
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

عربي ّ ّفصلل ةةللصف ّ     لغ ّفصلل ةة در ّفصلل ةّيبرع ةغل س
الخامس

ب_____________________ ـ   _____________________ تزوّدو_____________________ ـب ا _____________________ ـب الرجا_____________________ ـب اودّوزت ء

بّثُقطريّة   منظومة

  : بدارنة  أمةنرادب ل المعلّمة مةنرادب لمأ :ةمّلعملا ع
   : _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار  إتّخارارقلا ذ _____________________ ـب استر_____________________ ـب اتيجيرارقلا ذاخّتإ ّة _____________________ ـب الدررارقلا ذاخّتإ ةّيجيتارتسا :س موضورارقلا ذاخّتإ ةّيجيتارتسا :سردلا ع



تمهيد

بيتَك ؟       • ف ؟َكتيب ي به ؟َكتيب يف ِ لتعتن ؟َكتيب ي تختار ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ َحيو_____________________ ـب ان ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي

لمارارقلا ذ_____________________ ـب ا ؟  أخبرنا



قر_____________________ ـب ار ؟*   • كلمرارقلا ذاخّتإ ة معن؟رارق ةملك ى ما

•     : عليه    _____________________ ـب النّيرارقلا ذاخّتإ َّة عقدَ أزمع هيلع َةّيّنلا َدقع َ، _____________________ ـب األمر ؟َكتيب يف ِ عل؟رارق ةملك ى رأيَه ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ قّر

_____________________ ـب الّرأ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي*    • يعن ؟َكتيب ي لغرارقلا ذاخّتإ ة يأّرلا ينعي ً _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار

•   : و_____________________ ـب األفكار       _____________________ ـب اآلر_____________________ ـب ا_____________________ ـب اودّوزت ء م راكفألاو ءارآلا :ن م ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُتكام راكفألاو ءارآلا :نم ل مجهود ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ لحصيلرارقلا ذاخّتإ ة _____________________ ـب النّهائ ؟َكتيب ّي _____________________ ـب النّات راكفألاو ءارآلا :نم لماكتُم ٍدوهجم ةليصحل ّيئاهّنلا ج إنه راكفألاو ءارآلا :نم لماكتُم ٍدوهجم ةليصحل ّيئاهّنلا جتاّنلا ُّ
و_____________________ ـب الدّر_____________________ ـب اسا ت   و_____________________ ـب الجد تاسارّدلاو ل



_____________________ ـب القر_____________________ ـب ار    _____________________ ـب اتّخارارقلا ذ عمليرارقلا ذاخّتإ ّة

علميرارقلا ذاخّتإ ّة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ            • أسس ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ عل؟رارق ةملك ى _____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُتاحرارقلا ذاخّتإ َة _____________________ ـب البد_____________________ ـب ائ راكفألاو ءارآلا :نم ل أحدَ نختاَر أن ه ؟َكتيب َي _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار _____________________ ـب اتّخارارقلا ذ عّمليرارقلا ذاخّتإ ة
. وموضوعيرارقلا ذاخّتإ ّة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ

• : عديد :ة       بمر_____________________ ـب اح راكفألاو ءارآلا :نم ل تمر راكفألاو ءارآلا :نم لماكتُم ٍدوهجم ةليصحل ّيئاهّنلا جتاّنلا ُّ _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار _____________________ ـب اتّخارارقلا ذ عّمليرارقلا ذاخّتإ ة

•    : وفهمها   _____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُشكلرارقلا ذاخّتإ ة معرفرارقلا ذاخّتإ ة وتشخيصها _____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُشكلرارقلا ذاخّتإ ة تحديد

•      : _____________________ ـب البد_____________________ ـب ائ راكفألاو ءارآلا :نم ل    وإيجاد ًّا منهجي تحلي لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًل يأّرلا ينعي ً تحليلها _____________________ ـب المشكلرارقلا ذاخّتإ ة ع راكفألاو ءارآلا :ن _____________________ ـب المعلوما ت جمع
_____________________ ـب المتنوّعرارقلا ذاخّتإ ة   و_____________________ ـب الح ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُلو تاسارّدلاو ل

