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 :معلومات عن المسار 

 

 هداف المسار: أ

 .الطبيعي المحسوس من خالل التجوالت المنظر اـبــِـّكر  ـم  لى إن يتعرف الطالب أ -

 .مميزات جبل الكرمل وحرش حوض البحر األبيض المتوسطلى إن يتعرف الطالب أ -

يبدي رأيه أن و نسان المزدوجودور اإل المخاطر التي تواجهها الطبيعة في الكرمل الطالب ي  ع  ن ي  أ -

 الكرمل.حول مسألة انقراض بعض حيوانات 

 .مسؤوليته تجاه الطبيعةمدى الطالب أن يدرك  -

رش البحر المتوّسط ،جبل الكرمل مصطلحات عامة: انقراض حيوانات كاليحمور  ،حيوانات الكرمل ،ح 

 .محمية الكرمل -الجسر االنتدابي ،الصخور الجيرية ،والنسر

 ،تعاونال ،متبادلالحترا  اال ،ونظافة المسار المحافظة على الطبيعة مسؤوليتي المسار:قيم من خالل 

 .تحديال ،رياضة المشي ،قيادةال ،صغا إلا ،خرتقبل اآل ،نتما اال

 

 .سويسرا الصغرى -وادي الكلخ اسم المسار

 1:50000مقياس رسم  4خريطة رقم  اسم الخريطة

 .كم 3 طول المسار

 .ساعات 4 المدة الزمنية

 .متوسط الصعوبة درجة

 .خضرأ -حمرأ -زرقأ لمساراإلشارات للوان أ

 .كل الفصول ما عدا الشتا  للسير فيه مناسبال للفصا

 .( مكاتب محمية الكرمل חניון יד לבנים )ياد لبنيم موقف سيارات  بداية المسار

 .موقف سيارات سويسرا الصغرى نهاية المسار

 .4171 -حمرأ، 4166 -زرقأ رقم المسار

 .في الوادي يـْـنغير متوفر   رسالاإلتغطية وال

 .المسارفي ثنا  النزول أمنحدرات حادة  مخاطرالصعوبات وال -ماناألمن واأل

 .بداية ونهاية المسارمتوفر في  ماءال

 .بداية ونهاية المسارمتوفر في  مراحيضال
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 :وصف المسار

 500وبعد  672جامعة حيفا شارع رقم  هباتجا ق الدامون نتجه نحو الشمالترللقادمين من الجنوب عند مف 

حتى  ( مكاتب محمية الكرمل חניון יד לבנים )ياد لبنيم موقف سيارات ومتنزه نحو  يسارامتر ننعطف 

حيا  الجنوبية الغربية على البحر األبيض المتوسط واأل لّ ـــ طــ  مـال لغرب نحونحو انتجه بداية المسار، 

حرشية منطقة في ا مع اإلشارة الزرقا          السير جنوبواصل ن ،لمدينة حيفا وعلى وادي الكلخ والدامون

ثم نزوال باتجاه الشمال الغربي حيث نمر على مدرجات زراعية قديمة حتى بداية وادي الكلخ ومن مفتوحة 

اللون األزرق  نواصل السير في المسار ذيمن هنا  .محمية الكرملوارفة الظل والفتة  حيث شجرة الملّ 

لـالوادي الفي نحدار بسيط اب نزوال  احادّ يصبح االنحدار حيانا . أاألشجار الكثيفة والمتشابكة يذ مـظـلــَـّ

نواصل السير  .من الشالالت الجافة والكتل الصخرية الضخمة في مجرى الوادي انصادف خالله عددف

راس االنتدابي إلى حتى نصل نزوال  أيا  االنتداب البريطاني على بالدنا  يالذي أقيم على الوادوجسر الح 

هذه النقطة نتجه يمينا صعودا  . منورنأالشارع الذي ربط مدينة حيفا بمستوطنة بيت  كان جز ا منحيث 

يتجه  للمسار الذياألزرق  .على الجسرحمر أزرق وأمفترق إشارات ى لإعلى الساللم الحديدية وصوال 

األول يسارا مع الطريق  اتجاهين:في فانه يقودنا       ما األحمر  أ ،مع وادي الطيرة يغربالنحو الشمال 

خر آلى مفترق إنا دوقيوهو استمرار لمسارنا فاالتجاه الثاني يمينا  ماأ ،ورنأاالنتدابية حتى مستوطنة بيت 

ل المسارذا سلكنا إ .خضرأحمر وأ متر  700 السير مسافة  بعدسنصل فاألحمر اللون  ذي غير الـمـظـلــَـّ

لفهو         األخضراللون  المسار ذيما أ ،متنزه سويسرا الصغرى :محطتنا األخيرةلى إ ويوصلنا  مـظـلــَـّ

 .متر 600السير مسافة  بعدبعد  لى المحطة األخيرةكذلك إ
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 خـلـكـوادي ال

 

. 672مفرق الدامون عند شارع رقم رب قبدايته ، في القسم العلوي من جبل الكرمليقع واد موسمي  هو

 ويصب في وادي الطيرة. يغربالشمال البانحدار حاد باتجاه  ييجري هذا الواد

جزاؤه المنحدرة سويسرا أتسمى ، وداخل الصخور الجيرية والدولوميت اقيعم يالوادصبح مجرى ي

 الصغرى.

ورن حتى سويسرا الصغرى كخط حماية أالقرن الماضي تم تعبيد شارع من كيبوتس بيت  ياتفي أربعين

الشارع  كمقطع من لهذا الغرض جسر، وقد تم بنا  الحرب العالمية الثانيةفي من قبل االنتداب البريطاني 

 على وادي الكلخ.

ف  رش حوض البحر المتوسط الذي يتميّز ب ضمنالوادي في الغطا  النباتي يـصـنـَـّ ، كثافة عاليةأنه ذو ح 

، أنواع النباتات واألشجار التي نجدها على طول الوادي: السنديان، البطم ودائم الخ ضرة.متنّوع ، متشابك

 الجريح. ،عروس الغاب ،الصنوبر، الغار، بيهأقاتل ، السويد، البرزة

يتميّز بأخدود ضيق وعميق ومكسو بكثافة ويدعى سويسرا الصغرى  يالجز  المنحدر والحاد من الواد

 مة الخضرة مما يكسبه منظرا خالبا ومميزا يشبه المناظر في أوروبا.بالنباتات واألشجار دائ

الحفاظ على   علىوادي الكلخ وسويسرا الصغرى هما جز  من محمية جبل الكرمل ويشكالن مثاال

وجود أشجار ونباتات كثيفة ومتشابكة ومتنزهات إن المساحات المفتوحة والمناظر المميزة لجبل الكرمل. 

