـّـَم مــن الوصــول إلــى غاياِتــِه  يتضّمــُن الكتــاُب أنشــطٍة عــدَّ
ـُز لديــِه حــبَّ  العلميــِة عبْــَر ممارســتِه مهــاراٍت حياتيــةً متنوعــةً تَُحفِـّ
االستكشــاِف والبحــِث والتحليــِل، وتجعلـُـُه قــادراً علــى تحديــِد مشــاعرِه 

ــِل اآلرِاء وتبادِلهــا. ّ ــى الحــواِر والمناقشــِة وتقب وســماِتِه، وتشــّجُعُه عل

وتضّمــن الكتــاب موضوعــات تهــدف إلــى تدريــب المتعلّــم علــى 
ــز  ــة، وتعزي ــة المحليّ ــه البيئ ــى ســامته الشــخصيّة، وتعريف المحافظــة عل
ــق هــذه األهــداف مــن خــال أنشــطة تســهم  ــي، إذ تتحّق ــه الوطن انتمائ
ــاً بجــذوره  ــاً متأّص ــه مواطن ــل من ــةً ســليمةً تجع ــةً وطنيّ ــه تربي ــي تربيت ف
العميقــة المرتبطــة بمجتمعــه وتراثــه، ومتطلّعــاً إلــى مســتقبل مبنــّي علــى 
حــّب الوطــِن والحــرص عليــه وتطويــره بمــا يتفــق مــع تحقيــق متطلبــات 

ــة المســتدامة. التنمي

المؤلّفون  



معناها األيقونة
أاُلحُظ عناصَر الصورِة

أكتُب في المكاِن الُمخّصِص للكتابِة

أُلّوُن بمفردي شكاً مرسوماً أو أُصّمُم شكاً وأُلّونُُه

أتعاوُن أنا ورفاقي على إنجاِز العمِل

أفّكُر بمفردي ثم أعبّر

أَُؤدّي دوراً بمفردي أو مَع رفاقي

أحاور رفيقي

أقرأ وأفهُم النّص

أُعبُّر عن ِفَكري ومشاعري وآرائي

أبحث في مصادر التعلّم

أعمُل مَع عائلتي

أحلُّ اللغَز



الِفْهِرس
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس الوحدة

10 3 الّتشابُه واالختالُف

14أنا 3 ُأُعّبُر عن مشاعري

18 3 أهدافي

24 2 شجرُة ُأسرتي

أنا وأنت
26 3 ذاكرُة وطٍن

30 3 مهاراتي الجديدُة

34 3 ألتزُم مواعيدي

40 3 كيف أتصّرف؟

44سالمتي 3 سالمتي في الّطريِق

46 3 أحمي صداقتي

50 3 حقٌّ يقابُلُه واجٌب

مجتمعي
54 3 المجتمُع الذي نريُد

58 3 ُصِنَع في سورّيَة

64 3 أنماُط معيشِتنا



رقم الصفحة عدد الحصص الدرس الوحدة

72 2 قناديُل الّسماِء

بيئتي

78 2 ُأحّدُد موقعي

82 3 أكتشُف وطني سورّيَة

86 3 الّنشرُة الجّوّيُة

92 3 أصدقاُء البيئِة

96 2 رحلٌة مائّيٌة

100 3 الباحُث الّصغيُر

106 3 رموٌز لوطٍن يجمُعنا

وطني
110 3 بصماٌت سورّيٌة

114 2 من كنوِزنا األثرّية

118 2 بيُت اآلثار

122 2 مناسباٌت وأعياٌد

126 تخّصُص أربُع حصص للمشاريع في 
كل فصل دراسي

مشروعات لإلنجاز



خطة توزيع المنهاج

الّتشابُه واالختالُف

الفصل 
األول

ُأُعّبُر عن مشاعري

أهدافي

شجرُة ُأسرتي

ذاكرُة وطٍن

مهاراتي الجديدُة

ألتزُم مواعيدي

حقٌّ يقابُلُه واجٌب

المجتمُع الذي نريُد

ُصِنَع في سوريَة

أنماُط معيشِتنا

قناديُل الّسماِء

ُأحّدُد موقعي

مشاريع الفصل األول )تعطى المشاريع في وقتها 
المناسب ويعمل بها الطالب داخل وخارج الصف (



كيف أتصّرف؟

الفصل 
الثاني

سالمتي في الّطريِق

أحمي صداقتي

أكتشُف وطني سوريَة

الّنشرُة الجّوّيُة

أصدقاُء البيئِة

رحلٌة مائّيٌة

الباحُث الّصغيُر

رموٌز لوطٍن يجمُعنا

بصماٌت سورّيٌة

من كنوِزنا األثرّية

بيُت اآلثار

مناسباٌت وأعياٌد

مشاريع الفصل الثاني



الدرس األّول: الّتشابُه واالختالُف

الدرس الثاني: ُأعّبُر عن مشاعري

الدرس الثالث: أهدافي

الوحدة األولى
سنتعّلُم:أنا

تحديَد صفاِتنا الشخصّيِة.	 

تحديَد مشاعِرنا.	 

احتراَم مشاعِر اآلخرين.	 

التعبيَر عن مشاعِرنا باحترام.	 

تحديَد أهدافنا.	 

مشاركَة اآلخرين في التوّصل إلى هدٍف مشترك.	 



الدرس األّول: الّتشابُه واالختالُف

الدرس الثاني: ُأعّبُر عن مشاعري

الدرس الثالث: أهدافي

الوحدة األولى
سنتعّلُم:أنا

تحديَد صفاِتنا الشخصّيِة.	 

تحديَد مشاعِرنا.	 

احتراَم مشاعِر اآلخرين.	 

التعبيَر عن مشاعِرنا باحترام.	 

تحديَد أهدافنا.	 

مشاركَة اآلخرين في التوّصل إلى هدٍف مشترك.	 



جادُ، زيٌد، نوُر، غيٌث، ميساءُ أصدقاءُ في مركز )ممتاز البحرة( للفنوِن التشكيليِّة   
 بدمشَق.

أاُلحُظ أوجَه التشابه واالختاِف بينهم ألجيب عن األسئلة:

الّتشابُه واالختالُف

1011



1
أدُّل على زيٍد وأكتُب اسَمُه؛ إذا علمُت أنَّ صفاتَه الجسديّةَ  

)لوُن وجهِه أسمُر، عيناهُ بنيّتان، شُعره أسودُ مجّعُد(

أدُّل على غيٍث وأكتُب اسمه: إذا علمُت أنَّ صفاِته الجسديّةَ  
)لوُن وجهِه أبيُض، عيناهُ بنيّتان، شُعره أشقُر مجّعٌد(

أالحُظ الّصوَر اآلتيةَ:  

أتحّدُث عن التشابِه واالختاِف بيَن الصديقين زيَد وغيٍث )الصفات الجسديّة   
والّشخصيّة(

1011



أكتُب الّصفةَ الُمناسبةَ )متعاوٌن، هادئٌ، مَِرٌح، صبوٌر( مبيّناً الّسبَب.  

1213



أذكُر موقفاً كنُت فيه مُتعاوناً أو صبوراً.  

أُحاوُر صديقي في صفاٍت جسديٍّة وشخصيٍّة )نتشابه ونختلف فيها(.  

أنا ممّيز بعينين سوداوين 
واسعتين، وُأذنين مستديرتين 
وذيل طويل، ورشاقة الحركة.

أكتُب في مفكّرتي:

صفاتي الجسديّةَ والّشخصيّةَ التي تميّزني )أنا مميّز(.

1

1213



أاُلحُظ الّصوَر ثّم أجيُب:  

 تشعُر ليُن بـ . 1
بسبِب 

 يشعُر صديقنا غياٌث بـ . 2
بسبِب 

 يشعُر بّسامٌ بـ . 3
بسبِب 

 تشعُر سارةُ بـ . 4
بسبِب 

ُأعّبُر عن مشاعري

1415



2

أُحاوُر مجموعتي:  

بماذا تشعُر الرا؟ . 1

ما السبُب؟ . 2

كيَف تُساعُد ميراُل صديقتَها الرا؟ . 3

بماذا تنصُح ميراُل صديقتَها هيا؟ . 4

أضُع إشارًة أختاُرها أمام الطريقِة المناسبِة للتعبيِر عن الّشعوِر:  

عندما أعرُف أنَّ كرتي المفّضلةَ ضاعْت:

أغضُب من الشخَص الذي أخبرني.	 
أُحسُّ أن حظّي دائماً سّيء.	 
أُعبُّر عن شعوري، وال بأَس إْن بكيُت.	 

أشعر بالفرح عندما 
أحصل على البندق.

صديقتي الرا تخاُف كّلما سمعْت صوتًا عاليًا فتبكي، وصديقتي هيا ال يعجُبها 
هذا وتستخفُّ بمشاعِر الرا.

ميرال

أحّبتي،

أقرأُ هذه الرسالةَ من مجلِّة أطفاٍل:

1415



عندما قرأَ المعلُّم عالماِتنا في المذاكرِة وكانْت عالمتي ١٠/١٠:

ابتسمُت وشكرُت معلمي.	 
سِخرُت من كّل من لم تكْن عامتُه جيّدًة.	 
غنّيُت ورقصُت في الصّف.	 

عندما يكسُر أخي الصغيُر لعبتي المفّضلةَ:

أخفي عنه ألعابي.	 
أجلُس بمفردي قلياً حتى أهدأ.	 
أكسُر لعبتَُه المفّضلةَ.	 

عندما كنُت في الصفِّ وسمعُت صوتاً عالياً مدّوياً:

اختبأُت تحَت الِمْقعِد.	 
بكيُت وصرخُت.	 
شعرُت بالخوف، واتّبعُت تعليماِت المعلّمِة.	 

