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المقدمة
ــاِت  ــي العالق ــِس موضوعــاٍت أعمــَق ف ــي الصــفِّ الخام ــةُ ف ــاوُل الدراســاُت االجتماعيّ  تتن
االجتماعيــِة تناســُب عُمــَر المتعلّــم. وهــذا الكتــاُب مبنــٌيّ علــى أنشــطٍة تُجّســُد المشــاعَر 
اإلنســانيةَ وتأثيَرهــا فــي حيــاِة النــاِس، وتعــّزُز مهــاراِت التفكيــِر لديهــم؛ وال ســيّما المهــمُّ منهــا 

ــا. ــل واالســتنتاج وغيره ــُل التحلي مث

ــّزُز  ــاِت، ويُع ــاِء الصداق ــاراِت التواصــِل والحــواِر وبن ــِر مه ــاِت تطوي ــاُب آلي ــاوُل الكت  ويتن
الروابــَط المجتمعيــةَ بدراســِة األحــداِث التاريخيــِة ضمــَن ســياٍق وطنــّي؛ إذْ يعالــُج قضايــا 
ــةَ  ــداً أهمي ــِة كالهجــرة والمشــكالت الســكانيِة مؤّك ــن األهميّ ــدٍر م ــى ق ــةً عل ــَر حياتيّ وظواه
تعــّرِف مكامــِن الجمــاِل فــي البيئــة الســوريِّة؛ لتعزيــِز االنتمــاِء الوطنــّي لــدى المتعلـّـم، وتحّمــِل 
ــِة منــه  ــِه، وإنجــاِز المهّمــاِت الموكلــِة إليــه والمبــادراِت المتوقّع مســؤوليِتِه فــي القيــامِ بواجباِت

ــِه. ــِه وألســرِتِه ولمجتمِع ــةً لنفِس خدم

 ويُفــردُ الكتــاُب حيـّـزاً واســعاً للعمــِل التعاونــيِّ وتكويــِن الــذاِت َوفـْـَق األســِس الُمعتَمــدِة فــي 
ّــمِ  ــه، ويُفســُح المجــاَل للمتعل ــِة عن ــِة المنبثق ــِر الوطني ــيِّ والمعايي ــامِّ للمنهــاِج الوطن اإلطــاِر الع
أيضــاً لتكويــِن آراٍء ومفاهيــَم مبنيـّـٍة علــى التحليــِل العلمــيِّ واالســتنتاِج؛ للوصــوِل إلــى الغايــاِت 

التربويـّـِة المنشــودِة.

المؤلّفون  



معناها األيقونة
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

أبحث في مصادر التعلم

أنشد أغنية

أعبر عن أفكاري ومشاعري وآرائي

تشجيع المتعلم على اإلنجاز



الفهرس

أنا
رقم الصفحةعدد الحصصالدرس

28أفهم اآلخرين

212أنا إيجابيٌّ

214لي هدف

218أسيطر على قلقي

224أنا معَك

1

أنا واآلخر   
رقم الصفحةعدد الحصصالدرس

230أنا وأصدقائي

234نتحاور لنرتقي

238نتواصُل لنتآلَف 
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مجتمعي  
رقم الصفحةعدد الحصصالدرس

244أحب قريتي ولكن

248اكتشاف التقويم

256القانون حضارة

260بدايات العصور

حكاياُت الحرِف 
266التقليدية

270وطني مسؤوليتي

3

بالدي الجميلُة    
رقم الصفحةعدد الحصصالدرس

278طبيعُتنا تنوٌع وِغًنى

284نتواصُل ِلنكتشَف

292صناعُة الطبيعِة
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رقم الصفحةعدد الحصصالدرس

398مشاريع الكتاب



أفهم اآلخرين الدرس األول 

أنا إيجابيٌّ الدرس الثاني 

لي هدف  الدرس الثالث 

أسيطر على قلقي الدرس الرابع 

أنا معَك الدرس الخامس 

ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الأوىل )أنا(: سنتعّلُم �ف

َف مشاعِر اآلخريَن بمالحظِة حركاِت أجسادهم وإيماءاِت وجوههم.	  تعرُّ
التعامَل بإيجابيٍة مع المواقِف المختلفِة.	 
أهميّةَ تحديِد الهدِف وخطواِت الوصوِل إليه.	 
كيفيةَ السيطرِة على القلِق.	 
التعاطَف مع اآلخرين في مواقَف مختلفٍة.وحدة أنا	 





 أقرأ.. أفهم.. أستنتج:

 أحضــَر ميـّـاٌر نتائــَج بحثــه الــذي أجــراه حوَل تأثيــِر وســائِط التواصــِل االجتماعيِّ 
ُــُه ســمُر  ــاٍر النتيجــة بينمــا كانــت أخت ــُد ميَّ ــاء شــخصية اإلنســان. شــاهَد وال فــي بن
ــِق دمشــَق	  ــى طري ٍع عل ــِة أســرٍة نتيجــةَ حــادِث ســيٍر مــروِّ ــراً عــن إصاب تقــرأُ خب
ــك  ــْت مســرعةً وهــي تهــروُل؛ ألنَّ تل ــِر، فأت ــاٍر بالخب ــدةُ ميّ حمــَص، ســمعْت وال

األســرَة كانــت تنــوي زيارتهــم فــي دمشــق.

أفهم اآلخرين1
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ي تضمنتها القصُة، وانعكاساِتها عىل الوجه والجسد وفَق 
 أحدُد المشاعِر ال�ت

. ي
الجدول الآ�ت

الدالئل
الشعور

إمياءات الوجه وحركات الجسد

األم

مّياٌر

سمر

 أختاُر شعوراً من المشاعر الأربعِة )الخوف- الغضب- الفرح- الحزن( وأؤّدي 
ي 

ي �ف
، وأطلُب إىل رفا�ت ٍّ ي

ي موقٍف حيا�ت
َة �ف ِّ حركاِت الجسد وإيماءاِت الوجه المع�ب

الصف معرفَته.
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ي الصور الآتية من إيماءات وجوههم وحركات أجسادهم 
 أذكُر مشاعِر الأطفال �ف

وكتابتها.

١

2

٤

٧

٦

٣

٥

٨
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 أقرأُ وأجيُب:

 بينمــا كان مرهــٌف ينتظــُر آخــَر الشــهر لشــراء دراجــٍة قــرر الوالــدان تأجيــَل ذلــك 
إلــى الشــهر المقبــل بســبب ظــرٍف مــادّي تمــر بــه األســرة، ولــم يكــن قــراُر األســرة 
ســهالً علــى مرهــف وال ســيّما أنــه قــرر المشــاركة فــي ســباٍق للمســافات الطويلــة 
ــك،  ــى ذل ــن تســاعَده عل ــةُ ل ــه القديم ــى مســتوى القطــر، ودراجت للدراجــات عل
ولذلــك فقــد حلمــه بالمشــاركة وإمكانيــة الفــوز، وهــذا مــا أشــعره بالحــزن الكبيــر 

إذْ عليــه االنتظــاُر لســباق آخــر بعــَد شــهرين.

 لو كنت مكاَن مرهٍف فما السلوُك الذي ستسلُكه؟ ولماذا؟
  
 

: ي
، ووضع قائمًة بخياراِته عىل النحو الآ�ت ف ي الموضوع من جانب�ي

 فّكر مرهٌف �ف

ف أفضُل وتؤدي نتائَج إيجابية؟ ولماذا؟  برأيك أيُّ القائمت�ي
  
 

-  يشارك يف مسريٍ الكتشاف 

الطبيعة الجميلة يف مدينته.

-  يتدرُب عىل دراجته القدمية، 

ويزيُد ساعات التدريب 

حتى ال تقل مهارتُه.

-  أاّل يفعَل شيئاً وينتظَر شهرين.

-  أن يغضَب من والديه، ويبقى 

حزيناً.

أنا إيجابيٌّ 2
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 أقرأ وأفهم:

ــومَ  ــّرروا الي ــوِس، وق ــةَ الق ــاً لعب ــَب مع ــاٌر ووالءُ اللع ــعٌد وعّم ــاُق س ــادَ الرف  اعت
ــم. ــع مدّرِبه ــِة م ــاٍر للرماي ــى مضم ــاَب إل الذه

ــْن منكــم أصبــَح أقــدَر علــى إصابــِة الهــدف؟ لكــْن قبــَل ذلــك  المدّرب:  ســنرى مَ
أخبرونــي مــاذا تــَروَن أمامَكــم؟
سعد:  أرى الهدَف واألشجار خلَفه. 

والء:  أرى الهدَف واألشجار واألهداَف المجاورَة.
عمار:  أرى كلَّ ما تَرونَُه لكنّي ال أرّكُز إاّل على الهدِف.

ُ السبَب؟ ف ّ  أذكُر الشخَص الذي سيصيُب الهدَف، و أب�ي
  
 

ي بما كتبت.
 أشارك رفا�ت

لي هدف 3
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 أقرأ وأفهم:

 انتهــى تيــٌم وتــاال وميـّـاٌر مــن المشــاركة فــي تزييــِن ســوِر المدرســِة الخارجــيِّ 
مــن توالــِف البيئــة، وجلســوا يفكــرون بعمــل جديــد يقومــون بــه، واتّفقــوا علــى أن 

يضــَع كلٌّ منهــم هدفــاً لهــذا العــام.

نجاِز  تاال: سأسّمي هذا العاَم عاَم االإ
ي 

ي أريُد المشاركَة �ف
ِّ؛ الأنّ�ف ي

الريا�ف
بطولِة الجمهوريِة لكرِة السلة. 

