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 هلل الرحمم الرحيمبسم ا

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على الرسول األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ُألِّف هذا 
الدليل ليكون مرشًدا للمعلم في إعداد الدروس وتنفيذها بوصفه أحد المصادر التي تساعد على تحقيق نتاجات 

 التعلم المنشودة.

ل إحدددا الركدائز الم مددة لتحقيدق أهدداف المن دداجم إذ ينسدجم وخطددة التطدوير التربدوي المنبثقددة مدن فلسددفة الددلي ُيَعدد  
عداد الطلبة للحياة، ونأمل أن يكون  التربية والتعليم, وأهداف تطوير التعليم نحو االقتصاد المبني على المعرفة، وا 

لبددة والبيئددة الماديددة الصددفية وأهددداف المبحددث, مرشددًدا ومددورًدا فددي تخطدديط الدددروس بمددا يددتالءم مددع مسددتويات الط
فضاًل عن تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيقم إذ إنه ارتبط ارتباًطا مباشًرا بالكتاب المدرسي، وبنتاجدات الدتعلم 

( بوصدف ا ICTواستراتيجيات التددريس والتقدويم الحديثدة, إضدافًة إلدى اسدتخدام تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت )
 .لتفعيل التعلم اإليجابيم تخطيًطا، وتنفيًذا، وتقويًما أداة

م ونموذًجا للخطة الفصلية ،ًزا للمنحى التطبيقي تضمن الدليل أيًضا نموذًجا لتحليل المحتوايوتعز 
ما يساعد على تقييم تعلم الطلبة على  نموذًجا الختبارات قبليةمو ، لدروسللتخطيط السليم ا في امب  لالسترشاد
 تقويم ذلك التعلم. ثم عية والصدق والثبات والشمولية،أسس الواق

وتوزيع دا بحسدب الددروس علدى نحدو  ،الكتدابموضدوعات تقسيم الحصص المخصصة لتددريس  ولتس يل
ن عدد الحصص المخصصة لكل درس علدى مددار العدام الدراسدي. ونشدير بيِّ واقعي فاعلم أضفنا تقسيًما مقترًحا يُ 

واالرتقاء بمستوا تعلم دم،  ،الضعف لدا بعض الطلبة تعالجس التطبيقية أنشطة الدرو ّنا نماذج هنا إلى أننا ضم  
 فضدداًل عددن تضددمين ا ،مددن م وال سدديما المتميددزين ،حاجددات الطلبددةب تفدديلك أنشددطة ومعلومددات إثرائيددة ّناها كددذوضددم  

 .بنًدا لربط التعلم بالحياةم لتحقيق الوظيفية في التعليم

لة الواردة في الكتاب المدرسيم بغية ضبط ا، وعدم االجت اد في ا، بما يحقق العدالة يتضمن الدليل إجابات األسئ
 في التعلم.

الحرص على كل ما من  -وهذا ع دنا ب م دائًما –ختاًما، فإنا نأمل من زمالئنا المعلمين وزميالتنا المعلمات  
 شأنه أن يرتقي بتعلم الطلبة.

 واهلل ولي التوفيق
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 الوحدة األوىل 

 الغالف الصخري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 تاجات العامة للوحدةالن

 
 على أن: ايتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادر  

 الواردة في الوحدة.المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 .والتربة( ،الصخوريتعرف الغالف الصخري ومكوناته ) -

 لعالقات الجغرافية وتفسيرها.هر وافي مالحظة الظوا والخرائط والنماذج يستخدم الصور - 

  .يتحمل مسؤولية قراراته الفردية والجماعية -

 .ليتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة مئ ملفات وقواعد بيانات باستخدام التكنولوجيانش  يُ  -

 .ل ا ويقترح حلواًل  ،يتعرف مشكالت التربة -

 ا ضمن ُيحلِّلو  ،ا ُينظِّمو  ،ية(و بشر أ ،متعلقة بمشكلة جغرافية )طبيعيةيجمع المعلومات ال -
 .ق الجغرافية المناسبةائا الطر جرائية مستخدمً إ, ويقترح خطة من ج البحث العلمي

 .طبقات بصورةرضية خلق الكرة األفي  سبحانه عظمة الخالق رقدِّ يُ  -
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 ي للوحدةالتعلم القبل
 المفاهيم والمصطلحات اآلتية: عرِّف :ولالسؤال األ

 .ةالقار  –أ

  .الصخر –ب

 .التربة –ج

 .المحيط –د

 السؤال الثاني: 

  ؟نسانإلة التربة في حياة اهميأما 
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 :النتاجات

 رض.ألات الحديثة التي تفسر نشأة ايتعرف النظري -

 رض.أليستنتج مراحل تطور نشأة ا -

 .ونية على خريطة العالمتد الصفائح التكحدِّ يُ  -

 .ن امرضية الناتجة ألشكال احركات الصفائح واأليربط بين أنواع  -

 :واألدوات المصادر  

ة خريططلس العالم المدرسي، أ، فلوماستر(التخطيط )ال قالمأاللوح األبيض، اللوح والطباشير, الكتاب المدرسي، 
 العالم الطبيعي الجدارية.

  :والمصطلحات المفاهيم

, يةوراسيا, جوندوانا، الحركة التباعدية, الحركة الصدعألتقاربية, , الحركة انية, نظرية الصفائح التكتوياابانج

 .الحركة التقاربية، الماجما

 :واالتجاهات القيم

 . على هذا النحو الدقيق المنتظمنشاء الكون في إ سبحانه الخالقعظمة  رقدِّ يُ  -

في الوقت رض كما هي عليه ألهمية حركة الصفائح التكتونية في تشكيل معالم سطح اأيدرك  -
 الحاضر.

   :التدريس استراتيجيات

، المدرسي)العمل في الكتاب التدريس المباشر  ،)فكِّر, انتق  زمياًل، ثم شارك( عن طريق النشاطالتعلم 
 التعلم التعاوني. ،والمناقشة( الحوار

 

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                   نشأة الكرة األرضية.                                  
 

           :عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 :التعلم القبلي

 والمحيطات القارات عيينت طلب إلي مم الث، لبةلطمام اأم الطبيعي الجدارية ة العالريطالمعلم خعرض  -1 
 علي ا.

 . للوحعلى ا ، وكتابة الصحيح من ا، ثم مناقشت م في اجابات الطلبةإ االستماع إلى -2

 .اللوحعلى  خاصته ان الدرس والنتاجاتعنو  كتابة -3

إلى قراءة الفقرة  الطلبة هوذلك بتوجي(, المدرسي العمل في الكتاب) استراتيجية التدريس المباشر امستخدا -4
للنظريات  ًقارضية وفألتفسير نشأة الكرة ا ستنتاجم المن الكتاب المدرسي (8)صفحة ال فيالواردة  ولىاأل

 .الحديثة

تأمل وذلك بتوجيه الطلبة إلى ، (ثم شارك ،زمياًل  ر, انتق  فكِّ ) شاطالنام استراتيجية التعلم عن طريق ستخدا -5
 ضمن مجموعات. سئلة التي تليهجابة األا  و من الكتاب المدرسي،  (9)صفحة ال يفالوارد  (1–1الشكل )

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح.  -6

ردة إلى قراءة الفقرة الرابعة الواوذلك بتوجيه الطلبة  ،(الحوار والمناقشة)التدريس المباشر ام استراتيجية ستخدا -7
 :علي م تياآلالسؤال  طرح, ثم من الكتاب المدرسي (9)في الصفحة 

 صود بنظرية الصفائح التكتونية؟ لمقا ما* 

نظرية تلخيص مف وم ثم  ،جابات الصحيحةإلتعزيز او  االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، -8
  .اللوحعلى  ، ثم كتابتهمناسبةصورة ب الصفائح التكتونية

تحليل الشكل  إلىوذلك بتوجيه الطلبة  ،)العمل في الكتاب المدرسي( التدريس المباشرام استراتيجية ستخدا -9
 .التي تليهلة ألسئا جابةا  و ، من الكتاب المدرسي (10)صفحة في الالوارد ( 1-2)

ثم  ،مجموعات إلى ثالث لبةطالتوزيع ب ، وذلك(العمل في مجموعات)التعلم التعاوني ام استراتيجية ستخدا -10
 :علي ا كاآلتيالم ام  توزيع

  .الحركة التباعديةالبحث في موضوع ولى: المجموعة األ -

 الحركة التقاربية.البحث في موضوع المجموعة الثانية:  -
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  .الحركة الصدعيةالبحث في موضوع : المجموعة الثالثة -

تقديم ثم  ،أمام أفراد المجموعات األخرا  ايتوصلون إليالنتائج التي  الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض -11
 .التغذية الراجعة ل م

  التقويم الختامي:

 طرح السؤالين اآلتيين على الطلبة: -1

 ؟لمقصود بنظرية الصفائح التكتونيةما ا*  

 الميت؟عن ا صدع البحر  جمرضية التي نما الحركة األ* 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التقويم: 

 استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على المالحظة.          

 أداة التقويم: قائمة الشطب/ الرصد.            

 ال نعم المعيار/ المجال الرقم

   .ُيعرِّف نظرية الصفائح التكتونية -1

   .رضلى تشكل كوكب األإدت أيذكر العوامل التي  -2

   .يفية حدوث الحركة الصدعيةيشرح ك -3

    .ن الحركة التقاربيةألرضية الناتجة ماأهم األشكال د عدِّ يُ  -4

   ر أسباب حركة الصفائح األرضية.فسِّ يُ  -5
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  :عالجي نشاط 

 :هتشك للى نوع الحركة التكتونية التي أدت إ حسب ي مما يأتيكل شكل أرض صنِّف

 صدع البحر الميت. -

 .خدود البيروأ -

    :إثرائي نشاط 

 :, اكتب تقريًرا عن كل مما يأتينترنت ومكتبة المدرسةإلشبكة اب مستعيًنا

 .ردنغور األ تشك لكيفية  -

 .ا كتلة واحدةالقارات كانت قديمً  أن تأدلة تثب -

   :العامة والحياة الموضوع بيم بطالر 

خفض منطقة في أ لمثِّ تُ  وهي، ن الحركات الصدعيةرضية الناتجة مشكال األاأل أحدمنطقة الغور األردني  ُتَعد  
 .ما يجعل ا منطقة جذب سياحيم العالم

   :إضافية تعلم مصادر

 م. 2002 ،، دار المعرفةميموني، قصة الكونجمال 
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 :لدرسإجابات أسئلة ا

 :تيالمقصود بكل مما يأ وضِّح -1

 200قبل  وراسيا(، وأ)جوندوانا إلى كتلتين قاريتينانقسمت وقد   ا،جميع رضية شملت القاراتأكتلة  :ياابانج
  .امليون سنة تقريبً 

