
 



  الكتاب املدرسي أنشطة
 مظاهر حياة اإلنسان قدميا  ( 1)الدرس األول 

 

 :  نشاهد  ونناقش ونستنتج/  75صفحة ( / 1)نشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نستنتج التغيريات التي طرأت على حياة اإلنسان قدميا  ، وحديثا  . س

تميزت حياة اإلنسان القديم أنها تعتمد على الجمع وااللتقاط وصيد   3و 2و 1في الصور  .ج
وأنه كان يعيش في الغابات والكهوف ، أما في الصور أ و ب و ج تميزت  كالحيوانات واألسما

حياة اإلنسان حديثًا أنه يستخدم اآلالت الحديثة مثل الحصادة  في الزراعة والصنارة للصيد ويبني 
 .رتفعة لتسهل له الحياةالبيوت الحديثة الم

 عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                          



 :نستنتج نشاهد و نالحظ و/ الفعالية األوىل /  75صفحة ( / 2)نشاط 

  

 .نستنتج أسباب تنقل اإلنسان قدميا  ، وعدم استقراره يف مكان واحد. س

 ألنه كان يعتمد في غذائه على الجمع وااللتقاط وصيد الحيوانات للبحث عن الطعام. ج

 . وأيضا بحثًا عن األمن والحماية خاصة في مسكنه 

   .وحديثا    نسان قدميا  اإل أسباب تنقلبني  فيهازن نوو نرسم جدوال  على السبورة ،. س

   تنقل االنسان قديما     تنقل االنسان حديثا  

 المفترسة بحثًا عن الماء والغذاء والحماية من الحيوانات االكتشافو الترفيه و العالج و  العملأو العلم طلب 

 ( مغاورال كهوف وال)بحثًا عن المسكن اآلمن  الهروب من الكوارث الطبيعية واالحتالل والحروب
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 :نستنتج ونتناقش و  منثل/  الثانيةالفعالية /  75صفحة 

 .نستمع للحوار ، ونستنتج أهم القضايا.س

 ، سكن الكهوف ، كان يتنقل من مكان آلخر أن اإلنسان القديم أول من عاش على األرض. ج

 .سبب التنقل للبحث عن الطعام من ثمار وحيوانات  والحماية واألمان خاصة في سكنه

 .على الطالب الذي ميثل شخصية اإلنسان القديمنطرح أسئلة أخرى . س

 ما هي أقدم المناطق التي سكنت بها ؟  هل كنت تعيش بمفردك أم في جماعات ؟. ج

 عمر أبو عمرة . أ. اعداد                                         

 



 :نستنتج و  ونناقشنالحظ / الفعالية األوىل /  06صفحة ( / 3)نشاط 

 
 .التي متثلها هذه الصور البيئة. س

 سكان البادية. ج

 .منط حياة البدو. س

 يعيشون حياة التنقل والترحال. ج

 عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                                



 :نستنتج ونقرأ و نالحظ /  الثانيةالفعالية /  01صفحة 

 .نستنتج دوافع تنقل البدو ، وعدم استقرارهم يف مكان واحد. س

يتنقل البدو من مكان إلى آخر بحثًا عن الماء والعشب وحسب فصول السنة ففي الصيف والربيع . ج
يتوجهون للمناطق التي يوجد فيها الماء والعشب كالمناطق الجبلية أما في الشتاء يستقرون بالقرب 

 .أودية الماء كمنطقة األغوار بسبب دفئ طقسها في الشتاءمن الحشائش واألعشاب و 

 .أثر االحتالل الصهيوني على حياة البدو يف فلسطني: نفكر ونناقش . س

يعمل االحتالل الصهيوني على الحد من حركة وتنقل البدو في فلسطين من خالل اعتبار المراعي . ج
ويعمل على تهجيرهم وهدم مساكنهم  مناطق عسكرية مغلقة وحظر تنقلهم ورعي ماشيتهم فيها ،

 .ومدارسهم وتشريدهم مثل الخان األحمر وقرية العراقيب

 عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                                             



  03صفحة : نشاط  4

 :توضح معاناة البدو من االحتالل الصهيوني  فيديوهات على اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=CBY8zydlJws 

https://www.youtube.com/watch?v=5QcGm_h2qQs 
https://www.youtube.com/watch?v=Lfz_45Ok2cI 

ng0-https://www.youtube.com/watch?v=GUV8uAT 
s://www.youtube.com/watch?v=w86GRPGTWJ0http 

https://www.youtube.com/watch?v=lAh1afiPQpo 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Q14PwWzkY 

 
 عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                                                              
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  الكتاب املدرسي أنشطة
 األدوات التي استخدمها اإلنسان ( 2)الدرس الثاني 

 

