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صــلاح �لتربــوّي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة، �لمســتند �إِلــى  يتصــف �ل�إِ  
أمــر �لّــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لِفَلســطينّي فــي محــاكاة  و�قعيــة �لنشــاأة، �ل�
�لخصوصيــة �لِفَلســطينّية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إِرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة 
فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي 
ــو لتحقيــق �لغايــات  أمانــي، ويرن آمــال، ويلامــس �ل� تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إِصــلاح يحقــق �ل�

و�ل�أهــد�ف.   
ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد   
ــي تجــاوز  ــاً، بمــا يســهم ف ــة بجو�نبهــا جميع ــة �لتعلُّمي ــة �لتعليمي ــة عالجــت �أركان �لعملي جــاءت ضمــن خطــة متكامل
عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط فــي �إِشــكالية  �لتحديــات �لنوعيــة باقتــد�ر، و�ل�إِ
ــم يكــون �لعيــش  ــة فــي عال ــى �لمشــاركة �لفاعل ــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إِل ــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصال �لتشــتت بي

ــه ونعظمــه.    ــي وطــن نحمل ــة ف ــم بالرفاهي ــة، وينع ــر �إِنســانية وعد�ل ــه �أكث في
ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إِنتاجهــا،   
ــة �لمتوّخــاة،  وباســتحضار و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات �لّتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لـّـذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّ
طــار قو�مــه �لوصــول �إِلــى مجتمــع ِفَلســطينّي ممتلــك للقيــم،  ــر �لمناهــج �لِفَلســطينّية وفــق رؤيــة محكومــة باإِ جــاء تطوي
و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان 
ــاج  ــت؛ ليكــون �لنت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات و�لمرجعي ــات و�لمنطلق ــد�ف و�لغاي ــن �ل�أه ــم بي ــول� �لتناغ ليكــون ل

ــاً. ــاً وفكريّ ــاً وتربويّ ــوب معرفّي ــق �لمطل ــة تحق ــن توليف ــر�ً ع تعبي
ثُّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة ِمــَن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي   
طــار جــاءت �لمرجعيــات �لّتــي  �لتاأســيس لتــو�زن �إِبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفّيــاً، وفكريـّـاً، ووطنّيــاً، وفــي هــذ� �ل�إِ
ــى وثيقــة �لمنهــاج  ــة �إِل ضاف ــون �ل�أساســي �لِفَلســطينّي، بال�إِ ــم �ل�ســتناد �إِليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقان ت

ــى مجمــل �لمخرجــات. ــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا عل ــي �ل�أول؛ لتوّج �لوطن
ــَن �لجهــد، يغــدو �إِزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف  ــة ِم ومــع �إِنجــاز هــذه �لمرحل  
شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث  و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، و�ل�إ

ــل. ــَن �لعم ــة ِم ــذه �لحال ــن تو�صــل ه ــون م ــر، ونحــن و�ثق ــن �لتطوي ع
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مقدمة

ــّي،  ــِس �ل�أساس ــفِّ �لخام ــِة للّص ــاِت �ل�جتماعّي ــاِب �لّدر�س ــْن كت أوَل ِم ــَن �أيديكــم �لجــزَء �ل� نضــُع بي  

هــاِت �لحديثــِة لــوز�رِة �لتّربيــِة و�لتّعليــِم �لِفَلســطينّية، فــي ضــوء ُخطِّتهــا �لّشــاملِة لتطويــِر �لتّعليــِم �لعــامِّ  َوْفقــاً للتّوجُّ

هــاِت �لتّربويّــِة �لحديثــِة فــي �لتّعليــم. فــي ِفَلســطيَن فــي ِظــلِّ �لتّوجُّ

ــارَف  ــِة �لمع ــى �إكســاِب �لطّلب ــِس �ل�أساســيِّ �إل ــِة للّصــفِّ �لخام يهــدُف منهــاُج �لّدر�ســاِت �ل�جتماعّي  

ــْن  ــَة �لّصالحــَة، ِم ــَة �لوطنّي ــِه �لتّربي ــِب، وتربيِت ــِل شــخصّيِة �لطّال ــرِض صق ــات؛ بغ ــَم و�ل�تّجاه ــار�ِت و�لقي و�لمه

هاتِــِه �لّتــي تُســهُم فــي بنــاِء �لوطــِن، و�لحــرِص علــى مقّدر�تِــه. خــلاِل تنميــِة ســلوِكِه ومهار�تِــِه وتوجُّ

يركّــُز �لكتــاُب فــي بنــاِء محتــو�ُه علــى �لتّعليــِم �لمتمركــِز حــوَل �لمتعلّــِم، وجعــِل �لطّالــِب محــوَر   

ــِم  ــِة �ســتر�تيجّيِة حــّل �لمشــكلاِت، و�لتّعلي ــا، وتنمي ــِة، ومستكشــفاً له ــِن �لمعلوم ــاً َع ــِة، وباحث ــِة �لتّعليمّي �لعملّي

قليمّيــِة و�لعالمّيــة، و�لتّكامــِل َمــَع �لمباحــِث  �لتّعاونــيِّ لََدْيــِه، وربــِط تعلُِّمــِه بالّســياقاِت �لحياتّيــِة �لوطنّيــِة و�ل�إ

أنشــطِة �لتّفاعلّيــِة، و�لحــو�ِر و�لمناقشــِة، و�لتّفكيــِر �لنّاقــِد،  �ل�أخــرى، ِمــْن خــلاِل �عتمــاِد �لكتــاِب علــى �ل�

�لطّلبــة. �لنُّمــوِّ �لمختلفــِة عنــَد  فــي تعلُِّمــِه، مر�عيــاً جو�نــَب  �لّدر�مــا، و�لتّكنولوجيــا  وتوظيــِف 

أوُل ثلاثــة وحــد�ت در�ســّيَتْية على �لنّحِو �ل�آتي: يتضّمــُن �لجــزُء �ل�  

ــت �لــّدروَس: شــكَل �ل�أرِض وحركاتِهــا، وســطَحها، ومقّومــاِت  أولــى بعنــو�ن )كوكــُب �ل�أرِض(، وضمَّ �لَوْحــَدُة �ل�

آثــاُر �لناجمــُة عنهــا. آثــاُر �لناجمــُة عنهــا، و�لكــو�رُث �لبشــريٌّة و�ل� �لحيــاِة عليهــا، و�لكــو�رُث �لَطبيعّيــة، و�ل�

نســاِن قديمــاً،  نســاِن علــى �ل�أرِض قديمــاً(، فضّمــِت �لــّدروَس: مظاهــَر حيــاِة �ل�إ و�لَوْحــَدُة �لثّانيــُة بعنــو�ن )حيــاُة �ل�إ

نســاِن قديمــاً، و�ل�تّصــاَل و�لتّو�صــَل  نســاُن، ومســكَنه ولباســه، وِفَلســطيَن موطــَن �ل�إ و�ل�أدو�ِت �لّتــي �ســتخدَمها �ل�إ

بيــَن �لنّــاس.

ولة. و�لَوْحــَدُة �لثّالثــة بعنــو�ن )�لمجتمــُع �لـّـذي نعيُش فيِه(، وضّمِت �لّدروَس: �ل�أســرُة �لِفَلســطينية، و�لدَّ

ــَن  ــة، �آملي ــرَة جهــوٍد دؤوب ــْم ثُّم ــَن �أيديِه ــُم �لمباركــة، ونضــُع بي ــَن جهوَدُه ــا �لمعلّمي و�إْذ نشــكُر لزملائِن  

ــَه  ــة، ونرجــو �للّ ــاِت �لقادم ــي �لطََّبع ــا ف ــِد �لعمــل؛ ل�أخِذه ــي تجدي ــي تُســهُم ف ــم �لّت ــا بملاحظاتِه ــم تزويَدن ِمْنه

ــاً. ــْم جميع ــَق لَُك ــَر �لتّوفي ــيَّ �لقدي ــا �لمتو�ضــِع هــذ�، ســائليَن �لعل ــي عمِلن ــا ف ــْد ُوفِّْقن ــَر �أْن نكــوَن ق ــيَّ �لقدي �لعل

�لتّاأليف فريق 



الَوْحَدُة ال�أولى: كوكُب �ل�أرض .................................. ٢

أْرِض َوَحَركاتُها .............................. ٤ �لّدرُس �ل�أول: َشْكُل �ل�

�لّدرُس �لثّاني: َسْطُح �ل�أْرض ....................................... ١٣

ماُت �لحياِة على �ل�أرض ....................... ٢٢ �لّدرُس �لثّالث: ُمَقوِّ

آثاُر �لناجمُة عنها ......... ٢٦ �لّدرُس �لّر�بع: �لكو�رُث �لَطبيعّية، و�ل�

آثاُر �لناجمُة عنها ........ ٣١ �لّدرُس �لخامس: �لكو�رُث �لبشريٌّة و�ل�

نساِن على �ل�أرِض قديماً ................ ٤٠ الَوْحَدُة الثّ�نية: حياُة �ل�إ

نساِن قديماً ........................... ٤٢ �لّدرُس �ل�أول: مظاهُر حياِة �ل�إ

نسان قديماً .............. ٤٦                   أَدو�ُت �لَّتي �ستخدَمها �ل�إ �لّدرُس �لثّاني: �ل�

نساِن ولباُسه قديماً ........................ ٥١ �لّدرُس �لثّالث: َمْسَكُن �ل�إ

نساِن قديماً ......................... ٥٨ �لّدرُس �لّر�بع: ِفَلسطيُن َمْوِطُن �ل�إ

�لّدرُس �لخامس: �ل�تّصاُل و�لتَّو�ُصُل بيَن �لنّاس ....................... ٦٥

الَوْحَدُة الثّ�لثة: �لمجتمُع �لّذي نعيُش فيِه ......................... ٧٢

�لّدرُس �ل�أول: �ل�أسرُة �لِفَلسطينية .................................... ٧٤

ولَُة ................................................ ٨٠     �لّدرُس �لثّاني: �لدَّ

�لمصادُر و�لمر�جع .................................................... ٨٧

              

الصفحةالمحتوي�ت:



٢

كوكُب ال�أرض

نت�أمل، ونُفّكر:

ــ�َل  ــ�؛ كــْي نعيــَش بســلاٍم نحــُن وال�أجي ــِة كوكِبن ــْن اأجــِل حم�ي فلنتعــ�وْن معــً� ِم
الق�دمــة. فهــْل نحــُن قــ�درون؟

١
الَوْحَدُة ال�أولى



٣

قادريَن  يكونو�  �أْن  �أنشطِتها  مَع  و�لتّفاعِل  �لَوْحَدِة،  هِذِه  در�سِة  بعَد  �لطّلبة  ِمَن  ُيَتَوقَُّع   

على �ستيعاِب، �لمفاهيِم، و�لمهار�ِت، و�لقيِم �لو�ردة حوَل كوَكِب �ل�أرِض، و�لمَو�رِد �لَطبيعّيِة 

؛ لمو�جهِة �لمخاطِر �لطّبيعّيِة و�لبشريّة، ويتم تحقيُق  و�لمو�رِد �ل�قتصاديّة، وتنمية �لوعي �لبيئيِّ

ذلَِك ِمْن خلاِل ال�آتي:

١- تنفيِذ �ل�أنشطِة، و�لبحِث، و�إنجاِز �لمشاريِع.

٢- تعييِن �لمو�قِع �لجغر�فّيِة على �لخر�ئط.

٣- �لقياِم بزيار�ٍت وَرَحلاٍت ميد�نية للمو�قِع �لجغر�فّيِة، و�لتاريخيَِّة، و�ل�قتصاديِّة.

نترنت، �أو مو�ّد من �لبيئِة �لمحلّيِة. َوِر، من خلاِل �ستخد�م �ل�إ ٤- �إنجاِز لوحاٍت من �لصُّ

٥- رسِم �لخر�ئِط، وتوظيِفها.

٦- كتابة �لتقارير.

٧- عمل مقابلات مع شخصيات من �لمجتمع �لمدني.



٤

ْرُس ال�أّول َشْكُل ال�أْرِض َوَحَرك�تُه�الدَّ

َنش�ط )١(:   نُلاِحُظ، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي، ونجيُب:

مسّيِة: شكُل ال�أرِض، وكواكِب المجموعِة الشَّ

م �لكرِة �ل�أرضّيِة، ونتاأّملُه، ونستنتُج شكَل �لكرِة �ل�أرضّيِة. �أ- نُحِضُر مجسَّ
ب- ما �لفرق بين �لكوكب و�لنجم؟

اأن� َتَعلَّْمت: 

تتّخُذ �ل�أرُض شكلاً شبَه كَُرِوّي، وِهَي متحّركٌة تدوُر حوَل �لّشمِس وتبعد عنها ١٥٠ مليون كيلو متر، 

َهَرِة،  كما تدور حوَل نفِسها في مد�ٍر ثابت، و�ل�أرُض �إحدى كو�كِب �لمجموعِة �لّشمسّيِة )عط�رَد، والزُّ

وال�أرِض، والمّريِخ، والُمشتري، َوزَُحَل، واأورانوَس، ونبتون وبلوتو(، وتدوُر جميُعها حوَل �لّشمس.

بلوتو

نبتون

اأورانوس
زحل

المريخ
المشتري

ال�رض

الزهرة
الشمسعط�رد

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

�ستنتاِج شكِل �ل�أرِض، و�لمجموعِة �لّشمسّيِة �لّتي تنتمي �إليها.- ١

مس.- ٢ بياِن نتائِج دور�ِن �ل�أرِض حوَل نَْفِسها، وحوَل �لشَّ

ِع �لمحاصيِل �لّزر�عّية.- ٣ أربعِة على تنوُّ �ستنتاِج �أثِر �ختلاِف �لفصوِل �ل�

نسان �لِفَلسطينّي، وتر�ثِه.- ٤ أربعِة على حياِة �ل�إ �ستخلاِص �أثِر �ختلاِف �لفصوِل �ل�

ال�أرض

الّشمس

شكل )٢( دور�ن �ل�أرض حول �لشمسشكل )١( كو�كب �لمجموعة �لشمسية



٥

النّت�ئُج المترتِّبُة َعلى دوراِن ال�أرِض حوَل نفِسه�:

َنش�ط )٢-اأ(:   نَُطبُِّق، َوَنْسَتنِتج:

�أ- نَْنَقِسُم في مجموعات.
ب- نقــوُم بتســليِط �لمصــدِر �لَضْوئِــيِّ 

أْرِضّيــة. ــِم �لكــرِة �ل� علــى ُمَجسَّ
ُل �أَهــمَّ �لُملاَحظــاِت، و�لنَّتائِِج  ج- نَُســجِّ
�لليــل  حــول  �إِلَْيهــا  لنــا  َتَوصَّ �لَّتــي 

و�لنهــار.
لنا �إِلَْيِه. د- نُناِقُش �أَهمَّ ما َتَوصَّ

    تــدوُر �ل�أرُض َحــْوَل نَْفِســها 
فــي ِمْحــَوٍر ثابــت، ِمــَن �لَغــْرِب �إلــى 
ــْرق، وتتــّم دورتُهــ� كلَّ ٢4  �لشَّ
ســ�عة )يــوم كامــل(، وَيْنُتــُج عــن 
اللّيــِل  تع�قُــُب  الَحَرَكــِة  هــذه 
�لمقابــَل  �لجــزَء  �إّن  �إْذ  والنّهــ�ر؛ 
ــْمِس يكــوُن نهــار�ً، بينمــا يكون  للشَّ

ــلاً.  �لجــزء �ل�آخــر لي

اأن� َتَعلَّْمت:

ليلاً

نهار�ً

شكل )٣( تجربة تعاقب �لليل و�لنهار

شكل )٤( تعاقب �لليل و�لنهار



٦

َنش�ط )٢-ب(:   نُلاِحُظ الشكلين َوَنْسَتْنِتُج، ثُّم نجيُب عن ال�أسئلة الّتي تليهم�:

؟ ُف �لكرَة �ل�أرضّيَة �إلى نِصْفيِن شماليٍّ وجنوبيٍّ ْكل )٥( ما �لَخطُّ �لّذي ُيَنصِّ  �أ- ِمْن ِخلاِل �لشَّ
ــماليِّ مــن �لكــرِة �ل�أرضّيــِة،    يــُف فــي �لنِّصــِف �لشَّ ــْكل )٦( ِعْندمــا يكــوُن �لصَّ ب- ِمــْن ِخــلاِل �لشَّ

؟ ولمــاذ�؟ مــاذ� نتوقــُع �أْن يكــوَن �لَفْصــُل فــي �لنِّصــِف �لجنوبــيِّ

شمال 

جنوب

مس: النّت�ئُج المترتِّبُة َعلى دوراِن ال�أرِض حوَل الشَّ

شكل )٥( دو�ئر �لعرض

شكل )٦( فصول �لسنة



٧

ْرق، وتُِتمُّ دورًة كاملًة خلاَل ٣٦٥ يوماً،  ْمِس ِمَن �لَغْرِب �إلى �لشَّ     تدوُر �ل�أرُض َحْوَل �لشَّ
أربعة، َوِهَي: َور�ِن �لُفصوُل �ل� َوُرْبَع �لَيْوم )سنة كاملة(، وَيْنُتُج َعْن هذ� �لدَّ

أّول، وكانون �لثّاني، وُشباط.     	  ت�ِء: و�أْشُهُر هذ� �لفصِل ِهَي: كانون �ل� فصُل الشِّ

بيِع: و�أْشُهِر هذ� �لفصِل ِهَي: �آذ�ُر، َونَْيساُن، َو�أيّار.	  فصُل الرَّ
         

ْيِف: و�أْشُهُر هذ� �لَفْصِل ِهَي: َحزير�ُن، َوَتّموُز، و�آب.	  فصُل الصَّ

أّول، َوتِشريُن �لثّاني.	  فصُل الخريِف: و�أْشُهُر هذ� �لفصِل ِهَي: �أيلوُل، َوتِشريُن �ل�

اأن� َتَعلَّْمت:

نترنت، ونُدون في �لجدول �ل�آتي:	  نبحث مْن خلاِل َشَبَكِة �ل�إ

ت�ريخ بداية حدوثهالفصول في نصف الكرة الشم�لي

َتوي( تاِء )�ل�نقلاُب �لشِّ فصُل �لشِّ

) بيِع )�ل�عتد�ُل �لّربيعيُّ فصُل �لرَّ

) ْيِف )�ل�نقلاُب �لّصيفيُّ فصُل �لصَّ

) فصُل �لخريِف )�ل�عتد�ُل �لخريفيُّ

نش�ٌط بحثّي:



٨

�أ- نَُصنُِّف �لمحاصيل �لزر�عيَّة َحَسَب �لفصِل �لَّذي تنضج فيه.
ُر وجود بعِض �لمحاصيِل �لزر�عيَّة في �ل�أسو�ق �لِفَلسطينية في غيِر موسِمها. ب- نُفسِّ

َوَر، ثُّم نجيُب عن ال�أسئلة الّتي تليه�:  َنش�ط )٣(:   نُلاِحُظ الصُّ

اأن� َتَعلَّْمت:

ِع ُمناِخهــا،  ُع محاصيلُهــا �لّزر�عّيــُة؛ بســبِب تنــوُّ تَُعــدُّ ِفَلســطيُن بلــد�ً زر�عّيــاً؛ �إْذ تتنــوَّ  
�لُفصــول: َحَســَب  �أَهــمِّ محاصيِلهــا  َوِمــْن  َوتُْرَبِتهــا،  �أشــكاِل ســطِحها،  ِع  وتنــوُّ

َتِويَُّة، ِمْثُل: �لُبْرتقاِل، َو�لملفوِف، و�لفوِل، و�لَقْرنَبيط.	  المح�صيُل الشَّ

بيعّيُة، ِمْثُل: �للَّْوِز، و�لَفر�ْولَِة.	  المح�صيُل الرَّ

المح�صيُل الّصْيِفّيُة، ِمْثُل: �لِعَنِب، َو�لِبطّيِخ، و�لُمْشُمش.	 