تتعرض لحركات  الف الصخري يتكون من مجموعة صفائحن الغأ نص علىتنظرية  نظرية الصفائح التكتونية: 
 .لحركة نحو الحدود الفاصلة بين ادائمة ا ما يجعل ا مدها فوق طبقة من المواد المنص رةوجو بسبب ة انزالقي

ذ تنزلق الصفيحة إ مواألخرا محيطية ،قارية إحداهما متحدث بين صفيحتين رضيةأحركة  :لحركة التقاربيةا
فتتشكل ذوبان ام و  سفل اأالتي عن انص ار المواد  الناجمة قوا الضغطالمحيطية تحت الصفيحة القارية بفعل 

 والجزر البركانية. ،والجبال ،أخدود البيرو خاديد مثلاأل

 كيف تشكل الشكل الحالي للقارات؟ -2

شكلت  وقد استمرت هذه القارة في االنقسام حتى يا،ارض تتكون من كتلة واحدة سميت قارة بانجكانت األ 
 .القارات الحالية

 رض.كوكب األ تشك للى دت إأي من العوامل الت ةذكر ثالثا -3

  .التقاربيةرضية الحركة األو  ،الصدعيةرضية الحركة األو  ،رضية التباعديةالحركة األ  

 ؟رضكوكب األ تشك لر العلماء كيف فس   -4

 بسبب السرعةمًعا   اتجمع ثم, تدور حول الشمس حجومالمختلفة جسام والغبار والرماد مجموعة من األوجود  
 .رضومن ا كوكب األ ،واكب المعروفةالك ةً لشكِّ مُ  ،والجاذبية ،واالصطدام ،والحرارة المرتفعة ،لدورانال ائلة ل

 ؟ام قارة جوندوانا القديمةما القارات التي نتجت عن انقس -5

  .، وشبه القارة ال نديةالجنوبية امريكيأوقارة ، سترالياأوقارة ، وقارة القطب الجنوبي، فريقياإقارة 

 . ية حدوث كل من مافكي لصدعية للصفائح التكتونية من حيثبين الحركة التباعدية والحركة ا قارن -6
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  .جعل ا ترتفع عن الصفيحة المجاورةما ي منتيجة ضغط المواد المنص رةهذه الحركة تنشأ  :الحركة التباعدية  

 المتجاورة. احتكاك بين الصفائح وأنتيجة وجود ضغط هذه الحركة تنشأ  :الحركة الصدعية  

 المظاهر اآلتية: تشك للى إدت أاذكر نوع الحركة التكتونية التي   -7

 نوع الحركة المظهر التضاريسي

 تقاربية خدود البيروأ

 تباعدية حمرألالبحر ا

 صدعية البحر الميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

14 

 

 
 

 :النتاجات

 الدرس.موضوع الواردة في المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 رضية.ألز بين الطبقات المكونة للقشرة اميِّ يُ  -

 .من ا من حيث خصائص كل نوع نواع الصخوريقارن بين أ -

 المنتشرة فيه. نواع الصخوراألردن الصماء أ خريطةن على عيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

 خريطةدن المدرسي، ر أطلس األ، فلوماستر(التخطيط )ال قالماللوح األبيض، أوالطباشير,  اللوحالكتاب المدرسي، 
 .برتقالة أو بيضة مسلوقة، ردن الطبيعية الجداريةاأل

  :والمصطلحاتالمفاهيم 

 ، الالفا.الماجما ،الصخور الرسوبية ،رضية, الوشاح, النواة، الصخور النارية، الصخور المتحولةألالقشرة ا

 :واالتجاهات القيم

 .ضألر في خلق ايستشعر عظمة الخالق  -

 .وة الدولة اقتصاديًّايجابي في قإلثره اأنوع التركيب الجيولوجي و همية تيدرك أ -

 .المحافظة على الثروات الطبيعية عنيجابية إن اتجاهات كوِّ يُ  -

   :التدريس استراتيجيات

 التعلم النشط. التفكير اإلبداعي، التعلم التعاوني، ،العمل في الكتاب المدرسي(باشر )التدريس الم

 

 

 :عنوام الدرس حصتام.                                   طبقات الكرة األرضية.               
 

 :          عدد الحصص
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 ذ:إجراءات التنفي

 :الحصة األولى 

 التعلم القبلي:

 ومالحظة مكونات البيضة أ الطلب إلي م، و أمام الطلبةرها يقشثم ت ،برتقالة أو لوقةبيضة مس إحضار -1 
 .البرتقالة

 .تتكون من طبقات البرتقالة والبيضة أ مناقشة الطلبة في ما الحظوه الستنتاج أن -2 

 لى اللوح.ان الدرس والنتاجات خاصته ععنو  كتابة -3

تحليل الشكل  إلىوذلك بتوجيه الطلبة  المدرسي(, العمل في الكتاب) استراتيجية التدريس المباشراستخدام  -4
جابة األسئلة التي تليه.14)صفحة الوارد في ال( 1-4)  ( من الكتاب المدرسي، وا 

 للوح.االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على ا -5

دراسة الجدول  إلىوذلك بتوجيه الطلبة  المدرسي(, العمل في الكتاب) استراتيجية التدريس المباشراستخدام  -6
جابة األسئلة التي تليه.15( الوارد في الصفحة )1-2)  ( من الكتاب المدرسي، وا 

 ح.االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللو  -7

 (16)صفحة ال الوارد في السؤال التفكير اإلبداعي، وذلك بتوجيه الطلبة إلى اإلجابة عن استراتيجيةاستخدام  -8
  من الكتاب المدرسي.

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -9

  الختامي:تقويم ال

 ة:طرح السؤالين اآلتيين على الطلب -1

 ؟ * ما الطبقات المكونة للكرة األرضية
 :كل مما يأتيما المقصود ب* 
 ؟النواة، الوشاح ،القشرة األرضية 
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 :الحصة الثانية  

  :التعلم القبلي

  .السابق موضوع الدرسالتم يد للموضوع بمناقشة الطلبة في  -1

 ان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح.عنو  كتابة -2

 الوارد في )فكِّر( سؤالوذلك بتوجيه الطلبة إلى اإلجابة عن  التفكير اإلبداعي، وذلك يجيةاستراتاستخدام  -3
 من الكتاب المدرسي. (16)صفحة ال

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -4

ثالث مجموعات، ثم توزيع الم ام علي ا  إلى التعاوني، وذلك بتوزيع الطلبةالتعلم  استراتيجيةاستخدام  -5
 كاآلتي:

الخصائص و عملية التكوين،  :ور النارية من حيثالصخالبحث في موضوع : ولىالمجموعة األ -
 .ردنماكن وجودها في األوأمثلة علي ا، واأل، العامة

ص الخصائو ، عملية التكوين :من حيثالصخور الرسوبية البحث في موضوع : موعة الثانيةالمج -
 .ردنماكن وجودها في األوأمثلة علي ا، واألالعامة، 

الخصائص و عملية التكوين،  :من حيث الصخور المتحولةالبحث في موضوع  :جموعة الثالثةالم -
 .ردنماكن وجودها في األوأمثلة علي ا، واألالعامة، 

مجموعات األخرا، ثم الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد ال -6
 تقديم التغذية الراجعة ل م.

الصماء على الطلبة، ثم الطلب إلي م  خريطة األردنبتوزيع ، وذلك التعلم النشط استراتيجيةاستخدام  -7
تلوين كل نوع بلون  األردن والعالم، ثم طلستعيين مناطق انتشار الصخور في األردن، مستعينين بأ

 .مختلف

  التقويم الختامي: 

 طرح السؤالين اآلتيين على الطلبة: -1

 ؟ الصخور المتحولةو ، من: القشرة األرضية كلما المقصود ب *
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 .ردنالرخام في األش ر مواقع انتشار صخور البازلت و * اذكر أ
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :عالجي نشاط 

 .، ثم لون كالًّ من ا بلون مختلفرضلطبقات األ ارسم شكاًل 

    :إثرائي نشاط 

والتعرية في تشكيل معالم سطح  أثر عمليات التجوية تعيًنا بشبكة اإلنترنت ومكتبة المدرسة, اكتب تقريًرا عنمس
 رض.األ

 

  :تقويمال 

 المالحظة.التقويم المعتمد على  استراتيجية التقويم: 

 سلم التقدير العددي. :أداة التقويم 

اسم  الرقم
 الطالب

 عالمة مؤشرات األداء

ُيبيِّن مضمون  الطالب
النظرية الحديثة 
 لنشأة الكون. 

ُيعدِّد مراحل تطور 
 األرض.

ُيعرِّف نظرية الصفائح 
 التكتونية. 

 

لحركات يربط بين ا
األرضية واألشكال 

 الناتجة من ا.

 

 

1 2  3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

نواع الصخور أحد أ ُيَعد  هم ا الرخام الذي رت لخدمة اإلنسان، ومن أخِّ العديد من الصخور التي سُ  يوجد
 .، وغير ذلكدوات الزينة، وأوالنصب التذكارية ،والتماثيل ،تخدم في المبانييسو  ،المتحولة

   :إضافية تعلم مصادر

 م.2019حقائق عن كوكب األرض، دار الكتب المصرية للنشر والتوزيع،  جيرارد بييل،

 :إجابات أسئلة الدرس

 :المقصود بكل مما يأتي وضِّح -1

لكتل ويطلق على القشرة التي تتكون من ا ا .رضيةلصلبة من الكرة األل المنطقة امثِّ تُ  طبقة :رضيةالقشرة األ
 .القشرة المحيطيةاسم ا القشرة الموجودة تحت قيعان البحار والمحيطات فتعرف بمّ أالقارية اسم القشرة القارية، 

لمعدني و التركيب اأفي الشكل  تحو لحدث ل ا ثم , و رسوبيةأنارية  صاًل أر كانت صخو  :الصخور المتحولة
 .ةر الضغط العالي والحرارة الشديدنتيجة لتأثي

تبلغ  التي المنطقة الخارجية :من منطقتين ألفيت هورضية، و في مركز الكرة األاللب وجد ي :(اللب )أوالنواة 
 (6000) نحو اتبلغ درجة الحرارة في  التي ةالداخلي المنطقة، و درجة مئوية (4000) نحو ادرجة الحرارة في 

 .ويةدرجة مئ

 .قارن بين طبقة الستار وطبقة اللب من حيث خصائص كل طبقة من ما -2

 طبقة الستار: خصائص 

 .يةئو درجة م (4000، و)يةئو درجة م (1000تراوح بين )تدرجة الحرارة في ا  -أ

 سيلكا الغنية بالمغنيسوم والحديد.من ال  انتكو   -ب 
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 : طبقة اللبخصائص 

 (6000)لى ودرجة الحرارة داخل ا تصل إ، يةئو مدرجة  (4000غ )تبل خارج ادرجة الحرارة  -أ
 .يةئو مدرجة 