•      : _____________________ ـب الضعف   ونقافعضلا ط _____________________ ـب القوّ :ة نقافعضلا ط تحديد أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي وتقييمها _____________________ ـب البد_____________________ ـب ائ راكفألاو ءارآلا :نم ل تحديد

_____________________ ـب االجتماعيرارقلا ذاخّتإ ّة هيلع َةّيّنلا َدقع ،         • _____________________ ـب العو_____________________ ـب ام راكفألاو ءارآلا :نم ل مر_____________________ ـب اعا :ة مع _____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُناس ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب _____________________ ـب الح راكفألاو ءارآلا :نم ّل أو _____________________ ـب البدي راكفألاو ءارآلا :نم ل _____________________ ـب اختيار
و_____________________ ـب النّفسيرارقلا ذاخّتإ ّة    _____________________ ـب الّسياسيرارقلا ذاخّتإ ّة



القرار      ات ّخا رارقلا ذ مهار رارقلا ذاخّتا ة عل رارقلا ذاخّتا ةراهم ى الت ّدر ّ رارقلا ذاخّتا ةراهم ىلع ب



الواحد رارقلا ذاخّتا ة    الميز رارقلا ذاخّتا ة استراتيجي ّ ّفصلل ة

•    : _____________________ ـب الحج م      _____________________ ـب الّشك راكفألاو ءارآلا :نم ل هيلع َةّيّنلا َدقع ، _____________________ ـب النّظافرارقلا ذاخّتإ ة هيلع َةّيّنلا َدقع ، مث لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًل يأّرلا ينعي ً و_____________________ ـب احد :ة هيلع َةّيّنلا َدقع ، ميز :ة عل؟رارق ةملك ى بنا_____________________ ـب اودّوزت ء يأّرلا ينعي ً تختار مجحلا ،لكّشلا ،ةفاظّنلا :اًلثم ،ةدحاو ةزيم ىلع ًءانب ه
و_____________________ ـب الّصفا ت.   



_____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُضافرارقلا ذاخّتإ ة    _____________________ ـب الميز :ة _____________________ ـب استر_____________________ ـب اتيجيرارقلا ذاخّتإ ّة

• : تختار ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ         مارارقلا ذ_____________________ ـب ا مي لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًلدَك هيلع َةّيّنلا َدقع ، رارقلا ذكر :ُراتخت اذام ،َكداليم ى بم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُناسبرارقلا ذاخّتإ ة و_____________________ ـب الديَك م راكفألاو ءارآلا :ن هديرارقلا ذاخّتإ ّة تنتظر
لجسمَك ؟         _____________________ ـب الحر_____________________ ـب اريرارقلا ذاخّتإ ّة ؟َكتيب يف ِ _____________________ ـب الّسعر_____________________ ـب ا ت لقيارارقلا ذاخّتإ ةّيجيتارتسا :س ساعرارقلا ذاخّتإ ة يأّرلا ينعي ً أ ؟َكمسجل ِةّيرارحلا تارعّسلا سايقل ًةعاس م جديد يأّرلا ينعي ً_____________________ ـب ا حاسوب يأّرلا ينعي ًا

تختار ؟    • ميز :ة أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ حس ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب

_____________________ ـب الحاجرارقلا ذاخّتإ ة...•

_____________________ ـب الفائد :ة...•

_____________________ ـب الثّم راكفألاو ءارآلا :ن...•



_____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُتاحرارقلا ذاخّتإ ة     _____________________ ـب الخيار_____________________ ـب ا ت تقلي ةحاتُملا تارايخلا ص _____________________ ـب استر_____________________ ـب اتيجيرارقلا ذاخّتإ ّة