ّماِق، و�لَبَلِح، و�لجّو�فة.	  ْيتوِن، َو�لسُّ المح�صيُل الخريفّيُة، ِمْثُل: �لزَّ

اأثُر اختلاِف الفصوِل على تنوُِّع المح�صيِل الزّراعّيِة:

مجموعة صور رقم )١( محاصيل زر�عية في ِفَلسطين
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 َنش�ط )4-اأ(:   نقراأ، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي:

نِة والتّراُث الِفَلسطيني: فصوُل السَّ

اأن� َتَعلَّْمت: 

نســاِن �لِفَلســطينيِّ وتر�ثِــه، حيــُث  أربعــِة علــى حيــاِة �ل�إ     �أثّــَر �ختــلاُف �لُفصــوِل �ل�

ــَر �ل�أجيــال، َفِمْنهــا مــا ُهــَو  أناشــيِد َعْب ــِة و�ل� ــعبّيِة �لمتو�َرَث أمثــاِل �لشَّ �ســتخدَم عــدد�ً ِمــَن �ل�

ْيتــوِن، و�لَحصــاد، ومنهــا مــا ُهــَو مرتبــٌط  مرتبــٌط بمو�عيــِد �لّزر�عــة، وموســِم قطــِف �لزَّ

ــاَء  ــًة �أثن ــيَد خاّص ــِدوَن �أناش ــَن يُنْش ــِل �أّن �لفّلاحي ــَن �لجمي ــَنة. وِم ــُهِر �لسَّ ــِس، و�أْش بالطَّْق

قياِمِهــْم بقطــِف �لّزيتــوِن، و�لحصــاد؛ لتخفيــِف �لتََّعــِب َعــْن �أنفِســهم، وفرحــاً بجنــِي 

ــال. ــذ�َء، و�لم ــُم �لغ ــُر لَُه ــي توفّ ــِل �لّت �لمحاصي

ْعِبيًَّة:  اأمث�ل�ً شَّ

في كانون ِكّن في بيتك، وَكثِّْر ِمْن َحَطَبك وزيَتك.	 
ْيف فيه.	  شباط شّبطنا، وَرَبطنا، ورو�يح �لصَّ
في تّموز، بتغلى �لمّيه في �لكوز.	 

�أ- ننقسُم في مجموعات.
ْعبيَّة ودل�ل�تها. أمثاِل �لشَّ ب- نتناقُش في معاني �ل�

نسان. أربعِة في حياِة �ل�إ ج- نستنتُج تاأثيَر �لفصوِل �ل�
د- يعرُض ممثُّل كلِّ مجموعٍة ما توّصلْت �إلْيِه مجموعُته.



١٠

نساَن؛ بسبِب �ختلاِف �لُفصول.	  أمر�ِض �لَّتي تصيُب �ل�إ نتحاوُر َحْوَل �ل�

ــف، ُيصــاُب  ْي ــِل الصَّ ــي فص نســان، فف ــِة �ل�إ ــى ِصحَّ ــُة عل أربع ــُر �لُفصــوُل �ل� تؤثّ  

ــت�ء،  َمــن، وفي فصِل الشِّ ــْمِس لفتــرٍة طويلــٍة ِمــَن �لزَّ ِة �لشَّ أِشــعَّ ــْمِس �إذ� تَعــرََّض ل� بضربــِة �لشَّ

بيــِع  ِســّي، وفــي فصَلــي الرَّ نْفلَُونــز�، و�أمــر�ِض �لجهــاِز �لتَّنفُّ ْشــِح، و�ل�إِ أمــر�ُض، كالرَّ َتْكثُــُر �ل�

ــِق  ــِع، َوضي بي ــيَِّة �لرَّ ، َوَحّساس ــيِّ بيع ــِد �لرَّ َم ــِل: �لرَّ ــر�ٍض، ِمْث ِة �أم ــدَّ ــرَُّض لِِع ــف، يتَع والخري

ــي �لهــو�ء. ــي تنتشــُر ف أزهــاِر �لّت ــاِح �ل� ــوِب لُق ــاِر، َوُحب ــِس؛ بســبِب �لُغب �لتََّنفُّ

اأن� َتَعلَّْمت: 

نش�ط تطبيقي:

ـــّن، نَبحـــُث َعْن �أمثاٍل شـــعبّيٍة مرتبطٍة 	  نترنـــت، �أْو بالّرجوِع �إلى كبار �لسِّ ِمـــْن خـــلاِل �ل�إ

ـــُم لوحًة لها. ـــنِة، ثُّم نَُصمِّ باأْشـــهِر �لسَّ

َوَر، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي:  َنش�ط )4-ب(:   نُلاِحُظ الصُّ

مجموعة صور رقم )٢( �أمر�ض مرتبطة بفصول �لسنة 

)ج( )ب( )�أ(



١١

ِة ُطُرٍق، منه�: ويمكُن الوق�يُة ِمْن هِذِه ال�أمراِض ِبِعدَّ

أمر�ِض �لُمْعِدَيِة، كالرَّْشح، وغسُل �ل�أيدي جيِّد�ً بالماِء  �ل�بتعاُد عن �ل�أشخاِص �لمصابيَن بال�

كثاُر ِمْن ُشْرِب �لّسو�ئِِل،  ْمِس لفترٍة زمنيٍَّة طويلة، و�ل�إ ِة �لشَّ أِشعَّ و�لّصابون، وَعَدُم �لتََّعرُِّض ل�

روَرة. ْيف، ومر�جعُة �لطَّبيِب ِعْنَد �لضَّ خاّصًة في فصِل �لصَّ

نش�ط تطبيقي:

ربِة 	  رُف �إلى كيفيَّـــِة �لتَّعامِل َمَع َمـــْن يتعّرضوَن لضَّ يَّـــِة، ونتعَّ حِّ نســـتعيُن باأحـــِد �لمر�كِز �لصِّ

مِس. �لشَّ

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي: ( مقابَل �لعبارِة َغْيِر �لصَّ ( مقابَل �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة ) ١   �أَضُع �إشارَة )

ْمِس تعاقُب �للّيِل و�لنّهار.                   )     ( �أ- َيْنُتُج عن دور�ِن �ل�أرِض َحْوَل �لشَّ

َتِويَّة.                                            )     ( ب- �لِعَنُب ِمَن �لمحاصيِل �لشَّ

أمر�ِض عدُم �لتّعرُِّض ل�أشّعِة �لّشمِس فترًة طويلة.      )     ( ج- ِمْن طرِق �لوقايِة ِمَن �ل�

آتيِة بما ُيناِسُبها: ٢  �أْكِمُل �لفر�غاِت في �لُجَمِل �ل�

�أ- َشْكُل �ل�أرِض .....................................

ب- تكمُل �ل�أرُض دورَتها َحْوَل نَْفِسها كلَّ ...............

ج- �أْشُهُر َفْصِل �لَخريف هي: ............ و ............ و .............

بيِع .................... د- �لنَّباتاُت �لَّتي تنضُج في ِفَلسطيَن في فصِل �لرَّ



١٢

تاء. ْيِف و�لشِّ نساَن في فصَلي �لصَّ أمر�َض �لَّتي تُصيُب �ل�إ ُد ثلاثًة ِمَن �ل� ٣  �أَعدِّ

٤  �أناقُش: ل� يمكُن �أن تكوَن جميُع �ل�أرِض نهار�ً �أْو ليلاً في وقٍت و�حد.

آتية: ٥  كيَف �أتصّرُف في �لحال�ِت �ل�

ْيف. ًة في فصِل �لصَّ ، خاصَّ      �أ- عنَد �رتفاِع درجِة حر�رِة �لَجوِّ

تاء.      ب- عنَد �نخفاِض درجِة حر�رِة �لَجوِّ في فصِل �لشِّ

ٌطُمْرَتِفٌعالِعب�راُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

أْرِض. َوْصفي لَِشْكِل �ل�

ْمِسيَِّة، َوَتْرتيِبها. َمْعِرَفتي لكو�كِب �لَمْجموَعِة �لشَّ

ْمِس، ِمْن  أْرِض َحْوَل نَْفِسها، َوَحْوَل �لشَّ ُمقاَرنَتي لَِدور�ِن �ل�
َمِنيَُّة، َو�لنّتائُِج �لُمَتَرتَِّبُة َعْن كُلٍّ ِمْنها. ُة �لزَّ َحْيُث �لُمدَّ

أْرَبَعِة ِمْن َحْيُث �أْشُهُركُلِّ َفْصٍل، َوتاريُخ بِد�َيِتِه. َتْصنيفي لِْلفصوِل �ل�

َنِة. نساَن باختلاِف فصوِل �لسَّ أمر�ِض �لّتي تصيُب �ل�إ معرفتي بال�

آتَِيِة، ثُمَّ �أَقيُِّم تعلّمي، بَِوْضِع �إِشاَرِة )√( في �لخانَِة �لُمناِسَبِة: �أْقَر�أ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ِت �ل� ٦



١٣

�أ- نستنتُج من دل�ل�ت �ألو�ن �لخريطة �أقسام سطح �ل�أرض. 
ب- �أيُّ قسٍم ِمْن �أقساِم سطِح �ل�أرِض يقُع معظُمُه في �لنِّصِف �لّشماليِّ من �لكرِة �ل�أرضيَِّة؟

َنش�ط )١(:   نُلاِحُظ الخريطَة ال�آتيَة، ثُم نجيُب عِن الّسؤاليِن اللّذين يليه�:

ْرُس الثّ�ني َسْطُح ال�أْرضالدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الَطلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

١- �لتعرُِّف على �أقساِم سطِح �ل�أرض.                 ٢- تَوِضيِح �أشكاِل �ليابسِة و�لماِء على سطِح �ل�أرض.

٣- تَوضيِح �أشكاِل سطِح ِفَلسطين.                    ٤- رسم خريطة ِفَلسطين وتعيين حدودها.

اأقس�ُم سطِح ال�أرض:

ي�بس )ق�ّرات(
م�ء

خريطُة �أقساِم سطِح �ل�أرض



١٤

اأن� َتَعلَّْمت: 

    يتكّوُن سطُح �ل�أرِض ِمَن الي�بسِة �لّتي تتمثُّل في �لقاّر�ِت، والم�ِء �لّذي يتمثُّل في �لمحيطاِت،  و�لبحارِ، 
أْرِضّيِة ٢9%، ونسبُة �لماِء 7١%، ويزد�ُد تركُُّز نسبِة  أنهار، وتبلُغ نسبُة �ليابسِة ِمَن �لُكَرِة �ل� و�لبحير�ت، و�ل�

مالِّي. ُر تركَُّز معظِم قاّر�ت �لعالَِم في نِْصِف �لُكَرة �لشَّ �لمياِه في نِْصِف �لُكَرِة �لَجنوبِّي، وهذ� ما يفسِّ

عـــٍة، مثـــِل �لجبـــاِل، و�لهضـــاِب،  القـــ�رّة: كتلـــٌة كبيـــرٌة ِمـــَن �ليابســـِة، تحتـــوي علـــى تضاريـــس متنوُّ

ـــْن ســـبِع  ـــِة ِم أْرِضّي ـــَرِة �ل� ـــاً، ويتكـــّوُن ســـطُح �لُك ـــاً �أْو جزئّي ـــا كلّّي ـــاُه به ـــُط �لمي ـــهول، وتحي و�لّس

اإفريقيـــ�،  قـــاّر�ٍت مختلفـــِة �لِمســـاحة، َوِهـــَي مرتّبـــٌة تنازلّيـــاً َحَســـَب �لِمســـاحة: )اآســـي�، و

ـــك�(. ـــ�، واأوقي�نوســـي� واأنت�ركتي ـــِة، واأوروّب ـــك� الَجنوِبّي ـــم�لِّيِة، واأمري ـــك� الشَّ واأمري

نش�ط تطبيقي:

ُن �لقاّر�ِت باألو�ٍن مختلفٍة، ثُّم نكتُب �أسماَءها:	  آتيِة، نُلوِّ ّماِء �ل� على خريطِة �لعالَِم �لصَّ

خريطُة �لعالَِم �لّصّماء

ش



١٥

- نستعيُن بخريطِة �لعالَِم �لطَّبيعيَِّة، ثُّم نعيُِّن عليها �أشهَر جباِل كُلِّ قارٍَّة.

كَل ال�آتَي، ونتعرُّف ِمْنُه اإِلى: َنش�ط )٢-اأ(:  نُلاِحُظ الشَّ

شكل )٧( �أشكاُل سطِح �ليابس

�أ- �أهمِّ �أشكاِل �ليابسِة.             ب- �أســماِء �أشكاِل تضاريِس َمْنطقِتنا.

اأن� َتَعلَّْمت: 

ِة مظاهَر طبيعّيٍة، ِهَي: أْرِضّيِة �ليابُس )�لقار�ت( ِمْن ِعدَّ يتشكُّل سطُح �لُكَرِة �ل�  

ِة	  الجب�ُل: مناطُق مرتفعٌة لها ِقَمٌم بارزٌة، وجو�نُب منحدرٌة، مثُل جباِل �لهملايا في قارَّ

ِة �أمريكا  أنديِز في قارَّ ماليَِّة، وِجباِل �ل� ِة �أمريكا �لشَّ �آسيا، وجباِل �لّروكي في قارَّ

ِة �أوروبّا.  ألِب في قارَّ             �لجنوبّيِة، وجباِل �ل�

أناضوِل، 	  الِهض�ُب: �أر�ٍض مرتفعٌة عّما َحْولَها، سطُحها و�سٌع ومنبسٌط، مثُل هضبِة �ل�

              وهضبِة �لجول�ِن، وهضبِة �لتّبت، وجميعها في قارَّة �آسيا.

هوُل: �أر�ٍض و�سعٌة منبسطة، مثُل �لّسهِل �ل�أوروبيِّ �لعظيِم في قاّرِة �أوروبّا. 	  السُّ

ال�أوديُة: مناطُق منخفضٌة، وضّيقٌة، ومحصورٌة بيَن جبَلْيِن، تجري فيها �لمياُه وقَت هطوِل 	 

َة، وو�دي �لباذ�ِن في ِفَلسطين.            �لمطِر، مثُل و�دي غزَّ

اأشك�ُل الي�بسِة على سطِح ال�أرض:

نش�ط تطبيقي:



١٦

�أ- �أمثلًة على �أشكاِل �لمسطّحاِت �لمائّيِة. 

يََّة �لمسطَّحاِت �لمائّيِة في حياتِنا. ب- �أهمِّ

دجلة والفرات 

تتنّوُع �لمياُه �لّسطحّيُة في �لعالِم بعّدِة �أشكاٍل، ِمْنها:

أْرِضّيِة، وتفصُل بيــَن �لقاّر�ت،	  المحيطــ�ت: هــي ُمَســطَّحاٌت مائّيــٌة و�ســعٌة تُحيــُط بالُكــَرِة �ل�
   ، ، و�لهنديُّ وِهــَي مرتبــة تنازلييــاً ِمــْن َحْيــُث �لِمســاحُة: )�لهادي، و�ل�أطلســيُّ

مالِّي(. ُد �لشَّ و�لمتجمِّ
ــط، 	   الِبحــ�ر: هــي ُمَســطَّحاٌت مائّيــٌة �أصغــُر ِمســاحًة ِمــَن �لمحيطــاِت، ِمْثــُل �لبحــِر �لُمَتَوسِّ

             و�لبحِر �ل�أحمر.
الُبَحْيرات: هي ُمَسطَّحاٌت مائّيٌة �أصغُر ِمَن �لَبْحِر، ِمْثُل بحيرِة طبريّا في ِفَلسطين.	 

اأن� َتَعلَّْمت: 

محيط�ت وبح�راأنه�ر

َنش�ط )٢-ب(: نُلاِحُظ الخريطَة ال�آتيَة، ثُّم نستنتُج:

خريطُة �لعالَِم �لطَّبيعّيُة

اأشك�ُل المسطَّح�ِت الم�ئيَِّة على َسْطِح ال�أرِض:



١٧

َنش�ط )٣(:   

ُد حدوَد ِفَلسطيَن. �أ- نَُحدِّ

ب- نستعيُن بمفتاِح �لخريطِة، 

ِع �ألو�نِها. ونستنتُج دل�لَة تنوُّ

كُل �لتَّضاريسيُّ �لّذي  ج- ما �لشَّ

َيْغلُُب َعلى َوَسِط ِفَلسطيَن؟

بيعيََّة ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: نُلاِحُظ خريطَة فَِلسطين الطَّ

اأشك�ُل سطِح اأرِض فَِلسطين:

ال�أنه�ر: هي مجاٍر مائّية َعْذَبٌة تنحدُر ِمَن �لمناطِق �لمرتفعِة لَِتُصبَّ في محيٍط �أو َبْحر، ِمْثُل 	 
أمازوِن في �لَبر�زيل.               نهِر �لنّيل في ِمْصَر، وُهَو �أطوُل نهٍر في �لعالَم، ونهِر �ل�

الُخْلج�ن: جزٌء ِمْن مياِه �لَبْحِر، �أو �لمحيِط، تمتدُّ د�خَل �ليابسِة، ِمْثُل خليِج �لَعَقَبِة، وخليِج 	 
               حيفا.

خريطُة ِفَلسطيَن �لطَّبيعيَّة



١٨

اأن� َتَعلَّْمت: 

أْرِضّيِة، في �لجزِء �لجنوبي �لغربيِّ من قاّرِة  مالِيِّ ِمَن �لُكَرِة �ل� تقُع ِفَلسطيُن في �لنِّْصِف �لشَّ

�آسيا، وِهَي �إحدى ُدَوِل بلاِد �لّشام )فَِلسطيَن، وسوري�، وال�أردِن، ولبن�ن(، وتبلغ مساحُة 

ِد �أشكال  ِفَلسطيَن حو�لَي )٢٧,٠٢٧كم٢(، وعلى �لّرغِم ِمْن ِصَغِر ِمساحتها، �إلّ� �أنّها تمتاُز بَِتَعدُّ

ْطِح فيها، وتُْقَسُم �إلى ما ياأتي:  ومظاهِر �لسَّ

اأول�ً- الّسهول: وتُْقَسُم �إلى ِقْسَمْين، هما:

ط.	  هوُل �لّساحلّية: وتمتدُّ بمحاذ�ِة �لَبْحِر �لُمَتَوسِّ �لسُّ

هوُل �لّد�خلّية: هي سهوٌل محصورٌة بيَن �لجبال، مثُل سهِل مرِج �بِن عامر.	  �لسُّ

ث�نيً�- الُمْرَتَفع�ُت الجبلّية، وهي: 

 ِجباُل �لجليل: تقُع في شماِل ِفَلسطيَن، ويعُد جبُل �لجرمِق، �أعلى جبال ِفَلسطين، ويبلُغ 	 

�رتفاُعُه )١٢٠٨م( عْن سطِح �لبحر.

جرزيم، 	  وجبُل  عيباَل،  جبالِها  ومن  ن�بلس،  جب�َل  َتُضّم  �لُوسطى:  �لجبلّيُة  ْلِسَلُة  �لسِّ

ْيتوِن في �لُقْدِس، وَتلُّ  وجب�َل القدِس ورام الله، ومن جبالِها جبُل �لُمَكبِِّر، وجبُل �لزَّ

�لعاصوِر في ر�م �لله، وجب�َل الخليِل، ومن �أشهِر جبالِها جبُل �لنَِّبيِّ يونَُس في َحْلحول، 

ويبلُغ �رتفاُعُه )١٠٢٠م( عْن سطِح �لبحر.

ث�لثً�- ال�أغوار: وتَُعدُّ �أخفُض �لِبقاِع على سطِح �ليابسة، َوَتُضمُّ نهَر �ل�أردِن، و�لبحَر �لمّيَت،

               وو�دي َعَرَبة.

رابعً�- َهَضَبُة النََّقب: وتَُشكُِّل نِْصَف ِمساحِة ِفَلسطيَن تقريباً، وَتتَِّخُذ َشْكَل �لُمَثلَّث، وهي 

                     منطقٌة صحر�ويّة.
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�أ- نرسُم خريطَة ِفَلسطيَن.

ـــَة �لّتـــي تُشـــرُف  َوَل �لَّتـــي َتُحـــدُّ ِفَلســـطيَن، و�لمســـطّحاِت �لمائّي ـــُن علـــى �لخريطـــِة �لـــدُّ ب- نَُعيِّ

عليهـــا.

نش�ط تطبيقي:

ُد اأشك�ُل المي�ِه الّسطحّيِة في فَِلسطيَن على النّحِو ال�آتي: َتَتَعدَّ

ِط، و�لبحِر �ل�أحمر، و�لبحِر �لميِّت �لّذي يمتاُز 	  البح�ر: تشرُف ِفَلسطيُن على �لبحِر �لُمَتَوسِّ

ِة ملوحِة مياهِه �لّتي تخلو من �لكائناِت �لبحريّة.              بِِشدَّ

ها بحيرُة طبريّا، وبحيرُة �لحولَة، �لّتي قاَم �ل�حتلال �لّصهيونّي بتجفيِفها؛ 	  الُبَحْيرات: و�أَهمُّ

               بهدِف تحويِلها �إلى مناطَق زر�عّية.

ال�أنه�ر: و�أَهّمها نهُر �لعوجا قرب يافا، ونهُر �ل�أردن.	 

ال�أودية: ِمْثُل و�دي �لفاِرَعِة في نابلس، و�لِقْلِط في �أريحا، و�لمالِِح في طوباس.	 
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 َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

آتَي: ْكَل �ل� ١ �أْكِمُل �لشَّ

�أقساُم سطِح �ل�أرض

ِجباٌل

ِمْثُل
�لّروكي

محيطاٌت

ِمْثُل
�لهادي

...........