كل هذه  ،نابيبشارع وجسر على الوادي ومغارة كارستية وظواهر األووجود المسار بداية ونهاية في 

 عن قضية المحافظة مقابل التطوير.  ريعبفيه ت ) إن وجود جميعها ( ،نسانتشكل مجمل الطبيعة واإل
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نسان المزدوج نسان ودور اإلت مجمل الطبيعة واإلاـبــِـّكر  ـم  الربط بين من المهم  ربط المسار بالورشة:

شجار أكنباتات ومسار وادي الكلخ  فيخالل ورشة العمل وبين ما سيشاهده عن قرب الطالب  هتعلم وهو ما

رش البحر البيض المتوّسط ثار حرائق آالجسر والشارع االنتدابي و ته،ونهاي المتنزهات في بداية المسار ،ح 

ظ على ما نشاهده االحف فينا دوركما يجب التشديد على إبراز نسان تأثير اإلى لعالتي هي مثال والكرمل 

 ظر طبيعية خالبة.احولنا من من

الكثير من  فيهامسار اليو  الميداني هو جز  من جبل الكرمل الذي يعتبر محمية طبيعية  المركزية:الفكرة 

في تغيّر هي والعناصر بينها عالقات متبادلة و تاـبـِـّركـم  ـهذه ال، نسانمجمل الطبيعة واإلات ـبـِـّركـم

وحرش البحر تجاه الطبيعة  امزدوج اور  د  المسار في في جبل الكرمل ون لإلنسان أ اهنمستمر. نالحظ 

حيوانات كاليحمور انقراض أدت إلى المنطقة وفي  اندلعتالحرائق التي في جلى األبيض المتّوسط يت

موضوع، وبنا   ال اهذب في كل ما يتعلق ةمسؤوليال أن نأخذ على عاتقناأهمية هنا  بالتالي تبرزوالنسر و

 .تلك اآلثار والنتائج السلبيةجل تفادي أمن الطالب من الضروري توعية  عليه، فإنه
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 :جدول زمني للفعاليات

  المحطة 

 المكان

المدة 

 الزمنية

 

 الفعالية

 

 مالحظات

 األولى:
متـنـزه  يـاد 

 -65لـبـنـيـم ) 

 (. دقيقة  67

  فعالية كسر الجليد. دقائق 10 لبنيم.متنزه  ياد 

ـطـ    -لّ ـالـم 

 افتتاحية.

5- 7 

 .دقائق

أين نحن؟ إظهار جبل الكرمل 

والمسار أما  الطالب على 

الخارطة ثم توزيع خارطة 

مصّورة على الطالب ) يمكن 

 إسماع أغنية عن الكرمل.

تعيين االتجاهات 

 على الخارطة.

أغنية " ربى 

الكرمل " للفنانة 

 .دالل أبو آمنة

ـطـّل.  الملحق األول. أمن وأمان وتقسيم إلى خاليا. .دقائق  10 الـم 

ـطـّل.  الملحق الثاني. فعالية صور ورموز. .دقيقة  30 الـم 

عند قرب المطل ) 

ارة ـأول إش

 ا  (.ـزرق

فعالية سؤال  -جبل الكرمل .دقائق  10

 وجواب.

 الملحق الثالث.

شجرة  الثانية:

 السنديان.

بداية النزول في 

قرب  -المسار

 شجرة السنديان.

همة للطريق:  يحصل كل طالب  .دقائق  5 م 

على بطاقة فيها اسم شخصية 

أن  مشهورة أو موقع. عليه

يستفسر عن محتوى البطاقة 

بطرح أسئلة. الفائز من يجمع 

 أكبر عدد من البطاقات.

 الملحق الرابع.

دليل فعالية عن الصخور  .دقائق  10 بداية الحرش.

 استخراج -وقصيدة الصخور

 مركبات الطبيعة منها.

 الملحق الخامس.

وادي   الثالثة:

 العين.

عند الفتة وادي 

 العين.

 -فعالية اجتماعية وألعاب حركة .دقيقة  30

 اقتراحات من الملحق.

 الملحق السادس.

   الرابعة:
 الوادي.

عند الصخرة 

 الكبيرة.

فعالية  -حرش البحر المتوّسط .دقيقة  30

مال مة صفات  -؟النباتات: من أنا

النبتة أو الشجرة للصورة المرفقة 

وإيجادها في الطبيعة. توّزع 

 الفعالية على الخاليا.

 الملحق  السابع.

   الخامسة:
 الفتحة الكبيرة.

التقا  الرافد 

بالوادي ) مكان 

مريح للجلوس 

 فعالية (.الوإجرا  

فعالية  -حيوانات جبل الكرمل .دقيقة  30

إحدى الحيوانات: اختيار 

الفعاليات أو جميعها وتوزيعها 

 على الخاليا وحلها بشكل تنافسي.

 ،أ الملحق الثامن

 ب، الملحق الثامن

 ت. الملحق الثامن

   السادسة:
راس  جسر الح 

 االنتدابي.

عند التقا  األحمر 

 واألزرق. 

انقراض  خطر -حلقة إصغا  .دقيقة  40

 .البرية في جبل الكرمل الحيوانات

 مرفق 

  السابعة:
سويسرا 

 الصغرى.  

موقف سويسرا 

 الصغرى.

 مرفق  حلقة تلخيص )نهاية المسار(. .دقيقة  30

https://www.youtube.com/watch?v=Pc4a2t5xcmY
https://www.youtube.com/watch?v=Pc4a2t5xcmY
https://www.youtube.com/watch?v=Pc4a2t5xcmY
https://www.youtube.com/watch?v=Pc4a2t5xcmY
https://drive.google.com/file/d/0ByiKEK4XslkqZGJaTHRTLVBaUHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByiKEK4XslkqZGJaTHRTLVBaUHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByiKEK4XslkqZGJaTHRTLVBaUHM/view?usp=sharing
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 :ل  ــ طـم  ـال

مدرج من الحجارة الحيث ، الجهة الغربية من متنزه ياد لبنيمفي في بداية مسار وادي الكلخ  لّ ــ طـم  ـاليقع 

يمكن رؤية البحر  لّ ــ طـم  ـلـللجهة الشمالية الغربية االجلوس عليها. من  نايمكنالتي والصخور الطبيعية 

نحو ذا نظرنا مباشرة إو ،حيا  الشمالية من مدينة حيفااألبيض المتوسط ومدينة طيرة الكرمل وشماال األ

 فالح.نقاض قرية الدامون وسجن الدامون ووادي أغرب من النشاهد وادي الكلخ ووادي الطيرة و  ألسفلا

التي تم على الخاليا و ها م  الوتوزيع ثم  خاليا حسب عدد رواد محبة البالدى لإهنا يجب تقسيم الصف 

 تحضيرها معهم مسبقا.

 االرشاد:محطات 

 :جبل الكرمل -األولىالمحطة 

لجبال  ايعتبر امتدادمن البالد ويقع في الجهة الشمالية الغربية  ،جبل الكرمل من الجبال المهمة في بالدنا

ة نسبيا كبيرمطار أكمية هطول بوالذي يتميز كونه يخضع لمناخ البحر األبيض المتوسط وأ  الفحم، س لناب

عالية ال تهابكثاف المعروفةتكسوه أشجار ونباتات حوض البحر المتوّسط فعلى مدار السنة  خضر  أجعله ت

ر وعروس الغاب ـهـبـعـه والـيـبأل ـاتـعلى مدار السنة كالسنديان والبطم وق هاواخضرار هاّوعـنـوت

 .( الملف نهايةفي مادة إضافية عن جبل الكرمل مرفقة  ) .وغيرها

ثرا  الطالب بمعلومات عن جبل الكرمل عن طريق فعالية األسئلة واالجوبة المرفقة إفي هذه المحطة يجب 

الطالب وفي نهاية الفعالية  بمشاركة جميعو أما عن طريق الخاليا إ ،المعلم هختاري وفق ماالملف وذلك ب

 .وجزبشكل مة فعاليبتلخيص الالمعلم قو  ي

 ات سلم الطبيعة:ـبــِـّكر  ـالصخور وم   -الثانيةالمحطة 

وهو الصخور من  أال ،مجمل الطبيعة تاـبــِـّكر  ـم  مهم من  بــِـّكر  ـم  لى إتعرف الطالب في هذه المحطة ي