 .، والسيلكونالكبريت :مثل ،را، وعناصر أخوالنيكل ،معدني الحديدمن   انتكو   -ب
 

 .، وعملية التكوين: الخصائصوالرسوبية من حيث قارن بين الصخور النارية والمتحولة -3

 معملية التكوي الخصائص نوع الصخر

 .بلورات ا واضحة - :الصخور النارية

 .في ا ثقوب وفراغات -

 . ن غالًبا من معادن متبلورةتتكو  -

  .صلبة قاتمة اللون -

مواد منص رة خرجت من باطن 
 .، ثم تصلبتاألرض

 

 . اكثر توازنً أبلورات ا  -  :الصخور المتحولة

 .انواع الصخور انتشارً أقل أ -

 .ذات أشكال وألوان متعددة -

و أنارية  صاًل أر كانت صخو 
في  تحو لحدث ل ا ثم , رسوبية
و التركيب المعدني نتيجة أالشكل 

ر الضغط العالي والحرارة لتأثي
 .ةالشديد

  :الصخور الرسوبية

 

  .من طبقات  انتكو   -

 .حافيراحتواؤها على األ -

على الكثير من  احتواؤها -
  .الخامات المعدنية

ب المواد تكونت نتيجة ترس صخور
، والتصاق الذائبة والمفتتة في الماء

بعض نتيجة الضغط بعض ا ب
  .الشديد والحرارة العالية
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 .لوان ا فاتحةأ -

 :اذكر مثالين على كل مما يلي -4 

 .الزل والبراكين، الحركات األرضية الناتجة من حركة الصفائح التكتونيةالز  :عمليات البناء

 .يةالتجوية، والتعر : عمليات ال دم

 :أش ر مواقع انتشار الصخور اآلتية في األردناذكر  -5

 .طقة الشمالية الشرقية من األردنالمن البازلت:

 .العقبة جنوب منطقة الجرانيت:

 .الجنوبية: المنطقة الحجر الرملي

 . جبال عجلون الرخام:
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 :النتاجات

 .الدرس موضوعالواردة في المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 .د عوامل تكوين التربةعدِّ يُ  -

 .ن أهمية التربةبيِّ يُ  -

 .ة من مكان إلى آخرسباب اختالف التربر أفسِّ يُ  -

 .يدرك أثر تدهور التربة في النشاط االقتصادي -

 .ج مشكالت التربةمناسبة لعال يقترح حلواًل  -

 :واألدوات المصادر  

 مكونات التربة. فيلم عن، الورقة والقلمالكتاب المدرسي، 

  :المفاهيم والمصطلحات

 .التربة الناضجة، التربة غير الناضجة ،التربة، المادة األصل, تدهور التربة

 :واالتجاهات القيم

 .يعي أهمية التربة في حياة اإلنسان -

 ., ويحافظ على الغطاء النباتيلحياة الطبيعيةل ابًّ حُ  ُيظ  ر -

   :التدريس استراتيجيات

 مفاهيمية.ال ، الخريطةالعمل في الكتاب المدرسي(، التدريس المباشر )التعلم التعاوني، ناقدالتفكير ال
 

 :عنوام الدرس حصتام.                                   التربة.
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 :الحصة األولى

 :التعلم القبلي

  :على الطلبة السؤال اآلتي تنظيم جلسة عصف ذهني، ثم طرح -1

 ؟اذا يحدث لو خلت األرض من التربةم* 

 ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. االستماع إلى إجابات الطلبة، -2

المدرسي(, وذلك بتوجيه الطلبة إلى قراءة الفقرة  العمل في الكتاب) استراتيجية التدريس المباشر امستخدا -3
 .مف وم التربة ستنتاج( من الكتاب المدرسيم ال20)صفحة ال الواردة في ولىاأل

 إلى أربع مجموعات، ثم توزيع الم ام علي ا كاآلتي: وني، وذلك بتوزيع الطلبةالتعاالتعلم  استراتيجيةاستخدام  -4

 صل. موضوع المادة األ بحث فيالمجموعة األولى: ال -
 المناخ. البحث في موضوع: المجموعة الثانية -
  .الكائنات الحيةالبحث في موضوع : المجموعة الثالثة -
 . الزمنالبحث في موضوع : المجموعة الرابعة -
 

الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم  -5
 تقديم التغذية الراجعة ل م.

صفحة الوارد في ال( 6-1تحليل الشكل ) إلىوذلك بتوجيه الطلبة  ،التفكير الناقد استراتيجية امستخدا -6
 .ة على اللوحانات الرئيسالبي( من الكتاب المدرسي، ثم كتابة 21)

  :التقويم الختامي

 .(دقائق 10امتحان قصير )

 ؟ لماذا؟العوامل أهم في تكوين التربة أي  
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 :الحصة الثانية

 :التعلم القبلي
خاصته على  والنتاجات عنوان الدرس بربط الدرس السابق بالدرس الحالي، ثم كتابة التم يد للموضوع -1 

  اللوح.

الشكل  أملت إلىوذلك بتوجيه الطلبة  ،)العمل في الكتاب المدرسي( التدريس المباشراتيجية ام استر ستخدا -2
جابة األسئلة التي تليه.22)صفحة الوارد في ال( 1-7)  ( من الكتاب المدرسي، وا 

(، ثم استخدام خريطة مفاهيمية الستنتاج 23الكتاب المدرسي على الصفحة )ب االستعانةتوجيه الطلبة إلى  -3
 همية التربة، ثم مناقشة الطلبة في اإلجابات.أ

ين الشكل أملت إلىوذلك بتوجيه الطلبة  ،)العمل في الكتاب المدرسي( التدريس المباشرام استراتيجية ستخدا -4
جابة األسئلة التي تلي ما.(9-1)، و(1-8)  ، وا 

إلى ثالث مجموعات، ثم  الطلبة وذلك بتوزيع ،(تعلم التعاوني )العمل في مجموعاتالام استراتيجية ستخدا -5
 توزيع الم ام علي ا كاآلتي:

 .المجموعة األولى: البحث في األسباب الطبيعية التي أدت إلى تدهور خصوبة التربة -
 .خصوبة التربة لى تدهورالمجموعة الثانية: البحث في األسباب البشرية التي أدت إ -
  .خصوبة التربة تدهورلمشكلة  حلول ة الثالثة: اقتراحالمجموع -
الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم  -6

 تقديم التغذية الراجعة ل م.
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 :التقويم الختامي
  السؤالين اآلتيين على الطلبة:طرح  -1

 ؟العوامل البشريةأم  ،بيعيةالعوامل الط :في تدهور التربة ا ما أشد تأثيرً ي  ، أرأيك* في 
 ؟لماذا *

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :عالجي نشاط 

 ن فيه آفاق التربة.بيِّ تُ  ارسم شكاًل 

    :إثرائي نشاط 

في  النباتي، وأثر ذلكهمية المحافظة على الغطاء أ مستعيًنا بشبكة اإلنترنت ومكتبة المدرسة, اكتب تقريًرا عن
 .تثبيت التربة

   :العامة ياةوالح الموضوع بيم الربط

، والتقليل بعدم إلقاء النفايات في ان نحافظ علي ا نظيفة م يجب ألكي تقوم التربة بوظائف ا كاملة في النظام البيئي
 .من كمية األسمدة الكيميائية المضافة إلي ا

  :التقويم 

  استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على األداء.  

 أداة التقويم: قائمة الشطب/ الرصد. 

 ال نعم المعيار/ المجال الرقم

   .يحسن التعاون مع الزمالء -1

   .يتقبل الرأي والرأي اآلخر -2

   .يستخدم المصطلحات العلمية للمادة -3

   .ينجز الم مة في الوقت المحدد -4

   يحاور ويناقش بطالقة . 5
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   :إضافية تعلم مصادر

 م.1998، فوزي محمد الدومي، أساسيات علم التربة

 :إجابات أسئلة الدرس

 :المقصود بكل مما يأتي حوضِّ  -1

نات الحية ونواتج المواد رضية التي تحتوي على الكائسطحية المفككة من صخور القشرة األالطبقة ال التربة:
 .وعدة أمتار يمتراتك ا بين عدة سنتم  , ويتراوح سُ المحللة

 .نوع الصخر الذي اشتُق ت منه التربة مادة األصل:

 .ظ ر في ا اآلفاق جميًعاتالتربة التي  :التربة الناضجة

 .انخفاض قدرة التربة على إنتاج النبات :تدهور التربة

 ؟ همية التربةما أ -2

 .ة على تثبيت النباتات في األرضساعدالم -أ    
 .نباتات بالعناصر الغذائية والماءمداد الإ  - ب
 .ا لنشاط الكائنات الحيةمالئمً ا وسطً مثيل ا ت -ج    

 تكوين التربة. لمناخ فيدور ا وضِّح -3

م إذ يعمالن على تفتيت عنصري الحرارة والتساقط اعتماًدا على ، وذلكأهم عوامل تكوين التربة المناخ أحد ُيَعد    
 ذابت ا.الصخور وا  

 .اذكر ثالثة أسباب طبيعية وأخرا بشرية تؤدي إلى تدهور التربة -4

 :أسباب طبيعية 

 .توالي سنوات الجفاف -أ    
 .يعيةالحرائق الطب  - ب
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 .ملح التربةت -ج    

 :أسباب بشرية

 .الرعي الجائر -أ
 .الزحف العمراني على األراضي الزراعية  - ب
 .في المناطق الرعوية الستخدام ا وقوًدا قطع الشجيرات -ج

 : أكمل الشكل اآلتي -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهة تدهور مم الحلول المقترحة لموا
 :التربة

  .شجار الحرجيةزراعة األ

  .مالحغسل التربة من األ
 

 .قامة مصدات للرياحإ
 

 .فقيةلحراثة األا
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 الوحدةإجابات أسئلة 

 :المقصود بكل مما يأتي وضِّح -1

 .ل الغطاء الخارجي لسطح األرضمثِّ قيقة تُ طبقة ر  رضية:القشرة األ

 .صخور نارية تكونت على سطح األرض مباشرةصخور البازلت: 

الف الصخري يتكون ن الغرت نشوء القارات، وهي تفترض أالنظريات التي فس   إحدانظرية الصفائح التكتونية: 
لذا ف ي دائمة  مالمواد المنص رةلوجودها فوق طبقة من  م نظًرالحركات انزالقية من مجموعة صفائح تتعرض

 .نحو الحدود الفاصلة بين ا، التي تنشأ عن حركات الضغط والشدالحركة 

 .لمواد المفتتة والذائبة في الماء، التي تتعرض لضغط شديدتنشأ عن ترسيب ا صخور الصخور الرسوبية:

