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

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

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

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

ــَن  ــِل بي ــطِتِه والتنّق ــِة أنش ــى متابع ــم عل ّ ــجيعاً للمتعل ــاُب تش ــُر الكت ّ ويوف
موضوعاِتــِه المختلفــِة بطرائــَق مشــّوقٍة تمّكنـُـُه مــن الوصــوِل إلــى غاياِتــِه 

ــدَة والمتعــةَ. ــِه الفائ ــِة مــن المــادِّة مــع تحقيِق التربوي

المؤلّفون  



معناها األيقونة
أاُلحُظ عناصَر الصورِة

أكتُب في المكاِن الُمخّصِص للكتابِة

أُلّوُن بمفردي شكاً مرسوماً أو أُصّمُم شكاً وأُلّونُُه

أتعاون أنا ورفاقي إلنجاز العمل

أفّكُر بمفردي

أؤدي دوراً بمفردي أو مع رفاقي

أتبادل الِفَكر مع رفيقي

أقرأ وأفهُم النّص

أعبر عن ِفَكري ومشاعري وآرائي

أبحث في مصادر التعلّم



الفهرس

أنا
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

8 2 التشابه واالختالف

12 2 أعّبُر عن مشاعري

16 2 أهدافي

1

أنا واآلخر
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

22 1 شجرة عائلتي

24 2 ذاكرة وطن

28 2 مهاراتي الجديدة

32 2 ألتزُم بمواعيدي

2



مجتمعي
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

38 2 حقٌّ يقابله واجب

42 2 المجتمع الذي نريد

46 2 ُصِنَع في سورية

52 2 أنماط معيشتنا

3

بيئتي
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

60 1 رحلة مائّية

64 1 قناديل السماء

4

مشاريع لإلنجاز
رقم الصفحة عدد الحصص الدرس

70 3 المشاريع



الدرس األول: التشابه و االختالف

الدرس الثاني: أعّبُر عن مشاعري

الدرس الثاني: أهدافي

الوحدة األولى
سنتعّلُم:أنا

تحديَد صفاِتنا الشخصيِة	 

تحديَد مشاعِرنا	 

احتراَم مشاعِر اآلخرين	 

التعبيَر عن مشاعِرنا باحترام	 

تحديَد أهدافنا	 

مشاركَة اآلخرين في التوّصل إلى هدٍف مشترك	 



الدرس األول: التشابه و االختالف

الدرس الثاني: أعّبُر عن مشاعري

الدرس الثاني: أهدافي

الوحدة األولى
سنتعّلُم:أنا

تحديَد صفاِتنا الشخصيِة	 

تحديَد مشاعِرنا	 

احتراَم مشاعِر اآلخرين	 

التعبيَر عن مشاعِرنا باحترام	 

تحديَد أهدافنا	 

مشاركَة اآلخرين في التوّصل إلى هدٍف مشترك	 



التشابُه واالختالُف

جادُ رنُد، نوُر، غيٌث، ميساءُ أصدقاءُ في مركز )ممتاز البحرة( للفنوِن التشكيليِة   
بدمشَق. أاُلحُظ أوجَه التشابه واالختاِف بينهم.
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1
أدُّل على جادَ وأكتُب اسَمُه: إذا علمُت أنَّ صفاِته الجسديةَ  

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

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

أالحُظ الصوَر اآلتيةَ:  

أتحّدُث عن التشابِه واالختاِف بيَن جادَ وغيٍث )الصفات الجسدية والشخصية(  
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أكتُب الصفةَ المناسبةَ )متعاوٌن، هادئٌ، مَِرٌح، صبوٌر( مبيّناً السبَب.  
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أذكُر موقفاً كنت فيه متعاوناً أو صبوراً.  

أُحاوُر صديقي في صفاٍت جسديٍة وشخصيٍة )نتشابه ونختلف فيها(.  

أنا مميز بعينين سوداوين 
واسعتين، وأذنين مستديرتين 
و ذيل طويل، ورشاقة الحركة.

أكتُب في مفكّرتي:

صفاتي الجسديةَ والشخصيةَ التي تميّزني )أنا مميّز(.