مّيار: سأحاوُل أْن أسيطَر عىل 
 َ ي خرسُت الكث�ي

؛ الأنّ�ف ي غض�ب
ي بسِببه. 

من أصدقا�أ

ي 
تيم: سأحاوُل أْن أتفّوَق �ف

ي مسابقِة
الرياضياِت الأشارَك �ف
 الّرّواِد. 

ي لهذا العاِم:. 1
  أكتُب هد�ف

  
 

  أذكُر سبَب اختياري هذا الهدَف:. 2
  
 

ي . 3
ي �ف

ي  خمسَة أشياَء / أشخاٍص تساعُد�ف
ي لئح�ت

 أكتُب �ف
 : ي

 الوصوِل إىل هد�ف
  
 

ي واضٌح 
هد�ف

قابٌل للتحقيق
أنا أرصُّ عىل تحقيقه.

ي يتناسب 
هد�ف

ي
وقدرا�ت
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4 .: ي
بعَد قراءِة المخّطِط سأضُع تصّوٍراً لخطواِت تحقيِق هد�ف

   
  
  
  
 

؟. 5 ي
ّي حّققُت هد�ف

 كيَف أعرُف أ�ف
  
 

أحّدُد زمَن 

ي
تحقيق هد�ف

ة �� أهداف صغ

ابدأ التنفيذخطة التنفيذ

ق�� تقدمك 

� نفسك
�

و��
خطوات لتحقيق 

ا دف

�ا دف الرئي

يق� إ�
ابك من ���� �حظ اق

ب �ل � �ا � لتحقي��

مراعاة القدرات 

وزمن التنفيذ

استثمر طاقاتك
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 الخطة البديلة

ــُع  ــةَ، ويتاب ــةَ اإلنكليزي ــَم اللغ ّ ــِس يحــبُّ أْن يتعل ــي الصــفِّ الخام ــٌذ ف  أوٌس تلمي
ــى  ــْت أســرتُُه إل ــِه؛ لكــْن ألســباٍب قاهــرٍة انتقل ــرَب بيِت دوراٍت لذلــك فــي مركــٍز ق
منطقــٍة ليــَس فيهــا مراكــُز لتعليــم اللغــة اإلنكليزيــة، ودخــُل أســرته ال يُتيــُح لــُه تلّقــي 

ــة. دروٍس خاّص

ُح خططاً بديلًة للتعامِل مع ظروِف أوٍس الجديدِة لمساعدته عىل تحقيِق   أق�ت
هِدِفِه.

/ أسعى لتحقيقه/ أواجه التحديات والصعوبات. ي
 أحدد هد�ف

الخطة البديلة رقم )1(:
 
 

خطواتها:
 
 
 
 

الخطة البديلة رقم )٢(:
 
 

خطواتها:
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دراسة حالة:
ــِه إلــى االمتحــاِن؛  ــَل ذهاب ــه قب أحــسَّ رامــي بتشــنٍّج فــي معدت

ــْم يكــْن يعانــي أيَّ ألــمٍ عضــويٍّ . ّــُه ل علمــاً أن

؟. 1   بَم أحسَّ رامي؟ وم�ت
  
 

دراسة حالة:
ملحوظــٍة،  بصــورٍة  أمــل  درجــاُت  تدنّــْت 
ــد  ــومِ، وق ــي الن ــاٍت ف ــي صعوب ــْت تعان وأصبح
أخبــرْت والدتُهــا المعلــَم أن األســرَة تمرُّ بمرحلٍة 

مــن القلــِق والتوتــِر بســبِب غيــاب األب.

ّي درجات أمل؟
 ما سبُب تد�ف

  
 

4أسيطر على قلقي
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 أرتُّب الكلماِت الآتيَة لأعرَّف القلق.

 القلُق :حالةُ   
  خطر.

 أنا..........  لوكنُت مكاَن ) عمار، أيهم، سهى( فكيف أترصف؟

 عمار التقى أشخاصاً ال يعرفهم، فتوتر وتهرب من مواجهتهم. 	 
  
 

 دخل أيهم قاعةَ االمتحاِن فتوتَر كثيراً، وانسحَب من قاعِة االمتحان. 	 
  
 

طلبــت المعلمــة مــن ســهى أن تلقــَي كلمــةً أمــامَ المدرســِة، فتوتــرت كثيــراً، 	 
 وعندما حان الوقت رفضت أن تلقيَها. 

  
 

شعور

بوجودحا��

تو��

نسان ا��

نتيجة
خطر
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ي عىل التخفيف من قلقي، وأضيُف سلوكاً آخَر.
 أختاُر السلوك الذي يساعد�ف

ممارسة الرياضة       	 
قضاء وقت كاف مع األسرة أو األصدقاء    	 
تخصيص وقت كاف للمطالعة     	 
 	 

 هل تعلم: أن هناك أغذيًة تخفف ُالقلَق والتوتَر، منها:

البوتاسيوم )األسماك، منتجات األلبان، البقول(	 

فيتامين B 12،B3 ،B6 )التمر، اللحوم الُحْمر، الحليب، الجبن(.	 
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من األفضل أن:
نتجنــَب الســكَر واألطعمــةَ ذاَت المعــدِل الســكريِّ المرتفــع، ونســتبدَل أنواعاً 	 

مــن الفاكهــِة بهــا.
نمتنَع عن تناول المنبهاْت كالشاي و ............، ونستبدَل بها ............ 	 
ننامَ بمعدل تسِع ساعاٍت يوميّاً.	 

دراسة حالة:

 يعــرُب طالــٌب فــي الّصــفِّ الخامــس، متفــّوٌق فــي دراســتِه، لكنـّـُه مــا إن يدخــَل 
قاعــةَ االمتحــاِن ويمســَك بورقــِة االمتحــاِن يشــعُر بتوتــٍر شــديٍد، فترتجــُف يــداه، 
وتتضــارُب الِفَكــُر فــي رأســه إلــى أن يشــعر أن عقلـَـه أصبــح فارغــاً مــن المعلومــات.
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: ي
 أجيُب عّما يأ�ت

 أصُف حالةَ يعرب.  	 
 
 الحالةُ التي يشعُر بها يعرب تكوُن في.  	 
 

ي بالسلوك المناسب لكّل مشكلٍة:
 أكمُل الجدوَل الآ�ت

السلوك املناسباملشكلة

أرتجف حني أمسك بورقة 

االمتحان

أقرأ األسئلة دفعة واحدة

أحس بالصداع عند االستيقاظ 

يوم االمتحان

أتوتر قبل الدخول إىل قاعة 

االمتحان بسبب أحاديث 

رفاقي

عندما أقرأ االسئلة ال ألحظ 

بعض الكلامت

يف ليلة االمتحان أسهر و أسهر 

حتى الساعات األوىل من 

الصباح

أحسُّ بأن عقيل غرُي قادٍر عىل 

تذكر أيِّ يشء

2223





 أقرأ.. أفهم.. أستنتج:

 ســامي ســباٌح ماهــٌر اســتطاَع أن يحــرَز ميداليــةً ذهبيــةً فــي مســابقات الناشــئيَن 
للســباحِة، وقــد كان العاشــُر مــن نيســاَن يومــاً حاســماً لــه، فالمناســبةُ مهمــة جــداً 
ــٍر بســرعٍة تفــوُق ســرعةَ  ــة مت ــاِز األربعمئ ــادٌر علــى اجتي ــُه ق ــَت مــرًة أخــرى أن ليثب
المشــاركين مــن أرجــاء الوطــن العربــي كلهــم، قفــَز إلــى المــاِء، والفرحــةُ تغمــرهُ، 
ــن اللحــاِق  ــةَ أشــواٍط دوَن أن يتمكــَن أحــٌد م ــادِة ثالث ــَق بســرعته المعت ــد حق وق
بــه، وفجــأًة تشــنجْت عضلــةُ قدمــِه اليســرى، وأصبــح عاجــزاً عــن متابعــِة مشــوارِه 
ــدأت إيمــاءاُت  ــَق، ب ــه أخف ــِه لكن ــى إصابت ، حــاول جاهــداً الســيطرَة عل التنافســيِّ

ــُه تنهمــُر. وجهــِه تتغيــُر، نظــَر إلــى مدربــِه وجمهــورِه، وأخــذْت دموعُ

أنا معَك5
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  ما شعوُرَك لو كنت مكان سامي؟. 1
 

  أساعد سامي عىل تجاوز حزنه بـ:. 2
  
  
 

ي وضعَت نفسَك فيها مكاَن مدرِّب سامي من الحالِت 
 ماذا تسمي الحالَة ال�ت

 الآتيِة؟ ولماذا؟
 التخاصم – التخاذل – التعاطف – التنافر

  
 

 أُرتِّب الكلمات الآتية لأعرّف التعاطف.

وتشار�ا 

القدرة 
� خر��

�
ا�

 ع

مشاعر 

م 
�

	

التعاطف: هو القدرة  
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ي. ي بموقف تعاطفُت فيِه مع غ�ي
 أكمُل الجدوَل الآ�ت

سبب الّتعاطف.املوقف
 الّسلوك اإليجايب الذي

سلكتُه
نتيجة الّتعاطف.

غياُب رفيقي مّدًة 

طويلًة عن املدرسِة.

تواصلُت معُه وزّودتُُه عدم متابعته دروَسُه.   

بالّدروِس والواجباِت 

املنزليِّة.

تابَع دروَسُه معنا 

وكأنُّه مل ينقطْع عن 

املدرسِة.