 :العبارات اآلتية فسِّر -2

 .ئمة للحياة على الكرة األرضيةقة المالرضية الطبطبقة القشرة األ ُتَعد   -أ

افر الماء العذب والتربة تو و ، بخاصة الرسوبية من او  ،فر المعادن في مختلف الصخوراتو و ، العتدال حرارت ا
شراف ا  .روات الطبيعية والموارد الغذائيةتوافر في ا الثعلى مسطحات مائية عظيمة االتساع ت الخصبة، وا 

 .صخور نارية أو رسوبيةالصخور المتحولة هي في األصل  -ب

م ما أدا إلى لحرارة وضغط شديدين م نظًرا لتعرض او رسوبيةلة هي في األصل صخور نارية أالصخور المتحو 
 . اشكل ا المعدني أو تركيبتغير في 

 .اع نسبة الملوحة في التربة يؤدي إلى تدهورهاارتف -ج

خلل في  وحدوث ،ر، وفي منطقة الجذو على السطح ارتفاع نسبة الملوحة في التربة يؤدي إلى تراكم األمالح  
م النباتاتم ما وتقز   ،وراقوكل ذلك يؤدي إلى جفاف األ، م ما يجعل ا قليلة النفاذية، وعديمة الت ويةبناء التربة

 .   م أي تدهور خصوبة التربةنتاجيتسبب في نقص اإل

حميمات ن تعكوِّ  -3   : العالقة بين كل مما يأتي ُتوضِّ
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 .البحار والمحيطاتن ركة التباعدية للصفائح وتكو  الح -أ

د التباعد زاد ذلك من فكلما زا ن المسطحات المائيةملتكو   مجااًل يتيح  ابعضً عد الصفائح التكتونية عن بعض ا تبا
  .مسطحات مائيةاحتمال تكو ن 

 ن الصخور المتحولة.ارة وتكو  الضغط الجوي والحر  –ب

ما م زيائيةخصائص الصخر الكيميائية والفي حداث تغير فيأدا ذلك إلى إالضغط الحرارة و درجة كلما زادت 
 نتاج نوع آخر من الصخور.ؤدي إلى إي

 .المناخ وتكو ن التربة -ج

 طم الصخورزاد تأثيره في تح ا، وكلما كان المناخ أكثر تطرفً كلما زادت كمية األمطار زادت عمليات اإلذابة 
 وتفتت ا.

 ؟ألرضتي ساهمت في تشكيل معالم اما العوامل ال -4

  :البناءعوامل  

 . ، وحركة الصفائح التكتونيةكيناوالبر  ،الزالزل :مثل

 :ال دمعوامل 

 .، والتعريةالتجوية مثل:

 ؟ربة الناضجة والتربة غير الناضجةما الفرق بين الت -5

 .جميًعا  ا النطاقاتتربة تظ ر في التربة الناضجة:

  .نقص ا بعض النطاقاتربة تت :التربة غير الناضجة

 .الممارسات البشرية السلبية في اإلضرار بالتربةثر اذكر أ -6

 .انخفاض القدرة اإلنتاجية للتربة -أ
   ا.البناء في انخفاض مساحة األراضي الزراعية نتيجة -ب
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 .قترحات التي تعالج مشكالت التربةذكر ثالثة من الما -7

 .فقيةالحراثة األ -أ

 .مالحاأل بة منغسل التر  -ب

 .استخدام الوسائل الحديثة في الري -ج

والصخور  الصخور الرسوبية في االتي تنتشر ، وقارن بين المساحات ارجع إلى خريطة األردن الجيولوجية -8
 .النارية

 تنتشر الصخور في حين ،ردنوالمنطقة الشمالية الشرقية من األتتركز الصخور النارية في المنطقة الجنوبية  
 ردن.وبية في معظم أنحاء األلرسا
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 الغالف املائي: الثانيةالوحدة 
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 تاجات العامة للوحدةالن

 
ا على أن:  يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادر 

 والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة.المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 (.السطحيةالمياه ، و المياه الجوفية)ئي يتعرف الغالف الما -

 .اوعربيًّ  ايتعرف مشكلة نقص المياه محليًّ  -

 .أهمية المحافظة على المياه ُيبيِّن -

 .العالم خريطةهم البحار والمسطحات المائية على ن أعيِّ يُ  -

 .استعماالت المياه في العالم دعدِّ يُ  -

 األردن. د مواقع الخزانات المائية الجوفية فيحدِّ يُ  -

 تخاذ القرارات المناسبة.وقواعد بيانات باستخدام الحاسوب ال ملفات ئنش  يُ  -

 يتقن م ارات التفاوض والحوار. -

ل ا، حلِّ م ا، ويُ نظِّ ة، ويُ مشكلة جغرافي ف من جية البحث العلمي في جمع المعلومات أليِّ وظِّ يُ  -
 إجرائية ل ا. ويقترح خطة

 .الوضع المائي إلى نتائج جيدة عنفي الوصول يستخدم وسائل البحث العلمي  -

 ر أهمية المحافظة على المياه من ال در والتلوث.قدِّ يُ  -

 ر عظمة الخالق في تكوين الغالف المائي.قدِّ يُ  -
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 ي للوحدةالتعلم القبل

  :ولالسؤال األ

 تية:عرِّف المفاهيم والمصطلحات اآل

 .المحيطات -أ

 .البحار المفتوحة -ب

 .رات البحريةالتيا -ج

 .المياه السطحية -د

 :السؤال الثاني

 :الجمل اآلتية الفراغ بما هو مناسب في أكمل

 .% ...رضيةتوزيع اليابسة على سطح الكرة األ تبلغ نسبة -أ

 . ...البحرو  ،...البحر :مثلة على البحار المفتوحةمن األ -ب

 . ...تيار كناري من التيارات البحرية ُيَعد   -ج

 .% ...مطار في العالمجمالي األإنسبة استفادة الدول العربية من تبلغ  -د

 . ...ردنحواض المائية الجوفية في األيبلغ عدد األ -ه

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 :النتاجات

 .الدرسموضوع الواردة في المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 ر أهمية المياه في الحياة.قدِّ يُ  -

 رض.ف توزيع المياه على سطح األصنِّ يُ  -

 يتتبع دورة المياه في الطبيعة. -

 ز بين أنواع المياه.ميِّ يُ  -

 أهم البحار والمحيطات في العالم. أمثلة على ذكري -

 هم المسطحات المائية والقارات.أالم الع خريطةن على عيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس أ، أطلس األردن المدرسي، استر(فلومالتخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ
 ، ألوان،أشكال هندسية وراق، مقص،أ ،(صماءالخريطة العالم ، العالم الطبيعيةخريطة ، الخرائط الجدارية )العالم
 .كرتون

 :المفاهيم والمصطلحات

، الجوفيةالمياه ، البحار المغلقة ،)البحيرات(البحار شبه المفتوحة، البحار المفتوحة  ،، البحارالمحيطات 

 .أنتاركتيكا

 :واالتجاهات القيم

 .ةأهمية المياه في الحيا عيي -

 :عنوام الدرس .حصتام                                   .مكونات الغالف المائي                                  
 

 :          عدد الحصص
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 دورة المياه في الطبيعة. ما يخص يستشعر عظمة الخالق في -

  يدرك أهمية توزع المياه في العالم. -
   :التدريس استراتيجيات

التعلم  ،المدرسي(العمل في الكتاب ، التدريس المباشر )العرض التوضيحي ،النشاطعن طريق التعلم 
 .التفكير الناقد ،التعاوني

 إجراءات التنفيذ:

 :الحصة األولى

 التعلم القبلي:

 :تية على الطلبةسئلة اآلاأل طرحالتم يد للموضوع ب -1 

 ؟ا أهمية المياه في حياتك اليوميةم* 

 ردن على مياهه؟من أين يحصل األ *

ف   *   .في منطقتك امائيًّ  امصدرً ص 

 لى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح.االستماع إ -2

 . على اللوح تهعنوان الدرس والنتاجات خاص كتابة -3 

 على الطلبة، ثم القول ل م: (1-1عمل )ال ةورق ، وذلك بتوزيعالنشاطعن طريق م استراتيجية التعلم استخدا -4
خاص  :الثانيو  ،أهمية المياه لجميع الكائنات الحيةخاص ب :لاألو  عمودينممامكم ورقة بيضاء مقسمة إلى أ
الطلب إلى ثم ، زمالئكم ة المياه للكائنات الحية منمعلومات عن أهميال يتعين عليكم أخذ أكبر َكمٍّ من .التوقيعب

واقيع في كبر عدد من التأومن يحصل على  في المكان المخصص لذلك. ُيوقِّعمن يجيب إجابة صحيحة أن 
 .دقائق (10) لذلك ن الوقت المخصصأا بعلمً ، هو الفائزيكون قت المحدد الو 
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 .(1-1عمل  ال ةورق

 

 

 

 

 

الشكل  أملت إلىة وذلك بتوجيه الطلب ،)العمل في الكتاب المدرسي( التدريس المباشرام استراتيجية ستخدا -5
جابة األسئلة اآلتية:30)صفحة الوارد في ال( 2-1)  ( من الكتاب المدرسي، وا 

 ؟  رضيةوالماء على سطح الكرة األ ةكم تبلغ نسبة كل من مساحة اليابس*     

 ؟ رضيةأنواع  المياه في الكرة األ ما*     

 ؟ظم المياه العذبة في العالمشكال تتركز معاأل في أيِّ *     

 -المعلم بإشراف - الطلبةحد أ ، وذلك بتقديم)العرض التوضيحي( التدريس المباشرام استراتيجية ستخدا -6
القة الع اموضحً  ،، ويتتبع حركة المياه بالرسمدورة المياهفيه  بيِّنيُ  ،عن دورة المياه في الطبيعة اتوضيحيًّ  اعرضً 

 .بين دورة المياه في الطبيعة والتوازن المائي

إلى أربع مجموعات، ثم  وذلك بتوزيع الطلبة ،(تعلم التعاوني )العمل في مجموعاتالام استراتيجية ستخدا -7
 كاآلتي: -()الملحق العالم الصماء خريطةبعد تزويدها ب –توزيع الم ام علي ا 

 الشمالي المحيط المتجمدو المحيط ال ندي، و  ،المحيط ال اديو طلسي، المحيط األتعيين  ولى:األ المجموعة -  
 .على الخريطة

 .على الخريطة بحر العربو بحر الصين، و  ،البحر المتوسطو حمر، البحر األتعيين الثانية:  المجموعة -  

  .على الخريطة ن ر النيلو ، ن ر دجلةو ن ر الفرات، و ردن، ن ر األتعيين : الثالثة المجموعة -  

  .على الخريطة بحر قزوينو ، البحر الميتتعيين : الرابعة المجموعة - 

 التوقيع
 

 أهمية المياه لجميع الكائنات الحية
 

 الرقم

  1- 

  2- 

  3- 

  4- 

  5- 
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الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم  -8
 تقديم التغذية الراجعة ل م.

