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 "في قريتنا عرس "الدرس األول

  تحلق حول    -   علىمحمولا    -استقبل بـ     - إلىحب ص  -  أعدلـ   –في  : نقيماللغويةالتراكيب 
 .الهادئةالجميلة الوادعة: شبه القرية بالفتاة الجميلة  : قريتناالجمالمواطن 

 عريسنا عنتر عبس: شبه العريس بالفارس الشجاع.                
النجوم: شبه الحاضرين  شبه القمر بين        شبه القمر في مطلعه: شبه العريس بالقمر في جماله.

                                  بالنجوم.
                                قد أعد جيداا  )  توكيد (             ما أجمل األعراس في قريتنا   ) تعجب (                   اللغوية: األساليب 

 شبه القمر في مطلعه ) تشبيه (                           تعجب(  )  بدعه!أعريسنا ما       قد صحبنا أبي ذات ليلة ) توكيد (
 ي  (ريته يدوم  )  دعاء وتمن 

 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 األعراس العرس أقبح أجمل أحلي / أروع أجمل

 القري القرية القبيحة الجميلة الهادئة المطمئنة الوادعة

 الساحات الساحة المضطربة الوادعة ننتعاو نشترك

 ليالي ليلة الخاصة العامة ننظم نقيم

 أخوات أخت الصغيرة الكبيرة الفناء الساحة

 سهرات سهرة سيئا   جيدا   في أحد األيام ذات

 المدعوون المدعو توديع استقبال جهز / حضر أعد

 المسارح المسرح الظلمة اإلنارة ترحيب استقبال

 األكتاف الكتف خرج دخل ائرينالز المدعوين

 الحاضرون الحاضر يزول يدوم اإلضاءة اإلنارة

 المواويل الموال يخلع يلبس مرفوعا   محمول  

 الشباب الشاب بداية نهاية األغاني األهازيج

 األقمار القمر ذهبنا رجعنا ظهوره مطلعه

 النجوم النجمة تعساء/ حزين مسرورين التف تحلق

 أزيان زين   بدأوا أخذوا

 أهازيج أهزوجة   يكررون/ يقولون يرددون

 محمولون محمول   مثل شبه

 فرق فرقة   اسم قبيلة عبس

 أعضاء عضو   أغاني شعبية المواويل

 ألوان لون   يبقي يدوم

 أهالي أهل   جميل / أفضل زين

 مسرورين مسرور   أجمل / أروع أبدع

     ليته / للتمني ريته

     ربي شجاعفارس ع عنتر

     مالبس تراثية فلسطينية القمباز والكوفية

     ما ورثه األبناء عن األجداد التراث

     أشكال ألوان

     سلم صافح

     عدنا رجعنا

     آلت موسيقية الشبابة، اليرغول

     ألحان أنغام

     سعداء مسرورين
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  تليها:أجب عن األسئلة التي  التالية ثماقرأ الفقرة 
أجمَل األعراَس في قريِتنا الجميلِة الوادعِة! ففي العرِس نشترُك جميعاا، نقيُم العرَس في  ما

الكبيرة، وقد َصِحبنا أبي ذات ليلٍة أنا وأختي تال إلى سهرِة عريٍس، كاَن المكاُن  الساحِة العامةِ 
 قد ُأِعدَّ جيداا لستقباِل الَمدعوين: المسرُح، والكراسي، ومكبراُت الصوِت واإلنارة.

 تتحدث الفقرة السابقة عن .................................... .1
 ............................ادعة؟ .................كيف تكون األعراس في قريتنا الو  .2
 ..................ي الفقرة؟ .....................أين يقيم أهل القرية أعراسهم كما ورد ف .3
 ............................................. القرية؟من يشترك في إقامة العرس في  .4
 ................................................... وابنته؟ين اصطحب األب ابنه أ .5
 .........................لماذا أعد المكان جيداا؟ ................................... .6
 .................................المدعوين؟ .......كيف استعد أهل العرس لستقبال  .7
 علىهات من الفقرة ما يدل  البعض.تعاون أبناء القرية مع بعضهم  علىفي الفقرة ما يدل  .8

 ذلك.
......................................................................................... 

