
 )الربع األول( األساسي الثاني للصف -التربية الوطنية والحياتية مادة مية في ييورقة عمل تق
 م 2023-2022( العام الدراسي  األولالفصل  ) أكتوبرشهر 

  الثانيةالوحدة الدرس األول والثاني والثالث من الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 أمام العبارة الخطأ:  إشارة أمام العبارة الصحيحة و  ()إشارة  أضع السؤال األول:
 .الموزتشتهر نابلس بزراعة )    (  .1
 الطحين من القمح.نصنع )    (   .2
  تعيش شجرة الزيتون مدة قصيرة.)    (  .3
 نحصل على الزيت من الفواكه.)    (  .4
 نحصد القمح في فصل الصيف.)    (  .5
 .من المدن التي تشتهر بزراعة القمح مدينة صفد)    (  .6

 

  :والمدينة التي تشتهر بهاالصورة أصل بين السؤال الثاني: 
 

    
    

 يافا غزة الخليل أريحا
 
 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: أضعالسؤال الثالث: 
 

 { الشتاء - الصيف - الخريف }  نقطف الزيتون في فصل  -1

 { القمح - الزيتون  - الفراولة }  نستخرج الزيت من ثمار -2

 { الحديثة - العتيقة - القديمة }  معاصر الزيتون التي توفر الوقت والجهد -3

 { ناعم  - طري  - خشن } ملمس حبة القمح  -4
 

 

 



 :بالكلمة المناسبةأكمل  السؤال الرابع:
 

 

 

 

 نصنع من الزيتون _______________________ -1
 نصنع من القمح ______________________ -2
 والفراولة ________________نصنع من البرتقال  -3
 من أدوات الحصاد الحديثة __________________-4
 من أدوات الحصاد القديمة _______________-5

 :أرتب مراحل صناعة الدقيق بوضع الرقم المناسبالسؤال الخامس: 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 أطيب األمنيات بالنجاح والتميز

 

 

 

 

 

 الطحين   -المربى       -الزيت        -الحصادة    -المنجل  

1 – 2  - 3 – 4  



 )الربع األول( األساسي الثاني للصف -التربية الوطنية والحياتية مادة مية في ييورقة عمل تق
 م 2023-2022( العام الدراسي  األولالفصل  ) أكتوبرشهر 

 الدرس األول والثاني والثالث من الوحدة الثانية الدروس / 
 اسم الطالب/ة: ............................             التقدير / ............................                           

 

 أمام العبارة الخطأ:  إشارة أمام العبارة الصحيحة و  ()إشارة  أضعالسؤال األول: 
 نحصد الزيتون في فصل الخريف.)    (  .1
 الزيت من الزيتون.نصنع )    (   .2
  ينمو الموز بكثرة في الخليل.)    (  .3
 .يتم حصاد القمح حديثًا بالحصادة)    (  .4
 .المعاصر القديمة توفر الوقت والجهد)    (  .5
 نصنع الصابون من زيت الليمون.)    (  .6

 

  :والفائدة التي نحصل عليهاأصل بين الصورة السؤال الثاني: 
 

   
 

    

 العصير الطحين الزيت المربى
 
 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: أضعالسؤال الثالث: 
 

 { خضراء - حمراء - بيضاء } لون سنابل القمح وهي مزروعة  -1
 { جميع ما سبق - الجبال - السهول  }  ينمو الزيتون في  -2
 { المزارع - الفالح  - االحتالل }  يعمل على تدمير وتخريب أشجار الزيتون  -3
 { الزيتون  - البرتقال - القمح } نصنع منه عصيرًا لذيذًا  -4
 {  أريحا - صفد - نابلس }  تشتهر بزراعة الحبوب والقمح -5

 

 

 



 من أنا؟  السؤال الرابع:
 

 

 

 

 البحرالمتوسط، وتشتهر بزراعة الفراولة.)___________( أجمل مدن -1
 )___________( عروس فلسطين، وتشتهر بزراعة الحمضيات.-2
 )___________( جبل النار، وتشتهر بزراعة الصابون من الزيت.-3
 )___________( أقدم مدينة في التاريخ، وتشتهر بزراعة الموز.-4
 راعة العنب.)___________( سميت نسبة إلى سيدنا إبراهيم، وتشتهر بز -5

 
 :الزيت من الزيتون بوضع الرقم المناسبأرتب مراحل صناعة السؤال الخامس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطيب األمنيات بالنجاح والتميز

 

 يافا  -غزة   -أريحا    -نابلس    -الخليل  

1 – 2  - 3 – 4  


