
عدد الحصصعنوان الوحدهالصفالمبحث

التربية 

الوطنية

9نباتات بالدياالول االساسي

 

 

 

الفكرة الكبرى للوحدة

 تعريف الطلبة مفهوم نباتات بالدي . -
 الطالب بتصنيف النباتات.تعريف  -
 بالنباتات البرية والنباتات المزروعةتعريف الطلبة  -
 .الفلسطينيةبالنباتات تعريف الطالب  -
 
 

المخرجات التعليمية 
التعلمية

 تصنيف النباتاتالى اشجار ,شجيرات,نباتات . -
 احضار بعض النباتات الفلسطينية . -
  معرفة الطالب النباتات التي تزرع في فلسطين. -

.تمييز النباتات البرية من المزروعة -

 
 

القيم واالتجاهاتالمهـــــــاراتالمعــــارف

مفهوم نباتات فلسطين , 
اشجار ,شجيات , نباتات , 

برية , مزروعات,عصا 
 الراعي , سوسن فقوعة .

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
. الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التعبير الشفوي -
 اختيار الكلمة المناسبة -
التوصيل-

العناية بالنباتات والمزروعات . -
.االهتمام بالزراعة -

أداة التقويـــم المهـــــام   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . اختيار الكلمة المناسبة -
 . التوصيل-
 التلوين-
 . الكتابة -
 
 
 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

الرصد 

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

https://sh-pal.blogspot.com


 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

ان يعبر الطالب عن  -

الصورة الواردة في النشاط 

 )أ( شفويا التمهيدي

ان يصل الطالب بين النقط  -

 في النشاط التمهيدي ) ب(

ان يعبر الطالب عن النشاط  -

 االول ) أ (

ان يصنف الطالب النباتات  -

الى اشجار , شجيرات , 

 اعشاب في النشاط االول )أ(

ان يختار الطالب الكلمة  -

المناسبة ويكتبها في فراغ 

 النشاط االول ) أ ( 

ان يناقش الطالب صور  -

 النشط الثاني )أ(

ان يصل الطالب بين  -

الصورة والمجموعة 

المناسبة في النشاط الثاني 

 )ب(

الطالب دائرة حول ان يضع  -

االسم المناسب في النشاط 

 الثاني )ج(

ان يستمع الطالب الى قصة  -

سجن النقب الصحراوي في 

 النشاط الثالث )أ (

ان يصل الطالب بين صورة  -

المزروعات وما يناسبها من 

مظاهر السطح في النشاط 

 الثتالث )ب(

ان يكتب الطالب الحرف  -

الناقص في النشاط الثالث 

 )ج(

ن الطالب نبتة وان يل -

سوسن فقوعة في النشاط 

 الرابع )أ (

ان يصمم الطالب الفتة نبتة  -

 سوسن فقوعة

ان يصمم الطالب البوم  -

صورلنباتات فلسطين في 

 النشاط الختامي

 تنفيذ نشاط تمهيدي( كما في الدليل

 

 

 تنفيذ نشاط تمهيدي كما في الدليل
 

 ( كما في الدليل1تنفيذ نشاط رقم )
 

 ( كما في الدليل1تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل1تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل2تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل2تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل2تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل3تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل3تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 

 ( كما في الدليل3رقم ) تنفيذ نشاط
 

 

 

 ( كما في الدليل4تنفيذ نشاط رقم )
 

 ( كما في الدليل4تنفيذ نشاط رقم )
 

 تنفيذ نشاط ختامي كما في الدليل

ماذايوجد في 

 الصورة؟

 

 صل بين النقط

 

 

 

ما تصنيف التباتات 

 التالية ؟

 

اختار الكلمة 

 المناسبة

 

 

صنف النباتات التالية 

الى برية او 

 ؟مزروعات 

 

 

 

 

 

 

اعد سرد قصة سجن 

 النقب الصحراوي ؟

 

 

 

 

 

اكتب الحرف الناقص 

 ؟

 

 

لون نبتة سوسن 

 فقوعة؟

 

 

 مالحظات مدير / ـة المدرسة :.............................................................................................