 فتحيجب  لى الصخر بواسطة دليل الصخور المرفق )إوذلك من خالل فعالية التعرف  ،الجوامدطبقة 

مسبقا في  اتحضيره ي تمّ تال HCL -الـ حامضكمية حضار إيل الدليل وطباعته وكذلك حموتمسبقا لرابط ا

حتى خطوة بخطوة في عملهم الطالب  افقعلى الخاليا وير الدليل   المعلم  يوّزع  ثمّ  ،( المدرسةمختبر 

 الصخر.نوع لى إ ـهـ مف  ر  ـع  ــ ت

 التربة.ن وهو األساس لتكو  متعددة يغطي معظم بالدنا ونجده بدرجات صالبة  الذينوع الصخر هو الجير 
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ن المنظر الطبيعي يتكون من ثالث طبقات إالصف ففي على ما تعلمه الطالب  بنا    :طبقات مجمل الطبيعة

يـْـن ر ــِـّؤثـت) بعضها البعض تـتـفـاعـل مع ( اإلنسان -حيا األ -الجوامد أساسية ) يــ  خـْـر 
الواحدة منها في األ 

َـّأثـتـوت  .بهما ( رــ

طلب من الخاليا ي نأ( و مرفقة محمود درويش )الشاعر قصيدة على الطالب وزع أن يهنا للمعلم يمكن 

من طلب ي نأو أالجدول المرفق في دراجها إمجمل الطبيعة من هذه القصيدة و اتـبــِـّكر  ـم  استخراج 

 نأو أمن خالل جدول يوزعه على الطالب  همها حولونشاهديالطبيعة التي  اتـبــِـّكر  ـم  الطالب تصنيف 

ر عدد من بكأمجموعات حسب طبقات المجمل والطلب من كل مجموعة كتابة  لى ثالثإم الصف قسِّ ي

ن أمثال )  و إشارة معينةأا حركة ـهتختار لـنـفـسـكل مجموعة  ;بينهمجرا  مسابقة إثم  ،تاـبــِـّكر  ـم  ـال

حد أعندما يذكر المعلم  (، يمينا توالتفأن يو أعلى ى األلإ هميديأ وارفعأن يو أ أعضاؤها قـصفي

 .ةشارالقيا  بتلك الحركة أو إصدار تلك اإل على المجموعة ، يكونتاـبــِـّكر  ـم  ـال

 حركة: -فعالية اجتماعية -الثالثةالمحطة 

َـّلـــ ظـمريح وم   ،جرا  الفعالية يجب أوال اختيار مكان مناسبإعند  يجب وثانيا  ،واسع قدر اإلمكان ،لــ

كما مغزى وهدف لها ن يكون أكل فعالية يجب  .ظروف المحيطةبالمن واألمان واالهتما  بتعليمات األ

 ماذا تعلمنا من الفعالية؟ :سؤالالالطالب في نهاية الفعالية  على طرحن يبأ نوصي المعلمو

 محمية الكرملالفتة ووصلوا إلى المكان حيث مسافة ال بأس بها الطالب ن قطع أت جرى الفعالية بعد 

َـّلـــ ظـم  هناك المكان فالمكتوب عليها وادي العين   الفعالية.إلجرا  وواسع ومالئم لالستراحة  ،لــ
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رش البحر األبيض المتوس ط ونباتات الكرمل -ةبعارالالمحطة   :ح 

النباتي  الغطا    ،المسارالسير في جبل الكرمل وخالل في ر فخالل الس ،الحظ جيدا قد ال شك بأن الطالب

 ;حدى الطبقات المهمةإلى إفهنا المكان المناسب ليتعرف الطالب عن قرب  ،الكثيف الذي يغطي المنطقة

يـْـن  ـيـنتـقـبـطـتأثيرها على الإلى حيائية والطبقة األ يــ  خـْـر 
 ؤثر عليها.العامل األساسي المإلى واأل 

رش البحر أن يكتشف الطالب في هذه المحطة من خالل المنظر الذي أمن الضروري جدا  مامه بأن ح 

أنواع  ذوضرة ومتشابك ودائم الخ   ،متنّوع ،كثيف ، فهواألبيض المتوسط له ميزات جعلته بهذا الشكل

نهاية في مادة مساعدة  فاتها من خالل الفعالية المرفقة )لى صإليها وإشجار مختلفة سيتعرف أنباتات و

 (.                                                                                          الملف

رش البحر األبيض المتّوسط عند لنا  بدّ  ال لى حرائق الكرمل وخاصة الحريق إتطّرق ن نأحديثنا عن ح 

مرفق  ) المسار.عند نهاية  وكذلك لّ ــ طـم  ـالثاره عند آ يمكننا رؤيةوالذي  2010سنة اندلع الكبير الذي 

                                                          .( رابط عن الحريق وإعادة الترميم

توزيع بالخاليا و بعضصور نباتات على فيها بطاقات الرواد بتوزيع  أحدفي هذه المحطة يقو   الفعالية:

مة  طلب من الخاليا مالبعد ذلك ي .خراآل بعضعلى العن هذه النباتات، صفات ومعلومات فيها بطاقات 

ليها من حولنا وعند االنتها  من ذلك على إومعرفة كل نبتة ومن ثم التعرف معلومات للوالصور للصفات 

ما  أ طبيعةالفي شارة اليها واإل تهاصور إظهار ما  المرشد وقرا ة صفات كل نبتة معأالخاليا االصطفاف 

  الطالب.جميع 

 :حيوانات وطيور جبل الكرمل -الخامسةالمحطة 

َـّلـــ ظـم  ة داخل الوادي عند تقاطع الرافد مع الوادي في مكان واقعفي هذه المحطة ال واسع نسبيا ومالئم  ،لــ

 الفعالية.إلجرا  و لالستراحةلجلوس الطالب 

وجود غطا  نباتي كثيف ومتنّوع تواجدت وتعددت الكثير من الحيوانات البرية في جبل الكرمل  بفضل

طيور كالنسر الكثير من الو ) النيص (، الشيهمو الغزالو يل الكرملوإ(  نوع من االيائل كاليحمور )

وتختفي هذه األنواع التي كانت منتشرة بكثرة وذلك  تتضا لالقرن الماضي بدأت  النسرية. خاللوالبومة 

 المبيدات. ورشّ الحرائق نشوب وإزالة الغابات والجماعي الصيد ونتيجة التوّسع العمراني والصناعي 

ن انقرضا يـْـذ  ـلـكاليحمور والنسر ال ،وطيور برية حيوانات إلعادةالسنوات األخيرة تبذل جهود جبارة في 

 جبل الكرمل.في ة يلى بيئتها الطبيع، إمنذ فترة
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اللغز والمربع السحري على الخاليا التي من خاللها أوراق يقو  رائد معرفة البالد بتوزيع  الفعالية:

ها  من الفعالية يقو  المعلم تبعد االن .جبل الكرملفي  تي تعيشالحيوانات والطيور الهم ألى إسيتعرفون 

التي انقرضت من المنطقة تلك عن الحيوانات والطيور وخاصة  موجزلى شرح إمتطرقا  تلخيصبال

 همية المحافظة على التوازن البيئيألى الطبيعة وإعادتها إكاليحمور والنسر وأسباب انقراضها ومشروع 

 ومسؤوليتنا نحن كطالب تجاه البيئة والطبيعة.