 ...؟ ............................. )الوادعة(مقصود بكلمة ما ال الوادعة(الجميلة  )قريتنا .9
]ففي العرِس نشترُك جميعاا، نقيُم العرَس في الساحِة العامِة الكبيرة[ بم يوحي التعبير  .10

 السابق؟ ..............
 .........)أعد جيداا( استخدم الفعل )أعد( بمعني آخر في جملة.  .................. .11
جمع     العامة( ..................)مضاد   كلمة )أعد(...................مرادف  .12

  ............مكان( ..)
 [نهي تعجب، استفهام، ]نفي،        األسلوب؟نوع  قريتنا.ما أجمل األعراس في  .13
 [شرط نفي، توكيد، ،]شك األسلوب؟نوع  مدعوين.الكان المكان قد أعد جيدا لستقبال  .14
نتيجة    -تعليل   ] ( عالقة الجملة الثانية باألولي )قد أعد جيداا لستقبال المدعوين .15

 [تضاد    -ترادف    -
 [المساعدة   ،  المشاركة  ،   كل ما ذكر    ،التعاون ]علي      تعبير يدل  جميعاا(العرس نشترك  )ففي .16
      .،....متضادتان استخرجهما ......................في الفقرة كلمتان  ورد .17
 -خط: فرق في المعنى بين ما تحته  .18
 ......(..)............     غزة.في مدينة نقيم نحن    ..........().........  العامة.العرس في الساحة  نقيم
 صديقي من المتفوقين )......................(أعد  )........................(     ن   المكان للمدعوييأعد 
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الشمال عند عبور الشارع ذات اليمين و  ذاتأنظر )........................( أخالق حميدة ذات منار   
....(......)..... 

 ...........................................جملة مفيدة . ( فيفي نقيم)اللغوي  وظف التركيب .19
 السابقة.وضح الجمال في العبارة  الوادعة(ريتنا الجميلة أجمل األعراس في ق )ما .20

.......................................................................................................... 
 -اللغوي: النمط  حاك .21

  األعراس في قريتنا الجميلة!   ما أجمل -أ
............................................................. 

  .قد صحبنا أبي ذات ليلة إلى سهرة عريسو  -ب
........................................................ 

الجمال في العبارة السابقة  الوادعة[ وضحالجميلة  ]قريتنا  .22
................................................. 

دخل العريُس محمولا على األكتاِف، اسَتْقَبَله الحاضروَن بالغناِء والمواويل واألهازيج الشعبية، 
تحلَّق الحاضروَن حول العريس، وأخذوا يرددون: َعريسنا زين الشباب، زين الشباب عريسنا، 

سنا ما أبدعُه، شبه القمر في مطلِعُه، عريسنا َعريسنا عنتر عبِس، عنتر عبِس عريسنا، عري
 ريتُه يدوم، شبه القمر بين النجوم.

 السهرة؟.كيف دخل العريس 1
............................................................................ 

 العريس؟. كيف استقبل الحاضرون 2
.................................................................... 

 ذلك؟وعالم يدل  أكتافهم؟. من الذين حملوا العريس علي 3
............................................................................................. 

أذكر هذه الصفات  الصفات.. وصفت األغنية الشعبية العريس بأجمل 4
............................................................................................. 

 األغاني؟. ماذا تمني الحاضرون للعريس وهم يرددون 5
.................................................... 

 األغنية؟. أذكر مظاهر خلق هللا التي ذكرت في 6
........................................................... 

 .بعضهم................... هات من الفقرة ما يدل على أن أهل القرية متعاونون ويحبون 7 
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 أعراسهم؟. ما واجبك نحو اآلخرين في 8
......................................................................... 

مفرد ......  جمع زين ............  ...... مضاد يدوم .....   مرادف األهازيج ......... .9
 ............. هازيجاأل

 تعبيرك.. ضع التراكيب التالية في جملة من 10
 ............................................................." استقبل ب " ................

 ................................................" ........................... على" محمولا 
 التالية:. وضح الجمال في العبارات 11
عريسنا عنتر عبس  -أ

................................................................................ 
شبه القمر بين النجوم -ب

............................................................................ 
تحلق الحاضرون حول العريس  -ج

................................................................... 
 السابق؟بم يوحي التعبير  .والمواويل واألهازيج الشعبية الحاضرون بالغناء هاستقبل . 12

............................................................................................. 
 . اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 31
 [    أهل العريس - الحاضرون   -  العريس] على  استقبله( يعود) في كلمةير الضم الحاضرون.استقبله  .1
 محمولا على األكتاف[ -راكباا على حصان  -]ماشياا ..................   استقبل الحاضرون العريس ... .2
                                                                                   على ....................أكتافهم يدل  علىحمل الناس للعريس  .3

 خاصة[أن العريس ذوي احتياجات   -للعريس حبهم   -الحقد والكراهية  –للعريس  ]كرههم
 مول   [   -أموال      -مال        - ]موال...................               . مفرد كلمة " مواويل " ....4
 نفي[   -تعجب   -توكيد    - ]استفهام        نوع األسلوب السابق ................    أبدعه( )ما. 5
 تعليل[  -نتيجة   -تضاد    - ]ترادفدع[ عالقة ................. ما أب  -بين ]ما أجمل . العالقة 6
 [، ابتعد   تشتت   ، شكل حلقة   ،   تفرق  ]                                          تحلق مرادف -7
 [   ذهب    ،    ودع  ،    غادر   ،    رحب  ]                                        استقبل مضاد . 8