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 



 

 

 

 

 عدد الحصص عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 10 تعد أمي فطائر الزعتر االول االساسي

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 بالنباتات الفلسطينية .تعريف الطلبة  -
 الطالب بالنباتات التي نعد منها طعاما.تعريف  -
 بالنباتات التي تستخدم كعالجتعريف الطلبة  -
 .بفوائد النباتاتتعريف الطالب  -
 
 

 

 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 تمييز الطالب النباتات الفلسطينية . -
 احضار بعض النباتات الفلسطينية . -
  الطالب النباتات التي نستخدمها كعالج. معرفة -

 تمييز ذكر فوائد النباتات -
 .احضار فطائر الزعتر -

 استخدام النباتات الطبية كعالج -
 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

مفهوم نباتات فلسطين 
,العالج, نباتات طبية , 

فطائر الزعتر, فوائد , نبات 
 تحف .القطن , محصول , 

 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التعبير الشفوي -
 وضع اشارة صح -
 التوصيل-

 االهتمام بالنباتات الطبية -
 .المحافظة على الغطاء النباتي -

 أداة التقويـــم   المهـــــام   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . وضع صح -
 . التوصيل-
 التلوين-
 . الكتابة -
 احضار فطائر الزعتر-

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 

 

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

ان يتعرف الطلبة على بعذ  -

 النباتات الفلسطينية

 

ان يذكر الطالب ما يشاهده  -

 في دكان النبات .

 

ان يتعرف الطلبة الى بعض  -

الماكوالت التي نصنعها من 

النباتات التي تزرع في 

 فلسطين .

 

ان يستنتج الطلبة الباتات  -

التي يمكن ان نستعملها 

 كعالج .

ان يعيد الطلبة تركيب  -

 الكلمات لتكوين جملة مفيدة 

 

ان يتعرف الطلبة الى  -

 خطوات تحضير البابونج 

ان يذكر الطلبة بعض  -

 الصناعات الخشبية .

 

ان يكتب الطلبة اسماء  -

 بعض الزهور التي يعرفها .

ان يلون الطلبة الصور  -

الواردة في الدؤس بشكل 

 صحيح .

 

ق ان يرتب الطلبة طر -

 صناعة القطن .

المقدمة: حوار ومناقشة مع الطلبة حول موضوع 

 الدرس . تنفيذ النشاط التمهيدي كما في الدليل .

 

 ( كما في الدليل1تنفيذ نشاط رقم )

 

 

 ( كما في الدليل2تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 

 

 ( كما في الدليل3تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ينفذ الطلبة النشاط الوارد في الكتاب
 

 

 

 

 ( كما في الدليل4تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 ( كما في الدليل5تنفيذ نشاط رقم )
 

 

 

 

 

 ( كما في الدليل6تنفيذ نشاط رقم )

 تنفيذ النشاط الختامي

ما انواع النباتات 

 الفلسطينية ؟

 

ماذا شاهدنا في دكان 

 النباتات ؟

 

مما تصنع الماكوالت 

 التالية ظ

 

 

 

لما تستخدم النباتات 

 التالية ؟

 

رتب الكلمات التالية 

لتكون منها جملة 

 مفيدة .

كيف نحضر ششراب 

 البابونج ؟

مما تصنع االطوات 

 الخشبية ؟

 

 

 

 لون بشكل سليم

 

 

 

ما طرق صناعة 

 القطن ؟

 

 

 :.............................................................................................مالحظات مدير / ـة المدرسة 

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحصصعدد  عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

المحافظة على الغطاء  االول االساسي

 النباتي

8 

 

 

 

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 . مفهوم الغطاء النباتيتعريف الطلبة  -
 .العناية بالمزروعات -
 ببعض العبارات التي تستخدم للحفاظ على الغطاء النباتيتعريف الطلبة  -
 
 

 

 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 .تنظيف المكان بعد االنتهاء من االكل -
 . اطفاء النيران بعد االنتهاء من استخدامها -
  .كتابة الفتات الخاصة بالمحافظة على الغطاء النباتي -

 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

الغطاء النباتي , مفهوم 
مفهوم المزروعات , تقلع , 

الجذور , الري , مقص 
ابريق , تجريف . شجر 

جدار الضم والتوسع 
 .العنصري

 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التعبير الشفوي -
 التوصيل-
 ترتيب الكلمات -

 العناية بالغطاء النباتي والمحفظة عليه -
 .حسن التصرف في استخدام النار -

 أداة التقويـــم   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدةالمهـــــام   

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . وضع صح -
 . التوصيل-
 التلوين-
 . الكتابة -
 
 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

يد الطلبة ترتيب ان يع-

الكلمات ليكون جملة )احافظ 

على النباتات()اعتني 

 بالمزروعات(.