1617



2
أرسُم شعوريأتصّرُفسبُب شعوريأشعر بـ

الغضب

الفرح

الحزن

الخوف

أمألُ الجدوَل اآلتي:

إذا شاهدُت صديقي )حزيناً، أو غاضباً( فماذا أفعل؟

أرسُم في مفكّرتي:

المشاعَر األربعةَ

1617



أقرأُ وأفهُم.  

رغَب تاميُذ الّصِف الثالِث في االحتفال بعيِد الجاِء )جاء االحتال الفرنسّي(، ودار بينهم 
الحواُر اآلتي:

مجد: ما رأيُكم أصدقائي أْن نقيَم احتفاالً فنّياً بمناسبِة عيِد الجاء؟

مها: فكرةٌ رائعة.

غزل: لنجتمْع معاً ونتّفْق على مُجريات االحتفال ونختْر أدواَرنا التي نرغُب في أدائها.

رزان: رائٌع؛ ألنني أُحبُّ أْن أعرَض موهبتي ومهارتي للجميع، وأحلُُم بذلك.

سامر: لنعمْل معاً ونبذْل أقصى جهِدنا حتّى نحّقَق هدفنا المشترك )نجاح الحفل(

عاء: ما الخطوةُ األولى التي يجب أْن نبدأَ بها؟

أهدافي

1819



3
أجيُب عن األسئلة اآلتية.  

ما الهدُف المشترُك الذي تسعى المجموعةُ إلى تحقيقه؟. 1

ما الهدُف الشخصيُّ الذي تسعى إليه رزان؟. 2

أساعُد المجموعة في تحديِد الخطوة األولى.. 3

 اجتمَع التاميُذ لوضِع برنامٍج للحفِل بعد أخِذ موافقِة اإلدارِة، ووّزعوا األدواَر فيما بينهم. 

أفّكُر مع مجموعتي في التخطيِط )لتوزيع فقرات الحفل( وأختاُر دوري الذي   
أرغب في تقديمه ويناسُب قدرتي أو مهارتي مستعيناً بالجدول:

1819



المشاركونِفقْرات الحفل

مسرحيّة
 ممثّل، كاتب حوار
مُخرج مسرحّي

دور الشاعرإلقاء شعر

أدوار تنظيميّة
منظّم الحفلتنظيم الحفل

أرغُب في المشاركة بدور   

أُفّكُر كيف أستطيُع تحقيَق هدفي )الّدور الذي اخترته(.  

وضعْت رزاُن خطواٍت لتحقيِق هدِفها على النحِو اآلتي:  

تأدية الّدور التمثيلّي على أتّم وجه.الهدف:

أُسبوع )سبعةُ أيام(، وفَق الخطوات اآلتية:ُمّدة تحقيقه:

أفهُم صفاِت الشخصيِّة التي أرغُب في أداِء دورها.الخميس

أتدّرُب على صفاتها الشخصيّة.الجمعة

أتدّرُب على النّص.السبت

أتدّرُب على النّص.األحد

أعرُض الدوَر أمامَ أُسرتي.االثنين

أعرُض الّدوَر أمامَ مجموعتي ألُتقنه.الثالثاء

أعرُض الّدوَر مُرتديةً مابَسه المناسبة.األربعاء

هدفي التقاط حّبات 
الكستناء المفيدة 

لغذائي.

2021



3
بعد إطّاعي على خطواِت تحقيِق هدِف رزان، قّررُت أْن  

م بنجاح    انتهِت التجهيزاُت وجاءَ يومُ العرِض الذي قُدِّ

أتحّدُث إلى رفيقي عن هدٍف أرغُب في تحقيقه خاَل الشهر القادم، وكيف   
سأقوم بذلك.

أكتُب في مفكّرتي:

الهدف: 

مّدة تحقيِق الهدف: 

خطواِت تحقيِق الهدف: 

األشخاَص المساعدين في تحقيق الهدف 

2021



الوحدُة الّثانية
أنا وأنت

الدرس األّول: شجرُة ُأسرتي.

الدرس الثاني: ذاكرُة وطٍن.

الدرس الثالث: مهاراتي الجديدُة.

الدرس الرابع: ألتزُم مواعيدي.
سنتعّلُم:

 تحديَد األشخاِص الذين يكّونون 	 

شجرَة ُأسرتي.

تحديَد موقعي في شجرِة ُأسرتي.	 

تمييَز الّسنِة والقرِن.	 

ممارسَة مهارِة اإلقناع.	 

ممارسَة مهارِة الحواِر الفّعال.	 

ممارسَة التصويت.	 

وضَع برنامٍج أسبوعيٍّ خاصٍّ بنا.	 

التزاَم مواعيِد األسرة والمدرسة.	 



الوحدُة الّثانية
أنا وأنت

الدرس األّول: شجرُة ُأسرتي.

الدرس الثاني: ذاكرُة وطٍن.

الدرس الثالث: مهاراتي الجديدُة.

الدرس الرابع: ألتزُم مواعيدي.
سنتعّلُم:

 تحديَد األشخاِص الذين يكّونون 	 

شجرَة ُأسرتي.

تحديَد موقعي في شجرِة ُأسرتي.	 

تمييَز الّسنِة والقرِن.	 

ممارسَة مهارِة اإلقناع.	 

ممارسَة مهارِة الحواِر الفّعال.	 

ممارسَة التصويت.	 

وضَع برنامٍج أسبوعيٍّ خاصٍّ بنا.	 

التزاَم مواعيِد األسرة والمدرسة.	 



بمناسبة يومِ األُسرِة العالميِّ قّرَر الجدُّ سليٌم تصميَم شجرٍة ألُسرته بمساعدِة أوالدِه وأحفادِه.

أاُلحُظ شجرَة أُسرِة سليمٍ، وأجيُب عن األسئلِة:  

 

 مُؤّسُس األسرة:. 1

  عددُ أبناِء الجّد وبناته:. 2

 عددُ األحفاِد:. 3

شجرُة ُأسرتي

2425



1
أُصّمُم شجرَة أُسرتي، بعَد رسمِ دوائَر لكلِّ فرٍد منها.  

اسُم مؤّسِس أسرتي 	 
أسماءُ أبناء جّدي وبناته )األعمام والعّمات( 	 
أسماءُ أحفاِد جّدي )أنا وإخوتي وأبناء عّمي وأبناء عّمتي( 	 
أختاُر من الكلمات اآلتية موقعي في شجرة أُسرتي )مؤّسس األسرة، من أبناء الجّد أو 	 

بناته، األحفاد( 

أبحُث عن هدِف تصميمِ شجرة األسرة. أكتبُها في مفكّرتي.

2425



جمع الجدُّ سليٌم أحفادَهْ وبدأ يسُردُ أحداثاً حصلْت معه خال خمسيَن عاماً:

أقرأُ النصَّ اآلتَي ثّم أجيُب:  

ــاء  ــد الج ــبة عي ــكريّاً بمناس ــاً عس ــا عرض ــاء حضورن ــدي أثن ــي وال ــا ل ــورة التقطه ــذه الّص ه
ــابَع عَشــَر مــن نيســان عــام  حيــُث جــا االحتــاُل الفرنســيُّ عــن ســوريةَ، وكان ذلــك فــي السَّ
)1946م( ســتٍَّة وأربعيــَن وتســعِمئة وألــٍف مياديّــة، وهــذه صورتــي مــع الّدبابــة التــي كنــُت 
أقودهـُـا أثنــاء مشــاركتي فــي حــرب تشــريَن التحريريـّـِة عــام )1973م( ثاثــٍة وســبعيَن وتســعِمئٍة 
وألــٍف مياديـّـة، وأتذّكــُر تمامــاً عندمــا بــدأ إرســال التّلفــاز العربــّي الّســورّي مــن جبــل قاســيوَن 
عــامَ )1960م( ســتيَن وتســعِمئٍة وألــٍف مياديـّـة، وفــي عام )19٨7م( ســبعٍة وثمانيَن وتســعِمئٍة 

وألــٍف مياديـّـة زرُت محافظــةَ الاذقيــة أثنــاءَ اســتضافتها دورة ألعــاب البحــر المتوّســط.

أتحّدُث عن ِهواية الجّد سليم.  

أختاُر تسميةً علميّةً مناسبةً لِهواية الجّد سليم.  
شعر	 تدوين األحداث	 مقالة	 

ذاكرُة وطٍن

2627



أرتُّب األحداَث التي َحَدثْت للجدِّ سليمٍ على الخطِّ الزمنيِّ من  
األقدم إلى األحدث:

٢000م1910م1900م

انتهى الجّد من سرد األحداث، ثّم عرض ألحفاده صوراً ألدواٍت ظهرْت ألّول   
مرٍة في وطني خاَل القرن العشرين:

أدوات غسيل

مكبس ماء

عربة

فانوس

أُسّمي األدواِت الحديثةَ المقابلةَ لكلِّ صورة.  

أختاُر آلةً كهربائيّةً موجودًة في منزلي، وأُخبُر زمائي عن تطّورها.  

2
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وعرَض الجدُّ ألحفاِدِه صورًة تجمُعُه بتاميِذِه في المدرسة خاَل منتصف القرِن   
العشرين:

  أقارُن بين المدرسِة قديماً وحديثاً.

المدرسة حديثاًالمدرسة قديماً

نُفها )ماضي، حاضر(. أُسّمي األدواِت المدرسيّةَ اآلتيةَ وأصِّ  

فّكر في:
الّسّبورة، الكتاب،

اللباس المدرسّي،
المقاعد

2829



أقرأُ النّص اآلتي:  
ه هواية )تدوين األحداِث( التي حدثت خال القرِن  حفيُد الجدِّ سليمٍ يشارُك جدَّ

الحالي )الحادي والعشرين(، منها أعماٌل لشخصيّاٍت رفعت اسم سوريةَ عالياً 
ومنها أحداث جعلت من سوريةَ منارًة عالميّة.