 :الحصة الثانية

 :التعلم القبلي

 على خاصتهعنوان الدرس والنتاجات  ثم كتابةالدرس الحالي، بربط الدرس السابق التم يد للموضوع ب -1 
  .اللوح

إلى أربع مجموعات، ثم توزيع أوراق العمل علي ا  تعلم التعاوني، وذلك بتوزيع الطلبةالام استراتيجية ستخدا -2
 كاآلتي:

 (.1المجموعة األولى: ورقة العمل رقم ) -

 

  

 

 

 (.2المجموعة الثانية: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ل رقم  ورقة العم

  .صناف المصادر العذبةأحد بوصف ا أن ار في العالم نواع  األأاذكر  -1

 .الجافةالمناطق لمناطق الرطبة و أمثلة على أن ار في ا هات   -2

 (2ورقة العمل رقم  

 ؟ما المقصود بالبحيرات -1

 لفرق بين البحار والبحيرات؟ا ما -2

 ؟همية االقتصادية للبحيراتما األ -3
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 (.3المجموعة الثالثة: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.4المجموعة الرابعة: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 

 

 

 

 

الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم تقديم  -3
 التغذية الراجعة ل م.

 على الطلبة: تيوذلك بطرح السؤال اآل، ام استراتيجية التفكير الناقدستخدا -4

ا في المياه و  عشر في العالماألردن من الدول ال ُيَعد   * ا، ما مقترحاتك لحل هذه مائيًّ ا عجزً التي تعاني ُشحًّ
 ؟  المشكلة

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -5

 

 

 (3العمل رقم  ورقة 

 ؟لمقصود بالمياه الجوفيةا ما -1

 ؟كيف تتكون المياه الجوفية -2

 ؟نشطة البشريةهمية المياه الجوفية في األأ ما -3

 (4ورقة العمل رقم  

 ؟رضيةكم تبلغ نسبة الجليد من مساحة الكرة األ -1

 م القمم الجبلية المغطاة بالجليد.هأ سمِّ  -2

 .ن الجليدتكو   ةوضح نشأ -3



 

38 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :عالجي نشاط 

 .طلسيالمحيط األو ، ردنن ر األو ن ر الفرات،  كالًّ من: (حقلملاماء )الوطن العربي الص خريطةن على يِّ ع 

    :إثرائي نشاط 

  همية المياه في حياتنا.أ مستعيًنا بشبكة اإلنترنت ومكتبة المدرسة, اكتب تقريًرا عن

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

انخفاض  ردني بسببق الفرد األالتي تقل سبابهم األرات المناخية من ألتغينسبة اللجوء السوري وا ازدياد ُيَعد  
 من المياه. حصته السنوية

  :التقويم 

  .داءالتقويم المعتمد على األ :استراتيجية التقويم 

 .رصدال/ الشطب: قائمة أداة التقويم 

 الرقم المعيار نعم ال

 -1 .البحار المفتوحة والبحار المغلقةق بين فرِّ يُ   

 -2 .أهمية المياه في الحياه ُيوضِّح  

 -3 .ا في العالمي ن رً سمّ يُ   

 -4 .امائيًّ  االعالم مسطحً  يطةخر ن على عيِّ يُ   

 5 .يحترم أراء وافكار االخرين  
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   :إضافية تعلم مصادر

 ،انعمّ  ،جمعية عمال المطابع ،1 ط ،المدخل إلى الجغرافية الطبيعية ،سمور بويحيى فرحان، حسن أ -
 م.1988

 .م1999 ،، دار الصفاء للنشر1 حسن أبو سمور، جغرافية الموارد المائية، ط -

 :إجابات أسئلة الدرس

 :تيأالمقصود بكل مما ي وضِّح -1

 بعض ا تصليو  ،النسبة الكبرا من مساحة الغالف المائي لمثِّ تُ  ،عميقةالمحيطات: مسطحات مائية واسعة 
 .بمنافذ مائية كبيرة ببعض

مثل:  ،الج اتمن جميع  ةوهي محاطة باليابس ،مسطحات مائية أخرا يِّ أالبحيرات: بحار مغلقة ال تتصل ب
 .خرآلى إغير أبعادها من فصل بت متازوت ،البحر الميت

 .ومن أمثلت ا بحر العرب ،تتصل بالبحار والمحيطات األخرا عن طريق فتحات واسعة البحار المفتوحة: بحار

أو في الفراغات والشقوق بين الصخور وحبيبات  ،تتجمع في خزانات تحت سطح األرض مياه المياه الجوفية:
 .لحصىربة والرمل واالت

أو  ،المضائق ُتسّمىتتصل بالبحار والمحيطات األخرا عن طريق فتحات ضيقة  البحار شبة المفتوحة: بحار
 .الخليج العربيمثل  ،القنوات

 .رح خطوات دورة المياه في الطبيعةشا -2

وتتبخر  .والتربة ،والنباتات ،واألن ار ،والبحيرات ،والمحيطات ،تبخر مياه البحاربتبدأ دورة المياه في الطبيعة 
ثم تتكاثف بسبب  ،رة إلى طبقات الجو العلياخثم تصعد المياه المتب ،المياه الجوفية الموجودة على عمق قليل

مرة تبخر ت ثم ،وتتساقط على هيئة أمطار أو ثلوج فوق سطح البحار والمحيطات ،شكل سحب البرودة على
 أخرا.
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 ي:مثالين على كل مما يأت أعط   -3

 .، بحر الصين، بحر اليابانبحار مفتوحة: بحر العرب -أ

 .الخليج العربي ، البحر األحمر،مفتوحة: البحر األبيض المتوسط هبحار شب -ب

 .اه العذبة على سطح الكرة األرضيةد مصادر الميعدِّ  -4

 .الجليدو ، المياه الجوفيةو ، البحيراتو األن ار، 

 كيف يتكون الجليد. وضِّح -5

وعندما  .االوقت إلى جليد متماسك جدًّ  بمرورتتحول ثم  ،عن تراكم الثلوج بكميات كبيرة لجليداينشأ 
 .لة أودية جليديةشكِّ مُ  ،الزحف ببطءتبدأ ف ،ك ا إلى عشرات األمتارم  تتراكم الثلوج على القمم يصل سُ 

 ذكر أهم المناطق التي ينتشر في ا الجليد في العالم.ا -6

جبال  :مثل ،والقمم الجبلية الشاهقة ،نتاركتيكا(أالقارة القطبية الجنوبية )و ، الي )أركتيكا(المحيط المتجمد الشم
 .سياآوجبال ال ماليا في  ،األلب في أوروبا

 ل ا األرقام اآلتية:مثِّ انقل إلى الخريطة اآلتية أسماء الظاهرات التي تُ  -7

  .ال ادي المحيط -3 .المحيط ال ندي -2 .المحيط األطلسي -1 :محيطات
 .بحر الصين الجنوبي -6 .بحر العرب -5 .البحر األبيض المتوسط -4 :بحار
 .ن ر األمازون -8 .ن ر النيل -7 :أن ار
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 :النتاجات

 .الدرسموضوع الواردة في المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 .ر كيف تنشأ األمواج البحريةفسِّ يُ  -

 .مواج وسرعه الرياحالعالقة بين حركة األ ُيوضِّح -

 .تسوناميال ةأسباب حدوث ظاهر  دعدِّ يُ  -

 .نتج دالالت حدوث ظاهرة التسونامييست -

 .العالم خريطةن أهم التيارات البحرية على عيِّ يُ  -

 الجزر.شأ المد و كيف ين ُيوضِّح -

 .مد والجزر في قوة الدول الساحليةن أثر طاقة البيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(التخطيط )ال قالمالمدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ الكتاب
 ، ألوان،أشكال هندسية وراق، مقص،أ (،صماءالخريطة العالم ، العالم الطبيعيةخريطة ، الخرائط الجدارية )العالم
  أفالم تعليمية )إن أمكن(. وعاء ماء، مروحة، ،كرتون

 :م والمصطلحاتالمفاهي

 ، المد والجزر.التيارات البحرية ،ألمواج، التسوناميا

 :واالتجاهات القيم

 .يعي أهمية تجنب األخطار، والتقليل من أضرارها -

 حياه الشعوب.  يدرك اآلثار السلبية لظاهرة التسونامي في - 

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                   والمحيطات. حركة مياه البحار                                  
 

 :          عدد الحصص



 

42 

 

 .جزريجابية تجاه استفادة الدول الساحلية من طاقة المد والإاتجاهات  ُينّمي -

   :التدريس استراتيجيات

تعلم التعاوني ال المدرسي(، الكتابالتدريس المباشر )العمل في  )لعب األدوار(، النشاطالتعلم عن طريق 
 التفكير الناقد. )الحوار والمناقشة(،

 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :تتضمن طرح األسئلة اآلتية على الطلبةجلسة عصف ذهني تنظيم  -1 

 ؟  ل يتحركف ،ا في البحروضعت قاربً  ذاإ *

  ؟يحرك المياه في البحار والمحيطات ما الذي* 

  ؟ما أنواع الرياضات التي تمارس على الشواطئ البحرية *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    لوحكتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على ال -3

ثم الطلب  ،بالماء وأمامه مروحة ، وذلك بإحضار وعاء مملوءالنشاطعن طريق استراتيجية التعلم  امستخدا -4
 إلى الطلبة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

ف  حركة الماء قبل تشغيل المروحة.      * ص 

ف         .مام اووضع الوعاء أحركة الماء بعد تشغيل المروحة  * ص 

 
 ستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح.اال -5
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الشكل  أملت إلى، وذلك بتوجيه الطلبة (اب المدرسيالكتراتيجية التدريس المباشر )العمل في م استاستخدا -6
جابة السؤالين اآلتيين:37)صفحة الوارد في ال( 2-6)  ( من الكتاب المدرسي، وا 

 ؟األمواج العادية* أين تنشأ 

 ؟التسونامي عن األمواج العاديةتختلف أمواج  * فيمَ 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -7

الشكل  أملت إلى، وذلك بتوجيه الطلبة (اب المدرسيالكتراتيجية التدريس المباشر )العمل في م استاستخدا -8
جابة األسئلة اآلتية:( من الكتاب المدرسي، 38)صفحة الواردين في ال (8-2ل )، والشك(2-7)  وا 

 كيف يحدث التسونامي؟ * 

 ؟في الشواطئ والمناطق المحيطة به التسونامي تأثيرما * 

 ؟ألرضيةوالماء على سطح الكرة ا ةكم تبلغ نسبة كل من مساحة اليابس* 

 ؟أنواع المياه في الكرة األرضيةا م* 

 ؟كز معظم المياه العذبة في العالماالشكال تتر  أيِّ في * 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -9

 -المعلمبإشراف  -حد الطلبة أ (، وذلك بتقديمالعرض التوضيحي) التدريس المباشر استراتيجية امستخدا -10
 ما يأتي: فيه بيِّنيُ  ،في الطبيعةدورة المياه عن  اعرًضا توضيحيًّ 

 .القة بين دورة المياه في الطبيعة والتوازن المائيتوضيح الع ،بالرسم دورة المياه، تتبع حركة المياه

فايات طالب من ذوي الك وذلك باختياردوار(، عن طريق النشاط )لعب األم استراتيجية التعلم استخدا -11
، تسوناميالتحذير سكان السواحل من قدوم ظاهرة يعمل على  صد جويرا والم ارات والحنكة ليتقمص شخصية

 ( من الكتاب المدرسي.38)صفحة في ال (هل تعلممستفيًدا من بند )

إلى أربع مجموعات، ثم توزيع  تعلم التعاوني )العمل الجماعي(، وذلك بتوزيع الطلبةالام استراتيجية ستخدا -12
 الم ام علي ا كاآلتي:

 .ة التيارات البحريةر نشأيتفس ولى:األ المجموعة -

 .ة والباردة في الشواطئ التي تصل إلي اتأثير التيارات الدافئ بيان نية:الثا المجموعة -
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 . العالم الصماء خريطةين بعض التيارات الدافئة والباردة على يتع :الثالثة المجموعة -

 .العالم خريطةافئة والباردة على لحركة التيارات البحرية الد : رسم شكلالرابعة المجموعة - 

الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم تقديم  -13
 التغذية الراجعة ل م.

