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 الوحدة الثالثة: تراث أجدادي في بالدنا

 بيتنا الفلسطيني القديم: الدرس األول 

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√)ضع عالمة  :ول األ السؤال 

1-    (√   ) 
ً
 وحديثا

ً
 .التراث هو كل ش يء استخدمه أجدادنا قديما

 من واجبنا املحافظة علي البيوت القديمة وترميمها .(   √)    -2

 بنيت جدران وأسقف البيوت الفلسطينية القديمة من الطين والحجارة .(    √)   -3

 عاشت في بيت مكون من غرفة واحدة .(    √)   -4
ً
 كثير من األسر الفلسطينية قديما

 وسال (    ×)  -5
ً
 مة لإلنسان من البيوت الحديثة .البيوت الفلسطينية القديمة أكثر أمنا

 تبني البيوت الفلسطينية في الوقت الحاضر من االسمنت والحجر . (  √)    -6

 يصعب اصالح البيوت القديمة وترميمها واالستفادة منها . (  ×)    -7

 أنا فلسطيني أعتز بالتراث الفلسطيني . (   √)   -8

 لتراثية وتهتم بترميم املباني القديمة في فلسطين .وزارة السياحة واآلثار تشرف علي األماكن ا (   √)   -9

 يستخدم حجر البد في عصر الزيتون واستخرج الزيت . (   √)   -10

 املحراث ومعاصر الزيتون الحجرية تعتبر من األدوات الزراعية الحديثة .(    ×)   -11

12-    (×   ).
ً
 تستخدم ملبة الكاز لإلضاءة حديثا

 لح(    √)    -13
ً
 .يستخدم الزير قديما

ً
 فظ املاء باردا

 يتكون البيت الفلسطيني القديم من عدة طوابق سكنية مرتفعة .(   ×)    -14

 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الثاني:السؤال 

 ح(جميع ما ذكر صحي -الدبكة الشعبية   -الفلسطينية  البيوت )                            القديم      من صور التراث الفلسطيني  -1

 ذكر(ال ش يء مما  –الحجارة  –االسمنت  – األخشاب )                           بنيت البيوت الفلسطينية القديمة من  -2

 الطين  (  -األخشاب    -  اإلسمنت )                            الحديث             تستخدم في بناء البيت  -3

 (  كالهما     -الزيت      -الكاز     )                                 بواسطة                       يضاء السراج  -4

 أدوات ز  -5
ً
 السراج   (  -  املنجل   -)  القدر                  راعية منها  استخدم أجدادنا قديما

 حجر البد   (   -باش  امله   -  الطاحونة )                                                    يستخدم لطحن الحبوب  -6

 ( الطاحونة    -املحراث الخشبي    -) حجر البد                                           من األدوات املنزلية القديمة    -7
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 القهوة  (  -  القمح   -)  الحبوب                                              يستخدم املهباش لطحن        -8

 ( حفظ املاء –اإلنارة  –) طحن الحبوب الغذائية          سان الفلسطيني القديم الجرة لـ   استخدم اإلن -9

 الفنادق( – البيوت القديمة –الحديثة  )البيوتكانت في معظمها مكونة من غرفة تستخدم للجلوس والطعام والنوم  -10

 مصنوع من    )  )الزير(الجرة  -11
ً
 األلياف  (    -املعدن       -   الفخار  املستخدم في حفظ املاء قديما

 التالية:صحح ما تحته خط في العبارات  الثالث:السؤال 

 لطهي الطعام                                                               املنجل استخدم -1
ً
 (القدر)            قديما

 (املتحف)         لقديمة هو املكان الذي يتم فيه عرض األشياء واألدوات التراثية ا الفندق -2

 (الجاروشة/ الطاحونة)          الغذائية لطحن الحبوب املحراث استخدم االنسان الفلسطيني القديم  -3

 (لالنارة)                            لدراسة الزيتون استخدم االنسان الفلسطيني القديم السراج  -4

 (محراث األرض)          راثة األرض             لح الجرار الزراعياستخدم الفالح الفلسطيني القديم  -5

 في حفظ املياه                                                         حجر البديستخدم  -6
ً
 الزير ()           قديما

 في طحن  -7
ً
 (القهوة)                                       حبوب القمح والشعير يستخدم املهباش قديما

 (القديم)والطعام من غرفة واحدة تستخدم للنوم الحديث كون البيت الفلسطيني يت -8

 االسمنت ()                     الطين  تبني البيوت الفلسطينية في الوقت الحاضر من الحجارة و  -9

   الزراعية يعتبر الطابون من األدوات  -10
ً
 (الطهي )               التي استخدمها أجدادنا قديما

 التالية:أكمل الفراغات  الرابع: السؤال

 الفخار  ويصنع من املاء يستخدم الزير لحفظ  -1

 االسمنت والحجر نستخدم في بناء البيت الفلسطيني الحديث مواد منها  -2

 في بناء البيت الفلسطيني  -3
ً
 الخشب والطين .استخدم أجدادنا قديما

 من السراج املصباح الكهربي يستخدم  -4
ً
 بدال

ً
 لإلضاءة.حاليا

 طحن الحبوب .يستخدم في د حجر البد من األدوات التراثية القديمة يع -5

 طحن الحبوب .تستخدم الطاحونة في  -6

  محراث األرض واملنجل من األدوات القديمة الخاصة بالزراعة  -7

  الطين )الفخار( والخشب منصنع اإلنسان القديم أدواته  -8

 التالية:أكتب ما تدل عليه العبارات  الخامس:السؤال 
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 (تراث مادي)          من التراث يشتمل علي البيوت واألدوات املنزلية واملالبس القديمة       نوع -1

 تراث معنوي ()          والقصص األغاني واألمثال الشعبية القديمة  علىنوع من التراث يشتمل  -2

 (وزارة السياحة واآلثار)       فلسطين  فيوزارة تشرف علي األماكن األثرية وتهتم بترميم املباني القديمة  -3

 مثل البيوت واألدوات واألغاني وغيرها     -4
ً
 (التراث)        كل ش يء استخدمه أجدادنا قديما

 (البيوت القديمةمبنية من الحجارة والطين وبعضها مسقوف باألخشاب وعليه طبقة من الطين ) -5

 (الجاروشة)                أداة من األدوات القديمة كانت تستخدم لطحن الحبوب الغذائية         -6

  )علل(ذكر السبب أ السادس:السؤال 

 للحفاظ على تراث فلسطين من الطمس والسرقة.                                                    أهمية إحياء التراث الفلسطيني القديم  -1

 لطحن الحبوب الغذائية                                   الطاحونة.استخدم اإلنسان الفلسطيني القديم  -2

 لحراثة األرض                       الخشبي.استخدم اإلنسان الفلسطيني القديم املحراث  -3

 من البيوت الفلسطينية  -4
ً
 ظروف حياة الناس والتطور مع مرور الزمن. لتغيير    القديمةبناء الفلسطينيون البيوت الحديثة بدال

 حتى ال يسرقه ويطمسه االحتالل فهو رمز الشعب الفلسطيني.                األصيل.بتراثنا الفلسطيني يجب علينا املحافظة والتمسك  -5

 من تراثنا  -6
ً
                                   الفلسطيني.تعد البيوت القديمة جزءا

ً
 سكنها أجدادنا قديما

  للقضاء على التراث الفلسطيني         يقوم االحتالل الصهيوني بهدم املباني والبيوت األثرية القديمة. -7

  السابع:السؤال 

 االحتالل.طمسه وسرقته من قبل                           القديم.الفلسطيني  االهتمام بالتراثعدم  علي:ما النتيجة املترتبة  -1

  السبب:ما رأيك في السلوكيات اآلتية مع ذكر  -2

 .متحف إلىتيسير قام بتحويل منزل جده األثري  -1

 ألنه يحافظ على تراث فلسطين. :السبب             يعجبني الرأي:

 دجاج.مزرعة  إلىصاحب منزل أثري قديم يحول املنزل  -2

 ألنه لم يحافظ على تراث بالده. السبب:      ال يعجبني  الرأي:

 املحافظة عليه وإعادة استخدامه. الفلسطيني؟ما واجبنا نحو التراث  -3

 للحفاظ  -4
ً
 الحاضر.البيوت القديمة في وقتنا  علىاقترح طرقا

 إعادة ترميمها واستخدامه كمتحف / نادي رياض ي / مكتبة 

 إعادة ترميمها واستخدامه كمتحف / نادي رياض ي / مكتبة.القديمة؟ كيف يمكن االستفادة من البيوت الفلسطينية 
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  الثامن:السؤال 

 

 ما رأيك في إقامة املعارض لألدوات الفلسطينية؟ -

 يعجبني رأيي: 

 للمحافظة علي األدوات الفلسطينية .السبب: 

 

 

 ما رأيك في إعادة ترميم وإصالح البيوت القديمة؟ -

 للحفاظ علي تراثنا الفلسطيني السبب:            يعجبنيرأيي: 

 

 للصور اآلتية:  )ب( 
ً
 مناسبا

ً
 ضع عنوانا

  

 أدوات فلسطينية قديمة                                                                       بيوت فلسطينية قديمة            

  

                                                                                دبكة فلسطينية قديمة                                                                          بيوت فلسطينية قديمة       

 )ج( قارن بين البيت الفلسطيني القديم والبيت الحديث: 

 
 

 من االسمنت والحجر                                                                           من الخشب والطين مواد البناء: 

 عدة غرف                                                                                                   غرفة  الغرف: عدد 
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 ضع كلمة )قديم( تحت األدوات القديمة، وكلمة )حديث( تحت األدوات الحديثة:  )ج(

 

 حديث    -قديم        -قديم         -حديث        -قديم                           جواب )ج( السطر األول 

 حديث    -قديم         -قديم        -قديم                                                                        

 والبديل املستخدم في الوقت الحاضر مع كتابة اسم كل أداة: بين األداة القديمة  )د( صل

 

 الغاز -4الجاروشة                                         -1

 زجاجات لحفظ املاء -2                                            زير      -2

 املحراث الزراعي  -5    فرن الطابون                           -3

 املطحنة الكهربائية  -1  البابور                                       -4

 مخبز آلي -3    محراث األرض                        -5
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  السؤال التاسع: وفق بين اسم األداة التراثية وصور األداة التراثية: 

 

 : من املجموعة )أ( ما يناسبه من املجموعة ) ب( العاشر: اختر السؤال 

 املجموعة )أ(

 األداة القديمة

 املجموعة ) ب (

 األداة البديلة في الوقت الحاضر

 ( مطحنة القهوة الكهربائية    6)   الطاحونة

 ( املصابيح الكهربائية    5)   املحراث البلدي

 ( املعاصر اآللية    4)   الجرة ) الزير (

 ( خزانات املياه    3)   حجر البد

 ( الجرار الزراعي    2)   السراج

 ( الطواحين اآللية أو الكهربائية    1)   املهباش

 

 