ي بموقٍف تعاطَف فيِه أحُدهْم معي.
ُ الجدوَل الآ�ت  أمالأ

نتيجة الّتعاطف.الّسلوك الذي سلكَُهوصف الّتعاطفاملوقف
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وحدة أنا واآلخر
أنا وأصدقائي الدرس األول  

نتحاور لنرتقي الدرس الثاني  

نتواصُل لنتآلَف  الدرس الثالث  

ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الثانيُة )أنا والآخر(: سنتعّلُم �ف

تكويَن-صداقاٍت-جديدٍة-وممارسةَ-سلوكاٍت-تحافظ-ُعلى-األصدقاِء-الُجُدِد.	-
تعزيز-مهاراِت-الحواِر-وتقبِّل-اآلخريَن.	-
-في-حياِة-الفرِد-والمجتمِع.	- التأكيد-على-أهميّةَ-وسائِل-التواصِل-االجتماعيِّ





 أقرأ وأفهم:

-انتقلــْت-أســرةُ-عّمــاٍر-مــن-ريــِف-حمــاَة-إلــى-مدينِة-حمــاَة-في-أثنــاِء-العام-الدراســّي،-
-ورفــاَق-المدرســِة-الذيــن-قضى-معهم-ســنواٍت-مــن-عمره. فتــرَك-عمــاٌر-رفــاَق-الحــيِّ
دخَل-عماٌر-في-يوِمِه-األّوِل-إلى-مدرسِته-الجديدِة-رافضاً-التواصل-مع-اآلخرين.

 

ي المدرسة؟. 1
ي يومه الأول �ف

  بماذا أحسَّ عّمار �ف
 

 ما مخاوُف عّماٍر بعَد انتقاله إىل المدرسة الجديدة . 2
 برأيك؟

 

حاٍت مناسبة.  تعاَلوا لنساعْد عماراً عىل تجاوِز مخاوِفه بتقديم مق�ت
  
 

ي بما كتبت.
 أشارك رفا�ت

ي وحيد
أشعر إ�ن

أنا وأصدقائي1
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 أفكُر وأستنتُج:

بعَد-مروِر-عدِة-أيامٍ-لعّماٍر-في-المدرسة.

سنعرفك أرجاَء المدرسة

ال تقلق... سأساعدك 
عىل النهوض

مهالً... لقد سقطت منك 
هذه النقود

أهالّ بك يا عّمار
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ي المدرسة ح�ت أصبحوا أصدقاَء.
ي تمّتَع بها عماٌر وزمالُؤُه �ف

 أستنتُج الصفاِت ال�ت
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ي بناٍء جديٍد يسكُن فيه أولٌد يقاربونك عمراً، فّكر كيف 
 انتقلَت وأهَلَك للسكِن �ف

ستتعامل معهم لتصبحوا أصدقاَء؟
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 قضية للمناقشة:

-تطــورْت-وتقدمــْت-الحيــاةُ-وأصبــَح-اســتخدامُ-التكنولوجيــا-جــزءاً-مهّمــاً-في-العمــل-والبيت-
-كثيــراً-فــي-اآلونــِة-األخيــرِة-بيــن-النــاس؛-فتباينــْت- والمجتمــع،-وقــد-انتشــر-الهاتــُف-الخلــويُّ

آراءُ-النــاِس-بيــَن-مؤيـّـٍد-الســتخدامِ-األطفــاِل-هــذا-الهاتــَف-ومعــارٍض-لــه.
ُّها-األطفاُل-معنيون-بها. هذه-قضية-مهّمة-للمناقشة،-وأنتم-أي

-لننقســمِ-اآلَن-إلــى-مجموعتيــن؛-مجموعــٍة-تؤيـّـُد-اســتخدامَ-األطفــاِل-هــذا-الهاتَف،-
ومجموعــٍة-تعــارُض-ذلــك؛-ولْيُبــِد-المتكلــُم-األوُل-مــن-المجموعــة-األولــى-رأيـَـه،-ثــم-
ــن- ــٍة-ع ــع-كلُّ-مجموع ــذا...-ولتداف ــة،-وهك ــة-الثاني ــن-المجموع ــُم-األوُل-م المتكل

رأيهــا-باألدلـّـِة-والحجــِج-المقنعــِة-ضمــَن-مــّدة-زمنيـّـة-محــّددة.

نتحاور لنرتقي2
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ي الحوار نحتاُج إىل ذكر آراِئنا بوضوح 
�ن

مع ذكر السبب والدليل إن وجد. مثال:
الرأي: من الخطأ استخدام االأطفال 

للهاتف الَخَلوّي. 
ي بعض االأحيان يُعلم االأطفاَل 

السبب: �ن
العنف.

ّ سلوُك صديقي، وأصبح  الدليل: تغ�ي
ونية  لك�ت عنيفاً؛ بسبب ولِعِه باالألعاب االإ

العنيفة.

ي والأسباِب والدليِل عىل ذلك. ّ عن رأ�ي ي تع�ب
 أذكُر الِفَكِر ال�ت

  
  
  
 

 أفكُر وأناقُش

 هل تستطيُع أن تتكلَم و تصغَي بوقت واحد؟
 

 كيَف نستطيُع أن نتحاوَر دوَن أن يحدَث خالٌف بيننا؟
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ي بوضع إشارة ) ✔ (، وإضافِة مهاراٍت 
 أختاُر مهارات الحواِر الناجِح مما يأ�ت

جديدًة.

التكلم-بهدوء-	-
االستماع-للطرف-اآلخر-	-
فرض-الرأي-	-
التكلم-بغضب-	-
-تقبل-وجهات-نظر-اآلخر-	-
االنحياز-لفريقي-	-
-اإلقناع-	-
  
  
 

رسالة إىل المعلم/ـة:      
مة بآداب الحوار.  ف ك للمجموعات حرية التعب�ي عن رأيها مل�ت ن�ت

. ي
َ أحِد الأشخاِص حول قضيٍة تهّم�ف ف ي وب�ي

ي عن حواٍر مهمٍّ دار بي�ف
ُ لرفا�ت  أع�ب

  هل تعلُم:
ي عيوِن 

ي إيماءاِت الوجِه وحركاِت الجسد، كأْن تنظَر �ف
 أنَّ هناك مهاراِت حواٍر تظهُر �ف

الشخِص الذي يتحدُث إليك، وتجلُس ِجلسًة تدلُّ عىل اهتماِمك بحديِثه.

 أفّكُر وأناقُش.

أمامَــَك-صــوٌر-لعــدِة-أشــخاصٍ-تختلــُف-إيمــاءاُت-وجوِههــم-وحــركاُت-أجســاِدهم،-مَــْن-
ــاذا؟ ــم؟-ولم ــاوُر-منه تُح
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ف رفيقي. ي وب�ي
ي بصياغة حواٍر وتمثيِل أدواٍر بي�ف

 أُعـالُج الموقَف الآ�ت

»والــُد-حاتــمٍ-يريــُد-منــه-أن-يتعلــَم-العــزَف-علــى-العــوِد،-وحاتــٌم-يريــُد-إقناَعــه-بأنـّـُه-يفّضــل-تعلــَم-
كــرِة-الســلِة«.

  
  
 

: ي
ي الحوار الآ�ت

ف الغلط �ف
ّ  أفّكُر وأناقُش: أب�ي

ــا- ــومَ-ي ــِت-الي ــا-فعل ــا،-وســأبِلغُُه-بم -وصــل-باب عصام:--
نهــى.

. أرجوَك-يا-عصامُ!-حاول-أن-تحفَظ-السرَّ - نهى:--
ــةَ- ــَي-اللوحــةَ-الرائع ــف-أســتطيُع-أن-أُخف -وكي عصام:--

التنظيــف. أثنــاءَ- كســرِتها- التــي-
للمرحــوم- أخــرى- صــورًة- مكانَهــا- -ضــْع- -- نهى:-
الوالــِد،-وســأعطيَك-قطعــةً-مــن-الحلــوى.
ــوى- -ســأضُعها-بشــرِط-أن-تكــوَن-قطعــةُ-الحل عصام:--

جــّداً. كبيــرًة-
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اً عنها.  ألحظ الصورة الآتية مع�ب

نتواصُل لنتآلَف3
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ي تساعُد الأشخاَص عىل التواصِل 
ُ الوسائَل ال�ت ف ّ  أناقُش الحالِت الآتيَة، وأب�ي
ي تواجههم

للوصول إىل حل للمواقف ال�ت

اق لأسباٍب مختلفة.  وا إىل الف�ت  حالة)1(:  عائلُة سعيٍد وعائلُة أنوَر اْضُطرُّ
  
  
 

ي الظْهِر، ويريُد استشارَة ابِنِه الطبيِب 
ي آلماً شديدًة �ف

 حالة)2(:  أبو عامٍر يعا�ف
ي الخارج.

 المقيِم �ف
  
  
 

ف بسبب مرضها الذي ألزَمها   حالة)3(:  غابْت سلمى عن مدرستها لمّدِة يوم�ي
 الفراَش.

  
  
 

تُها. ي اخ�ت
اِت وسيلًة واحدًة من وسائل التواصل الجتماعيِّ ال�ت ف ْ  أذكُر ِم�ي

املِْيزاتاسم الوسيلة
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ي مشكالِت الستخدام الُمفرِط لوسائل التواصل الجتماعيِّ 
ي �ف

 أتحاوُر أنا ورفا�ت
مستعيناً بالصور الآتية.
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 أذكُر المشكالِت الناتجَة عن الستخدام الُمفرط لوسائل التواصل الجتماعّي.
  