ماركرارقلا ذاخّتإ ة           • م راكفألاو ءارآلا :ن ًّا أصلي قميص يأّرلا ينعي ًا تَشتر ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي ه راكفألاو ءارآلا :نم ل أمر ؟َكتيب يف َِك م راكفألاو ءارآلا :ن حيَر :ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ أنَتف ؟َكتيب ي
لكنّه ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ          _____________________ ـب القمي ةحاتُملا تارايخلا ص نفس تَشتر ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي أ ؟َكمسجل ِةّيرارحلا تارعّسلا سايقل ًةعاس م _____________________ ـب الثّم راكفألاو ءارآلا :ن باه ُهّنكل صيمقلا سفن يرتشَت مأ نمّثلا ظ بسعر عالميرارقلا ذاخّتإ ّة

جدًّ_____________________ ـب ا ؟     م ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُنخف ؟اًّدج ض وبسعر تقليد ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ

ميز :ة ؟       • أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ حس ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب سليم يأّرلا ينعي ًا _____________________ ـب ا قر_____________________ ـب ار يأّرلا ينعي ً تتّخ ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ كيف

•... _____________________ ـب الماد ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ  وضعك

إليَك  • _____________________ ـب األصدقا_____________________ ـب اودّوزت ء نظر :ة

فيها    • سترتديه _____________________ ـب الّت ؟َكتيب ي _____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُناسبرارقلا ذاخّتإ ة



_____________________ ـب استر_____________________ ـب اتيجيرارقلا ذاخّتإ ّة        م راكفألاو ءارآلا :ن نتمك راكفألاو ءارآلا :ّن أن _____________________ ـب المه ّم م راكفألاو ءارآلا :ن لمارارقلا ذ_____________________ ـب ا
_____________________ ـب القر_____________________ ـب ار ؟   _____________________ ـب اتّخارارقلا ذ

_____________________ ـب المستقب راكفألاو ءارآلا :نم ل      • ف ؟َكتيب ي _____________________ ـب المهنرارقلا ذاخّتإ ة _____________________ ـب اختيار ف ؟َكتيب ي تساعدنا

•    : _____________________ ـب العم راكفألاو ءارآلا :نم ل     _____________________ ـب التّعلي م هيلع َةّيّنلا َدقع ، _____________________ ـب األسر :ة هيلع َةّيّنلا َدقع ، حياتيرارقلا ذاخّتإ ّة مجاال ت _____________________ ـب اختيار ف ؟َكتيب ي تساعدنا



خ لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًل تاسارّدلاو ل         م راكفألاو ءارآلا :ن _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار _____________________ ـب اتّخارارقلا ذ مهار :ةّ عل؟رارق ةملك ى أكثر سنتعّر لالخ نم رارقلا ذاخّتا ّةراهم ىلع رثكأ ف
 : _____________________ ـب المو_____________________ ـب اقف  بع ؟اًّدج ض

قديمرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ             • جّر :ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ عثر َتعل؟رارق ةملك ى وفجأ :ة يأّرلا ينعي ً _____________________ ـب األشجار هيلع َةّيّنلا َدقع ، كثيفرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِ غابرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ ف ؟َكتيب ي وحدَك تسير ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ أنّك تخي راكفألاو ءارآلا :نم ّل
ثقيلرارقلا ذاخّتإ ة.            بها فإرارقلا ذ_____________________ ـب ا فانحنيَتلتلتقطها عليها لعثورك _____________________ ـب األول؟رارق ةملك ى للوهلرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِ سرر ت ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ وباليرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ

: _____________________ ـب ا      مفكّر يأّرلا ينعي ً للخلف ؟َكتيب يف ِ ورجعَت قلي لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًل يأّرلا ينعي ً تريّثَت عندها

_____________________ ـب القديمرارقلا ذاخّتإ ة ؟         • _____________________ ـب الجّر :ة ه ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ مجحلا ،لكّشلا ،ةفاظّنلا :اًلثم ،ةدحاو ةزيم ىلع ًءانب ه ل ؟َكتيب ي تحمله ما وأر :ُراتخت اذام ،َكداليم ى منها أقترب ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ ه راكفألاو ءارآلا :نم ل

بها              • وأتمتّع ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ ألنالها وتنتظرن ؟َكتيب ي سني راكفألاو ءارآلا :ن من ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ مهجور :ة ثمينرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ كنوز ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ عل؟رارق ةملك ى تحو ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي قد ال ول ّم
فأغن؟رارق ةملك ى!