 

ان يناقش الطلبة صور  -

 احافظ على النبات مع المعلم.

 

ان يصمم الطلبة الفتة  -

ارشادية للمحافظة على 

 النبات.

 

ان يناقش الطلبة صور  -

 العناية بالمزروعات.

 

ان يلون الطلبة صورة  -

 الطفل الذي يسقي الزرع.

 

ان يصمم الطلبة الفتات  -

ارشادية خاصة بالمحافظة 

 على النبات.

 من خالل تنفيذ النشاط التمهيدي كما في الدليل.  -

 

 

 

 

 ( كما في الدليل.1تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

, تنفيذ تصميم الفتات ارشادية بمساعدة االسرة   -

 نشاط رياضي كما في الدليلز

 

 

( العناية بالمزروعات كما 2تنفيذ نشاط رقم )  -

 في دليل المعلم.

 

يقوم الطلبة بتلوين الصورة , كما يتم تنفيذ   -

 نشاط رياضي كما في دليل المعلم.

 

يقوم كل طالب بمساعدة زمالءه بتصميم الفتة   -

يذ خاصة بالمحافظة على النبات من خالل تنف

 النشاط الختاميز

متابعة الطلبة اثناء 

 ترتيب الملمات.

 

 

 

طرح اسئلة خول 

الصور الواردة في 

 الدرس.

متابعة وتوجيه 

الطلبة اثناء 

 التصميمز

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 مناقشة الصور.

 

لون الصورة الواردة 

 في الدرس ؟

 

متابعة وتوجيه 

وارشاد الطلبة اثناء 

 التصميم.

 

 

 / ـة المدرسة :............................................................................................. مالحظات مدير

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عدد الحصص عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 8 خصائص الحيوانات االول االساسي

 

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 تعريف الطلبة مفهوم خصائص الحيوانات . -
 تعريف الطلبة بالحيوانت البري والحيوانات الداجنة. -
 بأماكن عيش الحيواناتتعريف الطلبة  -
 الحيواناتتعريف الطلبة اغطية اجسام  -
 تعريف الطلبة حركة الحيوانات  -
 تعريف الطلبة اطراف الحيوانات -
 تعريف الطلبة اذان الحيوانات -

 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 ذكر اسماء بعض الحيوانات. -
 أماكن عيش الحيوانات تمييز -
 تمييز اغطية اجسام الحيوانات -
 تمييز حركة الحيوانات  -
 الحيواناتتمييز اطراف  -
 تمييز اذان الحيوانات -
 عمل بطاقة تعريفية عن الحيوانات -

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

مفهوم خصائص الحيوانات 
, الغطاء , االطراف , 

الداجن , البري , درع , 
فرو , قشور , حراشف , 

 اليابسة .
 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التعبير الشفوي -
 التوصيل-

 التصنيف
 الكلمة المناسبة -

 االهتمام بالحيوانات الداجنة -
 .الحذر من الحيوانات المفترسة -

 أداة التقويـــم   المهـــــام   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة

 . الدرس التعبير عن الصور الواردة في-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . وضع صح -
 . التوصيل-
 التلوين-
 . الكتابة -
 عمل بطاقة تعريفية -

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 

ان يعبر الطلبة عن الصورتين  -

الواردتين في النشاط التمهيدي 

. 

 

ان يصل الطلبة بين صورة   -

 الحيوان االليف واسمه .

 

 الصوريعبر الطلبة عن  ان  -

الواردة في الدرس صفحة 

(, ويميز السلوك الصحيح 38)

 من الخاطئ .