 

ُح حلولً لالستخداِم الرشيِد لوسائل التواصل الجتماعّي.  أق�ت
  
 

 أرسل إليَك شخٌص ما طلَب صداقٍة عىل إحدى وسائِل التواصل الجتماعّي دوَن 
ي الحقيقة، فهل تقبل؟ وما مسّوغاتُك؟

 أن تتمّكن من معرفِته �ف
  
 

ونية يكتشف يومياً آلَف الحالت من   إذا علمَت أّن قانوَن الجرائم اللك�ت
أ لوسائل التواصل الجتماعي. ّ  استغالل الأطفال بسبب الستخدام الس�ي

ي حال شعرت أّن أحَدهم يحاوُل استغالَلك أو 
أيَّ الإجراءات الآتية ستتخُذ �ف

الضغَط عليك ع�ب هذه الوسيلة؟

طة بعَد إعالم أهىلي ي أُبلُغ ال�ش
ُ والدي أو والد�ت يأُخ�ب

ي الصف بمشكل�ت
أبوح لرفيقي �ن

ي الكبار الذين أثق بهمأسكُت وال أبوُح الأحد
ُ أحَد أقربا�أ أتابع تواصىلي معه خوفاً منهأخ�ب

ي الصف الحتمالِت الستَة السابقَة، وأختاُر الجيَد منها، 
ي �ف

 أناقُش مع رفا�ت
وأناقُش معلم الصف فيه.

ونية. لك�ت  أكتُب حاّلً جديداً أستطيع تنفيَذه لأحمَي نفسي من الجرائم الإ
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وحدة مجتمعي
أحب قريتي ولكن الدرس األول  

اكتشاف التقومي الدرس الثاني  

القانون حضارة  الدرس الثالث  

بدايات العصور الدرس الرابع  

حكاياُت احلرِف التقليدية الدرس الخامس  

وطني مسؤوليتي الدرس السادس  



ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الثالثُة )مجتمعي(: سنتعّلُم �ف

-في-ظلِّ-األحداِث-التاريخيِة.	- تحديَد-أبرِز-تغييراِت-المجتمِع-السوريِّ
-القوانيِن-وتطويَرها-وبياَن-أهميِّتها-للمجتمِع.	- كيفيةَ-سنِّ
-المشكالِت-في-دراسِة-الهجرِة-من-الّريِف-إلى-المدينِة.	- توظيَف-طريقِة-حلِّ
أنواَع-الِحَرِف-التقليديِة-وكيفيةَ-المحافظِة-عليها.	-
-	. أنواَع-التقويمِ-وربطَُه-بالتاريِخ-البشريِّ



 أقرأُ وأفهُم:

ــِة- ــٍة-تبعــُد-عــن-المدين ــِف-حمــاَة-فــي-قري ــُش-مــع-أســرِتِه-فــي-ري -أســعُد-فــالٌح-يعي
ــٍغ- ــُه-بمبل ــُع-محصولَ ــزرُع-أرَضــُه-مســتخدماً-أدواٍت-قديمــةً،-ويبي ــراً،-ي ســتيِن-كيلومت

ــِز. ــِق-والعْج -احتياجــاِت-أســرِته،-وهــذا-يشــعُرهُ-بالضي ــي-لســدِّ ــٍل-ال-يكف قلي
وهــو-أٌب-لخمســِة-أوالد.-جمــاٌل-يبحــُث-عــن-عمــٍل،-عامــٌر-ســيبدأُ-دراَســتَُه-الجامعيــةَ-
ضــةٌ-فــي-مشــفى-المدينــِة-تنتقــُل-باســتمراٍر-بيــن-قريتهــا- فــي-جامعــِة-البعــِث،-أميــرةُ-ممرِّ
-إلــى-ارتيــاِد-الثانويــِة-فــي-منطقــٍة-مجــاورة؛-ألنـّـُه-ال-يوجــُد- والمدينــة،-رشــيٌد-مُْضطـَـرٌّ
-الخامــِس،- ــه،-منــى-فــي-الصــفِّ -فــي-قريِت ســوى-مدرســٍة-واحــدٍة-للتعلــمِ-األساســيِّ

وتعشــُق-الطبيعــةَ-هــي-ورفاقُهــا.

ــِه- ــِع-أرِض ــاٌر-آخــُر-ســوى-بي ــعَد-خي ــدى-أس ــْن-ل ــم-يك ــه-ل ّ ــه-أن ــُف-ل ــا-يُْؤَس -ومّم
والهجــرِة-للعيــِش-فــي-المدينــة-بجــواِر-ابــِن-عّمــِه-الــذي-هَجــَر-القريــةَ-منــُذ-أعــوامٍ-

ــاً. ــَر-ربح ــةً-أكث ــَن-مهن ــاِت-أوالِدِه-ويْمتَه -احتياج ــدَّ ليس

أحب قريتي ولكن 1
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ي قراَر أسعَد، أجيُب عن الأسئلِة الآتية:
ي القصَة ومعرف�ت

 بعَد قراَء�ت

  ما المشكلُة الناجمُة عن قراِر أسعَد؟. 1
الهجرة من      إىل  

ي دفعْت أسعَد للهجرة من القرية إىل المدينة؟. 2
 ما الأسباُب ال�ت

  
  
  
  
 

ما نتائُج هجرِة أسعَد وعائلِته إىل المدينة برأيك؟. 3

النتائج

جامل

عامر

أمرية

رشيد

منى

أسعد

الريف

املدينة

4445



َُه  ي أرى أنَّها تساعُد أسعَد وغ�ي
ُح بعَض الحلوِل ال�ت ، وأق�ت ي

  أتعاوُن أنا ومجموع�ت
ي يحبون.

ي قريتهم ال�ت
ف عىل البقاء �ف  من الفالح�ي

  
  
  
  
  
 

تذّكر:     
دائماً عند حلِّ المشكلة أنَّ الحلوَل ترتبُط بالأسباب 

ي بما كتبت.
 أشارك رفا�ت

ي أي مكاٍن 
ي المدرسة أو الأرسة أو الحّي أو �ف

ي )�ف
 أكتُب عن مشكلة واجهت�ف

 آخر......( مهما كنت أراها هّينًة، متبعاً الخطوات الآتية:
-	-أحّددُ-المشكلة:-

  
  
  

-	-أُبيُّن-أسبابَها:-
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-	-أذكُر-ما-نتَج-عنها:-
  
  

   

-	-أعّددُ-اإلجراءاِت-التي-نفذّتُها-لحل-المشكلة:-
  
  
  

-	-أَمُناسباً-كاَن-الحلُّ-أمْ-غيَر-مناسٍب؟-
  
  
 

 أنت قادٌر عىل حلِّ أيِّ مشكلٍة تواجهك.
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 كيف تروي أحداثاً حصلت معك خالَل عام مستخدماً مفرداٍت دقيقًة: . 1
 ساعة، يوم، أسبوع، شهر، عام؟

  
 

؟. 2 َّ   أيَّ تقويٍم تختاُر؟ آلقمريَّ أم الشمسي
  
 

  ما الفرُق بينهما؟. 3
  
 

������ �����

ــر- ــمس-والقم ــب-الش ــى-تعاق ــة-إل ــة-القديم ــاراِت-العربي ــي-الحض ــاُن-ف ــه-اإلنس انتبَ
و)الليــل-والنهــار(-و)الفصــول-المختلفــة(،-فوضــع-التقويــَم.

والتاريــُخ-فــي-بعــض-األحيــان-يــروي-حقائــَق-الماضــي،-فمــا-رأيـُـك-أن-نســتمع-إلــى-
حكايــِة-األشــهِر-الشمســيّة-والقمريـّـة؟

اكتشاف التقومي 2
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 أقرأ وأفهم:

: ي
ُ الجدول الآ�ت  أمالأ

أسامء األشهر يف وقتنا الحايلسبب التسميةأسامء األشهر يف البابلية

األشهُر-الشمسيُّة:
كان-النــاُس-فــي-َشــْهَري-كانــوَن-األوِل-وكانــوَن-الثانــي-يتوقفــون-عــن-األعمــال-
،-فهمــا-شــهرا-الثبــاِت-واالســتقرار،- -اإلنســاُن-فــي-البيــت-ويســتقرُّ الزراعيــة،-إذْ-يَِكــنُّ
ــتد- ــا-تش ــديدين،-بينم ــرِده-الش ــه-وب ــا-يضــرُب-األرَض-برياِح ــذي-يليُهم ــهر-ال والش
العواصــف-واألصــوات-العنيفــة-فــي-آدارو،-لتكــوَن-بدايــةُ-الســنة-البابليــة-والحركــة-
ــي-شــهر-حنطــة-يكــوُن- ــوِر-والزهــر،-وف ــاِء-والنّ ــاُر-فشــهُر-الضي ــا-أي ــي-نيســانو،-أمّ ف
ــول- ــي-أيل ــداء،-وف ــه-تمــوز،-لكــّن-آَب-شــهُر-الَع ــاة-إن ــُن-الحي موســُم-الحصــاد،-واب
)الصــراخ-والعويــل(-تحــزُن-بابــُل-علــى-وفــاِة-تمــوَز،-وفــي-تشــري-قديــم-وتشــري-

ــريانية. ــي-الســنة-الّس غــراي-)الالحــق(-الشــروع-ف

4849



نساُن قديماً الأشهَر؟ وبماذا تربُطها أنَت اليوَم؟   بماذا ربَط الإ
  
 

 أقرأ وأفهم:

األشهُر-القمرية:
-للقمــر-أشــكاٌل-مختلفــةٌ-الحظَهــا-إنســاُن-الحضــارات-القديمــة-فــي-ســوريةَ،-
فرصــَد-حركتَــه-ووضــَع-أســماءً-لهــا،-لكــْن-لــم-تصلْنــا-هــذه-األســماءُ-إال-فــي-القــرن-