(، 41)صفحة الفي  إلى قراءة النص الوارد الطلبة بتوجيه ، وذلكالتفكير خارج الصندوق ام طريقةستخدا -14
    ة اآلتية:سئلثم إجابة األ ،(12-2)الشكل و ، (11-2) لشكلوتأمل ا

 الماء باتجاه الشاطئ؟ ارتفاع ُيسّمىماذا * 

  انحسار الماء عن الشاطئ؟ ُيسّمىماذا * 

 شمس والقمر عند حدوث المد والجزر.وضع ال ف  ص  * 

   ؟مياه البحار والمحيطات في العالمثار المترتبة على حركة اآل ما* 

 تماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح.االس -15

 الطلبة:السؤال اآلتي على  وذلك بطرحاستراتيجية التفكير الناقد،  امستخدا -16

 ؟الستفادة من طاقة المد والجزرإلى ابعض دول العالم الساحلية  * لماذا تلجأ  

 ناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح.االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم م -17
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :التقويم

 على األداء.   استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد

 اة التقويم: قائمة الشطب/ الرصد.أد 

 الرقم المعيار نعم ال

 -1 .مواجة األح نشأوضِّ يُ   
 -2  .يستخلص دالالت حدوث ظاهرة التسونامي  
 -3  .ي تيارات بحرية دافئةسمّ يُ   
 -4  .د فوائد التيارات البحريةعدِّ يُ   
 5 يعين تيارات بحرية على خارطة العالم   
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  :عالجي نشاط 

 .مية لحركات مياه البحار والمحيطاتيخريطة مفاهأنشئ  -

  .تسوناميالثار الناجمة عن ظاهرة ا ألهم اآلاجمع صورً  -

    :إثرائي نشاط 

 اقتصاد الدول. باردة وأثرها اإليجابي فيبالتيارات الاجمع معلومات عن مناطق التقاء التيارات الدافئة  -

  التسونامي المدمرة.ثار ا عن آكتب تقريرً ا -

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

ماذا  ، ال سيما األمواج.ا العديد من الكوارث الطبيعية الناجمة عن حركات مياه البحار والمحيطاتيحدث سنويًّ 
 ؟تقترح للحد من هذه الظاهرة

   :إضافية متعل مصادر

 .م2001بيروت،  ،دار الن ضة العربية ،1 ط ،يعيةأسس الجغرافية الطب ،راضي بوأفتحي  -

 .م2008 ،، مكتبة الرشد، الرياض1 المعاصرة، ط خرون، جغرافية الموارد المائيةآعبد الفتاح صديق و  -
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 :إجابات أسئلة الدرس

 :يأتيالمقصود بكل مما  وضِّح -1

ففي القمة  .دون تغير مكان ا في مسار بيضوي أو دائريمن ا ا وهبوطً ت الماء وحركت ا صعودً جزيئا األمواج:
كسر على تلكن ا سرعان ما ت، وتكون ذات قمم واضحة ،لى الخلف، وفي القاع تتجه إألمامإلى اتتجه الجزيئات 

 الشاطئ.

هو و  ،عني الموجةي الذي)نامي( و ،عني الكبيرالذي ي( )تسو :طلح يوناني يقسم إلى مقطعينمص :التسونامي
 .يحدث نتيجة حركة زلزالية في قيعان البحار والمحيطات

هي و ،حركة المياه بسبب تغير كثافة الماء نتيجة زيادة درجة حرارة المياه أو زيادة الملوحة التيارات البحرية:

 .لية واتجاه الرياحبالقوة الكورو حركتها وتتأثر ،كثافة هاأقلكثافة إلى المناطق أكثر تنتقل من 

 .ن كيف تنشأ ظاهرة المد والجزربيِّ  -2

 .تنشأ ظاهرة المد والجزر في البحار والمحيطات بفعل قوة الجاذبية لكل من الشمس والقمر للمسطحات المائية
الحالتين تكون الشمس كلتا وفي  .ابدرً و  اعندما يكون القمر محاقً  رمرتين في الش  يتوالى حدوث المد والجزرو 

 .رض على استقامة واحدةوالقمر واأل

 .واآلثار الناجمة عن كل منهما ،سباب نشوئهاأ التيارات البحرية من حيث:و قارن بين التسونامي  -3

 المقارنةوجه  التسونامي التيارات البحرية

 :نشوئ اأسباب  .الرياح .تغير كثافة الماء

وهي  ،في المناطق التي تمر ب ا التأثير
العالم بالكائنات الحية  ناطقغنى مأمن 

التيارات الدافئة  واألسماك عند التقاء
 .اوالباردة معً 

 .كوارث على الشواطئ

 

 :اآلثار الناجمة عن كل من ما
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 العبارة اآلتية: فسِّر ،على دراستك ألهمية التيارات البحرية بناءً  -4

 (.ووالبير تقع أفضل مصائد أسماك السردين على شواطئ اليابان والمغرب ) 

بسبب التقاء التيارات الباردة بالتيارات  والبيروتقع أفضل مصائد أسماك السردين على شواطئ اليابان والمغرب 
 .ومنطقة غنية بالكائنات الحية واألسماك ،ا للدولةا اقتصاديًّ ل مصدرً مثِّ الدافئة التي تُ 

 :ولارات البحرية اآلتية حسب الجدالتي صنِّف ،(10-2ا بالشكل )مستعينً  -5

 .، تيار كمشتكا، تيار غينيا، تيار موزنبيقبنغويالتيار ، شرق أسترالياتيار  ،البرازيل، تيار تيار كناري  

 تيارات دافئة تيارات باردة

 البرازيلتيار  تيار كناري

 شرق أسترالياتيار  تيار بنغويال

 تيار غينيا تيار كمشتكا

 تيار موزنبيق 
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 :تاجاتالن

 .ا ا سقوط األمطار عالميًّ فيناطق الرطبة والمناطق التي يندر ز بين المميِّ يُ  -

 .والجريان السطحي ،والتبخر ،كميات التساقط :يقارن بين قارات العالم من حيث -

 .لعذبة من مجمل الموارد المتوافرةر ازدياد الطلب على المياه افسِّ يُ  -

 .جه البشرية في مطلع األلفية الثالثةأهم التحديات التي توا ُيوضِّح -

 . للتخفيف من مشكلة المياهيقترح حلواًل  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ
 رسوم ،أشكال هندسية وراق، مقص،أ (،صماءاللم خريطة العا، العالم الطبيعيةخريطة ، الخرائط الجدارية )العالم

  أفالم تعليمية )إن أمكن(. ،كرتون ألوان، ،وصور

 :والمصطلحاتالمفاهيم 

 التبخر, التساقط, الجريان السطحي 

 :واالتجاهات القيم

 رضية.البية مناطق سطح الكرة األفي توزع مصدر المياه على غتعالى ر عظمة اهلل قدِّ يُ  -

 . افظة على الوضع المائي في العالميجابية للمحاهات ورؤا إن اتجكوِّ يُ  -

 .يدرك مؤشرات مشكلة المياه في العالم -

الوضع المائي في العالم.                                    
 والمحيطات

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                  
 

 :          عدد الحصص
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 .دور الشباب في تقديم مقترحات للتخفيف من مشكلة المياه قدِّريُ  -

 

   :التدريس استراتيجيات

التعلم  ،(درسيالم الكتابالتدريس المباشر )العمل في  ،النشاط )الكرسي الساخن(عن طريق التعلم 
 العصف الذهني. ،(التعاوني )الحوار والمناقشة

 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :تتضمن طرح السؤالين اآلتيين على الطلبةجلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 في العالم؟ ةمتوازن * هل ت طل األمطار بصورة

  ؟لماذا*  

يختلف من مكان إلى  مطارستنتاج أن توزع كميات األاالستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ام ال -2
 آخر.

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

صفحة الوارد في ال (13-2الشكل ) أملت إلىه، وذلك بتوجيه الطلبة تشك لو المف وم استراتيجية بناء  امستخدا -4
جابة األسئلة اآلتية:43)  ( من الكتاب المدرسي، وا 

 ؟كلإلى ماذا يشير الش* 

 ما دالالت األلوان في الشكل؟ * 

 ؟التساقط والتبخر والجريان السطحيز بين ميِّ * 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -5

  تية:الخطوات اآل اتباع إلى، وذلك بتوجيه الطلبة الكرسي الساخن(التعلم النشط ) استراتيجية امستخدا -6

 .دوائرنصاف الجلوس على شكل أ - 
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 .جلس في منتصف الدائرة على الكرسيلي ،جابة، ولديه رغبة في الحوار واإلا بالدرسمًّ ل  ا مُ ا قائدً طالبً  اختيارهم -

  ، من مثل:االوضع المائي عالميًّ  الطلب إلى الطلبة إعداد أسئلة عن -

 ؟رد المائية المتوافرةأسباب تجاوز الطلب على الموا ما*  

 ؟دور في الحد من ال در المائي لإلدارةهل *  

 ؟للموارد المائية الخطأاالستخدام  * ما دور الخبرات اإلدارية في منع 

ذا لم يتمكن من اإلجابة تُ في منتصف الدائرة طرح األسئلة على الطالب الجالس - لى طالب األسئلة إل حو  . وا 
  .وهكذا يخرج،ن أسئلة جديدة إلى أالطلبة  ، ثم يطرح عليهعلى الكرسياستعداد للجلوس  آخر لديه

الشكل  تأمل، وذلك بتوجيه الطلبة إلى استراتيجية التدريس المباشر )العمل في الكتاب المدرسي( امستخدا -7
 ابة األسئلة اآلتية:جثم إ ( من الكتاب المدرسي،44)صفحة الوارد في ال( 2-14)

 ؟انما دالالت األلو *   

 ؟منآضع بو  حظىما القارات التي ت*   

  ؟تقع المجموعة العربية من حيث الوضع المائي الفئات في أيِّ *   

 في ما.العذبة  نصيب الفرد من المياه شمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية من حيثقارن بين *   

 ى اللوح.االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا عل -8

ثم  ،وراق ملونة على الطلبةرات مشكلة المياه العالمية، ثم توزيع أمؤش على اللوح: اآلتي عنوانال كتابة -9
ت م فيما يتوصلون ناقش، ثم مالكتاب المدرسيب مستعينين ،المؤشرات المتعلقة بالمشكلة أحدكتابة  الطلب إلي م

  إليه.