 صور األداة التراثية                       اسم األداة التراثية               

 (       4)       املحراث الخشبي  -1

 
 (       1)       السراج )ملبة الكاز( -2

 
 (       5)       املهباش -3

 
 (       2)       ة )الجاروشة(الطاحون -4

 
 (       6)       حجر البد  -5

 
 (       3)       الجرة )الزير(  -6
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 لتراثيةالثاني: مالبسنا االدرس 

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 الكوفية تمثل نضال الشعب الفلسطيني .(   √)    -1

 جميع األثواب الفلسطينية متشابهة بالشكل واللون .(   ×)    -2

 الفلسطينيات حتي اآلن .ما زال الثوب الفلسطيني املطرز محبب لكثير من النساء (   √)    -3

 العباءة .(   ×)    -4
ً
 ارتدت املرأة الفلسطينية قديما

 غطاء الرأس للمرأة الفلسطينية تختلف مسمياته حسب املنطقة .(   √)    -5

 ارتداء املرأة الفلسطينية للثوب الفلسطيني دليل علي اعتزازها بتراثها .(  √)     -6

 يني .يهمل الفلسطينيون تراثهم الفلسط(   ×)    -7

 كانت الكوفية لباس القائد أبو عمار ) ياسر عرفات (. (  √)    -8

 يمثل التراث الفلسطيني أصالة التاريخ وأمل املستقبل . (  √)    -9

 يعد الجاكيت والبنطال من املالبس التراثية القديمة للرجل الفلسطيني . (   ×)   -10

 عتز بها شعبنا .يعد الثوب الفلسطيني من املالبس الشعبية التي ي(   √)    -11

 ال دخل للزي الفلسطيني في تمثيل الهوية الثقافية والتاريخية للفلسطينيين .(   ×)    -12

 يرتبط الزي الفلسطيني في القرية والريف بالزراعة .(   √)    -13

 ترتدي نساء فلسطين الثوب املطرز في األعراس واالحتفاالت الوطنية .(   √)    -14

 ني في الوقت الحاضر السروال والقمباز .يرتدي الرجل الفلسطي(   ×)    -15

 اللباس التقليدي جزء من ثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه .(    √)   -16

 يختلف اللباس التقليدي من منطقة إلي أخري داخل فلسطين .(  √)     -17

 تعبر كل منطقة  فلسطينية في ثوبها عن طبيعة سكانها .(   √)    -18

 إلي مدني وقروي وبلدي .ينقسم اللباس الفلسطيني (   √)    -19

 يميز الزي الشعب الفلسطيني عن غيره .(   √)    -20

 تتباين أشكال وأساليب التطريز من منطقة إلي أخري داخل فلسطين .(   √)    -21

 القمباز من اللباس الخاص بالنساء .(   ×)    -22

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 (  الطربوش  -العقال    -) الحطة         لفلسطينية قديما علي الرأس  يلبس الرجال في املدن ا -1

 السروال  (    -  البنطال    -من لباس الرجل الفلسطيني في وقتنا الحاضر                      ) القمباز   -2

  -   أ + ب  -ئه في األعراس  ارتدا  -تحافظ املرأة الفلسطينية علي الثوب املطرز عند  ) ارتدائه في املناسبات الوطنية   -3

 تخزينه دون ارتدائه  (

4-  (                                              
ً
 الفساتين   (   -البرامودا     -  الثوب املطرز ترتدي املرأة الفلسطينية قديما
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     -الرجعية    -التراث الشعبي الفلسطيني  ) التخلي عن الهوية و        ارتداء املرأة الفلسطينية الثوب املطرز يدل علي          -5

 ( االعتزاز بالتراث الشعبي والهوية الفلسطينية –عدم مواكبة املالبس الحديثة 

 (  جميع ما ذكر   -وطنه     -) أرضه      يربط الزي الفلسطيني اإلنسان ب                                    -6

 (  كالهما    -النساء    -)  املناطق                                 يختلف الثوب الفلسطيني باختالف       -7

 –أواني خشبية  –خارطة فلسطين  –) معلقات اآليات القرآنية        توجد مطرزات الزينة في البيوت الفلسطينية مثل     -8

 ( جميع ما ذكر صحيح

 تخزينه   (  -  ارتدائه  -   ) تركه      تحافظ نساء فلسطين علي الثوب املطرز من خالل     -9

  الحطة  (    -العقال     -القمباز    -  الكوفية )                 تمثل رمز النضال الفلسطيني                                  -10

 (كالهما –االحتفاالت الوطنية  -الفلسطينية األعراس الفلسطيني )من املناسبات التي ترتدي فيها النساء الثوب  -11

 التالية:صحح ما تحته خط في العبارات  الثالث:السؤال 

 ( الحديث )                                           القديم  ربطة العنق من لباس الرجل الفلسطيني  -1

 ( رأسه )    وسطه العقال قطعة من لباس الرجل الفلسطيني القديم يضعها علي  -2

 (الكوفية )   ي على مر العصور.               تمثل رمز نضال الشعب الفلسطين السروال -3

 ( الداير  هي جبة قصيرة تلبس فوق القمباز .                                                   )الجاكيت  -4

 مالبس تراثية  -5
ً
 (مختلفة  )                                  موحدة.ارتدت املرأة الفلسطينية قديما

 ( االستقبال )              املطابخ ن بالتطريز واملطرزات بوضعها في غرف يهتم الفلسطينيو  -6

 (الثوب الفلسطيني)              من املالبس التراثية لنساء فلسطين.                      القمباز والدماية -7

الثوب الفلسطيني  –معلقات اآليات القرآنية )                                       العباية الفلسطينية. علىتوجد املطرزات الجميلة  -8

 األواني الخشبية( –خريطة فلسطين  –

 السؤال الرابع: أكمل الفراغات التالية:

 و خريطة فلسطين . اآليات القرآنيةمعلقات من املطرزات التي تستخدم في البيت للزينة  -1

 الكوفية و القمبازمن املالبس التراثية القديمة الخاصة بالرجال  -2

 الفلسطيني.نضال الشعب  رمز الكوفية تمثل  -3

 الثوب الفسطيني .من املالبس التراثية للمرأة الفلسطينية  -4

 



 

9 
 

 السؤال الخامس: أكتب ما تدل عليه العبارات التالية:

 (الثوب الفلسطيني)          الحاضر. وقتنا  حتىيعتبر من أهم املالبس التراثية للنساء الفلسطينيات ويتم ارتدائه  -1

 (الكوفية)                                            .الفلسطينياملالبس التراثية القديمة ويمثل رمز نضال الشعب  من -2

 املتحف ()                                                 .املكان الذي يتم فيه عرض امللبوسات والقطع األثرية القديمة    -3

 (غطاء الرأس )              تعيشها.نية مطرز حسب املنطقة ونوعية الحياة التي لباس تقليدي للمرأة الفلسطي -4

 (التطريز) حرفة تمارسها النساء الفلسطينيات مستخدمة فيها اإلبرة والخيوط امللونة لتزيين املالبس. -5

 (السياحة واآلثار )                                وزارة تشرف على إقامة املهرجانات واملعارض الخاصة بالتراث الفلسطيني -6

  السؤال السادس: اذكر السبب )علل(

يدل علي افتخارهن واعتزازهن لهويتهن املناسبات الوطنية واألعراس  ياملطر زفارتداء النساء الفلسطينيات للثوب  -1

 وتراثهن الفلسطيني.

 تمثل رمز الشعب الفلسطيني.ألنها                                        الفلسطينية.ارتداء الرجل الفلسطيني للكوفية  -2

 جميلة.اهتمام النساء الفلسطينيات بتطريز قطع مطرزات بأشكال هندسية  -3

 لتزيين املنزل بها / العتزازهن بالهوية والتراث الفلسطيني.

 حمايته من السرقة.إلحياء التراث الفلسطيني و             القديمة.يجب على الرجال والنساء ارتداء املالبس التراثية  -4

 إلحياء التراث الفلسطيني واالستمرار في استخدامه لالفتخار به.   القديمة.إقامة املعارض الخاصة باألزياء الفلسطينية  -5

 الستخدامه في املناسبات كاالعراس واالحتفاالت الوطنية ..الثوب املطرز  علىتحافظ النساء الفلسطينيات  -6

 علي:املترتبة  النتيجة السابع: )أ( ماالسؤال 

 االحتالل.من قبل وطمسه  سرقته                                    القديمة. إهمال أبناء الشعب الفلسطيني لألزياء التراثية  -1

 .الفلسطينياحياء التراث                                                              املطرز.ارتداء النساء الفلسطينيات للثوب  -2

  معلقات اآليات القرآنية / خريطة فلسطين / األواني الخشبية                     البيت.)ب( عدد أسماء مطرزات تستخدم للزينة في 

 .أن نحافظ عليها                     الفلسطينية؟)ج( ما واجبنا تجاه املالبس التراثية 

 عندما تلبسه في املناسبات كاألعراس واالحتفاالت الوطنية.                 املطرز؟الثوب  على)د( كيف تحافظ نساء فلسطين 
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 (:اختر من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب الثامن:السؤال 

  )ب(املجموعة                     )أ(املجموعة                               

 لسطيني القديم (  لباس الرجل الف  3)    خريطة فلسطين املطرزة  -1

 (  لباس املرأة الفلسطينية القديمة   4)    البنطال والقميص -2

 ( تزين بها غرف االستقبال ) الضيوف (   1)    السروال والدامر والعباءة  -3

 ( لباس الرجل الفلسطيني الحديث   2)    الثوب املطرز والزناروغطاء الرأس -4

 لل )أ( التاسع:السؤال 
ً
  صورة اآلتية:ضع عنواًن مناسبا

  

 معرض للتراث الفلسطيني                                                                                  أواني خشبية مطرزة                        

 الفلسطيني:لون الثوب  )ب(
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  السروال  (  -الكوفية    -عقال  ال  -للصور: ) القمباز أوالدماية  أذكر األسماء املناسبة )ج( 

 

  الفلسطيني:وفق بين اسم الزي الفلسطيني وصورة الزي السؤال العاشر: 

 

 

 صورة الزي الفلسطيني  اسم الزي الفلسطيني

 ( 6)    العقال -1

 
 (  4)   السروال -2

 
 ( 1)  الثوب املطرز  -3

 
 (   3)  املطرزات -4

 
 (   5   ) القمباز -5

 
 (   2)     الكوفية -6
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 الدرس الثالث: أكالتنا الشعبية

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 تشتهر فلسطين باألكالت الشعبية املتنوعة .(   √)    -1

 األكالت الشعبية في القري الفلسطينية فقط . نتشر ت(   ×)    -2

 الكهرباء استخدم الفلسطي(    ×)    -3
ً
 طعامه . لطهيني قديما

 .والبيتزا من األكالت الشعبية الفلسطينية املسخن (    ×)    -4

 ساعد علي إعداد األكالت الشعبية توفر مكوناتها في البيئة الفلسطينية .(   √)    -5

 يتم تحضير األكالت الشعبية من النباتات البرية املتوفرة في البيئة الفلسطينية .(    √)   -6

