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المقدمة

ــٍة  ــةَ مرحل ــي بداي ــداً يحاك ــًى جدي ــع منح ــفِّ الراب ــي الص ــةُ ف ــاُت االجتماعيّ ــُذ الدراس تأخ
عُمريــٍة مختلفــٍة عــن المراحــِل الثــاِث الســابقِة، ويرّســُخ فــي المتعلـّـمِ قيــَم المحبــِة فــي هــذه 
المرحلــِة، ويُظْهــُر قدراِتــِه علــى تحديــِد أهداِفــِه الشــخصيِة، ويمّكنـُـُه مــن التمييــز بيــَن الــرأِي 
ــى  ــِة إل ّــُم فــي هــذه المرحل ــُق المتعل ــِل واالســتنتاج. وينطل ــِه أســاليَب التحلي والحقيقــِة بتعلِّم
ــرأِي  ــرامِ ال ــِل إدارِة التفــاوِض، وحــّل المشــكاِت، واحت ــه؛ مث ــدٍة لدي ــِر مهــاراٍت جدي تطوي

اآلخــِر، وتشــجيِع المشــاركِة واإلصغــاء. 

وتهــدُف الدراســاُت االجتماعيــةُ فــي هــذه المرحلــِة إلــى تعــّرِف المتعلـّـمِ مهــاراِت التعامــِل 
، وبنــاِء منظومــٍة معرفيـّـٍة تناســُب البيئــةَ التــي يعيــُش فيهــا،  مــع المجتمــِع اإلداريِّ واالقتصــاديِّ
إذْ يُعــّزُز مفاهيــَم التنميــِة المســتدامِة ويفّكــُر فــي استشــراِف المســتقبل اســتناداً إلــى مواقــَف 
ــِة  ّــاً أُســَس المواطن ــِدِه متمث ــّوَع الثقافــيَّ فــي بل ــةَ والتن ــٍة تظهــُر المنجــزاِت الحضاري تاريخي

، ووثيقــِة المعاييــر الوطنيــِة المطــّورة. الفاعلــِة وفـْـَق وثيقــِة اإلطــاِر العــامِّ للمنهــاج الوطنــيِّ

ويشــّجُع الكتــاُب المتعلـّـَم علــى العمــِل التعاونــيِّ واحتــرامِ اآلخــِر، ويُفِســُح المجــاَل لــه لبنــاِء 
قيَِمــِه وســلوكاِتِه بمتابعِتــِه األنشــطةَ والقضايــا الــواردَة فيــه، والتنّقــِل بيــَن موضوعاِتــِه المختلفِة 

بطرائــَق مشــّوقٍة وجذّابــٍة للوصــوِل إلــى غاياِتــِه التربويــِة بالكثيــِر مــن الساســِة والمتعــة.

المؤلّفون  



معناهااأليقونة

أالحظ عناصر الصورة

أكتب في المكان المخصص للكتابة

أقرأ وأفهم النص

أتعاون مع رفاقي إلنجاز العمل

أفكر بمفردي

أقوم بتأدية دور بمفردي أو مع رفاقي

أتبادل األفكار مع رفيقي

أعبر عن أفكاري ومشاعري وآرائي

ألعب ألتعلم
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أنا
رأٌي - حقيقٌة الدرس األول 

لكّل مشكلٍة حلٌّ الدرس الثاني 
أعّدُل خّطتي لتحقيِق هدفي الدرس الثالث 



سنتعلم:
التمييَز بيَن الرأي والحقيقة	 
إيجاَد الحلِّ المناسِب لمشكالتنا	 
تحديَد أهدافنا	 
تعديَل خطِتنا لتحقيِق هدِفنا	 



 أُلحُظ الصورَة الآتيَة.

: ي
ي الفراغاِت جميَع إجاباِت أفراِد مجموع�ت

 أكتُب �ف

ي الصورة؟
ٍء �ف ي

 ١.  ما أجمُل �ش
 
 
 
 
 

 ٢.  ما طعُم مياِه البحِر؟
 
 
 
 
 

 رْأٌي - حقيقٌة1
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ي السؤاِل الأّوِل؟   
  هل اتّفقْت إجاباتُنا �ف

 السبب  
؟   ي

ي السؤاِل الثا�ف
 هل اتّفقْت إجاباتُنا �ف

السبب  

أضيف إلى معلوماتي
	  تشــابُُه إجاباِتنــا يعنــي وجــودَ حقيقــٍة علميـّـٍة مثبتــة باألدلــة والتجــارب 

وهــي ثابتــٍة ال تتغيـّـر.
	 اختاُف إجاباِتنا يعني أنّها تدلُّ على أراٍء شخصيٍة تختلُف وتتغيّر.

ُ الفراَغ بـ )رأي – حقيقة(  أملأ

إجاباُت السؤاِل األّوِل عبّرْت عن  	 
إجاباُت السؤاُل الثاني عبّرْت عن  	 

  أشارُك رفيقي، وأكتُب حقيقًة علميًة ثابتًة من الصورِة السابقِة.
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 أكتُب بجانِب كلِّ عبارة ما يناسبها )حقيقة- رأي(.

