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المقدمة
ــاِء شــخصيٍّة  ــى بن ِل إل ــي الصــفِّ األوَّ ــةُ ف ــاُت االجتماعيّ ــدُف الدراس ته
قُدراِتــِه  وتطويــِر  التربويّــِة،  مراحِلــِه  بدايــاِت  فــي  للمتعلّــمِ  متميّــزٍة 
، وأُســرِتِه،  االجتماعيـّـِة ببنــاِء عالقــٍة ســليمٍة متينــٍة فّعالــٍة بزمالِئــِه في الصفِّ
وأفــراِد مُجتمعــِه، وتعريِفــِه األحــداَث الُمحيطــةَ بــِه َوفـْـَق الزمــاِن والمكاِن 
للوصــوِل إلــى تكويــِن هويِّتــِه الوطنيّــِة المبنيّــِة علــى أُســِس المواطنــِة 
الفاعلــِة، وتكويــِن قيــمٍ أخالقيّــٍة لديــِه يجّســُد بهــا فَْهَمــُه مبــادَئ التّنميــِة 
، ووثيقــِة المعاييــِر  الُمســتدامِة َوفـْـَق وثيقــِة اإلطــاِر العــامِّ للمنهــاِج الوطنــيِّ

ــِة المطــّورِة. الوطني

وينطلــُق هــذا الكتــاُب مــن مجموعــِة أنشــطٍة يتمّكــن بوســاطِتها المتعلـّـُم 
مــن تطويــِر قدراِتــِه بالتعــّرِض لمواقــَف وقصــٍص تَْحِفــُز لديــِه ُحــبَّ 
ــى فهــمِ مشــاعِرِه  ــادراً عل ــُه ق ُ ــِل، وتجعل االستكشــاِف والبحــِث والتحلي
الحــواِر  والتعبيــِر عنهــا، ومعرفــِة ســماِتِه ومواهِبــِه، وتشــّجُعُه علــى 

والمناقشــِة.

وقــد ُروعــي عنــَد تأليــف هــذا الكتــاِب أْن يحّقــَق الفائــدَة والُمتعــةَ التــي 
تُشــّجُع الُمتعلـّـَم علــى متابعــِة أنشــطِتِه والتنّقــِل فــي موضوعاِتــِه المختلفــِة 
ــِة مــن المــادِّة  ّ ــِه التربوي ــى غاياِت ــُه مــن الوصــوِل إل ــَق مشــّوقٍة تمّكنُ بطرائ

بســهولٍة ويُْســٍر..

المؤلّفون  



معناها األيقونة
أاُلحُظ عناصَر الصورِة

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

أتبادُل الِفَكَر أنا ورفيقي

أعمُل مَع عائلتي

أحُلّ اللغَز

أُعبُّر عن ِفَكري ومشاعري



أنا
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

8 2 من أنا؟

10 1 نتشابه ونختلف

12 1 مشاعري

14 1 كيف أمضي يومي

16 2 أنا قادر

18 2 سأحقق هدفي

1

أنا واآلخر
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

22 1 صغار كبار

24 1 أنا وأسرتي

26 1 أحب المساعدة

28 2 آداب الحوار

2

الفهرس



مجتمعي
رقم الصفحة عدد 

الحصص
الدرس

32 1 في مدرستي

34 2 من حقوقي وواجباتي

36 1 لي دور

3

بيئتي
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

40 1 حديقة الحيوان

44 1 األصدقاء األربعة

4

مشاريع لإلنجاز
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

46 4 المشاريع



الوحدة األولى
أنا

67



الدرس األول: من أنا

الدرس الثاني: نتشابه و نختلف

الدرس الثالث: مشاعري

الدرس الرابع: كيف أمضي يومي

الدرس الخامس: أنا قادر

الدرس السادس: أحقق هدفي

67



من أنا؟

أستطيُع التعريَف بنفسي.  

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

أَُعرِّفُُكْم بنفيس.

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

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

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

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

 اسمي سامٌر
 عمري ستُّ سنواٍت،

 وأنا من محافظِة حلب
أسكُن يف الالذقيِة-حيِّ مرشوِع الزراعِة  

أحبُّ لعبَة كرِة القدِم.

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

الغابِة، سأراِفُقكم خالَل 
هذا العاِم.

89



أستطيع وضع إشارة تحت ما أحب.   

أحدث رفاقي بما أحب أن أفعل  

1

الجنس:

االسم:

٥٦٧العمر:

تستطيع تصميم بطاقة 
تعرّف بها عن نفسك..