 

ان يختار الطلبة الكلمة   -

 المناسبة ويضعها في الفراغ

 

ان يصل الطلبة بين صورة  -

والمكان الذي يعيش الحيوان 

 فيه.

 

ان يلصق الطلبة صور   -

لحيوانات تعيش في السهل 

 وحيوانات تعيش في الصحراء .

ان يتعرف الطلبة الى غطاء  -

 اجسام الحيوانات.

ان يتعرف الطلبة الى حركة   -

 الحيوان المناسبة .

 

ان يذكر الطلبة عدد ارجل   -

 الحيوانات المختلفة .

 

 التمهيدي الوارد في دليل المعلم .تنفيذ النشاط    -

 

 

 

 ( كما في الدليل .1تنفيذ نشاط رقم)  -

 

 

 

تنفيذ نشاط رياضي يحقق المهارة  الحركية   -

 والقدرة البدنية .

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم .2تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم .3تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

 

 بمساعدة االسرة في البيت . يتم تنفيذ النشاط  -

 

 

 ( كما في دليل المعلم .4منفيذ نشاط رقم )   -

 

 ( كما ورد في الدليل .5تنفيذ نشاط رقم)  -

 

 

 ( كما ورد في الدليل .6تنفيذ نشاط رقم)  -

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 التعبير

 

 

متابعة وتوجيه 

الطلبة اثناء حل 

 التدريب .

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 التعبير عن الصور

 

 

 

متابعة الطلبة اثناء 

 تنفيذ النشاط.

 

متابعة الطلبة اثناء 

 التوصيل .

 

 

توجيه الطلبة في 

 الصاق الصور

 

مالحظة الطلبة اثناء 

التعرف الى جسم 

 الحيوان ز

 

 

متابعة وتوجيه 

الطلبة لذكر عددج 

 . االرجل

 

 

 :.............................................................................................مالحظات مدير / ـة المدرسة 

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عدد الحصص عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 10 الحيوانات مفيدة االول االساسي

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 . تقليد الطلبة اصوات بعض الحيوانات -
 .بغطاء جسم الحيوانالطالب تعريف  -
 بفوائد الحيواناتتعريف الطلبة  -
 .كيف يرسم نحلةتعريف الطالب  -
 . بعض الحيوانات تساعد االنسان -
 
 

 
 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 . تقليد اصوات الحيوانات -
 . غطاء بعض الحيواناتتمييز  -
  . رسم نحلة -

 .ذكر امثلة عن مساعدة الحيوان لالنسان -

 
 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

تحضير,  اكالت فلسطينية , 
لذيذ , ابتسامة , قرون 
االستشعار , حراسة , 

 .حراثة , عربة 
 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
  التمييز الصح من الخطأ -
 التعبير -

 . االهتمام بالحيوانات المفيدة -

 . الرفق بالحيوان-

 

 أداة التقويـــم   الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدةالمهـــــام   التعليميـــــــة 

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . وضع اشارة صح او خطأ -
 . التوصيل-

 التعبيرعن الصور

 
 

 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 

 

 

 

 

 

الملحوظاتالتقويمخطوات التنفيذاألهداف

ان يتعرف الطلبة الى   -

االذنان في الحيوانات 

المختلفة .

ان يذكر الطلبة مميزات  -

الحيوانات التي تعيش في 

فلسطين .

ان يجمع الطالب    -

معلومات عن حيوان ويصمم 

له بطاقة تعريفية .

. ( كما في دليل المعلم7تنفيذ نشاط رقم)  -

( كما ورد في دليل المعلم .8تنفيذ نشاط رقم )   -

تنفيذ النشاط الختامي كما ورد في دليل المعلم   - 

وبالتعاون مع االسرة .

 

مالحظة الطلبة اثناء 

التعرف الى االذنان

ما مميزات 

الحيوانات التي 

تعيش في فلسطين ؟

متابعة الطلبة ثناء 

جمع المعلومات .

 

 مالحظات مدير / ـة المدرسة :.............................................................................................

