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٢

ْيتون الّدرُس ال�أول: َمعًا َنْقِطُف الزَّ

النَّشاُط التَّْمهيدّي: )َزْيتون ِبلادي(

آتَِيَتْيِن، َواأنَاِقُشهما َمَع ُمَعلِّمي وُزَملائي: ُل الّصورتيِن ال� اأ. اأَتاأمَّ

آتَِيَة بِالَْكِلمتين الُْمناِسَبتين: ب. اأْكِمُل الِْعبارة ال�

َمناِطُق َسْهِليَّةَمناِطُق َجَبِليَّة

ْيتوِن في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. 1 َتْكثُُر ِزراَعُة اأْشجار الزَّ

المحتويات

الصفحة المحتوى

٢ ْيتون َمعاً نَْقِطُف الزَّ ل أوَّ رُس ال� الدَّ

٥ ُخبُز اأمِّي الّدرُس الثّاني

٨ اأعَتني بِاأرضي ْرُس الثّالِث الدَّ

11 بِالْماِء نَْحيا الّدرُس الّرابع

1٦ اأحافُظ َعلى الْماء الّدرُس الخامس

1٨ ِمياُه بِلادي الّدرُس السادس
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آتَِيَة، واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر ال� ُل الصُّ اأَتاأمَّ

ْيتوِن نشاط )٢(: َهّيا نَْقِطُف ثِماَر الزَّ

َوَر المجاورة،  ُل الصُّ اأ. اأَتاأمَّ
واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي:

ب. اأْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة، ثُمَّ اأْكُتُبها في الَْفراغ.

َيْسَتِعدُّ الِفَلْسطيِنّيوَن لَِقْطِف ثِماِر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في َفْصِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. 1

ْيتوِن.٢.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمَع اأْسَرتي في َقْطِف ثِماِر الزَّ

يتوِن.. 3 نَْسَتخِدُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمْختِلفًة لَِقْطِف ثِماِر الزَّ

ْيتوِناأَتعاَوُنالَْخريفاأَدواٌت الزَّ

نشاط )1(: َزيتونتي الُمباركة



4

نشاط )4(: َل� َتْقَتِلعوني ِمْن اأرضي

نشاط )٥(: زيارٌة اإلى معَصَرة الّزيتون

آتَِيَتْيِن، َواأناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي. وَرَتْيِن ال� ُل الصُّ اأَتاأمَّ

ْيتوِن. وَر من )1-4( َحسَب الْمراِحِل الَّتي َتُمرُّ بَِها َعَمِليَُّة َعْصِر الزَّ اأَرقُِّم الصُّ

يتوِن    نَشاط )3(: َفوائُِد َشَجرِة الزَّ

ْيتوِن. آتِيَة، واأناِقُش َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي َفوائَِد َشَجَرِة الزَّ َوَر ال� ُل الصُّ اأَتاأمَّ
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ْرُس الثاني: ُخبُز اأمِّي الدَّ

جاَجُة وَحبَُّة الَقْمِح النَّشاُط التَّْمهيدّي: الدَّ

ة، بَِوْضِع اأْرقاٍم من )1-٥( في الُْمَربَّعات: َوَر َكما َورَدت في الِْقصَّ اأَرتُِّب الصُّ

نشاط )1(: ِمْن َحبٍَّة اإِلى ُسْنُبَلٍة َخْضراَء

آتِيَة: َوَر ال� بُِمساَعدِة ُمعلِّمي اأناِقُش الصُّ
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نشاط )٢(: ِمن ُسْنُبَلٍة َخْضراء اإِلى ُسْنُبَلٍة َصفراء

آتَِية: اأناِقُش َمَع ُمعلِّمي الّصور ال�

نَشاط )3( : ِمَن الْقْمِح اإِلى الطَِّحين

آتَِية، بَِوْضِع اأْرقاٍم من )1-4(؛ في الُْمَربَّعات: َوَر ال� اأَرتُِّب الصُّ
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نَشاط )4(: ِمَن الطَّحيِن اإِلى َرغيِف الُْخْبِز

آتيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَر ال� اأ. اأناِقُش الصُّ

َتْجهيُز الَْعجينَطحين

َرغيُف الُْخْبِزالَْخْبُز في الطّابون

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة، َواأْكُتُبها. أَكوِّ آتَِية؛ لِ� ب. اأعيُد َتْرتيَب الَْكِلماِت ال�

اأّميُخبُز لَذيذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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الّدرُس الثالث: اأعَتني ِباأرضي

َهب النَّشاُط التَّمهيدّي: اأْرضي اأغَلى ِمَن الذَّ

آتي َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُد النَّشيَد ال� اأَردِّ

َعَلى َدلُعونا

َعلى َدلْعونا

اأرض ْجدادي

اأرضي َوالله

وَبْحميها َوالله

َبْعطيها روحي

هيك َوّصاني

َعلى َدلْعونا

اأرض ْجدادي

َعلى َدلْعونا

اأْحلى ما يكونا

ْبروحي اأْفديها

ِمن اللِّي يِعاديها

وَبْرويها بِدمي 

َوالله َجّدي 

َعلى َدلْعونا

اأْحلى ما يكونا
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نَشاط )1(: اأْرضي َمْصَدُر ِغذائي

اأِصُل َبيَن صورِة الثِّماِر واْسِمها:

َبْندورة

باِذنْجان

َفراولَة

كوسا

تين

ّياٍت ِمَن الْفراولَِة اإِلى الَْخاِرج. ُر ِفَلْسطيُن َكمِّ ُر واأناقُِش: تَُصدِّ اأَفكِّ
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آتِيَة َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: َوَر ال� اأناِقُش الصُّ

َتْقليُم ال�أْشجارَتْعشيُب اْل�أْرضِريُّ الَمْزروعاتِحراَثُة اْل�أْرض

نَشاط )3(: َهّيا نَُقلُِّد

نَشاط )٢(: زيارٌة اإلى اأرِض الخير

َتْقليمَتْعشيبِحراَثة َتْسميد

ْندوِق الَْكِلماِت الُْمناِسبَة، َواأْكتُبها في الَفراغاِت: اأْختاُر ِمَن الصُّ

أْرِض.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1. اإِزالَُة اْل�أْعشاِب الّضارِة ِمَن ال�

٢. َقصُّ اْل�أْغصاِن الْجافَّة.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

راَعة.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( أْرِض لِلزِّ 3. َتْجِهيُز اْل�

ماِد حول النَّبات.) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 4. َوْضُع السَّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: التّحّرك بمستويات واتّجاهات مختلفة.

- القدرة البدنّية: التوازن، المرونة، التّوافق.
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ْرُس الرابع: ِباْلماِء َنْحيا الدَّ

ة َر حال�ِت اْلمادَّ : لَِنَتذكَّ النَّشاط التَّْمهيِديُّ

ِة : اأَصنُِّف الَموادَّ في الَْجدَوِل وْفقاً لِحالَِة الْمادَّ

ُب َجِليدُبخاُر ماءَحليبَعصيُر ُبرتُقال َماءُمَكعَّ كُْرِسّي

غاِزيَّة سائَِلة َصْلَبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَشاط )1(: بَِحواّسي اأْكَتِشُف ِصفاِت الْماء

حيَحِة، َواإِشاَرَة  اأماَم الِْعباَرِة الْخاِطَئة: اأ. اأَضُع اإِشاَرَة  اأماَم الِْعباَرِة الصَّ

ْرِب اأْن َيكوَن َطْعُمُه ُحْلواً. 1. )       ( ِمْن ِصفاِت الْماِء الّْصالِِح لِلشُّ

ْرِب اأْن َتكوَن رائَِحُتُه َعِطَرة. ٢. )       ( ِمْن ِصفاِت الْماِء الّصالِح لِلشُّ

3. )       ( الْماُء النَِّقيُّ لَْيَس لَُه لَْوٌن ول� َطْعٌم َول� رائَِحة.
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الَْكِلَمِة الَّتي تُعبُِّر َعِن َشْكُل الْماِء:  

ُمَتشابِه             ُمْخَتِلف

آتِية، ثم اأَضُع     َحْوَل ُل َشْكَل الْماِء في كُلِّ َكاأٍْس ِمَن الُْكؤوِس ال� ب. اأَتاأمَّ

جـ. اأِصُل َبيَن حالَِة الْماِء والّصوَرِة الُْمناِسَبِة لَها: 

الّسائِلة

ْلَبة الصَّ

الْغاِزيَّة
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ُبخارسائِلَصْلب

نَشاط )٢(: في ُمْخَتَبِر الُْعلوم

آتَِيَة:  اأ. َبْعَد َتْنفيِذ النَّشاِط في ُمْخَتَبِر الُْعلوم، اأناِقُش َمَع ُمعلِّمي الّصوَرَة ال�

األ�ِحُظ اأنَّ الْماَء: 

ُل اإِلى َجليٍد َعْن َطريق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  1. َيَتَحوَّ

ُل اإِلى ُبخـاٍر َعْن َطريق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢. َيَتَحوَّ

ُل َحالَة الّسائِِل )َتْسخين اأو َتْبريد(: ب.اأْكُتُب الَْعَمِليََّة الَّتي تَُحوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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نَشاط )3(: الْحالُة الّسائَِلُة لِْلماِء

الّسائِلِة،  الْحالَِة  في  الْماِء  َعلى  َتْحَتوي  أْشياَء  لِ� ُصَوراً  األِْصُق  اأْسَرتي،   بُِمساَعَدِة 
واأْكُتُب اأْسماَءَها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْلبُة لِْلماِء نَشاط )4(: الْحالُة الصَّ

حيَحِة فيَما َياأتي: اأَضُع اإِشاَرَة  اأماَم الِْعباَرِة الصَّ

ديِد، َفاأَتناَوُل َقليلاً ِمَن الُْمثلَّجاِت اللَّذيَذة. 1. )          ( اأْشُعُر بِالحرِّ الشَّ

ْلَبِة لَْيَس لَُه َشْكٌل اأو َحْجم. ٢. )          ( الْماُء في الْحالَِة الصَّ

ُل الْماُء الّسائُِل اإِلى َصْلٍب بِالتَّبْريد. 3. )          ( َيَتحوَّ

تاِء، َفَوَجَد  ُر واأناقُِش: اْسَتيَقَظ والِدي في َصباِح اأحِد اأيّاِم الشِّ اأَفكِّ
َطَبَقًة ِمَن الَْجليِد تُغطّي ُزجاَج َسّياَرتِِه. ِمْن اأْيَن اأَتْت هِذِه الطََّبقة؟ 
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نَشاط تطبيقي: األَْعُب َواأَتَعلَُّم

َل بِالِْمْنفاِخ،  أوَّ اأ.   اأْحضُر بالونَْين، اأنْفُخ الْبالوَن اْل�
الْبالونَْيِن  اأقرُِّب  بِالْماْء،  الثّاني  الْبالوَن  واأْملاأ 
ُمعلِّمي. ماذا  بُِمساَعَدِة  َحراريٍّ  َمْصَدرٍ  ِمْن 

َيْحُدث؟ َولِماذا؟ 

َوَوَصَل  تاِء،  الشِّ َفْصِل  ِخلاَل  الثَّْلُج  ب.  َتراَكَم 
اْرتِفاُعُه اإِلى نِْصِف ِمْتر، اأْقتِرُح ُطرقاً لِلتَّخلُِّص 

ِمَن الثَّلِج الُْمتراِكم. 

آتَِيَة، واأناِقُشها َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: ُل الِعبارات اْل� اأَتاأمَّ

في  الَْحْبِل  َعلى  الُْمبلَّلَة  الَْملابَس  اأّمي  1-    َعلََّقْت 
َوَجَدْتها  َوِعْنَدما عاَدْت  ِة ساَعَتْين،  لُِمدَّ الْخارِج 

جافَّة.

الْغاِز،  َعلى  بِالْماِء  َمْملوءاً  اإِْبريقاً  اأْختي  ٢-   َوَضَعْت 
نََقَص  َقْد  الْماَء  َوَجَدِت  عاَدْت  َوِعْنَدما  َونَِسَيْتُه، 

َكثيراً.

نَشاط )٥(: الْحالُة الَغاِزيَُّة لِْلماِء )ُبَخاُر الْماِء(



16

رُس الخامس: اأحافُظ َعلى اْلماء الدَّ

: ل� ُيمِكُن اْلَعْيُش ِبدوني النَّشاُط التَّْمهيِديُّ

آتِيَة، َواأْسَتْخِرُج ِمْنَها اْسِتْخداماِت الْماء. َوَر ال� ُل الصُّ اأَتاأمَّ

نَشاط )1(: َل� نُْسِرف في الْماء  

آتَِيَتْين، َواأناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي َوُزَملائي: وَرتْين ال� ُل الصُّ اأَتاأمَّ
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ُم َمَع ُزَملائي ل�ِفتاٍت فيها ِعباراٌت اإِْرشاِديَّة َحْوَل الُْمحاَفَظِة َعلى الْماِء  جـ. اأَصمِّ
وَتْرشيِد اْسِتْهلاِكِه، واأشاِركُُهْم في َمسيَرٍة لِلتَّْوِعَيِة الطُّّلابِيَِّة في الَْمْدرَسِة بِعْنوان 