أصُل بين الّصورة والحدث.  

عام ٢007م قطع الّسباح فراس معّا 	 
المسافة بين قبرص والاذقية بـ4٢ ساعة 

سباحة، وكان أّول من يفعل ذلك في 
سورية.

انطاق مهرجان القلعة والوادي ٢006م	 

دخلت لوحة )إيقاع الحياة( في دمشَق 	 
موسوعة غينيس على أنّها أكبر جداريّة 

فسيفساء مصنوعة من بقايا بيئيّة أُعيد 
تدويرها عام ٢014م.

دمشق عاصمة الثقافة العربيّة ٢00٨م	 

أكتُب في مفكّرتي )تدوين(:

أحداثاً مهّمةً حدثت لعائلتي، أو أحداثاً أَُخَر من ذاكرِة وطني حدثت في القرن العشرين.

2
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قّررْت إدارةُ المدرسِة تحديَد يومٍ مفتوحٍ للتاميِذ؛ ِلُممارسِة نشاٍط يرغبون فيه،   
 ويكوُن الخميَس األخيَر من كلِّ شهر.

طلبِت المعلمةُ من تاميذِها اقتراَح أنشطة.

تزيين المدرسة 
لتصبح جميلة  أنشطة

ريا…….

صناعة األلعاب 
الورقيّة

دعها تُكمُل رأيها  
من فضلك

لم تعجبْني 
ُمقترحاتكم

أُعبّر عن سبب عدم وصول التاميذ إلى اتّفاٍق لنشاط اليوم المفتوح.  

مهاراتي الجديدُة

3031



3

٢.   احرتام رأي اآلخرين

آداب الحوار

 .٤

 .٣ ١.   اإلصغاء لآلخرين

لنكمْل معاً آداَب الحوار

أُحاوُر مجموعتي القتراِح فكرٍة مميّزٍة لتنفيذِها في اليومِ المفتوِح، وعرِضها على   
زمائنا وإقناعهم وكسِب التأييد لها.

مقترح المجموعة الخامسة مقترح المجموعة الرابعة

مقترح المجموعة الثالثةمقترح المجموعة الثانيةمقترح المجموعة األولى

3031



بعَد سماِع المقترحات ليصّوت 
كلٌّ منكم للنشاط الذي اقتنع به.

والمقترُح الذي سينال أكبَر 
عدٍد من األصوات سينّفُذ 

نشاطاً لليوم المفتوح.

بعد عّد األصوات اخترنا فكرَة نشاِط  ؛ ألنّه   

3233



نجْحنا في اختياِر فكرِة النشاِط لليومِ المفتوِح؛ ألننا:

التزمنا آداَب الحواِر. 1

الصوت الهادئ	 
اإلصغاء إلى اآلخرين	 
عدم مقاطعة اآلخر 	 

أثناءَ الحديث
احترام آراء اآلخرين.	 

حاولنا كسب التأييد . 2
بوساطة اإلقناع.

أنجزنا عمليّة التّصويت. 3

نستخدمُ مهاراِتنا الجديدَة في اختياِر فكرٍة تميُّز صفَّنا عن باقي الصفوف، ثّم نُنفذّها.

ونحن السناجب نمتلك 
العديد من المهارات.

أكتُب في مفكّرتي:

مهاراتي الجديدَة التي اكتسبْتُها.

3
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أقرأُ وأفهُم.   

مدير المعمل: ماذا أفعل؟ إنتاُج المعمِل ينخفض.

صديقه: لماذا؟ أاََل يوجد عمال؟

مدير المعمل: بلى؛ لكنهم ال يتقيّدوَن بأوقات الدوام.

 

أمألُ الجدوَل اآلتَي بأسباِب تأخُِّر العّماِل عن عملهم، ونتائج ذلك:  

النتيجةالسبب

نسياُن وقِت العملعدمُ وضِع برنامج

عدمُ تحديِد الوقت

لنساعْد مدير 
المعمل في 
خطواِت حلِّ 

المشكلة:

نسّمي المشكلة؟
نبحث عن أسباِب 

المشكلة؟

ألتزُم مواعيدي

3435



4
أتعاوُن أنا وزمائي، وأضُع مجموعة طَرائَق لحلِّ المشكلِة، والبدَّ  

أّن هناك طريقةً فُضلى.

أتحّدُث عن أفضِل طريقٍة لحلِّ المشكلة؟. 1

ما الحلُّ الذي نقترُحُه لنمّكَن العماَل من التزام مواعيد العمل؟ أكمُل الجدول اآلتي:. 2

النتيجةالحّل

التزام وقت العملتنظيم الوقت

ماذا فعَل أجدادنا لتنظيم الوقت؟  

مئذنة العروس وفيها المزولة ِمْزَوَلَة )ساعة( الجامِع األموّي

ِمْزَوَلَة

خيال يختلف مكانه حسب موقع الشمس

لينّظم أجدادنا أوقاتهم اخترعوا الساعات التي لها أنواع مختلفة؛ فمنها الِمْزولة 
وهي أداة لمعرفة الوقت بمراقبة ظّل الجسم )العصا(، هذا الظّل يتغّير بتغّير 

مسار الشمس، وتتحّدد الساعة من طول ظّل العصا.

3435



لماذا نقيُس الوقَت؟ . 1

  أصُف ساعةً حديثةً بلغة سليمة. . 2

هكذا يقضي )مازٌن( وعائلَتُه وقتَهم في أحد أيامِ األسبوع:  

مازنوالد مازنوالدة مازن

ستُّ ساعاٍت في المدرسةثماني ساعاٍت في العملثماني ساعاٍت في العمل

تسُع ساعاٍت للنومسبُع ساعاٍت للنومسبُع ساعاٍت للنوم

ساعةٌ لاغتساِل وارتداِء 
الثياب

ساعةٌ لاغتسال وارتداِء 
الثياِب

نصُف ساعٍة لاغتساِل وارتداِء 
الثياِب

ساعةٌ ونصٌف في مشاهدِة 
التلفاز

ساعةٌ في مشاهدِة التلفازساعةٌ لمشاهدِة التلفاز

ساعتان مع األسرِةساعتان مع األسرةساعتاِن مَع األُسرة

ساعتان لتناُول الطعامنصُف ساعٍة لتناوِل الطعامساعتاِن لألكِل والتنظيِف

ساعةٌ للعب بالكمبيوترساعةٌ ونصٌف مع األصدقاءساعةٌ للطبخ

ساعتان إلنجاِز الواجباِتساعةٌ في المطَالعةساعةٌ في المطَالعة

ساعتان بالباصنصُف ساعٍة بالباص
 نصُف ساعٍة للمشي والعودة

من المدرسة

3637



أنظُر إلى مخطِّط عائلة )مازن(، وأُجيُب:  

كيف تقضي معظَم وقتها؟ . 1

أمألُ الجدوَل اآلتَي:. 2

مازنوالد مازنوالدة مازن

ساعات العمل

ساعات الراحة

أُصّمُم بأسلوبي مخطّطاً أبيُّن فيه كيف أقضي يوماً في األسبوع؟. 3

أقرأُ وأفهُم  

إرشاداٌت عامّة لتنظيم الوقت:

أُصمُم جدوالً يوميّاً ألعمالي اليوميّة.. 1

أنامُ باكراً وأستيقُظ باكراً.. 2

أجّهز كتبي وأدواتي المدرسيّة قبل النوم.. 3

4
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الدرس األّول: كيف أتصّرف؟

الدرس الثاني: سالمتي في الطريق.

الدرس الثالث: أحمي صداقتي.

الوحدة الثالثة
سالمتي

سنتعّلُم:
كيفّية التصّرف في حال وجود موقف طارئ.	 

الّسلوك اآلمن والّسلوك غير اآلمن في الطريق.	 

طرق تجنب التوتر بينه وبين اآلخرين.	 



الدرس األّول: كيف أتصّرف؟

الدرس الثاني: سالمتي في الطريق.

الدرس الثالث: أحمي صداقتي.

الوحدة الثالثة
سالمتي

سنتعّلُم:
كيفّية التصّرف في حال وجود موقف طارئ.	 

الّسلوك اآلمن والّسلوك غير اآلمن في الطريق.	 

طرق تجنب التوتر بينه وبين اآلخرين.	 



ــاً تنــادي: »النجــدة ..النجــدة«،  بينمــا كانــت رامــا تجلــُس علــى شــرفِة المنــزِل ســمعْت أصوات
 خافــْت، ونظــرْت باتّجــاه مصــدِر الّصــوِت، فــرأْت دُخانــاً يتصاعــُد مــن منــزِل الجيــراِن.

»حريق .. حريق .. ماذا أفعل؟«

لو كنَت مكاَن راما فماذا تفعُل؟  

كيف أتصّرف؟

4041



1
أاُلحُظ كيَف تصّرفَت راما وأُعبّر عن تصّرفها.  

إذا مررَت بموقٍف مشابٍه، فتحّدْث عنه.  

4041



كاَن يامٌن مع جّدِه في المنزِل وحده، وفجأًة أُصيَب جّده بضيٍق في التنّفِس، لو   
كنت مكانه فكيف تتصرف؟

المعلوماُت التي سأقّدُمهاالرقم الذي سأتصل به

 الحالة:  

 العنوان:  

رقم اإلطفاء: ١١3

رقم اإلسعاف: ١١٠

رقم النجدة: ١١2

4243



1
لو كنَت خارج المنزل وتعّرضت لخطٍر ما، فكيف تتصرف؟  

أكتُب في مفكّرتي:

عنوان منزلي: 

رقم اإلطفاء: 

رقم اإلسعاف: 

رقم النجدة: 

النجدةرشطة 

إسعا ا�سعاف

ا�طفاء

4243



أاُلحُظ الّصورَة اآلتيةَ وأعبُّر عنها:  

أمألُ الجدوَل اآلتي مُستعيناً بالصورة السابقة:  

النتيجةالسلوك اآلمن

  

النتيجةالسلوك غير اآلمن

  

سالمتي في الّطريِق 

4445



2
أاُلحظ الصورتين اآلتيتين وأضُع إشارة صح زرقاء ✓ تحت الصورة  

الصحيحة لعبور الشارع بأمان، وإشارة غلط حمراء ✗ تحت الصورة الغلط. 
مُوّضحاً السبب في الحالتين.