ــي: ــى-النحــِو-اآلت ،-وهــي-عل ــالديِّ ــِس-المي الخام
ــّمَي- ــٌر-فُس ــا-صف ــه،-أمّ ــاَل-في ــل-القت ــم-القبائ ــك-لتحري م-بذل ــمَِّي-شــهُر-الُمحــرَّ -ُس
ــق- ــفِر،-وأُطل ــاِل-أو-الس ــوَن-للقت ــن-يخرج ــال-حي ــن-الّرج ــوِت-م -البي ــوِّ ــك-لخل بذل
ربيــٌع-األوُل-وربيــٌع-الثانــي-علــى-المــدة-التــي-يعيــُش-النــاس-فيهــا-فــي-الربيــع،-وشــهُر-
ُجمــادى-ُســمَِّي-بذلــك-لجمــوِد-المــاِء-فيــه-بســبب-البــرد،-ورجــٌب-لفظــةٌ-جــاءت-مــن-
التَّرجيــب-أي-التَّعظيــم،-وشــعباُن-مــن-تشــعُِّب-القبائــِل-وتفّرِقهــا-للقتــال،-ورمضــاُن-
اٌل-مــن-شــالِت-اإلبــُل-بأذنابهــا-)-رفعتهــا-(،-وذو- مضــاِء-أي-الَحــّر،-وشــوَّ ة-الرَّ مــن-شــدَّ
-. ــة-ألنــه-شــهُر-الحــجَّ الِقعــدة-لقعــود-النــاس-فيــه-عــن-القتــال-والتَّرحــال،-وذو-الِحجَّ

نساُن قديماً الأشهَر القمرية؟   بماذا ربَط الإ
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 أقرأ وأفهم:

: �تي
آ

ُ الجدول ال  أمالأ

التاريخ-الميالدي-والهجري:
لــم-تكــن-أســماءُ-األشــهِر-الشمســيِة-والقمريــِة-غريبــةً-عــن-اإلنســاِن-فــي-ســوريةَ،-بــل-
كانــت-تتغيـّـُر-بدايــاُت-الســنِة-حســَب-األحــداِث-المهّمــة،-فيكــوُن-التأريــُخ-بحســب-
النشــاطاِت-الزراعيــِة-أو-بيــوم-تنصيــِب-ملــٍك،-أو-حــدوِث-معركــة،-إلــى-أن-كان-عــام-
ُّخــَذ-ميــالدُ-الســيِد-المســيِح-عليــه-الســالمُ-بدايــةَ- اثنــي-عَشــَر-وثالثمئــٍة-للميــالد-إذْ-ات

الســنِة-الشمســيِة،-وأصبحــْت-أشــهُرها-تُعــَرف-باألشــهِر-الميالديــة.-
ــى- ــة-إل ــن-مك ــول-ملسو هيلع هللا ىلص-م -حــدُث-هجــرِة-الرس ــدَّ ــد-عُ ــةُ-فق ــهُر-القمري ــا-األش -أمّ
ــّميْت- ــوِر-اإلســالم،-فُس ــَد-ظه -بع ــمَّ ــو-الحــدَث-المه ــورة(-ه ــة-المن ــرَب-)المدين يث

ــة. ــهِر-الهجري باألش

مجموُع أيام السنة الشمسيةعدد أيّام كل شهرأسامء األشهر القمرية
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مجموع أيام السنة القمريةعدد أيّام كل شهراسم الشهر القمرّي

َ السنِة الميالدية والسنة الهجرية؟. 1 ف   ما الفرُق ب�ي
  
 

ي أيِّ سنة يوجد أقرُص َشْهر؟. 2
  �ف
  
 

  ما الأعياُد المرتبطُة بالأشهر الميالدية والأعياُد المرتبطُة بالأشهر القمرية؟. 3
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تقسيمات العصور:

ي تقسيم الزمن الطويل؟
  هل يكفي اعتماُد الأشهِر فقط �ف

 

ــِة- ــوٍن-وثماِنمئ ــُذ-ملي ــي-ســوريةَ-من -اإلنســاَن-ُوجــَد-ف ــةُ-أنَّ ــاُت-األثري ــت-الحفري أثبت
ــخ؟ ــذا-التاري ــف-ســندّون-ه ــل،-فكي ــخ-طوي ــام،-وهــو-تاري ع

َّ وأجيُب: ي
 أقرأ الخطَّ الزم�ف

اِع الكتابِة بالحجريِة برأيك؟   لماذا سّميت العصوُر قبَل اخ�ت
 

  أطلْق تسميًة أخرى عىل عصوِر ما قبَل التاريخ. 
 

استخدم اإلنسان يف هذة العصور 
أدوات حجرية

اخرتاع الكتابة ٣٢٠٠ ق.م

عصور ....................عصور ما قبل التاريخ
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اِع  ي ظهرت بعَد اخ�ت
  ماذا تتوقُع أن يكوَن العلماُء قد أطلقوا عىل العصور ال�ت

 الكتابة؟
 

ف العصور؟ اُع الكتابة حدثاً فاصالً ب�ي   لماذا ُعّد اخ�ت
 

أكمُل البطاقَة التعريفة الآتية:. 1

-على-تقسيم-أيام-السنِة-إلى-أشهٍر-وأسابيَع-وأيامٍ-بـ:	- تُسّمى-األداةُ-التي-تدلُّ
 - -
استند-في-وضعها-إلى:	-
 - -
وضعها-اإلنسان-بهدف:	-
 - -

ي ثم أجيُب:. 2
أقرأ الخطَّ الزم�ف

اكتشاف 

الزراعة ٩٠٠٠

داخرتاع الكتابة 

٣٢٠٠

اخرتاع األبجدية 

١٤٠٠

ميالد السيد املسيح 

عليه السالم

هجرة الرسول ص 

يف ٦٢٢م

عصور تاريخية

5455



 ما الحدُث الذي ُعّد بدايَة العصور التاريخّية؟ . 1
 

َ ميالِد السيد المسيح عليه السالم وهجرِة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ . 2 ف  كم سنًة ب�ي
  
 

ضع رموزاً تاريخيًة )م – هـ – ق.م( لالأحداث الآتية: . 3

الرمزالحدث

اخرتاع الكتابة

ميالد السيد املسيح عليه السالم

هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

اخرتاع األبجدية

اكتشاف الزراعة
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: ي
ي الجدول الآ�ت

ي مضمون الصورة، وأضُع نتائَج عمىلي �ف
 أحاوُر رفيقي �ف

الحلوُل املقرتحُة لتجّنبهاالنتائُج املحتملة للحادث

ِ ضمَن قانوٍن؛ هو    درسِت الدولُة كلَّ الحتمالِت وحلوِلها، ونّظمْت حركَة الس�ي
قانوُن .........................................................................

 مالحظة:
َ عىل هذا القانون.

يمكنك العودة إىل مصادر التعلم والّطالع أك�ث

القانون حضارة 3
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: ي
ي الجدول الآ�ت

ي مضمون الصورة، وأضُع نتائَج عمىلي �ف
 أحاوُر رفيقي �ف

  درسِت الدولُة كلَّ الحتمالِت وحلوِلها، ونّظمْت حمايَة الغاباِت ضمَن قانوٍن؛ 
هو قانوُن .................................................................

 مالحظة:
َ عىل هذا القانون.

يمكنك العودة إىل مصادر التعلم والّطالع أك�ث

ي قانوناً وضعته الدولُة والسبَب الذي ُوِضَع من أجله: 
  أتذكُر أنا ورفا�ت

  
  
  
 

ي بما كتبت.
 أشارك رفا�ت

الحلوُل املقرتحُة لتجّنبهاالنتائُج املحتملة للحادث
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  إنَّ القانوَن ل ينشأُ من فراٍغ؛ وإنّما هناك حاجٌة إليه ومراحٌل لتطوره.
 أرتُّب مراحَل وضِع القانون.

)صياغتها عىل صورة قانون - إصدار القانون - تحديد المشكلة – تحليل 
المشكلة ووضع ضوابط(.

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

ي ل تناسُب مفهوَم القانون:
  أضُع خّطاً تحَت الكلماِت ال�ت

 ��الفو

الس�مة عدم ا�ساواة 

 �التنظ

من 
�
ا�

ام ا�قوق اح��
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ي الجمهورية العربية 
ِ الناظمِة للحالِت الآتيِة �ف

ف   أبحُث عن مضموِن القوان�ي
السورية:

مضمونهالقانون

قانون االنتخاب

قانون التعليم اإللزامي

قانون حامية الرثوة الحيوانية

قانون السري

ُ أهميَتها للمجتمع. ف ّ ، وأب�ي ي الوقت الحاىلي
ي سوريَة �ف

َ صدرْت �ف ف  أبحُث عن قوان�ي
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 أفكر وأجيب:

ي حياتك؟ ولَم هو مهمٌّ عندَك؟. 1
ه مهّماً �ف   ما الحدٌث الذي تَُعدُّ

  
 

 أقرأ وأفهم:

-بلــٍد-أحــداٌث-مهّمــة،-اتّخَذهــا-المؤرخــوَن-عالمــاٍت-لتقســيمِ- -إنســاٍن-أو-أيِّ لــدى-أيِّ
ــي- ــة-الت ــة،-فمــا-األحــداُث-المهّم ــى-قديمــٍة-ووســطى-وحديث ــة-إل العصــور-التاريخي

مــّرْت-بهــا-ســوريةُ-فــي-العصــور-التاريخيــة؟

عنــَد-ســامي-هوايــةُ-جمــع-المعلومــات-مــن-اإلنترنــت،-ولديــه-موقــٌع-مفّضــٌل-بعنــوان:-اكتشــف-
سورية.