 األكالت الشعبية التراثية باقية حتي اآلن .(    √)   -7

 من النباتات البرية التي تدخل في تحضير األكالت الشعبية الزعتر و الخبيزة والعكوب . (   √)    -8

 من األدوات القديمة التي استخدمها الفلسطيني لطهي طعامه الفرن والغاز  (    ×)    -9

 حتراق املخلفات الحيوانية والنباتية .الطابون وموقد الحطب يعمالن با(   √)    -10

 في وقتنا الحاضر تطورت األدوات املستخدمة في الطهي مثل األفران .(   √)    -11

 في وقتنا الحاضر تنوعت األواني التي تستخدم لتقديم الطعام مثل األواني الزجاجية .(   √)    -12

 .في وقتنا الحاضر  نستخدمهاالتي  تختلف أواني الطهي التي استخدمها الفلسطيني قديما عن(   √)    -13

 يصنع الفلسطيني من نبات الزعتر فطائر الزعتر الشهية .(   √)    -14

 . تشكل األكالت الشعبية الفلسطينية القديمة جزءا من تراثنا الفلسطيني (   √)    -15

 تتوفر مكونات األكالت الشعبية في البيئة القطبية .(   √)    -16

 . شعبية منتشرة في قرآنا ومدننا الفلسطينية ال تزال األكالت ال(   √)    -17

 . يستخدم الفلسطيني لطهي طعامه في وقتنا الحاضر الطابون (    √)   -18

 عمل علي تقليص استخدام األدوات القديمة .اكتشاف الغاز والكهرباء (   √)    -19

 من طرق حفظ األطعمة حفظها بالزيت والتمليح والتجفيف .(    √)   -20

 ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:السؤال الثاني: ا

 األجبان( –األسماك  - الباميةالتجفيف )من األطعمة التي تحفظ عن طريق  -1

 (  األلبان  -األسماك   -من األطعمة التي تحفظ بالزيت                         ) الخضروات   -2

 البامية  (  -البندورة      -األسماك  من األطعمة التي تحفظ بالتمليح                     )  -3

 الشاورما  (  -  املفتول    -)  البيتزا     من األكالت الشعبية الفلسطينية                 -4

 التمليح   (  -التعليب    -  التجفيف)                       تحفظ امللوخية بطريقة                -5

 (  كالهما    -األرز     -) العدس                         من مكونات أكلة املجدرة              -6

 (الطابون   -الطاحونة  -)الغربال          الطعام استخدم اإلنسان قديما لطهي  -7

 (سبقجميع ما    -الزعتر   -الخبيزة   -اللسان  )ورق                      من النباتات البرية الفلسطينية  -8
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ندرة  – توافر مكوناتها في البيئة الفلسطينية –طينية بكثرة )استيراد مكوناتها سبب إعداد املأكوالت الشعبية الفلس -9

 الفلسطينية(توافر مكوناتها في البيئة 

  (صحيحجميع ما ذكر  -الحفظ في الزيت  -التمليح  -)التجفيف                     الطعام من الطرق القديمة في حفظ  -10

 تنا الحاضر مثل اللحوم واألسماك وبعض الخضروات من الطرق الحديثة لحفظ الطعام   في وق -11

 وامللح(التحليل باملاء    - التجميد  -الشمس التجفيف تحت    -    )التمليح                                                                        

  الفواكه( –اللحوم  – الزيتون وبعض الخضروات – )البندورة                                                          يتم تخليلها باملاء وامللح  -12

 البابور( – أ+ب –موقد الحطب  – )الطابون مواقد تستخدم املخلفات الحيوانية والنباتية إلشعالها  -13

 (الكاز –البنزين  –الحطب  –الحيوانات  )مخلفات                  يشتعل البابور الفلسطيني القديم عن طريق  -14

 (خزفيةأواني  –أواني من زجاج  –أواني بالستيكية  –الفخار واملعدن  )أوانيمن األواني التي كان يقدم فيها الطعام قديما  -15

 (صحيحجميع ما ذكر  –أواني الزجاجية  –أواني بالستيكية  –املعدنية  )أواني               من األواني التي تستخدم في وقتنا الحاضر لتقديم الطعام  -16

 ج(أ+ –البابور  – الفرن الكهربائي وفرن الغاز  –الحطب  )موقد                من أدوات الطهي املستخدمة في وقتنا الحاضر   -17

 التالية:السؤال الثالث: صحح ما تحته خط في العبارات 

 (األلبانبوضعها في الزيت.                                    )األسماك تحفظ  -1

 من طرق ح -2
ً
 (التعليب.         )التجميدفظ البندورة والبامية قديما

3-  
ً
 (التمليح)      بالتجفيف تحت الشمس.تم حفظ األسماك قديما

 (الحديثة)                      القديمة.تعليب املواد الغذائية من الطرق  -4

  التالية:أكمل الفراغات  الرابع:السؤال 

 املفتول والفالفل.فلسطين من األكالت الشعبية التي تشتهر بها  -1

 الزعتر والخبيزة.من النباتات البرية املتوفرة في فلسطين  -2

 عن األفران الحاضر يستخدم الفلسطيني في وقتنا  -3
ً
 الطابون.بديال

  الزعتر والسبانخيصنع الفلسطيني فطائر لذيذة من نبات  -4

 لقدر / الطابون امن األدوات التراثية القديمة التي استخدمها الفلسطيني لطهي طعامه  -5

6-  
ً
 التجفيف. من طرق حفظ األغذية التي استخدمها الفلسطيني قديما

 التعــــــــــــــــــــــــلـيب فظ الخضار بطريقة حبينما ت التجمــــــــــــيدبطريقة تحفظ اللحوم واألسماك  -7

 السؤال الخامس: أكتب ما تدل عليه العبارات التالية:

 (الطابون / موقـــــد الحـــطب )                                والحيوانية.راق املخلفات النباتية من أدوات الطهي يعمل باخت -1

 في حفظ الخضروات كالبامية طريقة استخدمها الفلسطيني  -2
ً
ـــــــف )   والبندورة.قديما  (التجـــــفــــــــيــــــــ

 (التعليب  )               الغذائية.اد طريقة استخدمها الفلسطيني في الوقت الحاضر لحفظ املو  -3
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  علل (    السؤال السادس: أذكر السبب )

 إلحياء األكالت الشعبية وألنها متوفرة في البيئة القطبية .إعداد األكالت الشعبية التراثية . -1

 لحفظ الغذاء .تجفيف الفلسطيني القديم للخضروات والبندورة والبامية . -2

 لتغير ظروف الحياة وتطور املواد والصناعات .ي الطهي في وقتنا الحاضر .تطور األدوات املستخدمة ف -3

  السؤال السابع: ما النتيجة املترتبة علي:

 األكالت منتشرة في جميع القري والبلدان .    توفر مكونات األكالت الشعبية في البيئة الفلسطينية . -1

 الفلسطينية:ا من النباتات البرية املتوفرة في البيئة حوط األكلة الشعبية التي يتم تحضيره)أ(  الثامن:السؤال 

   ورق اللسان  -املسخن   -الفالفل   -الحمص   -    املقلوبة  -  املجدرة   -    الزعتر      -    العكوب  -   املفتول 

 

 رتب األحرف التالية لتكون منها أسماء أكالت شعبية:)ب(  

 (مجدرةم      ) –ر  –ة  –ج  –د  -3                 (ــفمنـــــســـــم        ) –ف  –ن  –س  -1

 (مــــــفــــــتـــــــول ف ) –ت  –ل  –م  –و  -2

 صل بين األكلة الشعبية ومكوناتها:)ج(  

 زيت   -رز    -بصل    -(   عدس     2مسخن )     -1

 توابل   -بصل    -بقدونس    -(  حمص    3مجدرة  )     -2

 لحم    -رز    -بز طابون  (  خ 4فالفل   )      -3

 لحم    -سماق    -بصل    -( خبز طابون    1منسف )    -4

 :املناسبةالسؤال التاسع: وصل الصورة بالكلمة 
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 الهون               

 

 

 

 

 

 البابور           

 

 

 

 

 القدر          

 

 

 

 

 الطابون     

 

 

 

 السؤال العاشر: أكمل الجدول اآلتي:

 طرق حفظ حديثة طرق حفظ قديمة الغذاء

 التجميد التجفيف  البامية

 التجميد  التجفيف امللوخية

 التعليب ، التجميد  التجفيف البندورة

 بودرة التعقيم ، مبستر، التجفيف بالزيت  الحليب

 التجميد ، التعليب  التمليح األسماك
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  العكوب(  -الخبيزة   -الزعتر   -اللسان  ورق( الصور اسم النبتة املناسبة تحت  : أكتبحادي عشرالالسؤال 

 

 إجابة السؤال الحادي عشر    السطر األول   الخبيزة         العكوب          السطر الثاني    ورق اللسان      الزعتر البري 

  عشر: ما هي طريقة حفظ األطعمة التالية؟ثاني السؤال ال

 

 التجفيف                                  حفظ األلبان بالزيت                                      التمليح                                             

 الشعبية التي توضحها كل صورة وذكر مكوناتها:أكتب اسم األكلة  عشر: لثالثا السؤال

 

 فول ، حمص ، فالفل    -السطر الثاني  مفتول                      مسخن  -السطر األول منسف   إجابة السؤال الثالث عشر /          
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: رابعالسؤال ال
ً
 وما يقابلها حديثا

ً
  عشر: صل بين األدوات التي استخدمت في الطهي قديما

 

 الدرس الرابع: عرسنا فلسطيني

 غير الصحيحة:أمام العبارات )×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

من مظاهر االهتمام بالتراث الفلسطيني وجود الدبكة الشعبية في األعراس الفلسطينية وفي  املناسبات (   √)    -1

 .الوطنية 

 يردد الفلسطينيون األغاني الشعبية في عرسهم الفلسطيني اعتزاز  (   √)   -2
ً
 . بتراثهما

 لفلسطيني في األعراس الفلسطينية .الفلسطينية على ارتداء الثوب ا املرأةتحرص  (   √)   -3

 .من األدوات املوسيقية الحديثة  البيانو والجيتار  (  √)    -4

 تمثل الدبكة الشعبية أحد مظاهر العرس الفلسطيني .(   √)    -5

 يعتز اإلنسان الفلسطيني بتراثه ويحرص عليه ويعمل علي إحيائه .(   √)    -6

 حتي بعد منتصف الليل .من مظاهر الفرح استمرار الحفالت (   ×)    -7

 اطالق األلعاب النارية في األفراح من العادات الحسنة .(    × )   -8

 عقد القرآن وحنة العروس ال تعبر عن مظاهر العرس الفلسطيني .(    × )   -9

 نلتزم باألماكن املخصصة في األعراس ونشارك أصحابها في الدبكة الشعبية .(   √)    -10

 فلسطيني بالعادات اإليجابية كاملشاركة في األفراح واألحزان . يتمسك املجتمع ال(  √)     -11

 تعتبر الطبلة والدف من األدوات الشعبية الفلسطينية التي ال زالت تستخدم حتي وقتنا هذا .(   √)    -12