حجُم عنِي الّنعامِة أكرُب من حجِم دماِغها

 

هناك نباتاٌت تأكُل الَحَشاِت

 

زيارُة األماكِن األثريِّة ُمسليٌة

 

الحياُة يف الّريِف أمتُع من الحياِة يف املدينِة
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ي
  أحاوُر زميلي �ف

 ما تقوُلُه المذيعُة؛
رأٌْي هو أْم حقيقة؟

: ي
ي ُمفّكر�ت

 أكتُب �ف

ُجملتيِن تعرض إحداهما رأياً و األخرى حقيقة.	 

هذه األعداُد أعداٌد عربيٌّة

 

صوُت آلِة البيانو أجمُل األصواِت املوسيقيِّة 

 

ي سوريُة أجمُل 
وط�ن

 بلداِن العالِم،
وعاصمُتها دمشُق أقدُم 
ي التاريخ.

مدينٍة َمأهولٍة �ن
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هؤالء األطفاُل لديهم مشكاٌت؛ فهم قلقون وغيُر سعداءَ.

 ّ َستلتفُت إلي
ي إذا رفعُت 

والد�ت
صوت التلفاز.

أمي.. انتبهي 
ّي أريد أن 

َّ إ�ن إلي

أتحدث إليك قليالً

أُفّكُر بعدم 
الذهاب للمدرسة 
غداً فأنا لم أنِه 

ي المدرسية.
واجبا�ت

ي الدراسة 
ن �ن ك�ي ة، ال أستطيع ال�ت ضجٌة كب�ي

لكّل مشكلٍة حل2ٌّ
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  أتحدُث عن مشكلة كلٍّ من إياٍد وريَم.

: َ ي
ُ الجدوَل الآ�ت  أملأ

رأيي يف السلوكالسلوكالشعوراملشكلة

    إياد

    ريم

ح حلولً لهم.  أناقش مشاكل إياد وريم وأق�ت

 حلول مقترحة لمشكلة إياد.	 
 
 حلول مقترحة لمشكلة ريم.	 
 

  اكتْب عن مشكلٍة واجهتك.
  

 ماذا فعلَت تجاه هذه المشكلة؟
  

 ما الحلُّ الصحيح لهذه المشكلة؟
 

ي قد تواجه أطفالً بعمرنا، وأضُع 
ي بواحدة من المشكلت ال�ت

  أفكُر أنا ومجموع�ت
 الحلول المناسبة لها.
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ســامُ وريتـّـا وكــرمٌ ثاثــةُ أصدقــاءَ مــن تاميــِذ الصــفِّ الرابــع، اتّفقــوا أن يتنافســوا فــي صناعــِة 
لعبــٍة ورقيــٍة مُتَْقنــٍة خــاَل خمــِس دقائــَق، واتفقــوا علــى موعــٍد يكــون فــي نهايــة األســبوع.

ي وضع:
 أستطيُع أْن أساعَد الأصدقاَء �ف

مدة التنفيذ:  الهدف  

أعّدُل خّطتي لتحقيِق هديف3
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وضع كلٌّ من األصدقاِء الثاثِة خطواٍت لتنفيِذ العمِل على النحو اآلتي:

سام: أحضَر األدواِت )أوراق، قلم( تدّرَب مّدَة يومين )كلَّ يومٍ نصَف ساعة(.

ريتا: أحضرِت األدواِت )أوراق، قلم، مسطرة( تدّربْت مّدة يومٍ واحد )مّدة ساعتين(.

كرم: أحضَر )األوراق( تدّرب مّدة ثاثِة أيّام )كلَّ يومٍ عشَر دقائق(.

ُ السبَب. ف ّ ي التنافس، وأب�ي
  أحاوُر صديقي متوّقعاً الفائَز �ف

وكانِت المنافسةُ، وكانت النتيجة على النحِو اآلتي:

لعبة كرملعبة ريتالعبة سام

غري متقنةمتقنةغري متقنة

الزمن ٥ دقائقالزمن ٧ دقائقالزمن ٥ دقائق

  برأيك، هل فاَز واحٌد من الأصدقاء؟ لماذا؟
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  قّرر الأصدقاُء الثلثُة أن يُعيدوا التنافَس مرًة أخرى، فعّدلوا خطتهم لتحقيق 
: ي

هدفهم وفق الآ�ت

1. أحضر كلٌّ من األصدقاِء األدواِت )قلم، أوراق، مسطرة(.
ب كلٌّ منهم مدة ثاثة أيام )كّل يوم ساعة( مع مراعاة خطواِت تنفيِذ الشكل. 2. تدرَّ

وكانِت المنافسةُ، وكانت النتيجةُ على النحِو اآلتي:

لعبة كرملعبة ريتالعبة سام

متقنةمتقنةمتقنة

الزمن ٥ دقائق إال ثانيةالزمن ٥ دقائق وثانيةالزمن ٥ دقائق

ي السباق؟
 ما سبب حصول الرفاق الثلث عل نتائج جيدة �ف

 أحاوُل صنَع الشكِل خلَل خمِس دقائَق.
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  الهدف:
  

 خطواُت تحقيِق الهدِف:
  
  

: ي
ي عل تحقيق هد�ف

 أشياُء تساعُد�ف
  
 

ي )صنع الّشكل( فماذا أفعل؟
  إذا لم أحقْق هد�ف

  
 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكتُب �ف

هدفاً أرغُب في تحقيِقِه محّدداً خطواِت تحقيقِه.	 
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أنا واآلخر
صديقي الجّيد الدرس األول 

مهاراتي الجديدة الدرس الثاني 



سنتعلم:
تحديَد صفاِت الصديِق الجّيِد	 
ممارسَة مهارِة التفاوِض	 



ف قلم الرصاص والممحاة. ي داخل المقلمة. ب�ي
 دار الحوار الآ�ت

 كيف أنَت يا صديقي؟

 لسُت صديَقِك!