 :نستنتج ونناقش و نالحظ / الفعالية األوىل /  04صفحة ( / 1)نشاط 

 .نستنتج املوارد التي اعتمد عليها اإلنسان قدميا  يف صنع أدواته.س

 .، جلود الحيوانات ام الحيواناتظ، الحجر ، ع(  األخشاب)أغصان األشجار . ج

 .نفكر يف حكمة أو مقولة تبني دوافع صناعة اإلنسان ألدواته. س

 .الحاجة أم االختراع. ج

 لو كنت مكان اإلنسان القديم ، كيف كنت ستصنع أدواتك ؟ :نفكر ونناقش 

  .المحيطة بي كما فعل وصنع اإلنسان القديمالطبيعية من البيئة سأصنعها . ج

  عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                      



 :نستنتج ونناقش و  نقرأ  احلوار /  الثانيةالفعالية /  07صفحة 

 .نوازن بني املواد التي اعتمد عليها اإلنسان قدميا  ، وحديثا  يف صنع أدواته. س

  .استخدم اإلنسان الحجر ، عظام وجلود الحيوانات ، األخشاب: قديمًا . ج

 .استخدم البالستيك واأللمنيوم والمعدن والزجاج وغيرها في صنع أدواته: أما حديثًا 
 

  عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                       



 :نستنتج ونناقش و  نالحظ /  األوىلالفعالية /  00صفحة (/ 2)نشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :نكتب ، ونعرب عن استخدام كل أداة موجودة يف الصور اآلتية. س
 .الحجارة لجعلها حادة الرأس ويشكل منها أدواتهنسان القديم يقوم بنحت اإل :  1صورة  .ج

 .يستخدم األخشاب في صنع الرمح وفيه حجر حاد من األمام لصيد الحيواناتاإلنسان القديم :  2صورة 
 .استخدم اإلنسان القديم األخشاب لصنع الرماح للتصدي بها للحيوانات المفترسة وحماية نفسه:  3صورة 
 .ع القوس والسهم من الخشب لصيد الحيواناتاإلنسان القديم صن:  4صورة 

 :س نناقش األمور اآلتية 
 . دها ليتغذى عليها أو للدفاع عن نفسهلصي  .ج .مواجهة االنسان قدميا  للحيوانات ومطاردتها -

 .الحجر أو األخشاب أو عظام وجلود الحيوانات. ج.املواد التي اعتمد عليها اإلنسان يف صناعة أدواته -

 .الرمح و السهم والقوس والمدقات الحجرية والمناجل الحجرية. ج .صنعها اإلنسان قدميا   األدوات التي -
 

 .نفكر يف أدوات أخرى صنعها اإلنسان قدميا  يف مواجهة احليوانات. س
  عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                                   الخناجر الحجرية. الدرع  .ج



 :نستنتج ونناقش و  نشاهد /  الثانيةالفعالية /  05صفحة 

 

 .اسم األدوات املوجودة يف الصور ، والغرض منها. س
 .حصاد بعض الحبوب البرية منجل حجري والغرض منها:   1الصورة  .ج

 .والبرسيم منجل معدني يستخدم لحصاد القمح والشعير:  2الصورة 
 .القمح والشعيرآلة الحصادة لحصاد :  3الصورة 

 .مدقات ومطارق حجرية لطحن الحبوب قديماً : الصورة أ 
 .الجاروشة لطحن الحبوب وهي متطورة أكثر من المدقات الحجرية: الصورة ب 
 .مطحنة حبوب حديثة كهربائية:  الصورة ج 

 .التطور الذي طرأ على هذه األدوات. س
 .ن وال تحتاج لجهد كبيرتطورت بشكل كبير وأصبحت أكثر سرعة وراحة لإلنسا. ج
؟ . س  نذكر أدوات أخرى استخدمها اإلنسان قدميا  ، وكيف أصبحت حاليا 
 كان يصطاد بالرمح أما اليوم بالصنارة والشباك الخناجر الحجرية أصبحت حاليًا معدنية وحادة ومنوعة وأيضاً . ج

  عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                               



 :نستنتج ونناقش و  نشاهد /  األوىلالفعالية /  05صفحة (/ 3)نشاط 

 نالحظ الصور ونناقش األمور اآلتية: 

 الظواهر الطبيعية التي عرفت اإلنسان قدميا  بالنار. 

 .حرائق األشجار والحشائش أو نيران البراكين أو صاعقة أو برق .ج
  للحرائق شاهدناها يف البيئة احمليطةنذكر حوادث طبيعية. 