•: جديد         م راكفألاو ءارآلا :ن _____________________ ـب التفكير أعيد أن يج ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ لحظرارقلا ذاخّتإ ة يأّرلا ينعي ً لحظرارقلا ذاخّتإ ة يأّرلا ينعي ً ولك راكفألاو ءارآلا :ن

• ! بأرارقلا ذ :ُراتخت اذام ،َكداليم ى يأّرلا ينعي ً          وتصيبن ؟َكتيب ي عل ؟َكتيب ّي فتهج م ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ ساّمرارقلا ذاخّتإ ة وحشر_____________________ ـب ا ت أفارارقلا ذاخّتإ ةّيجيتارتسا :سردلا ع ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ عل؟رارق ةملك ى تحتو ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي ربّما

•... _____________________ ـب الجّر :ة         ه ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ مجحلا ،لكّشلا ،ةفاظّنلا :اًلثم ،ةدحاو ةزيم ىلع ًءانب ه عل؟رارق ةملك ى أعثر ل م وكأنّن ؟َكتيب ي طريق ؟َكتيب ي ألتابعَ إرارقلا ذن



تت ّخ ذ       أ ذخّتت ن يمك ذخّتت نأ ن الت ذخّتت نأ نكمي ي القرارا ذخّتت نأ نكمي يتلا ت لنتأم ّ ذخّتت نأ نكمي يتلا تارارقلا ل
. الموقف   ه ذا ف ذخّتت نأ نكمي ي

• : ولمارارقلا ذ_____________________ ـب ا ؟      تتّخ ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ قر_____________________ ـب ار ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ كنَتتفع راكفألاو ءارآلا :نم ل ؟ مارارقلا ذ_____________________ ـب ا

ثمي راكفألاو ءارآلا :ن                      • كنز ح ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ّب_____________________ ـب استط لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًلرارقلا ذاخّتإ ةّيجيتارتسا :سردلا ع

_____________________ ـب الخطر               • ع راكفألاو ءارآلا :ن _____________________ ـب االبتعاد _____________________ ـب الغمو     رطخلا نع داعتبالا       ض تجن ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ّب

أقّرر ؟    • مارارقلا ذ_____________________ ـب ا أ ؟َكمسجل ِةّيرارحلا تارعّسلا سايقل ًةعاس م



_____________________ ـب المفتاح ؟       كلمرارقلا ذاخّتإ ة ه ؟َكتيب ي ما _____________________ ـب الصحيح هيلع َةّيّنلا َدقع ، _____________________ ـب القر_____________________ ـب اَر نتّخ ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ

_____________________ ـب المرف  ق     • _____________________ ـب الر_____________________ ـب اب  قفرملا ط إل؟رارق ةملك ى _____________________ ـب ادخ راكفألاو ءارآلا :نم ل

•http://meyda.education.gov.il/files/Rama/42-ARB-018-5B-SOF-n
et.pdf
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_____________________ ـب الن ةحاتُملا تارايخلا صَّ  نفه م ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ

_____________________ ـب الن ةحاتُملا تارايخلا ص راكفألاو ءارآلا :نم لماكتُم ٍدوهجم ةليصحل ّيئاهّنلا جتاّنلا ُّ ؟   يتحدّث ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ ع ّم