1
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أعّبُر عن مشاعري

أاُلحُظ الصوَر ثم أجيُب:  

 تشعُر ليُن بـ . 1
بسبِب 

 يشعُر غياٌث بـ . 2
بسبِب 

 يشعُر بّسامٌ بـ . 3
بسبِب 

 تشعُر سارةُ بـ . 4
بسبِب 
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2 أشعر بالفرح عندما 
أحصل على البندق.

أمألُ الجدوَل اآلتي:  

أرسُم شعوريأتصرُفسبُب شعوريأشعر بـ

الغضب

الفرح

الحزن

الخوف

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

أقرأُ هذه الرسالةَ من مجلِة أطفاٍل:

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

ميرال

أحّبتي،
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أُحاوُر مجموعتي:  

بماذا تشعُر الرا؟ . 1

ما السبُب؟ . 2

كيَف تُساعُد ميراُل صديقتَها الرا؟ . 3

بماذا تنصُح ميراُل صديقتَها هيا؟ . 4

أضُع إشارًة أمام الطريقِة المناسبِة للتعبيِر عن الشعوِر:  

عندما أعرُف أنَّ كرتي المفضلةَ ضاعْت:

أغضُب من الشخَص الذي أخبرني.	 
أحسُّ أن حظّي دائماً سّيء.	 
أعبُّر عن حزني، وال بأَس إْن بكيُت.	 

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

ابتسمُت وشكرُت معلمي.	 
سخرُت من كّل من لم تكْن عامتُه جيّدًة.	 
غنّيُت ورقصُت في الصّف.	 
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عندما يكسُر أخي الصغيُر لعبتي المفضلةَ:

أغضُب منه وال أكلّمُه.	 
أجلُس بمفردي قلياً حتى أهدأ.	 
أكسُر لعبتَُه المفضلةَ.	 

عندما كنُت في الصفِّ وسمعُت صوتاً عالياً مدّوياً:

اختبأُت تحَت الِمْقعِد.	 
بكيُت وصرخُت.	 
التزمُت الهدوءَ واتّبعُت تعليماِت المعلمِة.	 

أرسُم في مفكّرتي:

المشاعَر األربعةَ

2
أُحاوُر مجموعتي:  

بماذا تشعُر الرا؟ . 1

ما السبُب؟ . 2

كيَف تُساعُد ميراُل صديقتَها الرا؟ . 3

بماذا تنصُح ميراُل صديقتَها هيا؟ . 4

أضُع إشارًة أمام الطريقِة المناسبِة للتعبيِر عن الشعوِر:  

عندما أعرُف أنَّ كرتي المفضلةَ ضاعْت:

أغضُب من الشخَص الذي أخبرني.	 
أحسُّ أن حظّي دائماً سّيء.	 
أعبُّر عن حزني، وال بأَس إْن بكيُت.	 

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

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

  أقرأُ وأفهُم.

 رغَب تاميُذ الصِف الثالِث في االحتفال بعيِد الجاِء، ودار الحواُر اآلتي: 

مجد: ما رأيكم أصدقائي أن نقيم احتفاالً فنّياً بمناسبة عيد الجاء؟

مها: فكرة رائعة.

غزل: لنجتمْع معاً ونتّفْق على مجريات االحتفال ونختْر أدوارنا التي نرغب في أدائها.

رزان: رائع ألنني أُحبُّ أن أعرَض موهبتي ومهارتي للجميع، وأحلم بذلك.

سامر: لنعمْل معاً ونبذْل أقصى جهدنا حتى نحّقَق هدفنا المشترك )نجاح الحفل(

عاء: ما الخطوةُ األولى التي يجب أْن نبدأَ بها؟
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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 للحفِل )توزيع فقرات( وأختاُر دوري الذي   
أرغب في تقديمه ويناسُب قدرتي أو مهارتي.
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المشاركونفقرات الحفل

مسرحية
 ممثل، كاتب حوار
مخرج مسرحّي

دور الشاعرإلقاء شعر

أدوار تنظيمية

منظّم الحفلتنظيم الحفل

أفّكُر كيف أستطيُع تحقيَق هدفي )الدور الذي اخترته(.  