 لماذا؟

 ألنِك تمحيَن بعَض ما أكتُب.

 أنا ال أمحو إال األغاَط.

 وما شأنُِك أنِت بي؟

 هذا عملي، فأنا أساعُد في إزالِة أغاِط صديقي.

 أنا أحبُّ مَْن يساعُدني في محو أغاطي.

 وأنا لن أمحَو ما كاَن صواباً.

  ما أعظَمِك يا صديقتي! وما أجمَل كامَِك 
وعملَِك!

صديقي اجلّيد1
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قا. ؛ ومهما اختلفا فلن يف�ت ن عاَش القلُم والِمْمحاُة صديق�ي

  أستخرُج من القصِة السابقِة صفاِت الصديِق الجّيد.

  
  
  
  
 

، وأكتُب صفاٍت أَُخَر للصديِق الجّيد: ي
  أتعاوُن أنا وزمل�أ
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ي بما يناسبه:
ُ الجدوَل الآ�ت  أملأ

ترصيفاملوقف

صديقي نيَس طعاَمه.

    

    

صديقي كتَب عىل 

جدراِن حديقِة 

املدرسِة، وطلَب إيلَّ 

مشاركتَه.

    

    

تعرَّض صديقي للرضِب 

أمامي من مجموعٍة 

من الطالب املشاغبني.

    

    

اختلفُت أنا وصديقي 

يف موضوٍع ما.

    

    

يبيك صديقي وهو 

يتحّدُث عن مشكالتِه.
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ي عنه.
ي فيه صديقي، وأتحدث أمام زمل�أ

 أكتُب عن موقٍف ساند�ف

  
  
  
 

ي الطيور عىل 
أساعُد با�ت

تجنِب المخاطِر عن طريِق 
النقِر عىل الخشِب.

 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكُتُب �ف

أسماءَ أصدقائي وصفاِتهم الجيّدة.	 
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 ألحُظ الصورة َالآتية، وأقرأ القصة.

مهاراتي اجلديدة2
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بعَد أْن أنهى َوْردٌ وَرنُْد الواجباِت المدرسيةَ جلسا ليشاهدا التلفاَز.
ورد يريــد أن يشــاهَد مبــاراًة رياضيّــةً، ورنــد تريــد متابعــة المسلســل المفّضــل 
لديهــا، فراحــت تحــوُل بيــَن ورد و التلفــاز كــي ال يشــاهد المبــاراة، وتطلــُب إليــه 
أن تتابــَع المسلســَل. تحــاورا، لكــن لــم يســتطع أحدهمــا إقنــاع اآلخــر؛ إذ لــم يكــن 
حواُرهمــا هادئــاً. حــاول وردٌ أن يقنــَع رنــد بــأن حلقــة المسلســِل تنعــاد فــي وقــت 
آخــر وعلــى أكثــر مــن قنــاة تلفزيونيــة، وحاولــت رنــد أن تقنــع ورداً بــأن يشــاهد 
ملخــص المبــاراة فــي النشــرة الّرياضيـّـة فــي وقتهــا، أو يقــرأه فــي الّصحــف. ومــّر 
الوقــت دون أن يحقــق كل منهمــا مــراده، نظــرا إلــى الّســاعة: فــإذا قــد مضــى مــن 
الوقــت 15 دقيقــةً ولــم يتوصــا إلــى اتفــاق، وبقــي مــن الوقــت 30 دقيقــةً لنهايــة 

الحلقــة، و40 دقيقــة لنهايــة المبــاراة.

َ ورٍد ورنَد؟ ف   ما سبُب الخلِف ب�ي
  

 هل حّقَق كلٌّ منهم رغبَته بحضوِر التلفاز؟ ولماذا؟
  

ُح حّلً ليصَل ورٌد ورنُد إىل اتّفاق:  أق�ت
 

 أصُل كلَّ مهارٍة بمعناها.

 جعُل اآلخِر يتقبُل الفكرَة ويعمُل بها.الحوار 

  حديٌث بنَي شخصني أو أكرث، كلٌّ منهم يعرُض ِفَكرَه التفاوض 

ويحرتُم آراُء اآلخرين.

