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 : أكالتنا الشعبٌة  الدرس الثالث

 (  أما العبارة الخطأ :   ×( أمام العبارة الصحٌحة وإشارة )   √/ ضع إشارة )   السؤال األول

 )     ( تشتهر فلسطٌن باألكالت الشعبٌة المتنوعة. .1

 )     ( تنتشر األكالت الشعبٌة فً القرى الفلسطٌنٌة فقط.  .2

 )     ( استخدم الفلسطٌنً قدٌما الكهرباء لطهً طعامه.  .3

 )     ( من األكالت الشعبٌة المسخن والبٌتزا.  .4

 )     ( ساعد على اعداد األكالت الشعبٌة توفر مكوناتها فً البٌئة الفلسطٌنٌة.  .5

 )     ( األكالت الشعبٌة التراثٌة باقٌة حتى اآلن.  .6

 ٌة من النباتات البرٌة المتوفرة فً البٌئة الفلسطٌنٌة.)     ( ٌتم تحضٌر األكالت الشعب  .7

 )     ( من النباتات البرٌة التً تدخل فً تحضٌر األكالت الشعبٌة الزعتر والخبٌزة والعكوب.  .8

 )     ( من األدوات القدٌمة التً استخدمها الفلسطٌنً لطهً طعامه الفرن والغاز.  .9

 تراق المخلفات الحٌوانٌة والنباتٌة.)     ( الطابون وموقد الحطب ٌعمالن باح .11

 )     ( فً وقتنا الحاضر تطورت األدوات المستخدمة فً الطهً مثل األفران. .11

 )     ( فً وقتنا الحاضر تنوعت األوانً التً تستخدم لتقدٌم الطعام مثل األوانً الزجاجٌة والبالستٌكٌة. .12

 تجفٌف.)     ( من طرق حفظ األطعمة حفظها بالزٌت والتملٌح وال .13
 

 -علل لما ٌأتً :السؤال الثانً / 

 اعداد األكالت الشعبٌة التراثٌة . .1

 / ................................................................................................ السبب

 تجفٌف الفلسطٌنً القدٌم للخضروات والبندورة والبامٌة . .2

 ................................................................................................السبب / 

 -ما النتٌجة المترتبة على :السؤال الثالث / 

 الفلسطٌنٌة .توفر مكونات األكالت الشعبٌة فً البٌئة  .1

 ................................................................................................النتٌجة / 

 -رتب األحرف التالٌة لتكون منها أسماء أكالت شعبٌة :السؤال الرابع / 

 ...............(...م              )........... –ف  –ن  –س  .1
 

 ...............(....م           )........... –ر  –ة  –ج  –د  .2
 

 ............(...ف        ).............. –ت  –ل  –م  –و  .3

 -صل بٌن األكلة الشعبٌة ومكوناتها :السؤال الخامس / 

 زٌت  –  رز  – بصل   –  (     عدس      مسخن    )   .1

 توابل  –  بصل  –  بقدونس  – (     حمص       مجدرة    )   .2

 لحم  –  رز  – خبز طابون   (          فالفل     )   .3

 لحم  –  سماق  –  بصل  – خبز طابون  (           )    منسف   .4
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 -أكتب اسم األكلة الشعبٌة التً تدل علٌها الصورة :السؤال السادس / 

 

       

 

 

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

   

 

 

 

 

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

 -: أكتب أمام كل صورة األداة الحدٌثة المستخدمة حالٌاً السؤال السابع / 

  األداة القدٌمة                                    األداة الحدٌثة                      

 

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

 

 

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

 

 

 

                                                     ............................ 
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 -أكمل الجدول :السؤال الثامن / 

 الطرق الحدٌثة لحفظها المادة الغذائٌة

  البندورة

  الحلٌب

  األسماك

 

 -: مما بٌن القوسٌن اختر االجابة الصحٌحة السؤال التاسع / 

 األجبان (  –  األسماك  – ) البامٌة    من األطعمة التً تحفظ عن طرٌق التجفٌف .1

 األسماك ( –  األلبان  – ) الخضروات                 من األطعمة التً تحفظ بالزٌت  .2

 البامٌة (  –  البندورة –  ) األسماك               من األطعمة التً تحفظ بالتملٌح  .3

 

 -أكتب اسم النبتة البرٌة فً كل صورة :السؤال العاشر / 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 -كٌف تحفظ األطعمة التالٌة :السؤال الحادي عشر / 

 األسماك   )........................( .1

 اللحوم     )........................( .2

 )........................( الملوخٌة   .3

 العنب      )........................( .4

 

 

 