في حاِل أردُت عبوَر شارٍع ال يحوي إشاراِت مروٍر، ما قاعدةُ الّسامِة التي   
ستساعدني في عبوٍر آمٍن؟

أكتُب في مفكّرتي:

موقفاً مررُت به حّققت فيه قواعد السامة في الشارع.

4445



وليٌد وهاني صديقاِن مقّرباِن، يلعباِن الكرَة كّل يومٍ في الباحة، لكْن حدَث   
شيءٌ مختلٌف أَمِْس.

أمألُ الجدوَل.  

النتائج المتوقعةسبُب الغضب

أحمي صداقتي

4647



3
أكتُب الحواَر المناسَب للحفاظ على الصداقة:  

أرسُم الطريَق السليَم ألحافظ على صديقي.  

تقبُّل الرأي اآلخرالحوار الهادئالهدوء قليالً

التمّسك بالرأي راخ الصُّ

التفكير

أكتُب في مفكّرتي:

أحافظ على صداقاتي من خال:

4647



الوحدُة الرابعة
مجتمعي

الدرس األّول: حقٌّ يقابُلُه واجٌب.

الدرس الثاني: المجتمُع الذي نريُد.

الدرس الثالث: ُصِنَع في سوريَة.

الدرس الرابع: أنماُط معيشِتنا.

سنتعّلُم:
معرفَة حقوِقنا وواجباِتنا.	 

 تعّرَف خدماٍت يقّدُمها مجتمُعنا.	 

التمييَز بيَن الُمنِتج والمستهِلك.	 

 التمييَز بيَن أنماِط معيشِة السّكان )مدينة، ريف، بادية(.	 



الوحدُة الرابعة
مجتمعي

الدرس األّول: حقٌّ يقابُلُه واجٌب.

الدرس الثاني: المجتمُع الذي نريُد.

الدرس الثالث: ُصِنَع في سوريَة.

الدرس الرابع: أنماُط معيشِتنا.

سنتعّلُم:
معرفَة حقوِقنا وواجباِتنا.	 

 تعّرَف خدماٍت يقّدُمها مجتمُعنا.	 

التمييَز بيَن الُمنِتج والمستهِلك.	 

 التمييَز بيَن أنماِط معيشِة السّكان )مدينة، ريف، بادية(.	 



أاُلحُظ الّصورَة التي رسمها مجموعةٌ من أطفاِل سوريةَ بمناسبِة اليوم العالمّي   
لحقوِق الطفِل.

أستطيُع كتابةَ ثاثِة حقوٍق تعبُّر عنها الّصورة:  

1 . 

2 . 

3 . 

أُعبُّر عن الحقِّ المهمِّ عندي، وأذكُر السبَب.  

اليوم العالمّي لحقوق الطفل

٢٠ تشرين الثاني

حقٌّ يقاِبُلُه واجٌب

5051



أاُلحُظ الّصوَر، وأستنتُج حّقي وواجبي:  

واجبيحّقي

عاية الصّحيِّة لكن من واجبي أْن أهتمَّ بِصّحتي ونظافتيحّقي أْن أحصَل على الرِّ

لكن من واجبي أْن  من حّقي أْن أجلَس في صّف 

1

5051



أقرأُ الحواَر اآلتَي ثّم أجيُب:  

أفّكُر في إعادِة 
ترتيِب الغرفة.

نعم، مكاُن التلفاِز 
غير مناسب.

إذا وضعنا التلفاَز 
مكان الـ….

1 ٢ 3

هههههه، ومن أخَذ 
رأُيك أيُّها الصغيُر؟ حسناً.

4
٥

أكتُب الحّق الذي ُحِرمَُه مازٌن   

أُعيُد مع مجموعتي صياغةَ الحواِر ِبما يسمُح لنا بممارسِة حّقنا:  

األب يقول: أُفكُر في إعادِة ترتيِب الغرفة.

األُمُّ: نعم، مكاُن التلفاَز غيُر مناسب.

مازن: إذا وضعنا التلفاَز مكان 

األب: 

مازن: 

األمُّ: 

5253



أعبُّر عن حقٍّ من حقوقي، وأذكُر واجبي مقابَل هذا الحّق.  

أمأل الجدول بالحقِّ والواجِب المناسبين.  

من واجبي أْنمن حقّّي أْن

أتمتُّع بالبيئِة الطبيعيّة

أحترمُ رأَي اآلخرين

أعيُش مع أسرٍة مُحبٍّة مُهتّمٍة بي

أعيُش في وطٍن آمٍن

اتَّفَق سامٌر وصديُقُه وسامٌ على اللّعب في الحديقة، وفي الوقت نفِسِه طلبْت لمى   
من أخيها سامٍر مساعدتَُه في قراءِة قّصِتها. أتحّدُث عن حقِّ سامٍر وواجبِه، لو 

كنَت مكاَن سامٍر فماذا ستفعُل؟

واجبي أن أجمع ثمار 
البّلوط ألبنائي.

أكتُب في مفكّرتي:

الحقَّ الذي حصلُت عليه والواجَب الذي أدّيتُه، وأُخبُر زمائي به.

1
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أاُلحُظ الّصورَة اآلتية.  

المجتمُع الذي نريُد

5455



أتحّدُث عن الخدماِت الموجودِة في الّصورة.  

أتعاوُن أنا وزمائي، وأُكمُل الجدوَل اآلتي:  

الخدماُت التي يُقّدمها )االستفادة(مركز الخدمة

تقديُم الّرعايِة المتناسبِة واإلعاقة

نقبُض منه صراف آلي

أُحّددُ بعَض الخدماِت التي يحتاج إليها ذوو االحتياجاِت الخاّصة.  

وسائُل تعليميّة للمكفوفين )لغة بريل(

2

5455



)  )لغة 

أاُلحُظ لغةَ اإلشارة.  

5657



أُرّحُب بأصدقائي مستخدمًا لغة اإلشارة

مرحبًاأهاًل وسهاًل

سنجوب يخبركم 
بأنه يحّبكم بلغة 

اإلشارة

أذكُر الخدمات التي يحتاج إليها الحيُّ الذي نعيُش فيه.  

سّكاُن الحي يضعون الُقمامةَ أمامَ باب البناء، ما دوُرك في حلِّ هذه المشكلة؟  

أكتُب في مفكّرتي:

خدماٍت تحتاُج إليها مدرستي:

2
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أتعاوُن أنا وزمائي في سرد قّصة رغيف الخبز  

إنتاج الخبز قديماً.	 

إنتاج الخبز حديثاً.	 

ُصِنَع في سوريَة

5859



أاُلحُظ الّصورتين السابقتين وأجيُب:  

الُمنتج الذي حصلُت عليه في كا الّصورتين هو . 1

كيف تختلف صناعةُ الخبِز في الصورة األولى عن صناعِته في الصورة الثانية؟. 2

لو طُلَب منّي المساعدةُ في طحِن القمِح، ولدينا:

حى(.. 1 الطاحونة اليدويّة )الرَّ

اآللة الحديثة.. 2

آلّييدوّي

؛ ألنّها  أختار: 

حى من التراث الشعبّي؟ هل تعلم: أّن الرَّ

3
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أصل بين العبارات وما يناسبها:  

الشخُص الذي يزرُع وينتُج القمَح نسّميه	 
الشخُص الذي يصنُع وينتُج الخبز نسميّه	 
الشخُص الذي يشتري الخبَز ويستهلُكُه نسميّه	 

أصُل بين الُمنتجات وموادّها األوليةَ، ثم أمألُ الجدول.  

المادّة األوليّةالمُنتجات

الُمستهِلك

الُمنِتج

6061



  تّوجّه كرمٌ إلى السوق التجارّي لشراء علبة عصير، بتاريخ
2021 /3/ 24. أقرأ البيانات مع كرمٍ، وأمألُ الجدول:

عصيُر البرتقال الثانيعصيُر البرتقال األّولالمُنتَج

تاريُخ اإلنتاج

تاريُخ انتهاِء الصاحيّة

الّسعُر

لو كنُت مكان كرمٍ:

أشتري عصير البرتقال  بسبب 

وال أشتري عصير البرتقال  بسبب 

أكتُب في مفكّرتي:

معلوماٍت مهّمةً تساعُدني على شراِء المنتِج الصحيح.

3
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أاُلحُظ الّصور اآلتية، وأكمُل العبارات مستخدماً كلمة) يُنتج أو يستهلك(كما في   
األمثلة.

الطفل يستهلك المياه

العامل ينتج األواني الفخاريّة.

6263



أاُلحُظ الّصوَر وأُحّددُ الُمنِتَج والُمستهِلَك )العامل، الفاح(.  

الُمنِتج 
الُمستهِلك 

الُمنِتج 
الُمستهِلك 

أذكُر ثاثةَ مُنتَجاٍت رئيسٍة أستهلُكها صباحاً.  

أقرأُ فاتورَة المياه، وأجيُب  
قيمةُ الفاتورة  

 برأيك أمنخفضة هي أم
مرتفعة؟  

ما الذي ساعد على ذلك؟ 

3
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وردتنا دعوةٌ من ثاثِة أصدقاءَ من مناطَق مختلفٍة لزيارتها، لنتعّرْف معاً هذه   
المناطَق، ثمَّ نختِر المكاَن الذي نرغب في زيارته.