  تبادُل الحديٌث يف أمر مختلف فيه، بقصد الوصوِل إىل اإلقناع 

االتفاق.
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 نلعب لنتعّلم

ــْر  ــْن يحض ــه، ومَ ــوِد أمامَ ــه الموج ــاَر غَرِض ــٍذ إحض ــى كلِّ تلمي ــةُ إل ــِت المعلم  طلب
ــَز. ــِن الفائ ــُه أواًل يك غرَض
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ي اللعبَة الّسابقَة، لنعرَف من هو الفائُز؟
 ألعُب مع رفا�ت

ي نفوُز فيها معاً.
ي المهارِة ال�ت

  أفّكُر �ف
 

أنقُر الخشَب بأنغاٍم 
ي 

خاصٍة الأتحاوَر مع با�ت
. ي

الطيور من فصيل�ت

 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكُتُب �ف

المهارات التي تعلمتها بعد اللعبة.	 
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مجتمعي
َيحقُّ لي الدرس األول 

يومّياٌت مدرسّيٌة الدرس الثاني 
مهرجاُن الّتسّوِق الدرس الثالث 

نافذٌة على مجتمعي الدرس الرابع 
سّكاُن وطني سوريَة الدرس الخامس 

صانِعو النظافِة الدرس السادس 

سنتعلم:
معرفَة حقوِقنا وواجباِتنا	 
المقارنَة بيَن المدرسِة قديمًا وحديثًا )أدوات، قوانين(	 
معرفَة مواصفاِت السلعِة الجّيدِة	 
استنتاَج تعريِف الصناعِة	 
التمييَز بيَن الخدماِت )عامة / خاصة، مأجورة / مجانية(	 
تمييَز السلعِة من الخدمة	 
استنتاَج أسباِب تزايِد عدد السّكاِن	 
استنتاَج أسباِب اختالِف كثافة السّكان في سوريَة	 
معرفَة معنى األمانة	 





ُ عنها: ّ   ألحُظ الصورَة وأع�ب

  
  
  
  

 أقرأُ القصَة الآتيَة:

يرنُّ جرُس االنصراف، فيخرج التاميذ بفرح وحماس مرتدين زيّهم المدرسّي 
الجميل، بينما يقُف بوب روس بمابسه الرثة ووجهه الحزين، حاماً كيس 

الحلوى، منادياً: اشتروا الحلوى.. اشتروا الحلوى.
لم يستطع بوب إكمال تعليمه، فقد كان عليه مساعدة والدته وأخواته.

بعد زمٍن طويل..كبُراألطفال ليصبح بعضهم مهندساً أو معلماً،أما بوب فقد أصبح 
رساماً محترفاً مشهوراً، فرسم هذه اللوحة التي تعبر عن طفولته، وعلق بجانبها 

العبارة اآلتية:
»الفقُر هو مَْن جعلني اآلن فناناً عظيماً، الفقُر كثيراً ما يصنُع رجاالً«

 أجيُب عن الأسئلِة الآتيِة:

  ما الحقُّ الذي ُحِرَمُه الطفُل بوب؟. ١
 

َيحقُّ لي1
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؟. ٢   لماذا ُحِرَم هذا الحقَّ

 

ُ سبَبها.. 3 ف ّ ي الصورِة، وأب�ي
  أتحّدُث عن مشاعِره �ف

 

  ما هوايُة بوب؟. 4

 

  ما الهدُف الذي حّقُقُه بوب؟. 5

 

ي التعليِم؟
نا �ف   ماذا قّدمْت لنا الّدولُة للحصوِل عل حقِّ

  
 

ي العالم؟
ي ساعدْت عل انتشاِر لوحِة الرساِم بوب �ف

  ما الوسيلُة ال�ت
  
 

ي الغابة وأطالب 
من حقي أن أعيش �ن

ن بعدم قطع االأشجار الحطاب�ي
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ّ عن الصورة الآتية:   أع�ب

ي الصورة. أذُكُر وسائَل إعلٍم أُخَر.
علِم الموجودَة �ف   أذكُر وسائَل الإ
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امج التلفزيونية. ي أحد ال�ب
 أقرأُ حواَر الأمهاْت الذي كان موضوعاً للنقاش �ف

ّدُد الكالَم  ، ف�ي ي
أّما اب�ن

َ الذي يسمُعُه  أ ّ الّس�ي
من شخصياِت برامِج 

االأطفاِل.

اِء  ي تُلحُّ بالطّلِب ل�ش
ابن�ت

االألعاِب ذاِت الثمِن 
ي تعلُن عنها 

المرتفِع ال�ت
قنواُت االأطفال.

اً ما يقّلُد الحركاِت  ي كث�ي
اب�ن

الخِطرَة الأبطاِل المغامراِت 
ي برامِج 

ي يتابُعها �ن
ال�ت

االأطفاِل، وهذا يُسّبُب 
االأذى الجسديِّ له ولزمالئه.
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ُح عنواناً للحوار السابق وأكتبه:   أق�ت
 

ي حواِر الأمهاِت؟
 ماذا فعل الأطفال كما ورد �ف

؟ ي  السلوُك الصحيُح برأ�ي

ي برامَج مفيدة من حقنا أن نشاهدها.
ي �ف

  أفكُر أنا ورفا�ت
  
  
  
  
  
 

أفكر بـ

 التسلية
 الفائدة

التعليم والثقافة
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 أقراُ وأفهُم:

لَبيد تلميٌذ جديٌد في الصِف الرابِع.

