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دينيهالبلدات القرويه والبلدات الم:موضوع الدرس
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?ةماذا نحضر للحص



والفرق بينهماةوالبلدات القرويةالبلدات المديني

سؤال

البلدات أسماءغوغل وأكتب ةإفتح الحاسوب عىل خريط
من بلدك ةالقريب

ي بلد
ر
?ةمدينيةأم بلدةقرويةهل تسكن ف

?ماذا سنتعلم اليوم
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ر
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?تمعنوا, ن نبدأ  أقبل 

ةمدين

ةقري

ي سةوسكان القريةسكان المدين
 
ي ارسائيل ف

 
2013نه ف



?تمعنوا, ن نبدأ  أقبل 

ي دفت  ا
 
ي الجدول الذي أمامك وأكتب ف

 
ك نظر ف

ةجابه الصحيحال 

ي •
ةويهي بلدات قر رسائيلإمعظم البلدات فر

ي •
ةمدينيكثتر من البلدات الاليوجد رسائيلإفر

والقليل من الغابات

ي •
مدينيه كثتر من البلدات الاليوجد رسائيلإفر

ةوالقليل من البلدات القروي

ي •
يسكن فيهامدينة14رسائيلإيوجد فر

ة وأكت  نسم200,000

ي 
حسب )2013رسائيلإعدد السكان فر

(ةنوع البلد

عدد 
البلدات

نوع البلدات

958 (نسمه2000حتى )ةالبلدات القروي

166 20,000-2000)ةالبلدات المديني
(نسمه

75 (نسمه200,000-20,000)ةمدين

6 (نسمه وأكت  200,000)ةكبتر ةمدين

1.205 المجموع



ي ارسائيل
ر
خريطة البلدات ف
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قرية ومدينة



ننتعلم اآل

ي الصور
ر
ي رأيناها ف

الفروق التى

ي المدينةعاليةسكانيةكثاف*
ر
.ةلقريمع اةبالمقارنةف

ي المدين*
ر
ي العاليةف

ز المبانر ي بينما ةتتر
هي ةالقريمبانر

.من بعضها البعضةرضيه وقريبأمبان  



تدريب
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ةوالقرويةيجابيات وسلبيات للبلدات المدينيإ

ك ي دفتى
ر
ارسم الجدول ف

سلبيات يجابياتإ ةالمدين
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سلبيات يجابياتإ ةالقري
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نستمر بالتدريب

ةحب المدينأناأساره

ةيوجد فيها كثاف
د ويوجةعاليةسكاني

كةفيها حر 

ةبالنسبأحمد

صدقاء اؤكد لك لل 
نك أنك لن تندم أ

ي قري
ر
ة تعيش ف

يها لإينضم ةفالمدرس
ون من  طالب كثتر

عدة مناطق

ي :محّمد
فر
يوجد ةالمدين

و  ن أصدقاء كثتر
ي الق

ةريبينما فر
ةالمجموعنفس 

ل انا بالذات أفضسالي 
يوجد فيها ةالقري

جميع ةمناظر خالب
ي يفضلون زي ي أقارنر

ارنى



.تعرفوا عىل رفيف
ي المدينةن تعيش أرفيف تفضل 

ر
يجابيات بسبب ال ف

بنظركما حسب أهميتهةيجابيات المختلفرتبوا ال 

رفيف بنظر يجابياتال 

ون من جيىلي و ألدي -ةيوجد فيها حياةالمدين يكون صدقاء كثتر
 االلتقاء بالناس 

ً
سهل

ي المدين
يالجلجميع ال ةمناسبةيوجد فعاليات مختلفةفر

ةأماكن عمل متنوع

ي 
اء ما أ, المركز التجاري قريب متر دة ريد  ومشاهأستطيع رسر

فالمال

ي المدين
ماكن لل ويمكن الوصول ةيوجد مواصالت عامةفر

ةبسهول

ي 
ر
أفضل العيش ف

ةالمدين

1

2

3

4

5



.تعرفوا عىل رامي 
رامي يفضل ان يعيش بالقريه بسبب االيجابيات 

رتبوا االيجابيات المختلفه حسب أهميتهن بنظركم
رامي بنظر يجابياتال 

ي القري
اء يمكن الة،يوجد مساحات مفتوحةفر تجول مناطق خضر

واللعب فيها

ي القري
ي وال يوجد تلوث هواء وال ضجيج–ةفر

الهواء نقى

ي القري
ي بأصدقاء جدد( إقليمية)يوجد مدرسه ةفر

نلتقى

ي القري
(  توراكتر )ّرار وجيوجد فعاليات مثل ركوب الخيل ةفر

.ةودراجات هوائي

عضهم جميع الناس يعرفون بعضهم يشاركون بةصغتر ةالقري

حزانفراح وال ال
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ةالقري
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ي النهاي
 
ةف

ي دول
ر
تنا مثل دولةصغتر ةف

ي معظم
ر
السكان يعيشون ف

مهم جدا ,والقرية ةالمدين
عىل البيئه ةالمحافظ

الحياتيه لالنسان



ننهي ونلخص

ةالمدينيبموضوع البلدات ة قم بحل المهم
ةوالقروي



להוסיף צילום מסך של המשימה במיקומה

أمامك مجموعه من البلدات المدينيه والبلدات 
القرويه

البلدات القرويه البلدات المدينيه

أم القطف حيفا
1

مقيبلة عكا 2

بسمة طبعون شفاعمرو
3

أم ابطن م الفحمأ
4

جت الناصرة
5



أمامك جدول فيه خمسة بلدات مدينية وخمس بلدات قروية
يصبح أي بلدتان مدينيه وبلدتان قرويه) ختى من كل مجموعة بلدتان ا–1

(بلدات4المجموع 
كتب معلومات عن كل بلدةا –2
?كم عدد السكان لكل بلدة –3
ي منطقة الشمال) ?وأين تقع هذه البلدة , صف البلدة -4

ر
ه أو منطق\ف

(أو منطقة الجنوب\المركز
?بجانب شارع اي رقم تتواجد هذه البلدة–5
ات هذه البلدات-6 ر ?ما هي ممتر
?كتب معالم كل بلدةا -7
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