 

 

 

 

 

 

 صغاء:حلقة اإل

 :صغاءاإلشروط حلقة 

َـّلـــ ظـم  ومكان مريح في خالل المسار  تمن تأ .1  .لــ

 .بشكل دائريالطالب والمعلمين جلوس  .2

ـان" يمكننا تسميته مثال  الطالباستعمال غرض يمكن تمريره بين  .3 ج  ـْولـــ   الكال  حق، " المـكالـ ص 

ـن طـقـف طى  ـعـم ـان"  دهـيـب كـسـمـي لـ م  ج  ـْولـــ   .يصغونالطالب  سائر ،" المـكالـ ص 

االعتراض على ما يقوله  وأالتعليق  لكن ال يمكنه هوموقف هر عن رأيـِـّبـعيمكن للطالب أن يـ .4

 .نوخراآل

 .بالتحدث بشكل منظمالطالب على المرشد طرح األسئلة أوال ثم يبدأ  .5

 ته.ه وعد  مقاطعيلإصغا  خرين اإلعلى اآلالطالب، عندما يتحدث أحد  .6

 .صغا حلقة اإل وضوعمتلخيص القيا  بعلى المرشد  .7

 

 

 

 

 

 

  عند  ا الزرقالمسار ذي اإلشارة مع  ا الحمرالمسار ذي اإلشارة حلقة االصغا  عند تقاطع  تـقـا

راس االنتدابي  .جسر الح 
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 .نسان في حمايتهاالكرمل ودور اإلفي خطر انقراض حيوانات  مضمون الحلقة:

زواج من أخر يحمور من بالدنا وفي سنوات السبعين تم احضار ستة آثار آاختفت  1922في سنة  :مقدمة

عدادها الى أوصلت  منذ ذلك الحين إلى أنإيران. هذه األزواج تكاثرت من لمانيا وألبالد من ى الإاليحمور 

عدة مناطق من في لطبيعة في اطالق عدد منها إتم  1996صبحت أكبر قطيع في العالم. في سنة أمئات وال

 .الجليل األعلى وجبال القدسوالكرمل  فيبالدنا 

 ما هو االنقراض؟ .1

 و مهددة باالنقراض؟أأنواع حيوانات تعرفها انقرضت  ةيأ .2

 هي أسباب ظاهرة االنقراض؟ ما .3

 الظاهرة؟ هلهذ ةمن المسببات الرئيسينسان وتصرفاته هل يمكن اعتبار اإل .4

 ؟هذه التصرفات من حياتنا اليومية مثلة علىأعط أ .5

 جبل الكرمل:في األسباب الرئيسية النقراض الحيوانات  للمعلم:

 .الحرائق . أ

 .المبيدات الحشرية . ب

 .التوسع العمراني والصناعي . ت

 .الصيد الجماعي . ث

 الشخصية.نسان ومصالحه نتيجة لنشاط اإلهي كل هذه األسباب 

 ؟من هذه الظاهرة ومسبباتها لحدّ نهجنا اليومي للتقليل وافي ن نغيّر أكأفراد ماذا علينا  .6

واجبنا كطالب معرفة البالد الحفاظ على الطبيعة والتقليل من التصرفات والسلوكيات التي يمكن  :للتلخيص

 ا.ـهـتاـبــِـّكر  ـم  ضرار في الطبيعة وى ألإن تؤدي أ

 ،ةدائرعلى الطالب الجلوس على شكل ، المهم تلخيص اليو  الميداني في نهاية المسارمن  :تلخيص اليوم

لفعاليات والمحطات وغير ى الإا به خالل اليو  من البداية حتى النهاية متطرقا وثم يقو  المرشد بسرد ما مرّ 

 ذلك.

طيع ستيفعالية تمرير و عن طريق أو أسئلة مباشرة أسؤال طرح التلخيص عن طريق  تمريرللمعلم مكن ي

 .من خاللها جذب وتفعيل الطالب

طلب من كل طالب اختيار بطاقة بشكل عشوائي يمفضل تمرير األسئلة عن طريق بطاقات حيث من ال

 .مام الجميعأجابة عنها واإل

 

 

 

 

 

  

 جذب انتباهك خالل المسار؟ما أكثر شيء 

 ماذا يمكن أن نتعلم من المسار؟ ما هي القيمة التي وجدتها من خالل المسار؟ 

 ِصْف موقفا صادفته خالل اليوم لن تنساه!

 صف لنا شعورك اليوم بكلمة واحدة!
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 .ممنوع  تسلق جدران القلعة

 

االبتعاد عن أي جسم مشبوه وعدم االقتراب 

 منه.

 

جل أاعتمار القبعة مهم وضروري من 

 سالمتك.

 

مرشد خالل تعليمات الى لإصغاء االستماع واإل

 المسار.

 

لقاء إالمحافظة على نظافة المكان، وعدم 

 ..النفايات.

 

يجب السير  .ممنوع االبتعاد عن المجموعة

 في مجموعات خالل المسار.

 

مهما  هازتيجاوعدم  ،يجب السير خلف المرشد

 كانت األسباب...

 

 :المالحق

 :من واألمانفعالية األ -األولملحق ال

 هدف الفعالية:

 مان بطريقة مختلفة من خالل الصورمن واألبراز أهمية األإ. 

 الجملة المالئمة للصورة جذب انتباه الطالب وتذويت. 

 هم.بين زيادة التعاون فيماوببعضهم البعض الطالب  عزيز عالقةت 

 سير الفعالية:

من واألمان التي الفعالية عامل منّشط لتعليمات األ أوال يجب ان تكون الفعالية في بداية اليو  الميداني )

 .( ثنا  التحضير للمسار وفي الباصأ قبلئذ  مررها المعلم 

  مسبقا وقص بطاقات المعلومات ةالصور الملّون قصّ يجب. 

ن يأخذ بطاقة وبعدها يبحث أيضع المعلم البطاقات على األرض بشكل عشوائي ويطلب من كل طالب 

الجملة المالئمة يقف بجانبه ويوجه الصورة  امن يجد زميله ذ .الطالب أصحاب الصور عن الجمل المالئمة

 .ما  الجميعألة المالئمة تجاه الطالب وزميله يقرأ الجماب

 

 

 

 

 

  

 شرب كمية كافية من الماء خالل المسار.

 

ممنوع منعا باتا استعمال الهواتف اثناء  ممنوع القاء الحجارة خالل المسار

 المسار.
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 :من واألمانفعالية األ
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 :وادي الكلخ ل  ــ طـم  فعالية  -الثانيملحق ال

 :هدف الفعالية

 حث الطالب على التفكير واالستنتاج. 

 الواقعبالصورة الطالب ربط أن ي. 

 ه بطريقة مسلية وممتعةونشاهديلى ما إالطالب تعرف أن ي. 