وترفع الصوت عبر مكبرات الصوت  الشارع،ما رأيك في عائلة تقيم حفل زفاف ابنها في  . 14
ولماذا؟  الليل؟إلى وقت متأخر من 

............................................................................................ 
  خط:المعني بين ما تحته . فرق في 51
 .... () ..........     المدعوون يرددون  أخذ    ............. () ...   الحاضرون حول العريس  تحلق -
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 ...... () ........تيسير الكتاب من زميله  أخذ    .......... (.) .....العصافير مسرورة في الجو   تحلق -
 ..... () .........  الرجل حقه من اللص  أخذ    ............. () ...        عر طفلتها     األم شتحلق  -
      التالية:. ما نوع األساليب 61
شبه القمر في مطلعه ..............................                     .......            عريسنا ما أبدعه ............ -

 ................ريته يدوم .............
 .....................................إيجابية.استخرج من الفقرة قيمة . 17

 ................الفقرة.بحيث تكون بمعنى مغاير لما في  جملة مفيدةفي  أخذوظف كلمة  -18  
 ...............................   ما أبدعه! : عريسناالتاليحاك النمط اللغوي  . 19

 

 ........................................................... العرس؟.من شارك في 1
 ...................................الدبكة؟ ................ل عضو في فرقة اذا يلبس كم. 2
 ............................................ العرس؟الدبكة الشعبية في  شاركت فرقة. كيف 3
 ........................ ما اآللت الموسيقية التي تستخدمها فرقة الدبكة؟ ................4
 ........................................................ العرس؟. صف شعور الحاضرين في 5
 .....................................ماذا فعل الحاضرين في نهاية السهرة؟ .................. 6
 ........................................................... بيتهم؟ إلىكيف عادت تال وأبوها . 7
 .................................... لماذا رجع الحاضرين إلى بيوتهم مسرورين؟ .............8
 ....................................... اذكر بعض العادات الحسنة في األعراس؟ .............9

...........  جمع الكوفية ..... ف القمباز .............. مضاد رجعنا................ مراد10
 مفرد ألوان ............

. ضع التركيب " شارك في " في جملة من تعبيرك. 11
.............................................................. 

 . فرق في المعنى بين ما تحته خط:21
 )...................(      طالبة محبوبة     أنغام     ).....................(               في الفرقة. عضوكل  
الموسيقي  أنغام رفضت فرقة الدبكة علي  ...............()....السمع في أجسامنا. عضواألذن  

)..................( 
زاهية    بألوانرسم الفنان اللوحة ............(          ......)      ب من العذاألواناا السجين شاهد

.....(.......)...... 

)شا شاركت فرقُة الدبكِة الشعبيِة من قريِتنا في العرس، كان كلُّ عضوٍ  في الفرقِة يْلَبُس القمباَز والكوفيِة، 
 علي أنغام الشبابة واليرغول . في نهاية يشاهدوَن تراثنا الشعبي وألواَن الدبكِة،  ستمتَع الناُس وهماففا
 سهرة، صافحنا العريس وأهله مهنئين ورجعنا إلى بيتنا مسرورينلاا ال
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 . اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:31
  -الشبابة واليرغول    -اليرغول    -]  الشبابة   وسيقية التي استخدمتها الفرقة. من اآللت الم1

 ل شيء مما سبق  [
 شعر     [     -موسيقي          -]  ألحان     نغام "              مة " أمرادف كل. 2
  . من السلوكيات السلبية التي قد تحدث في بعض األعراس3

 طعام الغذاء[ -إطالق العيارات النارية -استقبال المدعوين-]الزفة                         
 يعود علي    )صافحنا(في كلمة  النا(نا العريس وأهله " .  الضمير ). " صافح4

 تال وأخيها وأبيها[ –المدعوين  –األصدقاء  –]  فرقة الدبكة                     
 العقال  [  -طيني  الثوب الفلس   -الكوفية     -] القمباز     . تمثل نضال الشعب الفلسطيني 5
 الجملة بما قبلها    " عالقة. " فاستمتع الناس وهم يشاهدون تراثنا الشعبي 6

 تعليل   [    -ترادف      -نتيجة     -]  تضاد                                    
 [نغم نغم ، نغمة ، نغمات ، أ ]                  أنغام(  ) مفرد كلمة.    7
 [غطاء الرأس ، القميص ، القمباز ، السروال  ]               الكوفية(  )كلمة مرادف   . 8
 [، اليرغولين  اليرغل  اليرغولت ،   ،  اليراغيل  ]                ( اليرغول) كلمة جمع   . 9

 اللغوية:التدريبات 
 -الصحيحة: اختر اإلجابة  -1 
  - هي:يما يلي مجموعة األسماء الموصولة ف .أ