 .عندما انتشرت الحرائق داخل فلسطين المحتلة بعد منع االحتالل الصهيوني لألذان في القدس .ج
 نشاهد مقطع الفيديو ونناقش حمتواه. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gRVXIMZuxk&t=17s 
 

  عمر أبو عمرة  . أ. اعداد                                               

https://www.youtube.com/watch?v=7gRVXIMZuxk&t=17s


 :نستنتج ونالحظ و  نقرأ /  الثانيةالفعالية /  05صفحة 

 كيف اهتدى اإلنسان ملعرفة النار قدميا  ؟. س
األشجار والحشائش بسبب نيران البراكين أو بفعل عن طريق الصدفة عندما شاهد حرائق . ج

 .الصاعقة أو البرق
 كيف متكن اإلنسان من إشعال النار قدميا  ؟. س
من مالحظته الشرارات المتطايرة بفعل الرياح أو الشرارات المتطايرة أثناء قطعه حجارة الصوان  .ج

 .تشتعل النيرانالمستخدمه للصيد فكان يوجه الشرارات ألوراق األشجار الجافة ف
 

  عمر أبو عمرة . أ. اعداد                                              



 : ونناقش و نوازن نالحظ /  56صفحة (/ 4)نشاط 

 .نالحظ الصور ونعرب عن مضمون كل صورة. س
 اإلنسان القديم يشعل النار عن طريق ضرب حجرين من الصوان بعضهما ببعض :  1صورة . ج

شارة للداللة على وقوع الخطر:  2صورة   .استخدم اإلنسان القديم النار كوسيلة اتصال وا 
 .استخدم اإلنسان القديم النار لتدفئة جسمه وطهي الطعام ولصنع أدواته وشوي الفخار وصهر المعادن:  3صورة 
 .عن نفسه ويواجه الحيوانات المفترسة استخدم اإلنسان القديم النار كسالح ليدافع به:  4صورة 
 .نتناقش يف استخدامات اإلنسان النار قدميا  . س
ضاءة كهفه وكسالح للدفاع عن نفسه من الحيوانات المفترسة .ج  استخدم اإلنسان القديم النار للتدفئة وا 

 .وطهي الطعام ولصنع أدواته وشوي الفخار وصهر المعادن 
 .ونوازن بني استخدام النار قدميا  وحديثا  نرسم جدوال  على السبورة . س

   قديما   استخدام النار   حديثا   استخدام النار

 مصدرًا للضوء والحرارة والدفء الطهي والتدفئة

 سالح يدافع به عن نفسه من الحيوانات المفترسة وسائل النقل مثل القطارات تستخدم الفحم
شارة الصناعة  طهي الطعام ووسيلة اتصال وا 

 

  عمر أبو عمرة . أ. اعداد                                                



  52صفحة / نشاط  7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : ألدوات زراعية فلسطينية قدمية وأصبحت حديثة وتطورتفيديوهات على اليوتيوب 

https://www.youtube.com/watch?v=8EMfhRlKzLE 
https://www.youtube.com/watch?v=yAW3qP1Zzk4 

https://www.youtube.com/watch?v=jgNiavHFt4U 
https://www.youtube.com/watch?v=8EMfhRlKzLE 
https://www.youtube.com/watch?v=h7lTZTrO0UU 
tps://www.youtube.com/watch?v=yAW3qP1Zzk4ht 

https://www.youtube.com/watch?v=bSBn7qXbKB8 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد
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  الكتاب املدرسي أنشطة
  مسكن اإلنسان ولباسه( 3) لثالدرس الثا

 

 : نستنتجونناقش و  نالحظ : الفعالية األوىل /  53صفحة (/ 1)نشاط 

 .نصنف ما نشاهده يف الصور السابقة. س
 قصف البيوت وتدميرها ، العيش في المالجئ والمخيمات ، التشرد والفقر . ج
 .نستنتج حقوق اإلنسان التي مت انتهاكها يف الصور السابقة. س
 .والعيش بأمانالمسكن توفير الملبس و  حق .ج
 .بني هذه احلقوق مبا يتعرض له الفلسطينيون من االحتالل الصهيونينربط . س
 حقوقهموحرمانهم من أبسط  ن لقصف بيوتهم وتدميرها وتشريدهميتعرض الفلسطينيو. ج
 .نذكر حقوقا  أخرى جيب أن حيصل عليها اإلنسان. س
 .حق التعبير عن الرأي ، حق اللعب ، حق التعليم، حق السفر بحرية  ، حق العالج. ج
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : ونناقش و نستنتج نقرأ : الفعالية الثانية /  54صفحة 

 .نقرأ اآلية الكرمية ونستنتج ما أنعمة اهلل علينا. س
واتخاذ المساكن من الجبال من نعم اهلل علينا في اآلية الكريمة الظالل من األشجار وغيرها .ج
 .والدروع للحماية في أوقات الحرب .القطن والكتان والصوفوالمالبس من  (الكهوف)