 اطالق األلعاب النارية في األفراح للتعبير عن سرورنا وفرحتنا بالعرس .(   × )    -13
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 القوسين:ابة الصحيحة مما بين اختر اإلج الثاني:السؤال 

(ب+ج   -الجيتار   -البيانو   - الشبابةالفلسطينية )من األدوات املوسيقية القديمة التي تستخدم في األعراس  -1
ً
  معا

 ( جب+ –الجيتار  –البيانو  –واليرغول  )الشبابةمن األدوات املوسيقية الحديثة التي تستخدم في األعراس الفلسطينية  -2

 الحبل(نط    -االدريس   -)الحجلة من األلعاب الشعبية الخاصة بالبنات ما يلي كل ما يلي  -3

  (طاقيةطاق طاق  –الحصوة  – )االدريساأللعاب الشعبية الفلسطينية التي كان يمارسها األوالد والبنات  -4

 متنوعة مثل  -5
ً
 (االلكترونيةاأللعاب     -الحصوة     -)الصفت نلعب في وقتنا الحاضر ألعابا

 االثنان  –البنات  – )األوالدشعبية فلسطينية كان يمارسها  الدبور( لعبةالنحلة أنا  أنا) -6
ً
 (معا

 ؤال الثالث: صحح ما تحته خط في العبارات التالية:الس  

1-  
ً
 (الشبابة) البيانو.من األدوات املوسيقية التي استخدمها الفلسطينيون قديما

 (الطبلة)         .الدففي أعراسنا من األدوات املوسيقية التي ما زالت تستخدم  -2

 السؤال الرابع: أكمل الفراغات التالية:

 الجيتار والطبلةمن األدوات املوسيقية الحديثة  -1

 الطبلة والشبابةمن األدوات املوسيقية القديمة  -2

 عقد القرآن وحنة العروس من مظاهر العرس الفلسطيني  -3

 صابات.اإل في األعراس لتجنب النار إطالقيجب علينا تجنب  -4

 السؤال الخامس: أكتب ما تدل عليه العبارات التالية:

 وفي الوقت  -1
ً
 (الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف)     الوطنية.األعراس واملناسبات  الحاضر فيأداة موسيقية تستخدمها املرأة الفلسطينية قديما

 في  -2
ً
 الطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة ()                     الدبكة.األعراس واملناسبات الوطنية إلحياء أداة موسيقية استخدمها الفلسطينيون قديما

 :)علل(أذكر السبب )أ( السؤال السادس: 

 ـــــــــــــــــــهار الزواج وتعبير عن األفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح .إشــــــــــ                                                                         الفلسطيني.إقامة العرس  -1

 لآلخرين. األذىال يصيب  حتى               يجب عدم إطالق الرصاص واأللعاب النارية في الهواء في األعراس  -2

 ألنها من آداب املشاركة في مظاهر العرس.                        األعراس.يجب الجلوس في األماكن املخصصة لنا في  -3

  )ب( ماذا يحدث لو:

ـــــــــاج (                   يحدث  األعراس.استخدم الرصاص واأللعاب النارية في  -1  يؤذي اآلخرين ) إزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السبب:كر رأيك في السلوكيات التالية مع ذ السابع: ماالسؤال 

 األفراح.إطالق النار في  -1

ـــــــــــــرين . السبب:        ال يعــــــــجـــــــبـــــــنـــــــــــي الرأي:   يــــــــــــــــــــــــــــــؤذي اآلخـــــــــــــــــــــــــ
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 املشاركة في األفراح. -2

 مشاركة اآلخرين في فرحتهم.السبب:               يعــــــــجـــــــبـــــــنـــــــــــي الرأي: 

 اإلسراف الكثير في مظاهر الفرح. -3

 ألن ديننا اإلسالمي يمنع التبذير ويحذر منه السبب:               ال يعــــــــجـــــــبـــــــنـــــــــــي الرأي: 

 ما بعد منتصف األفراح. إلىاستمرار حفالت األفراح  -4

ـــــــــــــــرين السبب:              جـــــــبـــــــنـــــــــــي ال يعــــــــالرأي:   ازعــــــــــــــــــــــــــــــــــاج اآلخـــــــــــــــــــــــــــ

 إقامة حفل زواج قرب بيت عزاء. -5

 على السبب:              ال يعــــــــجـــــــبـــــــنـــــــــــي الرأي: 
ً
 مشــــاعـــر اآلخــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــن حفاظـــــا

 عدم الجلوس في األماكن املخصصة إلقامة الفرح. -6

 ال نحافظ على النظام السبب:               ال يعــــــــجـــــــبـــــــنـــــــــــي الرأي: 

 .إحياء األغاني الشعبية والدبكة في العرس الفلسطيني -7

 املحافظة على التراث السبب:              يعــــــــجـــــــبـــــــنـــــــــــي الرأي: 

 لها:املظهر الذي تعبر عنه الصور حسب العبارات املقابلة  الثامن: صلالسؤال 

 

 صنف في الجدول األدوات املوسيقية اآلتية:  التاسع:السؤال 

 اليرغول     (     -الدف         -الجيتار        -الشبابة       -لة    الطب    -)   البيانو           

 أدوات موسيقية حديثة                    أدوات موسيقية قديمة                       

 الجيتار    -البيانو                                    الطبـــــــــــــــــــــــــلة   -اليرغول         -الدف         -الشبابة     
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 تليها:تأمل الصور اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي  العاشر:السؤال 

 

 إطالق الرصاص واأللعاب النارية  السلوك:نوع 

 

  ال يعجبني رأيي:

 

 

 

 

 

 الجلوس في املكان املخصص نوع السلوك: 

 

 يعجبني رأيي: 

 

 

  الفوض ى وتناول الطعام نوع السلوك:

 

 ال يعجبني رأيي: 

 

 

ــــــــسنوع السلوك:  ــــــــــــــــريــــــــــــــــ ــــــــة العــ  زفـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  يعجبنيرأيي: 

 السؤال الحادي عشر: أكتب أسماء األدوات املوسيقية التي تستخدم في األفراح أسفل كل صورة:

 

ـــــــول                                الشـــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــلة                               الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف          الطبـ                      ـــــــــــبابة اليـــــــــــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــــــ
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  الخامس: ألعابنا الشعبية الدرس 

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 يمارس األطفال الفلسطينيون األلعاب الشعبية املتنوعة وقت الفراغ .(   √  )  -1

 . يجب أن ننظم الوقت بين اللعب والدراسة (   √)   -2

 من األلعاب الخاصة بالبنات  لعبة نط الحبل والحجلة .  (   √)   -3

 من األلعاب الخاصة باألوالد السبع حجارة وإدريس . (  √)    -4

 تعتبر لعبة طاق طاق طاقية خاصة فقط باألوالد . (   ×)   -5

 األلعاب الشعبية الفلسطينية معقدة وممتعة . (  × )    -6

 عبية دليل التمسك بالتراث الشعبي الفلسطيني .التمسك باأللعاب الش (   √)    -7

 ال تتنوع األلعاب بين القديم والحديث . ( × )     -8

 من األلعاب في الوقت الحاضر سباق السيارات والدمي والكرة . (  √)    -9

 تتنوع األلعاب في الوقت الحاضر بين االلكترونية والرياضية واملصنعة . (   √)   -10

 ن األلعاب الشعبية الحديثة التي تنمي فينا التفكير .)     ( لعبة الشطرنج م -11

 لعبة شد الحبل واأللعاب الرياضية الجماعية تنمي فينا التعاون .(    √)   -12

 األلعاب في املدن الترفيهية واملتنزهات . ر ال تتوف(   × )    -13

 األلعاب الشعبية الفلسطينية معقدة وممتعة .(   × )    -14

 لكترونية الدمي ووسائل النقل .من األلعاب اال(   × )    -15

 نلعب في أوقات املذاكرة .(     × )   -16

 نحرص علي واجباتنا املدرسية واألسرية .(    √)   -17

 تصميم األشكال وتركيب القطع من ألعاب اإلبداع .(   √)    -18

 يشترك األوالد والبنات في لعبة أنا النحلة أنا الدبور .(   √)    -19

 ر شد الحبل .من ألعاب التفكي(   × )    -20

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 أ+ب  (  -الحجلة   -الشطرنج   -أو صفت  )سوربت                                التفكير من األلعاب التي تنمي فينا  -1

 (   نط  الحبل  -رست  اد  -) الشطرنج            من األلعاب التي تنمي فينا التعاون                     -2

 أ+ج   (  -التعاون   -  االبداع   -)التفكير                                           فينا عمل نموذج دمي ينمي  -3

 الصومعة( –القال  – سباق السيارات االلكتروني  -الدريس )                 الحاضر من األلعاب التي ظهرت في وقتنا  -4

 الدمي( –السبع حجرات  – طاق طاق طاقية – )الحجلةات البدنية التي يمارسها األطفال من أمثلة الرياض -5

 الشطرنج( – سباق السيارات –القال  –الحبل  )نط                   من األلعاب املوجودة في املدن الترفيهية  -6

 (إدريس   -لة الحج  -)نط الحبل                       من األلعاب الشعبية الخاصة باألوالد  -7

8-       
ً
 ألعابا

ً
 كل ما ذكر  (   -  شعبية  -)  الكترونية                        مارس أطفال فلسطين قديما

 القال(  – طاق طاقية –من األلعاب املشتركة التي يمارسها األوالد والبنات )السبع حجارة  -9

 (  كل ما ذكر   -ممتعة     - كانت األلعاب الشعبية الفلسطينية تمتاز بأنها      ) بسيطة  -10
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 (  كل ما ذكر    -التعاون      -تنشر األلعاب الشعبية                                                 ) املحبة   -11

 اإلبداع  (      -  التفكير   -لعبة الشطرنج تنمي                                                      )  التعاون   -12

 ال الثالث: صحح ما تحته خط في العبارات التالية:السؤ 

 (سهلة وبسيطة)                 صعبة ومعقدة.كانت األلعاب الشعبية  -1

 (بالبنات ) باألوالد.نط الحبل والقال ألعاب شعبية خاصة  -2

 (شعبية)                 .الكترونيالسبع حجارة وإدريس ألعاب  -3

 العبارات التالية:أكتب ما تدل عليه  الرابع:السؤال 

 توارثناها من آبائنا وأجدادنا منذ القدم وتعتبر من  -1
ً
 (ألعاب شعبيةالتراث.                       )ألعابا

 (القـــــــــــــــــاليديها.                                                       ) علىلعبة شعبية تلعبها البنات بالحص ي  -2

 (طاق طاقيةالغناء.  )ها األوالد والبنات ويستخدم بها طاقية أو منديل مع لعبة شعبية يلعب -3