وضعْت رزاُن خطواٍت لتحقيِق هدِفها على النحِو اآلتي:  

تأدية الّدور التمثيلّي على أتّم وجهالهدف:

أسبوع )سبعةُ أيام(، وفَق الخطوات اآلتية:مدة تحقيقه:

أفهُم صفاِت الشخصيِّة التي أرغُب في تأديِة دورها.الخميس

أتدّرُب على صفاتها الشخصية.الجمعة

أتدّرُب على النّص.السبت

أتدّرُب على النّص.األحد

أعرُض الدوَر أمامَ أسرتي.االثنين

أعرُض الدوَر أمامَ مجموعتي ألتقنه.الثالثاء

أعرُض الدوَر مرتدياً مابَسه المناسبة.األربعاء

هدفي التقاط حبات 
الكستناء الجميلة 

لغذائي.
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3
بعد إطّاعي على خطواِت تحقيِق هدِف رزان، قررُت أْن  

  انتهِت التجهيزاُت وجاءَ يومُ العرض ِبنجاح 

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

أكتُب في مفكرتي:

الهدف: 

مّدة تحقيِق الهدف: 

خطواِت تحقيِق الهدف: 

األشخاَص المساعدين في تحقيق الهدف 
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الوحدة الثانية
أنا واآلخر

الدرس األول: شجرُة أسرتي

الدرس الثاني: ذاكرُة وطٍن

الدرس الثالث: مهاراتي الجديدُة

الدرس الرابع: ألتزُم مواعيدي
سنتعّلُم:

 تحديَد األشخاِص الذين يكّونون 	 

شجرَة عائلتي

تحديَد موقعي في شجرِة عائلتي	 

تمييَز السنِة والقرِن	 

ممارسَة مهارِة اإلقناع	 

ممارسَة مهارِة الحواِر الفّعال	 

ممارسَة التصويت	 

وضَع برنامٍج أسبوعيٍّ خاصٍّ بنا	 

االلتزاَم بمواعيد األسرة والمدرسة	 



الوحدة الثانية
أنا واآلخر

الدرس األول: شجرُة أسرتي

الدرس الثاني: ذاكرُة وطٍن

الدرس الثالث: مهاراتي الجديدُة

الدرس الرابع: ألتزُم مواعيدي
سنتعّلُم:

 تحديَد األشخاِص الذين يكّونون 	 

شجرَة عائلتي

تحديَد موقعي في شجرِة عائلتي	 

تمييَز السنِة والقرِن	 

ممارسَة مهارِة اإلقناع	 

ممارسَة مهارِة الحواِر الفّعال	 

ممارسَة التصويت	 

وضَع برنامٍج أسبوعيٍّ خاصٍّ بنا	 

االلتزاَم بمواعيد األسرة والمدرسة	 



شجرُة أسرتي

بمناسبة يومِ األسرِة العالميِّ قّرَر الجدُّ سليٌم تصميَم شجرٍة ألسرته بمساعدِة أوالدِه وأحفادِه.

أاُلحُظ شجرَة أسرِة سليمٍ وأجيُب عن األسئلِة:  

 مؤّسُس األسرة. 1

  عددُ أبناِء الجّد وبناته. 2
  

 عددُ األحفاِد. 3
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1
أصّمُم شجرَة أسرتي، بعَد رسمِ دوائَر لكلِّ فرٍد منها.  

