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سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

. و أهميت هذه ألاغذيت . حشخيص حعلماث املخعلم حىل دور التربت في جىفير أغذيت إلاوطان  ثذكير

مالحظة و 

جملاؤل 

ما هى دور : و مً  الل جتليل الىص املزفف يخم اضختراا الخالميذ  إل ظزر حطاال " 1الشكل " اهعالقا مً الىزيقت -  

التربت في الخغذيت؟  

. ليخم فزسها و الاحخفاظ منها بما هى مالئم". جمثالتهم " اقترار أجىبت للطؤال املعزور . قبل الشزوع في اهجاس ألاوشعت- 

إنجاس و 

ثت صل 

بختليل مععياث الجتول زم إلاجابت عً أضئلت اليشاط يخىصل الخالميذ جباعا : دور التربت في همى الىباجاث:  1 لنشاط 

أن التربت جشود الىباجاث باملاء و ألامالر املعتهيت الضزوريت لىمىها، لذا يجب أن جخىفز التربت الصالحت للشراعت علل : -  إل

. هذه العىاصز

لعتم احخىائها علل العىاصز . ال يمكً الحصىل علل هفظ الىخائج  ذا سرعذ هذه البذور في جزبت فقتث  صىبتها- 

. الضزوريت لىمى الىباجاث و جكاززها

:   حعزف دور الطماد الفىضفاظي في همى الىباجاث:2 لنشاط 

. اضخخالص دور بعض الخقىياث الفالحيت في الزفع مً مزدوديت التربت الشراعيت

مالحظت الزضم و جتليل الىص و الجتول و الاجابت عً الاضئلت للخىصل اإل جازير اضافت الطماد اإل املشروعاث في الزفع - 

. و جكىيً الاسهار و الثمار . مً مزدوديت التربت

. اضافت كمياث كبيرة مً الطماد الكيميائي قت يكىن لها جازير ضلبي علل مزدوديت التربت- 

: دور الثروة الحيىاهيت في حغذيت الاوطان:  3 لنشاط 

: مً  الل هذا اليشاط يخىصل املخعلمىن اإل- 

مطتهلك " الىباجاث املشروعت في التربت كائىاث حيت مىخجت حطخفيت منها الحيىاهاث العاشبت التي يقىم الاوطان بتربيتها- 

" مطتهلك زان" و يخغذي عليها " اول 

" رور البهائم " جقتم حيىاهاث الضيعت الفالحيت لتربت ضمادا بلتيا - 

 .  حعزف احت الخقىياث املطخجتة في الشراعت :4 لنشاط 

 سحخالص 
. بخىجيه مً الاضخاذ يطخخلص الخالميذ اهم الاضخيخاجاث و جتون علل الطبىرة زم جىقل علل الكزاضت

 .يخم بمطاعتة ألاضخاذ بىاء اضخخالص جماعي، و جتويىه بتفاجزهم الخاصت

 خحبار 

 لحعلمات 

 1اهجاس الخمزيً : اضدثمار حعلماث املخعلمين في وضعيت مشابهت

. الاكثار مً اضخعمال الاضمتة الكيميائيت يؤدي اإل جلىر التربت: جزكيب جملت باضخختم كلماث مبعثرة - 

. كخابت بعض الخقىياث الحتيثت املطخعملت لختطين الاهخاا الشراعي و جىفيره- 

. الازار الىاجمت عً الاكثار مً اضخعمال املخصباث او املبيتاث الحشزيت- 

 .سيارة ضيعة :  قتر ح وضعية ثقتيمية * 
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