ِمْثُل
...........

...........

ِمْثُل
...........

...........

ِمْثُل
...........

...........

ِمْثُل
...........

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

جابِة �لّصحيحِة فيما ياأتي: ٢ �أضُع د�ئرًة َحْوَل رمِز �ل�إ

 ما �أكبُر قاّر�ِت �لعالَِم ِمساحًة؟- 

ب- �آسيا.    �أ- �إفريقيا.     

د- �أوروبّا. مالِّية.       ج- �أمريكا �لشَّ

 ما �أصغُر �لمحيطاِت في �لعالَِم ِمساحًة؟- 

ب- �لهندّي.    �أ- �ل�أطلسّي.    

د- �لهادي. مالِّي.    ُد �لشَّ    ج- �لُمَتَجمِّ
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ماذ� ُيَسّمى �لجزُء �لَّذي يمتدُّ ِمْن مياِه �لمحيِط �أِو �لبحِر د�خَل �ليابسة؟- 

ب- خليج.    �أ- نهر.                    

د- مضيق.    ج- بحيرة.     

أْرِضّيِة؟-  َكْم تبلُغ نسبُة �ليابسِة على �لُكَرِة �ل�

ب- ٥٠%.    �أ- ٧١%.     

د- ٢9%.                ج- ٦٠%.     

آتيِة بما يناسُبها: ٣ �أْكِمُل �لفر�َغاِت في �لجمِل �ل�

    �أ- �أعلى جباِل ِفَلسطيَن هو ............................، ويبلُغ �رتفاُعُه ..........................

    ب- �أَهمُّ �لُمْرَتَفعاِت �لجبلّيِة في �لُقْدِس .......................... و ..........................

    ج- تقُع ِفَلسطيُن على ساحِل �لبحِر..........................

    د- �أطوُل �أنهاِر �لعالَم ..........................

    هـ- �لقاّرُة هي:..............................................................................

    و- �أَهمُّ �أنهاِر ِفَلسطيَن .......................... و..........................  

- �لبحر. - �لمحيط.   ٤ �أَعرُِّف مفهوَم كُلٍّ ِمَن:       - �لقارَّة.  

ُر تركَُّز قاّر�ِت �لعالِم في نصِف �لكرِة �ل�أرضّيِة �لّشمالّي. ٥ �أفسِّ

، و�لجباَل، و�لغوَر، وهضبَة �لنَّقِب.   هَل �لّساحليَّ ٦ �أرسُم خريطَة ِفَلسطيَن، ثُمَّ �أَعيُِّن َعليها �لُحدوَد، و�لسَّ

٧ �أعّيُن على خريطِة �لعالِم �لّصّماء ما ياأتي:

    ق�راٍت: �آسيا، و�إفريقيا، و�أوروبا، و�أمريكا �لجنوبية، و�أوقيانوسيا.

أنديز.      جب�ل�ً: �لّروكي، و�لهملايا، و�ل�

    محيط�ٍت: �لهادي، و�ل�أطلسّي، و�لهندي.

     بح�رًا: �لمتوسط، و�ل�أحمر.

أمازون.     اأنه�رًا: �لنّيل، و�ل�
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ُمَقوِّم�ُت الحي�ِة على ال�أرض:

ُمَقوِّم�ُت الحي�ِة على ال�أرض

َوَر في المجموعتيِن ال�آتيتيِن، ثُّم نستنتُج:  َنش�ط )١(: نُلاِحُظ الصُّ

المجموعُة الثّ�نيةالمجموعُة ال�أولى

١١

٢٢

٣

44

ْرُس الثّ�لث الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

نساِن.       ماِت �ل�أساسيَِّة للحياِة على �ل�أرِض، و�أهّمّيِتها.   ٢- تَوضيح �أَهّمية �لمو�رِد �ل�قتصاديّة في حياِة �ل�إ ١- ِذكِر �لُمَقوِّ

َوَر رقم )٣( مقومات �لحياة على �ل�أرض  مجموعُة �لصُّ

َوِر �ل�أولى. �أ- مقوماِت �لحياِة ِمْن خلاِل مجموعِة �لصُّ
َوِر �لثّانيِة. ب- �أهّمّيِة هذه �لمقّوماِت ِمْن مجموعِة �لصُّ

٣
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اأن� َتَعلَّْمت:

ــا   ــُق عليه ــي ُيطَل ــاِة �لّت ــاِت �لحي وم ــن مقِّ ــدٍد م ــى ع ــلاأرض عل ــُة ل ــُة �لطَّبيعّي ــوي �لبيئ تحت
ــا: ــة عليه أمثل ــَن �ل� ــُة، وِم بيعّي ــوارُد الطَّ الم

ْرِب، و�ل�ستخد�ماِت �لمنزلّيِة،   الم�ء: ُيَعدُّ �لماُء عنصَر �لحياة، وهو �لمصدُر �لّرئيُس للشُّ

ويدخُل في �لّصناعاِت �لغذ�ئّيِة، وُيستخَدُم في توليِد �لطّاقِة �لكهربائّية، وُهَو عنصٌر 

أنبياء:٣٠(. ُمِهمٌّ في �لّزر�عة، قاَل تعالى:  )�ل�

مس: تشكُِّل مصدر �لضوء و�لحر�رة لجميع �لكائناِت �لحيَِّة.  الشَّ

ُفِن �لّشر�عّيِة،   الهواء: تحتاُجُه جميُع �لكائناِت �لَحيَِّة للتَّنفُّس، وُيستخَدُم في تسييِر �لسُّ

وطو�حيِن �لهو�ِء؛ لتوليِد �لطّاَقِة �لكهربائّيِة، وغيِرها.

ُد �لنَّباَت بالماِء،   التُّربة: تُشِكُل �لوسط �لّذي تتم فيه زر�عِة �ل�أشجاِر و�لمحاصيِل، وتزوِّ

كصناعِة  �لّصناعة،  في  �أنو�ِعها  بعُض  وتدخُل  ه،  لنموِّ �لّلازمِة  �لغذ�ئّيِة  و�لعناصِر 

�لَفّخار، و�لرمل في صناعة �لزجاج. 

دة  ــٌة غيــُر متجــدِّ دًة )ل� تنفــُد(، وهنــاك مــو�رُد طبيعيَّ ــة متجــدِّ وتَُعــُد هــِذِه �لمــو�رُد �لطبيعيَّ
)قابلــة للّنفــاد(، مثــل: �لنّفــِط، و�لحديــِد، و�لّذهــِب، وغيرهــا مــن �لمعــادن.

نَُفكُِّر، ونُن�قُِش: كوكُب �ل�أرِض ُهَو �لكوكُب �لوحيُد �لملائُم للحياِة.
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َنش�ط )٢(:  

�أ- نَْسَتْنِتُج �ستعمال�ِت �لنِّْفِط، و�أَهّميََّتُه �ل�قتصاديّة.

ب- نذكُر �أمثلًة على مو�رَد �قتصاديٍّة �أخرى.

يَُّته�: الموارُد ال�قتص�ديَُّة، واأهمِّ

مشتّقاُت �لنّفِط�ستخر�ُج �لنّفِط

مجموعُة ّصور رقم )٤(: مو�رُد �قتصاديّة

 

يستخرجونَها ِمْن جباِل ِفَلسطين، وتَُعدُّ محافظُة �لخليِل
تَُشكُِّل  �لَّتي  �لِفَلسطينّيِة  �لمحافظاِت  �أكثِر  ِمْن  و�حدًة 

يًَّة كبيرًة في صناعِة �لحجِر و�لرُّخام.  �أهمِّ

وما فائدُة هِذِه �لحجارِة يا �أبي؟

لها فو�ئُد �قتصاديٌّة عديدٌة، منها: تشغيُل عدٍد كبيٍر 
ِمَن �ل�أيدي �لعاملِة، وتُستخَدُم في �لبناِء، و�لتّجارِة، 
ُر قسٌم منها �إلى �أسو�ِق بعِض ُدَوِل �لعالَِم. حيُث ُيَصدَّ

ال�أب:

ال�أب:

ورد:

�لحجر،  منشار  من  بالقرب  و�لِدِهما  َمَع  وفد�ُء  ورٌد  مّر 
فس�أَلت فداء: ِمْن �أيَن ياأتون بهذه �لكتل �لصخرية يا و�لدي؟

وَرَتيـِن ال�آتيتيـِن، ونقـراأ الحـواَر، ثُـّم نجيـُب عـن  نُلاِحـُظ الصُّ
ـؤالين اللّذيـن يليهمـ�: السُّ
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نسـاِن �لمـو�رَد �لطَّبيعّيـَة �إلى ِسـْلَعٍة، �أو خدمٍة  تَُعـرَُّف المـوارُد ال�قتص�دّيـُة باأنّهـا: تحويـُل �ل�إ

ُق �لمنفعَة له، فمثلاً وجوُد �لتّربِة كمورٍد طبيعيٍّ تتحّوُل �إلى مورٍد �قتصاديٍّ  ُيستفاُد منها، وتَُحقِّ

ـمس  عندما تُزَرُع، وكذلك عند �سـتخر�ج �لمعادن، و�لتجارة بها، �أو تصنيُعها، و�سـتغلاُل �لشَّ

في توليـِد �لطّاقة.

اأَهّمية الموارِد ال�قتص�دّية: 

�لّدخـِل   �ل�قتصاديّـِة، وتُسـاعُد علـى تحسـيِن  �لمـو�رِد  َعلـى  �لّصناعـاِت  ِمـَن  تقـوُم عديـٌد 

لهـم. �لعمـِل  فـرِص  وتوفيـِر  �لّدولـِة،  لسـكّاِن  �لمعيشـيِّ  و�لمسـتوى   ، �لمالـيِّ

اأن� َتَعلَّْمت:

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت: 

١  �أَعرُِّف ما ياأتي: �لمو�رَد �لطّبيعّيَة، و�لمو�رَد �ل�قتصاديَّة.

يََّة �لمو�رِد �ل�قتصاديّة. ٢   �أذكُر �أَهمِّ

٣   �أناقُش �لعبارة: ُيَعدُّ �لماُء، و�لهو�ُء �أهمَّ عناصِر �لحياِة على �ل�أرض.

دة: دِة، وغيِر متجدِّ آتيَة �إلى متجدِّ ٤   �أَصنُِّف �لمو�رَد �لطَّبيعّيَة �ل�

ْمسّية(      )�لماء، �لنِّْفط، �لهو�ء، �لّذهب، �لحديد، �لطّاَقة �لشَّ

دة مو�رُد غيُر متجّددةمو�رُد متجدِّ

ْعِب �لِفَلسطينّي. ، و�لشَّ ٥   �أناقُش: تشكُّل جباُل ِفَلسطيَن ثروًة �قتصاديًّة مهّمًة للاقتصاِد �لوطنيِّ

آتيِة:	  َوِل �لّتي تشتهُر بالمو�رِد �ل�قتصاديِّة �ل� نبحُث عن �أسماِء بعِض �لدُّ

- �ل�أخشاُب.     . - �لنّفُط، و�لغاُز �لطَّبيعيُّ

نش�ٌط بحثّي:
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َوَر ال�آتيَة، َونُن�قُِش، ثُّم نجيُب َعِن الّسؤاِل الّذي يليه�:  َنش�ط )١(:   نُلاِحُظ الصُّ

وُر �لّسابقُة كو�رَث طبيعيًَّة؟	  لماذ� ُيْطلُق على ما تمثِّلُه �لصُّ

الكوارُث الَطبيعّية، وال�آث�ُر الن�جمُة عنه� ْرُس الّرابع الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

تعد�ِد �لكو�رِث، و�لمخاِطر �لناجمة عنها.- ١

نساُن في مو�جهِة �لكو�رِث �لطّبيعّيِة، و�لحدِّ ِمْن �آثاِرها �لّسلبّية.- ٢ �ستنتاِج �ل�أعماِل �لَّتي قاَم بها �ل�إ

الكوارُث الطبيعيَّة، ومخ�ِطُره�:

بركان

جفاف

زلز�ل

فيضان
َوَر رقم )٥(: كو�رُث طبيعّيٌة مجموعُة �لصُّ
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نشاهُد مقطَع فيديو عن �لكو�رِث �لطَّبيعيَِّة، ونُناِقُش ما ورد فيه.	 

نُش�هُد:

اأن� َتَعلَّْمت:

نســاِن فــي حدوثهــا.  الكــوارُث الّطبيعّيــة: هــي حــو�دُث ناجمــٌة عــْن عو�مــَل طبيعّيــة، ل� َعلاقــَة للاإ

وِمــَن ال�أمثلــِة عليه�:

قاِت فــي باطــِن - ١ أبخــرِة ِمــَن �لتّشــقُّ البراكيــُن: هــي �نبعــاُث �لمــو�دِّ �لمنصهــرِة، و�لغــاز�ِت، و�ل�

               �ل�أرِض �إلى سطِحها. 

الــزَّل�زُِل: هــي �هتــز�ز�ٌت �أْرِضّيــٌة متتاليــٌة تحــدُث فــي باطــِن �ل�أرِض، وَتِصــُل �إلــى ســطِحها؛ - ٢

خريَّــِة. وَتعّرَضــْت ِفَلســطيُن قديمــاً  بســبِب حــدوِث �نكســار�ٍت فــي �لطّبقــاِت �لصَّ

لعــّدِة زل�زَل، مثــِل: زلــز�ِل �أريحــا، وناُبلُــس َســْنَة ١9٢٧م.

الجف�ف: هو �نحباُس �ل�أمطاِر َعْن منطقٍة ما لَفَتر�ٍت طويلٍة.- ٣

ِل سقوِط �ل�أمطار،- 4 يادُة �لكبيرُة في َمَعدِّ الفيض�ن�ت: هي َغْمِر �ل�أرِض بالمياه، وِمْن �أسبابِها: �لزِّ

ّياٍت كبيرٍة ِمَن �لثّلوج، �أْو �نهياِر �لّسدود �لُمقامة عليها. �أْو ذوباِن كمِّ

لبّيِة المدمِّرِة، ِمْنه�: تترُك الكوارُث الّطبيعّيُة كثيرًا ِمَن ال�آث�رِ السَّ

تدميُر �لمبانِي، و�لمنشاآِت، و�لطُُّرقاِت، و�لمحاصيِل �لّزر�عّيِة.  	 

أرو�ِح، وهجر�ُت �لّسكّاِن �إلى مناطَق �أكثر �أمناً. 	  خسائُر بشريٌّة في �ل�

أمر�ِض.	  �نتشاُر �لمجاعاِت، و�ل�
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ؤالين اللّذين يليه�:  َوَر، َوَنْسَتْنِتج، ثُّم نجيُب َعِن السُّ َنش�ط )٢(:   نُلاِحُظ الصُّ

�أ- كيَف يمكُن لنا مو�جهُة �لكو�رِث �لطّبيعّيِة �أثناَء حدوثِها؟ 

ساٍت وطنيٍَّة وَدْولِيٍَّة تساعُدنا �أثناَء حدوِث �لكو�رِث �لطّبيعّية. ب- نذكُر  �أسماَء مؤسَّ

مواجهُة الكوارث الطبيعيَّة:

خلاء تدريٌب على �ل�إ

�لهلاُل �ل�أحمُر �لِفَلسطينيُّ

مساعد�ٌت طّبّية

َولّيُة للّصليِب �ل�أحمِر �للّجنُة �لدُّ

َوَر رقم )٦(: مو�جهُة �لكو�رِث �لطَّبيعيَِّة مجموعُة �لصُّ



٢9

اأن� َتَعلَّْمت:

�لطّبيعّيِة،  �لكو�رِث  مخاطِر  ِمْن  �لتّخفيِف  مسؤولّيَة  ومؤسساتها  باأفر�دها  ْولَُة  �لدَّ ُل  تتحمَّ

وقوِعه�،  قبَل  الكوارِث  اأثِر  مْن  التّخفيُف  ويمكُن  وممتلكاتِِهْم،  كّاِن،  �لسُّ وحمايِة 

ِة ُطُرٍق، منه�: وبعَده�، ِبِعدَّ

أبنيِة.	  ِة في �ل� مر�عاُة معاييِر �لّسلامِة �لعامَّ

فاِع �لمدنّي.	  تطويُر �أجهزِة �لدِّ

�إجلاُء �ل�أشخاِص �لَّذين يعيشوَن في مناطِق �لكو�رِث.	 

خلاِء في حالِة �لَخَطر.	  �إجر�ُء �لتّدريباِت على �ل�إ

أوبئة. 	  توفيُر �ل�أدويِة و�للُّقاحاِت �لّلازمِة؛ لمنِع �نتشاِر �ل�

تعزيُز �لتّعاوِن َبْيَن ُدَوِل �لعالَِم؛ للقضاِء على �لفقِر، و�لجوِع.	 

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة �لصَّ  ١   �أَضُع د�ئَِرًة َحْوَل َرْمِز �ل�إِ

هيُر �لَّذي َتَعرََّضْت لَُه ِفَلْسطيُن َسَنَة ١9٢٧م؟	  لْز�ُل �لشَّ ما �لزِّ

ب- ِزلْز�ُل َوَسِط ِفَلْسطيَن. �أ- ِزلْز�ُل َصَفَد.    

د- ِزلْز�ُل �لنََّقِب. ج- ِزلْز�ُل �أريحا، وناُبلَُس.  

، ونتعـــرَُّف �إِلـــى دوِرِه فـــي مو�جهـــِة  فـــاِع �لمدنـــيِّ �لِفَلســـطينيِّ ـــُم زيـــارًة �إلـــى �أَحـــِد مر�كـــِز �لدِّ ننظِّ

�لكـــو�رِث.

نش�ط تطبيقي:



٣٠

آتية: ٢  �أكتُب �لمصطلَح �لِعْلِميَّ �لمناسَب �أماَم �لعبار�ِت �ل�  

الِعب�رةالمصطلُح الِعْلِمّي

حو�دُث غيُر متوقَّعٍة، ناجمٌة َعِن �لعو�مِل �لطّبيعية.

�هتز�ز�ٌت �أْرِضّيٌة متتاليٌة تكوُن في باطِن �ل�أرِض، وَتِصُل �إلى سطِحها.

زيادٌة مفاجئٌة في منسوِب �لمياِه، تؤّدي �إلى َغْمِر سطِح �ل�أرِض بالمياه.

�نحباُس �ل�أمطاِر لَفَتر�ٍت طويلة.

آثاَر �لنّاجمَة َعِن �لكو�رِث �لطّبيعّية.  ٣   �أذكُر �ل�

٤   كيف يمكن مو�جهِة مخاطر �لكو�رث �لطّبيعّيِة؟  

آتَِيِة، ثُمَّ �أَقيُِّم تعلُّمي، بَِوْضِع �إِشاَرِة ) √ ( في �لخانَِة �لُمناِسَبِة:  ٥   �أْقَر�أ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ِت �ل�

قَِّةَدقيٌق الِعب�راُت ُط الدِّ َغْيُر َدقيٍقُمَتَوسِّ
أْرِض. ماِت �لطَّبيِعيَِّة لِْلحياِة َعلى �ل� َمْعِرَفتي بِالُمَقوِّ

يَِّة �لماِء، َو�لَهو�ِء، َو�لتُّْرَبِة. أَهمِّ �ْسِتْنتاجي لِ�

َتْعبيري َعْن َمْفهوِم �لَمو�ِرِد �لطَّبيِعيَِّة، َو�ل�ْقِتصاِديَِّة.

ُل َمْسؤولِيََّة �لتَّْخفيِف ِمْن َمخاِطِر �لَكو�ِرِث �لطَّبيِعيَِّة؟	  َمِن �لَّذي َيَتَحمَّ

ليُب �ل�أحمُر. ب- �لصَّ �أ- �لهلاُل �ل�أحمُر.   