 علل (   )س: أذكر السبب خامالسؤال ال

  القديمة؟يتمسك الفلسطينيون باأللعاب الشعبية  -1

 تنمي االبداع والتفكير والتعاون وتنشر املحبة.السبب / 

 تختلف األلعاب بين الذكور واإلناث؟ -2

 اللعب ونوعها ومناسبتها لألطفال .حسب طبيعة السبب / 

 تعتبر املدن الترفيهية واملنتزهات من األماكن الهامة لألطفال؟ -3

 تنمي التعاون واملحبة وترفه عن األطفال .السبب / 

 يجب تقسيم الوقت بين الدراسة واللعب واألسرة؟ -4

 حتي ال يضيع وقتنا في اللعب فقط .السبب / 

 ن؟أهمية اللعب في حياة الفلسطينيي -5

 لتنمية التفكير واالبداع والتعاون ونشر املحبة .السبب / 

 ؟ نلعبهايجب التنويع في األلعاب التي  -6

 لتنمية التفكير واالبداع والتعاون .السبب / 

 : ما النتيجة املترتبة علي:دسالسؤال السا 

 تمسك الفلسطينيون باأللعاب الشعبية القديمة وممارستها؟ -1

 ن جيل آلخر ونحافظ علي تراثنا .تتناقل األلعاب مالنتيجة:

 ممارسة األطفال الفلسطينيون األلعاب القديمة والحديثة؟ -2

 ينمي التفكير واالبداع ويزيد من التعاون والسعادة .النتيجة: 

 التنويع في األلعاب التي يلعبها األطفال بين قديمة وحديثة؟  -3

 يقض ي األطفال وقت ممتع مع بعضهم ويزيد املحبة النتيجة: 
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 وملاذا؟رأيك في التصرفات التالية  السابع: ماالسؤال 

 طالب منعه أصدقائه من اللعب معهم؟ -1

 النه يؤذي اآلخرين السبب:     ال يعجبنيالرأي 

 معلم يوفر األلعاب لطالبه؟ -2

 ينشر املحبة والتعاون السبب:      بعجبنيالرأي 

 طالب يلعبون بتعاون وهدوء؟ -3

 ن بعضهم يحترمو السبب:     بعجبنيالرأي 

 طالب يقسم وقته بين اللعب والدراسة؟ -4

 يستفيد من وقته بفائدة .السبب:       بعجبنيالرأي 

 : اختر من املجموعة )أ( ما يناسبه من املجموعة ) ب(ثامنالسؤال ال

 )أ(                                                                   )ب(                           

 (          الشطرنج     3لعبة يلعبها األوالد                              )       -1

 (         السبع حجارة     1لعبة يلعبها البنات                             )       -2

 (         القال  ) الحصوة (   2لعبة تنمي التفكير                             )        -3

 (         أنا النحلة أنا الدبور    5)               نمي التعاون                    لعبة ت -4

 (          شد الحبل    4 )       لعبة مشتركة بين األوالد والبنات   -5

  نط الحبل( -يس الدر   -طاق طاق طاقية   -السبع حجرات   -القال   -أكتب اسم أسفل اللعبة أسفل الصورة: )الحجلة  التاسع:السؤال 

 

 إجابة السؤال التاسع 

 طاق طاق طاقية    -نط الحبل      -السطر األول:  الدريس    

 السبع حجرات     -القال      -السطر الثاني:  الحجلة   
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 وصل الصورة بأهمية اللعبة:السؤال العاشر: 

 

  والصورة:ما بين الكلمة وصل  عشر:السؤال الحادي 

 (        5)        ونية ألعاب الكتر -1

 
 (       3)         ألعاب شعبية مشتركة بين البنات واألوالد  -2

 
 (       1)         ألعاب تنمي االبداع  -3

 

 (       4)         ألعاب شعبية للبنات  -4

 
 (       2)         ألعاب شعبية لألوالد  -5

 
  ثل شعبيمقصة  السادس:الدرس 

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ل: ضع عالمة السؤال األو 

  األمثال الشعبية كلماتها بسيطة ومعناها معبر .(   √)    -1

2-    (√   ) .
ً
  األمثال الشعبية قالها أجدادنا قديما

 ال تستمد األمثال الشعبية من حادثة واقعية بل من الخيال . (  ×)     -3

 مثال الشعبية من التراث الفلسطيني املعنوي .األ (    √)   -4

 األمثال الشعبية الفلسطينية ال تحث علي االعتماد علي النفس والتمسك باألرض. (   ×)    -5

 تحث األمثال الشعبية الفلسطينية علي التعاون والكرم والصدق والعمل .(   √)    -6

 ي ال تصلح للحاضر . األمثال الشعبية من تراثنا الفلسطيني القديم وه(    ×)   -7
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 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

الكسل ما   -العقل السليم في الجسم السليم  – ما يحرث األرض إال عجولهااملثل الذي يحث على االعتماد على النفس ) -1

 بطعم عسل(

  -التوكل علي هللا   -الكرم   - ق في السفر أهمية الصديمثل " اسأل عن الرفيق، قبل ما تسأل عن الطريق " يدل على ) -2

 الحث على العمل(

  ج (أ+  -إذا توزع الحمل بنشال  – الجود من املوجود –)الكسل ما بطعم عسل                 من األمثال التي تدل علي الكرم  -3

 ب(أ + – إذا توزع الحمل بنشال  -الجود من املوجود  –)الكسل ما بطعم عسل            من األمثال التي تدل علي التعاون  -4

  ج (ب+  -إذا توزع الحمل   -الجود من املوجود  – الكسل ما بطعم عسلمن األمثال التي تدل علي الحث علي العمل ) -5

 مفككة   (    -طويلة     -قصيرة  املثل الشعبي الفلسطيني هو جمل           )   -6

 ال ش يء  (  -  آبائنا وأجدادنا  -عوب أخري  املثل الشعبي الفلسطيني توارثناه عن     )  ش -7

                      )  سلبية   -8
ً
 ليس ما ذكر  (   -  إيجابية    -تحمل األمثال الشعبية قيما

 الواقع   (  -  التراث  -)  الخيال       األمثال الشعبية تعتبر من                       -9

 قانون(   - مثل شعبي  -)حكمة              ن الطريق " هي جملة " اسأل عن الرفيق، قبل ما تسأل ع -10

 السؤال الثالث: صحح ما تحته خط في العبارات التالية:

 (قصيرة ) توارثناها عن آبائنا وأجدادنا. طويلةاملثل الشعبي الفلسطيني هو جمل  -1

 (األرض )                                                                              إال عجولها. السماءما يحرث  -2

 (الحث علي العمل )                                  الكرم.املثل الشعبي الكسل ما بطعم عسل يدل على  -3

 (التراث )                     الفلسطيني.القانون األمثال الشعبية الفلسطينية جزء من  -4

 (الزيت  )                                                                               .عمارة البيتالعسل الخبز و  -5

 السبب:ذكر السؤال الرابع: أ

 إيجابية وتقال في مواقف معينة              تمسك الشعب الفلسطيني باألمثال الشعبية والحفاظ عليها  -1
ً
 تحمل قيما

  التالية:ارة الكلمة الدالة علي العبأكتب  الخامس: )أ(السؤال 

  وأجدادنا،توارثناها عن آبائنا  قصيرة،(  جمل املثل الشعبي )
ً
 إيجابية.نقولها في مواقف معينة ويحمل معظمها قيما

  الجود من املوجود                                الجود(  -من   -: )املوجود املثلرتب  )ب(

 أكمل املثل:السؤال السادس: 

 قبل ما تسأل عن الطريقالرفيق اسأل عن  -3                                    املوجودالجود من  -1

 بنشال. الحمل إذا توزع  -4           ما بطعم عسل.                                     الكسل  -2
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 السؤال السابع: صل ما بين املثل وما يدل عليه:

 الحث علي العمل  -(           3     اسأل عن الرفيق قبل ما تسأل عن الطريق     )  -1

 الكرم  -(          4الفالح يبذر حبه ويتكل علي ربه                           )        -2

 أهمية الصديق في السفر  -(          1الكسل ما بطعم عسل                                          )        -3

 التمسك باألرض    -(        5)                                          الجود من املوجود                -4

 التوكل علي هللا    -(        2األرض كالعرض                                                      )         -5

 التالية:أكتب املثل الذي يناسب املواقف  الثامن:السؤال 

      اسأل عن الرفيق قبل ما تسأل عن الطريق / املثل    السفر.شخص أراد  -1

 التوكل علي هللافالح يبذر أرضه   .       املثل /  -2

 .الحمل بنشالإذا توزع  التعاون في العمل.    املثل / -3

  السؤال التاسع: أكمل املثل الناقص مما بين القوسين:

 العرض(   -الحمل       -بطعم      -الجود       -)الرفيق                                     

 بنشال.الحمل إذا توزع  -1

 من املوجود.الجود  -2

 عسل.طعم الكسل ما بـ. -3

 قبل ما تسأل عن الطريق.الرفيق اسأل عن  -4

 لعرض األرض كـا -5

  السؤال العاشر: أعد ترتيب األمثال الشعبية التالية:

      اسأل عن الرفيق قبل ما تسأل عن الطريق                  ل تسأ   -الرفيق   -الطريق   -عن     -اسأل   -ما   -عن   -قبل  -1

  إذا توزع الحمل بنشال                                                                    بنشال   -إذا     -توزع   -الحمل  -2

 األرض كالعرض                                                                                   األرض    -ك     -العرض  -3

  عمارة البيتوالخبز الزيت                                                         البيت     -و     -الخبز   -عمارة   -الزيت  -4

 " : في دائرة الصورة التي تدل مثل   " إذا توزع الحمل بنشال  √ضع إشارة السؤال الحادي عشر : 

 

 اإلجابة الصحيحة في الوسط                                                                                            

 الشعبي:ما املقصود بهذا املثل السؤال الثاني عشر: 
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الحث علي االعتماد علي النفس والتمسك باألرض وأن 

 ل فيها وتعميرها.علي العمأصحابها الحقيقيون هم األقدر 

 
 

 الوحدة الرابعة: مسؤوليتي                                                                                         

   األول: املمتلكات العامة والخاصةالدرس 

 حيحة:أمام العبارات غير الص)×( عبارة الصحيحة وعالمة  أمام ال( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 أتصرف في ممتلكاتي الخاصة كما أشاء .(   ×)    -1

 حينما أريد استعمال أغراض زميلي يتوجب علي االستئذان . (   √ )   -2

 أحافظ علي أثاث املدرسة .(   √)    -3

 تلميذ يكتب اسمه علي موضوع تعبير كتبه زميله لينسبه لنفسه .(  ×)     -4

 مه .من حقي أن ألعب بألعاب أخي دون عل(    ×)   -5

 تعتبر فرشاة األسنان من املمتلكات العامة .(    ×)   -6

 يعرف صاحبها فأرجعها إليه .(   √)    -7
ً
 طفل وجد نقودا

 تعتبر املستشفى من املمتلكات الخاصة .(   ×)    -8

 تشرف الدولة علي املمتلكات الخاصة .(   ×)    -9

 بنت تمنع أختها من استعمال فرشاة الشعر الخاصة بها .(   √)    -10

 ال يستفيد الناس من املمتلكات العامة .(   ×)    -11

 طفل يحافظ علي نظافة غرفته ويرتبها .(   √)    -12

 تلميذ يستخدم األدوات الهندسية الخاصة بزميله دون إذنه .(   ×)    -13

 تلميذ يشوه جدران املدرسة بالكتابة عليها .(   ×)    -14

 سين :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القو : نيالسؤال الثا

 إشارات املرور (  –املنزل  –الشارع  –) املساجد        جميع ما يلي من املمتلكات العامة ما عدا        -1