_____________________ ـب الن ةحاتُملا تارايخلا صَّ  نفه م ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ

ف ؟َكتيب ي         ورد ت _____________________ ـب الت ؟َكتيب ي _____________________ ـب الصعبرارقلا ذاخّتإ ة _____________________ ـب المفرد_____________________ ـب ا ت بع ؟اًّدج َض نستخرج ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ هيّا
_____________________ ـب الن ةحاتُملا تارايخلا ّص: 



أن         _____________________ ـب الرفاع ؟َكتيب ي زيد دفعت _____________________ ـب الت ؟َكتيب ي _____________________ ـب األسباب ه ؟َكتيب ي ما
_____________________ ـب ايفرست ؟      جب راكفألاو ءارآلا :نم ل قّمرارقلا ذاخّتإ ة إل؟رارق ةملك ى برحلرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ يقو ؟َكمسجل ِةّيرارحلا تارعّسلا سايقل ًةعاس م

• ) _____________________ ـب الصحيح      )     _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار تتّخ ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ أن عليَك فقر :ة ؟ أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي وف ؟َكتيب ي _____________________ ـب الح راكفألاو ءارآلا :نم ّل نجد أي راكفألاو ءارآلا :ن

•. _____________________ ـب المفتاح    كلمرارقلا ذاخّتإ ة نحدّد أواّل يأّرلا ينعي ً

رحلرارقلا ذاخّتإ ة     • وكلمرارقلا ذاخّتإ ة إيفرست جب راكفألاو ءارآلا :نم ل قّمرارقلا ذاخّتإ ة

ونتّخ ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ          ) • _____________________ ـب اإلجابرارقلا ذاخّتإ َة لنجد _____________________ ـب المفتاح كلمت ؟َكتيب ّي حس ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب _____________________ ـب األول؟رارق ةملك ى _____________________ ـب الفقر :ة إل؟رارق ةملك ى نعود إرارقلا ذ يأّرلا ينعي ً_____________________ ـب ا
) _____________________ ـب الصحيح  _____________________ ـب القر_____________________ ـب ار

إيفرست.     1• جب راكفألاو ءارآلا :نم ل إل؟رارق ةملك ى زيد _____________________ ـب انج ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذ_____________________ ـب اب

_____________________ ـب التّحد ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ّي. 2• روح

_____________________ ـب القر_____________________ ـب ار ؟*            • باتّخارارقلا ذ ع لئادبلا داجيإو اًّيجهنم اًلقرارقلا ذاخّتإ ة لها _____________________ ـب األول؟رارق ةملك ى _____________________ ـب الفقر :ة م راكفألاو ءارآلا :ن كلمرارقلا ذاخّتإ ة هناك أنَّ الحظت م ه راكفألاو ءارآلا :نم ل

القرار   لكرارقلا م  أتررارقلا مكل ك



_____________________ ـب التّجهيز        أثنا_____________________ ـب اودّوزت ء تساعد مجحلا ،لكّشلا ،ةفاظّنلا :اًلثم ،ةدحاو ةزيم ىلع ًءانب ه ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ زيد يمارسها تماري راكفألاو ءارآلا :ن أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ
_____________________ ـب الج ؟َكتيب يف ِبا تاسارّدلاو ل  لتسل  ّق

•   : _____________________ ـب الجبا تاسارّدلاو ل  تسل  ّق _____________________ ـب المفتاح كلمرارقلا ذاخّتإ ة

_____________________ ـب اإلجابرارقلا ذاخّتإ ة           • ف ؟َكتيب ي عليها لتعتمد _____________________ ـب الم ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُناسبرارقلا ذاخّتإ ة _____________________ ـب الفقر :ة وتختار _____________________ ـب ا قر_____________________ ـب ار يأّرلا ينعي ً تتّخ ؟ةزيم ّيأ بسح اًميلس اًرارق ذَ أن عليك