 .نستنتج أهمية امللبس واملسكن يف حياتنا. س
 .الوقاية من البرد والحر ، والحماية من األخطار واآلفات الضارة. ج
 .نبحث عن آيات وأحاديث أخرى تتحدث عن املسكن وامللبس. س
 التوبة ﴾ ٢2﴿َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكَبُر  ﴿ .ج
 86النحل  َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا َيْعِرُشوَن ﴾ ﴿
 86صص َوَكْم َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَها َفِتْلَك َمَساِكُنُهْم َلْم ُتْسَكن مِّن َبْعِدِهْم ِإالَّ َقِليال ﴾الق ﴿
ِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس ٱلتَّْقَوىَٰ ذََٰ  ﴿ ِرى َسْوءََٰ َبِنٓى َءاَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيوََٰ  سورة األعراف ِلَك َخْيٌر ﴾يََٰ
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد

 

https://www.almaany.com/quran-b/9/72/
https://www.islamicfinder.org/quran/surah-al-araaf/26
https://www.islamicfinder.org/quran/surah-al-araaf/26


 : ونناقش و نستنتج نالحظ : الفعالية األوىل /  57صفحة  (2)نشاط 

 :نالحظ الصور ونناقش األمور اآلتية 
 .قدميا  املساكن التي عاش فيها اإلنسان . س
 ، األكواخ ( المغاور ) الكهوف  .ج
 .املواد التي استخدمها اإلنسان يف بناء مسكنه قدميا  . س
 .أغصان وجذوع األشجار وعظام وجلود الحيوانات األخشاب من. ج
 .نقارن بني املساكن القدمية واملساكن احلديثة. س

 املساكن احلديثة املساكن القدمية
بناها اإلنسان القديم مستخدمًا األخشاب وجلود 
وعظام الحيوانات وكانت صغيرة وضيقة وغير 

 .منةآعالية وليست 

 يستخدم اإلنسان حديثًا الحديد واألسمنت
وغيرها تكون مريحة وآمنة وعالية وواسعة 

 .وكبيرة
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 :نقرأ  ونالحظ و نستنتج : الفعالية الثانية  / 50 -57  / صفحة

 :نقرأ احلوار السابق ونناقش األمور اآلتية
 .موقع كهف شقبا. س
 .في وادي نطوف بالقرب من قرية شقبا شمال غرب رام اهلل. ج
 .أهمية كهف شقبا. س
 .في فلسطين وهي أولى الحضارات التي عرفت الزراعة في العصور القديمة يعود لحضارة النطوفيين .ج
 .اخلطر الذي يهدد الكهف. س
 .مقالع الصخر الصهيونية التي تتسبب في تشققه. ج
 نقرتح حلوال  للحفاظ على هذا الكهف وغريه من الكهوف القدمية يف فلسطني ؟. س
 .ارته بشكل مستمروزيمحاولة وضعه ضمن التراث العالمي وترميمه . ج
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : ونالحظ و نستنتج نقرأ /:  55صفحة  (3)نشاط 

 
 .نقرأ اآلية الكرمية السابقة ونربطها مبضمون الصور. س
 ن اللباس تنوع عند اإلنسان القديم منه لستر جسده ومنه ما هي دروع لحمايته في الحربأ .ج

 .المحيطة كريش الطيور وجلود الحيوانات واألخشابوانه يصنع اللباس من البيئة 
 .نستنتج املواد التي صنع منها اإلنسان مالبسه قدميا  .س
 .جلود وفراء الحيوانات ، نسج الخيوط من جذوع النبات .ج
 
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : نستنتج نناقش و نالحظ و: الفعالية األوىل /:  55صفحة  (4)نشاط 

 .ونناقش يف مضمونها نالحظ الصور . س
 .بسهالمصادر التي يصنع منها اإلنسان الحديث مال . ج
 .نستنتج املواد التي تصنع منها املالبس . س
  مثل القطن والكتان والحرير والصوف: مواد طبيعية . ج
 .نذكر مواد أخري تصنع منها املالبس حديثا  . س
 .النايلون والجلد الصناعي والبوليستر :مواد صناعية  .ج
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : نالحظ و نشاهد و نستنتج: الفعالية الثانية /:  55صفحة 

 .نالحظ الصور السابقة ونناقش مضمونها . س
 .من المغزل والنول وماكينة الخياطة واآلالت الضخمة اختالف أدوات صناعة المالبس عبر الزمن .ج
 .الفيديو ونتناقش يف حمتواه نشاهد . س
 https://www.youtube.com/watch?v=pTyzltUEMTk.  ج

https://www.youtube.com/watch?v=Goj3ECHZr0w 
 . ي طرأ علي أدوات صنع املالبس نستنتج التطور الذ. س
 كان يستخدم اإلنسان القديم عظام الحيوانات وأغصان األشجار ثم تطور إلى النول البسيط. ج
 .ثم المصانع الضخمة العمالقة( النسيج )وآالت الخياطة  
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد

https://www.youtube.com/watch?v=pTyzltUEMTk
https://www.youtube.com/watch?v=Goj3ECHZr0w