 الذي اللذان الذين[ب. هذا هذان هؤلء         ج. كيف متى من             د.       أنت أنتما أنتمأ. ]   
 التي[   -اللذين       -اللذين      -]الذي    بمهارة.لعبا  ...........ن ب. شجعُت الالعبي

 ليس مما ذكر[   -الذين     -الذي   -ان ]اللذ     المذكر.ج. اسم موصول يستخدم للجمع 
 المثال:أكمل بحسب  -2

 حضر المهندسون الذين صمموا البناء حضر المهندسان اللذان صمما البناء حضر المهندس الذي صمم البناء

   نهض الطالب الذي جلس          
  فاز الطالبان اللذان شاركا بالمسابقة    
 ذين نجحواهنأ الطالب زمالءهم ال     

  المناسب:في الفراغ  الذين( اللذان، الذي،)ضع  -3
 عالج المرض. ...............هذا الطبيب  .أ

 عملكما.تخلصان في  ...................أنتما   .ب
 تربيتي.أحسن .....................أحب أبي  .ج
 الوطن.يدافعون عن المجاهدين .................. نحترم  .د

 الجيش.درب ............ .......جاء القائد  .ه



 

 7 رايملا ةلسلس ةسارك
 

 اللعب.التزموا بقوانين  ......................فاز الالعبون  .و
 المطلوب:أكمل بحسب -4

 هذا الجندي الذي دافع عن وطنه               
 ------------------------------------------------------مذكر: مثنى 
 ------------------------------------------------------مذكر: جمع 

 -اإلمالء: 
 اختر اإلجابة الصحيحة: .1
 بكت   [  -توت   -كبيرة   -]بنت                 عدا:  ما يلي كلمات تنتهي بتاء مفتوحة ما  .أ

 أبدعه[  -كرة   -له   -]مياه                    عدا:  ب. ما يلي كلمات تنتهي بهاء مغلقة ما 
 صديقه[  -بيته     -أهله     -سهرة هي: ]الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة من بين الكلمات التالية  ج.
 المطلوب:أكمل الفراغ بحسب  .2
 مربوطة(تنتهي بتاء  )كلمة                   ألمه. ----------قدم الطفل  .أ

 مغلقة(تنتهي بهاء  )كلمة   استعماله.بعد  ------------أغلف صنبور  .ب
 مفتوحة(تنتهي بتاء  )كلمة             .               -------ب فاكهة أح .ج
 .ه(ـ ـة ـ ة ـ ـه ـ  )تأكمل بالحرف الناقص  .3
 ......سلم إبراهيم على صديقـب.             .....الحديثـ .....من وسائل المواصال .....الطائر .أ

 ......فيها معالم أثريـ ......جميلـ.....مدينـ  .....غز .ج
 الصالة.تهدي إلى  ---آيا ---قرأ.د

 .----يتمسك الفلسطيني بأرضـ ه.
 أسطر. 3-2: عبر عن الصورة بفقرة من التعبير

............................................................. 
............................................................. 
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 الكتب السماوية: الدرس األول
   السؤال األول: أجب عن األسئلة التالية:

ُسوُل قال تعالى:  َوالُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِباهلِل …… ....…ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن ِبَما َآَمَن الرَّ
 .………………وَ …… ....…وَ ………… .…وَ 
 ……..........………اآلية السابقة من سورة  -1
 .……………القرآن الكريم كالم  -2
 …….....………اآلية السابقة تتحدث عن أركان  -3
 ….............…………أول ركن من أركان اإليمان  -4
 ..............و............و................و..............اإليمان الواردة في اآلية.من أركان  -5
 ….......…………اإليمان بوجود المالئكة ركن من أركان  -6
 من الضياع والتحريف.…… .......………تعهد هللا سبحانه وتعالى بحفظ  -7
 للناس كافة.…… .......………بعث هللا سيدنا  -8
والزابور على ………… ...…واإلنجيل على …………… القرآن على سيدنا أنزل  -9

 على سيدنا موسى.………… ....…و …………… ....
 …….....………تدعو جميع الكتب السماوية إلى عبادة -10
 رسالة خالدة للناس أجمعين.…… ......………أنزل هللا  -11
 و......................... ..................تميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية أنه  -12