ــن- ــاِت-ع ــن-المعلوم ــُر-م ــك-الكثي ــح-لدي -أصب األم:-
ســوريةَ.
نعم. سامي:-

-وماذا-ستفعل-بها؟-لَم-ال-تُفيُد-زمالءَك-بها؟ األم:-
سامي:--أنــِت-علــى-حــقٍّ-يــا-أمـّـي،-ســأكتُب-مــا-جمعتــه-
ــي-حصــة-الدراســاِت- ــي-ف ــى-زمالئ ــرأَهُ-عل ألق

ــة. االجتماعي

بدايات العصور 4
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 أقرأُ النص الذي كتبه سامي وأجيُب:

سوريةُ-والمنجزات
-فــي-ســوريةَ-اكتُشــفِت-الزراعــةُ،-فانتقــَل-اإلنســاُن-مــن-حيــاِة-الصيــد-إلــى-
االســتقرار،-واختُرعــِت-األبجديــةُ-التــي-ســّهلِت-التواصــَل-مع-اآلخريــن،-وأصبحْت-
-لغــاِت-العالــم،-ألّن-أحرفَهــا-واضحــةٌ-وعددَهــا-قليٌل،-ورغــَم-االحتالِل- أساســاً-لــكلِّ
-اللَّذيــِن-اســتمّرا-مــن-)64ق.م-(-إلــى-)-636م-(،-بــرَز-فيهــا- -والبيزنطــيِّ الرومانــيِّ
هــا-وأنطاكيــةَ-التــي-أصبحت- العديــُد-مــن-العلمــاِء-والمفكريــَن-وأُنشــئْت-مدرســةُ-الرُّ
-فــي- المدرســةَ-األولــى-للفلســفة-والعلــوم،-ليســاهَم-الســوريون-بعــد-الفتــح-العربــيِّ
- تأســيِس-الدولــِة-األمويــِة-مــن-حيــُث-إنشــاءُ-الدواويــِن-)مؤسســات-الدولــة(-وَســكُّ
النقــوِد-العربيــة،-ويشــاركوا-فــي-نهضــٍة-علميــٍة-وفكريــٍة-فــي-الدولــة-العباســيِة-
ــداد،- ــي-بغ ــالد-ف ــٍة-للمي ــَر-وثماِنمئ ــةَ-عَش ــام-ثالث ــة-ع ــِت-الِحكم ــيِس-بي ــَد-تأس بع
-واألدِب-واعتنائهــم-بترجمــِة-الكتــِب- -العلــوم:-الهندســِة-والطــبِّ الهتمامهــم-بــكلِّ

مــن-الســريانيِة-واليونانيــِة-إلــى-العربيــة

 : ي
 أكمُل الجدول الآ�ت

نتائجهاملنجز

 اكتشاف الزراعة

 اخرتاع األبجدية

 إنشاء مدرسة أنطاكية

 تأسيس الدولة األموية

 املساهمة يف نهضة علمية يف الدولة العباسية
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أُسس-تقسيم-العصور-التاريخية:
-وجــد-المؤرخــون-فــي-المنجــزات-الحضاريــة-التــي-قدمتها-ســوريةُ-لإلنســانية-أحداثــاً-مهمةً-
- يمكــن-االعتمــادُ-عليهــا-لتقســيم-العصــور-التاريخيــة-فــي-ســورية،-مســتندين-إلــى-المتغيــراِتْ
التــي-نتجــت-عــن-هــذه-األحــداث،-فُعــّد-اختــراُع-األبجديــة-بدايــةَ-العصــور-القديمــة،-وتأســيُس-

الدولــة-األمويــة-بدايــةَ-الوســطى،-ومعركــةُ-حطيــن-بدايــةَ-الحديثــة.

	-أقرأُ-الخط-الزمني-وأجيُب-عما-يأتي:

العصور الحديثة واملعارصةالعصور الوسطىالعصور القد�ة

اخرتاع الكتابة

معركة حط�

تأسيس الدولة 

األموية

٦٦٤م

١١٨٧م

٣٢٠٠ق.م

ميالد السيد املسيح 

عليه السالم
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ي سورية هو الأطوُل؟
  أيُّ العصوِر التاريخية �ف

  
 

  هل انتهت العصور الحديثة والمعارصة؟ لماذا؟
  
 

 أكمل المخطط بالحدث والتغي�ي الناتج عنه:

  أضع تعريفاً للحدث المهم؟
  
  
 

ــِه،- ــى-نتائِج ــِه-نعتمــُد-عل ــِد-مقــداِر-أهميت -وتحدي -حــدٍث-تاريخــيٍّ ــى-أيِّ للحكــم-عل
ــِخ- -تاري ــِن-كلِّ ــا-بتدوي ــة-ســمَح-لن ــراع-الكتاب ــَدهُ،-فاخت ــْت-بع ــي-حَدثَ ــرات-الت والتغيّ

اإلنســاِن.

التغيريالحدث

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

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

....................................................................................
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 اقرأ:

شخصياٌت-سورية:
-قضــت-ســوريةُ-مرحلــةً-مــن-تاريخهــا-فــي-العصــور-القديمــة-وقتــاً-طويــالً-تحــت-
-بالعطــاء،- -اإلنســاُن-الســوريُّ االحتالليــن-الرومانــّي-والبيزنطــّي،-ومــع-ذلــك-اســتمرَّ

فظهــرت-عــدةُ-شــخصياٍت-فــي-تلــك-الحقبــة.
	-ماذا-تعرُف-عن-الشخصيات-السورية-في-العصور-القديمة؟

	-مــاذا-تعــرُف-عــن-لوقــا-الســوري؟-وجوليــا-دومنــا؟-وأبولــودور-الدمشــقي؟-
وماويــة-ملكــة-العــرب؟-

لنستمْع-إليهم-يتحدثون-عن-أنفسهم:

اسمي-لوقا-السوري:
عشــُت-فــي-القــرن-األول-الميــالدي،-ســافرُت-مــع-بولــَس-الرســوِل-إلى-روما-للتبشــير-

بالديانــة-المســيحية،-كتبــُت-اإلنجيــَل-المعــروَف-اليــوم-بإنجيل-لوقا.

اســمي:-جوليــا-دومنــا-ابنــة-
كبيــر- باســيان.- يوليــوس-
معبــد-الشــمس-فــي-مدينــة-

حمص.
ولــدُت-عــامَ-ســبعيَن-ومئــٍة-

للميالد.
تزوجــُت-إمبراطــوَر-رومــا-
شــجعُت- ســيبتيموس.-
وكان- والعلــَم- األدَب-
عنــدي-صالــون-فلســفي-
الفالســفة. بــأمِّ- فلقبــُت-

-ولــدان،-أصبحــا-حكامــاً-لرومــا-فلقبــُت-بــأمِّ-القياصــرة.-ســاعد-وجــود-أســرتي- لــديَّ
الحمصيــة-فــي-رومــا-علــى-نقــل-األفــكار-والتــراث-الســوري-إلــى-هنــاك.
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اسمي-أبولودور-الدمشقّي-أعمُل-مهندساً-معماريّاً--
أرســَل-إمبراطــوُر-رومــا-ترايانــوس-فــي-طلبي-
ألذهــَب-إلــى-رومــا-وكلّفنــي-إدارة-مجموعة-
مــن-المشــاريع-المعمارية-والعمرانيــة-فــي-
عمالقــاً- جســراً- رومــا،-صممــُت- مدينــة-
أســواٍق- ومجّمــَع- الدانــوب،- نهــر- علــى-

ــر. ــا-الكثي ــاٍت،-وغيَره وحمام

العربيــة- تنــوخ- قبيلــة- مــن- ماويــة- اســمي-
ُولــدُت-3٧٥م--أسســت-كنيســة-القديــس-تومــا-حنــوب-شــرق-حلــب-دُّوَن-اســمي-
ــِة- ــُت-بالحكم ــة-ُوصف ــة-ويوناني ــات-ســريانية-وعربي ــالث-لغ ــي-هــذه-الكنيســة-بث ف

ــوى. ــدِة-التّق وش
حكمــُت-المنطقــةَ-الممتــدة-مــن-جنــوب-لبنــان-حاليــاً-إلــى-ســيناء-وانتصــرت-علــى-

الرومــان.

؟ نطاكي   ما العمُل الذي أنجزَُه لوقا الإ
  

  كيف كان دور المرأة السورية قديماً؟
  

َ مؤسساٍت  أ ي طلب المهندس أبولودور ِلُينسث
اطور روما �ف ي لك موقف إم�ب

 ماذا يع�ف
ي روما؟ 

 عمرانيًة �ف
  

ي تلك المرحلة؟
  كيف تفهم دور سوريَة �ف

  
؟  ّ ي

ي أثناء الحتالل الروما�ف
 ما دللُة وجود هذه الشخصيات التاريخية السورية �ف

 لسورية.
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باستطاعتنا زيارة 
المهرجان فالدعوة عامه

لدى أمي صندوٌق كهذا 
ي عائلتها

إنه متوارث �ف

ما أجمَل علمنا وما 
أمهَر من صنعه

حكاياُت احلرِف التقليدية 5
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ّ عن الصورة الآتية:  أع�ب

اثها  ي سوريَة أسلوٌب مبَتَكٌر يعكُس حضارتَها وارتباَطها ب�ت
  للصناعاِت اليدويِة �ف

الأصيل،بعَد قراءِة المعلومات الخاصة بكّل حرفٍة أصُفها بعبارٍة مناسبة من 
ي وإبداعي.