 : نالحظ و نناقش و نستنتج: الفعالية الثالثة /:  56صفحة 

 :نالحظ الصور السابقة ونناقش األمور اآلتية  
 .وتعددها ، االختالف يف استخدامات املالبس . س
حسب أغراضها واستخداماتها وتخصصاتها مثل الجنود والطلبة ورجال اإلطفاء واألطباء ومالبس . ج

 .للصيف والشتاء
 .استخدامات أخري للمالبس يف العصر احلديث . س
 .مالبس رجال االنقاذ على سواحل البحر النظافة والمحامين  مالبس عمال.ج
 
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : نالحظ و نربط و نستنتج: الفعالية الرابعة /:  52-51صفحة 

 .ونناقش يف حمتواها ، نالحظ الصور السابقة . س
 .التي تعكس تراثه وهويته وثقافته وتميزه عن باقي المجتمعات أن لكل مجتمع مالبسه الخاصة به. ج
 .والرجل ، نصف اللباس والزى التقليدي الفلسطيني للمرأة . س
أما  المنديل البشنيقة  و والثوب الفلسطيني المطرز الماليةلباس المرأة الفلسطينية التقليدي .ج

 .والقمباز والحزام والكوفية الحطة والعقالو ( الجلبية ) لباس الرجل الفلسطيني السروال والعباية 
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد                                                 



  52صفحة / نشاط  7 

بدا الحديث عن حقوق االطفال منذ عقود طويلة وان لم تنفرد نصوص خاصة باألطفال كما ورد في اتفاقيات  
إال أن ابرز المبادرات  ، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1040اتفاقيات جنيف لعام ومن بعدها  109٢الهاي 

الذي تطور الحقا ليصدر عام  1024بالحديث عن حقوقهم بشكل منفرد جاءت في ما سمي بإعالن جنيف لسنة 
اإلعالن العالمي لحقوق الطفل هذا اإلعالن الذي تحدث عن عشرة مبادئ أساسية للحقوق الطفل مع  1080
وبجهد دولي خاصة للمنظمات األهلية صدرت عام  10٢0 وتطور اإلعالن ومن خالل مبادرة بولندية عام. ديباجة
و بعد كل اإلنجازات القانونية التي تحققت عالميا على صعيد توفير الحماية . اتفاقية حقوق الطفل 1060

لألطفال، وفي ظل االهتمام الواسع بحقوقهم اإلنسانية واالجتماعية والثقافية، وفي ظل البحث الدائم عن سبل 
ة لألطفال وتمتعهم بطفولتهم، أصر االحتالل اإلسرائيلي على أن يستثني االطفال الفلسطينيين من توفير الرفاهي

 .التمتع بالحقوق التي وهبها اياها القانون الدولي

بالرغم من كل المواثيق الدولية التي تحدثت عن حقوق االطفال إال أن إسرائيل ومنذ احتاللها لألراضي الفلسطينية 
. ك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان دون اعتبار لكل التزاماتها الدوليةتمادت في انتها

وابسط وأول الحقوق التي من المفترض أن تضمنها وتحميها دولة االحتالل للمواطنين تحت االحتالل وخاصة 
 .االطفال منهم حقهم بالحياة والبقاء والنمو بات هذا الحق منتهك

 -:نستعرض ابرز االنتهاكات التي تعرض لها االطفال الفلسطينيينوهنا سوف 

يعتبر هذا الحق في مقدمة حقوق الطفل من حيث األهمية األمر الذي يوجب العمل إلى أقصى  -:الحق بالحياة .1
من اتفاقية  8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  3وهذا الحق نصت علية المادة  قدر ممكن لضمانة،

كيف . حقوق الطفل، وهذا المادة لم تكتفي بالحديث عن الحياة فقط بل ربطت هذا الحق بالبقاء والنمو والتطور
سقط  8/12/99وحتى  20/0/99تعامل جيش االحتالل اإلسرائيلي مع هذا الحق؟ خالل االنتفاضة الفترة من 

عام،  16شهيد من االطفال الفلسطينيين ما دون ال 68على يد قناصة جيش االحتالل اإلسرائيلي ما يزيد عن 
قتلوا هؤالء الشهداء جميعا بدم بارد على يد مجرمين متعطشين . مصاب من االطفال3999اضافة ألكثر من 

 .لفتاكة ومنها المحرم دولياللدماء سقطوا جراء استخدام مختلف أنواع األسلحة ا

واتفاقية جنيف  28كفلت المواثيق الدولية خاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة  -:الحق بالتعليم .2
لقد حاولت وعملت إسرائيل على مدار سنسن االحتالل . 26وكذلك اتفاقية حقوق الطفل المادة  89الرابعة المادة 