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

https://sh-pal.blogspot.com


 

 

 

 عدد الحصص عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 9 الرفق بالحيوان االول االساسي

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 الرفق بالحيوان . -
 حاجتنا االساسية للحيوان. -
 اطعام الحيوانات وسقايتها -
 .بأنواع مساكن الحيواناتتعريف الطالب  -
 . سلوكات خاطئة في التعامل مع الحيوانات -
 
 

 
 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 الرفق بالحيوان . -
 اطعام الحيوانات . -
  تصحيح الطالب سلوكه مع الحيوانات . -

 .تصميم مزرعة حيوانات  -

 
 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

مفهوم الرفق , الجدي , 
الحراسة , التطعيم , 

التخزين , القش , المزرعة 
المسكن , جحر , خلية , , 

قن , حظيرة , اسطبل , 
 الطبيب البيطري.

 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التمييز الصح من الخطأ  -
 التعبير -
 المناقشة -

 الرفق بالحيوان . -

 . التعامل الصحيح مع الحيوان-

 

 أداة التقويـــم   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدةالمهـــــام   

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . وضع اشارة صح او خطأ -
 . التوصيل-

 التعبيرعن الصور

 
 

 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 

ان يميز الطلبة بين    -

الحيوانات االليفة والحيوانات 

 الداجنة .

ان يكمل الطلبة نشاط    -

 )ب(بالكلمة المناسبة .

 

ن يناقش الطلبة الصورة    -

 الواردة في نشاط )ا(

 

ان يكتب الطلبة ما تحتاج    -

 الحيوانات في نشاط_ب(اليه 

 

ان يناقش الطلبة الصورة    -

 الواردة في نشاط)ا(.

 

ان ينفذ الطلبة النشاط   -

 )ب( بشكل سليم .

 

   

ان يتعرف الطلبة الى   -

 . مساكن الحيوانات المختلفة

 

ان يصل الطلبة بين صور   -

 الحيون ومسكنه .

 

ان يعبر الطلبة عن   -

السلوكيات الواردة في 

 النشاط)ج(

 تنفيذ النشاط التمهيدي كما في دليل المعلم .  -

 

 

 

 تنفيذ النشاط التمهيدي كما في دليل المعلم .  -

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم .1تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم1تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم2تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم12تنفيذ نشاط رقم )  -

وتنفيذ نشاط رياضي يحقق المهارة الحركية 

 والقدرة البدنية .

 

 ( كما ورد في دليل المعلم3تنفيذ نشاط رقم )  -

 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم3تنفيذ نشاط رقم )  -  
 

 

 ( كما ورد في دليل المعلم3تنفيذ نشاط رقم )  -

اثناء متابعة الطلبة 

 تنفيذ النشاط.

 

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 القيم بالنشاط.

 

ماذ نرى في 

 الصورة؟

 

متابعة وتوجيه 

الطلبة اثناء منفيذ 

 النشاط

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 تنفيذ النشاط

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 تنفيذ النشاط

 

 

مالحظة الطلبة اثناء 

التعرف الى مساكن 

 الحيوانات .

صل ما في العمود 

االيمن بتا يناسبه في 

 العمود االيسر؟

مالحظة الطلبة اثنء 

 التعبير .

 

 

 مالحظات مدير / ـة المدرسة :.............................................................................................

 

 ....................................................  مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عدد الحصص عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 9 حول المدفأة االول االساسي

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 تعريف الطالب بشهور السنة العربية . -
 تعريف الطالب بالفصول االربعة. -
 ببعض االمثال الشعبية عن فصل الستاءتعريف الطالب  -
 .بثمار فصل الشتاءتعريف الطالب  -
 تعريف الطالب ببعض الحيوانات الت تنشط في فصل الشتاء -
 ماذا نفعل في فصل الشتاء . -
 
 

 
 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 يحفظ شهور السنة العربية بالترتيب . -
 يذكر الفصول االربعة . -
  شعبية عن فصل الشتاء . يحضر امثال -

 .يذكر مزروعات فصل الشتاء  -

 يذكر حيوانات فصل الشتاء -
 يصمم تاجا ورقيا عن فصل الشتاء -

 
 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

المدفأة , شهور  مفهوم
السنة العربية , مفهوم 

الشتاء , المعطف , االمثال 
الشعبية , القرنبيط , 
الديدان , تنشط , يوم 

 .الشجرة
 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التمييز الصح من الخطأ  -
 التعبير -
 التصميم -

 . العربيةاالهتمام بشهور السنة  -

 . التعامل الصحيح مع المدفأة-

 

 أداة التقويـــم   المهـــــام   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 . وضع اشارة صح او خطأ -
  التوصيل-

 التعبيرعن الصور

 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

ان يذكر الطلبة شهور  -

 . السنة

 

الفرق في  الطلبة ان يالجظ -

درجات الحرارة بين الفصول 

 االربعة .