  ما سبُب حزِن لبيد؟
 
  
 

اسٌم غريٌب

ما معناه؟

ّحْب بزميِلكم الجديِد َلبيد. ِل�ن
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عادَ لبيٌد إلى المنزِل، وداَر الحواُر اآلتي بينَُه وبيَن والده:

لَم أنت حزين يا بني؟ األب:  
لبيد:   ليتــك ســميتني أمجــد، ســعيد ... أو أي اســم آخــر غيــر اســمي، فمــن حقــي يــا 

أبــي أن يكــوَن لــَي اســٌم جميــٌل ولــه معنًــى.
وما به اسمك؟! األب:  

ال أحبه وال أعرف معناه، وحتى رفاقي استغربوه. لبيد:  
لكنَّ اسَمَك له معنًى جميٌل يا لبيد. األب:  

حقاً يا أبي! ما هو؟ لبيد:  
معنى اسمك هو السيُّد الصغيُر. األب:  

السيُّد الصغيُر! لبيد:  
نعم يا لبيد، ولكن من حقك تغييره إن لم يعجبك. األب:  
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  ١. ما الحقُّ الذي طالَب به لبيٌد؟
  

 ٢. لو كنَت مكاَن لبيٍد فماذا ستفعُل؟
 

ي 
ُ زمل�أ   أجري مقابلًة مع شخٍص ُحرم حّقاً من حقوقِه، وكيَف طالَب به؟ وأخ�ب

 بها.
  
  
  
 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكتُب �ف

اسمي.	 
 معنى اسمي.	 
سبَب تسميتي بهذا االسم.	 
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  أقرأ وأفهم. لنقرأَ معاً اليوميات المدرسية لطفٍل من مملكِة ماري، كتبها لنا عل 
ألواٍح طينيٍة.

اســتيقظُت فــي الّصبــاِح الباكــر ألنّنــي ال أريــُد أن أذهــَب متأخــراً إلــى بيــت األلواح، 
أعطتنــي أمـّـي رغيفيــن، ثــم ذهبــُت إلــى بيــتِ األلــواِح، ودخلــُت بهــدوٍء، أخرجــُت 
ــَد  ــواح(، وتكلمــُت بصــوٍت منخفــٍض، وبع ــت األل ــُت إذَن )أبْ بي ــم طلب لوحــي، ث
إغــاِق بيــتِ األلــواح، ذهبــُت إلــى البيــِت وكتبــت وظيفتــي، وقرأتُهــا أمــامَ والــدّي.

أيامُ عطلتي في الشهر ثاثة، فيبقى من الشهر سبعةٌ وعشروَن يوماً.

يومّياٌت مدرسّيٌة2
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ي مدرستك 
ي يومّياِت الطفِل بما يناسُبها �ف

  أكتُب مرادَفاِت الكلماِت الواردِة �ف
اليوم.

اليومقدمياً

 بيت األلواح   

 لوحي   

 أب بيت األلواح   

ي مملكة ماري.
َم بها الطفُل �ف ف ي ال�ت

  أكتُب قواعَد السلوِك المدرسيِة ال�ت
  
  
 
 

ي المراجع القديمة 
ابحثوا �ن

ي
علها ذكرت شيئاً ع�ن

 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكتُب �ف

يومياتي المدرسيةَ؛ فربّما يقرأُ أحُدهم يومياتي بعَد 	 
مئاِت السنين كما قرأُت يومياِت الطفِل في مملكة 

ماري.
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 أقرأُ وأفهُم.

، وأُعِلــَن فيــه عــن حســوماٍت فضــاً عــن الهدايــا المقّدمــِة  انطلــَق مهرجــاُن التســوِق الشــهريِّ
مــن الشــركاِت الصناعيــِة، فتوجّــه باســٌم مــع والديــه إلــى المهرجــاِن لشــراِء مــا تحتــاُج إليــه 

األســرةُ مــن الســلع.

زارِت األسرةُ قسَم الصناعاِت الغذائيِّة من أجِل اختياِر نوِع العصيِر المناسِب.

3 مهرجاُن الّتسّوِق
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 أقرأُ البيانات الموجودة عل السلع الآتية:

إذا علمَت أّن:
البرتقاَل يقّوي العظامَ، وهو غنيٌّ بالفيتامينات.

والملوناِت واألصبغةَ تسبُّب الُسمنةَ وأمراَض أَُخَر.
فأي السلعتين سوف تشتري ولماذا؟  

ي تُكتب عل السلع؟ وما أهمية هذه البيانات؟
  ما هي البيانات ال�ت

  
 

ي، أخ�ب ... ي المواقِف الآتية؟ أفكر بـ : أقدم شكوى، ل أش�ت
 ماذا أفعُل �ف

املكونات: سكر، أصبغة، 

ماء، ملونات
تاريخ االنتاج: ٠٢-٠٣-٢٠١٦

تاريخ االنتهاء: ٠٢-٠٣-٢٠١٨
برتقال 

عص� طبيعي ١٠٠٪

تاريخ االنتاج: ٠٢-٠٣-٢٠١٦

تاريخ االنتهاء: ٠٢-٠٣-٢٠١٨

عص�ي صناعيعص�ي طبيعي

املوقف

متجوٌل يبيُع منتجاٍت أماَم 

باِب املدرسِة ال تحمُل بياناٍت.

الحظُت انتفاخاً يف 

إحدى املُعلَّباِت.

الحظُت وجوَد ثالِث لُصاقاٍت 

مختلفٍة فوق بعِضها تبّيُ تاريَخ 

انتهاِء الصالحية.