89



نتشابه ونختلف

يتشابهون أو يختلفون بـ :

لون العينني

لون الشعر

لون البرشة

الطول
بَم يتشابُه سامٌر وليُن وليٌث؟ وبَم يختلفون؟  

لنالحْظ رفاقَنا سامر وليَن وليث.  

1011



2

نتشابُه ونختلُف ... يجمُعنا الّصفُّ األّوُل.

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

أستطيع البحث عن رفاقي الذيَن يشبهونَني بـصفٍة من الصفاِت الجسدية.  
أستطيع البحَث عن رفاقي الذيَن يختلفوَن عني بـصفٍة من الصفاِت الجسدية.

بَم يتشابُه هذا الفريُق؟    

لنالحْظ هذا الفريَق المكّوَن من تالميِذ   
الصفِّ األوِل ونكمْل تلويَن لباسهم. 

 ونحن أيضاً نتشابُه 
ونختلُف، فمنا األبيُض 

!.. واألسوُد والبنيُّ

1011



مشاعري

أستطيع التعّرَف على مشاعِر اآلخريَن من إيماءاِت وجوهِهم مبيّناً السبَب.   

  أالحُظ الصورة، وأعبُّر عما حدث في عيد ميالد سامر.

1213



3
أنا قادٌر على وصِل الصورِة بالشعوِر المناسب.  

أستطيُع تقليَد إيماءاِت وجِه سامٍر وأصدقاِئه مسمياً الشعور.  

  أستطيُع أن أكمَل رسَم الوجِه الذي يعبُر عن شعوري اآلَن مبيّناً السبَب.

فرح خوفغضبحزن

أنا أشعُر بالفرِح 
عندما أتناوُل الفاكهَة.

1213



كيف أمضي يومي

أنا قادٌر على ترتيِب أنشطِة سامٍر اليوميِة على الخطِّ الزمنيِّ بداللة األلوان.  

1415



4
أنا قادٌر على ترتيِب ستٍة من أنشطتي اليوميِة  

. باستخدام األعداد من ) 1-6 ( على خطٍّ زمنيٍّ

ترتيب أنشطتي اليومية يساعدين يف تنظيم وقتي

رسالة إىل املعلم/ـة: ترك الحرية للمتعلم يف ترتيب أنشطته كام يريد. 

أنا أناُم يف الشتاء 
 طوَل اليوم

)سبات شتوي(.

1415



أنا قادر

أحّدُث رفاقي في الصفِّ عن األعماِل التي أستطيُع أداءَها، وتميّزني من اآلخرين.  

   أالحُظ ما الذي يستطيُع فعله كل من جوليا وسامر.

كيَف استطعَت فعَل هذا؟ 

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

حركٌة رائعة.

انظري يا جوليا إىل 
ما أفعلُُه برسعة.

وماذا تستطيُع أْن 
تفعَل أنت؟ 

1617



5
أحاوُر رفاقي في األعماِل التي تميُز هؤالِء األطفاَل وهم بعمر   
ستِّ سنواٍت، وكيفيِة تطوِرها عنَدهم، وهم في عمِر الشباب. 

أستطيُع الرسَم أو التعبيَر عن العمِل الذي أُؤدّيه ويميّزني   
من اآلخرين اآلن وعندما أصبُح شابّاً. )في المكان الفارغ(

 رسالة إىل املعلم/ـة: ساعِد املتعلمنَي يف اكتشاِف األعامِل التي متيزهم،
وشجعهم عىل تنميِتها وتطويرِها وفَق مراحلِهم العمرية وقدراتهم.

وأنا قادٌر عىل الرقِص 
يف السريِك لتصفقوا يل.

1617



أحقق هدفي

لنلعْب معاً لعبةَ )سؤال وجواب( بتبادِل الكرة.   

أالحُظ كيَف لعَب كل من سامر وجوليا لعبة )سؤال وجواب( بتبادِل الكرة.  

هديف أن أكون قادراً عىل 
تركيب لوحة كبرية بقطع البزل 

ما هو هدفك يا جوليا؟ 

هديف العزف عىل 
آلة األكورديون..

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

ما هو هدفك 
يا سامر ؟ 

ما هو هدفك يا 
....................

1819



6
أستطيُع مساعدَة جوليا في ترتيِب مراحِل تحقيِق هدِفها مستخدماً األعدادَ.  

أستطيع تحديد مراحل تحقيق هديف الذي حددته أمام زماليئ.

٤

وأنا مثلكم حاولت 
الحصول عىل العسل 
وما زلت أحاول رغم 

لسع النحالت ..