اسُم مؤّسِس أسرتي 	 
أسماءُ أبناء جدّي وبناته )األعمام والعّمات( 	 
أسماءُ أحفاِد جّدي )أنا وإخوتي وأبناء عّمي وأبناء عّمتي( 	 
موقعي في شجرة أسرتي؟ )مؤّسس األسرة، من أبناء الجّد أو بناته، األحفاد( 	 

أبحُث عن هدِف تصميمِ شجرة األسرة. أكتبُها في مفكّرتي.
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ذاكرة وطن

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

أقرأ النص اآلتَي ثم أجيُب:  

ــاء  ــد الج ــبة عي ــكرياً بمناس ــاً عس ــا عرض ــاء حضورن ــدي أثن ــي وال ــا ل ــورة التقطه ــذه الص ه
ــان  ــن نيس ــَر م ــابَع عَش ــي الس ــك ف ــورية، وكان ذل ــن س ــيُّ ع ــاُل الفرنس ــا االحت ــث ج حي
ــي  ــة الت ــع الدباب ــي م ــة، وهــذه صورت ــٍف ميادي ــَن وتســعِمئة وأل ــتٍَة وأربعي ــام )1946م( س ع
ــا أثنــاء مشــاركتي فــي حــرب تشــرين التحريريــة عــام )1973م( ثاثــٍة وســبعيَن  كنــت أقودهُ
ــّي الســورّي مــن  ــاز العرب ــدأ إرســال التّلف ــا ب ــاً عندم ــر تمام ــة، وأتذّك ــٍف ميادي وتســعِمئة وأل
جبــل قاســيون عــام )1960م( ســتيَن وتســعِمئة وألــٍف مياديــة، وفــي عــام )1978م( ثمانيَــٍة 
وســبعين وتســعِمئة وألــٍف مياديــة زرُت محافظــةَ الاذقيــة أثنــاءَ اســتضافتها دورة ألعــاب البحــر 

المتوســط.

أتحدُث عن ِهواية الجّد سليم  

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

2425



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

٢000م1910م1900م

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

أدوات غسيل

مكبس ماء

عربة

فانوس

أُسّمي األدواِت الحديثةَ المقابلةَ لكلِّ صورة.  

أختاُر آلة كهربائية موجودة في منزلي، وأخبُر زمائي عن مراحل تطورها.  

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

أقارُن بين المدرسِة قديماً وحديثاً.  

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

فّكر بـ:
السبورة، الكتاب،

اللباس المدرسي،
المقاعد

2627



ه هواية )تدوين األحداِث( التي حدثت حفيُد الجدِّ سليمٍ يشارُك جدَّ  
خال القرِن الحالي )الحادي والعشرين(، منها أعمال لشخصيات رفعت اسم 
سورية عالياً ومنها أحداث جعلت من سورية منارة عالمية. أصُل بين الصورة 

والحدث.

دخلت سورية موسوعة غينيس عام 	 
٢007م بعد قطع فراس معا المسافة 
بين قبرص والاذقية بـ4٢ ساعة سباحة.

انطاق مهرجان القلعة والوادي ٢006م	 

لوحة )إيقاع الحياة( في دمشق دخلت 	 
موسوعة غينيس كأكبر جدارية فسيفساء 

مصنوعة من بقايا بيئية أُعيد تدويرها 
عام ٢014م.

دمشق عاصمة الثقافة العربية ٢008م	 

أكتُب في مفكّرتي )تدوين(:

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

2
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مهاراتي الجديدة

قّررْت إدارةُ المدرسِة تحديَد يومٍ مفتوحٍ للتاميِذ لممارسِة نشاٍط يرغبون فيه،   
ويكوُن الخميَس األخيَر من كلِّ شهر، طلبِت المعلمةُ من تاميذِها اقتراَح أنشطة.

تزيين المدرسة 
لتصبح جميلة  أنشطة

ريا.......

صناعة األلعاب 
الورقية

دعيه يكمل 
رأيه من فضلك

لم تعجبني 
مقترحاتكم

أعبّر عن سبب عدم وصول التاميذ إلى اتفاٍق لنشاط اليوم المفتوح.  

2829



3
لنكمل معاً آداب الحوار

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

مقترح المجموعة الخامسة مقترح المجموعة الرابعة

مقترح المجموعة الثالثةمقترح المجموعة الثانيةمقترح المجموعة األولى

2829



بعد سماع المقترحات ليصّوت 
كّل منكم للنشاط الذي اقتنع به. 

والمقترُح الذي سينال أكبَر 
عدٍد من األصوات سينفُذ 

نشاطاً لليوم المفتوح.