 جابة الصحيحة مما بين القوسين:ختر اإل: االسؤال الثاني
 .التوراة ( –الزبور  –)   القرآن   الكتاب الذي حفظه هللا من الضياع والتغيير هو  -1
 بنو إسرائيل  (  -قوم نوح   –الناس كافة   )لتوراة هم     القوم الذين أنزل عليهم ا -2
 .هللا ( –الناس  –) المالئكة      تدعو الكتب السماوية إلى عبادة  -3
 .كالهما ( –السعادة  –) الخير     الكتب السماوية بها تشريعات وأحكام تحقق  -4
 .محمد صلى هللا عليه وسلم ( –عيسى  –) إبراهيم         أنزل الذكر على سيدنا  -5
 الصالة   (    -اإليمان      -)  اإلسالم    اإليمان بالكتب ركن من أركان        -6
 موسي   (   -عيسي      -)   محمد    ...للناس كافة   بعث هللا سيدنا........... -7
 قوم لوط  ( -الناس كافة    -)  بنو إسرائيل   القوم الذي أنزل عليهم القرآن الكريم  -8
 المسيحية   (    -اإليمان       -)  اإلسالم    اإليمان بالرسل ركن من أركان         -9
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 سم الكتاب بالنبي الذي أنزل عليه.صل ا: لسؤال الثالثا
  .محمد صلى هللا عليه وسلم             ( )                       الزبور         -1
  .داوود عليه السالم             (     )                       التوراة      -2
  .موسى عليه السالم             (  )                     اإلنجيل       -3
  .عيسى عليه السالم              (       )           القرآن الكريم  -4

 أمام العبارات غير الصحيحة:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√)ضع عالمة  الرابع:السؤال 
 اإليمان بالكتب السماوية من أركان اإلسالم. )      ( .1
                        والضياع.من التحريف  تعهد هللا بحفظ القرآن الكريم )      ( . 2
 اإلنجيل هو الكتاب الذي أنزل على سيدنا داوود.   )      ( .3
 بعث هللا عيسى عليه السالم للناس كافة.            )      ( .4
 .تميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة أنه جاء للناس كافة )      ( .5
 عليه السالم .  ىهو الكتاب الذي أنزله هللا علي موس الزبور )      (     .  6
 )      (    اإليمان بالكتب السماوية ركن من أركان اإليمان ل يصح اإليمان ال بها .  .  7
 )      (    بعض الكتب السماوية تدعو إلي عبادة هللا .  .  8
 س أجمعين .)      (    أنزل هللا القرآن الكريم رسالة خالدة للنا  .  9

 عليه السالم . ى)      (    اليهود هم أتباع سيدنا موس  .10
 اذكر السبب. -أ الخامس:السؤال 

 ........................................ ان بجميع الكتب السماوية جميعها.يجب اإليم -1
 ............................................كريم لم يتعرض للتحريف والتبديل.القرآن ال -2
 .....................................الناس كافة ...... إلىأرسل هللا عز وجل الرسل  -3
 .........الرسل ............................ علىأنزل هللا عز وجل الكتب السماوية  -4

 ن من حكم إنزال الكتب السماوية.اذكر حكمتي .ب
               .......................................    ،.......................... 
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 الوحدة الثالثة: تراث أجدادي في بالدنا
 بيتنا الفلسطيني القديم: الدرس األول

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

 ( التراث هو كل شيء استخدمه أجدادنا قديماا وحديثاا.   )   -1
 )     ( من واجبنا المحافظة علي البيوت القديمة وترميمها . -2
 )     ( بنيت جدران وأسقف البيوت الفلسطينية القديمة من الطين والحجارة . -3
 )     ( كثير من األسر الفلسطينية قديماا عاشت في بيت مكون من غرفة واحدة . -4
 البيوت الفلسطينية القديمة أكثر أمناا وسالمة لإلنسان من البيوت الحديثة .(      ) -5
 تبني البيوت الفلسطينية في الوقت الحاضر من السمنت والحجر . )     ( -6
 يصعب اصالح البيوت القديمة وترميمها والستفادة منها . )     ( -7
 أنا فلسطيني أعتز بالتراث الفلسطيني . )     ( -8
وزارة السياحة واآلثار تشرف علي األماكن التراثية وتهتم بترميم المباني  (   )   -9

 القديمة في فلسطين .
 يستخدم حجر البد في عصر الزيتون واستخرج الزيت . )     ( 10   

 )     ( المحراث ومعاصر الزيتون الحجرية تعتبر من األدوات الزراعية الحديثة .11    
 لمبة الكاز لإلضاءة حديثاا. )     ( تستخدم12    
 )     (  يستخدم الزير قديماا لحفظ الماء بارداا .13    
 )     ( يتكون البيت الفلسطيني القديم من عدة طوابق سكنية مرتفعة .14    

 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الثاني:السؤال 
 جميع ما ذكر صحيح( -الدبكة الشعبية   -الفلسطينية  البيوت )القديم  من صور التراث الفلسطيني  -1
 ذكر(ل شيء مما  –الحجارة  –السمنت  – األخشاب )        بنيت البيوت الفلسطينية القديمة من  -2
 الطين  (  -األخشاب    -اإلسمنت   )  الحديث             تستخدم في بناء البيت  -3
 كالهما    (   -الزيت      -الكاز     )   واسطة                     بيضاء السراج  -4
 السراج   (  -المنجل     -)  القدر      استخدم أجدادنا قديماا أدوات زراعية منها   -5
 حجر البد   (   -المهباش     -)  الطاحونة                         يستخدم لطحن الحبوب  -6
 الطاحونة  (   -المحراث الخشبي    -جر البد  ) ح    من األدوات المنزلية القديمة    -7
 القهوة  (  -القمح     -)  الحبوب                  يستخدم المهباش لطحن        -8
 حفظ الماء ( –اإلنارة  –) طحن الحبوب الغذائية  استخدم اإلنسان الفلسطيني القديم الجرة لـ    -9