أنا ريُم، أعيُش في 
منطقة يغطّيها 
بساٌط أخضُر، 
أدعوكم إلى 

زيارتها للتمتّع 
بجمال طبيعتها.

أنا سعيٌد، 
أعيش في 

منطقة تكسوها 
الرمال الذهبيّة، 

هيّا لنتعرّفها.

أنا عامٌر، أسكن 
في حّي أبنيته 
تكاد تعانق 

الّسماء، لنتجّول 
في حيّنا.

أنماُط معيشِتنا

6465



لنتوّزع في مجموعاٍت، ثّم نمأل الجداول اآلتية باالستعانة: بـ )الّصور  
الاحقة، خريطة الجمهوريّة العربيّة السوريّة(.

مستعيناً بخريطة وطني سِوِرية، أُكمل الجدول اآلتي ألتعّرف المحافظاِت في   
وريّة: الجمهوريّة العربيّة السُّ

٨. محافظة الحسكة1. محافظة دمشق
9. محافظة ٢. محافظة 

10. محافظة الرقة3. محافظة حلب
11. محافظة 4. محافظة 

1٢. محافظة السويداء٥. محافظة الاذقية
13. محافظة 6. محافظة 
14. محافظة 7. محافظة 

4
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سّكان البادية

العمل

نوع المسكن

مدينة تدمر، قرية البديع
 اسم منطقة

في البادية

العمل

نوع المسكن

اسم قرية

سّكان الريف

6667



ما اسم المكان الذي تعيش فيه؟ وما العمل الذي 
يؤّديه أحُد أفراد أسرتك أو أقاربك؟

العمل

نوع المسكن

اسم مدينة

سّكان المدينة

4
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ما الكلمة التي ال تنتمي إلى كّل مجموعة من الكلمات اآلتية مبيّناً السبب؟  

)تربية الدواجن، الّصناعة، زراعة الزيتون، تربية النّحل( 	 
)خيمة، شعر الماعز، اإلسمنت، وبر الجمال( 	 
)المسرح، دور السينما، محميّة غزالن، الوزارات( 	 
)حماة، الاذقيّة، معلوال، دير الزور( 	 

أاُلحُظ الصورة ثّم أجيُب:  

ماذا يفعل الرجل في الصورة؟ كيف يمكنك مساعدته؟	 

تصّور لو مارس هذا الشخص إحدى 
المهن أو األعمال، فماذا سيحدث؟

لنتعّرْف أهميّةَ العمل بعد ملء الفراغات بالكلمة المناسبة: )المال، حّق، السكن،   
كرامة، الملبس(

ــش بـــ  وكســب  العمــل  وواجــب. العمــل وســيلة للعي
 ،  مــن أجــل توفيــر الحاجــات األساســية مثــل: الغــذاء و 

ــة. ــة الصحي و  والرعاي

6869



أجيُب عن األسئلة اآلتية:  

ما المكان الذي أُفّضُل العيش فيه، والعمُل الذي سأعملُه؟	 
ألصُق صورة، أو أرسُم المنطقة التي أفّضُل العيش فيها.	 

أفّضل حياة الريف 
وطبيعته الخّلابة.

أكتُب في مفكّرتي:

أسماء أماكن أرغب في زيارتها في المستقبل.

العمل الذي أرغُب في ممارسته في المستقبل.

4
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الوحدة الخامسة
بيئتي

سنتعّلُم:
تمييَز الشمِس من النجوم.	 

الجهات الفرعية باالعتماد على الجهات 	 

الرئيسة.

يقارن بين أنواع التضاريس.	 

يميز بين الطقس والمناخ.	 

يحدد مفهوم البيئة الطبيعية موضحًا 	 

أهميتها.

تعّرَف أنواِع المياه المالحة وأهّمّيتها.	 

يتعّرف بعض أنواع الترب موضحًا أهميتها.	 

الدرس األّول: قناديُل الّسماِء.

الدرس الثاني: ُأحّدُد موقعي.

الدرس الثالث: أكتشُف وطني سوريَة.

الدرس الرابع: الّنشرُة الجّوّيُة.

الدرس الخامس: أصدقاُء البيئِة.

الدرس السادس: رحلٌة مائّيٌة.

الدرس السابع: الباحُث الّصغيُر.



الوحدة الخامسة
بيئتي

سنتعّلُم:
تمييَز الشمِس من النجوم.	 

الجهات الفرعية باالعتماد على الجهات 	 

الرئيسة.

يقارن بين أنواع التضاريس.	 

يميز بين الطقس والمناخ.	 

يحدد مفهوم البيئة الطبيعية موضحًا 	 

أهميتها.

تعّرَف أنواِع المياه المالحة وأهّمّيتها.	 

يتعّرف بعض أنواع الترب موضحًا أهميتها.	 

الدرس األّول: قناديُل الّسماِء.

الدرس الثاني: ُأحّدُد موقعي.

الدرس الثالث: أكتشُف وطني سوريَة.

الدرس الرابع: الّنشرُة الجّوّيُة.

الدرس الخامس: أصدقاُء البيئِة.

الدرس السادس: رحلٌة مائّيٌة.

الدرس السابع: الباحُث الّصغيُر.



أختبُر معلوماتي عن الفضاء  

تتأّلُف المجموعُة 
الّشمسّيُة من 

كواكَب

 ماذا تعرُف
عن الّشمس؟

 ماذا تعرُف 
عن النجوم؟

 

كوكُبنا اسُمه 

وترتيُبه  
في المجموعِة 

الّشمسّية

 نجٌم تدوُر
حوَلُه كواكُب 

تستمدُّ كواكُب المجموعِة الّشمسّيِة 
المجموعِة الّشمسّيِة 
اإلضاءَة والحرارَة من 

قناديُل الّسماِء

7273



أكمُل الحوار بين النجومِ واألرض مستخدماً )قريٌب - بعيٌد(:  

 مرحباً أيّتها النجوم
أخبروني لماذا ال أرى منكم 

في النهار إال ضوَء نجِم 
الّشمِس.

1

كوكب األرض

أيّتها األرض:
عرى وأنا أكبُر وأكثُر  أنا نجُم الشِّ

 لمعاناً من الّشمس
لكّنِك ال تََريَْن ضوئي في النهار 

ألنّني  عنك.

2

عرى نجم الشِّ

أنا الشمس نجُمِك الوحيُد 
الذي تََريَْن ضوئي في النهار 
ألنّني  إليك.

3

الشمس

نحــُن النجــوم أجســامٌ مضيئــةٌ نعطــي الضــوءَ لمــْن حولَنــا ونســبُح فــي الفضــاِء، نختلــُف عــن 
بعضنــا البعــض بالحجــم واللمعــان والقــرب والبعــد عــن األرض.

1
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أُقارُن بين مراحِل عمِر النجومِ اآلتيِة ومراحِل عمِر اإلنسان.  

الطفولةالشبابالكهولة

عرىنجم الّشمسنجم قلب العقرب نجم الشِّ

النجُم الذي بمرحلِة الطفولِة هو نجُم  ولونُُه   
نجُم قلِب العقرب لونُُه  وهو في مرحلة 

أنظُر إلى الّسماِء لياً وأُفّسُر سبَب اختاِف ألواِن النجوم.  

ماذا لو: لم يكن هناك شمس؟  

7475



أتعاوُن أنا ومجموعتي على إنشاِء حواٍر بيَن الكواكِب والنجوم،  
 ثّم أُمثُّل الّدوَر الذي أرغب فيُه.

أفّكر بـ:
ُأصدر الضوء، أستمد الضوء، 

كوكب، نجم، شمس، اللون، 
اللمعان

كوكب زحلكوكب األرض

نجم الّشعرىنجم الّشمس

1
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)  ،  ، أرسُم الّرمَز المناسَب في الفراغ )  

 كوكُب الحياة  يستمدُّ الضوءَ والحرارَة من الّشمِس.	 

 الّشمُس هي أقرُب  إلى األرض.	 

نحن  نختلُف عن بعِضنا البعِض بالحجم واللّمعان والقرب والبعد عن 	 
 كوكب األرض.

 نجٌم أصفُر ألنّها في مرحلة الّشباب.	 

المجموعة الشمسية

7677



أبحُث عن أسماِء نجومٍ أَُخَر مُستعيناً بمصادر التعلّم.  

أكتُب في مفكّرتي:

معلوماٍت استغربتُها عن النجوم.

1
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انطلق تاميذ الصف الثالث برحلة سياحية إلى محافظة حماَة، َوَصلوا ساحة   
العاصي ومعهم مخطط المدينة.

مخطط مدينة حماة 	 ساحة العاصي 

هيّا نساعُد التاميَذ بالوصول إلى األماكن اآلتية:  

إذا أرادوا الذهــاب إلــى النواعيــر عليهــم الســير نحــو 
جهــة 

وإلــى المطاعــم عليهم الســير نحو جهة  
جهــة  نحــو  يتجهــون  الجامعــة  إلــى  وللوصــول 

أما إذا أرادوا زيارة السينما فا بّد أن يتجهوا نحو جهة 

ُأحّدُد موقعي

7879



2
أرادَ األطفاُل زيارة المتحف أّوالً، لكنهم اختلفوا على تحديد الجهة.  

أتعاوُن أنا وزمائي في تسمية الجهات الفرعيّة لنصل إلى تحديد جهة المتحف.  

لتسمية الجهات الفرعيّة 
نعتمد على جهتي الشمال 

والجنوب األساسيّتين

الجهات

الجنوب

الش�ل
الش�ل ..............

الجنوب .............. الجنوب الرشقي

الش�ل الرشقي

الغربالرشق
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لزيارة المتحف نتجه جهة     
وللتسّوق نتجه جهة  

أمامي خريطة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، أضُع عامةً تُحّدد موقع مدينتي التي   
أعيش فيها، ما المكان الذي أرغُب في زيارته؟ أُحّددُ الموقع بالنسبة لمدينتي.