 ترصيف هو:           
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ي لأتعرِّف كيفّيَة الحصوِل عل الّسلع:
 أقرأُ المخّطَط الآ�ت

السلعةالمادة الأولية الآلة
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ي حصلنا عليها وأضيُف سلعًة أخرى.
 أكتُب المادة الأولّية والسلعة ال�ت

سلعة أخرىالسلعةاملادة األولّية

الصابونزيت الزيتونالزيتون

            

            

ي حصلُت بها عل السلع من المواد الأولّية أسميها  
العملية ال�ت

 أناقُش هذه العبارة

: ي
ي مفّكر�ت

 أكُتُب �ف

اسَم سلعٍة اشتريتُها، وأكتُب بياناتها.	 

ي شيئاً منه. ي ما أحتاُج إليِه فقّط ح�ت ال أحِرَم غ�ي رساَف والتبذيَر، وأش�ت أتجّنُب االإ
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ي أقّدُمها 
ي الصوِر الآتيِة فسأكتُب الخدمَة ال�ت

  لو كنُت مكاَن كلِّ شخٍص �ف
لمجتمعي:

  

 

 

 

 

نافذٌة على مجتمعي 4
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ي 
ي الخدماِت المجانيِة والخدماِت المأجورِة المقدمِة للمواطِن �ف

  أحاوُر زميلي �ف
 الصور السابقة.

  
 

ُ الفراغاِت بالكلمِة المناسبِة.  أملأ

ــاء،  ــة، الشــرطة، التعليــم الحكومــي، المطاعــم، الكهرب ــاه، االتصــاالت الخلوي )المي
حديقــة عامــة، إضــاءة الشــوارع، …(

 1.  خدمات مجانية تقّدمها الدولة:  
 

 2.  خدمات مأجورة تقّدمها الدولة:  
 

 3.  خدمات مأجورة تقّدمها جهاٌت مختلفة )خدمات خاصة(:  
 

ي مساعدة الناس.
  أكتُب عن خدمٍة أخرى مأجورة تساهم �ف

  
 

 أختاُر العبارة الأك�ش صحة، ولماذا؟

 أشتري األدواِت الكهربائيةَ، وأشتري الكهرباء.	 
  

 أشتري األدواِت الكهربائيةَ، وأدفع مبلغاً مقابَل الحصوِل على الكهرباء.
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ي الصور الآتية:
ف السلعة عن الخدمة �ف  أم�ي
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  كيف يمكُن أن يكوَن الحاسوُب سلعًة وخدمًة؟
  
  
 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكُتُب �ف

لو: كنُت صاحَب قراٍر في منطقتي، فما الخدماُت التي سأقّدمها لها؟	 
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 أقرأُ وأفهُم.

فــي مكتــِب اإلحصــاء، اجتمــَع رائــٌد وزمــاؤه لتوزيــِع المهــام المتعلّقــة بإحصــاء عــدد ســّكان 
ســوريا، ثــّم ذهــب كلٌّ منهــم فــي مهّمتــه. وكانــت أولــى مهــام رائــد زيــارةُ أســرِة نبيــل.

 أُؤّدي دوَر رائد وأَُعدُّ أفراَد الأرسة.

الذكوُر  	 
اإلناُث  	 
عددُ أفراد األسرة  	 

سّكاُن وطني سوريَة 5
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بعــد عْشــِر ســنواٍت أجــرى المكتــُب إحصــاءً جديــداً. أالحــُظ صــورَة أســرة نبيــل، وأحصــي 
العــددَ:

الذكوُر  	 
اإلناُث  	 
عددُ أفراد األسرة  	 

ي سورية
ال تزال أعدادنا مقبولة �ن

 

  ما سبُب زيادِة عدِد أفراِد الأرسة؟
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. ف ي الإحصاَءيِن السابق�ي
 لنقرأْ عدَد سكاِن سوريَة �ف

أفكر بـ

 الولدات
الوفيات

  ١. كم ازداد عدد السكان؟ 

ي  ٢. ما أسباُب تزايِد عدد السكاِن 
�ف

 سوريَة؟

 أقرأُ الّصوَر الآتيَة، وأذكُر أسباَب زيادِة عدد الولدات وقّلة عدِد الوفَيات.

  
 

19942004العام

 عدد السكان

/مليون نسمة/
18مليون تقريبا14ً مليون تقريباً

5051



ُ الجدوَل:  أقرأ خريطة الجمهورية العربية الّسوريّة، ثم أملأ

السبباملنطقةكثافة السكان

 مرتفعة       

 متوسطة ضيق األرايض الزراعية  

 الباديةمنخفضة   

سباب
أفكر بالأ

ة تربة خصبة، مياه وف�ي

 
جفاف، مناطق جبلية
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 ألحُظ الخريطَة، ثم أجيُب:

  َمن أنا؟

بزراعــة  مشــهورةٌ  مدينــةٌ 
نهــر  علــى  أقــع  القمــح، 

. ر بــو لخا ا
أنا  

مينــاءُ  و  ســاحليةٌ،  مدينــةٌ 
البحــر  علــى  األوُل  ســوريةَ 

ســط. لمتو ا
أنا  
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 َمن أنا؟