 حديقة منزلية    (  -  بقالة  ) محل تجاري  (      -السيارة       -)  الشارع                                                     من املمتلكات العامة    -2

 صحح ما تحته خط في العبارات التالية:لسؤال الثالث: ا

 ( فرشاة األسنان –الحقيبة ).       املسجدمن املمتلكات الخاصة  -1

 (أحافظ  )املمتلكات العامة والخاصة.  أهمل  -2

 (الخاصة )          العامة.السيارة من املمتلكات  -3

 أكتب ما تدل عليه العبارات التالية: الرابع:السؤال 
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 (املمتلكات الخاصة)                                                   شياء التي يمتلكها شخص أو عدة أشخاص.هي األ  -1

 ( املمتلكات العامة )   هي مؤسسات ومرافق عامة تشرف عليها الدولة ويستفيد منها جميع الناس. -2

 )علل(أذكر السبب  الخامس:السؤال 

 والخاصة.امة يجب املحافظة على املمتلكات الع -1

 لتبقي جميلة ويمكن استخدامها سليمة 

 والخاصة في حياتنا. أهمية املمتلكات العامة -2

 الترفيه  –التواصل  –أماكن العبادة  –توفر لنا ما نحتاجه مثل الحماية 

 ضرورة استخدام املمتلكات العامة بصورة سليمة. -3

 ألنها ملك للجميع ولتبقي جميلة ويمكن استخدامها .

 السبب:رأيك في املواقف التالية مع ذكر ما  س:سادالل السؤا 

 طالب يعبث بممتلكات زميله أثناء غيابه. -1

 النها ممتلكات خاصة .السبب       ال يعجبنيالرأي / 

 ون في مرافق املستشفى.بثمجموعة من املواطنين يع -2

 النها ملك للجميع السبب             ال يعجبنيالرأي / 

 متالكه خلية نحل فوق سقف بيته.شاب يزعج جيرانه ال  -3

 ألنه يؤذي الجيران .السبب       ال يعجبني الرأي /

 مجموعة من الطالب يحافظون على مرافق وأثاث املدرسة. -4

 النها ملك للجميع ولتبقي نظيفة . السبب            يعجبني /الرأي 

 صبا تقطف األزهار من حديقة املدرسة. -5

 ألنها تشوه منظر الطبيعة.السبب             ال يعجبنيالرأي / 

 .أخي يستخدم فرشاة أسناني -6

 ألنها ممتلكات خاصة .السبب            ال يعجبنيالرأي / 

 صنف املمتلكات التالية إلى ممتلكات عامة وممتلكات خاصة: السابع:السؤال      

 –املحل التجاري  –السيارة الخاصة  –ي أو األجرة السيارة العموم –السوق  –الكتب  –املنزل  –األقالم  –الجامعة  –)الحديقة 

  فرشاة األسنان(  –املسطرة  –املنتزه 

 ممتلكات خاصة                                    ممتلكات عامة                                     

 السوق  –الجامعة  –الحديقة 

  املنتزه –السيارة العمومي أو األجرة         

املحل  –السيارة الخاصة  –قالم األ –الكتب  –ملنزل ا

 املسطرة  –التجاري 

 إذا:ماذا يحدث  الثامن:السؤال 

 املمتلكات العامة. علىلم يحافظ الناس  -

 تصبح غير صالحة االستخدام وغير جميلة .يحدث / 
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 : أكتب تحت الصورة ممتلكات عامة أم خاصة:تاسع السؤال ال

 

 خاصة       -خاصة                                                     السطر الثاني        عامة           خاصة                  السطر األول 

 السؤال العاشر : أكتب في األشكال الفارغة ما توفره لنا املمتلكات العامة والخاصة : 

 

 إجابة السؤال العاشر: 

 االتصاالت     -تنظيم املرور      -الترفيه والتسلية      -التعليم   -الصالة والعبادة 

 ال يعجبني         السبب: عدم احترام النظام واألماكن العامة.

 يعجبني           السبب : احترام املحافظة علي النظام .
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 النظام!ما أجمل  الثاني:الدرس 

 أمام العبارات غير الصحيحة:( )×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 النظام ال يوفر الوقت والجهد .(   ×)    -1

 ال يجب االلتزام بالنظام والهدوء أثناء السير في الشارع .(   ×)    -2

 يجب االلتزام بالزي املدرس ي .(   √)    -3

 إجابة عدة تالميذ علي سؤال املعلم في الوقت نفسه .(   ×)    -4

 ام في البيت فقط .يجب االلتزام بالنظ(    ×)   -5

 تدافع التالميذ عند انتهاء الدوام علي السلم .(    ×)    -6

 للمدرسة .(   √)    -7
ً
 يجب االلتزام بالحضور مبكرا

 أقف في املكان الذي أريد عند شرائي من املقصف .(   √)    -8

 أقوم بدوري في الحفاظ علي النظام من خالل عدم االلتزام به .(   ×)    -9

 م يزيد من التوتر والقلق ويعرض الناس للخطر .النظا(   ×)    -10

 األماكن العامة هي األماكن التي يجب االلتزام بالنظام فيها فقط .(   ×)    -11

 تأخر السيارة عن موعدها الرسمي يؤدي إلي وصول الطالب إلي مدرسته في الوقت املحدد .(   ×)    -12

 النظام أساس نجاح العمل وإنجازه .(   √)    -13

 البنوك واملستشفيات من املؤسسات التي تحافظ علي النظام .(   √)    -14

 ساعة تنظيم الدوام من األدوات الحديثة التي تحافظ علي النظام . (  √)    -15

 يؤدي النظام والترتيب إلي النجاح في العمل . (  √)    -16

 تعد الفوض ى وعدم الترتيب من األسباب التي تؤدي إلي النجاح . (   ×)   -17

 من املعلم .نلت(   ×)    -18
ً
 زم بالنظام داخل املدرسة فقط خوفا

 علي النظام في الشارع .(   √)    -19
ً
 أعبر الطريق من ممر املشاة حفاظا

 في تحقيق النظام في املؤسسات العامة .(    √)   -20
ً
 هاما

ً
 تلعب األجهزة االلكترونية دورا

 الفراغ:أكمل السؤال الثاني: 

 شاشة املراقبة وساعة تنظيم الدوام.ي تحقيق النظام من األجهزة التكنولوجية التي تسهم ف -1

 في تحقيق  -2
ً
 هاما

ً
 النظام .تلعب األجهزة االلكترونية دورا

 من ممر املشاة من صور االلتزام بالنظام في الشارع عبور الطريق  -3

 املشاركة وااللتزام فيه .النظام في املدرسة  علىمن صور املحافظة  -4

 املستشفى والبنوك واملدارس واملساجد بالنظام فيها  من األماكن التي يجب أن تلتزم -5

 الصحيحة:اختر اإلجابة السؤال الثالث: 

 واملطارات.يحقق النظام في املؤسسات العامة والخاصة مثل البنوك واملشافي والوزارات  -1

 [جميع ما سبق صحيح    -قبة   شاشة املرا   -ساعة تنظيم الدوام       -]نظام الدور االلكتروني                            
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 أكتب املصطلح الدال علي العبارة التالية  الرابع:السؤال 

 .  (اتباع النظام  ) 
ً
 يسهل حياة الناس ويوفر الوقت والجهد والراحة ويعطي األشياء جماال

 للسلوكيات اآلتية:
ً
 السؤال الخامس: اقترح حال

 أنصحها بترتيب الكتب وأعلمها وأساعدها.                                      تها. طالبة ال تتبع النظام في ترتيب كتبها في غرف -1

 أنصحه وأعلمه ترتيب مالبسه.                طفل ال يتبع النظام في وضع مالبسه في املكان املخصص لها -2

3- .
ً
  أناقشه باملحافظة على النظام                                                               طالب يصل إلى املدرسة متأخرا

 السؤال السادس: ما النتيجة املترتبة علي:

 ضياع الوقت   -توتر الناس    -صعوبة الحياة  عدم اتباع النظام.  -1

 توفير الوقت والجهد   -سرعة اإلنجاز  اتباع النظام إلنجاز األعمال . -2

  نجاح اليوم املفتوح    رق متنوعة.تنظيم اليوم املفتوح عن طريق تقسيم املهام علي ف -3

 النظام .                 ارتدي الزي عند الذهاب إلي املدرسة  -4

  السؤال السابع: أذكر السبب

 يوفر الوقت والجهد والراحة ) ال تسبب فوض ي وضياع للوقت ( السبب: أهمية اتباع النظام في الحياة. -1

 مع ذكر السبب: السؤال الثامن: )أ( ما رأيك في الصور التالية

 

 ال يعجبني رأيي:                                                                                                يعجبني  رأيي: 

 الفوض ى وعدم النظام السبب:                                                             احتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام النظام السبب: 

 

 ال يعجبني رأيي :                                                                                                    يعجبنيرأيي : 

 الفوض ى وعدم النظافة وضياع الوقت السبب :                                                           احترام النظام والترتيب   السبب:
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 )ب( أذكر نوع السلوك ورأيك فيه مع ذكر السبب:

 

 نظام الدور االلكتروني نوع السلوك: 

 يعجبنيرأيك فيه: 

 احترام النظام السبب: 

  السؤال التاسع: صل الجملة بالكلمة الدالة عليها:

 نظام الدور االلكتروني )                 ( -1

 

 

 

 شاشة املراقبة                 )                  ( -2

 

 

 

 ساعة تنظيم الدوام      )                 (  -3

 

 

 
 

 السؤال العاشر: كيف أحافظ على النظام في كل من:

 أزور املريض في الوقت املحدد  /  عدم اصطحاب األطفال  /  عدم إطالة زيارة املريض املستشفى  -1

 افظ علي الصالة  /  قراءة القرآن بصوت منخفض .أحاملسجد  -2

 ألتزم بالطابور .   مقصف املدرسة. -3

 ألتزم باللعب  /   عدم إحداث فوض ي .     ملعب املدرسة  -4

 السؤال الحادي عشر: كيف تساهم كل من األجهزة االلكترونية التالية في تحقيق النظام.