بعد عّد األصوات اخترنا فكرَة نشاِط  ألنه   

3031



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 عملية التصويت. 3

نستخدمُ مهاراِتنا الجديدَة في اختياِر فكرٍة تّميُز صفَّنا عن باقي الصفوف، ثم ننفذّها.

ونحن السناجب نمتلك 
العديد من المهارات.

أكتُب في مفكّرتي:

مهاراتي الجديدَة التي اكتسبْتُها.

3
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لماذا نقيُس الوقَت؟ . 1

  أصُف ساعةً حديثةً . 2

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

مازنوالد مازنوالدة مازن

6 ساعات في المدرسة8 ساعات في العمل8 ساعات في العمل

9 ساعات للنوم7 ساعات للنوم7 ساعات للنوم

ساعة لاغتسال وارتداء 
الثياب

ساعة لاغتسال وارتداء 
الثياب

نصف ساعة لاغتسال وارتداء 
الثياب

ساعة ونصف في مشاهدة 
التلفاز

ساعة في مشاهدة التلفازساعة لمشاهدة التلفاز

ساعتان مع األسرةساعتان مع األسرةساعتان مع األسرة

ساعتان لتناول الطعامنصف ساعة لتناول الطعامساعتان لألكل والتنظيف

ساعة للعب بالكمبيوترساعة ونصف مع األصدقاءساعة للطبخ

ساعتان إلنجاز الواجباتساعة في القراءة ساعة في القراءة

ساعتان بالباصنصف ساعة بالباص
 نصف ساعة للمشي والعودة

من المدرسة

3435



أنظُر إلى مخطِّط والدِة )مازن(، وأُجيُب:  

كيف تقضي معظَم وقتها؟. 1

كم من الوقِت يقضي كلُّ شخٍص في العمل؟ وكم من الوقت يقضيه في الراحة؟. 2

أمألُ الجدوَل اآلتَي:. 3

والدة مازنوالد مازنمازن

العمل

الراحة

أصّمُم بأسلوبي مخطّطاً أبيُّن فيه كيف أقضي يوماً في األسبوع؟. 4

أقرأُ وأفهُم  

إرشادات عامة لتنظيم الوقت:

أصمُم جدوالً يومياً ألعمالي اليومية.. 1

أنامُ باكراً وأستيقُظ باكراً.. 2

أجّهز كتبي وأدواتي المدرسية قبل النوم.. 3

4
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الوحدة الثالثة
مجتمعي

الدرس األول: حقٌّ يقابُله واجٌب

الدرس الثاني: المجتمُع الذي نريُد

الدرس الثالث: ُصِنَع في سورية

الدرس الرابع: أنماُط معيشِتنا

سنتعّلُم:
معرفَة حقوِقنا وواجباِتنا	 

 تعّرَف خدماٍت يقّدُمها مجتمُعنا	 

التمييَز بيَن الُمنِتج والمستهِلك	 

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



الوحدة الثالثة
مجتمعي

الدرس األول: حقٌّ يقابُله واجٌب

الدرس الثاني: المجتمُع الذي نريُد

الدرس الثالث: ُصِنَع في سورية

الدرس الرابع: أنماُط معيشِتنا

سنتعّلُم:
معرفَة حقوِقنا وواجباِتنا	 

 تعّرَف خدماٍت يقّدُمها مجتمُعنا	 

التمييَز بيَن الُمنِتج والمستهِلك	 

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



حقٌّ يقاِبلُه واجٌب

أالحُظ الصورَة التي رسمها مجموعةٌ من أطفاِل سورية بمناسبِة اليوم العالمي   
لحقوِق الطفِل.

أستطيُع كتابةَ ثاثِة حقوٍق تعبُّر عنها الصورة:  

1 . 

2 . 

3 . 

أعبُّر عن الحقِّ المهمِّ عندي، وأذكُر السبَب.  