- التدريب

- إعادة املحاولة

- تنظيم الوقت

فكر بـ :

1819



الوحدة الثانية
أنا واآلخر

2021



الدرس األول: صغار كبار

الدرس الثاني: أنا وأسرتي

الدرس الثالث: أقدم المساعدة

الدرس الرابع: آداب الحوار

2021



صغار كبار

أستطيُع كتابةَ األعداِد داخَل كلِّ دائرٍة مراعياً الترتيَب من األصغِر إلى األكبر.  

بإمكانكم استعراُض صوِر أطفالكم من عمِر سنٍة إلى ستِّ سنوات.  

أنا صديقكم كرم سأعرفكم على نفسي وعائلتي التي تسكن في مدينة حمص.  

عمري ثالُث سنواٍت وألعُب باملكعبات. 

عمري أربُع سنوات وأحاوُل بناَء شكٍل أحبُّه.

عمري خمُس سنواٍت وأتعلُم ركوَب الّدراجة.

عمري سنٌة يف هذه الصورة. 

عمري سنتان وأحاوُل صعوَد الدرج.  

هذه صوريت يف أّوِل يوٍم يل يف املدرسة، أصبح 

عمري ستَّ سنني.

2223



1

أحاوُر رفيقي في رعايتي جّدي أو جدتي.  

ه أو جدتَه. أحاوُر رفاقي في رعايِة كلٍّ منا جدَّ  

أتحدُث إىل رفاقي عن إنساٍن أو نباٍت أو حيواٍن أعتني به.   

أالحظ كيف يقّدمُ كرم الرعاية لجده.  

2223



أنا وأسرتي

إذا كاَن أبي أكبَر من أمي.  
ورهف أكبُر مني، وأنا أكبُر من مروة.

أهالً بكم في قريتي الجميلة على ضفاف نهر الفرات بمحافطة دير الزور

أصدقايئ! أنتم قادرون عىل 
مساعديت يف ترتيِب أفراِد أرسيت 
عىل الخّط الزمنيِّ من األكرب إىل 

األصغر بعَد حلِّ هذ اللغز.

2425



2

- أنا قادٌر على تلويِن دائرِة ياسر.    

- ما ترتيب ياسر ضمن إخوته؟  

أستطيُع ترتيَب أفراِد األسرِة التي أعيُش معها من األصغر إلى األكبر  
 . على الخطِّ الزمنيِّ

. أنا قادٌر على ترتيِب أسرِة ياسٍر على الخطِّ الزمنيِّ  

رسالة إىل املعلم/ـة:إذا مل يتمكن املتعلم من الكتابة ميكنه أن 
يرسَم شخصياِت أرسته مراعياً ترتيبها من األصغر إىل األكرب.

أصغر

أصغر

أكرب

أكرب

2425



أقدم المساعدة
أالحظ الصورة اآلتية وأعبر عنها  

2627





آداب الحوار
هو لذيٌذ ومفيٌد 
لجسِم اإلنسان 

حال .. مهالً مهالً .. ميكُنك 
قوُل ما تريدين؛ لكن بعَد 

أْن يتمَّ رامي حديثه.   

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

شاهدُت يف التلفاز برنامجاً 
عن خرياِت بالدي ... 

فالبندورُة التي تُزرُع يف ...

البندورُة التي تُزرُع 
يف درعا طعُمها لذيذ. 

شكـ ... طبَُق الخضاِر 
والفواكه لذيٌذ جداً

أمي أريُد أْن 
أخربَك شيئاً.

نعم و أنا أحبُّ 
الخضاَر والفواكه. 

2829



4
ما رأيُك في سلوك حال؟   

ما آداُب الحوار التي يمكُن لحال االلتزامُ بها برأيك؟  
 ............................................................................. 
 .............................................................................

خلَف كلِّ باٍب مجموعةُ أطفاٍل ...  
اختِر الباَب الذي ستدخُل منه لتشارَك األطفاَل اللعَب مبيّناً السبَب.

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

2829



الوحدة الثالثة
مجتمعي

3031



الدرس األول: في مدرستي

الدرس الثاني: لي دور

الدرس الثالث: حقوقي

3031



في مدرستي

أنا قادر على اختيار السلوك الذي أراه مناسباً، معلالً السبب  

3233



1

أتحدث إلى رفاقي عن سلوك غير سليم آراه في مدرستي،  
وماهو السلوك السليم برأيي

رسالة إىل املعلم/ـة: حاور املتعلمني يف السلوكات اإليجابية 
ضمن املدرسة وآثارها

وأنا أيضاً أتعاون 
مع عائلتي لتأمني 

غذائنا اليومي..