ساتِها، َو�أْفر�ِدها. ْولَُة بُِمَؤسَّ د- �لدَّ    . ج- �لّدفاُع �لمدنيُّ
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نَْنَقِسُم في مجموعات:	 

َور. �أ- نََتناَقُش في محتوى �لصُّ

َوُر �لّسابقُة كو�رَث بشريّة؟  ب- لماذ� ُيْطَلُق على ما تمثِّله �لصُّ

اأن� َتَعلَّْمت:

نســاُن للبيئــِة ولنفِســه، بفعــِل مــا يقــوُم  الكــوارُث البشــرّيُة: ِهــَي �ل�أضــر�ُر �لَّتــي يتســبَُّب فيهــا �ل�إ

ِث، و�لُحــروِب، وغيرهــا.  بــِه مــن ممارســاٍت ســلبّيٍة، ِمْثــُل �لتََّلــوُّ

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )١(:   نُلاِحُظ الصُّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

، ومسبباته. ِث �لبيئيِّ ١- تعريِف �لمقصوِد بالكو�رِث �لبشريِّة.                         ٢- َتعد�ِد �أشكاِل �لتََّلوُّ

ِث.     ٤- تعريِف �لَحْرِب. آثاِر �لنّاجمِة َعِن �لتََّلوُّ ٣- تَوضيِح �ل�

نساُن؛ للَحدِّ من �آثاِر �لحروب. ٥- بياِن �أثِر �لحروِب في تهديِد �لحياِة �لبشريِّة على �ل�أرض.        ٦- �ستنتاِج �لطر�ئِق �لَّتي لجاأ �إِلَْيها �ل�إ

ْرُس الخ�مس الكوارُث البشرّيُة وال�آث�ُر الن�جمُة عنه�الدَّ

مفهوُم الكوارث البشرّية:

َوَر رقم )٧(: كو�رُث بشريٌَّة مجموعُة �لصُّ
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َوَر ال�آتيَة، ثُّم نجيُب عن الّسؤاليِن اللّذين يليه�:   َنش�ط )٢(:  نُلاِحُظ الصُّ

َوِر، ثُمَّ نكتُب شكَل �لتّلّوِث لكلِّ منها. �أ- نناقُش �أشكاَل �لتّلّوِث �لو�ردَة في �لصُّ

؟ ب- كيَف يحدُث �لتّلّوُث في كلِّ صورٍة من ُصَوِر �أشكاِل �لتّلّوِث �لبيئيِّ

اأشك�ُل التََّلوُِّث البيئيِّ ومسبِّب�تُُه:

 -١

 -٣

 -٢

 -٤

َوَر رقم )٨(: �أشكاُل �لتّلّوِث �لبيئيِّ مجموعُة �لصُّ
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اأن� َتَعلَّْمت:   

للتََّلوُِّث اأشك�ٌل عديدٌة، ِمْنه�:

نساِن، 	  ِة �ل�إ ، تجعلُُه ُمِضّر�ً بِصحَّ يِّ التََّلوُُّث الهوائّي: وهو دخوُل مو�دَّ غريبٍة �إلى �لغلاِف �لَجوِّ

و�لَحَيو�ِن، و�لنَّبات، مثُل �لُغبار، وغاز ثاني �أكسيِد �لكربوِن �لنّاجِم عن �لدُّخان �لُمنبِعِث من 

ّيار�ت.  �لمصانِع، و�لحر�ئِق، وعو�دِم �لسَّ

ْلبِة، 	  تلوُُّث التُّربة: وهو دخوُل مو�دَّ غريبٍة للتُّربِة، تجعلُها غيَر صالحٍة للّزر�عة، مثُل �لنُّفاياِت �لصُّ

�ل�أسمدِة  �ستخد�م  ويمكن  �لكيماويّة،  و�ل�أسمدِة  �لكيماويّة،  للمبيد�ِت  �لُمْفِرِط  و�ل�ستخد�ِم 

�لعضويّة )مخلفات �لحيو�نات و�لنباتات( كبديل عن �ل�أسمدِة �لكيماويّة.

غيَر 	  وتجعلُها  على خصائِصها،  فتؤثُّر  �لمياِه،  �إلى  غريبٍة  مو�دَّ  دخوُل  وهو  الم�ئّي:  التََّلوُّث 

ِث بالمياِه �لعادمِة، وتسرُِّب �لنّفِط. صالحٍة للاستعمال، مثُل: �لتَّلوُّ

زعاج، مثُل �ل�أصو�ِت �لنّاجمِة َعِن �ل�آل�ت، 	  ْوض�ئِّي: وهو �أيُّ َصْوٍت يؤّدي �إلى �ل�إ التََّلوُُّث الضَّ

ووسائِل �لنّْقِل، وعملّياِت �لِبناء.

َوَر ال�آتيَة، َوَنْسَتْنِتُج، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )٣(:   نُلاِحُظ الصُّ

، و�آثاِرِه في بيئتنا.	  نَْنَقِسُم في مجموعاٍت، ثُمَّ نقترُح حلول�ً للحدِّ ِمَن �لتّلّوِث �لبيئيِّ

: ال�آث�ُر النّ�جمُة عن التّلوُِّث البيئيِّ

تدميُر �لغطاِء �لنّباتيِّموُت �لكائناِت �لبحريّة

آثار �لناجمة عن �لتّلّوث �لبيئي َوَر رقم )9(: �ل� مجموعُة �لصُّ

�نتشاُر �ل�أمر�ِض
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اأن� َتَعلَّْمت:

لبّيِة على كلٍّ ِمَن:  ينُجُم َعِن التََّلوُِّث عدٌد ِمَن ال�آث�رِ السَّ

ِسّي، و�أمر�ُض �لعيوِن، 	  نس�ِن: تسبُِّب لُه عدد�ً ِمَن �ل�أمر�ض، منها: �أمر�ُض �لجهاِز �لتََّنفُّ ال�إ

د�ِع. صابُة بالقلِق، و�لتّوتِّر، و�لصُّ و�أمر�ُض �لقلِب، و�أمر�ٌض جلديٌّة، وسمعّيٌة، و�ل�إ

ُث �إلى موِت �لكائناِت �لبريّة؛ بسبِب تلوث بيئتها وغذ�ئها، وموِت 	  الَحَيوان�ت: يؤّدي �لتَّلوُّ

�لكائناِت �لبحريِّة، فمثلاً تسرُِّب �لنِّْفِط �إلى مياه �لبحار، يمنُع وصوَل �لّضوِء، و�ل�أكسجيِن �إلى 

�لكائناِت �لبحريِّة، كل هذ� يؤدي �إلى نقِص �أعد�ِد �لكائناِت �لحّية، و�إنتاجيَِّتها.

ُث �إلى تدميِر �لغطاِء �لنَّباتيِّ �لطّبيعّي، وَتَلِف كثيٍر ِمَن �لمحاصيِل �لّزر�عّية.	  النَّب�ت�ت: يؤّدي �لتَّلوُّ

َوَر ال�آتيَة، َونُن�قُِش، ثُّم َنْسَتْنِتج: َنش�ط )4-اأ(:   نُلاِحُظ الصُّ

)٢()١(

)٣()4(

الحروُب:

مجموعُة ّصور رقم )١٠(: �لحروب

�أ- ما �لمقصوُد بالحرِب؟               ب- لماذ� تَُعّد �لحروُب ِمَن �لكو�رِث �لبشريِّة؟



٣٥

َنش�ط )4-ب(:  نقراأ الحواَر، ونَُمثُِّل، َونُن�قُِش:

�أ- نَُمثُِّل �لحو�ر.

أفكاِر �لو�ردِة في �لنّص، ونكتُبُها على �لّسّبورة. ب- نستنتُج �أهّم �ل�

ج- نذكُر �أمثلًة على مدٍن وقًرى ِفَلسطينّيٍة تّم تهجيُر ُسكّانِها.

د- نذكُر �أسماَء مخّيماٍت ِفَلسطينّيٍة د�خَل ِفَلسطين، وخارَجها.

ــفِّ �لخامــِس �ل�أساســّي، تســكُن فــي مخيَّــِم �لوحــد�ِت فــي �ل�أردن،  بيســاُن طالبــٌة فــي �لصَّ

هــا يومــاً عــن ِفَلســطين. ســاألَْت َجدَّ

الجــّد: ِفَلســطيُن قضّيــٌة َكُبــَرْت، َونََمــْت َمَعنــا، وبد�خِلنــا فــي �لُغْرَبــة، ِفَلســطيُن وطــٌن يعيــُش فينــا، 

وفــي عروِقنــا ودمائِنــا، ِفَلســطيُن وطــٌن جميــٌل، وُحــبٌّ ل� يمــوُت �أبــد�ً.

بيس�ن: لماذ� تركَتها يا جّدي، وسكنّت في هذ� �لمخيم؟

هاينــُة عــدد�ً كبيــر�ً ِمــَن �لِفَلســطينّييَن علــى تــرِك قر�ُهــْم ومدنِِهــْم ســنَة ١9٤٨م،  الجــّد: �أجَبــَر �لصَّ

ْعــِب و�لخــوِف فــي نفــوِس �ل�أهالــي، َوَتــمَّ تدميــُر مئاٍت  َعْبــَر �رتكابِهــم عــدد�ً ِمــَن �لمجــازر، وَبــثِّ �لرُّ

ِمــَن �لُقــرى و�لتجمعــات �لِفَلســطينّية، و�حتلـّـو� مــا تبّقــى منهــا، وكانـَـْت �أخبــاُر �لمجــازِر َتِصــُل �إِلَْينــا. 

َتَرْكنــا بيوَتنــا، وكلَّ شــيٍء، ورحْلنــا علــى �آمــِل �لعــودِة قريبــاً، ولكــّن �لُبعــاَد طــال.

بيســ�ن: ل� تحــزْن يــا جــّدي، ســنعوُد يومــاً �إلــى عــكّا، وَحْيفــا، و�لُقــْدس، وبيــت نبــال�، 

و�لمنشــية.... 

)ذهــَب الجــدُّ �إلــى ُصْنــدوٍق قديــٍم، وفتَحــُه، و�أخــرَج ِمْنــُه ِمْفتاحــاً كبيــر�ً(، وقــال: هــذ� ِمفتــاُح 

أمــل، �إنّــه ِمفتــاُح  ــُم و�ل� بيِتنــا فــي يافــا، �إنّــه مــا تبّقــى لنــا مــن ذكريــات، حاِفظــو� عليــه، �إنّــه �لُحلُ

�لَعــودة.

بيس�ن: نََعْم يا جّدي، سنحافُظ علْيِه باأرو�ِحنا، فاأنا �أِحبُّ َمْوِطني، على �لرَّغم من كوني لْم 

�أبصْرُه يوماً في ُغربتي، هو �لجنُّة �لَّتي لْم تطاأْها َقَدماي، هو وطني �لَّذي سنعوُد �إِلَْيِه يوماً.



٣٦

اأن� َتَعلَّْمت:

الحرُب: نز�ٌع مسلٌَّح َيحدُث بيَن دولَتْيِن �أْو �أكثَر؛ لتحقيِق مصالَح مختلفة. و�لحرُب ظاهرٌة 

قديمة، لْم يخُل عصٌر ِمَن �لعصوِر ِمْنها، تسبََّبْت في �إزهاِق �أرو�ِح ملاييِن �لبشر، وَخلََّفْت ور�َءها 

أمثلة عليها: �لحرُب �لعالَميُّة �ل�أولى سنَة ١9١٤م، و�لحرُب  آل�م، وِمَن �ل� عدد�ً ِمَن �لماآسي و�ل�

�لعالَمّية �لثّانيُة سنَة ١9٣9م، وحرُب َسَنِة ١9٤٨م )�لنّكبة(، �لّتي �أّدْت �إلى تشريِد حو�لَي مليوِن 

�لِفَلسطينييَن، وحرُب  �لّلاجئيَن  وقر�هم، وظهوِر مخيماِت  ِفَلسطينيٍّ وتهجيِرهم من مدنِهم، 

َحزير�َن سنَة ١9٦٧م )�لنَّكسة(، و�لعدو�ُن �لّصهيونيُّ على غّزَة سنَة ٢٠١٤م. 

َوَر ال�آتيَة، ونجيُب عن الّسؤاليِن اللّذين يليه�: َنش�ط )٥(:  نلاحُظ الصُّ

نساِن. �أ- نََتناقُش في َمضموِن �لّصور، ونَستنتُج �أثر �لحروِب على �ل�إ

عِب �لِفَلسطينّي. ب- نستنتُج �أثَر �لحروِب و�ل�حتلاِل �لّصهيونيِّ على �لشَّ

المخ�طُر المترتِّبُة على الحروِب:

)١(

)٤()٣(

مجموعُة ّصور رقم )١١(: مخاطر �لحروب

)٢(



٣٧

اأن� َتَعلَّْمت:

من اآث�ر الحروب:

أْسُر و�ل�عتقال، - ١ عاقاِت، و�لمجاعاِت، وسقوُط �لقتلى و�لَجرحى، و�ل� أمر�ِض، و�ل�إ �نتشاُر �ل�

كّان وتحويلُُهْم �إلى ل�جئيَن في �لمخيَّمات. وتشريُد �لسُّ

يَِّة و�لبحريّة.- ٢ موُت �لكائناِت �لَبرِّ

تدميُر �لممتلكاِت، وشبكاِت �لكهرباِء، و�لماِء، و�لطُُّرق.- ٣

ُث �لماِء، و�لهو�ِء، و�لتُّربِة.- ٤ تلوُّ

َوَر ال�آتيَة، َونُن�قُِش، ثُّم َنْسَتْنِتج: َنش�ط )٦(:  نُلاِحُظ الصُّ

نساُن؛ للَحدِّ ِمْن �آثاِر �لحروب.	  �لطُُّرَق �لَّتي لجاأ �إِلَْيها �ل�إ

الحدُّ من اآث�رِ الحروب:

مخيمات لّلاجئين�إغاثة �لمنكوبين

مجموعُة ّصور رقم )١٢(: �لحد من �آثار �لحروب

ألغام �ل�أرضية �إز�لة �ل�

أمِم �لمتّحدِة )١9٤( �لخاصِّ باللاجئيَن �لِفَلسطينّييَن.	  نبحُث في مضموِن قر�ِر �ل�

نش�ٌط بحثّي:



٣٨

اأن� َتَعلَّْمت:

نس�ُن؛ للَحدِّ من اآث�رِ الحروِب م� ي�أتي:  ُرِق الَّتي لج�أ اإَِلْيه� ال�إ ِمَن الطُّ

نسانّيِة، ومساعدِة 	  َوِل؛ ِمْن �أجِل تقديِم �لمساعد�ِت �لغذ�ئّيِة، و�ل�إ تعزيُز �لتّعاُوِن بيَن �لدُّ

�لمرضى و�لجرحى، وتحريِم �ستعماِل بعِض �ل�أسلحِة، كالغاز�ِت �لّساّمة.

صــِة للعبــادِة، و�ل�أعمــاِل �لخيريّــِة، و�لمستشــفياِت، 	  منــُع �لهجــوِم علــى �لمبانــي �لمخصَّ

و�لمو�قــِع �لَّتــي يتــمُّ فيهــا َجْمــُع �لمرضــى و�لجرحــى.

�إيو�ُء �لّلاجئين، وحمايُتُهْم.	 

أْرِضّية.	  ألغاِم �ل� َجْمُع مخلَّفاِت �لحرِب �لقابلِة للانفجاِر، و�إز�لُة �ل�

توعيُة �ل�أطفاِل، بال�بتعاِد عن �ل�أجساِم �لمشبوهة وعدِم �للِّعِب فيها.	 

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

ث �لّضوضائّي.         - �لحرب. ١   �أَعرُِّف ما ياأتي:       - �لكو�رث �لبشريّة.        - �لتَّلوُّ

٢  �أذكُر �أشكاَل �لتََّلوُّث.

ِث. آثاَر �لنّاجمَة َعِن �لتََّلوُّ ُح �ل� ٣  �أَوضِّ

ِل، وما يناُسُبه في �لعموِد �لثّاني: أوَّ ٤  �أِصُل بيَن �لعموِد �ل�

العمود الثّ�نيالعمود ال�أوَّل
َنةالَحْرب السَّ

١9٦٧م�لنَّْكَبة

١9٣9م�لعدو�ُن �لصهيوني على غّزة

١9٤٨م�لحرُب �لعالَمّيُة �لثّانية 

٢٠١٤م�لنَّْكَسة



٣9

نساِن. ٥  �أَبيُِّن �أثَر �لحروِب على �ل�إ

نساُن؛ للَحدِّ من �آثاِر �لحروب. ُح �لطُُّرَق �لَّتي لجاأ �إِلَْيها �ل�إ ٦  �أَوضِّ

مشروع الوحدة:

 نخت�ُر اأحَد المش�ريِع ال�آتية:

١- نَْنَقِسُم في مجموعات.

تَُمثِّــُل كلُّ مجموعــٍة تضاريــَس ِفَلســطيَن علــى خريطــِة ِفَلســطيَن �لّصّماِء، باســتخد�ِم �لمعجوِن 

ــُل �لّســهول، و�للَّــْوُن �ل�أصفــُر  ــُل �لِجبــال، و�للَّــْوُن �ل�أخضــُر ُيَمثِّ ــيُّ ُيَمثِّ )�لملتينــة(، فاللَّــْوُن �لبُّنِّ

أزرُق ُيَمثِّــُل �لميــاَه. أغــو�َر، و�لنَّقــَب، و�للَّــْوُن �ل� ُيَمثِّــُل �ل�

ــا  ــى بيئِتن ــاِظ عل ــي �لحف ــِه �لمســاهمَة ف ــْن خلالِ ــتطيُع ِم ــذ مشــروٍع، نس ــي تنفي ــاوُن ف ٢- نتع
�لمدرســّيِة.

 �أعبُر بلغتي عن �لمفاهيم �ل�أساسّية �لّتي �كتسبتها من هذه �لوحدة، بما ل� يزيد عن ثلاث �أسطر.

اأقيُِّم ذاتي:



٤٠

نس�ِن على ال�أرِض قديمً� حي�ُة ال�إ

نت�أمل، ونُفّكر:

نســ�ُن القديــُم اإلــى مــ� نحــُن عليــه ال�آن ِمــْن تطــّورٍ  ب�لحجــِر والنّــ�ر، اأوصَلنــ� ال�إ
لــى اأيِّ مــًدى َســَنِصُل نحــُن ال�أجيــ�ل الق�دمــة؟ وحضــ�رة، ف�إ

٢

الَوْحَدُة الثّ�نية



٤١

ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد تعلُِّم هِذِه �لَوْحَدِة، و�لتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونو�   

�ل�تّصاِل  مهارِة  وتوظيِف  و�ل�أجد�د،  آباِء  �ل� تر�ِث  على  �لمحافظِة  على  قادرين 
و�لتّو�صِل في حياتِِهم �ليومّية، ويتمُّ تحقيُق ذلك ِمْن خلاِل ال�آتي:

١- توظيِف �لمفاهيِم و�لمصطلحاِت �لو�ردِة في �لَوْحَدة في مو�قَف حياتّية.

٢- �لمناقشِة، و�لحو�ِر، و�إبد�ِء �لر�أي.

٣- تعييِن �لمو�قِع �لتاريخّيِة على �لخريطِة.

٤- �إنجاِز �لمشاريِع، و�لبحِث، و�إعد�ِد �لتّقاريِر.

٥- �لقياِم بَرَحلاٍت للمو�قِع �لتاريخّيِة، و�ل�قتصاديِّة.

٦- َرْصِد �ل�نتهاكاِت �لّصهيونّيِة تجاه �لتّر�ِث �لِفَلسطيني.