اليوم العالمّي لحقوق الطفل

٢٠ تشرين الثاني

3839



أالحُظ الصوَر، وأستنتُج حّقي وواجبي:  

واجبيحقي

عاية الصّحيِة لكن من واجبي أْن أهتمَّ بِصّحتي ونظافتيحقي أْن أحصَل على الرِّ

لكن من واجبي أْن  من حقي أْن أجلَس في صّف 

1
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أقرأُ الحواَر اآلتَي ثم أجيُب:  

أفكُر في إعادِة 
ترتيِب الغرفة.

نعم، مكاُن التلفاَز 
غير مناسب.

إذا وضعنا التلفاَز 
مكان الـ....

هههههه، ومن أخَذ 
رأُيك أيُّها الصغيُر؟ حسناً.

أعبُّر عن الحق الذي ُحِرمَُه مازن   

أعيُد مع مجموعتي صياغةَ الحواِر ِبما يسمُح لنا بممارسِة حّقنا:  

األب يقول: أفكُر في إعادِة ترتيِب الغرفة.

األمُّ: نعم، مكاُن التلفاَز غير مناسب.

مازن: إذا وضعنا التلفاَز مكان 

األب: 

مازن: 

األمُّ: 

4041



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

أمأل الجدول بالحقِّ والواجِب المناسبين.  

من واجبي أْنمن حقّي أْن

أتمتُّع بالبيئِة الطبيعية

أحترمُ رأَي اآلخرين

أعيُش مع أسرٍة محبٍّة مهتّمٍة بي

أعيُش في وطٍن آمٍن

اتَّفَق سامٌر وصديُقُه وسامٌ على اللعب 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، وأخبُر زمائي به.

1

4041



المجتمع الذي نريد

أالحُظ الصورَة اآلتية.  

4243



أتحّدُث عن الخدماِت الموجودِة في الصورة.  

أتعاوُن أنا وزمائي، وأكمُل الجدوَل اآلتي:  

الخدماُت التي تُقّدم )االستفادة(اسُم الخدمة

تقديُم الرعاية المتناسبة واإلعاقة

نقبُض منه صراف آلي

أحّددُ بعَض الخدماِت التي يحتاج إليها ذوو االحتياجاِت الخاّصة.  

وسائل تعليمية للمكفوفين )لغة بريل(

2
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)  )لغة 

أالحُظ لغةَ اإلشارة.  
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أرّحُب بأصدقائي مستخدمًا لغة اإلشارة

مرحبًاأهاًل وسهاًل

سنجوب يخبركم 
بأنه يحبكم 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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ُصِنَع في سورية

أتعاوُن أنا وزمائي في سرد قصة رغيف الخبز  

إنتاج الخبز قديماً.	 

إنتاج الخبز حديثاً.	 

4647



أالحُظ الصورتين السابقتين وأجيُب:  

الُمنتج الذي حصلُت عليه في كا الصورتين هو . 1

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

لو طُلَب مني المساعدَة في طحِن القمِح، ولدينا:

الطاحونة اليدوية )الُرحى(.. 1

اآللة الحديثة.. 2

آلّييدوّي

أختار:  ألنها 

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 وموادّهاا األوليةَ، ثم أمألُ الجدول.  

المادة األوليةالمُنتجات

الُمستهِلك

الُمنِتج

4849



  تّوجه كرم للسوق التجاري لشراء علبة عصير، بتاريخ ٢4/٢017/3.
أقرأ البيانات مع كرم، وأمألُ الجدول:

04.01.2017
04.03.2017

300

01.02.2017
01.05.2017

500

تاريخ اإلنتاج:

السعر:
تاريخ اإلنتهاء:

تاريخ اإلنتاج:

ل.سالسعر:
تاريخ اإلنتهاء:

ل.س

عصيُر البرتقال الثانيعصيُر البرتقال األولالمُنتَج

تاريُخ اإلنتاج

تاريُخ انتهاِء الصاحية

السعُر

لو كنُت مكان كرم:

أشتري عصير البرتقال  بسبب 

والأشتري عصير البرتقال  بسبب 

أكتُب في مفكّرتي:

معلوماٍت مهّمةً تساعُدني على شراِء المنتِج الصحيح.

3

4849



أالحُظ الصور اآلتية، وأكمُل العبارات مستخدماً كلمة) يُنتج أو يستهلك(كما في   
األمثلة.