 –الحديثة  )البيوتلطعام والنوم كانت في معظمها مكونة من غرفة تستخدم للجلوس وا -10
 الفنادق( –البيوت القديمة
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  األلياف  (-   المعدن -المستخدم في حفظ الماء قديماا مصنوع من    )  الفخار    )الزير(الجرة  -11
 التالية:صحح ما تحته خط في العبارات  الثالث:السؤال 

 ).....................(  قديماا لطهي الطعام          المنجل استخدم -1
هو المكان الذي يتم فيه عرض األشياء واألدوات التراثية  الفندق -2

 ()......................ةميدقال
       الغذائية لطحن الحبوب المحراث استخدم النسان الفلسطيني القديم  -3

(............).......... 
                 لدراسة الزيتون استخدم النسان الفلسطيني القديم السراج  -4

...........(....)....... 
لحراثة األرض             الجرار الزراعياستخدم الفالح الفلسطيني القديم  -5

............(.)......... 
                           قديماا في حفظ المياه         حجر البديستخدم  -6

.............(.)........ 
                   حبوب القمح والشعيرمهباش قديماا في طحن يستخدم ال -7

..............(.)........ 
  والطعام من غرفة واحدة تستخدم للنوم الحديث يتكون البيت الفلسطيني  -8

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

............(.........)... 
التي استخدمها أجدادنا قديماا الزراعية يعتبر الطابون من األدوات  -10

.......(............).... 
 التالية:أكمل الفراغات  الرابع:السؤال 

 يستخدم الزير لحفظ .................... ويصنع من ...................... -1
منها نستخدم في بناء البيت الفلسطيني الحديث مواد  -2

 .....................و.........................
استخدم أجدادنا قديماا في بناء البيت الفلسطيني  -3

 ........................و..........................
 لإلضاءة.يستخدم ...................حالياا بدلا من السراج  -4
 في .............................. يستخدميعد حجر البد من األدوات التراثية القديمة  -5
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 تستخدم الطاحونة في ............................... -6
من األدوات القديمة الخاصة بالزراعة  -7

 ..........................و..........................
صنع اإلنسان القديم أدواته من  -8

 ....................................و..........................
 التالية:أكتب ما تدل عليه العبارات  الخامس:السؤال 

نوع من التراث يشتمل علي البيوت واألدوات المنزلية والمالبس القديمة         -1
)...................( 

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

  فلسطين  فيئوزارة تشرف علي األماكن األثرية وتهتم بترميم المباني القديمة  -3
)...................( 

     كل شيء استخدمه أجدادنا قديماا مثل البيوت واألدوات واألغاني وغيرها     -4
)...................( 

   مبنية من الحجارة والطين وبعضها مسقوف باألخشاب وعليه طبقة من الطين -5
)...................( 

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

  )علل(ذكر السبب أ السادس:السؤال 
أهمية إحياء التراث الفلسطيني القديم  -1

................................................................ 
استخدم اإلنسان الفلسطيني القديم الطاحونة  -2

......................................................... 
استخدم اإلنسان الفلسطيني القديم المحراث الخشبي  -3

................................................. 
 لقديمة بناء الفلسطينيون البيوت الحديثة بدلا من البيوت الفلسطينية ا -4

.................................................................................... 
يجب علينا المحافظة والتمسك بتراثنا الفلسطيني األصيل 

.................................................................................... 
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تعد البيوت القديمة جزءاا من تراثنا الفلسطيني 
........................................................ 

 يقوم الحتالل الصهيوني بهدم المباني والبيوت األثرية القديمة...................... -5
  السابع:السؤال 

 القديم.الفلسطيني  الهتمام بالتراثعدم  علي:ما النتيجة المترتبة  -1
.................................................................................... 

  السبب:ما رأيك في السلوكيات اآلتية مع ذكر 
 متحف. إلىتيسير قام بتحويل منزل جده األثري  -1

 ........................................ السبب:..................    الرأي:
 دجاج.مزرعة  إلىصاحب منزل أثري قديم يحول المنزل  -2

 .................................... السبب:................   الرأي:
 الفلسطيني؟حو التراث ما واجبنا ن -3

.................................................................... 
 الحاضر.البيوت القديمة في وقتنا  علىاقترح طرقاا للحفاظ  -4

................................................................................ 
القديمة؟ مكن الستفادة من البيوت الفلسطينية كيف ي

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

  الثامن:السؤال 

 

 ما رأيك في إقامة المعارض لألدوات الفلسطينية؟ -
 ...............................رأيي: .........