 .ة المكان من خالل الصورة والرموزكل خلية عليها معرف .البطاقات وتوزيعها على الخاليا يجب قص *

 .هممامأالذي  الواقع  ب الصور   الطالب   ربط  من خالل الفعالية  تلخيصبعد االنتها  من الفعالية على المعلم 

 .يسمى باسمها وبالقرب منها ملعب سامي عوفر يمر منها واد   قديمةقرية عربية  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مدينة يسكنها اليهود والعرب وفيها مينا  وتسمى عروس البحر .2

 

 

 

 

 ة + 

 ـال
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 .على مبنى على جبل الكرملأ .3

 

 

 

 

 

 

 
 

 .نقاضها يوجد سجن يسمى باسمهاأقرية عربية قديمة على  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الثالث والثانيالحرف  ،بمعنى جميع األول والثانيالحرف  .المقطع الثاني مكّون من ثالثة حروف .5

 .على السلطات اونضعه خلالتالمفي عمة وحفظ األطفي  انستعملهمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قمر 

 باالنجليزية 

 ـال   
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 .( متنزه... المقطع األخير من وادي الكلخ ) .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;حروفة أربعمن ، المتوّسطاألبيض البحر في يقع في الجهة الجنوبية الغربية ويصب واد   .7

دَّد  والثاني الرابع الحرفانتشرت رائحته،  بمعنى والرابع األول والثالث الحرف ـشــ   بمعنىم 

كَّ   .فــ 

 
 

 ثانيالالحرف  ،صفح عنبمعنى والخامس  األول والثالثالحرف  ;حروفكلمة من خمسة  .8

ـل في الحروب قديمابمعنى  والثالث رابعوال عـم   .سالح اسـتــ 
 

 

 

 :الحلول للمعلم

 .طيرة اللوز .1

 .حيفا .2

 .جامعة حيفا .3

 .الدامون .4

 .وادي الكلخ .5

 .سويسرا الصغرى .6

 .وادي فالح .7

 ـال
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 .عسفيا .8

 :فعالية جبل الكرمل -الثالثملحق ال

 ( الصفطالب لعدد األجوبة حسب عدد  عدد األسئلة مساو   سؤال وجواب ) -جبل الكرمل

 ف:اهداأل

 عامتباستلة وولى جبل الكرمل بسهالطالب إتعرف أن ي. 

 هم.بين زيادة التعاون فيماوببعضهم البعض الطالب  عزيز عالقةت  

 .بطاقات ىيقو  المعلم بتحضير األسئلة الواردة في الالئحة أدناه عل :تحضير مسبق

يضع المرشد البطاقات على األرض بشكل عشوائي ويطلب  ثمشكل دائرة على يقف الطالب  الفعالية: سير

الوارد في البطاقة سؤال على زمالئه الب الطال طرح أحدي .مكانهى لإمن كل طالب اختيار بطاقة والرجوع 

السؤال، ثم يطرح سؤاله الطالب الذي طرح ف بجانب ـقـل ويـقـتـنـيالتي بحوزته. الطالب الذي يجيب أوال 

 .على زمالئه وهكذا دواليك

 اإلجابات األسئلة 

 .في الجهة الشمالية الغربية نا يقع جبل الكرمل؟جهة من بالد ةفي أي  .1

 .حيفا لمدينة التي تقع على جبل الكرمل؟اما اسم   .2

 .ثـلـمث ما شكل جبل الكرمل؟  .3

وما  جبل الكرمل؟في على قمة هي أ ام  .4

 سطح البحر؟ ارتفاعها عن

 ا.متر 546لى إيصل ارتفاعها وخربة عين الحايك 

التي والمذاهب الدينية ات الديانما هي   .5

 جبل الكرمل؟ يـعـتـنـقـهـا سكان

حمدية األ، الدرزية، اإلسال ، المسيحية ،اليهودية

 والبهائية.

 .جبل المغائر ؟ي سمى أيضا جبل الكرمل بماذا   .6

 2010 الكرمل سنة؟ جبلفي الحريق الكبير  شب    .7

مكان مقدس منذ القد  لدى الكنعانيين جبل الكرمل  ألن سمي جبل الكرمل بهذا االسم؟ لماذا   .8

أو حديقة هللا في  يل أي كر  هللاإ  كير   وأصل التسمية:

 اللغات اآلرامية والسريانية والعبرية.

الغرب السهل  من، البحر المتوسط -من الشمال حدود جبل الكرمل من جميع الجهات؟  .9

من الشرق والشمال الشرقي ، الساحلي وسهل الكرمل

 بمن الجنوب هضا، مرج ابن عامر وسهل عكا

 .ووادي ياقون ةالروح

 .مناخ حوض البحر المتوسط أي مناخ يسود جبل الكرمل؟  .10

 .جيريةالصخور ال جبل الكرمل؟في الصخور السائدة   .11

عروس ، السويد، بيهأقاتل ، الغار، البطم، السنديان ؟فيهواألشجار الشائعة  أنواع النباتات  .12

 .الغاب

ارتباط الديانة المسيحية بالكرمل من خالل قصة النبي  تباط الديانة المسيحية بالكرمل؟ما هو ار  .13

 .السيد المسيحعودة إيليا وعودته قبل 

تقعان  نتيلن اليتن الدرزييالقريتما اسم   .14

 على جبل الكرمل؟

 وعسفيادالية الكرمل 



19 
 

 :للطريق تانهمم   -الرابعملحق ال

 .رياضية ومحلية، سياسية ،شخصيات عالمية، تاريخية .1

 .دن ومعالم ومناطق محلية وعالميةم .2

 معلومات إضافية. همكسابإخلق أجوا  تنافسية وممتعة بين الطالب و الهدف:

 الطريقة:

  لخ... إالبطاقات على جميع الطالب وفيها شخصيات عالمية ومحلية المعلم وزع يفي بداية المسار

 .مدن ومعالم ومناطق عالمية ومحليةو أ

 خرينعلى الطالب عد  كشف البطاقة لآل. 

  التي البطاقة في سئلة عن المكتوب أ حد زمالئهأ طرح علىن يأعلى كل طالب خالل المسار

 لخ...إسياسية ؟  ؟هل الشخصية عالمية؟ تاريخية :مثالبحوزة زميله، 

  ال أواإلجابة بنعم ه البطاقة بحوزتعلى الطالب الذي. 

 .الطالب الذي يتوصل إلى اإلجابة الصحيحة يحصل على البطاقة 

 الفائز يكونر عدد من البطاقات بمن يجّمع حتى نهاية المسار أك. 

 :رياضية ومحلية، سياسية ،شخصيات عالمية، تاريخية -األولى ةهمم  ال

 بيل غيتس عمر بن الخطاب محمود درويش

 ليونيل ميسي إديسون آينشتاين

 صالح الدين دونالد ترامب ستيف جوبز

 نجيب محفوظ رونالدو رجب أردوغان

 مارادونا طه حسين محمد صالح

 سميح القاسم

 

 عرفات ياسر محمد عساف
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  :مدن ومعالم ومناطق عالمية ومحلية -الثانية ةهمم  ال

 

 

 
 نيويورك برج إيفيل القدس

 كنيسة القيامة البحر الميت سور الصين

 برج خليفة هراماتاأل مدينة عكا

 بحيرة طبريا الناصرة قبة الصخرة

 حيفا ساعة بيغ بن البتراء

 يافا سولوس انجل نبولطاس

 يالتإ قيسارية بيت لحم
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 :" هكذا قالت الشجرة المهملة"  -محمود درويشل قصيدة -الخامسملحق ال

 الطقس،خارج 

 يوطن.. أو داخل الغابة الواسعة

 هل تحس  العصافير أن ي

 سفر؟وطن... أو  لها

 إن ني أنتظر...

 في خريف الغصون القصير

 زمني أو ربيع الجذور الطويل

 هل تحس  الغزالة أن ي

 ثمر؟جسد... أو  لها

 أنتظر...إن ني 

ه بين العيون  في المساء الذي يتنز 

 بدني ...أو ذهب ،أخضر   ،أزرق  

 هل يحس  المحب ون أن ي

 قمر؟شرفة... أو  لهم

 إن ني أنتظر...

