
الظادض :   ىى املحتوى

 .ىما مصير ألاوز ق  لتي ثخملاقط على  لتربة  :املىغىع
ى لنشاط  لعلمي

 الثاهيت:   ىى لتحدة

 :   ىىألاسبتع
 11  :جر ذة

 :    ىى لحصة

 

سير  لدزس  اس حل 

ثدبير ألانشطة 

مىغىع الؿبيػت ، )ًخم دفؼ الخالمير إلى جركس حػلماتهم الظابلت ، حىل أهميت الغابت ، و غسوزة املحافظت غليها ىثركير

 .، لخيشيـ جلك الخػلماث و اطدثمازها في هره الحطت (كدم في الظىت الخامظت ابخدائي

مالحظة و جملاؤل 

ما : ليخم اطخدزاجهم إلى ؾسح الدظاؤل الخالي  ( و الىظ املسفم2 و 1شكل )ًلىم الخالمير بخحليل الىثائم بكخابهم 

 غلى التربت؟ ةمطير ألاوزاق املدظاكـ

ًؿلب ألاطخاذ مً الخالمير إلادالء ببػؼ ألاجىبت للدظاؤل املؿسوح و الاحخفاف بما ًالئم منها و الخحلم منها خالل 

 :إهجاش ألاوشؿت الخاليت

إنجاش و ثت صل 

:ى1 لنشاط 

هل جظل أوزاق الىباجاث املدظاكؿت فىق التربت غلى حالتها الؿبيػيت ؟ 

بكخابهم ، و ًلىمىن بترجيبها جسجيبا شمىيا ، مً  (غير مسجبت )ًالحظ الخالمير زطىما ملخخلف مساحل جحلل وزكت هباث - 

 : (غمل فسدي)ألاكل إلى ألاكثر جحلال ، كالخالي 

هـ ى5 ج ى4 د ى3 أ ى2 ب ى1

جخحلل أوزاق الىباجاث املدظاكؿت فىق التربت، فخخحىل إلى أمالح مػدهيت مرابت : ًجيبىن غً الظؤال املىالي، كالخالي- 

:ى2 لنشاط

ًحلل الخالمير زطم ملؿؼ في التربت و بػؼ أضىاف الكائىاث الحيت التي حػيش بها و الجدول املخػمً ملػؿياث - 

. حىل هىع غرائها

. كسادي- 4.  أم أزبؼ و أزبػين- 3.  حماز كبان- 2.  دودة ألازع- 1: ًكخبىن بدفترهم الخاص أطماء الحيىاهاث كالخالي - 

: و مً خالل حػسف أهم الكائىاث الحيت للتربت ، و غرائها ، ًجيبىن غً الظؤالين 

ما الري ًلىم بخحلل أوزاق لىباجاث املدظاكؿت غلى التربت؟ ما فائدة ألامالح املػدهيت الىاججت غً جحلل الفسش 

الحسجي  

جخخفي ،  (كتربت الغابت ) إلى أن أوزاق الىباجاث جدظاكـ فىق التربت 2 و 1الطخدزاجهم مً خالل مػؿياث اليشاؽ 

 .إذ جخحلل جدزيجيا بفػل كائىاث حيت بالتربت إلى أن جؤول في النهاًت إلى أمالح مػدهيت مرابت حظخفيد منها الىباجاث 

 .ًخىضل الخالمير بمظاغدة ألاطخاذ ، إلى إغداد ملخظ جسكيبي ملا جم إهجاشه ، و ًخم جدويىه في دفترهم الخاص سحخالص 

 خحباز  لحعلمات 

التي جخحلل و التي ال جخحلل بػد : الخخباز الخالمير في وغػيت أخسي مشابهت ، ًىجصون الخمسيً ، بترجيب الىفاًاث إلى 

. مسوز طىت مً إللائها في التربت

. (أي البلاًا الػػىيت)كشىز الخػس و الفىاكه ، أوزاق الىػىاع و اللصبس : الىفاًاث التي جخحلل - 

شيىث محسكاث الظيازاث املظخػملت، أغمدة : الىفاًاث التي ًمكنها أن جؤثس طلبا غلى حياة الكائىاث الحيت بالتربت- 

 ...كهسبائيت مظخػملت
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