السبب: 
...................................................... 

 

 

 ما رأيك في إعادة ترميم وإصالح البيوت القديمة؟ -
 ...............................رأيي: ..........
 ...............................................السبب: ........

 
 ضع عنواناا مناسباا للصور اآلتية:  )ب( 
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    .........................                          ...................... 

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

 )ج( قارن بين البيت الفلسطيني القديم والبيت الحديث: 

  
 مواد البناء: ...................................................      

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

 
 والبديل المستخدم في الوقت الحاضر مع كتابة اسم كل أداة: بين األداة القديمة  )د( صل
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  السؤال التاسع: وفق بين اسم األداة التراثية وصور األداة التراثية: 

 
 من المجموعة )أ( ما يناسبه من المجموعة ) ب( العاشر: اخترالسؤال 

 المجموعة )أ(
 األداة القديمة

 المجموعة ) ب (
 البديلة في الوقت الحاضراألداة 

 )      ( مطحنة القهوة الكهربائية الطاحونة
 )      ( المصابيح الكهربائية المحراث البلدي
 )      ( المعاصر اآللية الجرة ) الزير (

 )      ( خزانات المياه حجر البد
 )      ( الجرار الزراعي السراج

 ( الطواحين اآللية أو الكهربائية    )   المهباش

 صور األداة التراثية  اسم األداة التراثية
 )             ( المحراث الخشبي  -1

 
 (       )       السراج )لمبة الكاز( -2

 
 )             ( المهباش -3

 
 )             ( الطاحونة )الجاروشة( -4

 
 )             ( حجر البد  -5

 
 )             ( الجرة )الزير(  -6
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 الوحدة الرابعة / الحالة الجوية والمجموعة الشمسية
الدرس األول: مظاهر الحالة الجوية                                                    

 –الرياح  –درجة الحرارة  –األمطار  –الغيوم  (:)الطقسعناصر ومظاهر الحالة الجوية  -
 موج البحر 

 قصيرة.معدل قياس عناصر الحالة الجوية لمنطقة خالل فترة زمنية  الطقس: -
 طويلة.معدل قياس عناصر الحالة الجوية لمنطقة خالل فترة زمنية  المناخ: -
 اليوم.أعلي درجة حرارة يصل لها الجو خالل  العظمي:درجة الحرارة  -
 اليوم.يصل لها الجو خالل أقل درجة  الصغرى:درجة الحرارة  -
 الجسم.مقياس سخونة أو برودة  الحرارة:درجة  -
 حركة الهواء القريبة من األرض. الرياح: -
 العليا.طبقات الجو  إلىتتكون من تكاثف بخار الماء المتصاعد  الغيوم: -
 كحولي. –زئبقي  نوعان:أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة وهو  الحرارة:ميزان  -
 مقياس لدرجة حرارة الجو مصنوع من الزئبق. الزئبقي:الترمومتر  -
 مقياس لدرجة حرارة الجو مصنوع من الكحول. الكحولي:الترمومتر  -
 (   N- S-E-Wأداة تحديد مؤشر الرياح وله اتجاهات أربعة )  الرياح:مؤشر  -
 برد.أو ثلج أو  وأشكاله مطرسطح األرض من ماء  علىكل ما ينزل من السماء  الهطول: -
ميزان  علىمصنوع من الخشب ويوضع في الظل ويحتوي  الجوية:صندوق األرصاد  -

 الحرارة.
 األنيموميتر : جهاز يستخدم لقياس سرعة الرياح . -
 المليمتر.مقياس يستخدم لقياس كمية المطر التي تسقط وتقاس بوحدة  المطر:مقياس  -
اقتالع الشجر  أضرارها: المالبس،توليد الكهرباء وحركة السفن وتجفيف  الرياح:فوائد  -

 الكهرباء.وقطع أسالك 
وعندما تقل  )فيضانات(عندما تزيد  أضرارها: السدود،ري األشجار وإقامة  األمطار:فوائد  -

 .)الجفاف(
حدوث فيضانات وتسبب أضراراا وخسائر فادحة  إلىكثرة األمطار تؤدي  األمطار:أضرار  -

 المختلفة / إلحاقجوانب الحياة  علىحدوث الجفاف والتأثير  إلىوقلة األمطار قد تؤدي 
 وبالمزروعات.ضرر بالمنازل 

 الصحيحة:ضع دائرة حول اإلجابة  األول:السؤال 
 الجوية:من مظاهر الحالة  -1



 