الطفل يستهلك المياه

العامل ينتج األواني الفخاريّة.

5051



أاُلحُظ الصوَر وأحّددُ 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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أنماُط معيشتنا

وردتنا دعوة من ثاثِة أصدقاءَ من مناطَق مختلفٍة لزيارتها، لنتعرْف معاً هذه   
المناطَق، ثم نختِر المكاَن الذي نرغب في زيارته.

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

زيارتها للتمتع 
بجمال طبيعتها.

أنا سعيٌد، 
أعيش في 

منطقة تكسوها 
الرمال الذهبية، 

هيا لنتعرّفها.

أنا عامٌر، أسكن 
في حّي أبنيته 
تكاد تعانق 

السماء، لنتجّول 
في حينا.

5253



لنتوّزع في مجموعات، ثم نمأل الجدول باالستعانة: بـ )الصور، خريطة   
الجمهورية العربية السورية(.

4
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ما اسم المكان الذي تعيش فيه؟ وما العمل الذي 
يؤّديه أحُد أفراد أسرتك أو أقاربك؟

العمل

نوع المسكن

 اسم مدينة
سورية

سّكان المدينة

سّكان البادية

العمل

نوع المسكن

مدينة تدمر، قرية البديع
 اسم منطقة

في البادية

العمل

نوع المسكن

اسم قرية

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

العمل

نوع المسكن

 اسم مدينة
سورية

سّكان المدينة

4
سّكان البادية

العمل

نوع المسكن

مدينة تدمر، قرية البديع
 اسم منطقة

في البادية

العمل

نوع المسكن

اسم قرية

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

)تربية الدواجن، الصناعة، زراعة الزيتون، تربية النحل( 	 
)خيمة، شعر الماعز، اإلسمنت، وبر الجمال( 	 
)المسرح، دور السينما، محمية غزالن، الوزارات( 	 
)حماة، الاذقية، معلوال، دير الزور( 	 

أالحظ ثم أجيب:  

لناحظ الصورة، ثم نجيب عن األسئلة اآلتية:. 1

ماذا يفعل؟ لماذا؟ كيف يمكنك مساعدته؟	 

تصّور لو مارس هذا الشخص أحد 
المهن أو األعمال فماذا سيحدث؟

لنتعّرف أهميّةَ العمل بعد ملء الفراغات بالكلمة المناسبة: )المال، حق، السكن، كرامة، . 2
الملبس(

العمل  وواجب. العمل وسيلة للعيش بـ  وكسب

،  من أجل توفير الحاجات األساسية مثل: الغذاء و 

الصحة و 
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أجيُب عن األسئلة اآلتية:  

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

أفّضل حياة الريف 
وطبيعته الخّلابة.

أكتُب في مفكرتي:

أسماء أماكن أرغب في زيارتها في المستقبل.

العمل الذي أرغُب بممارسته في المستقبل

4
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الوحدة الرابعة
بيئتي

الدرس األول: رحلٌة مائّية

الدرس الثاني: قناديُل السماِء



سنتعّلُم:
تعّرَف أنواِع المياه المالحة وأهميتها	 

تمييَز الشمِس من النجوم	 



رحلة مائّية

أرادْت مجموعةٌ سياحيةٌ زيارَة جزيرِة أرواد، فانطلقْت من الفندِق أالحُظ  
الصورَة ثّم:

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

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

أيَن تقُع جزيرةُ أروادَ؟  

أشارُك أصدقائي معلوماتي عن البحِر وأكتبُها.  

البحر:     
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في أثناِء سيِر القارِب التقَط أعضاءُ المجموعِة صوراً توّضُح كيفية  
استفادَِة اإلنساُن من البحر. أكتُب الفائدَة من كلِّ صورة:

استخراُج الملِح

أذكُر فائدًة أخرى للبحر.  

وصلِت المجموعةُ إلى جزيرِة  
أروادَ، وشاهدوا قلعةَ أروادَ األثريةَ.