٤٢

نس�ِن قديمً� مظ�هُر حي�ِة ال�إ

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نجيُب عن الّسؤال الّذي يليه�: نش�ط )١(:   نلاحُظ الصُّ

َوِر )١ ، ٢ ، ٣(، 	  نساِن قديماً، من خلاِل �لصُّ نستنتُج �لتّغيير�ِت �لّتي طر�أْت على حياِة �ل�إ
َوِر )�أ، ب، جـ(. وحديثاً من خلال �لصُّ

ْرُس ال�أول الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

نساِن قديماً. - ١ تَوضيِح مظاهَر حياِة �ل�إ

�ستنتاِج نمِط حياة �لَبْدو في ِفَلسطين.- ٢

اأن� َتَعلَّْمت: 

ِل ظهورٍ له على سطِح �ل�أرِض حياًة ُبد�ئيًَّة غيَر مستقّرة، و�عتمَد في حياتِِه  نساُن قديماً عند �أوَّ عاَش �ل�إ
ِل و�لتَّرحاِل من مكاٍن �إلى �آخَر، و�لحصوِل على غذ�ئِِه عن طريِق َجْمِع و�لتقاِط ثمارِ �ل�أشجارِ،  على �لتّنقُّ
أماكِن �لقريبِة ِمَن �لّسو�حِل، و�لعيِش في �لكهوِف و�لغابات. وصيِد �لَحَيو�نات �لبريّة، وصيِد �ل�أسماِك في �ل�

نسان قديماً ١ تنّقل �ل�إ

�أ تطّور وسائل �لنّقل

نسان قديماً وحديثاً َوَر رقم )١٣(: حياة �ل�إ مجموعُة �لصُّ

٢ �لّصيد، وجمع �لثِّّمار قديماً

ب �لّزر�عة

٣ مسكن قديم )كهف(

ج مساكن حديثة

نس�ِن قديمً�: مظ�هُر حي�ِة ال�إ



٤٣

نساِن �لقديِم �لّزر�عة، و�ستقر�رِه، لَجاأ �إلى �ستخد�ِم َوسائَل ُمختِلَفٍة؛ لَسدِّ �ْحِتياجاتِِه      َوبعَد ُممارسِة �ل�إ

نْساُن  لعِة �لُمتو�فرِة لَدْيِه بِسلَعٍة �أخرى َيْحتاُجها، َو�ستمرَّ �ل�إِ �لَيوميَّة، َفلجاأ �إِلى الُمق�يضِة َعْن َطريِق ُمباَدلَِة �لسِّ

�لُمقاَيَضِة، َوكانَْت  ِمَن  ُيْسر�ً  �أْكَثَر  بِاْعِتباِرها  النُّقوِد،  �إِلى اسِتخداِم  ثُمَّ لجاأ  َسَنو�ٍت َطويَلًة،  �لطَّريَقِة  بِهِذِه 

ِفَلْسطيُن ِمَن �لَمناِطِق �ل�أولى في �لعالَِم �لَّتي �ستخدَمِت �لنُّقوَد في �لُمباَدل�ِت �لتِّجاِريَِّة، َفَقِد �ستخدَمها �أْجد�ُدنا 

نْساُن �لَمعاِدن. ًة في �لمناِطِق �لِفَلسطينيَِّة �لَّتي �كتشَف فيها �ل�إِ �لَكْنعانِّيوَن َقْبَل َخْمَسِة �آل�ِف َسَنة، خاصَّ

وَر، ثُّم نجيُب عن الّسؤاليِن اللّذين يليهم�:   َنش�ط )٢(:    نقراأ الحواَر ال�آتَي، ونُلاِحُظ الصُّ

حي�ُة الَبْدِو في فَِلسطين:

    قّرَرْت عائلُة ِصبا �لخروَج في نُْزهٍة؛ للاستمتاِع بجماِل 
�لطَّبيعِة في �لجبال، لفَت �نتباَهها بعُض �لخياِم �لموجودِة 
على �أطر�ِف �لجبِل �لمقابل، فتوّجَهْت لو�لِدها مستغربة.
ِصب�: �أبي، �نظْر لتلَك �لخياِم على �أطر�ِف �لجبِل �لمقابل. 

الوالد: نََعْم يا ِصبا، تلَك خياُم �لَبْدو، ولكن، لَم �أنِت 
مستغربة؟ 

أنّني لْم �أشاهْدها في هِذِه �لَمْنِطَقِة في نزهِتنا �لّسابَِقة. ِصب�: ل�
الوالد: هذ� صحيح، فقد ُعِرَف َعِن �لَبْدِو �لتَّنّقُل و�لتَّْرحاُل 

َنة.  ِمْن َمْنِطَقٍة �إلى �أخرى، َحَسَب فصوِل �لسَّ
َنة يا �أبي؟ ِصب�: ماذ� تقصُد بَحَسِب فصوِل �لسَّ

ْيِف، و�لّربيِع، يتوّجهوَن �إلى  الوالد: �سمعي يا ُبنيتي، للَبْدِو نمُط حياٍة خاصٌّ بهم، ففي �لصَّ
تاء يستقّروَن بالقرِب  �لمناطِق �لَّتي يوَجُد فيها �لُعْشُب و�لماء، كالمناطِق �لجبلّية، بينما في �لشِّ

ِمَن �لحشائِش و�ل�أعشاِب، و�أوديِة �لماء، كَمْنِطَقِة �ل�أغو�ِر، �إضافًة لدفِء طقِسها شتاًء. 
ْيف، لذ� هم في َمْنِطَقِتنا �لجبلّية؛ لتو�فُِر �ل�أعشاِب لماشيِتهم. ِصب�: ونحن حالّياً في فصِل �لصَّ

الوالد: هذ� صحيح يا ِصبا.

ِل �لَبْدِو، وعدِم �ستقر�ِرهم في مكاٍن و�حد. �أ- نستنتُج دو�فَع تنقُّ

ب- هل تؤيد ترحال �لبدو �أم �ستقر�رهم في مكان معين؟ ولماذ�؟



٤٤

اأن� َتَعلَّْمت:

عــاِت �لســكانّية �لَّتــي َغَلــَب عليهــا  مــا ز�َل فــي عصِرنــا �لحالــيِّ بعــُض �لقبائــِل و�لتّجمُّ

طاَبــُع �لتَّنّقــِل و�لتَّْرحــاِل مــن مــكاٍن �إلــى �آخــَر لرعــِي مو�شــيهم، وُيْطَلــُق عليهــم �ســُم �لَبــْدو، 

أغــو�ِر فــي ِفَلســطين، ف�لَبــْدُو هــم ســكّاُن �لباديــِة �لَّذيــَن يســكنوَن  كبــدِو صحــر�ِء �لنََّقــِب و�ل�

�لِخيــام، ويعتمــدوَن علــى َرعــِي �لماشــيِة، وتربيِتهــا، فهــي مصــدُر رزِقهــم.

يتّصــُف �لَبــْدُو فــي ِفَلســطيَن بعــدِم �ســتقر�ِرهم فــي مــكاٍن و�حــد، كغيِرِهــْم ِمــَن �لقبائِل 

ــِة �لمجــاورِة؛ �إل� �أّن �ل�حتــلاُل �لّصهيونــّي قّيــد حريــة تنقــل �لَبــْدو  َوِل �لعربّي �لَبَدويّــة فــي �لــدُّ

ــْدِو رعــَي  فــي ِفَلســطين، فجعــَل بعــَض �لمر�عــي مناطــَق عســكريًّة مغلقــًة، يحظــُر علــى �لَب

ماشــَيِتهم فيهــا، وعمــَل علــى تهجيِرهــم منهــا، وهــدِم مســاكِنهم، ومد�رِســهم، وتشــريِدهم.

نش�ط تطبيقي:

ــُن مــا يتعــرَُّض لــه َبــْدُو ِفَلســطيَن ِمــْن ممارســاِت �ل�حتلاِل  نجمــُع ُصــَور�ً، ومقاطــَع فيديــو، تبيِّ

�لّصهيونــّي، ونعرُضهــا �أمــاَم زملائنا.



٤٥

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة �لصَّ  ١   �أَضُع د�ئَِرًة َحْوَل َرْمِز �ل�إِ

نساِن قديماً قبل �كتشاف �لزر�عة؟-  بماذ� تمّيَزْت حياُة �ل�إ

ِل.                                               ب- بال�ْسِتقر�ِر.          �أ- بالتََّنقُّ
       ج- بُِسهولَِة �لُحصوِل َعلى �لِغذ�ِء.                         د - بِسهولَِة �لتَّو�ُصِل.

نساُن �لقديُم قبل �كتشاف �لزر�عة؟ -  �أين سكَن �ل�إ
    �أ- ُبيوِت �لطّيِن.                                           ب- ُبيوِت �لَحَجِر. 
       ج- �لُكهوِف.                                             د - ُبيوِت �لَخَشِب.

ماذ� ُيْطَلُق على �لقبائِل �لمتنّقلِة في �لعصِر �لحالّي؟- 
ّياُح.                                               ب- �لَبْدُو.     �أ- �لسُّ

  ج- �لرَّّحالَُة.                                               د- �لَقَرِويّوَن.

�أين توجُد �أغلُب �لقبائِل �لَبَدويِّة في ِفَلسطيَن؟- 
أْغو�ِر.     �أ- في ِجباِل �لَجليِل.                                      ب- في �لنََّقِب َو�ل�

.                                   د- في ِجباِل َوَسِط ِفَلْسطيَن. ْهِل �لّساِحِليِّ   ج- في �لسَّ
 ٣ 

نساِن قديماً، وعدَم �ستقر�ِرِه في مكاٍن و�حد. ِل �ل�إ  ٢  �أستنتُج �أسباَب تنقُّ

َنة.  ُر �رتباَط حياِة �لَبْدِو بفصوِل �لسَّ  ٣  �أَفسِّ

نْساُن َقديماً؛ لَِسّد �ْحِتياجاتِِه �لَيْوِميَِّة.   ٤  �أَبيُِّن �لَوسائَِل �لَقديَمَة �لَّتي �أْوَجَدها �ل�إِ

عاِت �لَبَدِويَِّة �لِفَلْسطيِنيَِّة.  ُص ُمماَرساِت �ل�ْحِتلاِل �لّصهيونِيِّ تُجاَه �لتََّجمُّ  ٥   �ألَخِّ



٤٦

نس�ن قديمً� ال�أَدواُت الَّتي استخدَمه� ال�إ ْرُس الثّ�ني الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

نسان قديماً.  أَدو�ِت �لَّتي صنَعها �ل�إ ١- بياِن �ستخد�ماِت �ل�

نسان.  يَِّة �كتشاِف �لنّاِر في حياِة �ل�إ ٢- �ستنتاِج �أَهمِّ

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي:    َنش�ط )١(:  نُلاِحُظ الصُّ

نساُن قديماً، و�لمو�دَّ �لّتي �عتمَد عليها في صناَعِتها. �أ- نناقُش تطّوَر �ل�أدو�ِت �لّتي صنَعها �ل�إ

نساُن قديماً، وكيَف �أصبَحْت حالّياً. ب- نذكُر �أدو�ٍت زر�عّيًة �أخرى �ستخدَمها �ل�إ

ج- نناقُش �لحاجُة �أمُّ �ل�ختر�ِع.

يِد والزِّراَعِة القديمة، واستخدام�تُه�: اأدواُت الصَّ

منجل حجري قديم

مدّق حبوب قديم

منجل معدني

طاحونة حبوب قديمة

َوَر رقم )١٤(: �أدو�ت زر�عّية مجموعُة �لصُّ

حّصادة حديثة

مطحنة حبوب حديثة



٤٧

اأن� َتَعلَّْمت: 

َة  حادَّ جعِلها  بعَد  الحج�رِة،  اأدواتِِه على  معظِم  في صنِع  قديمً�  نس�ُن  ال�إ اعتمَد 

نساُن �أيضاً عظاَم �لَحَيو�نات،  �لّر�أس، لذلك ُعِرَفْت تلَك �لفترُة بالعصِر �لحجرّي، و�ستخدَم �ل�إ

وجلوَدها، و�أغصاَن �ل�أشجاِر؛ للحصوِل على بعِض �أد�وته �لَّتي يستخدُمها في حياتِه �ليومّية؛ لسدِّ 

كِن، و�للِّباِس، وغيِره؛ ليستطيَع �لبقاَء على قيِد �لحياة. �حتياجاتِِه ِمَن �لغذ�ِء، و�لسَّ

ّو�ِن كسلاح،  ًة حجَر �لصَّ نساُن قديماً �لحجارَة �لموجودَة في �لطَّبيعِة خاصَّ فاستخدَم �ل�إ

هاِم، كما صنَع  فصنع منُه �أدو�ت صيِد �لحيو�نات، و�أدو�ِت �لّدفاِع عن �لنّْفِس، َكالِْحر�ِب، و�لسِّ

من �لحجارِة �أدو�ٍت زر�عّية، كالفاأِس و�لمنجِل؛ لحصاِد �لنّباتاِت، و�ستخدم �لِمَدقّاِت و�لمطارَق 

�لحجريَّة؛ لطحِن حبوب �لنّباتات.

      
ُرمح                                                     فاأس حجريّة

     
�أدو�ت عظمية                                                      �أغصان �ل�أشجار

ِمِه �لعلميِّ و�لتكنولوجيِّ في �لعصِر �لحديِث، تنّوَعِت  نساِن، وتقدُّ وَمَع تطّوِر �ختر�عاِت �ل�إ  

�لمو�دِّ �لّتي صنع منها �أدو�تَه، مْثل �ستخد�م �لمعادِن، و�لبلاستيِك، و�لزُّجاِج وغيرها.



٤٨

صاعقةبركان
َوَر رقم )١٥(: معرفة �لنّار قديماً مجموعُة �لصُّ

نساُن قديماً �لنّاَر؟ �أ- كيف َعَرف �ل�إ
نساِن للنّاِر؟ ب- ما �أهّمّيُة �كتشاِف �ل�إ

َوَرتيِن ال�آتيتيِن، َوَنْسَتْنِتج، ثُّم نجيُب عن الّسؤاليِن اللّذين يليهم�:  َنش�ط )٢(:  نلاحُظ الصُّ

نس�ِن القديِم للنّ�رِ، واستخدام�تُه�: اكتش�ُف ال�إ

نش�ط تطبيقي:

نصنُع وسيلٍة بسيطٍة من مو�د بيئِتنا، نستفيُد منها. 	



٤9

اأن� َتَعلَّْمت:

للنّــ�رِ  �لقديــِم  نســاِن  �ل�إ معرفــُة  تَُعــدُّ 
أمــوِر  �ل� �أَهــمِّ  مــن  و�ســتخد�ِمها  واكتشــ�فِه�، 
ــُه  ــد�أت معرفَت نســاُن قديمــاً؛ فب ــا �ل�إ ــي حّققه �لَّت
�إشــتعال �لحر�ئــق  لهــا مــن خــلال ملاحظِتــه 
ــق،  ــي �لحشــائِش و�ل�أشــجار، نتيجــًة للصو�ع ف

وثــَور�ن �لَبر�كيــن فــي �لطَّبيعــة.

ــّو�ن بعِضهما  دفــة مــن خــلاِل �حتــكاِك حجرْيــِن ِمــَن �لصَّ نســاُن قديمــاً �لنـّـاَر بالصُّ �كتشــَف �ل�إ

ــر�َر؛ مــا ُيْشــِعُل �لنـّـار  مــَع بعــض، فينتــُج عنهــا �لشَّ

َفــي �أور�ِق �ل�أشــجاِر، و�لحشــائِش �لجافّة.

ــي  ــً� ف ــ�َر قديم نســ�ُن النّ اســتخدَم ال�إ  

ــكان  ــة، ف ــِه اليومّي ــْن مجــ�ل�ِت حي�تِ ــدٍد ِم ع

يوقُدهــا د�خــَل كهِفــِه وخارَجــه؛ لتدفئــِة جســِمِه 

ــتاء، و�إضــاءِة كهِفــه. ِمــَن �لَبــْرِد فــي �لشِّ

نســاُن �لنـّـاَر قديمــاً كســلاٍح  و�ســتخدَم �ل�إ  

يد�فــُع بــه َعــْن نفِســه، ويو�جــُه بهــا �لَحَيو�نــاِت �لمفترســة، كمــا �ســتخدَمها فــي َطْهــِي �لطّعاِم، 

ــر�ٍت  ل�لــِة علــى وقــوِع �لخطــر، وفــي َفَت و�ســتخدَمها كذلــك كوســيلِة �تّصــال، و�إشــارًة؛ للدَّ

ــِر �لمعــادن.  ــاِر، وصه ــوِي �لَفّخ ــاَر؛ لصنــِع �أدو�تِــِه، وش ل�حقــٍة، �ســتخدَم �لنّ

ــي  ــِة، وف ــِي، و�لتّدفئ ــِل �لطّه ــِة، مث ــر�ِض �لمنزلّي أغ ــي �ل� ــاَر تُســتخَدُم ف ّن �لنّ ــاإ ــاً ف ــا حديث  �أّم

ــي �لّصناعــة. ــَك ف ــي تســتخدُم �لفحــَم، وكذل ــة �لّت ــِل �لقطــار�ِت �لبخاريّ ــِل، مث وســائِل �لنّق



٥٠

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

حيَحِة فيما َياأْتي:  ( مقابَل �لعبارِة َغْيِر �لصَّ ( مقابَل �لعبارِة �لّصحيحِة، و�إشارَة )   ١  �أضُع �إشارَة )

ّو�ن.                            )      ( نساُن في صناعِة �أدو�تِِه على حجِر �لصَّ �أ- �عتمَد �ل�إ

ِل مّرة.                   )      ( أوَّ نساُن �إشعاَل �لنّار قديماً منُذ ملاحظِتها ل� ب- َعَرَف �ل�إ

نساِن قديماً.                                     )      ( ج- سّهَل �كتشاُف �لنّاِر حياَة �ل�إ

آتيِة:  أَدو�ِت �لقديمِة �ل�  ٢   �أَبيُِّن �ستخد�ماِت كلٍّ ِمَن �ل�

ال�ستخدامال�أداُة قديمً�

�لمناجُل �لحجريّة

�لمطارُق �لحجريّة

�لرماُح

نساِن �لنّاَر قديماً. ٣   �أذكُر �لظّو�هَر �لطّبيعّيَة �لَّتي ساهَمْت في معرفِة �ل�إ

نسان قديماً من �إشعال �لنّار؟  ٤  كيف تمكَّن �ل�إ

نسان. يََّة �كتشاِف �لنّاِر في حياِة �ل�إ  ٥   �أستنتُج �أَهمِّ

ين.  ٦   �أناقُش: �لنّاُر سلاٌح ذو حدَّ



٥١

نس�ِن ولِب�ُسه قديمً� َمْسَكُن ال�إ
ْرُس الثّ�لث الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

نساِن قديماً، و�لمو�دِّ �لّتي �ستخدَمها في ذلك.- ١ وصِف مساكِن �ل�إ

نساِن قديماً، وتطّوِرها.- ٢ �ستنتاِج ملابِس �ل�إ

نسان.- ٣ َكِن، و�للِّباِس للاإ يَِّة �لسَّ توضيِح �أَهمِّ

�ستنتاِج �أنو�ِع �لملابِس �لتّر�ثّيِة في بعِض ُدَوِل �لعالَِم.- ٤

َوَر ال�آتيَة، َوَنْسَتْنِتج، ثُّم نجيُب عن ال�أسئلة الّتي تليه�:  َنش�ط )١(:   نُلاِحُظ الصُّ

نساُن �إلى �لمسكِن؟ �أ- لماذ� يحتاُج �ل�إ

ب- نُقارُن بيَن �لمساكِن �لقديمِة، و�لمساكِن �لحديثة، من حيث �لمو�د �لمستخدمة في كٍل منها. 

نس�ِن قديمً�: َمْسَكُن ال�إ

اأن� َتَعلَّْمت:

نساُن؛ للعيِش، وقضاِء �حتياجاتِِه �ليومّيِة، و�لر�حِة، و�لنّوم.  الَمْسَكُن: هو �لمكاُن �لَّذي ياأوي �إِلَْيه �ل�إ

نساُن �لكهوُف )�لمغاوُر( في �لجبال، وفيما َبْعُد، بنى َمْسَكنه  وِمَن �لمساكِن �لَّتي عرَفها �ل�إ

بنفِسه، فبنى �ل�أكو�َخ من �أغصاِن �ل�أشجاِر وجذوِعها، وعظاِم �لَحَيو�نات وجلوَدها.