ان االطفال الفلسطينيين من حقهم بالتعليم بشتى السبل، ففي هذه األيام قامت وبشكل خاص هذه الفترة على حرم
نيين من حقهم في مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من اإلجراءات التي بها حرمت االطفال الفلسطي

 . تعليمهم

على إلزام  1٢ة المادة نادت اتفاقية جنيف الرابعة وخاص -:الحق بالحماية لألطفال في المنازعات المسلحة .3
أين الحماية التي وفرتها . من اتفاقية حقوق الطفل 36وكذلك المادة  .دولة االحتالل توفير الحماية لألطفال

سلطات االحتالل اإلسرائيلي لألطفال الفلسطينيين وقد قامت بتصويب أسلحتها الفتاكة ومنها المحرم دوليا نحو 
ولم . م به قوات االحتالل يشكل انتهاك صارخ لحق االطفال الفلسطينيينأن مجمل ما قامت وتقو ..…االطفال؟ ؟

كما )بل استهدفتهم بشكل مباشر ومقصود…تبذل قوات االحتالل بأي جهد لتجنيب االطفال من نيرانها ودباباتها 
األمر الذي خلق لدى االطفال المشاكل (. ورد في مقابلة صحفية ألحد قناصة االحتالل مع صحيفة هارتس

والصدمات النفسية التي تتطلب التدخل السريع من طواقم نفسية متخصصة للعمل معهم لتخليصهم من آثارها 
  .السلبية

من  49و 3٢بالرغم بما ورد في اتفاقيات جنيف وكذلك المواد -:حق الطفل في عدم حرمانه من الحرية  .4
حرمانه منها إال أن سلطات االحتالل تمادت في اتفاقية حقوق الطفل التي نادت بحق الطفل بالتمتع بحريته وعدم 

ممارساتها القمعية بحق االطفال، حيث كثفت خالل هذه االنتفاضة من حمالت االعتقال في صفوف االطفال 
معتقل لينضموا  189الفلسطينيين، وبلغ عدد االطفال المعتقلين الذين تمكنا من توثيقهم خالل االنتفاضة اكثر من 

ل هم أصال موجودين بالسجون اإلسرائيلية، حيث تم اعتقالهم بطرق وحشية وحقق معهم معتق 69ألكثر من 
باستعمال التعذيب حسب أقوال المعتقلين أنفسهم اضافة إلى تقديمهم لمحاكم عسكرية سريعة وفي معظم األحيان 

 .دون حضور محامي أو حتى األهل

نها تتزامن والذكرى الثانية  أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاك صارخ لحقوق االطفال الفلسطينيين خاصة وا 
عشر لسريان اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل األمر الذي يلزمها تطبيقها، وكذلك يتزامن 
 .مع الذكرى الثانية والخمسين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يعتبر جزء من القانون الدولي وملزم إلسرائيل

 

 

 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد

 

 



  الكتاب املدرسي أنشطة
 فلسطني موطن اإلنسان قدميا  ( 4)الدرس الرابع 

 

 : ونناقش و نستنتج نالحظ : الفعالية األوىل /  54صفحة (/ 1)نشاط 

 :نالحظ حمتوي اخلريطة السابقة والصور ونناقش ما يأتي 
 .والصور ، الظاهرة علي اخلريطة أمساء املواقع والكهوف و املغاور . س
   (جبل الكرمل)موقع عين المالحة ، مغاور الكرمل ، كهف شقبا ، تل السلطان ، مغارة الطابون .ج

 (.الناصرة)، كهف جبل القفزة ( جبل الكرمل)مغارة الواد 
 .حندد موقعها بالنسبة لفلسطني . س 
 .تقع هذه المواقع في شمال ووسط وشرق فلسطين . ج
 .أهمية هذه الكهوف للفلسطينيني . س
تزيد تمسكهم بأرضهم وبأنهم شعب ضارب في التاريخ وله حضارة قديمة جدًا وأن أجدادهم كان . ج

 .لهم اسهامات في تطور الحضارة البشرية 
 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : ونالحظ و نستنتج نقرأ : الفعالية الثانية /  50 - 57صفحة 

 : ونناقش ما يأتي ، نقرأ احلوار السابق 
 .آثار مدينة أرحيا . س
 .قصر هشام  ودير قرنطل وموقع تل السلطان. ج
 .أهمية موقع تل السلطان . س
 أقدم مدينة في العالم وأول مدينة مسورة وأول المناطق التي انتقل سكانها من حياة المغاور.ج

 .توالكهوف إلى مرحلة االستقرار وبناء البيو 
 .وما مت استنتاجه من احلوار ، نربط بني الصور . س
 .أن مدينة أريحا وخاصة تل السلطان مليئة باآلثار القديمة التي تعود لحضارة النطوفيين. ج
  .مواقع أخري تعود حلضارة النطوفيني يف فلسطني . س
كهف األميرة ومغارة الحمام  في حيفا ،ا كبار كهف ،  موقع وادي الفالح قرب حيفا ، المغارة الكبيرة. ج