1
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كورنيش طرطوس تم بناؤه على شكل السفينة الفينيقية األولى التي أبحرت من   
 هذا الشاطىء وحملت معها رسالة الحضارة والحرف لكل أنحاء األرض.

أالحُظ الشبه بينهما.

صورة كورنيش طرطوس اآلنسفينة فينيقية 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   
يتميُز عن البحِر بأنه 
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التقطِت المجموعةُ السياحيةُ الصورَة اآلتيةَ: أعبُِّر عّما آراه، وأكتبه.  

أبحُث عن أسماِء بحاٍر ومحيطاٍت في العالم مستعيناً بخريطة العالم.  

المشكلة:

األسباب:

النتائج:

الحلول:

أكتُب في مفكرتي:

أسماءَ المدِن السوريِة الواقعِة على البحِر المتوسط.

1
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قناديل السماء

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 
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2
أالحظ النجوم من حيث )الحجم، اللمعان، القرب والبعد عن  

األرض( ثم أكمل الحوار بين النجوم واألرض.

 نحُن أجسامٌ مضيئةٌ نعطي الضوءَ لمْن حولَنا ونسبُح في الفضاِء، نختلُف عن بعضنا

 البعض  و 

أنا نجُمك الوحيُد الذي 
ترين ضوئي في النهار 

ألنني  إليك.

أنا نجُم الِشعرى وأنا أكبُر وأكثُر 
 لمعاناً من الّشمس

لكنِك ال ترين ضوئي في النهار 
ألنني  عنك.

لكنني ال أرى إال ضوَء 
نجِم الّشمِس.
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أقارُن مراحَل عمِر النجومِ اآلتيِة مع مراحِل عمِر اإلنسان.  

الطفولةالشبابالكهولة

نجم الِشعرىنجم الّشمسنجم قلب العقرب

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

أنظُر إلى السماِء لياً وأفّسُر سبَب اختاِف ألواِن النجوم.  

أتخيُل عدم وجود الشمس، ماذا يحدث؟  
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2
أتعاوُن أنا ومجموعتي على إنشاِء حواٍر بيَن الكواكِب والنجوم،  

 ثم أمثُّل الدوَر الذي أرغب فيُه.

أفكر بـ:
أصدر الضوء، أستمد الضوء، 

كوكب، نجم، شمس، اللون، 
اللمعان

كوكب زحلكوكب األرض

نجم الشعرىنجم الشمس
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)  ،  ، أرسُم الرمَز المناسَب في الفراغ )  

 كوكُب الحياة  يستمدُّ الضوءَ والحرارَة من الّشمِس.	 

 الّشمِس هي أقرُب  إلى األرض.	 

 نحن  نختلُف عن بعِضنا البعِض بالحجم واللمعان.	 

 نجٌم أصفُر ألنها في مرحلة الشباب.	 
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أبحُث عن أسماِء نجومٍ أَُخَر مستعيناً بموقِع الجمعية الفلكية السورية  
www.saaa-sy.org

أكتُب في مفكّرتي:

معلوماٍت استغربتُها عن النجوم.

2
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مشاريع لإلنجاز
أنجُز مشروعَي وأتعلُم

مقترحة: مشاريع 
دفتُر ذكرياتي: أُصّمُم دفتري الخاصَّ الذي يتضّمُن:  

صفاتي الشخصيةَ. -

صورتي. -

أحداثاً ومواقَف مّرت بي معبّراً 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 وطنيةً ومعلوماٍت عن كلٍّ منها. -

تصميم )قاعة فلكيّة( تضم كواكب المجموعة الّشمسيّة. -

تصميم شرائح على الكمبيوتر تضمن صور ومعلومات عن أهم األحداث  -
واإلنجازات في سورية.

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

مسرحيةً. -

أغنيةً. -

رسوماٍت عن حقوقنا وواجباتنا. -
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المشروع: خطوات 
اختياُر المجموعة )مكّونة من أعضاِء وقائد يختاُره األعضاءُ(. . 

تسميةُ المشروَع. . 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنٍيّ لتنفيِذ المشروِع. . 

جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة. . 

عرُض المشروِع. . 

تقويُم المشروِع. . 
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