بــردى نهــِر  علــى   مدينــةٌ 
و أنا العاصمة

أنا  

األولــى  االقتصاديــةُ  المدينــةُ 
فــي أقــُع  ســوريةَ،   فــي 

بصناعــِة  وأُْشــتََهُر  الشــمال، 
الصابــوِن

أنا  

: ي
ي مفّكر�ت

 أكتُب �ف

اسَم مدينٍة سوريٍة ومعلومةً عنها.	 
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تية:
آ

 أقرأ القّصة ال

»العيــُد اقتــرب، وال مــاَل لــدّي ألشــتري بــه 
ثيابــاً ألبنائــي«

خــرَج أبــو جــواٍد مــن بِيتــه وهــو يفكــر 
ــاء قيامــه بعملــه وجــَد محفظــةً  بحــزن؛ وأثن
ــود وبعــض األوراق الشــخصية. ــةً بالنق مليئ

»أين اختفت.. أين اختفت؟«
كان ربيــع فــي الطــرف اآلخــر مــن الحــّي، 
ــرة، ففــي  ــأس وحي ــردد هــذه الكلمــات بي ي
طريقــه لشــراء ثيــاب وحلــوى العيــد ألبنائــه 

ــه. فقــد محفظت

ي جواٍد فماذا ستفعُل؟   لو كنَت مكاَن أ�ب
  
 

  لو كنَت مكاَن ربيٍع فماذا ستفعُل؟
  
 

صانِعو النظافِة 6
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في مخفر الّشرطة، التقى الّرُجان،
ــة،  ــليمِ المحفظ ــى لتس ــذي أت ــواد ال ــو ج أب
وربيــع الــذي أتــى يُخبــُر عــن فقدانهــا. عنــد 
رؤيــة ربيــٍع لعامــِل النّظافــِة ومــا يحمــل، 
ــه. ــتعادَ محفظتَ ــرة، واس ــعادٍة كبي ــعَر بس ش

ي جواد؟   لو كنَت مكاَن ربيٍع فماذا ستصنُع لأ�ب
  
  

ي بقصِة أمانٍة سمعُت بها، أو مررُْت بها.
ُ زمل�أ   أُخ�ب

وأنا ال آخُذ أغذية 
ي من الطيور غ�ي

 

: ي
ي مفّكر�ت

 أكتُب �ف

جملةً لعامِل النظافة.	 
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بيئتي
بوابة الشمس الدرس األول 

أسرار التربة الدرس الثاني 



سنتعلم:
 تحديَد موقِع وطني سوريَة	 

وحدودِه.
رِب في	   معرفَة أنواِع التُّ

 سوريَة وطرائَق المحافظة
عليها.



  
ــومِ العالمــيِّ للســياحِة  بمناســبِة الي
ــورية  ــياحة الس ــت وزارة الس أقام
ووّزعــت   الســياحي،  الملتقــى 

المنشــوَر اآلتــي:

مجموعــاٍت  ســتُّ  انطلقــْت 
ســورية  خــارج  مــن  ســياحيٍّة 

الملتقــى: فــي  للمشــاركِة 

ول المجموعة االأ
سندخُل الحدوَد السوريَة 
من العراِق المجاورِة 
ِق لسوريَة من ال�ش

ة الثالثة
المجموع

سندخُل الحدوَد السوريَة 

ردن المجاورِة 
أ من اال

لسوريَة من الجنوِب

المجموعة الخامسة
سندخُل الحدوَد السوريَة 

من لبناَن المجاورِة من 
الجهِة الغربيِة لسوريَة

المجموعة الرابعة

سندخُل الحدوَد 

السوريَة بحراً من 

الجهِة الغربيِة لسوريِة

َ سندخُل الحدوَد المجموعة السادسة ن الجهِة الجنوبيِة الغربيِةالمجاورِة لسوريَة من السوريَة من فلسط�ي

المجموعة الثانية

سندخُل الحدوَد السوريَة 

من تركّيا المجاورِة 

لسوريَة من الشماِل

َبّوابُة الّشْمِس1
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ي سيدخلوَن منها إىل 
  أثّبُت عل الخريطة أرقاَم المجموعاِت وأسماِء الّدوِل ال�ت

سوريَّة.

ي سورية.
ي وط�ف

 أتعرف الأماكن الأثرية �ف

تل مريبط: أول منطقة عرفت الزراعة.

ي التاريخ.
ماري: أول دولة �ف

اع الأبجدية. أوغاريت: اخ�ت

عمريت: أول مرسح صخري.

. تل حلف: أول قرص ملكي

شهباء: تحوي أقواس النرص والمدرج واللوحة الُفسيفسائية.
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ي المثاِل 
َ كلِّ مجموعٍة كما �ف ي دوَر الّدليِل السياحيِّ محّدداً مس�ي

  أمّثُل مع أصدقا�أ
الأّوِل. مستعيناً بالخريطة.

انطلقِت المجموعةُ األولى من دولِة العراِق، فدخلِت األراضَي السوريةَ 	 
عنَد مدينِة   الحدوديِة، وقد كنُت بانتظاِرهم، 

فاصطحبتُهم إلى مَْملكِة ماري   التي تقُع في محافظِة 
  وتابْعنا سيَرنا وصوالً إلى تدمَر.