 في الجفاف الذي يكسر الريح

 أن ني هل يعرف الفقراء

 منبع الريح؟ هل يشعرون بأن ي

 خنجر... أو مطر؟ لهم

 ن ني أنتظر...إ

 الطقس،خارج 

 داخل الغابة الواسعةأو 

 كان يهملني من أحب

 لن أود ع أغصاني الضائعة ولكن ني

 في رخام الشجر

 إن ني أنتظر...
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 .القصيدة في المكان الم الئمفي  ذكرها دارالو ةت الطبيعاـبــِـّكر  ـم  قصيدة ثم رت ب القرأ إ

 الطبقة األنسانية الطبقة األحيائية طبقة الالأحيائيةال

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 !ذكر العالقات والتأثير بين الطبقات واشرحأ*

 .بين الطبقة _________ والطبقة _________ التفسير _________________1

_____________________________________________________ 

 .بين الطبقة _________ والطبقة _________ التفسير _________________2

_____________________________________________________ 

 .بين الطبقة _________ والطبقة _________ التفسير _________________3

_____________________________________________________ 
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 :فعاليات اجتماعية -السادسملحق ال

 .اختيار الفعالية المالئمة كيمكنللمعلم:   *

 

 

 :عـدافـم  ـال -ولىاأل ةفعاليال

 كرة صغيرة. :مساعدة مواد  

 :(. المدافع والهدف ان )طالبفي المركز يقف  ،بشكل دائري جميع الطالب يقف المبنى  

 ( ويقو  زميله الهدف ) ذي في المركزـال طالبرة على الكذف الـقـيقو  الطالب ب ة:ـبـعـلـر الـيـس 

 (. الهدف ) بصد الكرات المقذوفة نحو زميلهمركز الدائرة في (  دافعالم   )

 دافع والهدف.الم  األدوار بين الهدف يتم تبديل  ةصابإعند  

 :ةمغزى اللعب

  (. التضحية ن يتحلى بها )أبراز الصفات التي يتوجب على القائد إ

 

  هذه الفعالية؟ في صفة يتسم بها  ةيأو ؟القائدبرأيكم، أيهما  الطالب: " معلمالل أسيبعد انتها  اللعبة

 ." ا يدافع وبماذا يضحي؟ن المدافع هو القائد، عمّ أ رأيتمذا إ

  ةلنقاط التاليى الإيقو  المرشد بالتوجيه وبالتلخيص والتطرق : 

كل هذا  ) وطنه.... بلده، ه،تباعأ، ه، مبادئهيقو  بالدفاع عن حلمأن يجتهد وأن يجب على القائد  

 (. همها الوقتأويتطلب من القائد التضحية بالكثير 

 همة.خر سوف يقو  بالم  آ ان قائدإواذا لم ينجح بذلك ف 

  تن يتحدى الصعاب مهما أيجب على القائد ر  ثـــ  ت أو كــ  ر  بـــ   .كــ 

 

 

 :لـمـل واعـــ ق -ثانيةال ةفعاليال

 سير اللعبة:

 

  و أ )علم يقول الم لسما .ا ا إلىيشيرو "، على الطالب أنسما   : "(الطالب حد أو أ )علم الميقول

 نف.ألا ا إلىيشيرو "، على الطالب أن أنف : "(الطالب حد أ

  خالل اللعبة.علم الم إلىالنظر الطالب على 

  خرآ ي لى شإويشير  ائييقول ش الطالب بأنك اربحاول إن يعلم أالمعلى. 

  ةسريعبوتيرة اللعبة  تجرين أيجب.  

 

 قدوة/ كن ما تقول عملإ مغزى اللعبة:    

 نظار واآلمال تتجه نحوه. مع انعدا  وجميع األ ،على القائد تحديدا العمل بما يقول ألنه قدوة يجب

 من حوله.ة ـقـهذه الصفة يفقد ث

 تـهـقـث ثـبـن يأتوجب عليه ي إذ كبرىهمية أ لغة الجسدلفإن  علمالم عندما يتكلم القائد/ :لغة الجسد 

 التي يقو  بها. حركاتمن خالل التى حه لمن حوله ـسـفـنبـ

 هذه اللعبة؟في القيادة نجدها في صفة  أية" لطالب: ا علمالم سألبعد انتها  اللعبة ي 
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 :سرعة البديهة القائد الجديد/ -ثالثةال ةفعاليال

 زمالئهد عن اعتباال طلب المعلم من طالب أو أكثري.  

 و ما أ ما يقول و/ وندردِّ يمثله،  نيتحركو ) هدـيـلـقـتـبويقومون  قائد جديد الطالب علىق ـفـتـي

التصفيق وعلى القائد  ونودّ الطالب ين أي ، أبالتصفيقالطالب قو  يحتى يقو  بالتصفيق ف ،( يفعل

 اكتشاف ذلك.

 خر.اآل طالبدخال الإبالطالب قو  ي 

 

 .( االستماع فقطليس  ) ةالمباال/ صغاءاإل مغزى الفعالية:

  اجاتن يبحث ويكتشف حأعلى القائد  .مة توقعات مالعملية م ـتـن تأمع قدو  قائد جديد يجب 

  يقو  بقيادتهم. الذين ومطالب ورغبات

  هالعالم وحدفي نه يعيش أكون ال يسير أيجب.  

 

 ." ن يتحلى بها القائد؟أما هي الصفة التي يجب "  : الطالب علمالم سألبعد االنتها  من الفعالية ي

 

 :لعاب حركةأ

 :ملك الحركات ةلعب -رابعةال ةفعاليال

  زمالئه.د عن اعتباالحد الطالب أمن المعلم يطلب 

  خرونة يقلده فيها اآللفتخحركات مب القيا ب همحدأبأن يقو   سائر الطالبيتم االتفاق مع. 

 خرونيقلدها اآلالتي  لحركاتيقو  با الذين يكتشف من بتعد أعلى الطالب الذي ا. 

 

 :المدعي العام ن/يالمحام ةلعب -خامسةال ةفعاليال

 :القاضي.وسط ويلعب دور الفي يقف حد الطالب أشكل دائرة، على  بالطاليجلس  المبنى  

 :ن أعلى الطالب الذي س ئل  أحد الطالب الجالسين بسؤال معين،ى لإالقاضي يتوجه  سير اللعبة

  ن ي جيب.أيسكت والطالب الجالس عن يساره 

 ةو لغرامأنه يكون مستحقا لعقاب إبنفسه فجاب هو أاذا ارتبك الطالب الذي س ئل و. 

 

 :الفارس والكنز ةلعب -سةداسال ةفعاليال

  قديم. ثمين/ ي ش -كنز مساعدة: مواد

 سير اللعبة:

  شكل دائرةعلى  بالطاليقف.  

 الفارس.وسط ويلعب دور الفي حد الطالب يقف أ  

  الكنز. خطف الواقفون يحاول رض يوضع الكنز.مركز الدائرة على األفي  

 شا عد عنه قدر ما يتيب يستطيع أن هن يلمس الكنز، لكنألفارس غير مسموح ل.  