 

ان يعرف الطالب ماذا  -

 يحصل في فصل الشتاء .

 

الطلبة الى  ان يستمع -

 الفصة الواردة في الدرس .

 

ان يذكر الطلبة بعض  -

االمثال الشعبية الخاصة في 

 فصل الشتاء .

 

ان يصل الطلبة لين النقاط  -

 في النشاط الثالث .

 

ان يناقش الطلبة اسئلة -

 . نفكر

ان يناقش الطلبة الصورة  -

 الواردة في النشاط الرابع .

ان يدرك الطلبة لما يحدث -

لبعض الحيوانات في فصل 

 الشتاء .

ما يفعل  ةان يذكر الطلب -

 الناس في فصل الشتاء .

 تنفيذ النشاط التمهيدي)ا( كما في دليل المعلم .

 

 

 تنفيذ النشاط التمهيدي)ب( كما في دليل المعلم
 

 

 

 ( كما في دليل المعلم1تنفيذ النشاط )
 

 

 ( كما في دليل المعلم2تنفيذ النشاط )
 

 

 . لنشاط الثاني)ب( كما في دليل المعلمتنفيذ ا

 

 

 

 تنفيذ النشاط الثالث)ا( كما في دليل المعلم
 

 

 حوار ومناقشة مع الطلبة حول االسئلة .
 

 تنفيذ النشاط الرابع)ا( كما في دليل المعلم
 

 تنفيذ النشاط الخامس)ا( كما في دليل المعلم
 

 

 . تنفيذ النشاط السادس)ا( كما في دليل المعلم

مالحظة الطلبة اثناء 

 ذكر الشهور .

 

متابعة الطلبة اثناء 

 المالحظة .

 

 

اذكر ما يحدث في 

 فصل الشتاء ؟.

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 االستماع .

 

اذطر بعض االمثال 

الشعبية عن فصل 

 الشتاء .

 

متابعة الطلبة اثناء 

 التوصيل .

 

مالحظة اجابات 

 الطلبة .

متابعة الطلبة اثناء 

 النقاش .

اذايحصل لبعض م

الحيوانات في فصل 

 الشتاء ؟.

اذكر ما يفعله الناس 

 في فصل الشتاء ؟

 

 

 مالحظات مدير / ـة المدرسة :.............................................................................................

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عدد الحصص عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 10 رحلة مدرسية االول االساسي

 

 

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 تعريف الطالب بشهور السنة العربية .االربعةترتيب الفصول  -
 .ماذا يحصل في فصل الربيعتعريف الطالب  -
 التعرف على مالبس فصل الربيع -
 .التعرف على نباتات فصل الربيع -
 التعرف على حيوانات فصل الربيع -
 
 

 
 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 . يعدد الفصول االربعة بالترتيب -
 . االعمال التي يقوم فيها في فصل الربيعبعض يذكر  -
  . يحضر نباتات تنمو في فصل الربيع -

 . الربيعيذكر مزروعات فصل  -

 الربيعيذكر حيوانات فصل  -
 تلوين الرسومات الخاصة بمعرض فصل الربيع -

 
 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

غائم , , فصل الربيعمفهوم 
ماطر , احيانا , المتنزهات 

, مشمس , جاف , الحجل , 
 .التكاثر , 

 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التمييز الصح من الخطأ  -
 التعبير -
 التصميم -

 . االبتعاد عن صيد الطيور وأخذ بيضها -

 . لبس المالبس المناسبة في فصل الربيع -

 

 أداة التقويـــم   المهـــــام   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 التوصيل -

 التعبيرعن الصور

 لصق صور -
 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 

 

 

 

 

 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

يضع الطلبة على العدد  ان -

 الذي يدل على شهور السنة .