• : ه ؟َكتيب ي           ي ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُمارسها _____________________ ـب الّت ؟َكتيب ي _____________________ ـب التّماري راكفألاو ءارآلا :ن إرارقلا ذ يأّرلا ينعي ً_____________________ ـب ا _____________________ ـب الثّانيرارقلا ذاخّتإ ة هيلع َةّيّنلا َدقع ، _____________________ ـب الفقر :ة ف ؟َكتيب ي _____________________ ـب المفتاح كلمت ؟َكتيب ّي نَج ؟َكتيب يف ِد ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ

_____________________ ـب الجر ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح ي • رياضرارقلا ذاخّتإ ة

_____________________ ـب الهو_____________________ ـب ائيرارقلا ذاخّتإ ّة ؟َكتيب يف ِ   • _____________________ ـب الدّر_____________________ ـب اجرارقلا ذاخّتإ ة ركوب

_____________________ ـب األثقا تاسارّدلاو ل   • حم راكفألاو ءارآلا :نم ل



_____________________ ـب القر_____________________ ـب ار      _____________________ ـب اتّخارارقلا ذ مهار :ة عل؟رارق ةملك ى تدري ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب

مشهور ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ     • َجب راكفألاو ءارآلا :نم َل ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ خ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُيّر َتبزيار :ة ؟َكتيب يف ِ لو

تختار ؟*   • جب راكفألاو ءارآلا :نم َل ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ أ ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍناويَح يّ

أي راكفألاو ءارآلا :نم لماكتُم ٍدوهجم ةليصحل ّيئاهّنلا جتاّنلا ُّها          • إلثر_____________________ ـب ائنا عنه ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ _____________________ ـب المعلوما ت وجمع _____________________ ـب العنكبوتيرارقلا ذاخّتإ ّة ؟َكتيب يف ِ _____________________ ـب الّشبكرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِ ف ؟َكتيب ي _____________________ ـب اإلبحار بإمكانك
_____________________ ـب الصَّغير   _____________________ ـب الباحث ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ

•                    : _____________________ ـب الصيد   _____________________ ـب الشعر كتابرارقلا ذاخّتإ ة _____________________ ـب األفكار شمس أمامك م

_____________________ ـب التأّم راكفألاو ءارآلا :نم ل                                                                           

_____________________ ـب التسل  ّق                                                                        • رياضرارقلا ذاخّتإ ة للترفيه

جبةنرادب ل   زيار لبج ة
 مشهور



بيتيرارقلا ذاخّتإ ّة   مهمه

بيتيرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ     • بمهمرارقلا ذاخّتإ ة ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ ن ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُجم راكفألاو ءارآلا :نم ل َّدري ،ةّيعامتجالا لماوعلا ةاعارم عم ب _____________________ ـب الت بعد

أنَتتختار مجحلا ،لكّشلا ،ةفاظّنلا :اًلثم ،ةدحاو ةزيم ىلع ًءانب ه ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُ           • لجب راكفألاو ءارآلا :نم ل ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ زيارتَك ع راكفألاو ءارآلا :ن أسطر ؟َكتيب يف ِهب ينتعتل ُراتخت ٍ عشر :ةَ يتعد :ُراتخت اذام ،َكداليم ى ال نصًّا _____________________ ـب اكتبو_____________________ ـب ا

_____________________ ـب الزيار :ة     • م راكفألاو ءارآلا :ن _____________________ ـب الهد لالخ نم رارقلا ذاخّتا ّةراهم ىلع رثكأ ف ما _____________________ ـب اشرح

هناك ؟*     • كنَتتفع راكفألاو ءارآلا :نم ل مارارقلا ذ_____________________ ـب ا

•. تعابير**         م راكفألاو ءارآلا :ن لديَك ما أجم راكفألاو ءارآلا :نم ل تستعم راكفألاو ءارآلا :نم ل أن تنَس ال

•  ! حلوي راكفألاو ءارآلا :ن   يا بالنجاح



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

... إصغائكرارقلا م    حس...مكئاغصإ ن عل...مكئاغصإ نسح ى أشكركرارقلا م
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