   تقديموذلك بتوجيه الطلبة إلى  ،(مشروعاتال)العمل عن طريق  راتيجية التعلم التعاونياست امستخدا -10 
مجسمات بسيطة داخل الغرفة  عملو (، أبوستراتبطاقات )تصميم  مقترحات للحد من مشكلة المياه عن طريق

    .في ن اية الحصة ثم تقييم المشروعات ،وقت الحصة الصفيةل ايراه المعلم مناسبً  ما ، أوالصفية
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  :عالجي نشاط 

 .ردنمية تتضمن مقترحات للحد من مشكلة المياه في األيخريطة مفاه أنشئ

    :إثرائي نشاط 

   :التقويم 

 المالحظة.التقويم المعتمد على  استراتيجية التقويم:

 سلم التقدير العددي. :أداة التقويم 

 فضعي

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 اجيد جد  

4 

 ممتاز

5 

 الرقم المعيار

 -1  مناقشة جادة. هزمالءناقش ي     

عضاء بفاعلية مع أ تواصلي     
  .الفريق

2- 

 -3  .فكارهمآراء اآلخرين وأيحترم      

 -4  .محدد على نحوينجز الم مة      

ن دالالت الرموز على بيِّ يُ      
  .العالمريطة خ

5- 
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أكثر المحافظات تعرًضا  احددً ، مردنفي األ مطارباألطلس المدرسي، ابحث عن مناطق هطل األ مستعيًنا -
 .للمطر اتساقطً لل طل، وأقل ا 

   .العجز المائي في العالم سبابأا عن كتب تقريرً ا -

 

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

 والنمو السكاني. ،التغيرات المناخيةسباب عدة، مثل: أإلى ذلك  ، ويعزاايزداد الطلب على المياه عالميًّ 

 

   :إضافية تعلم مصادر

 م.1989 ،قاهرةال ،المعارف المصرية دار ،3 ط ،علم البيئة ومكافحة التلوث ،محمد الشرنوبي -

 م.1985 ،بغداد ،، جامعة بغداد1 ، طعبد اإلله زروقي كربل، المدخل إلى جغرافية البحار والمحيطات -

 :إجابات أسئلة الدرس

 ما أهم التحديات التي تواجه البشرية في مطلع األلفية الثالثة؟ -1

التغيرات و ، عداد السكانأتزايد و مياه, نقص ال هي: أهم التحديات التي تواجه البشرية في مطلع األلفية الثالثة
  .المناخية

 .مؤشرات مشكلة المياه في العالم ذكرا -2

 مؤشرات مشكلة المياه في العالم:

 .خدمات الصرف الصحييار نسمة مل (2,4)وافتقاد  ،لى المياه الصالحة( مليار نسمة إ1,1افتقار ) -أ

مراض في % من األ80نسبته صحي في ما ب تلوث المياه وعدم توافر خدمات الصرف التسب   -ب
 العالم

 .كل يوم نتيجة األمراض التي ُتسبِّب ا المياه غير الصالحة للشربا طفل تقريبً ( 6000) وفاة -ج
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 .ارتفاع معدل است الك المياه بما يعادل ضعف معدل الزيادة السكانية خالل العام الماضي -د

 .% من ا 90ن دون معالجة بما نسبته تخلص الدول النامية من المياه العادمة م -ه

ا في لى انخفاض مستوا المياه كثيرً م ما أدا إفراط في ضخ المياه الجوفية للري والشربزيادة اإل -و 
 .اه ذات نوعية رديئةميشرب لى ، ودفع سكان ا إعدةمناطق 

ا من % تقريبً  50 :ق غير شرعية وهدرهاائازدياد نسبة الفاقد من المياه نتيجة تسرب ا وسحب ا بطر  -ز 
 .من مياه الري في البلدان النامية%  60و ،المياه المخصصة للشرب

 .الطلب على المياه في العالم سبب زيادة فسِّر -3

 :الطلب على المياه في العالم زيادةأسباب 

 .األمطاركميات نقص مثل  ،الظروف الطبيعية -أ

 ة.منتظم صورةعدم توزع األمطار على سطح الكرة األرضية ب -ب

 .تزايد أعداد السكان وأنشطت م -ج

 .المؤسسيوغياب التدريب التقني و  ،ص الخبرةنق -د

 .وقلة إمكانية الحصول على المياه النظيفة ،ضعف اإلدارة الحكيمة للموارد المائية -ه

 .تزايد الطلب على المواد الزراعية -و

 .الطلب على الصناعة دتزاي -ز 

 من مشكلة المياه في العالم؟ ما االقتراحات للتخفيف -4

ي في ظل تضاؤل الكميات المحافظة على أمن ا المائ ، تتضمنوضع الدول استراتيجية شاملة للمياه -أ
 .المتوافرة

 .، والطاقة النوويةالطاقة الشمسية :مثل ،والموارد البديلة للحد من التلوث استخدام التقنيات الحديثة -ب

صوا من مصادر المياه الجوفية واألمطار واالستفادة الق ،ناء السدودحفر اآلبار االرتوازية، وب -ج
 .وتخزين ا لضمان اإلمدادات وقت الحاجة
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قامة مراكز أبحاث وتطوير للموارد المائية -د عداد الكوادر ، وا  معالجة المياه المست لكة وتدويرها، وا 
 .، واالستفادة من الخبراتالوطنية

ضرار بموارد ، والحد من اإلفيما يتعلق بمكافحة التلوث ،لدولفراد واوضع قوانين صارمة ملزمة لأل -ه
 المياه.

 :اذكر مثالين علىوأطلس العالم، ( 14-2بالشكل ) باالستعانة -5

  .وتونس ،مصر :دول تعاني من عجز المياه -أ
  .وال ند ،الصومال :دول تعاني من ضغط على المياه -ب
  .والعراق ،السودان :دول تعاني من وضع حرج -ج
 .سترالياوأ ،كندا :منآدول تتمتع بوضع  -د
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 :النتاجات

 .باب ندرة المياه في الوطن العربير أسفسِّ يُ  -

 .م2050م إلى عام 1970 عام يتتبع تزايد عدد السكان في الوطن العربي من -

 .عربيالوضع المائي في الوطن ال ُيوضِّح -

 .ي الوطن العربيالفرد من المياه فيقارن بين حصة  -

 .إدارة المياه ما يخصفي الوطن العربيأهم التحديات التي تواجه  ُيوضِّح -

 جراءات للحد من مشكلة المياه.يقترح إ -

 .ةالوطن العربي األن ار الرئيس خريطةن على عيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(الالتخطيط ) قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ
 .خريطة مفاهيمية (،صماءالخريطة العالم ، العالم الطبيعيةخريطة ، الخرائط الجدارية )العالم

  :المفاهيم والمصطلحات

 الفائض المائي.، مائية المتجددة، الموارد الالعجز المائي

 :واالتجاهات القيم

 .في ندرة المياه في الوطن العربي التغير المناخي وأثرههمية ن اتجاهات إيجابية عن أكوِّ يُ  -

 .  االمياه عربيًّ  كالتمش ةقيمة التعاون العربي في مواج  ُينّمي -

 . للحد من ندرت اويقترح حلواًل  ،يحافظ على كمية المياه -

 العربي. الوضع المائي في الوطم

 والمحيطات

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                  
 

 :          عدد الحصص



 

56 

 

   .ندرة المياه ن بأهمية اتخاذ التدابير الالزمة لتجاوز مشكلةتوعية المواطنييعمل على  -

   :التدريس استراتيجيات

الكتاب ، العمل في التدريس المباشر )العرض التوضيحي، النشاط )البالونات( عن طريقالتعلم 
 .التفكير الناقد )العمل الجماعي(، التعلم التعاوني، (، التدريبات والتمارينالمدرسي

 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :سئلة اآلتية على الطلبةتتضمن طرح األجلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 ؟  سيحدثماذا ف ،لى الدول العربية* إذا أوقفت الدول التي تتحكم في منابع األن ار وصول المياه إ

  ؟دثيحسماذا ف ،امتر مكعب من المياه سنويًّ ( 200)لى نصيب الفرد إ قل  * إذ 

 ؟الخصائص من حيثاألقاليم المناخية تتشابه هل * 

 ؟معظم أقطار الوطن العربيالذي يسود ما اإلقليم المناخي  *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2 

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

 بكل من ا سب مكتوب فيوراق أ قصاصات بتج يز ، وذلكالنشاط عن طريقالتعلم  استراتيجية امستخدا -4
البالونات على الطلبة ، ثم توزيع ضع ا داخل بالوناتو و  هذه القصاصات،طي ، ثم ربيلندرة المياه في الوطن الع

ثم  ،خرق ا توجيه الطلبة إلىو  ، ثم ترك ا ترتفع في الغرفة الصفية،ربط انفخ ا و إلي م طلب ثم ال ،المشاركين
 .اللوحلصق ا على  قراءة القصاصات التي في ا، ثم

  السؤالين اآلتيين على الطلبة: طرحب وذلك )العمل الجماعي(، التعلم التعاوني استراتيجية امخدستا -5

 ؟ هل عدد أفراد أسرتك ثابت*  

 ؟ سنوات (5)قبل  عددهم كم كان*  

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -6
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تزايد  ُيمثِّلرسم بياني  عمل ( من الكتاب المدرسي، ثم47) صفحةال لنص الوارد فيإلى قراءة ا توجيه الطلبة -7
، ثم (16-2الشكل ) الطلب إلي م تأملثم  محددة في النص،عداد الد السكان في الوطن العربي حسب األعد

 : تيةعن األسئلة اآل اإلجابة

 ؟إلى ماذا يشير الشكل* 

 ؟جمالي األمطار في العالمإ ما نسبة استفادة الدول العربية من* 

 ؟المائية في الوطن العربي نسبة إجمالي المستغل من الموارد ما* 

  ؟مياه المتوافرة في الوطن العربيما نسبة ال در من ال* 

 يًّا؟ عالمن العربي من الجريان السطحي ويه الوط* ما نسبة ما يح

 يًّا؟عالمر بمجموع األمطا * ما نسبة األمطار في الوطن العربي مقارنةً 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -8