3233



لي دور

أتحدث عن دوري ضمن أسرتي  

أعبُّر عمَّا يفعلُه أفرادُ األسرة.  

أحاور رفاقي عن دور كل فرد من أفراد األسرة  

سأُِعدُّ وجبَة الغداِء، 
أّما أنتم فهناَك ما 
تستطيعوَن عملَه. وأنا سأصلح 

دراجة حال

وانا سأرتب 
األلعاب

وأنا سأرتب القصص 
واعيدها إىل املكتبة

وأنا أُحرِضُ الطعاَم 
لصغاري. 

3435



2

أتحدُث إلى رفاقي عن دوري داخل أسرتي.  

أعبر عن الدور الذي يرغب األطفال بتأديته لبناء وطننا.  

أعبّر عن الدور الذي يؤديه األطفال في الصور.  

أتحدُث إلى رفاقي عن الدور الذي أرغب القيام به ألساهم في بناء وطني.  

رسالة إىل املعلم/ـة: حاوِر املتعلمنَي يف فكرِة أّن لكلِّ منا دورَُه. 

3435



حقوقي

أعبُّر عن الصورة اآلتية:  

أنا قادٌر على معرفِة سبِب حزِن الطفل.   

ما الحقُّ الذي ُحِرمَُه الطفُل؟  

أحاور رفاقي في واجبي تجاه أماكن اللعب  

3637



3

أذكُر واجبات أخرى تجاه مدرستي  

أعبُّر عن حقي وواجبي في الصور اآلتية  

3637



الوحدة الرابعة
بيئتي

3839



الدرس األول: حديقة الحيوان

الدرس الثاني: األصدقاء األربعة

3839



حديقة الحيوان

لنلعب مع معلمتنا اللعبة ذاتها ونعبر بالصوت وحركة الجسد   

لنلعب معاً لعبة تقليد 
الحيوانات و لنحزر اسم 

الحيوان وأين يعيش يف الطبيعة 
أم يف املزرعة.

4041



أتعاون مع صديقي للوصل بين صورة الحيوان والمكان الذي يعيش فيه  

1

غابة

مزرعة

صحراء

منطقة عشبية

4041



أنا قادر على تلوين النباتات الطبيعية والنباتات التي يزرعها اإلنسان  

أعشاب

غابة

4243



نباتات يزرعها اإلنسان

نباتات شوكية

رسالة إىل املعلم/ـة: تشجيع الطالب عىل التعبري بطالقة وحرية
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األصدقاء األربعة
أستطيُع أن أُسّمي األصدقاء من صورهم.  

األصدقاء األربعة هم : ................................  

أنا صاحب الثلوج 
واألمطار والحرارة 

املنخفضة، من أكون ؟

أنا صاحب األرض 
الخرضاء والحرارة 

املعتدلة، من أكون؟

أنا صاحب الشمس 
الساطعة والحرارة 

املرتفعة، من أكون ؟

أنا صاحب الرياح 
والحرارة املعتدلة، 

من أكون؟

4445



2
أنت قادر على اكتشاف الشيء المخالف في كل صورة ووضع إشارة عنده  

أتحدث عن األشياء التي أحبها في الفصول   

رسالة إىل املعلم/ـة: رضورة إرشاك جميع طالب الصف يف األنشطة 
ولهم الحرية يف التعبري مع الرتكيز عىل الحرارة واألمطاريف الفصول.

وأنا أحب الثلج يف 
فصل الشتاء..
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مشاريع لإلنجاز
أنجُز مشروعَي وأتعلُم

مقترحة  مشاريع 
أْصنُع دُميّةً تُشِبُهني )صفاتي الجسدية(، وتعبُّر عن ُشعوري، أو أرسُمها.  

أرسُم لوحةً تعبُّر عن أشياء أحبها في:  

الفصول األربعة. -

مدرستي. -

أشارُك زمالئي مشاهَد تمثيليٍة تتحّدُث عن أحِد األموِر اآلتيِة:  

رعايِة أحِد أفراِد األسرِة. -

صفاتي أو مشاعري. -

حواٍر بيني وبيَن أفراِد عائلتي حوَل قضاِء إجازِة الّصيِف. -

المشروع: خطوات 
 اختياُر المجموعة للمشاريع التعاونية . 

)مكّونة من أعضاِء وقائد يختاُره األعضاءُ(.

تسميةُ المشروَع. . 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنيٍّ لتنفيِذ المشروِع. . 

جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة.  . 

عرُض المشروِع. . 

تقويُم المشروِع. . 
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