  نه يتجمد حتى نهاية اللعبة.إد الطالب فأحاذا لمس الفارس  

 .الطالب الذي خطف الكنز يصبح هو الفارس الذي يحافظ على الكنز  
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 :الكلخوادي  -فعالية نباتات حوض البحر المتوسط -بعالساملحق ال

.( خالل المسار ومن حولك ، أيها الطالب،النباتات التي شاهدتهاباستعن بالصور المرفقة و ) ؟ناأمن 

أنا شجرة معمرة، أوراقي 

خضراء مسننة وصلبة يستعمل 

اإلنسان أخشابي القوية لصنع 

 األثاث.

 ___هل عرفت من أنا؟ _____

أنا من المتسلقات، أوراقي 

قلب  للها شكخضراء اللون 

 قي قوية جدا ذات أشواك.اوس

 هل عرفت من أنا؟  ______

أنا شجرة كبيرة معمرة استخدمها 

لونها القدماء في الطب. أوراقي صلبة 

تحتوي على زيت طيار  مقاغ خضرأ

 كتوابل للمأكوالت.ستخدم تو

 عرفت من أنا؟ __________هل 

 شواكحادة كاأل يوراقأ ،أنا شجيرة

بيضاء  يزهارأفاتح و خضرلونها أ

الكثير من  الها رائحة عطرية وله

 االستخدامات الطبية 

عرفت من أنا؟ هل 

___________ 

ضرة ز ـتمي  أ ،أنا شجرة دائمة الخ 

تجدد ي الذيحمر المتقشر األ يقابس

بدو بمظهر مميز يه دائما لؤلحا

كل عنبية حمراء وقابلة لأل يثمار

 .وحيكت حولها االساطير

 عرفت من أنا؟ __________هل 

 ييصل ارتفاع ،أنا شجرة معمرة

سميكة  يوراقأ ،رامتأ عشرةالى 

العلوية  أطرافهاخضر فاتح لونها أ

 بنيلونها بيضوية  يثمارو ة،حاد

 زرق.إلى األيميل 

 عرفت من أنا؟ _________هل 
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 :وادي الكلخ -نباتات حوض البحر المتوسطفعالية  -بعالساملحق ال

 
سـنـديـانالـ  غـارالـ

طـْـمالـ  قـاتـل أبـيـه بــ 

 ساآل جـريـحالـ
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 :حيوانات الكرملفعالية  -أ مناثالملحق ال

 .مدتهاتحديد  معجراء مسابقة إتوزيع مربع الكلمات على الخاليا و كيمكنللمعلم:   *

 

 :حيوانات جبل الكرمل -كلمات متقاطعة

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

  1           

  2           

  3               

  4             

  5             

  6           

  7             

  8             

  9             

  10           

 

 :يـقـفأ

 .نبأ -من أعضاء الجسم -) عامية ( نوع من الحبوب .2 .عكس شروق الشمس .1

 .اإلسالمفي مذهب  -مدينة تاريخية .4 .ضمير المتكلم. 3

 .بقبضة اليد نضرب -عكس زفر .6 .ساخن -أحد الوالدين -عكس حلو .5

 ؟طائر جارح .8 .جوقة -) عامية ( سرير .7

 .جبل الكرملفي حيوان يعيش . 10 .اسم موصول -أداة عمل .9

 

 :وديـامـع

 .حرف جر -لوحة التقويم .2 .ةجمع شامخ -اسم طائر .1

 .فارغ -عكس بحر .4 .) عامية ( من أنواع الطيور -أرعدتقبل  .3

 .أحد االسنان -طرق -متشابهان .6 .مخاطبالضمير  -بلى .5

 .جبل الكرملفي حيوان يعيش  -في الدماغ .8 .( معكوسة )جمع سكة  -حرف جر .7

 .قحة -ما يكتمه اإلنسان في نفسه .10 .من أسماء األسد .9
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  :الحل للمعلم

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

  س       ش   ل   ا    ب    و    ر   غ   1  

 ر   ب   خ    ل   ج   ر    ز   ر   2  

  ع         ل    ا   ن   ا   3  

 س    ي   ن   س    ل   ب   ا   ب   4  

 ر   ا   ح    ب   أ    ر        5  

       ك   ل   ن    ق   هـ   ش   6  

 س   ر   و   ك    ت   خ   ت    و   7  

 ع    ر   س   ن    ا     ا   8  

 ا         ا    ل   و   ع       9  

 ل    ي   ر   ب   ر   ي   ز   ن   خ   10  
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 :الكرمل حيوانات -من باثالملحق ال

 :الحيوانات سماءأ جد

 

 :يـقـفأ

ٌم أكله في  كغم 150 حواليإلى يصل وزنه معروف  . حيوان3  .اليهودية واإلسالممحر 

 .تتشاءم لرؤيته الشعوب الشرقية وتتفاءل لرؤيته الشعوب الغربية الليلفي  ينشط جارح طائرأنثى  .5

 .خرىأ مرة عيدأو الكرمل من انقرض جارح طائر .6

 

 :وديـامـع

 .شواكاأل جسده تغطي حيوان .1

 .قرون وله سريع ،الحجم صغير حيوان .2

 .إليه عيدأو الكرمل جبل من انقرض حيوان .4

 :الحل للمعلم

 

12

3

4

5

6

زل

ي

مل

ح

رن

12

3

4

5

6

غا

ريزنخلا

اش

لي

ها

ةموبلا

ي

ح

م

و

رسنلا
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 :ي  نزير البرِّ الخِ  -ةـي  فعالية الحيوانات البرِّ  -تمن اثالملحق ال

 ف :اهداأل

 ب عن طريق التنافس بين المجموعاتتفعيل الطال. 

  والخطأ واببطريقة الص يّ نزير البرِّ الخ  اكتساب معلومات أساسية عن. 

جرا  منافسة بينهما إمجموعتين وى لإجرا  الفعالية بعدة طرق: تقسيم الصف إ كيمكنللمعلم:  سير الفعالية:

 .( x /oاستعمال ورقة نوصي ب بداية المسار. )في و بين الخاليا التي قسمت أ

البالغ  ي  نزير البرِّ الخِ  يزن 

 كيلوغراما. 33 حوالي

 خطأ

حوالي  الصواب:

 .كغم 150

ة زير البرِّ الخنتنمو أنياب ا يـ 

 بانتظام مثل الشعر واألظافر.

 .صواب

دُّ  عـــ  ي  خامس نزير البرِّ الخِ يــ 

 أكبر حيوان في البالد.

 خطأ

 الصواب: كبرأ

 .حيوان

 البشر. ي  نزير البرِّ الخِ  يهاجم

 خطأ

يخاف  الصواب:

 .منهم

في  ي  نزير البرِّ الخِ  يمكننا رؤية

 ساعة من ساعات اليوم. ةأي

 خطأ

في ينشط  الصواب:

 .الليل

أضرارا  ي  نزير البرِّ الخِ يسبب 

 للبشر.