 .في الجليل ، العرق األحمر وأم زويتينة والخيام و كهف أم قطفه في بيت لحم

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد                                                                                                      



 : نالحظ ونناقش و نستنتج: ىل الفعالية األو/  55صفحة ( 3)نشاط 

 : ونناقش ما يأتي ، نالحظ الصور السابقة 
 .املواد التي صنعت منها األدوات السابقة . س
 .األخشاب ، الحجارة ، الطين ، المعدن كالنحاس ، عظام الحيوانات . ج
 .استخدامات هذه األدوات . س
لسلخ جلود الحيوانات ،المدقات الحجرية لطحن الحبوب ، المناجل  الفأس الحجري والشاطور.ج

لوضع الغذاء فيها وتخزينها  ونحاسية فخاريةوأواني الحجرية لحصد بعض الحبوب البرية ، أوعية 
 . وحفظها

 
 عمر أبو عمرة. أ. اعداد

 

 



 : نالحظ ونشاهد و نستنتج: الفعالية الثانية /  55صفحة 

 .يف مضمونها  ونناقش، السابقة نالحظ الصور . س
اإلنسان القديم يصنع أدواته من الفخار ، شوي الفخار في النار ، استخدام اإلنسان حديثًا اآلالت . ج

 .لتشكيل الفخار واستخدامه حتى يومنا هذا
 .نشاهد فيديو حول صناعة الفخار . س
   https://www.youtube.com/watch?v=y9rkiw6L2D8. ج

https://www.youtube.com/watch?v=VVpSuy4ME_s 
 عمر أبو عمرة. أ. اعداد                                                                                    :نناقش ما يأتي 

 .املواد التي يصنع منها الفخار . س
 الطين الصلصالي. ج
 .وجتفيفها ، طريقة تشكيل مادة الفخار . س
 .تشكل باأليدي أو بعض اآلالت البسيطة ، يتم تجفيفها في الشمس وبالنار.ج
 .وحديثا  ، قدميا  استخدامات الفخار . س
أواني لحفظ األغذية  وتخزين الفائض من انتاجه الزراعي (الزبدية) استخدم الفخار أوعية للطعام.ج

 .أواني للطهي مثل الطنجرة واألكواب والفناجين واألباريق والصحون.الجرةمثل 
أواني ومنتجات أخرى مثل المزهريات وأصص الزراعة .والقلة الزيرني لحفظ الماء وتبريده مثل أوا

                                                                                                           .وأشكال الفنية والزينة

https://www.youtube.com/watch?v=y9rkiw6L2D8
https://www.youtube.com/watch?v=VVpSuy4ME_s
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%B1


 

 : نالحظ ونناقش و نستنتج: الفعالية األوىل /  55صفحة ( 3)نشاط 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : ونناقش ما يأتي ، نالحظ الصور السابقة 
 .شكل البيوت الظاهرة يف الصور . س
 .بيوت أساسات من الحجر أشكالها دائرية . ج
 .مظهر احلوش الفلسطيني . س
 .أحيان يضعوا فيها حيواناتهمساحة متفاوتة المساحة تكون لبيت واحد أو عدة بيوت . ج
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : منثل ونناقش و نستنتج: الفعالية الثانية /  56صفحة 

 .ونناقشها  ،نستنتج من احلوار أهم القضايا . س
 .نساء فلسطين يرتدين الثوب الفلسطيني وهو من التراث القديم ويطرز بشكل جميل  .ج
 .نبني وضع الزى الفلسطيني يف وقتنا احلاضر . س
الزي الفلسطيني في الوقت الحاضر أصبح من األشياء التراثية القديمة التي يستخدمها اإلنسان  .ج

 .الفلسطيني في المناسبات فقط
 .و أجدادنا ، نذكر دورنا يف احلفاظ علي تراث آبائنا . س
ارتداء الثوب المطرز في المناسبات الوطنية واألعراس ويحب المحافظة عليه والتشجيع على . ج

حياء كل األشياء القديمة التي تركها لنا أجدادنا وتعليمها لألجيال القادمة  .ارتدائه وا 
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



  الكتاب املدرسي أنشطة
 االتصال والتواصل بني الناس ( 7)الدرس اخلامس 

 

 : ونناقش و نستنتج نالحظ : الفعالية األوىل /  53صفحة (/ 1)نشاط 

  .مدى التفاعل وتبادل احلديث بني االشخاص. س

 .تفاعل ايجابي وسهولة االتصال والتواصل بينهم .ج

 .مفهوم االتصال والتواصل . س

  .من خالل وسائل وأساليب مختلفة انتقال االفكار والمعلومات بين طرفين او اكثر : هو االتصال  .ج