ذاَعِة الّصباِحَيِة. ُث َعْن َهذا الَْمْوضوِع في ال�إ "لُِنحاِفَظ َعلى الْماء"، َواأَتَحدَّ

َل� تُْسِرْف في اْلماءاأْوقفوا َهْدَر اْلماِء

حافُِظوا َعلى َنظاَفِة 
اأْحواِض اْلماء )اْلَمشارِب(

ل� َتْتُرْك صْنبوَر
اْلماِء َمْفتوحًا

نشاط )٢( : الُْمحاَفَظُة َعلى نَظاَفِة الْماء

آتَِيَتْين، واأناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَرتين ال� ُل الصُّ اأ. اأَتاأمَّ

الّصوَرة )ب(الّصوَرة )اأ(

ِث الِْمياِه الَّتي َتْظَهُر في الّصوَرِة )ب(: ب. اأْكُتُب َمصاِدر َتَلوُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: التحرك بمسار اأمامي بثبات وتوازن

- القدرة البدنّية: التوازن، التوافق.
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آتَيَة: ْندوِق الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة، واأْكِمُل بَِها الُْجمَل ال� اأْختاُر ِمَن الصُّ

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: المشي اأماماً بثبات وتوازن    - القدرة البدنّية: الرَّشاَقُة، التّوازن.

رُس السادس: ِمياُه ِبلادي الدَّ

: ِسباُق َتوصيِل اْلماء النَّشاط التَّْمهيِديُّ

آبار      َسْطِح أْمطار    اْل� اْل�

1. تَُعدُّ ِمياُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن اأَهمِّ َمصاِدِر الِْمياِه في ِفَلْسطين.

أْرِض اأْو في َجْوِفها. ٢. تُوَجُد الِْمياُه اإِّما َعلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْل�

3. نَْجَمُع الِْمياَه في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِشتاًء لِ�ْسِتْخداِمها َصْيفاً.

ُر واأناقُِش: ِمْن اأْيَن نَْحُصُل َعلى الْماء؟ اأَفكِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أْمطاِر نَشاط )1( : ِمياُه ال�

ُدها َمَع  أْحُصَل َعلى اأنْشوَدٍة اأَردِّ اأ.  اأْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة واأَضُعَها في الَْفراِغ؛ لِ�
ُزَملائي:

ب. اأِصُف لُِمعلِّمي وُزَملائي َشَفِويّاً َما ُيْمِكُن اأْن اأْفَعَلُه في َيْوٍم َمِطير.

وَيْسُقُط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَيْسقـي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُيعانُِق الَْمَطر

َيا َفْرَحـــَة الثََّمـــر

تاُء َياأْتِي الشِّ

َفَيْروي الُْحقوَل

َيا َفْرَحَة التُّراب

ـََة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َيا َفْرحـ

َجر    الَْمطر      الَْفّلاح الشَّ

ْطِحيَّة نَشاط )٢( : الِْمياُه السَّ

وادينَْهرُبَحْيَرةَبْحر

آتَِية: ُل الّصَوَر ال� اأَتاأمَّ
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ط نَشاط )3(: الَْبحُر الُْمَتوسِّ

آتَِيتْيِن، َواأناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي: وَرتيِن ال� ُل الصُّ اأ. اأَتاأمَّ

ط  شاِطُئ الَْبْحِر الُْمَتَوسِّ

 الَْبْحُر
ط الُْمَتَوسِّ

ُط ِمْن اأْشكاِل الِْمياِهـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في ِفَلْسطين. 1- ُيَعدُّ الَْبْحُر الُْمَتَوسِّ

ط ُمُدناً  ٢- تَُسّمى الُْمُدُن الِفَلْسطيِنيَُّة الَّتي تُِطلُّ َعلى الَْبْحِر الُْمَتوسِّ

   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- تَُعدُّ َمديَنُةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمَن الُْمُدِن الّساِحِليَِّة الِفَلسطيِنيَّة .