صياغ�ت
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كة لهذه الحرف. ات المش�ت ف ي بالم�ي
 أكمُل الشكل الآ�ت

6869



  برأيك ما سببب عدم النتشار الواسع لهذه الحرف
 

ي بحرفة تقليدية من سورية
ُ الشكِل الآ�ت  أمالأ

ي اتخذتْها الدولُة للحفاِظ عىل 
ي مصادر التعّلِم عن بعِض الإجراءاِت ال�ت

  أبحُث �ف
. ي

الحرف التقليدية وأعرضها أمام رفا�ت

كيف نحافظ عليها
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 أتأّمُل .. أفّكُر:

أحافظ على مدرستي 

وطني مسؤوليتي 6
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 أذكُر:

1 .: ي تجاَه نفسي
 مسؤولي�ت

  
 

ي المدرسة:. 2
ي تلميذاً �ف

ي بصف�ت
 مسؤولي�ت

  
 

ي المجتمع:. 3
ي فرداً �ف

ي بصف�ت
 مسؤولي�ت

  
 

4 .: ي
ف أؤدي مسؤوليا�ت  شعوري ح�ي

  
 

ف ل يؤدي الآخرون مسؤولياِتهم:. 5  شعوري ح�ي
  
 

ي هو:. 6  الشخُص المسؤوُل برأ�ي
  
 

ي بما كتبت.
 أشارك رفا�ت
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: َ ي
  أُكمُل الجدوَل الآ�ت

مسؤوليتي تجاههاعامةخاصةاملمتلكات

فرشاة األسنان

املدرسة

املستشفى

الحديقة

قلعة حلب

غابة الفرلق

جسدي

البيت

الباص

: ي
  أنّفُذ بعَد مْلء الجدول ما يأ�ت

ي الخاّصة:. 1
ي تجاَه ممتلكا�ت

 تحديد مسؤولي�ت
  
 

ي تجاَه الممتلكاِت العامة:. 2
 تحديد مسؤولي�ت

  
 

 بيان ما يحدُث لو خرّب أحُدهم المستشفى.. 3
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. ي  أصّمُم صحيفة المسؤولياِت الخاّصة �ب

: ي
ُ الجدول الآ�ت  أقرأُ ما يىلي وأمالأ

-بحاجــة-إلــى-تنظيــف،-فقــرروا-مــن- رأى-مجموعــة-مــن-األطفــال-أنَّ-حديقــةَ-الحــيِّ
تلقــاِء-أنفســهم-القيــام-بهــذِه-المهّمــة-واالعتنــاء-بالحديقــة.
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النعمصفات العمل التطوعي

له مقابل ماّدي

نُّفَذ بتوجيٍه من سلطة ُعليا

ُخطَّط له جامعيّاً

يحّقق مظهراً حضاريّاً وجامليّاً

يحّقق املصلحة العامة

يعّبُ عن مسؤوليتي تجاَه وطني سوريَة

: ي
 بعد مْلء الجدول أُجيُب عّما يأ�ت

 َمن الذي استفاَد من العمل الذي أنجز؟. 1
  
 

 ما شعوُرك تجاَه العمِل المنّفذ؟. 2
  
 

 أذكُر عمالً مماثالً أنجزته:. 3
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  أعّدُد خصائَص العمل التطوعّي:
  
  
  
 

ي بما كتبت.
 أشارك رفا�ت

ي عمالً تطوعّياً نقّدُم به خدمًة للمدرسة، ونخّطط لتنفيذه 
ُح مع مجموع�ت   أق�ت

خالل الأسبوع القادم.
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بالدي اجلميلُة
طبيعُتنا تنوٌع وِغًنى الدرس األول  

نتواصُل لِنكتشَف الدرس الثاني  

صناعُة الطبيعِة  الدرس الثالث  

ي هذه الوحدِة:
الوحدُة الرابعُة )بالدي الجميلُة(: سنتعّلُم �ف

-تأثيَر-أنواِع-التضاريِس-في-األنشطِة-االقتصاديِة.	-
-أنواَع-األنهاِر-في-وطني-سوريةَ.	-
آلية-تشكل-الترب	-





طبيعُتنا تنوٌع وِغًنى 1
 أقرأُ الخريطَة وأُكمُل العباراِت الآتيَة:

- -يتصُف-بأنّه-عميٌق-تكثُر-فيه-الرؤوس-والخلجان	 -لســورية-ســاحٌل-صخريٌّ --الســاحُل-الشــماليُّ
- - - --وخليج-- - - --و - - ---و - - مثل-رأس--

- استثمرهُ-اإلنساُن-قديماً-وحديثاً-بإقامة--	
- -من-الخريطة--	 مثاٌل-على-ساحٍل-صخريٍّ
- -يتّصُف-بأنّه-قليُل-العمِق،-استثمره-اإلنسان-بإقامة--	 ساحل-ليبيا-ساحٌل-رمليٌّ
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 أقرأُ الخريطَة وأُكمُل العباراِت الآتيَة:

- -اقتــراب-الجبــال-مــن-الســاحل-فــي-مدينــة-ليمــا-فــي-البيــرو-)أمريــكا-الجنوبية(-جعل-الســهول-	
الســاحلية-ضيقــة-جداً-

- --أما-في-مدينة-مونتيفيديو-فإن-السهول-الساحلية-تكون--	
بسبب--
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ية. ي تلك السهوِل ُمدناً، ومارَس فيها العديَد من الأنشطة الب�ش
نساُن �ف  ب�ف الإ

 أذكُر بعَض الأنشطَة المناسبَة لسّكاِن هذه المدن الساحلية:
  
  
  
 

-هل-تعلُم:--
أن-ملعــب-عمريــت-)-أمريــت،-وهــو-االســم-الكنعانــي-القديــم-(-شــهَد-أول-األلعاب-
ــل- ــر-قب ــادس-عش ــرن-الس ــى-الق ــه-إل ــود-بتاريخ ــو-يع ــخ-وه ــي-التاري ــة-ف األولمبي
الميــاد،-وقــد-كان-يتســع-ألكثــر-مــن-١١-ألــف-متفــرج-وتقــام-فيــه-ســباقات-
الخيــول-ورياضــات-أخــرى،-ومنــه-انتقلــت-األلعــاب-األولمبيــة-إلــى-بــاد-اليونــان.
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 أقرأ الخريطَة وأكمُل العباراِت الآتيَة:
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ــُر- ــوٍع-وأذُك -ن ــكلِّ ــاِت-المناســبةَ-ل ــال،-أُعطــي-الصف ــن-الجب ــى-الخريطــِة-نوعــان-م ــُر-عل يظه
ــا- ــُه-اإلنســاُن-فيه ــذي-مارَس -ال النشــاَط-البشــريَّ

-١.--جبل-عبد-العزيز-جبل-منفرد-يستطيع-اإلنسان-استثماره-بـ--
--
-

2.--جبــال-لبنــان-الغربيــة-هــي-سلســلة-جبــال-متصلــة-فيهــا-ممــر-جبلــي-يصــل-دمشــق-ببيــروت-
-هو-
-

-3.--جبال-األلب-هي--
-الذي-يصل-إيطاليا-بـفرنسا -تتضمن-ممرات-جبلية-مثل-ممر--

استثمرها-اإلنسان-بـ--
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تية:
آ

 أقرأ الخريطة ال

-واٍد- --يظهــُر-علــى-الخريطــِة-عــّدةُ-أنــواٍع-لألوديــِة،-أُســمِّي-نــوَع-كلِّ
-الــذي-يســتطيع-اإلنســان-ممارســته-فيــه: -وأذُكــُر-النشــاَط-البشــريَّ

-	--
--
-
-	--
--
-
-	--
--
-

أفّكر بـ
- جاف. 

- جليدي. 
- خصب 
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نتواصُل لِنكتشَف 2
 أقرأ وأفهم

-جــادُ-وغيــٌث-وفــرُح-أصدقــاءُ-مــن-مُــدٍن-مختلفــٍة،-يتواصلــون-فيمــا-بينهــم-َعبــَر-أحــِد-
مواقــِع-التواصــِل-االجتماعــّي.

إرسال

جاد: صباُح اخليِر غيُث وفرُح.

رائٌع هذا الكتاُب.

هل كتاُبك يخبُرنا عن سورية؟

انتظري ...  سأبحُث.

نعْم، إنه يتحّدث عن الكثيِر
من البحيراِت واألنهاِر يف سويَة.

أنا ابنُة مدينِة البوكمال، ميُرّ مبدينتي نهٌر  تاركًا األراضَي 
السوريَة، هل يخبُرك كتاُبك عن هذا النهر؟

صباُحكم سعادة

صباُحكم صبُح سوريَة اجلميلة.

أجمل  أصدقاءالرسائل
جاد

فرح

غيث
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 سنقرأُ الخريطَة، ونساعُد غيثاً �في البحث.