خريطة الجمهورية العربية السورية

 مدينتي هي 
 المــكان الذي أرغــب في زيارته 

موقعه بالنسبة لمدينتي 

8081



2
أرسُم في المخطّط الرمز الدالَّ على األماكن اآلتية بحسب الجهة  

التي تقُع فيها مُستعيناً بما سبق:

جنوب شرق: وزارة  الشرق: مطار 

شمال غرب: مطعم  شمال شرق: مكتبة 

الشمال: موقف سيارات  جنوب غرب: المشفى 

الجنوب: صيدلّية  الغرب: ميناء 

الجهات

أتعاوُن أنا ومعلّمي وزمائي في تحديد جهة الشرق في الصّف ثم باقي الجهات   
األساسيّة والفرعيّة

أكتُب في مفكّرتي:

اسم محافظتي والمحافظات التي تحيط بها، مُحّدداً الجهات.
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أقرأُ اآلتي:   

وطنــي  زار  العالمــّي  الطفــل  يــوم  فــي 
مــن  وفــٌد  الســوريّةَ  العربيّــةَ  الجمهوريّــةَ 
برنامجــاً  فنظّمنــا  العربيّــِة،  الــدوِل  أطفــال 
ســياحيّاً لتعريفهــم بعــض المناطــق الواقعــة 
فــي الجنــوب والجنــوب الغربــّي مــن وطنــي 

ســوريةَ.

خط سير الرحلة

أكتشْف وطني سوريَة
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3
وصَف لنا المشاركون المناطَق التضاريسيّةَ التي مّروا بها.  

أتعاوُن أنا ومجموعتي في تسميِتها مُستعيناً بخريطِة الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

سعيٌد:

ــا مــن مدينــِة دمشــَق باتّجــاِه مدينــِة القنيطــرِة  انطلقــْت رحلتُن
ــةُ  ــعٍة هــي هضب ــٍة ومُتّس ــى أرٍض مرتفع ــِة عل المحــّررِة الواقع

فاديا:

تابْعنــا رحلتَنــا شــرقاً، ووصلْنــا إلــى أرٍض واســعٍة شــبِْه مُســتويٍة 
هــي ســهوُل  المزيّنــةُ بســنابِل القمِح.

حنيُن:

ــي وادي  ــن ه ــَن مرتفَعي ــٍة بي ــٍة مُنخفض ــى منطق ــا إل ــم نزلْن ث
 ومشــيْنا بمحــاذاِة نهــِر اليَرمــوِك، والتقطْنــا بعــَض 

ــة. الّصــوِر التّذكاريّ

إيادٌ:

 ، ــيَّ ــَل  البركان ــا جب ــرقاً، وصِعْدن ــا ش اتّجْهن
ــِة. ــِه العالي ــى قّمِت ــا إل ــا وصلْن ــرودِة عندم وأحسســنا بالب

حازم:

وصلْنــا مدينــةَ شــهبا حيــُث شــاهْدنا أرضــاً أقــلَّ ارتفاعــاً مــن 
الجبــِل، لهــا ِقّمــةٌ هــي    

ــا األّوُل. ــا انتهــى يومُن وهن

8283



، وأختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ. أاُلحُظ المقطَع التضريسيَّ  

منطقةٌ مُرتفعةٌ ليس لها قّمةٌ )الجبل ، التّل ، الهضبة(

منطقةٌ منخفضةٌ بين مرتفعين )الوادي ، الجبل ، الهضبة(

منطقةٌ مرتفعةٌ لها قّمةٌ )السهل ، الجبل ، الهضبة(

الفرق الوحيد بين الهضبة والجبل هو   

أتعاوُن أنا ومجموعتي في إنشِاء حواٍر بيَن التضاريِس، ثّم أمثُّل الّدور الذي أرغُب   
في تمثِيلِه.

8485



3
أختاُر مع مجموعتي خطَّ سيٍر لرحلٍة في ربوِع وطني الجمهوريّة  

العربيّة السوريّة، أرسمه على الخريطة مسّمياً األماكَن التضاريسيِّة التي سنمُر بها 
بدءاً من مدينتك.

أكتُب في مفكّرتي:

معلومة عن منطقة تضريسيّة في وطني الجمهوريّة العربيّة السوريّة
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قّررْت أسرةُ سامٍر أْن تخرَج في رحلة يومَ الُجمعِة للّعِب بالثّلِج في جبِل الّشيِخ   
إْن كاَن الجّو مناسباً، فجلسْت مساءَ الخميِس ترقُُب النشرَة الجويّةَ لمعرفِة حاِل 

. الجوِّ

ما حاُل الجوِّ في جبِل الشيِخ؟  
هل هو مناسٌب للخروِج في الرحلة؟

الّنشرُة الجّوّيُة
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4
توجّهِت العائلةُ إلى جبِل الّشيِخ، ودار بينهم الحوار اآلتي:

مُعتمداً على الحوار الذي دار بين أفراد العائلة أُفّسُر اآلتي:  

مُتسلِّقي الجباِل العاليِة يحملوَن أنبوَب األوكسجين   
بسبِب 

: أقرأُ النشرَة الجويّةَ اآلتيةَ ألتعّرَف حاَل الجوِّ  
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أقرأُ رموز النشرة الجّويّة وأكتب داللتها:  

الضغط الجوي

أستنتج مفهوم الطقس مستعيناً بالرموز السابقة:  

الطّقــس: هــو حــاُل الجــوُّ مــن الّضغــِط الجــّويِّ و و  
و  فــي مــّدٍة زمنيـّـٍة قصيــرٍة )حوالــي أســبوع وأكثــر(.

ألميُّز الطّقس من الُمناخ أقرأ اآلتي:  

الحــرارة  مــن  الجــوِّ  حــاُل  هــو  المُنــاخ: 
واألمطــار والّريــاح والّضغــط الجــّوّي فــي 

)أعــوام(. زمنيّــٍة طويلــٍة  مــّدٍة 

يخفُّ نشاطي في الشتاِء 
بسبِب الطقِس البارد.
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أكتُب أوجَه التّشابُِه واالختاِف بيَن الطّقس والُمناِخ:  

المُناخ الطّقْس
التّشابُِه

أقرأُ حاَل الطّقِس في المحافظاِت اآلتيِة مُستعيناً بالرموِز:  

الحسكةحلبالالذقيةالسويداءدمشق

أصُف حاَل الطّقس في منطقتي لهذا اليوم.   

4
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مِ النّشرِة الجّويِّة.   لنمثّْل دوَر مُقدِّ
أستطيُع تقديَم حاِل الطّقِس في محافظاِت الجمهوريّة العربيّة السوريّة لزمائي 

مُستعيناً برموِز حاِل الطقس الواردِة في الخريطة.

خريطة حالة الطقس في الجمهورّية العربّية السورّية
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أُراقُب النشرَة الجّويّةَ في التلفاِز، وأُسّجُل درجاِت الحرارِة في  
محافظتي في األيّام اآلتيِة:

السبتالجمعةالخميساليوم

الرمز

حال الطّقْس

درجة الحرارة

أكتُب في مفكّرتي:

حاَل الطقس التي أُفّضلها، والنشاَط الذي سأقوم ُبه.

4
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عالُم البيئِة العجيُب  

وصلــْت إلى مدرســِتنا حافلــةُ الَمْعِرِض 
البيئــيِّ المتنّقــِل، عالــُم البيئــِة العجيــُب 
ــاِل  ــِف األطف ــى تعري ــدُف إل ــذي يه ال

مكّونــاِت البيئــِة الطبيعيـّـِة.

أاُلحُظ مكّونات البيئة الطبيعيّة، وأكتبها في الفراغ:  
البيئةُ الطبيعيّةُ منطقةٌ من سطِح األرِض تتميّز من غيِرها بـ:

المُناِخ 

أصدقاُء البيئِة

9293



5
وأثناء تجّولنا في الحافلة شاهدنا صوراً لبعض البيئات الطبيعيّة.

البيئُة الجبلّيُةالبيئُة الساحلّيُة

أصُف كلَّ بيئٍة بلغتي.  

أتحّدُث عن االختاِف بيَن البيئتيِن.  

أاُلحُظ الّصوَر، وأكتُب ماذا استفادَ اإلنساُن من البيئاِت الطبيعيِّة )الساحليّة   
والجبليّة(
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أقرأُ الّصوَر، ثمَّ أحّددُ المشكلةَ البيئيّةَ في كلِّ صورٍة.  

ُ الحلُّ الّصديُق للبيئِةالمشكلةُ البيئيّة

كيف أكوُن صديقاً لبيئتي؟   

أضُع كلمة »صديق« أمامَ أصدقاِء البيئِة، و أذكُر السبَب:  
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ألعُب وأتعلّم لمعرفة عناصر بيئة جديدة:  

أُكمُل رسم َمكّوناِت البيئِة الجديدِة التي مّرْت بها الحافلةُ، وأُسمِّيها.  

أكتُب اسم البيئة: البيئة   

أكتُب في مفكّرتي:

اسم البيئِة الطبيعيِّة التي أحببْتُها، وأجمُع معلوماٍت عنها.

5
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أرادْت مجموعةٌ سياحيّةٌ زيارَة جزيرِة أروادَ، فانطلقْت من الفندِق.  
أاُلحُظ الّصورَة ثّم:

أرسُم خطَّ الّسيِر من الفندِق إلى الشاطِئ مع وسيلِة النقِل المناسبِة.. 1

أرسُم خطَّ الّسيِر من الشاطِئ إلى جزيرِة أروادَ مع وسيلِة النقِل المناسبِة. 2

أيَن تقُع جزيرةُ أروادَ؟  

أشارُك أصدقائي معلوماتي عن البحِر ثمَّ أكتبُها.  