مسكن من جذور �ل�أشجار و�أغصانهامسكن من �لجلدكهف صخري

نسان قديماً َوَر رقم )١٦(: مسكن �ل�إ مجموعُة �لصُّ



٥٢

َوَر في العموديِن )اأ، ب(، ثُّم نجيُب َعِن ال�أسئلِة الّتي تليه�:  َنش�ط )٢(:   نلاحُظ الصُّ

�أ- نذكُر �أسماَء مو�دَّ تُْصَنُع منها �لملابُس.
نساُن �إلى �لملابِس؟ ب- لماذ� يحتاُج �ل�إ

ج- لماذ� تطّوَرْت صناعُة �لملابِس؟

نسان َوَر رقم )١٧(: تطّور صناعة ملابس �ل�إ مجموعُة �لصُّ

نس�ِن قديمً� وتطوّر صن�عته�: ملابُس ال�إ

نسان قديماً:   نسان حديثاً:�لعمود )�أ( ملابس �ل�إ �لعمود )ب( تطّور ملابس �ل�إ

ملابس قديمة من جلود 
�لحيو�نات وفر�ئها 

ملابس قديمة من جذور 
�لنّباتات

ملابس قطنية

ملابس صوفية



٥٣

اأن� َتَعلَّْمت:

ــِة  ــاِت �لبريّ ــوِد �لحيو�ن ــِة، وجل ــاِت �لطَّبيعيَّ ــْن جــذوِر �لنّبات ــُه ِم ــُم ملابَس نســاُن �لقدي ــَع �ل�إ صن

نســاِن تطــّوَرْت �أنــو�ُع �لملابــِس و�لمــو�دِّ �لّتــي  وفر�ئهــا، �لّتــي كان يصطادهــا. وَمــَع تطــّوِر حيــاِة �ل�إ

ُصِنَعــْت منهــا، مثــل ُصْنــِع �لملابــِس �لقطنّيــِة 

مــن نبــاِت �لقطــِن، و�لملابــِس �لّصوفّيــِة ِمــْن 

ــَن  ــِة ِم ــِس �لحريريّ ــاِم، و�لملاب أغن صــوِف �ل�

ضافــِة  ، بال�إ أليــاِف �لّتــي تُْنِتُجهــا دودُة �لَقــزِّ �ل�

ــٍة،  ــن مــو�دِّ صناعّي ــِس ِم ــى صناعــِة �لملاب �إِل

، وغيِرهــا. كالنّايلــوِن، و�لجلــِد �لّصناعــيِّ

كانَْت اأدواُت صن�عِة الملابِس قديماً �أدو�ٍت بسيطًة، مثَل: �لنّوِل، و�لّسنّارِة، َوَمَع �لتَّقّدِم 

، ظهَرْت �آل�ٌت ومصانُع كبيرٌة لصناعِة �لملابِس بمختِلِف �أنو�ِعها. �لعلميِّ و�لتكنولوجيِّ

مصنع ملابس�لّسنّارة�لنّوِل

)�لحرير( من دودة �لقّز

نَُفكُِّر، ونُن�قُِش: 

 )�لنحــل: ٨١(

)سر�بيل: �لملابُس، و�لّدروع(

يََّة �لَمْلَبِس، و�لَمْسَكِن في حياتِنا.	  نَْسَتْنِتُج �أهمِّ



٥٤

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نجيُب عن ال�أسئلِة الّتي تليه�:  َنش�ط )٣(:  نُلاِحُظ الصُّ

َوِر �لّسابقة. نساِن �لّتي �نُتهَكْت في �لصُّ �أ- نَْسَتْنِتُج حقوَق �ل�إ

ب- كيف تُْنَتهك هذه �لحقوق؟

ج- ما دوُر �ل�حتلاِل �لّصهيونيِّ في �نتهاِك هذِه �لحقوِق؟ 

نس�ن: يَُّة الَمْسَكن واللِّب�ِس للاإ اأهمِّ

)٢()١(
َوَر رقم )١٨(: �أهّمّية �لمسكن، و�للباس مجموعُة �لصُّ

اأن� َتَعلَّْمت: 

ــاِت  ــه، و�أولويّ نســ�ِن وحقوقِ ــمِّ ح�جــ�ِت ال�إ ــْن اأَه ــِس ِم ــُر �لَمْســَكِن و�لَمْلَب ــدُّ توفي ُيَع

ــي  ــِه ف ــْن َحقِّ نســاُن ِم ــَرُم �ل�إ ــْد ُيْح ــة، وق ــَن و�لِحماي أم ــي �ل�ســتقر�َر و�ل� ــه، فتو�فُرهمــا يعن حيات

ــر،  ــوِء، و�لفق ــلال، و�للّج ــَن �لحــروِب و�ل�حت ــه ِم ــرَُّض ل ــا يتَع ــِس؛ بســبِب م ــَكِن و�لَمْلَب �لَمْس

نســاِن فــي �لوقايــِة ِمــَن �لَبــْرِد و�لَحــّر، و�لحمايــِة ِمــَن  يَّــُة �لَمْســَكِن و�لَمْلَبــِس للاإ وتبــُرُز �أَهمِّ

ــاّرة. ــاِت �لّض آف ــاِر، و�ل� �ل�أخط



٥٥
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َنش�ط )4(: 
في  َوِل  الدُّ وخرائِط  ال�أولى،  المجموعِة  ُصَورِ  بين  ونصل  نُلاِحُظ، 

المجموعِة الثّ�نيِة بم� ين�سُبه�: 

تنوع الملابس التراثية:

َول(�لمجموعة �ل�أولى )ملابس تر�ثية( �لمجموعة �لثانية )خر�ئط �لدُّ



٥٦

اأن� َتَعلَّْمت: 

ــي  ــُة �لَّت ــُه �لخاّص ــُكلِّ مجتمــٍع ملابُس لِ

ــُزُه عــن  تعكــُس تر�َثــُه، وُهِويََّتــُه، وثقافَتــه، وتَُميِّ

ــِة �لمجتمعــات. بقيَّ

ِة بالمر�أِة  وِمَن �لملابِس �لتُّر�ثيَِّة �لخاصَّ  

�لِفَلسطينية �لثّوُب �لمَطرَُّز، َوِمَن �لملابس 

�لتُّر�ثيَِّة �لخاّصِة بالّرُجِل �لِفَلسطينّي �لِعقاُل، 

رو�ُل. و�لَحطَُّة، و�لُقمباُز، و�لسِّ

نساِن في �لمسكِن،  �أبحُث في �لقانوِن �ل�أساسيِّ �لِفَلسطينيِّ عن �لمو�دِّ �لمتعلقِة بحقِّ �ل�إ
و�لملبِس.

نش�ٌط بحثّي:



٥٧

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت:

آتيِة بما يناسُبها:   ١   �أْكِمُل �لفر�غاِت في �لجمِل �ل�

نساُن ملابَسُه قديماً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . �أ- �لمو�دُّ �لَّتي َصَنَع منها �ل�إ

نساِن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . يَُّة �لَمْسَكِن و�لَمْلَبِس للاإ ب- �أَهمِّ

نساُن ِمْن َمْسَكِنِه؛ بسبِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ج- ُيْحَرُم �ل�إ

 ٢   �أَعرُِّف �لَمْسَكن.

نساُن قديماً.   ٣   �أِصُف �لمساكَن �لَّتي سكَنها �ل�إ

ُح �أبرَز �لتَّغيُّر�ِت �لَّتي طر�أْت على صناعِة �لملابِس.  ٤   �أَوضِّ

آتَِيِة، ثُمَّ �أَقيُِّم تعلُّمي، بَِوْضِع �إِشاَرِة ) √ ( في �لخانَِة �لُمناِسَبِة: ٥  �أْقَر�أ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ُت �ل�

ٌطُمْرَتِفٌعالِعب�راُت ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

َمْعِرَفتي لَِمْفهوِم �لَمْسَكِن.

نْساُن َقديماً في بِناِء َمْسَكِنِه. َتْصنيفي لَِلْمو�دِّ �لَّتي �ْسَتْخَدَمها �ل�إِ

نْساِن لَِملابِِسِه. ِر ِصناَعِة �ل�إِ َتَتّبعي لَِتَطوُّ

ِه في �لَمْسَكِن. نْساِن ِمْن َحقِّ َمْعِرَفتي لِْلاأْسباِب �لَّتي تَُؤّدي لِِحْرماِن �ل�إِ

نْساِن. يَِّة َتَوفُِّر �لَمْسَكِن، َو�للِّباِس لِْلاإِ أَهمِّ �ْسِتْنتاجي لِ�

ٍة بَِبْعِض ُدَوِل �لعالَِم. َمْعِرَفتي بَِملابَِس تُر�ثِيٍَّة خاصَّ

ِة َبالَمْر�أِة، َو�لرَُّجِل. أْمِثَلٍة َعلى �لَملابِِس �لتُّر�ثِيَِّة �لِفَلْسطيِنيَِّة �لخاصَّ َطْرحي لِ�



٥٨

نس�ِن قديمً�  فَِلسطيُن َمْوِطُن ال�إ

َنش�ط )١(:  نُلاِحُظ الخريطَة ال�آتيَة، ثّم نجيُب عن الّسؤاليِن ال�آتيين: 

�أ- نستخرُج ِمَن �لخريطِة �أسماَء �لكهوِف، و�لمو�قِع 
�لنّطوفّيِة، و�لمدِن �لِفَلسطينّيِة �لّتي تقُع قرَبها. 

ب- ما دل�لُة وجوِد هذِه �لكهوِف في ِفَلسطيَن؟ 

ْرُس الّرابع الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

نساُن قديماً في ِفَلسطين.- ١ ِذكِر بعِض �لمناطِق �لَّتي عاَش فيها �ل�إ

نساُن قديماً في ِفَلسطين.- ٢ أَدو�ِت �لَّتي �ستخدَمها �ل�إ تسميِة �ل�

نساِن �لقديِم في ِفَلسطين بعد �ستقر�ِرِه، وممارستِه �لزر�عَة.- ٣ وصِف تطّوِر َمْسَكِن �ل�إ

نس�ُن قديمً� في فَِلسطين: المن�طُق الّتي ع�َش فيه� ال�إ

كهف شقبا 

رام  هللا تل السلطان 

عين المالحة 

الناصرة 

طبريا 

كهف جبل القفزة 

يا 
بر
 ط
رة
حي
ب

مغاور الكرمل 
حيفا 

أريحا 

 موقع اأثري

أثرية �لنطوفية في ِفَلسطين خريطة �لمو�قع �ل�



٥9

اأن� َتَعلَّْمت: 

ــٍز، و�أرٍض ِخْصبــٍة، وُمنــاٍخ معتــدل؛ مــا ســاعَد علــى     تتمتـّـُع ِفَلســطيُن بموقــٍع جغر�فــيٍّ متميِّ
ــِة، مثــِل مدينــِة  نســاِن فيهــا منــُذ �أقــدِم �لعصــوِر، ونشــوِء �لحضــار�ِت و�لمــدِن �لمهمَّ وجــوِد �ل�إ

�لُقــْدِس عاصمــِة دولــِة ِفَلســطيَن.
ــذ�  ــْت به ــي ُعِرَف ــة �لَّت ــ�رُة النّطوفّي ــي ِفَلســطيَن الحض ــِة ف ــهِر �لحضــار�ِت �لقديم ــْن �أش وِم
أولــى  �ل�ســِم؛ نســبًة لــو�دي نطــوف، شــماَل غــرِب �لُقــْدس، وتَُعــدُّ هــذه �لحضــارُة �لخطــوَة �ل�

ــة. ــرى �لّزر�عّي ــاِء �لمجتمعــاِت، و�لُق لبن

  وِمَن المواقِع النّطوفّية الَّتي تنتشُر في فَِلسطين: 

ــلطان )�أريحــا �لقديمــة(: وتَُعــدُّ �أقــدَم مدينــٍة فــي 	  تــلُّ �لسُّ

َرة، و�أّوَل �لمناطــِق �لَّتــي �نَْتَقــَل  �لعالَــم، و�أّوَل مدينــٍة ُمَســوَّ

�إلــى مرحلــِة  ِمــْن حيــاِة �لمغــاوِر و�لكهــوِف  ُســكّانُها 

ــوت. ــاِء �لبي �ل�ســتقر�ِر، وبن

�لطّابــوِن، 	  )مغــاوُر  وِهــَي  �لَكْرِمــِل:  جبــِل  مغــاوُر 

َحْيفــا. ِمــْن  بالقــرِب  تقــُع  و�لــو�د(،  ــخوِل،  و�لسُّ

كهُف جبِل �لقفزِة: يقُع بالقرِب ِمَن �لنّاِصَرة.	 

كهــُف ُشــْقبا: يقــُع شــماَل غــرِب مدينِة ر�م �للـّـه، بالقرِب 	 

ــَرِة �آل�ِف  ــَر مــن َعْش ُر عمــُرُه باأكث ــدَّ ــقبا، وُيَق ــِة ُش مــن قري

عــاٍم، وُيَعــدُّ ِمــَن �لتُّــر�ِث �لِفَلســطينيِّ �لقديــم �لـّـذي يجــُب 

ِق؛ بفعِل  �لمحافظــُة عليــه، حيــُث يتعــّرُض �لكهــُف للتَّشــقُّ

تاأثيــِر مقالــِع �لحجــارِة �لتّابعــِة للاحتــلاِل �لّصهيونــّي.

موقُع َعْيِن �لملاحة: يقُع شماَل بحيرِة طبريّا. 	 

تّل �لسلطان )�أريحا �لقديمة(

مغارُة �لطّابون )جبُل �لَكْرِمل(    

كهُف شقبا )شمال غرب ر�م �لله(    

ّياِح كلَّ عاٍم. نَُفكُِّر، ونُن�قُِش: يزوُر مدينَة �أريحا عدٌد كبيٌر من �لسُّ



٦٠

َوَر ال�آتيَة، ثُّم َنْسَتْنِتج: َنش�ط )٢(:   نُلاِحُظ الصُّ

ر�أُس َسهٍم �أو َحْرَبٍةفاأٌس حجريّة

َفّخار

نسان �لِفَلسطينّي قديماً َوَر رقم )١9(: �أدو�ت �ستخدمها �ل�إ مجموعُة �لصُّ

�أدو�ٌت نُحاسّية

أَدو�ُت �لّسابَِقة.  �أ- �لمو�دَّ �لَّتي ُصِنَعْت منها �ل�

أَدو�ت.  ب- �ستخد�ماِت هِذِه �ل�

نس�ُن قديمً� في فَِلسطين: ال�أدواُت التَّي استخدَمه� ال�إ



٦١

نش�ط تطبيقي:

نشاهُد فيديو َحْوَل صناعِة �لَفّخار و�ستخد�ماته. 	 

ننظُّم ِرحلًة مدرسيًة؛ لزيارِة متاحَف للتر�ث �لِفَلْسطيني في مدٍن ِفَلسطينّيٍة، ونكتُب تقرير�ً 	 

عنها.

نســاُن �لِفَلســطينيُّ قديمــاً �أدو�ٍت عديــدًة، منهــا: �لفــاأُس �لحجريّــُة، و�لِمَدقـّـاُت،  �ســتخدَم �ل�إ

و�لمناجــُل �لحجريّــة، و�لحــر�ب، حيــُث تعــّدَدْت �أشــكالُها، و�أحجاُمهــا.

نســاُن �لقديــُم  ثُــّم ُعــِرَف الَفّخــ�ُر فــي َفَتــر�ٍت ل�حقــة، وُهــَو طيــٌن َصلصالِــيٌّ صنــع منــه �ل�إ   

أو�نــي؛ لوضــع  فــي ِفَلســطين �ل�أوعيــة و�ل�

�لغــذ�ء فيــه �أو تخزينــه وحفظــه.

نســاِن  تلى �لَفّخاُر �كتشــاَف �ل�إ   

ـذي  �لَـّ النُّحــ�ُس  وُهــَو  معــدٍن،  �أّوَل 

وُعِثــَر  نحاســية،  �أدو�ت  منــه  صنــَع 

علــى مثــل هــذه �ل�أدو�ت �لُنحاســّيٍة في 

َمْنِطَقــِة تليــلاِت �لغســوِل قــرَب �لبحــِر 

�لمّيــت، وفــي بيســاَن، وغــزَّة، كمــا 

َصَنــَع �أدو�تِــِه فيمــا بعــُد ِمــَن البرونــز وهــو )نحــاس وقصديــر(. 

اأن� َتَعلَّْمت: 

أو�ني �لفخارية قديماً صناعة �ل�



٦٢

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )٣(:  نُلاِحُظ الصُّ

نساِن قديماً 	  نَْنَقِسُم في مجموعات، ونناقُش �لتّغيُّر�ِت �لّتي طَر�أْت على مسكِن �ل�إ
في ِفَلسطيَن.

لطان حوُش �لبيت �لِفَلسطينّي �لقديممساكُن د�ئريّة �لشكل بقايا َمْسَكٍن في تلِّ �لسُّ

نس�ِن قديمً� في فَِلسطين: تطُّوُر مسكِن ال�إ

اأن� َتَعلَّْمت: 

ــَد  ــوف، ولكــْن عن ــ�ورِ والكه ــي المغ ــي ِفَلســطيَن ف ــِم ف نســاِن �لقدي ــاُة �ل�إ ــد�أْت حي ب

معرفِتــِه، �لّزر�عــَة، و�ل�ســتقر�َر، ظهــَرِت المســ�كُن �لَّتــي بناهــا بنفِســه، وكانـَـْت ذ�َت �أساســاٍت 

مــن حجــر، و�أشــكالُها د�ئريّــة، وكلُّ مجموعــٍة ِمــْن تلــَك �لمســاكِن �لقريبــِة تكــوُن َحــْوَل 

ســاحة، وفــي �لّســاحِة حفــرٌة ُمَبطَّنــٌة بالطّيــن؛ لتخزيــِن �لِغــذ�ِء �لفائــض، وظهــَر ذلــك فــي موقــِع 

ــوِب  ــٌة ِمــَن �لطّ ــة، وفــي �أريحــا، ظهــَرْت بيــوٌت مبنّي ــِن �لملاحــِة، بالقــرِب ِمــْن بحيــرِة �لحولَ َعْي

ــوَق �أساســاِت �لحجــر. ــْمِس ف ــِف بالشَّ ــِد، و�لُمَجفَّ ــوِع بالَي �لمصن

وفيمــا بعــد، ظهــَر الحــوُش الِفَلســطينّي: وهــو ســاحٌة متفاوتــُة �لِمســاحة، تكــوُن لِِعــّدِة 

بيــوٍت، �أْو لبيــٍت و�حــد، يمــارُس فيهــا �لنـّـاُس حياَتُهــْم �ليومّيــَة، و�ألعاَبُهــْم، و�أحيانــاً يضعــوَن فيــه 

َحَيو�ناتِِهْم.

نسان قديماً في ِفَلسطين مجموعُة ّصور رقم )٢٠(: تطّور مسكن  �ل�إ



٦٣

َبْعَد اأْن َتَعلَّْمت: 

حيَحِة فيما َياأْتي: جاَبِة �لصَّ  ١   �أَضُع د�ئَِرًة َحْوَل َرْمِز �ل�إِ

�أْيَن نََشاأِت �لَحضاَرُة �لنَّطوِفيَُّة؟- 

      �أ- في ِمْصَر.                               ب- في تونَِس.

عوِديَِّة.      ج- في ِفَلْسطيَن.                            د- في �لسُّ

نْساُن َقديماً في ِفَلْسطيَن، َوَيَقُع َشماَل َغْرِب ر�م �لله؟-  ما �لَكْهُف �لَّذي َسَكَنُه �ل�إِ

      �أ- َعْيُن �لمّلاَحِة.                            ب- �لطّابوُن.

خوُل.                                د- ُشْقبا.      ج- �لسُّ

ما �أْقَدُم َمديَنٍة في �لعالَِم؟- 

ب- نابلُس. ْلطاِن )�أريحا �لقديمة(.          �أ- َتلُّ �لسُّ

ُة.      ج- يافا.                                      د- َغزَّ

َيِت �لَحضاَرُة �لنَّْطوِفيَُّة بِهذ� �ل�ْسِم؟-  لِماذ� ُسمِّ

     �أ- نِْسَبًة لِو�دي نَْطوٍف.                      ب- نِْسَبًة لَِقبيَلِة نَْطوٍف.

    ج- نِْسَبًة لَِسْهِل نَطوِف.                      د- نِْسَبًة لَِجَبِل نَطوٍف.

نساُن قديماً؛ لصنِع �أدو�تِِه في ِفَلسطين.   ٢   �أذكُر �لمو�دَّ �لَّتي �عتمَد عليها �ل�إ

نساُن �لِفَلسطينّي قديماً.    ٣   �أِصُف طبيعَة �لمنازِل �لَّتي سكَنها �ل�إ



٦٤

آتية:    ٤   �أرسُم خريطَة ِفَلسطيَن، و�أَعيُِّن عليها �لمو�قَع �ل�

     )مغاوَر �لَكْرِمل، وكهَف ُشْقبا، وعيَن �لملاحة(.

آتَِيِة، ثُمَّ �أَقيُِّم تعلُّمي، بَِوْضِع �إِشاَرِة ) √ ( في �لخانَِة �لُمناِسَبِة:   ٥  �أْقَر�أ كُلَّ ِعباَرٍة ِمَن �لِعبار�ُت �ل�

قَِّةَدقيٌق الِعب�راُت ُط الدِّ َغْيُر َدقيٍقُمَتَوسِّ

معرفتــي بِمو�قــِع �لُكهــوِف، مثــل: مغاور �لَكْرِمــِل، َوَكْهِف 
ــلطاِن. ُشــْقبا، َوَمْوِقــِع َتلِّ �لسُّ

نْســاِن َوَحضاَرتِــِه ُمْنــُذ �لِقــَدِم فــي  َتْفســيري لُِوجــوِد �ل�إِ
. ِفَلْســطيَن

َمْعِرَفتي بِالَمخاِطِر �لَّتي َيَتَعرَُّض لَها َكْهُف ُشْقبا.

نْســاُن قديمــاً فــي  أَدو�ِت �لَّتــي �ْســَتْخَدَمها �ل�إِ ــال� َمْعِرَفتــي بِ
ِفَلْســطيَن.