 تحقق النطام في العمل ساعة تنظيم الوقت . -1

 مراقبة الناس في تصرفاتهم وأعمالهم .املراقبة .شاشة  -2

 يساعد في نجاح العمل وترتيبه نظام الدور االلكتروني . -3

 ما رأيك في الصور التالية مع ذكر السبب. عشر:السؤال الثاني 

 يعجبني الرأي: 

 ألن االلتزام بالنظام يوفر الوقت والراحة والسالمة السبب: 
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 ال يعجبني الرأي: 

 ألنه يسبب ضياع الوقت والتوتر : السبب

 
  الدرس الثالث: بيئتي مسؤوليتي

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 تتكون البيئة من ماء فقط . (  ×)    -1

 ال يعيش اإلنسان في البيئة . (  ×)    -2

 ئة .الحيوانات جزء من البي (   √)   -3

 حماية البيئة مسؤولية الجميع . (   √)   -4

 حرق النفايات يحافظ علي البيئة . (  ×)    -5

 مدرستي ومدينتي وبيتي جزء من البيئة . (  √)    -6

 يجب أن نزرع األشجار بجانب الطريق . (  √)    -7

 نستفيد من النفايات في بعض الصناعات . ( √)     -8

 يات .ال يمكن االستفادة من النفا ( ×)     -9

 عند شربي العصير أرمي الزجاجة البالستيكية علي األرض . (  ×)    -10

 أشارك في الفعاليات الوطنية الفلسطينية . (  √)    -11

 بناء املستوطنات علي األرض الفلسطينية ال يخالف القانون الدولي . (   √)    -12

 يوم األرض من املناسبات الوطنية التي يحييها الفلسطيني . (  √)    -13

 من مظاهر حماية البيئة إلقاء الحيوانات امليتة في نبع املاء والبحر . (  ×  )  -14

 يحصل اإلنسان علي كل ما يحتاج من ماء وهواء من البيئة . (  √)    -15

 إهمال الزراعة من طرق املحافظة علي البيئة . (  ×)    -16

 نعمل علي وضع القمامة في أكياس بالستيكية . (  ×)    -17

 فات الطعام علي شاطئ البحر عادة حسنة .ترك مخل (  ×)    -18

 نحمي أرضنا من املحتل بتعميرها وزراعتها . (   √)   -19

 يجب علينا دعم املزارعين الفلسطينيين الذين تتعرض أرضهم لالنتهاكات اإلسرائيلية .(   √)    -20

 ن الدولي .تعتبر املستوطنات التي أقامها االحتالل اإلسرائيلي علي أرضنا مخالف للقانو (   √)    -21

 العبارة التالية: علىأكتب الدال السؤال الثاني: 

 وماء.( املكان وما فيه من مكونات حية كالنباتات والحيوانات ومكونات غير حية كالهواء البيئة) -1

 .   30/3مناسبة وطنية يحييها الفلسطيني بزراعة األشجار في األرض في  (يوم األرض ) -2

 القوسين:صحيحة مما بين اختر اإلجابة ال الثالث:السؤال 

 القرية   (   -املدينة      -  البيئة مكان يحيط باإلنسان يتكون من كائنات حية وغير حية  )  -1

 ( جميع ما سبق   -غير حية     -من مكونات البيئة كائنات                                                      ) حية    -2
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 (  جميع ما ذكر   -املدرسة     -) املاء                                                             من أجزاء البيئة              -3

 ( جميع ما ذكر  –حمايتها من االحتالل  –أحافظ علي البيئة الفلسطينية من خالل   ) دعم املزارعين  -4

 (الجميع    -األسرة     -) املدرسة               حماية البيئة مسؤولية                                              -5

 قطع األشجار (   -حرق النفايات    -  توفير سالت مهمالت)                       نحافظ علي البيئة من خالل                          -6

 تحت األشجار  (  -  أماكنها املخصصة –) جانب الطريق                    نضع القمامة في                                                   -7

 النظافة   (    -النظام      -) االحتالل                      املحافظة علي البيئة يحمي الوطن من          -8

 حية:كائنات حية وغير  إلىصنف مكونات البيئة السؤال الرابع: 

 اإلنسان( –الحجر  –املاء  –الهواء  –الشمس  –حيوانات ال –األشجار  –الصخور  –النبات  – )التربة

 كائنات غير حية                                  كائنات حية                                 

 الصخور     -التربة                األشجار    -النبات       

 الهواء   -الشمس     الحيوانات 

 الحجر    -املاء       األشجار

  ب(:اختر من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )السؤال الخامس: 

 املجموعة )ب(                   )أ(املجموعة    الرقم 

 البيئة                 (      3)       زراعة األشجار  1

 انتهاك للبيئة                 (      4)       بقايا الطعام  2

 تستخدم أرصدة لألرض               (      2)       ش فيها اإلنسان يعي 3

 حماية البيئة             (       1)       قطع األشجار  4

 

 ضع دائرة حول مكونات البيئة الحيةالسؤال السادس )أ( 

 الحيوانات   -الشمس    -الهواء      -املاء      -التربة   -   النباتات

 السبب:ك مع ذكر ما رأي)ب( 

 يعجبني       يحافظ على نظافة البيئة                         عليها.تنظيم حملة توعية حول أهمية البيئة واملحافظة  -1

 بيئة نظيفةيعجبني                                                                                                       النظافة.تنظيم حمالت  -2

 يعجبني                بيئة نظيفة   /    تجميل البيئة       / تقليل التلوث           البيئة.تنظيم حملة زراعة األشجار والنباتات في  -3

 يعجبني      تقليل التلوث                   أكياس وسالل املهمالت واستخدامها  حملة توفير تنظيم  -4

  ة علي:ما النتائج املترتب)ج( 

 نحافظ على بيئتنا من التلوث التزام الجميع بحماية البيئة؟  -1

  وتستخدم ألغراض جديدة نحافظ علي بيئتنا من التلوثإعادة استعمال النفايات؟  -2

 يتلوث الهواء وتقل نسبة األكسجين قطع األشجار من البيئة؟  -3
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  لو:ماذا يحدث )د( 

 وتكون غير صالحة للحياة تتلوث البيئة لم نحافظ ونحمي البيئة؟  يحدث  -1

 تتلوث البيئة لم ندافع عن بيئتنا الفلسطينية؟ يحدث  -2

  السبب:أذكر السؤال السابع: 

 تقليل التلوث البيئي والنفايات مفيدة؟ أهمية إعادة استعمال النفايات في أشياء  -1

 اثنا .لتعزيز انتماءنا لوطننا ونقل تر الفلسطينية؟ أهمية املشاركة في الفعاليات الوطنية  -2

 يحصل منها االنسان علي احتياجاته من ماء وهواء وغذاء .لإلنسان؟ أهمية البيئة  -3

 تجمل البيئة وتنقي الهواء .الطريق؟ أهمية زراعة األشجار بجانب  -4

 للمحافظة عليها من التلوث البيئة؟ أهمية حماية  -5

 من:كيف يمكن أن نستفيد السؤال الثامن: 

 ستخدامها للزينة .أوراق وا   ورق الصحف اليومية  -1

 في الزراعة                إطارات السيارات  -2

 للزينة     املالبس القديمة  -3

 للزراعة    /   للزينة   الزجاجات البالستيكية  -4

 التالية:للمشكالت اقترح حال السؤال التاسع: )أ( 

 .عدم رمي القاذورات فيها  /   معالجة مياه الصرف الصحي تلوث املياه . -1

 دعم املزارعين واملشاركة في الفعاليات الوطنية .االحتالل لألراض ي الفلسطينية .مصادرة  -2

 أنصحه بعد قطفها                طفل يقطف األزهار من الحديقة رأيت :إذاكيف تتصرف )ب( 

 منها:صل بين النفايات وطريقة االستفادة )أ(  العاشر:السؤال 
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 أن نستفيد منها :أكتب اسم الصورة وماذا يمكن ) ب (  

 

 إجابة السؤال العاشر رقم ) ب ( 

 السطر األول: زجاجات فارغة                       للزينة 

 السطر الثاني:  كرتونة بيض                        للزينة 

 السطر الثالث : كرتون                                   للزينة

 ستيكية(        للزراعة السطر الرابع :  دلو ) أوعية بال 
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 الدرس الرابع: أنظم وقتي

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 تنظيم الوقت يساعد علي الفشل .(   ×)    -1

 يجب علينا القيام بما هو مفيد الستغالل وقتنا بشكل ٍ سليم . (  √)    -2

 ال نستطيع القيام بأعمال مختلفة في اليوم الواحد. (   ×)    -3

 يسمح لي الوقت بتأجيل زيارة الطبيب . (   ×)    -4

 ال يسمح لي الوقت بتأجيل مشاهدة التلفاز . (   ×)    -5

 جميع األعمال يمكن مشاهدتها . (   ×)    -6

 يمكن إلغاء بعض األعمال الغير مهمة . (  √)    -7

 بأنشطة مفيدة .نقض ي وقت فراغنا  (  √)    -8

 أرتب أعمال حسب األولوية . (   √)   -9

 يصبح الوقت كافي ومريح عند ترتيب أعمالنا . (  √)    -10

 من الصعب القيام بأعمال وأنشطة متعددة في اليوم الواحد أو األسبوع . (    ×)   -11

 أتعلم في املدرسة حسب البرنامج املدرس ي . (  √)    -12

 لها لصالح أعمال أكثر أهمية .هناك أعمال نقوم بتأجي (  √)    -13

 أهمية وتأجيل املهمة .نقوم باألعمال األقل  (    ×)   -14

 يحتاج الوقت منا أن نرتب األعمال واألنشطة حسب األولويات .(    √)   -15

 القيام باألعمال املفيدة يجنبنا امللل والضيق . (   √)   -16

 . اللعب املتواصل يؤدي إلي اهدار الوقت دون فائدة (  √)    -17

 ال نستطيع استرجاع الوقت املهدور .(   √)    -18

 قضاء وقت الفراغ بأعمال وأنشطة مفيدة يجنب امللل والضيق (   √)    -19

 تأجيل العمل ينفع اإلنسان .(    ×)    -20

  القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الثاني:السؤال 

 (سبقجميع ما  –وجود دفتر مالحظات  –جدول أسبوعي  )وضع                                     من وسائل تنظيم الوقت  -1

 أمزق الكتب ( –أتشاجر مع أخي  – مساعدة أمي)                                عندما أشعر بامللل أقوم ب    -2

 (  جميع ما ذكر   -اللعب    -) الرسم                                 في وقت فراغي أقوم ب             -3

 اللعب(تخصيص وقت  – اللعب وقت الدراسة –مساعدة الوالدين  –الدروس  )مراجعة                                      جميع ما يلي أعمال نافعة ما عدا  -4

 مؤذية   (   -مفيدة    -غير هامة     -)  ضارة                               نستغل وقت الفراغ بأشياء    -5

 (صحيحجميع ما سبق  -باألهم القيام  –إلغاء أعمال غير هامة  –األعمال األقل أهمية  )تأجيل عمالنا حسب األولويات عن طريق نقوم بترتيب أ -6

 سل( لنتغلب على الك –نهتم بتنفيذ األعمال التي يمكن تأجيلها  – ننظم وقتنا حسب أولوياتنا)                            نقوم بإعداد جدول ألعمالنا حتى  -7

 تهميش(  -تخطيط   -تأجيل   -إهمال )             األعمال واألنشطة التي نقوم بها بحاجة إلى  -8