 

ان يتامل الطلبة الصورة  -

 في النشاط  االول .

 

ان يستمع الطلبة الى قصة -

 فرحت نداء في النشاط الثاني 

 

ان يستنتج الطلبة سبب  -

كثرة الرحالت في فصل 

 الربيع .

 

ان يذكر الطلبة بعض -

النباتات التي التي تنمو في 

 فصل الربيع .

 

ان يستمع الطلبة الى قصة  -

)الفراشة السعيدة 

 واصدقاؤها .

ان يذكر الطلبة ما نفعله في  -

 فصل الربيع .

 

ان يلون الطلبة الصور  -

 الربيع .الخاصة في فصل 

 تنفيذ النشاط التمهيدي كما ورد في دليل المعلم

 

 

 . تنفيذ النشاط االول)ا( كما ورد في دليل المعلم

 

 

 . تنفيذ النشاط الثاني)ا( كما ورد في دليل المعلم

 

 

 مناقشة وحوار مع الطلبة حول السبب .
 

 

 

 تنفيذ النشاط الرابع)ا+ب( كما ورد في دليل المعلم
. 

 

 

 ط الخامس )ا( كما ورد في دليل المعلمتنفيذ النشا
 

 

 تنفيذ النشاط السادس )ا( كما ورد في دليل المعلم
 

 

 .تنفيذ النشاط الختامي( كما ورد في دليل المعلم

متابعة الطلبة اثناء 

 حل التدريب االول .

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 تامل الصورة .

 

مالجظة الطلبة اثناء 

 االستماع .

 

متابعة استنتاج 

 الطلبة

 

 

 

اذكر بعض النباتات 

التي تنمو في فصل 

 الربيع

 

مالحظة الطلبة اثناء 

 االستماع .

 

اذكر ما نفعله في 

 فصل الربيع .

 

متابعة الطلبة اثناء 

 التلوين .

 

 

 :.............................................................................................مالحظات مدير / ـة المدرسة 

 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحصصعدد  عنوان الوحده الصف المبحث

التربية 

 الوطنية

 9 عطلة صيفية االول االساسي

 

 

 

 

 

 الفكرة الكبرى للوحدة

 ماذا يحدث في فصل الصيف. -
 تعريف الطالب بمالبس فصل الصيف. -
 تعريف الطالب بثمار فصل الصيف -
 .تعريف الطالب بالحيوانات التي تنشط في فصل الصيف -
 الفرق بين الحصاد قديما وحديثا -
 
 

 
 

المخرجات التعليمية 
 التعلمية

 ذكر بعض االعمال التي يقوم فيها فصل الصيف . -
 يصف مالبس فصل الصيف . -
  يحضر بعض ثمار فصل الصيف . -

 يذكر حيوانات فصل الصيف -
 التمييز بين الحصاد قديما وحديثا -

 
 

 القيم واالتجاهات المهـــــــارات المعــــارف

مفهوم فصل الصيف 
,العطلة , ارتديها , الجو , 

تنشط , الحصاد , 
 المحصول , الزاوية.

 

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
 . الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
  الترتيب -
 التعبير -
 الكلمة المناسبة -

 . تجنب حرارة الشمس المباشرة -

 . الصيفلبس المالبس المناسبة في فصل  -

 

 أداة التقويـــم   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة المهـــــام  