 .صواب

نزير الخِ يمكننا العثور على 

 في كافة مناطق البالد. ي  البرِّ 

 خطأ

في  يعيش الصواب:

 البالد.شمال ووسط 

في ةـي  البرِّ تعيش   الخنازير 

 ا.نزيرخِ  20قطعان من 

 .صواب

ةـي  البرِّ  تغذىت  الخنازير 

 ات فقط.نباتبال

 خطأ

تغذىت بكل   الصواب:

 شيء تقريبا.
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 مواد مساعدة

 :جبل الكرمل .1

 اه:ومبن هحدود . أ

طل على البحر األبيض المتوسط، يمتد حتى خليج  تي تجبل الكرمل من الجبال الساحلية ال

 قع عليه.ينهاية الشمالية الغربية لجبال نابلس، وجز  كبير من مدينة حيفا الحيفا وهو 

وهو  ،في الشمال الغربي يرائقاعدته في الجنوب ورأسه الد -شكل جبل الكرمل يشبه المثلث

من الغرب تنتهي سفوح  ل عكا.سهبومن الشمال الشرقي  محاط من الشرق  بمرج ابن عامر

 تـلـتـقـي سفوح( الذي يضيق تدريجيا  سهل الكرمل طراف السهل الساحلي )أالجبل عند 

أعلى قمة ترتفع . ةالبحر. من الجنوب ينتهي الجبل عند وادي ياقون وهضاب الروحبالجبل 

 ة عسفيا.قري  قرب خربة عين الحايك شمال غرب  546عن سطح البحر  فيه

 :هميتهأجبل الكرمل ومميزات  . ب

 .ا على ساحل البحر األبيض المتوسطيعد جبل الكرمل من الجبال المشهورة جد . 1ب. 

 .حيا  مدينة حيفا على جبل الكرملأالكثير من  يقع . 2ب. 

ف ضمنتاته اونب ،الغطا  النباتي متنّوع بسبب كمية االمطار التي تسقط عليه . 3ب.   تـصـنـَـّ

رش البحر األبيض المتوّسط الذي يتميّز بكثافته وتنوعه وخضرته   .ةالسن طيلةح 

 ،الغار ،بيهأقاتل  ،الصنوبر ،العبهر ،السريس ،البطم ،السنديان :أنواع النباتات . 4ب. 

 .عروس الغاب

وقد كلف االنتداب  ،العصر الحجري القديم فقد سكنه اإلنسان منذللجبل أهمية كبيرة  . 5ب. 

 بالبحث والتنقيب في الجبل حتى تم العثور علما  آثار البريطاني خالل تواجده بالبالد

 .خرىأعلى بقايا تعود إلى العصر الحجري وعصور تاريخية 

ن قد أقاموا على مقربة من الجبل وقد يأكدت الكتب التاريخية على أن الكنعاني . 6ب. 

 .ةفي تلك المنطق تهمتركزت حضار

 ائلن األووه المسيحيإليحيين فقد أوى يمكانة تاريخية كبرى لدى المس لجبل الكرمل . 7ب. 

 .هربا من اضطهاد اليهود كما تم إقامة دير وكنيسة في تلك المنطقة

وبعض من الصخور البركانية،  ( الجيرية الجبل الكثير من الصخور الكلسية ) تسود . 8ب. 

 .ودية المخددةفي الجبل الكثير من الصدوع واأل أنكما 

 .جديدالعهد ال فيوالعهد القديم قد ذكر جبل الكرمل في فة عاليمكانة دينية للجبل  . 9ب. 

 ،اليهودية هي: متعددة ومذاهب دينيةديانات يـعـتـنـقـون  حاليينال جبل الكرمل سكان . 10ب. 

 .والبهائيةحمدية األ، الدرزية، اإلسال ، المسيحية
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 :معنى اسم جبل الكرمل ومكانته الدينية . ت

اسم الكرمل له معنى في اللغات السامية وأيضا العبرية والتي تعني كر  إيل أي كر   . 1ت. 

 .هللاهللا باللغة العربية أو حديقة 

يليا قد أختار جبل الكرمل على وجه التحديد فقد إلى أن النبي إ ةكثير أشارت كتب . 2ت. 

 .هفي سكنلهة تالعتقادهم بأن اآل مقدسا ونه مكانابرتعالكنعانيون في الماضي يكان 

من بينها  كانإلله بعل في األماكن المرتفعة ولكان من بين عادات الكنعانيين التعبد  . 3ت. 

 .جبل الكرمل، حيث كان يتم تقديم القرابين إلى اإلله على المرتفعات

من الجبال األثرية الجبل يعد وكما  ه،أسفلفي و هعلى سفح ;نامغاراتفي الجبل  . 4ت. 

 .والمقدسة لدى البعض حتى يومنا هذا

 .ظهور المسيحسبق ي يلياإالنبي ظهور ن أن يالكثير من المسيحي منيؤ . 5ت. 

أقامت التي و ،في ألمانيا نتشرحدى الطوائف التي تإت قامميالد ألل 1868خالل عا   . 6ت. 

أول حي ألماني على الطراز الخاص بهم داخل المدينة وقد  ،الكثير من المستوطنات

 .سم كارملهايماعليه  واأطلق

مزار مريم العذرا  سيدة الكرمل وتلك الكنيسة تعد من بين أقد   ،اليو    في الجبل . 7ت. 

 .هاتكريملالكنائس التي بنيت 

في والتي تم تأسيسها  الكاثوليكيّة ةالكرملي ةرهبناليعد جبل الكرمل المركز الخاص ب . 8ت. 

رهبنة إخوة »  واسمها الّرسمي أواخر القرن الثّاني عشر وبداية القرن الثّالث عشر

ا باسم الكرمليّين.«الطّوباويّة مريم العذرا  ) سيّدة جبل الكرمل (   ، ويعرفون أيض 

د عملوا على بنا  مذهب البهائي قالع اتبأن أو يخر نجد أن البهائيعلى الجانب اآل . 9ت. 

 .ضريح الباب والمركز اإلداري الخاص بهم على سفح الجبل
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 :حرش البحر المتوسط .2

ق طـلـــ  صيف في الحار الجاف وال ،المتوسطاألبيض مناطق مناخ البحر هذه التسمية على  تـــ 

ملم في السنة. االختالف الكبير في  600 -400شتا . تتراوح كمية االمطار بين في البارد الو

عبارة عن غابة  ، فهيحراش البحر المتوسط متميزةأالطقس بين فصلي الشتا  والصيف جعل 

ة ـعمـتـنـوالـطبيعية ال شكالاألملتوية والفروع القصيرة والجذوع ال ذاتكثيفة من األشجار 

األشجار دائم  ذهه معظم .جذور متطورةال(، و لتصلبى الإ تميل رة )ـشـقـتـمالـصلبة والوراق األو

ا بتنوع كبير في األنواع النباتية، ويرجع هذا . تتميز غابات البحر األبيض المتوسط الخضرة أيض 

ن البحر وتأثيرات الظل وتأثير عالتنوع إلى تنوع الظروف البيئية بما في ذلك التربة واالرتفاع 

 اإلنسان.

 ،برزةال ،سريسال ،بطمال ،سنديانالحرش البحر المتوّسط: في أنواع النباتات واألشجار الشائعة 

 هليون وغيرها.ال ،جريحال ،بيهأقاتل  ،غارال ،زعرورال ،خروبال ،صنوبرال ،عبهرال ،سويدال
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 من االنترنت تشعيبية روابط 

 .دليل الصخور .1

 .الصخر الجيري .2

 .2010حريق الكرمل سنة  .3

 .الخنزير البري .4

 .خارطة المسار .5

 .بالدنافي مقال عن اليحمور  .6
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https://drive.google.com/file/d/0ByiKEK4XslkqZGJaTHRTLVBaUHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByiKEK4XslkqZGJaTHRTLVBaUHM/view?usp=sharing
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/NatureDiverseBiological/Pages/CarmelFire.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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https://drive.google.com/file/d/1DpKUbD_NgKras7hKCm1yTsR6swbOHqM3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpKUbD_NgKras7hKCm1yTsR6swbOHqM3/view?usp=sharing
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4927456,00.html