ب. اأْختاُر الَْكِلمَة الُْمناِسَبَة، واأْكِمُل بِها الُْجْمَلَة، ثُمَّ اأْقَراأها:

ْطِحيَّة   َحْيفانابلسساِحِليَّةداِخِليَّةالَْجْوِفيَّةالسَّ

ٌد ِمْن َمديَنِة الَْخليِل اإِلى َتْصريٍح؛  ُر واأناقُِش: َيْحتاُج ُمَحمَّ اأَفكِّ
ط. لَِيَتمكََّن ِمْن ِزيارِة الَْبحِر الُْمَتوسِّ
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نَشاط )4( : ُبَحْيَرُة َطبريَّا والَْبحُر الَْميِّت

آتَِيَتْين، ثُمَّ اأشاِرُك َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي في الُْمناَقَشة. ُل الّصوَرَتْيِن ال� اأ. اأَتاأمَّ

آتَِيَتْين، ثُمَّ اأشاِرُك َمَع ُمعلِّمي ُل الّصوَرَتْيِن ال� ب. اأَتاأمَّ

وُزَملائي في الُْمناَقَشة.

ُبَحْيَرُة َطَبِريّا

الَْبْحُر الَميِّت

ُبَحيَرة
َطَبِريَّا

الَبْحُر
الَميِّت



٢٢

ُر واأناقُِش: َل� َتعيُش الْكائِناُت الَْحيَُّة في ِمياِه الَْبحِر الَْميِّت. اأَفكِّ

نَشاط )٥(: َخليُج الَْعَقَبة

أنْهاُر في ِفَلْسطين أْوِدَيُة واْل� نَشاط )٦(: اْل�

آتَِيَتْين، ثُمَّ اأشاِرُك َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي في الُْمناَقَشة. ُل الّصوَرَتْيِن ال� اأَتاأمَّ

آتِيَة، َواأْشَتِرُك َمَع ُمَعلِّمي َوُزَملائي في النِّقاش. َوَر اْل� ُل الصُّ اأَتاأمَّ

َخليُج الَْعَقَبة

َخليُج الَعَقَبة

أْرُدّنوادي الْباذان    نَْهُر اْل�
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نَشاط )٧(: الِْمياُه الَْجْوِفيَّة

ُن 	  أْرِض، وتَُكوِّ َبِة في َجْوِف اْل� أْمطارِ الُْمَتَسرِّ ُع ِمياُه اْل� َتَتَجمَّ
َخّزاناِت الِْمياِه الَْجْوِفيَّة.

قاِت.	  أْرِض ِمْن ِخلاِل التََّشقُّ أْمطارِ اإِلى باِطِن اْل� َتَتَسرَُّب ِمياُه اْل�

أْمطار.	  خورِ َمْنَفذاً لِِمياِه اْل� قاُت الصُّ تَُشكُِّل َتَشقُّ

ِع الِْمياه  أْحُصَل َعلى ُخُطوات َتَجمُّ ْقِم الُْمناِسِب؛ لِ� آتِيَة بِالرَّ اأِصُل الُْجَمَل ال�
الَْجْوِفّيَة، واأْقَراأها :

أنْهاِر َمناِطَق ِسياِحّيًة َوَتْرفيِهيَّة. ُر واأناقُِش: تَُعدُّ ِضفاُف اْل� اأَفكِّ

١
٢
٣

تمَّ تنفيذ نشاط رياضي )عبور النّهر(  يحقِّق ما ياأتي:
- المهارة الحركّية: الوثب.

- القدرة البدنّية: التوازن، القّوة.

ُر واأناقُِش: َتَتَعرَُّض الِْمياُه الَْجْوفيَُّة لِلتََّلوُّث. اأَفكِّ
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َن ُجْمَلًة ُمفيَدة: أَكوِّ ْندوِق، َواأْكُتُبها في الَْفراِغ؛ لِ� ب. اأْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة ِمَن الصُّ

نَشاط )٨( : الَْينابيُع َوُعيوُن الْماِء في ِفَلْسطين

آتَِيَتْين، واأناِقُشُهما َمَع ُمعلِّمي وُزَملائي. ُل الّصوَرَتْيِن ال� اأ. اأَتاأمَّ

ْلطان/ اأريحا َعْيُن قيْنيا/ راَم اللهَعْيُن السُّ

1- تَُغّذي ِمياُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُعيوَن الْماء .

٢- تَُعدُّ ُعيوُن الْماِء ِمْن َمصاِدِر الِْمياِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- ِمياُه ُعيوُن الْماِء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  

أْمطار       َعْذَبة الَْجْوِفيَّة       اْل�

ُر واأناقُِش: اأَفكِّ
1. تَُعدُّ ُعيوُن الْماِء َثْرَوًة مائِيًة َيِجُب الِْحفاُظ َعليها.

