
 

 مقدمة موضوع تعبير عن قطف الزيتون

نقدم في هذا الموضوع الحديث عن قطف الزيتون في موسم القطاف الذي ينتظره المزارعون ألجل جني محاصيلهم 

مباركة وقد ذكرت في القرآن الكريم، فهي شجرة غنية من الزيتون وكذلك عصر الزيت، فشجرة الزيتون هي شجرة 

الفوائد من ثمار الزيتون التي يقطفها الفالح، ويقدمها لعائلته ولآلخرين، وكذلك يقوم بعصر جزء من المحصول 

وتحويله إلى الزيت المفيد وهو ما يسمى بالزيت البلدي الذي يتم استخدامه للطعام وصنع الدواء والصابون وغير 

  .ذلك

 موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف لالطفال :شاهد أيًضا

 موضوع تعبير عن قطف الزيتون 

إن قطف الزيتون هو من األعمال الممتعة للمزارعين، حيث يستبشرون بقطفه كل الخير من ثمار وزيت وحركة 

تجارية تدر المال للمزارع الذي يؤمن حاجاته، وتقوم شجرة الزيتون بتقديم فوائد جليلة للفالح وللطبيعة فشجرة 

الزيتون تقدم المنظر الجمالي للطبيعة، وتقوم أيضاً بإطالق األوكسجين وسحب الكربون من األجواء، كما وتقدم 

 [1].الحطب للتدفئة وتعمل كمصدات للرياح وغير ذلك الكثير

 موضوع تعبير عن حرب أكتوبر المجيدة كامل :شاهد أيًضا

 موعد قطف الزيتون

لب مناطق حوض المتوسط في فصل الخريف، ويتفاوت بين منطقة وأخرى، إن موعد قطف ثمار الزيتون يتم في أغ

فبعض المناطق تبدأ بالقطاف في شهر سبتمبر/ أيلول، وأخرى تبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين األول، وبالشمل العام 

 .يجمع الفالح أسرته ليقطف زيتون بستانه في فترة محددة ألجل أن يؤمن حاجته من ثمارها وكذلك زيته

تعاون في قطف الزيتونال  

إن الكثير من الفالحين الذين يملكون مساحات واسعة من أشجار الزيتون يقومون بتجميع أفراد األسرة واألهل 

واألقارب ليعينوه في قطاف شجره في فترة وجيزة، أو يستعين الفالح بمجموعات من العاملين والعامالت ليعينوه مع 

ع الذي ال يملك أسرة كبيرة العدد من األفراد على األغلب يقوم بتضمين البستان أسرته في هذه المسألة، أما المزار

ألحد األشخاص ليقطفه مقابل نسبة يتم االتفاق عليها، وهذه النسبة إما تكون من الزيت أو الثمار، وربما مقابل مبلغ من 

 .المال يتم االتفاق عليه بشكل مسبق

 موضوع تعبير عن المدينة المنورة كامل العناصر :شاهد أيًضا

 حواش الزيتون

يبدأ تحول لونه من اللون األخضر إلى اللون األصفر أو الذهبي، وغالباً ما يكون الموعد في يتم حواش الزيتون بعد أن 

منتصف شهر تشرين األول، كما وينظر إلى لب الزيتونة هل هي بحالة من االستواء للمباشرة بالقطف، وهناك موعد 

ة العلمية زيت الزيتون، ويشترط أيضاُ لقطف الزيتون ألجل العصر واستخالص الزيت البلدي منه أو بحسب التسمي

 .بالقطاف عدم أذية الشجرة أو الثمار كأن تكسر األغصان أو تخدش الثمار ويتخرب شكلها

 قطف الزيتون لالطفال

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9/


 

إن األطفال يفرحون بموسم جني الزيتون حيث الطعام اللذيذ األغاني التراثية الممتلئة بالفرح والزغاريد، وهذه 

األطفال مما يجعلهم بشوق لها، ويتم تعليم األطفال على القطاف بإرشادهم لعدم جرح  الطقوس تدخل البهجة لقلب

الثمار، وأن ينظروا في الثمرة هل هي ناضجة ليتم جنيها، ويكذلك يتم الشرح لهم عن مواعيد الري والتقليم والتسميد 

 .والزراعة للزيتون

 جاهز للطباعة pdf موضوع تعبير عن ابراج الكويت :شاهد أيًضا

 أنواع الزيتون

وأسماء متعددة بحسب كبر الثمرة وصغرها وحجمها وشكلها ولونها وزيتها، ولكن المتعارف  للزيتون أنواع كثيرة

 :عليه هو التصنيف ألنواع الزيتون كما يلي

 بالمئة وهي أصناف  20وحتى  15وهذه األصناف تحتوي على نسبة زيت أعلى من  :أصناف زيتية

 .متوسطة الحجم

  بالمئة ولها لب سميك  15على نسبة من الزيت بكمية أقل من  تحتوى  وهذه األصناف :أصناف غير زيتية

 .وحجم كبير

  ولها صفات األشجار الزيتية وغير الزيتية وتكون نسبة الزيت فيها عند العصر ما  :أصناف ثنائية الغرض

بالمئة 20إلى  15بين  . 

 فوائد الزيتون

 :لثمار الزيتون وأوراقه فوائد عديدة ونذكر منها ما يلي

 لطعم ومفيد لرفع مناعة الجسم ومنع األكسدة فيهلذيذ ا . 

 يحارب االلتهابات في الجسم. 

 يوقي من أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي. 

 هو منظم لسكر الدم بشكل فعال. 

 يعمل على وقاية الجسم من أنواع السرطانات. 

 يمنع الهشاشة بالعظام. 

 يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم. 

 موضوع تعبير عن اليوم الوطني السعودي 92 جاهز للطباعة :شاهد أيًضا

رة الزيتونمتى تثمر شج  

يبدأ شجر الزيتون في إنتاج الثمر بعمر ما بين أربع وخمس سنوات، بحيث تكون باكورة إنتاجها، ومن ثم تزيد كمية 

إنتاجها مع الرعاية واالهتمام بالري والتسميد والتقليم والتهوية، وبذلك تعطي اإلنتاج الجيد من الثمار والزيت، وتحمل 

د األزهار وتتحول إلى ثنرة صغيرة الحجم في شهر مايو، ومن خالل الثمار بعد اإلزهار في فصل الربيع حيث تعق

االهتمام والمتابعة تأخذ بالنمو في الحجم إلى فصل القطاف حيث تكون وصلت إلى الشكل الكليعي والنهائي، وإذا ترك 

 .الزيتون لفترة تتجاوز مرحلة الجني فإنه يتحول لونه إلى اللون األسود

 موضوع تعبير عن التسامح بين ابناء الوطن كامل مع العناصر :شاهد أيًضا

 خاتمة موضوع تعبير عن قطف الزيتون

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa/
https://mqalaty.net/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86/


 

ونختتم موضوع التعبير عن قطف الزيتون الذي يعتمد على العمل بشكل جماعي أو من خالل التعاون بين المزارعين 

 .باستئجار ورش من العمال والعامالت لهذا الغرض حيث يجمع المحصول ويتم تحزين قسم منه وعصر القسم اآلخر
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