  .اكثر وهو نوع من المشاركة والتفاعل وتبادل الخبراتأو فهم متبادل بين طرفين  :هو التواصل 
  .مثلة من حياتنا متثل االتصال والتواصلأ.  س

  .والطالبمثال مناقشة الدرس داخل الحصة بين المعلم  .ج

 نصنع ونلعب ونستنتج: الفعالية الثانية 

 ماذا نسمي هذه العملية ؟. س

   اتصال وتواصل. ج

 نستنتج عناصر االتصال؟. س

 .داة االتصالأ -رسالة  -مستقبل  - مرسل .ج
 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : ونناقش و نستنتج نالحظ : الفعالية األوىل /  54صفحة (/ 2)نشاط 

 :نناقش االمور االتية 

  .همية االتصال والتعارف بني االفراد والشعوبأ. س

ما على مستوى الشعوب تقدم وتطور الشعوب أراد ألفوالخبرات واكتسابها بين اتبادل المعلومات  .ج
 . وحل مشكالتها

  .وسائل االتصال والتواصل بني الناس . س

  .التلغراف وغيرها ، الفاكس ، االنترنت ، التلفاز، المجالت ، الصحف  .ج

 .همية اخرى لالتصال والتواصلأ. س

  .نقل المعلومات وتقوية الروابط االجتماعية. ج

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : نقرأ  ونناقش و نستنتج: الفعالية الثانية /  57صفحة 

 .نستنتج أهمية االتصال والتواصل يف حياتنا . س

 نقل المعارف والعلوم واكتساب وتبادل الخبرات   .ج

 كيف اقوي االتصال والتواصل مع زمالئي ؟. س

 .من خالل المشاركة الفاعلة مع زمالئي والمحبة   .ج
 

 عمر أبو عمرة. أ. اعداد



 : ونناقش و نستنتج نالحظ : الفعالية األوىل /  57صفحة (/ 3)نشاط 

 :األمور اآلتيةنالحظ الصور السابقة ونناقش .س

 .االتصال عن طريق الصراخ واإلشارات باأليدي  (1)الصورة  .ج

 .عن طريق الكتابة  (4)الصورة  .النار  (3)الصورة  .عن طريق الرسومات (2)الصورة 

 .وسائل االتصال والتواصل التي استخدمها االنسان قدميا.  س

 . لفظي مثل الصراخ الهمهمة والزمجرة واإلشارات باأليدي ومالمح الوجه .ج

 .غير لفظي الرسومات على الجدران و النار والكتابة 

  .تطور وسائل االتصال والتواصل حسب الصور. س

  .م الكتابةثم النار ثم الرسومات ثاالشارات  .ج
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 : ونناقش و نستنتج نشاهد /:  55صفحة (/ 4)نشاط 

 .نالحظ الصور السابقة ونناقش حمتواها. س
التلغراف  ( 4)صورة ساعي البريد  ( 3)صورة على الحيوانات  ( 2)صورة الحمام الزاجل  ( 1)صورة . ج

 فيس بوك) على االنترنت وسائل االتصال والتواصل  (0)صورة التلفون أو الهاتف   (7)صورة 
 (والمانسجر وغيرهاواتس أب وتويتر  

 .نستنتج التطور الذي طرأ على وسائل االتصال والتواصل حديثا  .س
 .دي الى جعل العالم قرية صغيرةأاالنترنت والهواتف الالسلكية استخدام . ج

 .نشاهد الفيديو ونناقش حمتواه. س
rKevsN4-e.com/watch?v=5prhttps://www.youtub 

https://www.youtube.com/watch?v=iP2xR7ZGBII 
https://www.youtube.com/watch?v=ozm9Xlnc8K0 
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https://www.youtube.com/watch?v=5pr-rKevsN4
https://www.youtube.com/watch?v=iP2xR7ZGBII
https://www.youtube.com/watch?v=ozm9Xlnc8K0


 : ونقرأ و نستنتج نالحظ : الفعالية األوىل /  55 -55صفحة (/ 7)نشاط 

 :نقرأ احلوار السابق ونناقش األمور اآلتية
 هل الصور توحي بالتفاهم والتواصل بني الطرفني ؟ وملاذا ؟. س
 ألنه يتم فيها مقاطعة الحديث وعدم االنتباه للمتحدث والسخرية : ال توحي بالتواصل والتفاهم . ج

  .والصراخ بين الطرفين جميعها أمور توحي بعدم االتصال والتواصل
 .شروط جناح احلوار والتواصل بني الطرفني. س
 .الحوار الهادئ ،وعدم السخرية ، ، عدم المقاطعة ، احترام الرأي  االصغاء الجيد. ج

 تحياتي لكم جميعاً 
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