ْرب. ٢. َيِجُب َفْحُص ِمياِه ُعيوِن الْماِء َقْبَل اْسِتْخداِمها لِلشُّ
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ْيتوِن. اأ.اأْذكُُر َفوائَِد اأْخرى لَِشَجَرِة الزَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورقة عمل ختامّية

بمساعدة اأسرتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أداُة الَّتي َيْسَتْخِدُمَها الَْفّلاُح في َحَصاِد الَْقْمِحـ  ى اْل� 1. تَُسمَّ

آلُة الُْمْسَتْخَدَمُة في َحصاِد الَْقْمِح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ى ال� ٢. تَُسمَّ

أَدواُت الَْحديَثُة تَُوفُِّر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3. ال�

آتَِيَة بالَكِلَماِت الُمناِسَبِة: ب. اأْكِمُل الُجَمَل ال�

الُْجهدَحّصاَدةالَْوْقَتِمْنجل

َن ُجْمَلًة ُمفيَدًة، َواأْكُتُبها. أَكوِّ آتَِية؛ لِ� ج. اأعيُد َتْرتيَب الَْكِلماِت ال�

نَْمِلْكَمااأغلى أْرُض ال�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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َن ُجمَلتْيِن ُمفيَدَتْين: أَكوِّ آتيَة لِ� هـ. اأَرتُِّب الَْكِلماِت ال�

الْماء

َياأُخُذ

لَُه

ناِء ال�إِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اأْو

الْماُء

لَْوٌن

الَّذي

لَْيَس

َشْكَل

اأْو رائَِحة

يوَضُع

َطْعم

فيه

حيَحِة، َواإِشاَرَة  اأماَم الِْعباَرِة الْخاِطَئة: د. اأَضُع اإِشاَرَة  اأماَم الِْعباَرِة الصَّ

1. )     ( اأْخِرُج ِقَطَع الثَّْلِج ِمَن الُْمجّمِد واآكُلُها.

٢. )     ( اأَضُع َيَديَّ َفْوَق ُبخاِر الْماِء الَّذي َيَتصاَعُد ِمْن ِوعاِء الْماِء الَْمْغلي.

3. )     ( اأْسَبُح في بِركِة ماٍء نَظيَفة.

حيَحِة فيَما َياأْتِي: و. اأَضُع اإِشاَرَة  اأماَم الِْعباَرِة الصَّ

َنة. أْوِدَيِة كُلَّ اأيّاِم السَّ 1. )         ( َتْجري الِْمياُه في اْل�

أْوِدَيِة في ِفَلْسطيَن وادي الْباذاِن. أْمِثَلِة َعلى اْل� ٢. )         ( ِمَن اْل�

أْرُدن. 3. )         ( ِمْن اأْشَهِر اأنْهاِر ِفَلْسطيَن نَْهُر اْل�

أنْهاِر َفَقْط. تاِء في ال� 4. )         ( َتْجري الِْمياُه في َفْصِل الشِّ

أنْهاِر َمذاقُها مالِح. أْوِدَيِة َوال� ٥. )         ( ِمياُه اْل�
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آتِية، واأْكُتُبه في الَْفراغ: ْنُدوِق َما ُيناِسُب الُْجَمل ال� ي. اأْختاُر ِمَن الصُّ

1. ُمَسطٌَّح مائيٌّ َكبيٌر لِْلِمياِه الْمالَِحة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. ُمَسطٌَّح مائِيٌّ ُمحاٌط بِالْيابَِسِة ِمْن َجميِع الِْجهاِت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاء. 3. ِمْنَطَقٌة ُمْنَخِفَضٌة َتْمَتدُّ َبيَن الِْجباِل، َتْجِري ِفيها الِْمياُه في َفْصِل الشِّ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َتْيِن، َيْجري فيِه الْماُء الْعْذب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4.ُمَسطٌَّح مائِيٌّ ذو ِضفَّ

٥. ُمَسطٌَّح مائِيٌّ ُمحاٌط بِاليابَِسِة ِمْن َثلاِث ِجهاٍت، وِمياُهُه مالَِحٌة:

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَْخليج     الَْبْحر     الُْبَحْيرة     الْوادي     النَّْهر

 بمساعدِة معلمي اأعبُر شفوياً عن المفاهيِم التي تعلمُتها خلاَل دراستي لهذه الفترة.
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