البحر:     
 

رحلٌة مائّيٌة

9697



6
في أثناِء سيِر القارِب التقَط أعضاءُ المجموعِة صوراً توّضُح كيف  

يستفيد اإلنساُن من البحر. أكتُب الفائدَة من كلِّ صورة:

استخراُج الملِح

أذكُر فائدًة أخرى للبحر.  
 

وصلِت المجموعةُ إلى جزيرِة   
أروادَ، وشاهدوا قلعةَ أروادَ األثريّةَ.
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كورنيش طرطوس مبنيٌّ على شكل الّسفينة الفينيقيّة األولى التي أبحرت من هذا   
 الشاطىء وحملت معها رسالة الحضارة والحرف لكّل أنحاء األرض.

أاُلحُظ الشبه بينهما.

صورة كورنيش طرطوس اآلنسفينة فينيقّية قديمة ُصنعت في جزيرة أرواد

عنَد مغادرِة المجموعِة الجزيرَة سلكِت الطريَق الملّوَن باألصفر، ماذا لو سلكِت   
الطريَق الملوَن باألحمِر؟ إلى أيَن ستصُل؟ 

أكمُل ما يأتي: البحُر والمحيُط مساحةٌ واسعةٌ من المياِه المالحة؛ لكنَّ المحيَط   
يتميُّز عن البحِر بأنّه 

9899



التقطِت المجموعةُ الّسياحيّةُ الّصورَة اآلتيةَ: أُعبُِّر عّما آراه، وأكتبه.  

أبحُث عن أسماِء بحاٍر ومحيطاٍت في العالم مُستعيناً بخريطة العالم.  

المشكلة:

األسباب:

النتائج:

الحلول:

أكتُب في مفكّرتي:

أسماءَ المدِن الّسوريِّة الواقعِة على البحِر المتوّسط.

6
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أستنتُج الشيءَ المشترَك في الّصورتين اآلتيتين:  

أُرتُّب تصاعدياً مضاعفاِت العدد ٢ وأكّوُن كلمةً تحلُّ اللّغَز   

ت

2 ٤٦٨

ةبر

أذكُر ألواَن التَُّرِب في الّصوِر الّسابقِة؟  

هل رأيَت ألواناً 
أُخرى للتّرِب في 

بيئِتك؟

لنجمع ِعْينات 
مختلفة من التُرب.

الباحُث الّصغيُر

100101



7
أحضَر التاميُذ َعيّناِت التّرِب إلى الصّف، وأحضرِت المعلمةُ عّدَة أنواٍع

موجودٍة في بلِدنا الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

تربة بركانيّة تربة لحقيّة تربة رمليّة

تربة متوسطيّة تربة كلسية

  أستعيُن بالّصوِر الّسابقِة وِعيّناِت التّرِب، وأستنتُج نوَع التّربِة وأكتبُُه.

 	،   تربةٌ يغلُب على تركيِبها مادّةٌ شبيهةٌ بالطباشيِر، لونُها رماديٌّ
هي التّربةُ: 

 	،   تربةٌ تحلّلْت داخلَها بقايا النّباتاِت والحيوانات )موادّ عضويّة(، لونُها بُنّيٌّ
هي التربةُ: 

تربةٌ يغلُب على تركيِبها الحديُد، لونُها أحمُر، هي التربةُ المتوسطيّة. 	 
تربةٌ تنشأُ في مناطِق البراكيِن، لونُها بُنّيٌّ مسّود، هي التربةُ: 	 
حاري، لونُها أصفُر مائٌل إلى األبيِض،	    تربةٌ تنتشر على شواطِئ الِبحاِر وفي الصَّ

هي التربةُ: 

أذكُر لون التربة في منطقتي محدداً نوعها.  
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  أالحُظ الّصوَر وأرسُم خطّاً يربُط التُّربة باستخداماِتها )أبدأ بالتّربة(.

أكتُب أهميّةً أخرى للتّربة   

102103



7
ألّوُن َعيّناِت التّربِة حسَب نوِعها )تربة من منطقتي(  

تربة تربة 

أكتُب عبارًة لصديقِتنا التّربِة

ماذا لو اختفِت التّربةُ عن كوكِب األرِض؟  

أكتُب في مفكّرتي:

أنواَع التّرِب في بلدي الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

أهمَّ األشياِء المفّضلِة لدّي وأحصُل عليها من التّربِة.

أحفُظ طعامي داخَل 
التربِة وأمتلُك ذاكرًة قويًة 

في حفِظ المكان.

102103



الدرس األّول: رموٌز لوطٍن يجمُعنا.

الدرس الثاني: بصماٌت سورّية.

الدرس الثالث: من كنوِزنا األثرّية.

الدرس الرابع: بيُت اآلثار.

الدرس الخامس: مناسباٌت وأعياد.

الوحدة السادسة
وطني

سنتعّلُم:
أبرز الرموز الوطنّية في الجمهورّية العربّية السورّية.	 

بعض الشخصيات الوطنّية.	 

كنوزنا األثرية في الجمهورية العربية السورية.	 

معنى المتحف الوطنّي.	 

األعياد التي نحتفل بها في سورية.	 



الدرس األّول: رموٌز لوطٍن يجمُعنا.

الدرس الثاني: بصماٌت سورّية.

الدرس الثالث: من كنوِزنا األثرّية.

الدرس الرابع: بيُت اآلثار.

الدرس الخامس: مناسباٌت وأعياد.

الوحدة السادسة
وطني

سنتعّلُم:
أبرز الرموز الوطنّية في الجمهورّية العربّية السورّية.	 

بعض الشخصيات الوطنّية.	 

كنوزنا األثرية في الجمهورية العربية السورية.	 

معنى المتحف الوطنّي.	 

األعياد التي نحتفل بها في سورية.	 



أختبُر معلوماتي عن وطني الجمهوريّة لعربيّة السوريّة:  

في المعلومات السابقة رمزان من رموز الجمهوريّة العربيّة السوريّة،هما:  

رموٌز لوطٍن يجمُعنا

106107



1
َف الّرموِز الوطنيِّة: أتابُع تعرُّ

، ينتخبـُـُه الشــعُب، يســهُر  رئيــُس الجمهوريّــة العربيّــة الســوريّة: هــو مواطــٌن عربــيٌّ ســوريٌّ
علــى تحقيــِق األمــِن واالســتقراِر، ويضمــُن مصلحــةَ الشــعِب والوطــِن.

رئيُس الجمهوريّة العربيّة السوريّة من الرموز الوطنيّة. رئيسنا هو  

106107



أاُلحُظ الرمَز المشترَك  

أصُف شعاَر الجمهوريّة العربيّة السوريّة.  

108109



1
أقرأ وأتعلّم:  

شعاُر الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

أكتُب في مفكّرتي:

معلومةً عن رمٍز من رموز وطني الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

108109



أقرأ وأفهم:  

نازُك العابِد.

فــي معركِة ميســلوَن كانْت إحــدى مائكِة الّرحمِة،
ِتهــم، إنّهــا نازُك  أســعفِت الَجْرحــى، واهتّمــْت بِصحَّ
العابــد العربيـّـة الســوريّةُ الملّقبــةُ ِبـــ )ســيف دمشــق(. 
ولــدْت نــازُك عــامَ 1٨٨7م، كانــْت مهتّمــةً بالِعلــمِ 
ومتفّوقــةً فــي اللّغــات األجنبيـّـِة، لكنّهــا لــم تحتفــْظ 
ــيِس  ــى تأس ــْت عل ــل عِمل ــط، ب ــها فق ــك لنفِس بذل
مدرســٍة للبنــاِت ُســّميَْت بمدرســِة بنــاِت الّشــهداِء، 
ــِة.  ّ ــاِل الخيري ــن األعم ــٍر م ــدٍد كبي ــي ع ــاركْت ف ش
وكانــت أّول امــرأة نالــت رتبــة ضابــط مــازم فــي 

الجيش العربّي السورّي توفيْت عامَ 19٥9م، وكانْت تعشُق وطنَها سوريةَ.

ما البصمةُ التي تركتْها نازُك العابد في وطني الجمهوريّة العربيّة السوريّة؟  

ما الذي أعجبك بشخصيّة نازُك العابِد؟  

لماذا لُقبت نازُك العابد بإحدى مائكِة الرحمة؟  

بصماٌت سورّيٌة

110111



2
مدرستي اسمها جول جّمال، طُلب منّا البحُث عن قصته،  

فوجدنا أنه:

، ابــُن مدينــِة الاذقيـّـة، كان ضابطــاً فــي البحريـّـة الســوريّة،  ضابــٌط عربــيٌّ ســوريٌّ
ثــم أكمــَل دراســتُه فــي الكليـّـة البحريـّـة فــي جمهوريــة ِمْصــَر العربيـّـة، وتخــّرَج 
ضهــا لعــدواِن 19٥6م،  ضابطــاً فيهــا. شــارَك فــي الدفــاع عــن مصــر عنــد تعرُّ
وتمّكــن مــن القضــاء علــى البارجــِة الفرنســيّة التــي كانــت تَضــِرُب مدينــةَ بــور 

ســعيد، ضّحــى بنفِســه رافعــاً اســَم بــاده عاليــاً.

ما البصمةُ التي ترَكها البطُل جول جّمال في وطني الجمهوريّة العربيّة السوريّة.  

ما الذي أعجبَك بشخصيِّة جول جّمال؟  

110111



أستعيُن بالقّصتين الّسابقتين على مَْلِء المعلوماِت عن الشخصيّاِت المميّزة في   
الجمهوريّة العربيّة السوريّة التي وردت في الدرس.

االسم: 

المحافظة: 

البصمة: 

االسم: 

المحافظة: 

البصمة: 

أختاُر شخصيّةً وطنيّةً من الشخصيات اآلتية، وأكتُب عنها.  