 ب +ج  (   –مشاهدة التلفاز  –اللعب  – حل الواجبات املدرسية)                               من االعمال التي ال يمكن تأجيلها  -9
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 السؤال الثالث: ما رأيك مع ذكر السبب؟

 ظيم حملة توعية حول أهمية البيئة واملحافظة عليها.تن -1

 ألنه يحافظ على البيئةالسبب:         يعجبني الرأي: 

 تنظيم حمالت النظافة. -2

 ألنه يحافظ على البيئة من التلوث.السبب:         يعجبني الرأي: 

 تنظيم حملة زراعة األشجار والنباتات في البيئة. -3

 ألنه يجمل البيئة ويحافظ عليها.السبب:        يعجبنيالرأي: 

 تنظيم حملة توفير أكياس وسالل املهمالت واستخدامها. -4

 ألنه يحافظ على البيئة.السبب:    يعجبني  الرأي:

 استغالل الوقت في أشياء مفيدة. -5

 الستثمار الوقت وعدم اضاعته بال فائدة.السبب:         يعجبنيالرأي: 

 طالب يخطط لعمل جدول للمذاكرة. -6

 الوقت والجهد  ر يوف السبب:         يعجبنيرأي: ال

 شخص ال ينظم وقته. -7

 يشعر بامللل والضيق وال يستثمر وقته في ش يء مفيد .السبب:       يعجبنيال  الرأي: 

 طالب يضيع وقته في اللعب. -8

 يفشل في دراسته وحياته السبب:     ال يعجبنيالرأي: 

 طالب يمارس هواياته في وقت الفراغ. -9

 يستثمر وقته بما هو مفيد ونافع السبب:    يعجبنيي: الرأ

 طالب عندما يشعر بامللل يقوم بقراءة الكتب. -10

 . يستثمر وقته بما هو مفيد ونافعالسبب:     يعجبنيالرأي: 

 ما النتائج املترتبة علي: الرابع:السؤال 

 يد ونافع توفر الجهد واستغالل الوقت بما هو مفتنظيم أعمالنا اليومية واألسبوعية؟ -1

 وضع جدول للدراسة في فترة االمتحانات؟  -2
ً
  يصبح الوقت كافيا ومريحا
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 توفير الوقت والجهد ترتيب األعمال حسب وقتنا؟ -3

 يجنبنا الشعور بامللل والضيق قضاء وقت فراغنا بأنشطة مفيدة؟  -4

 صنف األعمال التالية حسب أهميتها:السؤال الخامس: 

 الخروج في نزهة( –مراجعة الطبيب  –الذهاب للمدرسة  –مشاهدة التلفاز  –درس ي حل الواجب امل  -)مساعدة الوالدين 

 أعمال ال يمكن تأجيلها                           أعمال يمكن تأجيلها                           

 حل الواجب املدرس ي  -مساعدة الوالدين  مشاهدة التلفاز  

 مراجعة الطبيب –الذهاب للمدرسة  الخروج في نزهة

  السادس:السؤال 

 الستثمار الوقت علي نحو أفضل . بم تفسر: نخطط ألنشطة وأعمال التي نقوم بها؟ -1

 الفراغ؟وقت  بم تفسر: أهمية القيام باألعمال املفيدة -2

 كالرسم والقراءة واملساعدة في األعمال املنزلية .للقيام باألنشطة املفيدة 

 الستثمار الوقت علي نحو أفضل . بها؟وم أهمية التخطيط لألنشطة التي أق -3

  ما نتيجة ترتيب األعمال حسب األولويات؟ -4

. النتيجة:        
ً
 ومريحا

ً
 يصبح الوقت كافيا

 ما النتيجة املترتبة على التخطيط الجيد لألعمال التي نقوم بها؟ -5

 توفير الوقت والجهد النتيجة: 

 الوقت.عمال وضيق اقترح حل ملشكلة التوتر والقلق نتيجة ازدحام األ  -6

 تنظيم وترتيب االعمال باعداد جدول لتنفيذها 

 ب:من خالل الصور يمكن أن نشغل أوقات الفراغ السؤال السابع: 

 املساعدة في األعمال املنزلية.4                  األلعاب ..3                  الرسم .2               القراءة.1
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 اعلأنا مواطن ف الخامس:الدرس 

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)السؤال األول: ضع عالمة 

 املواطن الفاعل يقوم بأعمال تطوعية دون أجر .(    √)   -1

 يسهم العمل التطوعي في تقوية الروابط والتكافل بين الناس .(    √)    -2

 هدف العمل التطوعي خدمة الشخص .(   ×)    -3

 األعمال التطوعية تكون مقابل أجر .(    ×)    -4

 ينمي العمل التطوعي االنتماء للوطن ويحل مشكالتهم .(   √)    -5

 نتعرف علي أصدقاء جدد خالل قيامنا باألعمال التطوعية .(    √)   -6

 ليس من الضروري أن تكون أفكاري مفيدة لآلخرين أثناء املبادرة بعمل ما .(   ×)    -7

 قناع اآلخرين في املشاركة بفعالية في االنتخابات .أشارك في ا(    √)   -8

 أبادر في إزالة األذى عن الطريق .(   √)    -9

 من غير الهام املشاركة في الفعاليات الوطنية . (   ×)    -10

 املواطن الفاعل هو الذي يشارك في األنشطة التطوعية .(   ×)    -11

 نشطة التي تعود بالفائدة علي مجتمعي .أنا مواطن فلسطيني أفعل الخير وأشارك في األ(   √)    -12

 التبرع بالدم من األعمال التطوعية التي يقوم بها الفرد لخدمة اآلخرين .(   √)    -13

 ليس من واجبي أن أقوم بزراعة األشجار في مدينتي . (  ×)     -14

 تسهم األنشطة الوطنية في تحرير الوطن وبنائه .(   √)    -15

 في قلة الترابط بين الناس . يساهم العمل التطوعي(   ×)    -16

 املواطنون الفاعلون يطورون ويبنون مجتمعهم .(   √)    -17

 أبادر في التضامن مع الناس في أفراحهم وفي أحزانهم .(  √)     -18

 املشاركة في االنتخابات حق وواجب علي كل فرد في مجتمعنا .(    √)   -19

 يبني املواطنون الفاعلون مجتمعهم ويطورونه .(    √)   -20

 السؤال الثاني: أكتب املصطلح الذي تدل عليه العبارات اآلتية:

هو الشخص الذي يفعل الخير ويشارك في أنشطة تطوعية اجتماعية تعود بالفائدة على املجتمع الذي يعيش فيه.   -1

 (املواطن الفعال )

 وتهدف  -2
ً
 (التطوع خدمة اآلخرين. ) إلىأعمال ال يتقاض ى عليها املواطن أجرا

 بم تفسر: ثالث:الالسؤال 

 أهمية العمل التطوعي -1

 تعود بالفائدة علي املجتمع الذي نعيش فيه وتقوية الروابط والتكافل بين الناس السبب: 

 أهمية املبادرة  -2

 تساهم في منفعة اآلخرين والتضامن مع الناس ومساعدتهم .السبب: 

 بين الناس ولبناء وطنه .تعزيز املحبة والخير السبب :  الوطنية.أهمية املشاركة في األنشطة  -3
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 علي:ما النتيجة املترتبة  الرابع:السؤال 

 انتشار الخير واملحبة وبناء الوطن .مشاركة املواطن في األنشطة التطوعية االجتماعية . -1

 خدمة اآلخرين وزيادة الترابط بين الناس  مريض.التبرع بالدم لشخص  -2

 تحرير الوطن .املساهمة في مشاركة املواطن في األنشطة الوطنية . -3

 زيادة الترابط والتكافل بين الناس أعمال الخير التي يقدمها املواطن للناس . -4

 لن تنتشر املحبة والترابط .رفض شخص تقديم املساعدة لجيرانه . -5

 سينهزم الفريق في املباراة .عدم تعاون أعضاء فريق كرة القدم مع بعضهم البعض . -6

 ة األراض ي الفلسطينية سرق  تجريف االحتالل ألشجار الزيتون  -7

  ماذا يحدث لو لم:السؤال الخامس: 

 تهدم املجتمع وال نتطور أكن مواطن فاعل باملجتمع.  يحدث:  -1

 تنتشر الكراهية وال يساهم في بناء الوطن وتحريره .يقدم املواطنون األعمال الخيرية ملجتمعاتهم. يحدث:  -2

 اهية وال يساهم في بناء الوطن وتحريره .تنتشر الكر لم يقم املواطنون بأعمال تطوعية. يحدث:  -3

 ال أنفع اآلخرين لم أبادر في املشاركة في االنتخابات.  يحدث:  -4

 ما رأيك في التصرفات اآلتية، وملاذا؟السؤال السادس: 

 شخص يبادر في تنظيف الشارع. -1

 يقدم املنفعة والخير لآلخرينالسبب:      ييعجبن الرأي:

 م بوجود مشكلة في إنارة الشارع.تيسير اتصل بالبلدية وأخبره -2

 يقدم املنفعة والخير لآلخرين السبب:   ييعجبنالرأي: 

 طلبت منك والدتك القيام بكل األعمال املنزلية. -3

 للمساعدة السبب:     ييعجبنالرأي: 

 مواطن قام بالتبرع بالدم ألحد املرض ي. -4

 يقدم املنفعة والخير للمريض .السبب:    ييعجبنالرأي: 

 فض تقديم املساعدة لجيرانه.شخص ير  -5

 ضعف الترابط والتكافل السبب:   ييعجبنالرأي: 

 صنف هذه الصفات إلى صفة املواطن الفاعل واملواطن الغير فاعل:السؤال السابع: 

 متضامن(   -ممتنع   -مشارك   -منعزل   -مبادر   -نشيط   -متردد   -)متعاون                              

 مواطن غير فاعل                            مواطن فاعل                                      

 ممتنع      -منعزل             -متردد             متضامن     -مشارك         -مبادر        -نشيط       -متعاون  

  السؤال الثامن: ما نوع السلوك وما رأيك فيه مع ذكر السبب؟ 
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 التبرع بالدم  السلوك: نوع -1

   فيه: يعجبني رأيك 

 اآلخرين  السبب: مساعدة

 

 

 حديقة املدرسة السلوك: زراعةنوع  -2

 يعجبني  رأيك فيه: 

  ةئيبلا ليمجتالسبب: 

 

 

  عر او شلا السلوك: تنظيفنوع  -3

 يعجبنيرأيك فيه: 

  ةئيبلا ليمجتالسبب: 

 

 

  ةبكنلا ي ر كذ ءايحانوع السلوك:  -4

 يعجبنيرأيك فيه: 

 وبنائه. نطو لا ر ير حت يف مهاستالسبب: 

 

  تاباختنال ا يف إيجابي املشاركةنوع السلوك:  -5

 يعجبنيرأيك فيه: 

  هر ير حتو  نطو لا السبب: بناء

 

  قير طلا نع األذى السلوك: إزالةنوع  -6

 يعجبنيرأيك فيه: 

 قير طلا نع األذى إزالة السبب:
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