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 التوصيل -

 التعبيرعن الصور

 الترتيب -
 

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

 الرصد 



 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

ان يعبر الطالب عن  -

الصورة الواردة في 

 النشاط التمهيدي

ان يضع صح في مربع  -

 النشاط التمهيدي

ان يستمع الطالب الى  -

قصة حنان والصيففي 

 النشاط االول

ان يختار الطالب  -

الكلمة المناسبة في 

 النشاط االول

ان يعبر الطالب عنه  -

الصورتين الواردة في 

 النشاط االول

ان يختار الطالب  -

الكلمة المناسبقة في 

 النشاط الثاني

ان يلصق الطالب  -

صورة مالبس يرتديها 

 في النشاط الثاني

ان يعيد الطالب ترتيب  -

الحروف في النشط 

 الثالث

ان يناقش الجطالب  -

الصور الواردة في 

 النشاط الرابع

ان يختار الطالب  -

الكلمة المناسبة في 

 النشاط الرابع

ان يضع الطالب صح  -

 في النشاط الخامس

ان يرسم الطالب لوحة  -

تعهبر عن فصل الصيف 

 في النشاط الخامس

ان يعبر الطالب عن  -

الصورة الواردة في 

 شفوياس ط الساداالنش

ان يشارك الطالب في  -

فعاليةى النادي الصيفي 

 في النشاط الختامي

 كما ورد في الدليل اط التمهيديتنفيذ النش

 

 

 

 

 تنفيذ النشاط االول كما ورد في الدليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ النشاط الثاني كما ورد في دليل المعلم

 

 

 

 

تنفيذ النشاط الثالث كما ورد في دليل 

 المعلم

 

 

تنفيذ النشاط الرابع كما ورد في دليل 

 المعلم

 

 

 

 

 

 تنفيذ النشاط الخامس كما ورد في ىدليل

 المعلم

 

 

 

تنفيذ النشاط السادس كما ورد في دليل 

 المعلم

 

 تنفيذ النشاط الختامي

ماذا نرى في 

 الصورة ؟

 

ضع صح في 

 المربع

اسرد القصة كما 

 سمعتها ؟

 

اختار الكلمة 

 المناسبة

 

عبر عن 

الصورتين 

 االتيتين شفويا؟

 

اختر الكلمة 

 المناسبة

الصق صور 

مالبس ترتديهافي 

 فصل الصيف

ترتيب ماهو 

 الكلمات التالية؟

 

 

ما هي الحيوانات 

التي تنشط في 

 فصل الصيف؟

اختر الكلمة 

 الناسبة

ماذا تفعل في 

 فصل الصيف؟

متابعة الطلبة 

 اثناء رسم اللوحة

مالحظة الطلبة 

 اثناء التعبير

 

 

متابعة الطلبة 

اثناء المشاركة 

 في النادي 

 

 :.............................................................................................مالحظات مدير / ـة المدرسة 

 مالحظات المشرف / ـة التربوي / ـة......................................................................................  



 

 

عدد الحصصعنوان الوحدهالصفالمبحث

التربية 

الوطنية

8اوراق متساقطةاالول االساسي

 

 

الفكرة الكبرى للوحدة

 االستماع الى قصة سعيد والخريف. -
 تعريف الطالب بمالبس فصل الخريف. -
 تعريف الطالب بثمار فصل الخريف -
 .تعريف الطالب بالحيوانات التي تنشط في فصل الخريف -
 
 

المخرجات التعليمية 
التعلمية

 ذكر بعض االعمال التي يقوم فيها فصل الخريف. -
 يصف مالبس فصل الخريف . -
  يذكر بعض ثمار فصل الخريف . -

 يذكر حيوانات فصل الخريف -
صنع لوحة فنية من اوراق اشجار فصل الخريف -
 
 

القيم واالتجاهاتالمهـــــــاراتالمعــــارف

الخريف , مفهوم فصل 
اوراق متساقطة , 

الحمضيات , يتغير , الحياة 
النباتية , الطيور المهاجرة 

, قطف الزيتون , لوحة 
 .فنية

 

 المحادثة . -
 القراءة الجهرية السليمة .-
. الرسم والتلوين-
 الكتابة . -
 التعبير -
 الصح والخطأ -
 الترتيب -

. المشاركة في قطف الزيتون -
. الخريفلبس المالبس المناسبة في فصل  -

أداة التقويـــم المهـــــام   التعليميـــــــة الرئيسيــــــة فـــي الوحــــــدة

 . التعبير عن الصور الواردة في الدرس-
 . قراءة بعض الكلمات-
 . الرسم والتلوين -
 التوصيل -

 التعبيرعن الصور

 الترتيب -
 لصق بعض اوراق االشجار -

العمل ,  اوراق

حوار ومناقشة 

االسئلة , 

قوائم  , المالحظة

الرصد 

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

https://sh-pal.blogspot.com


 

 

 

 

  


