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سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

، و  (مىغىع الطبيػت الري قدم في الظىت الخامظت الابخدائيت) ئلى جرلس حػلماتهم خىى ألاخطاز التي تهدد الغابت ، ذًخم دفؼ الخالميىثذكير

. اطدثماز ما ًالئم منها في الحطت الحاليت

مالحظة و جملاؤل 

:  و الىظ املسفق به، الطخدزاج الخالمير لطسح الدظاؤالث مً قبيل 1ًخم اطدثماز مػطياث السطم في الشهل 

ما هي أهم الػىامل املإدًت لحذ التربت ؟ ليف ًمنً خماًت التربت مً الاهجساف و الخدهىز؟ 

ًترك مدظؼ مً الىقذ للمجمىغاث للخػبير غً اقتراخاتهم و ًدخفظ باألحىبت املىاطبت للدظاؤى املطسوح ، زم ًخم الخدقق مً ذلو 

: باهجاش اليشاطين الخاليين 

إنجاس و ثت صل 

ًقىم الخالمير بخدليل هديجت الخجسبخين أ و ب و حسد املػداث املظخػملت في ئهجاشهما و جمىغػهما ، زم ًطفىن : جأزير املياه :ىىىى1 لنشاط 

: و مً خالى إلاحابت غً ألاطئلت املسفقت ، ًخىضلىن ئلى الاطخيخاحاث الخاليت . الىخائج

أن التربت و خاضت التي جقؼ باملىددزاث القىيت ، جخػسع للحذ و الخػسيت بفػل املياه الجازيت غلى ططدها مالظيىى ، غقب ألامطاز - 

. الشدًدة

. أن التربت املنظىة بغطاء هباحي جقاوم غىامل الحذ غً طسيق املياه  ، مقازهت بالتربت الػازيت- 

. أن احخثار الغاباث في الجباى و املسجفػاث ًإدي ئلى اهجساف التربت و جدهىزها- 

. أن الصزاغت في مدزحاث أو مططباث وطيلت للخقليل مً طسغت حسيان املياه ، و بالخالي الخقليظ مً خذ التربت- 

و باإلحابت غً الظإالين بهرا اليشاط ، ًخم .  و الىظ املسفق بها 4ًديل ألاطخاذ الخالمير غلى الىزيقت شهل : - جأزير السياح :ىى2 لنشاط 

: الخىضل ئلى ما ًلي 

. أن التربت جخػسع للحذ بفػل السياح الشدًدة ، و خطىضا باملىاطق الحازة - 

. جخم خماًت التربت مً آزاز السياح باقامت خىاحص هباجيت غاليت ، حهاث هبىب السياح- 

أن الحيىاهاث التي حػيش بخلو الحىاحص ، حظاهم ف ئبادة الحيىاهاث الػازة باملداضيل الصزاغيت ، لفئران ألاخساج التي جخغري بها - 

. الطيىز الهاطسة

و يهدف ئلى الخمييز بين أوشطت و ممازطت إلاوظان ججاه الترزبت بطفت خاضت ، و البيئت بطفت غامت خيث ًطىف الخالمير :ىى3 لنشاط

: هره املمازطاث داخل حدوى مالخالي 

ممازطاث مػسة بالتربت ممازطاث مفيدة للتربت 

. اخخياز البروز التي جقاوم ألامساع و الحشساث الػازة- 

. قلب التربت و تهىيتها - 

. حشجيؼ الدشجير - 

ئغافت الظماد الخقليدي  - 

. إلالثاز مً اطخػماى ألاطمدة النيميائيت- 

. ئلقاء مخلفاث املطاوؼ بالتربت- 

. زمي ألاغمدة و البطازياث املظخػملت في التربت- 

. السعي الجائس- 

. 

 .ًطىؽ الخالمير بمظاغدة أطخاذهم ، ملخطا جسليبيا للحطت ، و ًخم جدويىه غلى دفاجسهم الخاضت  سحخالص 

 خحبار  لحعلمات 
. (وػم أو ال)الطدثماز حػلماث الخالمير ، ًىجصون الخمسيً ، بىقل الػبازاث في دفترهم الخاص ، و وغؼ أمام مل غبازة ما ًىاطب 

. وػم: التربت الخاليت مً الغطاء الىباحي جخػسع للحذ و الفيػاهاث .   - وػم: التربت وطط هش ًجب خماًخه - 

 .وػم: للتزاًد الظهاوي و الخىطؼ الػمساوي جأزير س يء غلى ألازاض ي الصزاغيت 
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