نْســاُن َقديماً في ِفَلْســطيَن  َوْصفــي لِْلَمْســَكِن �لَّــذي َبنــاُه �ل�إِ
ر�َعِة. َبْعَد �ْســِتْقر�ِرِه، َوُمماَرَســِة �لزِّ



٦٥

ال�تّص�ُل والتَّواُصُل بيَن النّ�س ْرُس الخ�مس الدَّ

ْرِس اأْن يكونوا ق�درين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَلبِة بعَد نه�يِة الدَّ

نساُن قديماً.    ٢- �ستنتاِج تطّور وسائِل �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس.- ١ بياِن وسائل �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل �لّتي �ستخدَمها �ل�إ

يَِّة �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس.          ٤- توضيِح �أَهمِّ مهار�ِت �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس. ٣- توضيِح �أَهمِّ

َوَر اآل�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي:  َنش�ط )١(:   نُلاِحُظ الصُّ

نساُن قديماً.	  ننقسم في مجموعات، ونناقش وسائَل �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل �لَّتي �ستخدَمها �ل�إ

نس�ِن القديِم: وس�ئُل ال�تّص�ِل والتّواصِل عنَد ال�إ

�لكتابة �لمسماريةدخان �لنّاررسومات

مجموعُة ّصور رقم )٢١(: وسائل �ل�تصال و�لتو�صل قديماً

اأن� َتَعلَّْمت: 

ة وس�ئل، منها: نساُن قديماً َمَع غيِرِه؛ للتعبيِر عن �أفكاِرِه، و�حتياجاتِِه ِب�ستخدام ِعدِّ تو�صَل �ل�إ
شــار�ِت 	  ــْوت �لَغليــظ(، و�لَهْمَهَمــِة )�لــكلاِم غيــِر �لَمفهــوِم(، و�ل�إ ــر�خ، و�لزَّمجــرة )�لصَّ �لصُّ

أرُجــِل، وملامــِح �لوجــِه. أيــدي، و�ل� بال�
�لّرسوماِت على �لجدر�ِن. 	 
ضوِء �لنّاِر ليلاً، ودخانِها نهار�ً.	 
�لكتابِة، مثِل �لكتابِة �لِمسماريِّة. 	 



٦٦

)١(

)٣(

)٢(

)٤(

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي:  َنش�ط )٢(:   نُلاِحُظ الصُّ

تطوّر وس�ئل ال�تص�ل والتواصل:

َر �لَّذي طر�أ على وسائِل �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاِس.	  نَْنَقِسُم في مجموعاٍت، ونَْسَتْنِتُج �لتَّطوُّ

)٦()٥(

مجموعُة ّصور رقم )٢٢(: تطّور وسائل �ل�تّصال و�لتّو�صل
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اأن� َتَعلَّْمت:

نســاِن  طــراأْت تطــوّراٌت عديــدٌة علــى وســ�ئِل ال�تّصــ�ِل والتَّواُصــل، بعــَد معرفــِة �ل�إ

�لكتابــة، فاســتخدَم �لَحمــاَم �لّز�جــَل؛ لنقــِل رســائِلِه، و�عتمــَد �أيضــاً علــى �لَحَيو�نــاِت )�لخيوِل، 

ــِرَع  ــر�ً، فاخُت ــاِل تطــّور�ً كبي ــر، شــهَدْت وســائُل �ل�تّص ــرِن �لتّاســَع َعَش ــذ �لق و�لِجمــال(، ومن

نترنــت. ذ�عــُة، و�لتّلفــاُز، ثُــّم �ل�إ �لتِّلغــر�ُف، ثُــمَّ �لهاتــُف، و�ل�إ

)�لقرُن: ١٠٠ عام، و�لقرُن �لتّاسَع َعَشر: ١٨٠٠م - ١٨99م(.

َوَرتين اللّتين تليه�، ثُّم نن�قش:  َنش�ط )٣(:  نقراأ ال�آيَة الكريمَة، ثُمَّ نُلاِحُظ الصُّ

أفر�ِد و�لّشعوب؟	  يََّة �ل�تّصاِل، و�لتّعاُرِف بيَن �ل� ما �أَهمِّ

 

    

يَُّة ال�تص�ِل والتواصِل: اأهمِّ

مجموعُة ّصور رقم )٢٣(: �أهّمّية �ل�تّصال و�لتّو�صل

)٢()١(
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اأن� َتَعلَّْمت:

ال�تّص�ل: �نتقاُل �ل�أفكارِ و�لمعلوماِت بيَن طرَفْيِن �أْو �أكثر، ِمْن خلاِل وسائَل و�أساليَب مختلفة. 

التَّواُصل: فهٌم متباَدٌل بيَن طرفْيِن �أْو �أكثر، َوُهَو نوٌع ِمَن �لمشاركِة و�لتَّفاُعِل، وتبادِل �لِخبر�ت، 

نسانّية. وُهَو �أساُس �لعلاقاِت �ل�إ

أفــكاِر و�لِخبــر�ت،  ــٌة كبيــرٌة فــي حي�تِنــ�، تتمثـّـُل فــي: تبــادِل �ل� يَّ للاتّصــ�ِل والتَّواُصــِل اأَهمِّ

ــعوِب،  ِم �لشُّ ونقــِل �لمعــارِف و�لمعلومــات، وتقويــِة �لّرو�بــِط �ل�جتماعّيــة، وهمــا وســيلٌة لتقــدُّ

وتطّوِرهــا، و�لتَّغلــِب علــى �لمشــكلاِت وحلِّهــا، و�لتَّعبيــِر َعــِن �لمشــاعر �لوجد�نّيــِة، ِمْثــل 

ــَرِح، و�لُحــْزن. �لَف

نَُفكُِّر، ونُن�قُِش: �أصبَح �ل�تّصاُل و�لتّو�صُل في وقِتنا �لحاضِر متاحاً لجميِع �لنّاِس، كاأنَّهم 
                  يعيشوَن في قريٍة صغيرٍة.
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َوَر، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )4(:   نقراأ الحواَر ال�آتي، ونُلاِحُظ الصُّ

ِه  ــزُّ   �قتــرَح �لو�لــُد علــى �أبنائِــِه �ســتغلاَل يــوِم �لعطلــِة بالّذهــاِب للتََّن
خــارَج �لمنــزل.

الوالد: �أيَن توّدوَن �لّذهاَب؟ هْل تُفّضلوَن مكاناً ُمَعّيناً؟

ُل �أْن نذهَب... )قاطعها جمال(. ابته�ل: �أنا �أَفضِّ

َه �إلى بيِت َجّدي. جم�ل: �أنا �أقترُح �أْن نََتَوجَّ

ابته�ل: لكنّي لْم �أْكِمْل كلامي بعد، لماذ� قاطعتَني؟

ــُه،   ــّم، فاأنــِت صغيــرة، و�أْكَمــَل جمــاُل حديَث ــِك ل� َيُه جمــ�ل: ر�أُي

ُمْظِهــر�ً عــدم رضــاُه ِمــْن �أختــِه.

فُــَك خاطــٌئ يــا جمــال، فاأنــا بــد�أُت �لحديــَث معُكــْم  الوالــد: تصرُّ

آر�ئُِكــْم، علــى �لّرغــِم ِمــْن  بالحــو�ِر و�لُمشــاورة، و�أردُت �أْن �أســتمَع ل�

ــال�ً  ــا مج ــَدْع له ــْم َت ــَك، ول ــَت �أخت ــَت فقاطع ــا �أن ــر، �أّم ــي �ل�أكب �أنّن

للتَّعبيــر عــْن ر�أيِهــا، و�إْن كانَــت �ل�أصغــَر، فقــْد يكــوُن لَهــا ر�أٌي �أفضــَل 

ِمــْن ر�أيِــك، قــْد ُيعجُبــَك، ويدفُعــَك لتغييــِر ر�أيِــك.
جم�ل: �أنا �أعتذُر منِك يا �بتهال، �أْكِملي ما �أرْدِت قولَه.

مه�راُت ال�تّص�ل والتّواصِل:

نَْنَقِسُم في مجموعاٍت، ونناقُش: 	 

َوُر توحي بالتّفاهِم و�لتَّو�ُصِل بيَن �لطّرَفْين؟ لماذ�؟  �أ- هِل �لصُّ

ب- ما �لفكرة �لتي يدور حولها نصِّ �لحو�ِر؟

)١(

)٢(

)٣(



٧٠

اأن� َتَعلَّْمت:

هنــاَك مهــار�ٌت عديــدٌة ل� بــّد ِمــْن توفِّرهــا لضمــاِن �ل�تّصــاِل و�لتَّو�ُصــِل �لجّيــِد و�لمفيــِد   
ــر�أِي  ــر�ُم �ل ــُد، وعــدُم �لمقاطعــِة، و�حت صغــاُء �لجيِّ ــُر، و�ل�إ ــاس، هــي:  �لحــو�ُر، و�لتَّعبي ــَن �لنّ بي

ــُق �أفضــَل  ــدِة يحّق ــار�ِت �لجّي ــى �لمه ــُد عل ــذي يعتم ــُل �لَّ ــْخِرَيِة، فالتَّو�ُص ــدُم �لسُّ ــِر، وع �ل�آخ

ــج. �لنَّتائِ

بعد اأْن َتَعلَّْمت: 

آتيِة بما يناسُبها:  ١   �أكمُل �لفر�غاِت في �لجمِل �ل�

�أ- �لَقْرُن ُهَو: ......................................

َيِت �لكتابُة عنَد �لّسومريّيَن بالكتابِة ...................................... ب- ُسمِّ

ج- ِمْن مهار�ِت �ل�تّصاِل �لجّيِد و�لمفيِد .......................... َو ...............................

يََّة �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل في حياتِنا. ُح �أَهمِّ ٢   �أَوضِّ
 

٣   �أقاِرُن بيَن وسائِل �ل�تّصاِل قديماً، وحديثاً، ِمْن خلاِل �لجدوِل �ل�آتي:

وس�ئُل ال�تّص�ِل حديثً�وس�ئُل ال�تّص�ِل قديمً�

ُق بيَن �ل�تّصال و�لتَّو�ُصِل ِمْن حيُث �لمفهوم. ٤   �أَفرِّ



٧١

مشروع الوحدة:

آبــاِء، و�ل�أجــد�د،  نتعــاوُن جميعــاً فــي �إعــد�ِد مشــروٍع يســاعُد فــي �لمحافظــِة علــى تــر�ِث �ل�

ــِل  ــة، وعم ــِع �أدو�ٍت تُر�ثّي ــه، �أو َجم ــَوِر ل ــَن �لصُّ ــوٍم ِم ــِم �ألب ــلاِل تصمي ــْن خ ــِذه، ِم وتنفي

متحــٍف.

اأقّيم ذاتي: 

�أعّبر بلُغتي عن �لمفاهيِم �لّتي �كتسبُتها من �لَوحدة، بما ل� يزيُد عن ثلاثِة �أسطر.

اأقّيم ذاتي:



٧٢

نت�أمل، ونُفّكر: 
ِمْن حّقي اأْن اأعيَش ِضْمَن اأسرتي، وَدولتي.

المجتمُع الَّذي نعيُش فيِه

٣
الَوْحَدُة الثّ�لثة
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يكونو�  �أن  �أنشطتها  مع  و�لتفاعل  �لَوحدِة،  هِذِه  در�سِة  بعَد  �لطّلبِة  ِمَن  ُيتوقَُّع 
وتعزيِز  �ليومّيِة،  حياتِِهُم  في  �لو�ردِة  و�لمهار�ِت  �لمعارِف  توظيِف  على  قادريَن 
ِكِهْم بحقِّ �لّشعِب �لِفَلسطيِنيِّ في  ، وتمسُّ وعِيِهْم، و�نتمائِِهُم �ل�جتماعيِّ و�لوطنيِّ
�إقامِة دولِتِه �لمستقلِّة على �أرِض ِفَلسطيَن، وعاصمُتها �لُقْدُس، وتكويِن �تّجاهاٍت 

أْسَرِة و�لّدولِة، ويتّم ذلَك ِمْن خلاِل ال�آتية:  �إيجابّيٍة لدى �لطّلبِة نحَو �ل�

١- تنفيِذ �ل�أنشطِة، و�لتّفاُعِل َمَعها.

، و�لحو�ِر و�لنّقاِش، و�إبد�ِء �لّر�أِي. ٢- ممارسِة �لتّعلُِّم �لّذ�تِيِّ

٣- �إعطاِء مو�قف لممارساٍت �إيجابّيٍة تقّوي �لعلاقاِت �ل�أسِريَِّة.

٤- َعْقِد جلساٍت حو�ريٍّة حوَل و�جباِت �لمو�طنيَن تجاَه �لّدولِة.

٥- �لبحِث في مصادِر �لمعرفِة، و�إعد�ِد �لتّقاريِر.



٧٤

ال�أسرُة الِفَلسطينّيُة

َنش�ط )١(:  

ْرُس ال�أول الدَّ

ُيَتوقَُّع ِمَن الّطلبِة بعَد ال�نته�ِء ِمَن الّدْرِس اأن يكونوا ق�دريَن على:

يَِّة �ل�أسرِة. ١- بياِن مفهوِم �ل�أسرِة، و�أنو�ِعها.                                    ٢- توضيِح �أهمِّ

. يجابّيِة.                  ٤- بياِن �أهّمّيِة �لعمِل �لجماعيِّ ٣- �ستنتاِج �أمثلٍة على �لعلاقاِت �ل�أسريِّة �ل�إ

مفهوُم ال�أسرِة، واأنواُعه�:

نقراأ ال�أسم�َء ال�آتيَة، ثُّم نجيُب عن ال�أسئلة الّتي تليه�:

أمّ خوة�ل� �ل�إ أَخَو�ت�لَجّد �لعّمات�لجّدة�ل�أعمام�ل�أب�ل�

اأسرٍة صغيرٍة )نووّيٍة(:        اأسرٍة كبيرة ممتدة )الَحمولة(:

�أ- ماذ� نُسّمي �لَوْحَدَة �ل�جتماعّيَة �لّتي تربُط بيَن �أفر�ِدها ِصَلُة �لقر�بِة؟
ب- نختاُر �لمناسَب ِمْن هِذِه �ل�أسماِء، ونُدّونُها؛ لتشكيِل:

ج- نوضح �لفرق بين �ل�أسرتين.

اأن� َتَعلَّْمت: 

أبنــاِء،  آبــاِء، و�ل� ال�أســرُة:جماعٌة ِمــَن �لنّــاِس، تربــُط بيَنُهــْم ِصــلاُت �لُقْربــى �لقويّــُة، ِمْثــُل: �ل�
و�لعّمــاِت. و�ل�أعمــاِم،  و�ل�أجــد�ِد، 

أَسِر، ُهما:  في مجتمِعنا �لِفَلسطينيِّ نوعاِن ِمَن �ل�
أبناِء. أمِّ، و�ل� - �ل�أسرُة �لّصغيرُة )�لنّوويُّة(: تتكّوُن ِمَن �ل�أِب، و�ل�

أبناِء، و�ل�أعماِم، و�ل�أجد�ِد. أمِّ، و�ل�أِب، و�ل� - �ل�أسرُة �لكبيرُة �لممتّدُة )�لَحمولُة(: تتكّوُن ِمَن �ل�
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يَُّة ال�أسرِة في حي�تِن�: اأهمِّ

نَُفكُِّر، ونُن�قُِش: نقراأ ال�آيَة الكريمَة، ثُّم نُجيُب:
قال تعالى: ﴿حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  

)�لنحل: ٧٢(مت   ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  ﴾ 

آيِة �لّسابَِقِة؟ * ماذ� نستخلُص ِمْن �ل�

َوَرَة ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )٢(:   نُلاحُظ الصُّ

َوَرِة. �أ- نَُعبُِّر عّما نُشاهُدُه في �لصُّ

يََّة �أْن يعيَش �لفرُد  ب- نناقُش �أهمِّ

    ضمَن �أسرتِِه.

اأن� َتَعلَّْمت: 

يَُّة �ل�أسرِة فيما ياأتي: تتمثُّل �أهمِّ

نجاب و�لتّكاثُر يؤّدي �إلى �لحفاظ على �لمجتمع و�ستمر�ره. 	 �ل�إ

أفر�ِدهـا؛ لمـا يحتاجونَـُه ِمـَن �لِغـذ�ِء، و�لمسـكِن، و�للّبـاِس، و�لّرعايِة  	 توفيـر �لحيـاِة �لكريمـِة ل�

أمـاِن، و�إرسـاِل �أبنائِهـا للمـد�رِس، و�لجامعاِت؛ للحصوِل  ، و�لحنـاِن، و�ل� يَّـِة، و�لحـبِّ حِّ �لصِّ

علـى �لتّعليـِم، وتربيِتِهـْم علـى �ل�أخلاِق، و�لعاد�ِت �لحسـنِة.
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يج�بّيُة في ال�أسرِة: علاق�تُن� واأدوارُن� ال�إ

َوَرة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: نُلاحُظ الصُّ َنش�ط )٣(:  

َورة �لّسابقة. �أ- نَُعّبُر َعْن َدل�لِة ما نُشاهُدُه في �لصُّ

ب- نُعطي مو�قَف �إيجابّيًة نُمارُسها في �أسرتِنا، وتقّوي علاقاتِنا �ل�أسريّة.

يجابّيُة على ما ياأتي: تقوُم علاقاتُنا �ل�أسريُّة �ل�إ

�لتّعاون بيَن جميِع �أفر�ِد �ل�أسرِة، ومساعدة بعِضِهْم بعضاً، ذكور�ً، و�إناثاً. 	

�لمحّبِة، و�ل�حتر�ِم، و�لتّضاُمِن �لمتباَدِل بيَن �أفر�ِد �ل�أسرِة. 	

�لتّشاوِر، و�لتّحاوِر في حلِّ �لمشكلاِت، و�تّخاِذ �لقر�ر�ِت. 	

�لمساو�ِة، وعدِم �لتّمييِز بيَن �أفر�ِد �ل�أسرِة. 	

اأن� َتَعلَّْمت: 
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أياِم بصحبِة رفاِقِه؛ ليلعبو� معاً د�خَل ملعِب كرِة َقَدم، ولكنّهم فوِجئو� بوجوِد      خرَج باسٌل في يوٍم ِمَن �ل�

صخرٍة كبيرِة �لحجِم �أماَم �لمرمى تُعيُقهم َعِن 

�للّعب، فقّرر باسٌل �أن ُيَبيَِّن ل�أصدقائِِه �أنُّه قوّي، 

في  ينجْح  لْم  لكنّه  َوْحَده،  تحريَكها  حاوَل 

َكها بدل�ً  �أْن يحرِّ �أحُد �أصدقائِِه  ذلك، فحاوَل 

منه، لكنّه لْم ينجْح �أيضاً، وشعَر بالتََّعب. َيِئَس 

على  فجلسو�  �لّصخرة،  تحريِك  من  �ل�أطفاُل 

�ل�أرِض، ل� يعرفوَن ماذ� يفعلون...  

َنش�ط )٣(:  نقراأ الِقّصَة، ثُم نقوُم بم� ي�أتي:   

�أ- نُحّدُد �لمشكلَة.
ب- نقترُح حلول�ً لحلِّ �لمشكلِة.

نس�ن: اأهميَّة العمُل الجم�عي في حي�ة ال�إ

اأن� َتَعلَّْمت:

نســاُن �لعيــَش منفــرد�ً، فهــو بحاجــٍة للاآخريــن، كمــا ُهــْم بحاجِتــه؛  ل� يســتطيُع �ل�إ

ــى �لغــذ�ِء،  ــَل �لحصــوِل عل ــاِة، ِمْث ــَن �لحي ــِه ِم ــى �حتياجاتِ ــى يســتطيَع �لحصــوَل عل حتّ

نســاِن للجماعــة، وَتَتَمثَّــُل  أمــِن، و�لحمايــة، وتُســّمى هــذه �لحالــُة حاجــَة �ل�إ و�لعمــِل، و�ل�

يَّــٌة كبيــرٌة فــي  فــي �لعيــِش معهــا ِضْمــَن �ل�أســرِة فــي �لقريــِة، �أِو �لمدينــة، وللجم�عــِة اأَهمِّ

يَّــُة فيمــا ياأتــي: أَهمِّ نســاِن وتطّوِرهــا، وتكمــُن هــذه �ل� حيــاِة �ل�إ

ٍة للفرِد و�لمجتمِع، كما قاَل �لّشاعر: ١- تَُعدُّ مصدَر قوَّ

َرْت اآح�دا اإذا اْفَتَرْقَن َتَكسَّ رًا        َو َت�أْبى الِعِصيُّ اإذا اْجَتَمْعَن َتَكسُّ
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ــُر  ــد�ء، وتوفِّ ــوِس �ل�أع ــي نف ــًة ف ــَن هيب ٢- تُعطــي �لَوَط

�لوقــَت و�لُجْهــَد، وتســاعُد فــي تبــادِل �لِخبــر�ِت 

ــاً، وُيِحــبُّ  نســاَن �جتماعّي ــُل �ل�إ ــارف، وتجع و�لمع

ــْم. ــُل َمَعُه ــاَس، ويتفاع �لنّ

الجم�عــة:  فــي  توافُرهــ�  الواجــِب  الّشــروط  وِمــَن 

�لتَّفاُعــُل و�لتّفاُهــُم بيــَن �أفــر�ِد �لجماعــة، ووجــوُد نــوٍع 

ِد  آر�ِء، وعدُم �لتَّشــدُّ ِمــَن �لتّنظيــِم فيمــا بيَنُهــْم، وتبادُل �ل�

وتغليــِب  �لعــامّ،  بالّشــاأِن  و�ل�هتمــاُم  و�حــد،  لــر�أٍي 

�لمصلحــِة �لعاّمــِة علــى �لمصلحــِة �لفرديّــة.