112113



بصماٌت سوريّة  

أجمُع معلوماٍت عن شخصيٍّة وطنيٍّة، و أُخبُر أصدقائي بها  

أكتُب في مفكّرتي:

أسماءَ أشخاصٍ تركوا بصمةً في حياتي:

2

112113



أقرأ وأفهم:  

ترغُب أسرةُ والءَ في قضاِء عطلِة نهاية العام الدراسيِّ في حضور أحد الِمْهرجانات في 

الجمهوريّة العربيّة السوريّة فكان الحوار اآلتي:

جمال: إلى أين سنذهُب هذا العام؟

األب: ما رأيُكم في حضوِر ِمْهرجان سياحّي في مدينة تدمَر األثريّة؟

والء: تدمر! إنها وَسُط البادية، والجّو فيها حارٌّ جّداً. 

األب: لكنَّ ِمهرجانَها جميٌل، تُعرض فيه مصنوعاُت تراثنا الوطنّي السورّي، فهناَك
النحاسيّاُت والتُّحُف والهدايا التي ترغُب والدتُِك في اقتناء بعضها، وهناك الُحِلّي والزينة

المصنوعة من الفضِة والمابِس المطّرزة المفّضلة عندِك يا والء.

جمال: وماذا أيضاً؟ 

األب: هناَك الكثير من العروض، إذ يُفتتح
الِمْهرجان بحفٍل يتضّمُن موكَب الملكِة

َزنوبيا مع ألعاِب الفروسيِّة والسيف والتّرس،

وهناك سباُق الخيوِل والُهجِن )اإلبل( الذي تحبُّه يا جمال.

والء: أبي، قلَت إنَّ تدمَر مدينةٌ أثريّةٌ، ماذا تخبرنا عنها؟ 

األب: لُّقبت مدينةُ تدمَر بلؤلؤِة الصحراِء، وتميّزت بشارِعها الطويل المسّوِر
بصّفين من األعمدة، وبمسرحها الذي تقامُ فيه العروض.

من كنوزنا األثرّية

114115



3
ما الكنز األثرّي الذي تناوله النّص؟ بماذا تميّز؟  

مسرح تدمر األثرّي

أتحّدُث إلى رفيقي عن مكان مَْعِرٍض أو ِمْهرجاٍن أُحبُّ زيارته، ولماذا أُحّب   
ذلك؟

ما الِمْهرجاُن السياحيُّ الذي يقام في مدينتك؟   
ماذا يعِرض؟ 

114115



أقرأُ وأفهُم:  

ــة الســوريّة،  ــة العربيّ ّ ــي الجمهوري ــي وطن ــةٌ شــامخةٌ شــموَخ األبطــاِل ف ــَب: إنهــا قلع ــةُ حل قلع
تطــلُّ علــى مدينــِة حلــَب القديمــِة، تعــدُّ مــن روائــِع العمــارة … أُدرَجــت فــي موســوعة األرقــام 
القياســيّة بوصفهــا أضخــَم قلعــٍة فــي العالــم، تتميـّـز بأســوارها وبواباتهــا وقاعاتها )قاعــة العرش(.

ما الكنُز األثرّي الذي تحّدَث عنه النص؟  

116117



3
أصُف بأسلوبي قاعة العرش في قلعة حلَب في الصورة اآلتية، منبهاً  

إلى السقف، األعمدة، األقواس.

أكتُب في مفكّرتي:

أجمع صوراً وألصقها في مفّكرتي عن كنوٍز أثريٍّة أعرفُها في الجمهوريّة العربيّة

السوريّة، أو موجودة في منطقتي.

116117



أقرأُ وأفهُم:  

دار الحواُر اآلتي بين هناءَ وحّساَن:

هناء: ذهبت مع والدي البارحة لزيارة الُمتحِف الوطنّي في العاصمة دمشق.

حّسان: حقاً! ِصفيِه لي؟

هناء: إنه جميل يحتوي آثاراً متنّوعة من بلِدنا سوريةَ.

حّسان: ما أكثُر ما أعجبِك فيه؟

هناء: واِجَهتُه التي تمثّل قصر الحِير الغربّي.

جمال: إلى أين سنذهُب هذا العام؟

قصر الحير الغربي )واجهة المتحف الوطنّي بدمشق(

بيت اآلثار

118119



4
أصُف واجهة المتحف الوطنّي بدمشَق منتبهاً إلى األعمدة والزخرفة:  

 ما رأيك فيها؟

أاُلحُظ الصور اآلتية:  

جرة خزفّية

مخطوٌط طبّي

تمثال المغّنية أورنينا من مدينة ماري

118119



الحلّي 	 أقراط ذهبّية )حلق(

أبجدّية أوغاريت

تمثال عازف الدّف في أوغاريت

أُكمُل الفراغاِت اآلتيةَ:  

يحتوي الُمتحُف الوطنيُّ على آثاٍر متنوعٍة مثل:

قُُم الفّخاريّة و  و  الرُّ

و  و 

تُْحَفُظ اآلثاُر في الُمتحِف من أجل: 

120121



4
أاُلحُظ الصوَر، ثمَّ أُحاور رفيقي:  

مسرح جبلة األثرّيقلعة صالح الدين

هل كلُّ اآلثار تُحفظ في المتحف؟

كيف تحافظ على اآلثار؟

أكتُب في مفكّرتي:

معلومة عن المتحف الوطنّي في محافظتي

120121



أاُلحُظ الصورَة.  

العيُد الذي يحتفُل به التاميُذ 	 
يصادُف الخميس الثالث من شهر آذار.	 
أعايُد معلمي بعيِدِه، وأقوُل: 	 

لماذا نحتفُل بهذا العيِد؟  

مناسباٌت وأعياٌد

122123



5
أتعّرُف بعَض األعياِد التي يحتفُل بها أبناءُ سوريةَ.  

عيُد الجالِء ١٧ نيسان 
)جالء المستعمر الفرنسّي 

عن سورية(

طالبات سوريات في احتفال بمناسبة عيد الجالء عام ١٩٤٧م

عيُد الجيش 
١ آب 

 عيُد الشجرة
)آخر خميس من السنة( 

122123



أكتُب أعياداً أخَرى:  
  

أتحّدُث عن عيد أُحبُّه وأصُف بعضاً من عاداِتِه وتقاليِدِه.  

أصُل العيَد بالّرمِز المناسِب له.  

عيد المياد	 

عيد الفطر	 

عيد رأس السنة الميادية	 

124125



5
أُصّمُم بطاقةً ألحِد األعياِد وأكتُب عليها عبارَة التهنئِة المناسبِة.  

أكتُب في مفكّرتي:

أعياداً أحتفُل بها:

124125



مشروعات لإلنجاز

126127

أُنجُز مشروعَي وأتعلُّم

مقترحة: مشروعات 
دفتُر ذكرياتي  

أُصّمُم دفتري الخاصَّ الذي يتضّمُن:

صفاتي الشخصيّةَ. -

صورتي. -

أحداثاً ومواقَف مّرت بي مُعبّراً فيها عن مشاعري. -

معلوماٍت أو ذكرياٍت تخصُّ أفرادَ عائلتي أو أصدقائي. -

مَْعِرض )من سورية(:  

أشارُك زمائي معِرضاً بعنوان )من سورية( يتضّمُن األنشطة اآلتية:

تصميَم دعوٍة لحضور المعِرض. -

منتجاٍت وطنيّةً ومعلوماٍت عن كلٍّ منها. -

تصميم )قاعة فلكيّة( تضّم كواكب المجموعة الّشمسيّة. -

تصميم شرائح على الكمبيوتر تتضّمن صوراً ومعلوماٍت عن أهّم األحداث  -
واإلنجازات في سوريةَ.

ِمْهرجان )حقوقُنا وواجباتُنا(:  

أشارُك زمائي مهرجاناً بعنوان )حقوقُنا وواجباتُنا( يتضّمُن األنشطة اآلتية:

مسرحيةً. -

أغنيةً. -

رسوماٍت عن حقوقنا وواجباتنا. -



126127

مجلة الباحث الصغير  

تصميم مجلة تتضّمن معلوماٍت ومجّسماٍت أو صوراً ورسوماً و …عن:

المياه وأهميّتها. -

الترب وأنواعها وما يمكن أن نزرع فيها … وأماكن وجودها. -

تضاريس بادي. -

سوقنا الشعبي  

تصميم لوحة أو معرض لسوق يتضّمن:

صوراً أو رسوماً أو أزياءً مصغرة أو … لمجموعة أزياء شعبيّة من مناطق  -
متنّوعة مع تسميتها وتسمية المنطقة التي تُْشتََهُر بها.

رموز وطنّي  

تصميم صور أو رسوم أو … لرموز وطنيّة مع إنجازاتها وأعمالها. -

مجلتي الصغيرة  

تصميم مجلة تتضّمن:

بعض عوامل الخطر التي قد أتعّرض لها في أماكن مختلفة. -

كيفيّة الحماية منها. -

المشروع: خطوات 
 اختياُر المجموعة للمشاريع التعاونيّة )مكّونة من أعضاٍء وقائٍد . 

يختاُره األعضاءُ(.

تسميةُ المشروِع. . 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنيٍّ لتنفيِذ المشروِع. . 

جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة. . 

عرُض المشروِع. . 

تقويُم المشروِع. . 



 تأليف
فئة من المختّصين

حقوُق الطِّباعِة والتَّوزيِع محفوظةٌ للؤّسسِة العامِّة للطِّباعِة
َِّة حقوُق التأليِف والنَّشِر محفوظةٌ للمركِز الوطنيِّ لتطويِر المناهِج التَّربوي

وريّةُ َّةُ العربيَّةُ السُّ وزارة التربية - الُجمهوري