القامشيل

دجلة

حلب 

ت
نهر الفرا

ت
نهر الفرا

الحسكة

ادلبالرّقة

الالذقية

طرطوس

ح�ه
دير الزور

حمص

العراق

األردن
فلسط�

لبنان

تركيا

ريف دمشق

السويداء

تدمر
البوك�ل

درعا

القنيطرة

ط
وس

ملت
ض ا

ألبي
ر ا

بح
ال

دمشق

هضبة إرمينيا

نهر السن من جبال الالذقية

نهر بردى ينبع 

من سهل الزبدا¢ 

ويصب يف

 منخفض العتيبة

نهر األعوج ينبع من 

جبل الشيخ ويصب 

يف منخفض الهيجانة

 نهر ال®موك الذي ينبع 

من مزيريب ويصب يف

 نهر االردن جنوب طربية

 نوع هذا النهر

)عابر/ساحيل/داخيل(

يخرج من األرايض 

السورية من مدينة

يدخل األرايض 

السورية يف
ينبع من اسم النهر

نهر   

8485



إرسال

أجمل  أصدقاءالرسائل

 أصبَت يا غيُث مبعلوماتِك عن نهر الفرات.

شكرًا يا فرُح.

أعجبني الكتاُب فاشتريُته.

فلنبحْث معًا عن نهٍر يصُبّ يف البحِر ونهٍر
 ينُبُع ويصُبّ داخَل األراضي السورية.

هيا بنا

هيا

بحثت يف كتابي ووجدت أنَّ نهر الفرات يدخل سوريا عند 
جرابلس ويغادرها عند مدينة البوكمال ولهذا فهو نهر عابر

ي البحِث مستعيناً بالخريطة.
 سأشارُك الأصدقاَء �ف

مالحظات أرغب بتدوينها
يسمى النهر

)عابر- ساحيل- داخيل(
يصّب يف ينبع من اسم النهر

نهر

نهر

نهر
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 لنشارْك فرَح وغيثاً 
ي حلِّ اللغِز 

وجاَد �ف
وترتيِب الكلماِت.

 سنجمع إجاباتنا حسب تسلسلها ونركبها لنحصل عىل المعلومة الآتية:

ــن-............-............،-و............- ــاري-............-م ــو-............-............-ج ــر-ه ----النه -
. -............ فــي- أو- -............ -............ فــي-

إرسال

أجمل  أصدقاءالرسائل

التقطُت صورًة لشاشِة التلفاِز ألحتفَظ بلغٍز عرضْتُه الفضائيُة 
التربوية السورية لنتشارَك بحّله.

  أشارك صديقي يف حل األلغاز اآلتية : 

من عناصر احلياة األساسية هواء وتراب و 

مرادف كلمة ماء سلس

مضارع الفعل نبع

مرادف املكان العالي

مضارع الفعل صب 

ضد املكان املرتفع

مسطح مائي أصغر من احمليط
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-تعاَلوا نتأّمِل الصورَة الآتيَة لنشارَك جاَد وفرَح وغيثاً، ونعرَف ما سيحدُث لو 
فاَض النهُر.

لنلعب لعبة ماذا لو؟

ماذا لو فاض النهر...ماذا يحدث؟!!

جاهز.

إرسال

أجمل  أصدقاءالرسائل

وأنا كذلك.
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 وزارة الموارد المائية وجدت لنا حالً لفيضان الأنهار ستتعرف عليه بعد أن ترتب 
الجمل.

-تخيّلُت-فيضاَن-نهِر-- - - -ابن/ة-محافظة-- - - أنا--
الموجوِد-في-محافظتي-فشاهدُت--

-
-

ولنحلَّ-هذه-المشكلةَ-أقترُح-أْن--
-
-

يف مجرى النهر

ل

نستفيد منها يف الصيف

د

جدار يبنى

ا

وتروي تحجز خلفها املاء

و دس

األرايض الزارعية
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-وهو-الحل-األكثر-نفعاً.- الحل-هو:--

سد الفرات
-هل-تعلُم:--

أقيــم-ســد-الفــرات-عنــد-موقــع-الطبقــة-غــرب-الرقــة،-مشــكاً-خلفــه-بحيــرة-
-األسد-التي-تُخّزن-كميات-هائلة-من-مياه-النهر.-

ــادة- ــر،-و-زي ــان-النه ــم-جري ــل-تنظي ــّددة،-مث ــد-متع ــد-فوائ ــذا-الّس ــّدم-ه ق
األراضــي-الزراعيــة،-وتوليــد-الطاقــة-الكهربائيــة.

ي عىل ذكر فوائد أخرى للسدود 
 أعمل مع مجموع�ت
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نهاِر والسدود المقامة عليها.
أ

 أقرأُ الخريطَة وأحّدُد منها أسماَء ال

  

  

  

  

 

سد الخابور

سد البعث

سد قطينة

نهر الكب� الشيل

سد ترشين

سد ١٦
 ترشين

يص
عا

ال

نهر الفرات

ور
خاب

 ال
هر

ن
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صناعُة الطبيعِة 3
 أفكر: ِمْن أيَن نحصُل عىل:

ف – مواد البناء - الأخشاب؟ الطعام - الماء - اللباس – الأوكسج�ي

 أُكمُل العباراِت الناقصَة؛ لأصَل إىل النتيجة:

-التي-تنمو-في-التربة.	- نأكُل- 
-من-القطِن-الذي-ينمو-في-التربة.	- نلبُس- 
-مــن-األغنــامِ-التــي-تــأكُل-النباتــاِت-التــي-تنمــو-فــي-	- نلبــُس- 

التربــة.
-الذي-ينتُجُه-النباُت-الذي-ينمو-في-التربة.	- نتنّفُس- 
-الذي-يُخّزُن-في-التربة.	- نشرُب-من- 
-التي-تُصنُع-من-التربة.	- نبني-بيوتَنا-من- 
-التي-تنمو-في-التربة.	- نبني-األثاَث-من- 
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بة ف أهمية ال�ت  أنا أستطيع إضافة عبارة جديدة تب�ي
 

ي توّصلُت إليها مّما سبق:
 النتيجُة ال�ت

 

ي بما كتبت
 أشارك رفا�ت

  هل تعلُم:
ّ تتكوَن. ف ح�ت بَة تحتاُج إىل مئاِت السن�ي أنَّ ال�ت

بِة أستخدُمها يومياً:   أذكُر أربعَة أشياَء من ال�ت

   
  
  
 

ماذا لو لم أعد موجودة 
عىل كوكبكم ماذا سيحدث؟
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ي المثال الأول. 
 أعمل مع رفيقي عىل استبدال كل صورة بالكلمة المناسبة كما �ف

شقوق الصخور     تتعرض املياه املوجودُة يف  

للتجمد بسبب          

و من ثم تتعرض للذوبان، بسبب       

تكرار عملية تجمد املياه وذوبانها

إضافة إىل عوامل أخرى يسبب تفكك الصخور

وتحولها إىل          

ثم          

لتصبح يف النهاية        

ويضاف إليها بقايا النباتات وروث الحيوانات واألحياء امليتة التي تتحلل 

بفعل الكائنات املفككة  وهذا ما يزيد من خصوبة الرتبة.
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اً عنُه. ي مع�ب
 ألحُظ الشكل الآ�ت

مكّوناُت الرتبِة املثالية.

5% مواد عضوية

)روث الحيوانات وبقايا 

نباتات وحيوانات ميتة (

25% هواء

25% ماء

45% مواد معدنية

)املعادن من أصل الصخر األم(
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بة. ب مستعيناً بما سبق وبالرسم التوضيحي لتشكل ال�ت ُح آلية تشكل ال�ت  أ�ش
  
  
  
  
 

املواد العضوية

الرتبة الناعمة

حىص

حجارة كبرية

الصخر األم
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مشاريع لإلجناز
المشروع األول: مسرحية.

 أشارك رفاقي يف إعداد ومتثيل مسرحية تتضمن اآلتي:
- عنوان-من-تأليف-المجموعة.	

- المشاعر-األربعة.	

- أحاسيس-تنتاب-اإلنسان-في-حياته-اليومية-)حب،-قلق،-تعاطف....(	

المشروع الثاني: برنامج نحن نتحاور.
 نخطط لبرنامج حواري بني فريقني حول موضوع معني نختاره.

- نخطط-للبرنامج-وننظم-الحوار-بين-فريقين-وكل-فريق-مسؤول-عن-إحضار-أدلة-وأسباب-وحجج-	
منطقية-تدعم-رأيه.

- ننظم-الحوار-والبرنامج-من-حيث-المكان-والمشاركة.	

المشروع الثالث: معرض سوريتي في القلب:
 نخطط لإلعداد للمعرض من خالل:

- تصميم-وتعليق-إعانات.	

- عمل-مجسمات-وصور-لبعض-الحرف-والمهن.	

- تنظيم-مكان-المعرض.	

- كتابة-قصص-واقعية-من-البيئة-عن-تأثير-الهجرة-على-تراجع-أو-ندرة-بعض-المهن-والحرف-التقليدية.	

- تمثيل-مسرحية-في-نهاية-المعرض-تتضمن-شخصيات-سورية-هامة-)جوليا-دومنا،-وغيرها....(-تتحدث-	
عن-إنجازاتها.

المشروع الرابع: متحفنا البيئي.
 نخطط ونحضر ملتحف بيئي يتضمن:

- مجسمات-للبيئات-الثاث-وصور-ورسومات-لحيواناتها-ونباتاتها-الطبيعية.	

- مجسمات-للسواحل-الصخرية-والبحرية.	
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خطوات المشروع:
-اختياُر-المجموعة-للمشاريع-التعاونية-)-مكّونة-من-أعضاِء-وقائد-يختاُره-األعضاءُ(. .١

-تسميةُ-المشروَع. .2
-لتنفيِذ-المشروِع. -توزيُع-المهّماِت،-ووضُع-جدوٍل-زمنٍيّ .3
-جمُع-المعلوماِت،-والبْدءُ-بتنفيذ-المشروِع-خطوًة-خطوة.- .٤

-عرُض-المشروِع. .٥
-تقويُم-المشروِع. .٦
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