نبحُث عن �آياٍت قر�آنيٍَّة و�أحاديَث شريفٍة، و�أمثاٍل شعبيٍة، تَُبيُِّن �أَهّميََّة �لعمِل �لجماعّي، ونُدونها.  

نش�ٌط بحثّي:

بعد اأْن َتَعلَّْمت: 

آتيِة: ١   �أختاُر �لمناسَب، و�أكتبه في فر�ِغ �لجمِل �ل�
 

�أسرٌة ممتّدٌة�أسرٌة صغيرٌة�ل�أسرُة

مجموعٌة ِمَن �لنّاِس، تربُط بيَن �أفر�ِدها ِصلاُت �لقربى �لقويُّة.)......................(	 

أبناِء.)...............................(	  أمِّ، و�ل� مجموعُة �أفر�ٍد، تتكّوُن ِمَن �ل�أِب، و�ل�

أْجد�ِد.).................(	  أبناِء، و�ل�أعماِم، و�ل� أمِّ، و�ل�أِب، و�ل� مجموعُة �أفر�ٍد، تتكّوُن ِمَن �ل�
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يََّة �ل�أسرِة. ُح �أهمِّ ٢   �أوضِّ

يجابيََّة بيَن �أفر�ِد �ل�أسرِة. ٣   �أستنتُج �لَعلاقاِت �ل�إ

آتيِة: ٤   كيَف يكوُن دوري �إِيجابّياً في �أسرتي في �لحال�ِت �ل�

نِّ في �أسرتي. - مشكلٍة ما تو�جُهني.                   - كباِر �لسِّ
- مناسبٍة سعيدٍة ل�أحِد �أفر�ِد �أسرتي.      - ملابسي، وسريري، وممتلكاتي �لّشخصّيِة.

آتية: ٥   �أناقش �لعبار�ت �ل�

؛ ل� يستطيُع �لعيَش بمفرِده. نساُن كائٌن �جتماعيٌّ      �أ- �ل�إ

     ب- �لّشروُط �لو�جُب تو�فُرها في �لجماعة.

آتيِة، ثُّم �أقّيُم تعلُّمي بوضِع �إشارِة ) √( في �لخانِة �لمناسبِة: ٦   �أقر�أ كّل عبارٍة ِمَن �لِعبار�ِت �ل�

اأع�رضاأوافق بشدة اأوافقالعب�رات

 تربُط بيَن �أفر�ِد �ل�أسرِة ِصلاُت �لقربى �لقويُّة. 

أَسِر �لّصغيرِة َفَقْط. يتكّوُن �لمجتمُع �لِفَلسطينيُّ ِمَن �ل�

�أسرتي توفُّر لي ما �أحتاُجُه.

�أتضامُن َمَع �أفر�ِد �أسرتي.

�أبادُر بالقياِم في �أعماٍل تُسهُم في ر�حِة �أفر�ِد �أسرتي. 
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ْولُة الدَّ ْرُس الثّ�ني الدَّ

ُيَتوقَُّع ِمَن الّطلبِة بعَد ال�نته�ِء ِمَن الّدْرِس اأن يكونوا ق�دريَن على:

١- معرفة مفهوِم �لّدولِة، ومقّوماتِها.         

٢ – توضيح وظائِف �لّدولِة وو�جباتُها.

٣- بياِن و�جباِت �لُمو�طِن تُجاَه دولِتِه.

مفهوُم الّدولِة، ومقوّم�تُه�:

نُلاحُظ الّشكَل ال�آتي، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )١(:  

�ُن
ّسّك

ال

ِيٌّ
ْول

ٌف َد
ترا

اع

سّيٌة
سي�

ٌة 
لط

س

ُض
أر �

ال

ولِة مفهوُم الدَّ

ومقوّم�تُه�

�أ- نستخلص مفهوم �لّدولة.

ب- ما مقومات دولة ِفَلسطين؟

ج- ما �لّذي يمنُع حصوَل َدْولَِة ِفَلسطيَن 

يَِّتها؟     على �ستقلالِها، وحرِّ

ْولَُة: ِهَي بقعٌة جغر�فّيٌة محّددٌة، يعيُش فيها ُسكّانُها، ولها ُسلطٌة سياسّيٌة. �لدَّ

اأن� َتَعلَّْمت: 

للّدولِة مقوّم�ٌت، ِهَي:

دٌة ِمَن �ل�أرِض.  	 ِمساحٌة محدَّ

ُسكّاٌن يعيشوَن فيها، ويحملوَن جنسّيَتها. 	

ُسْلَطٌة سياسّيٌة )حكومٌة( تديُر �أموَر �لّسكّاِن. 	

ُمْعَتَرٌف بِها َدْولِّياً. 	

شكل رقم )٨(: مقومات �لّدولة
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نا �أْن نعيَش في دولِتنا �لِفَلسطينّيِة �لمستقلِّة،وعاصمُتها �لقدُس �لّشريُف.  نَُفكُِّر، ونُن�قُِش: ِمْن حقِّ

وظ�ئُف الّدولِة وواجب�تُه�:

َوَر ال�آتيَة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: نُلاحُظ الصُّ َنش�ط )٢(:  

�أ- نُسّمي �لمؤّسساِت و�لوز�ر�ِت �لِفَلسطينّيَة �لمبّيَنَة �أعلاه.

. يََّتها للمو�طِن �لِفَلسطينيِّ ب- نناقُش �أهمِّ

، ونُدّونُها. ج- نبحُث َعْن �أسماِء ِوز�ر�ٍت ِفَلسطينّيِة �أخرى، وما تقّدُمُه للمو�طِن �لِفَلسطينيِّ

َة، كالكهرباِء، و�لماِء،  تتمثُّل وظيفُة الّدولِة في: منِح مو�طنيها �لجنسّيَة، وتقديِم �لَخَدماِت �لعامَّ

لمو�طنيها،  أمِن  �ل� وتوفيِر  �لوطِن،  َعِن  و�لّدفاِع  �لعمِل،  وفَُرِص  ِة،  حَّ و�لصِّ و�لتّعليِم،  و�لمو�صلاِت، 

و�لحفاِظ على حقوِقِهْم، و�أرو�ِحِهْم، وممتلكاتِِهْم، وَوْضِع �لقو�نيِن، وتطبيِقها، ونَْشِر �لعد�لِة.

اأن� َتَعلَّْمت: 

)٣()٢()١(

َوَر رقم )٢٤(: وظائف �لّدولة ومؤسساتها مجموعُة �لصُّ



٨٢

يوَجـُد كثيـٌر ِمـَن �لو�جبـاِت �لَّتـي يتوّجـُب علـى �لفـرِد �ل�لتـز�َم بهـا تجـاَه دولِتِه، ِمْنهـا: �لمحافظُة 

علـى ممتلـكاِت �لّدولـِة، ِمْثـُل �لمـد�رِس، و�لمسـاجِد، وشـبكاِت �لكهربـاِء، و�لّشـو�رِع، وغيِرهـا، 

و�لمحافظـُة علـى �لبيئـِة، و�لّدفـاُع َعـِن �لّدولـِة ِضـدَّ �ل�أعـد�ِء، و�ل�لتـز�ُم بالقو�نيـِن، ودفـُع �لّضر�ئـِب، 

َعـِن  �لنََّظـِر  بغـّض  �لمتبـاَدِل،  �ل�حتـرِم  �أسـاِس  علـى  بعـٍض،  َمـَع  بعِضِهـْم  �لّدولـِة  وتعاُمـُل سـكّاِن 

عّيـِة �لخيريّـِة. �ختلافاتِِهـْم، و�لمشـاركُة فـي �ل�أعمـاِل �لتّطوُّ

اأن� َتَعلَّْمت: 

واجب�ُت المواطِن تج�َه دولِتِه:

نعقُد جلسًة ِحوارّيًة، ثُّم نقوُم بم� ي�أتي: َنش�ط )٣(:  

- يعطي �أفر�ُد كلِّ مجموعٍة �أمثلًة على و�جباٍت 

واجبن�  يلتزُم بها �لمو�طُن تُجاَه دولِتِه، ثُّم يدّونُها.

تج�ه

دولتن�
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١  �أعّرُف �لّدولََة.

٢  �أذكُر مقّوماِت �لّدولِة.

يََّة وجوِد �لّدولِة. ٣  �أعلُّل �أَهمِّ

٤  �أَقيُِّم دوَر �لفرِد تجاَه دولِتِه بوضِع �إشارِة ) √ (، �أْو )×( في �لقوس �لمقابل لكلِّ ِعبارٍة:

�أ-  يحافُظ على ممتلكاِت �لّدولِة.                  )          ( 

)          ( ب-  يتعاوُن َمَع �ل�أعد�ِء ِضدَّ دولِتِه.           

)          ( ج- يلتزُم بالقو�نيِن.                            

)          ( د-  يتهّرُب ِمْن َدْفِع �لّضر�ئِب.                 

هـ- يحترُم سكّاَن دولِتِه دوَن تمييٍز.                )          (

عّيِة.                  )          ( و-  يشارُك في �ل�أعماِل �لتّطوُّ

بعد اأْن َتَعلَّْمت: 

اأقّيم ذاتي: 

�أعّبر بلُغتي َعِن �لمفاهيِم �لّتي �كتسبُتها من �لَوحدة، بما ل� يزيُد َعْن ثلاثِة �أسطر.

اأقّيم ذاتي:
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  المشــروع: شــكل مــن �أشــكال منهــج �لنشــاط؛ يقــوم �لطلبــة )�أفــر�د�ً �أو مجموعــات( بسلســلة مــن �ألــو�ن �لنشــاط �لّتــي 

يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق �أهــد�ف ذ�ت �أهّمّيــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى �أنــه: سلســلة مــن �لنشــاط �لـّـذي يقــوم بــه �لفــرد �أو �لجماعــة لتحقيــق �أغــر�ض و�ضحــة ومحــددة فــي 

محيــط �جتماعــي برغبــة ود�فعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.- ١

ينّفذه فرد �أو جماعة.- ٢

يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.- ٣

ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.- ٤

يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعّيتهم ورغبتهم بالعمل.- ٥

خطوات المشروع:

�أول�ً- �ختيار �لمشروع: يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:

�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.- ١

�أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.- ٢

�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.- ٣

�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلّب مجال�ً على �ل�آخر.- ٤

�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.- ٥

�أن ُيخطّط له مسبقاً.- ٦

ث�نيً�- وضع خطة المشروع:

توَضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم، حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.
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آتية: يقتضي وضع �لخطة �ل�

تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.- ١

تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.- ٢

تحديد خطو�ت سير �لمشروع.- ٣

أنشــطة �للازمــة لتنفيــذ �لمشــروع، )شــريطة �أن يشــترك جميــع �أفــر�د �لمجموعــة فــي �لمشــروع مــن خــلال - ٤ تحديــد �ل�

�لمناقشــة و�لحــو�ر و�إبــد�ء �لــر�أي، باإشــر�ف وتوجيــه �لمعلــم(.

تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلّي.- ٥

ث�لثً�- تنفيذ المشروع:

مرحلــة تنفيــذ �لمشــروع فرصــة ل�كتســاب �لخبــر�ت بالممارســة �لعمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفـّـره مــن �لحريــة، 

ــاً متفاعــلاً خّلاقــاً مبدعــاً،  نجــاز حيــث يكــون �إيجابي و�لتخلــص مــن قيــود �لصــف، وشــعور �لطالــب بذ�تــه وقدرتــه علــى �ل�إ

ليــس �لمهــم �لوصــول �إلــى �لنتائــج بقــدر مــا يكتســبه �لطلبــة مــن خبــر�ت ومعلومــات ومهــار�ت وعــاد�ت ذ�ت فائــدة تنعكــس 

ــة. علــى حياتهــم �لعامَّ

دور المعلم: 

متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.- ١

�إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.- ٢

�ل�بتعاد عن �لتوتّر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.- ٣

�لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.- ٤

دور الطلبة:

�لقيام بالعمل باأنفسهم.- ١

تسجيل �لنتائج �لّتي يتم �لتوصل �إليها.- ٢
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تدوين �لملاحظات �لّتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.- ٣

تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.- ٤

رابعً�- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

�ل�أهــد�ف �لّتــي وضــع �لمشــروع مــن �أجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، �لمســتوى �لـّـذي تحّقــق لــكل هــدف، �لعو�ئــق فــي تحقيــق - ١

�ل�أهــد�ف �إن وجــدت وكيفيــة مو�جهــة تلــك �لعو�ئــق.

�لخطة من حيث وقتها، �لتعديلات �لّتي جرت على �لخطة �أثناء �لتنفيذ، �لتقّيد بالوقت �لمّحدد للتنفيذ، ومرونة �لخطة.- ٢

مكانات �للازمة، �لتقيد بالوقت �لمحدد.- ٣ �ل�أنشطة �لّتي قام بها �لطلبة من حيث، تنّوعها، �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر �ل�إ

قبــال علــى تنفيــذه بد�فعّيــة، �لتعــاون فــي عمليــة �لتنفيــذ، �لشــعور بال�رتيــاح، - ٤ تجــاوب �لطلبــة مــع �لمشــروع مــن حيــث، �ل�إ

�إســهام �لمشــروع فــي تنميــة �تجاهــات جديــدة لــدى �لطلبــة.

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحقّق منها.  	

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.  	

�ل�أنشطة �لّتي قام بها �لطلبة.  	

�لمشكلات �لّتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.  	

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.  	

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.  	
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المص�دُر والمراجع:
�بن زهر، ٢٠١٤، �لجغر�فيا بعض �لمشاكل �لبيئّية �لكبرى �لّتي تهدد �لعالم، جامعة �أغادير.- ١
�أبو صالح، و�ئل، ٢٠١٣، زلز�ل سنة ١9٢٧ و�أثره على نابلس، جامعة �لنجاح �لوطنية، ِفَلسطين.- ٢
جامعة �لقدس �لمفتوحة، ٢٠٠٧، تاريخ �لشرق �ل�أدنى �لقديم، ِفَلسطين.- ٣
�لجنابي، قيس، ٢٠١٤، تاريخ �لشرق �ل�أدنى �لقديم، د�ر صفاء – عمان.- ٤
حبيب، ناجي، ١9٨٧، در�سات في �لمو�رد �ل�قتصادية، مكتبة عين شمس – �لقاهرة. - ٥
حجازي، �أحمد، ٢٠١٤،  مهار�ت �لتو�صل )Attachment skills(، د�ر كنوز �لمعرفة – عمان.- ٦
حجاوي، يحيى، ومحمد رجب مسعود وعدنان لطفي، ١9٥9، تاريخ �لحضار�ت �لقديمة، عمان.- ٧
�لحلو، فيرنر، ٢٠١٢،  تاريخ �لعالم ِمَن �لبد�يات حتى �لزمِن �لحاضر، ط٣، �لمكتبة �لشرقية – بيروت.- ٨
�لّدبّاغ، مر�د، ٢٠٠٣، بلادنا ِفَلسطين، ، د�ر �لهدى – كفر قرع، ِفَلسطين.- 9

�أبو فاضل، وهيب، ٢٠٠٣ ، موسوعة عالم �لتاريخ و�لحضارة، ط١، نوبليس – بيروت.- ١٠
 دهبية، محمد، ٢٠٠٦، �لجغر�فيا �لفلكية، ط١، مكتبة �لمجتمع �لعربي – عمان.- ١١
 رشيد، مهدي، ٢٠١٥، �لجغر�فيا �ل�قتصادية، ط١، �لجنادرية – عمان.- ١٢
 �لريماوي، عبد �لحميد، ٢٠٠٨، �أغنية �لزيتون – موسم �لزيتون في �لتر�ث.- ١٣
 �لسبتي، رند، ٢٠١٦، تاأريخ �لمسرح في �لحضار�ت �لقديمة، و�دي �لر�فدين، و�دي �لنيل، �ل�أغريق، �لرومان، �لوسيط، - ١٤

ط١، �لد�ر �لمنهجية – عمان.
 صافي، عدنان، ٢٠٠٦، مقدمة في �لجغر�فيا �لطّبيعّية و�لفلكية، ط١، مركز �لكتاب �ل�أكاديمي – عمان.- ١٥
 عبد �لله، عّزة، ٢٠٠٢، �أساليب مو�جهة �لكو�رث �لطَّبيعيَّة، مجلة مركز بحوث �لشرطة، �أكاديمية مبارك، �لعدد ٢١.- ١٦
 �لعقاد، �أنور عبد �لغني، ١9٨٣، �لجغر�فيا �لفلكية، د�ر �لمريخ – �لرياض.- ١٧
نجلــو - ١٨  غــّلاب، محمــد، ويســري �لجوهــري، ١9٧٥، �لجغر�فيــا �لتاريخيــة – عصــر مــا قبــل �لتاريــخ وفجــره، مكتبــة �ل�إ

– �لمصريــة – �لقاهــرة.
 �لكتري، بحري، ٢٠١٤، جغر�فية ِفَلسطين: در�سة طبيعية، جيوموروفولوجية بشريّة، �قتصادية، سياسية، ط١، د�ر     - ١9

صفاء – عمان.
 مبيض، سليم، ١9٨٧، غّزة وقطاعها - در�سة في خلود �لمكان وحضارة �لّسكّان ِمَن �لعصر �لحجري حتى �لحرب  - ٢٠

ة للكتاب – �لقاهرة. �لعالمية �ل�أولى، �لهيئة �لمصرية �لعامَّ
د�ر                          - ٢١ و�لبيئة،  �لجغر�فيا  علم  �إلى  �لمدخل   – �لفلكية  وخصائصه  �ل�أرض  كوكب   ،٢٠١٠ محمد،  محمدين، 

�لمريخ – �لرياض.
سكندرية.- ٢٢ نسان ومتغير�ت �لعصر، مؤسسة شباب �لجامعة – �ل�إ  نور، عصام، ٢٠١٦، �لبيئة و�ل�إ

لكترونية: المواقع ال�إ
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لجنة المن�هج الوزارية:

د. صبري صيدم                           د. بصري ص�لح              م. فواز مج�هد    

اأ. ثروت زيد                  اأ. عزام اأبو بكر            اأ. علي من�صرة 

د. شهن�ز الف�ر                           د. سمية النّخ�لة            م. جه�د دريدي

  

المش�ركون في ورش�ت عمل الجزء ال�أول من كت�ب الّدراس�ت ال�جتم�عّية للّصفِّ الخ�مس ال�أس�سّي: 

أقرط                      �أ. ناهد عسكر                      �أ. جمال سالم  د. خالد دعوس )منسقاً(                      �أ. نهى �ل�

�أ. زلفى �لكيلاني                             �أ. نجاة عطاطرة                     �أ. �أمجد سليمان                    د. مقبولة يحيى

�أ. صمود �لريماوي                           �أ. محمد حناتشة                    �أ. �أمين �لحلاق                     �أ. زيد�ن صو�لحة         

�أ. عروب سيف                              �أ. خليل سر�ديح                     �أ. هيام �أبو محسن                  �أ. نضال فقوسة  

�أ. ختام حسين                               �أ. خيري قر�بصة                    �أ. منتهى موسى                     �أ. سناء جابر  

�أ. خولة عسكر                               �أ. سمية حلاحلة                   �أ. معين �لعطار                      �أ. محمد �ل�أسطل      

�أ. جمال رمضان                             �أ. �إسماعيل �لنمروطي              د. خميس �لعفيفي                  �أ. ريم سالم 

�أ. رشا شاهين                                �أ. عبد �لكريم زقوت 

لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج الدراس�ت ال�جتم�عية والت�ريخية والجغرافية:

�أ. محمود �أبو شمة د. موسى سرور   �أ. جمال سالم   �أ. منير عايش )منسقًا(  

د. نعيم بارود �أ. بشار دو�بشة   د. �أسامة �أبو نحل   د. خميس �لعفيفي   

�أ. �أكرم حلاحلة �أ. محمد عريدي   د. حسان �لقدومي   د. حسين �لريماوي   

�أ. عطية �أبو نمر د. �أمين �أبو بكر   د. خالد دعوس   د. عُثّمان �لطل   

�أ. زكي سلمان د. �أسامة عياد   �أ. محمد حاتم عبد �لرحمن  �أ. هدى عليان   

�أ. ڤينا �لديك �أ. سمر قعقور   �أ. فتحية ياسين   �أ. عبد �لباسط يوسف  

�أ. خالدة ياسين �أ. طه عجوة   

َتمَّ ِبَحْمِد اللّه