 18 رايملا ةلسلس ةسارك
 

 د. جميع ما سبق   ب. درجة الحرارة             ج. األمطار             الرياح           أ.  .أ
  الجو:المصدر الرئيسي لحرارة  -2

 ب. القمر                    ج. المشتري                د. الشمس   األرض            أ.  .أ
 قياس: الترمومتر فييستخدم  -3

 د. نسبة السكر في الدم  عدد دقات القلب    ب. الضغط الجوي        ج. درجة الحرارة    أ.  .أ
 الحرارة:من أنواع موازين  -4

 د. جميع ما سبق الطبي                  ب. الزئبقي             ج. الكحولي       أ.  .أ
 الجو:تقاس درجة حرارة  -5

 ج. تحت أشعة الشمس      د. جميع ما سبق في الماء            ب.ا.  في الظل            
 الشكل المقابل يمثل:-6
 أ. األنيموميتر             ب. الباروميتر     ج.الهيجروميتر      د. مؤشر الرياح   

 يضع الجدول التالي معلومات عن الحالة الجوية في بعض المدن في أي مدينة يتوقع هطول المطر: -7
  القدس              ب. رفح            ج. أريحا           د. رام هللاأ.       

 الجهاز المستخدم في الرسم يستخدم في تحديد:      -8
 الرياح   ج. درجة الحرارة    د. كمية المطرا. اتجاه الرياح     ب. سرعة       

 ينتج عن تكاثف بخار الماء في طبقات الجو العليا: -9
 الندي                  ب. الضباب            ج. الغيوم                د. الرطوبة أ.       .أ

 المناطق:تقل الغيوم في  -10
 د. ) أ،ب ( معا   ب. الجبلية             ج. الصحراوية        الساحلية            أ.       .أ

 الرسم يمثل أحد أشكال الهطول هو  -11     
  د. الغيوم       الثلج   ج.    ب. البرد      المطر      أ.  .أ

 

 

 للثلج:الجمل التالية خطأ بالنسبة  إحدى -12
 ج. بلوراته أثقل من البرد         شكله بلورات    علىيوجد أ.   .أ

 د. بلوراته أخف من البرد        بلوراته لها أشكال مختلفة   ب.  .ب

 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمطار:وحدة قياس كمية  -13
 د. المليمتر / ثانية مربع       ب. المليمتر مربع       ج. المليمتر         السنتيميرأ.        .أ

 عدا:جميع ما يلي من أضرار كثرة األمطار ما  -14
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د. اإلضرار   ج. اإلضرار بالمنازل       ري المزروعات       ب. حدوث فيضانات  .أ
 بالمزروعات 

 التالية:أكمل الفراغات  الثاني:السؤال 
 مدنها.تتميز فلسطين ب.....................درجات الحرارة في  -1
 من فوائد األمطار .............................. و ......................... -2
 من فوائد الرياح .............................. و ...................... -3
 ...................... و ...................من مضار الرياح ........ -4

 يلي:أكتب المصطلح العلمي الذي تدل إليه كل عبارة مما  الثالث:السؤال 
]...............................[ معدل قياس الحالة الجوية لمنطقة خالل فترة زمنية  -1

 قصيرة.
و أالقياس الذي نحدد به مدي سخونة الجسم  ]...............................[ -2

 برودته.
 أعلي درجة حرارة يمكن تسجيلها خالل اليوم الواحد. ]...............................[ -3
أخفض درجة حرارة يمكن تسجيلها خالل اليوم  ]...............................[ -4

 الواحد.
حركة الهواء السطحية أي القريبة من سطح  ]...............................[ -5

 األرض.
كل ما ينزل من الغيوم على شكل ثلج أو برد أو ]...............................[  -6

 مطر.
]...............................[ ما ينزل من الغيوم على سطح األرض شكل قطرات  -7

 ماء.
 السبب:أذكر  الرابع:السؤال 

 الجوية.ي صندوق األرصاد يوضع ميزان الحرارة ف -1
 السبب: ..............................................................

 اليوم.في  الصغرى اختالف قياس درجة الحرارة العظمي عن قياس درجة الحرارة  
 ............................................................السبب: 

 الشتاء.ينصح بزيارة مدينة أريحا في فصل  



 

 20 رايملا ةلسلس ةسارك
 

السبب: 
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 ومكشوف.يوضع مقياس المطر في مكان مرتفع 
السبب: 

.................................................................................... 
                      :السؤال الخامس: أكتب

 .األداة: ..............................اسم  .أ
 الستخدام: ............................... .ب

 

 المطلوب:قارن حسب  السادس:السؤال 
 سرعة الرياح درجة الحرارة وجه المقارنة
   أداة القياس
 الثلج البرد وجه المقارنة

   الشكل
 
 

  ريسيت وبأ – يميلعتلا رايملا عقوم يلع مداقلا األسبوع لالخ ةساركلا إجابة نودجتس