 المجموعةُ الثانيةُ:  	 
  
  
  

 المجموعةُ الثالثةُ:  	 
  
  
  

 المجموعةُ الرابعةُ:  	 
  
  
  

 المجموعةُ الخامسةُ:  	 
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 المجموعةُ السادسةُ:  	 
  
  
  

لالأسف! ال أعرُف الصحراء 
ي الغابات.

فانا أعيُش فقط �ن

 

. وصلِت المجموعاُت السياحيّةُ إلى تدمَر، وأُقيَم الُملتقى السياحيُّ
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في الختامِ التُِقطْت هذه الصورةُ:

  برأيك لماذا ُعّدْت سوريُة أرَض الحضارِة؟
  
  
  
 

6263



ِّ والعالِم. ي ي سوريَة بالنسبِة إىل الوطِن العر�ب
 أُحّدُد َموقَع وط�ف

تقُع سوريةُ في نصِف الكرِة   ،
تــْي  قارَّ مــن  مســاحٍة  علــى  يمتــدُّ  الــذي  مــن    ُجــزءٌ  وهــي 

و     
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 ألحظ الصورة الآتية ثم أع�ب عنها:

رس الحزن    
بة  سبب حزن ال�ت

  
  
 

، فانا  ي
بة ال تعني�ن ال�ت

ي 
ات ال�ت أحبُّ الح�ش

ي االأشجار
تعيش �ن

أسراُر الّتربِة2
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تية ثم أع�ب عنها:
آ

 ألحظ الصورة ال

رس السعادة   
بة   سبب سعادة ال�ت

رس الغ�ف   
بة   سبب غ�ف ال�ت
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ي بلدي.
َِب �ف ُّ   ِلنتذّكْر معاً أنواَع ال�ت

  
 

كانّية ُ الِكلسّيةال�ب

اللَّحقّية

الُمتوّسطّيةالرّْملّية
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ُ الجدوَل ُمستعيناً بخريطة الجمهوريِة العربيِة السوريِة:  أملأ

البيئاُت الطبيعّيُة التي توجُد فيهانوُع الّتبة

 الرُبكانيّة   

 الِكلسيّة   

 اللَّحقيّة   

 الرّْمليّة   

 املُتوّسطيّة   
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بِة.   ألحُظ الّصور، وأكتُب فوائَد ال�ت

  
  
  
  
 

أضيُف فائدًة أخرى  

طبقة من الرتبة تسمح لل�ء

بالترسب من خاللها (نفوذة)

خزان مياه جوفية

غ� منفذة
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، ثم أجيُب: ي
 أقرأُ الجدوَل الآ�ت

املدة الزمنية التي تحتاجها املواد للتحلل يف التبة

أكياس بالستيكية /1 - 10/ سنوات.

أكياس ورقية: أشهر.

عبوات بالستيكية: /400 - 1000/ سنة.

بِة؟ ولماذا؟ ُ تلويثاً لل�ت
  ١. ما الماّدُة الأك�ش

  

 ٢. ما الأكياُس الُمفّضلُة للستخداِم؟ ولماذا؟
 

ي
ي مفكر�ت

  أكتب �ف

بعُض ِفَكري للعنايِة بالتّربة.	 
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مشاريع لإلجناز

أُنجُز مشروعي وأتعلُّم

المشروُع األّوُل: دفتري الخاّص:
ُأصّمُم دفتري اخلاصَّ الذي يتضّمن:

صفاتي الشخصيةَ.	 

أهدافاً أرغُب في تحقيقها هذا العامّ )مع وضِع خطواِت تحقيِقها(.	 

مهاراٍت جديدًة تعلّمتُها.	 

أسماءَ أصدقائي.	 

هوايتي.	 

 	 

المشروُع الثاني: حملة )إعالٌم يهّمنا(
أشارُك زمالئي إقامَة حملِة )إعالٌم يهّمنا(، يتضّمُن األنشطة اآلتية:

تمثيَل دوِر مقّدمِ برامَج، وأحاوُر في اقتراح برنامٍج يفيُدنا.	 

خلَق حواٍر بيني وبيَن أصدقائي حوَل )فوائد برامج األطفال وأضرارها(.	 

كتابةَ مقالٍة تبيُّن شروَط برامج األطفال الناجحة.	 
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: المشروُع الثالُث: مهرجاٌن للتراِث الشعبيِّ
، يتضّمُن األنشطة اآلتية: أشارُك زمالئي إقامَة مهرجاٍن للتراِث الشعبيِّ

رقصة ًشعبيةً.	 

دبكةً شعبية.	 

ًّا.	  غناءً تراثي

ألعابًا شعبيّةً.	 

أمثاالً شعبيةً ومعانيَها.	 

ُخُطواُت المشروِع:
اختياُر المجموعة )مكّونة من أعضاِء وقائد يختاُره األعضاءُ(.1. 

تسميةُ المشروَع.2. 

توزيُع المهّماِت، ووضُع جدوٍل زمنيٍّ لتنفيِذ المشروِع.3. 

جمُع المعلوماِت، والبْدءُ بتنفيذ المشروِع خطوًة خطوة.4. 

عرُض المشروِع.5. 

تقويُم المشروِع. . 
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