( 48)صفحة الوارد في ال( 17-2الشكل ) أملت إلى، وذلك بتوجيه الطلبة التفكير الناقد استراتيجية امستخدا -9
جابة السؤالين اآلتيين:  من الكتاب المدرسي، وا 

 ؟  ا هذا الشكلُيمثِّللسنوات التي ا ما*   

  ؟ لصفة العامة لحصة الفرد في الوطن العربيا ما*   

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -10   

 الشكل تأمل إلىوذلك بتوجيه الطلبة  (،العمل في الكتاب المدرسي)التدريس المباشر استراتيجية  امستخدا -11  
 :تيةعن األسئلة اآل ( من الكتاب المدرسي، ثم اإلجابة30) صفحةال الوارد في (2-1)

 ؟الكرة األرضيةوالماء على سطح  ةمساحة اليابس * ما نسبة

 ؟أنواع المياه في الكرة األرضيةا م* 

 ؟كز معظم المياه العذبة في العالماالشكال تتر  في أيِّ * 

 مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم -12
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 -المعلمبإشراف  -حد الطلبة أ (، وذلك بتقديمالعرض التوضيحي) التدريس المباشر استراتيجية امستخدا -13
 ما يأتي: فيه بيِّنيُ  ،دورة المياه في الطبيعةعن  اعرًضا توضيحيًّ 

 .قة بين دورة المياه في الطبيعة والتوازن المائيالتوضيح الع ،بالرسم دورة المياه، تتبع حركة المياه

، مفاهيمية على الطلبة خريطة ، وذلك بتوزيع(التدريبات والتمارين)التدريس المباشر  استراتيجية امستخدا -14

   .استخالص أهم التحديات التي تواجه إدارة المياه في الوطن العربي ثم الطلب إليهم

 ة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح.االستماع إلى إجابات الطلب -15

 
 

شكل بلى الجلوس ، وذلك بتوجيه الطلبة إ(دوارلعب األ) التعلم عن طريق النشاط ام استراتيجيةستخدا -16

 : عليهالسؤال اآلتي طرح ثم  ،وزير المياه أحدهم لتقمص شخصيةار يخت، ثم امستطيل

 ؟جراءاتكم  للحد من مشكلة المياهمقترحاتكم  وإ * ما

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -17 

 

 

 

 

التحديات التي تواجه إدارة 
 المياه في الوطم العربي:  
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  :عالجي نشاط 

  .انجنوب السودو  ،ن ر دجلةو ، النيل ن رو ، ون ر الفرات الوطن العربي كالًّ من: سوريا، خريطةن على عيِّ 

    :إثرائي نشاط 

 . كالت المياه في الوطن العربيمش مستعيًنا بشبكة اإلنترنت ومكتبة المدرسة, اكتب تقريًرا عن

 

 

 

 

   :التقويم 

 استراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على المالحظة.          

 أداة التقويم: قائمة الشطب.            

 الرقم المعيار نعم ال

 -1 مناقشة جادة. هزمالءناقش ي  

 -2 .عضاء الفريقبفاعلية مع أ تواصلي  

 -3 .فكارهمآراء اآلخرين وأيحترم   

 -4 .محدد على نحوينجز الم مة   

 -5 .العالمريطة ن دالالت الرموز على خبيِّ يُ   

 



 

60 

 

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

   ُتمكِّن الدول العربية من معالجة المشكالت التي تعاني ا: حلواًل ، ثم اقترح اجيدً  ادرس الحاالت اآلتية

 .اد نسبة السدود على منابع  ن ر الفراتزديا -

 ، وانخفاض حصه الفرد من ا.زيادة الطلب على مصادر المياه - 

 لزيادة الطبيعية في الوطن العربي. رتفاع معدل اا -

 .زيادة الطلب على الماء -

   :إضافية تعلم مصادر

  ،سكندرية، اإلة المعارف، منشأ(، مشكلة المياه في الوطن العربي )احتماالت الصراع والتسويةرمزي سالمة
 م.2001

 :إجابات أسئلة الدرس

 :ود بكل مما يأتيالمقص وضِّح -1

 . ةفر االمتو  بالكميات مقارنةً الكميات المست لكة زيادة عجز المائي: ال

  عدة.ق ائطر ب ُتغّذاالموارد المائية المتجددة: الموارد المائية التي 

  .المست لكة بالكميات مقارنةً  ةفر او المتالكميات زيادة الفائض المائي: 

  .ندرة الموارد المائية في الوطن العربيأسباب  فسِّر -2

  :ندرة الموارد المائية في الوطن العربيأسباب 

 .الجاف هشباإلقليم و  ،وقوع مناطق الوطن العربي ضمن اإلقليم الجاف -أ

والجفاف  ،وارتفاع معدالت التبخر ،األمطار هطلام ظعدم انتيتمثل في  يالتغير المناخي الذ -ب
 .المتكرر



 

61 

 

 .أعداد السكانالمضطرد في  تزايدال -ج

نشطة البشرية األخرا في أثر ذلك في تطور األ% من االستخدام العربي للمياه، ما  85تست لك الزراعة  -3
 ؟الوطن العربي

  .على النمو ةقدر المن  الحد 

لعربي من خارج أراضيه، ما المشكالت السياسية واالقتصادية % من الموارد المائية في الوطن ا 61تأتي  -4
 واالجتماعية المترتبة على ذلك؟

  ، ويحد منسياسية كالتمشنشوء لى إما يؤدي  متحكم في كميات المياهت التيل الدو  رهينةبقاء الدول العربية 
ل ثمشكالت اجتماعية تتم ظ ورو  ،ن ارظ ور مشكالت بيئية في مناطق األيتسبب في و  ،ألنشطة االقتصاديةا

  ، واضطرارهم إلى ال جرة باستمرار.في عدم استقرار العديد من السكان

  ؟اإلجراءات التي اتخذها الوطن العربي للتغلب على مشكلة العجز المائيما  -5

 :اإلجراءات التي اتخذها الوطن العربي للتغلب على مشكلة العجز المائي

 .ةتحسين إدارة الموارد المائي -أ

 .زيادة فرص االنتفاع من اإلمدادات المائية -ب

 .زيادة استخدام الموارد المائية غير التقليدية -ج

 .محفزات اقتصادية ، أو إيجادتغيير سلوك الناس بالتوعيةعن طريق الترشيد في االست الك  -د

 اسم المياه بصورة صحيحة.خطة تكامل عربية لتق إعداد -ه

 .قليمية مع الدول المجاورةة والنزاعات اإلة المشكالت المائيدار إ -و

 .دارة فاعلة للموارد المائيةتوفير إ -ز

 ن على خريطة الوطن العربي الصماء الظاهرات اآلتية:عيِّ  -6

  .4، 3، 2، 1:دول مجاورة

  .7، 6، 5: أن ار
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 .دجلةنهر  -7 .الفرات -6 .النيل -5 .وغنداأ -4 .ثيوبياأ -3 .يرانإ -2 .تركيا -1
 

 

 

 :النتاجات

 .سالدر موضوع في  الواردةالمفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 .أسباب ندرة المياه في األردن رفسِّ يُ  -

 .د مصادر المياه في األردنعدِّ يُ  -

 المياه السطحية في األردن. ن أنواع مصادربيِّ يُ  -

 .غير التقليدية المائية المصادرز المصادر المائية التقليدية من ميِّ يُ  -

 .عن االستخراج الجائر للمياه الجوفية ثيرات السلبية الناجمةالتأ ُيوضِّح -

 .ا داخل المنزل الستخدامات المياه وكات مرغوب فيسلذكر أمثلة على ي -

 .حواض الجوفيةمواقع األ ردنخريطة األعلى  نعيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(التخطيط )ال مقالالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ
 ألوان، ،أشكال هندسية وراق، مقص،، أصماءالردن ، خريطة األ()الطبيعيةردن الجدارية األخريطة ، العالم
  أفالم تعليمية )إن أمكن(. ،كرتون

 :المفاهيم والمصطلحات

 .المياه غير التقليدية مصادر ،مياه التقليديةمصادر ال ، الحصاد المائي،المياه السطحية، المياه الجوفية

 :واالتجاهات القيم

 .ي األردنأهمية مصادر المياه ف يعي -

 الوضع المائي في األردم.         

 والمحيطات

 :رسعنوام الد حصتام.                                  
 

 :          عدد الحصص



 

63 

 

 .وأثر ذلك في االستقرار المائي الدول المجاورة،مع  عي أهمية استقرار العالقات الدوليةي -

 . لبحث عن مصادر مائية غير تقليديةيجابية في ان اتجاهات إكوِّ يُ  -

 للحفاظ على مصادر المياه.   سلوكات إيجابية منزلية ُينّمي -

   :التدريس استراتيجيات

 (.  التعلم التعاوني )المعرض ،(المدرسي الكتابيس المباشر )العمل في التدر  ،النشاطالتعلم عن طريق 

 إجراءات التنفيذ:

 :الحصة األولى

 التعلم القبلي:

 :تية على الطلبةتتضمن طرح األسئلة اآلجلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 ؟منزلك إلىا في األسبوع تصل المياه كم يومً  *

  ؟أفراد أسرتك المياه هذه هل تكفي* 

 .المدنب المياهالدور في توزيع  * لماذا يستخدم نظام

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    خاصته على اللوحكتابة عنوان الدرس والنتاجات  -3

، وذلك بتوزيع الطلبة إلى مجموعات، ثم طرح السؤال اآلتي (المعرضالتعلم التعاوني ) ستراتيجيةا امستخدا -4
 على أفرادها:

 ؟ أسباب ندرة المياه في األردن ما* 

 في الصف.ق ا يتعل الكرتون، ثم الطلب إلى أفراد كل مجموعة كتابة اإلجابة على لوحة من -5

زمالؤهم في المجموعات  هعقارب الساعة لالطالع على ما كتبالتحرك عكس  الطلب إلى أفراد كل مجموعة -6
  المالحظات. ، وتدوينخرااأل

  .المجموعات اختيار أحد الطلبة لتلخيص إجابات -7
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الشكل  لتأم إلى، وذلك بتوجيه الطلبة (لمباشر )العمل في الكتاب المدرسياستراتيجية التدريس ا امستخدا -8
 :تيةعن األسئلة اآل ( من الكتاب المدرسي، ثم اإلجابة51) صفحةال الوارد في (2-18)

 ؟ اجميعمطار بانتظام على السنوات هل تتوزع األ  *

 لماذا؟*   

 ؟طارميشير االتجاه العام ل طل األ المَ * إ 

 لى اللوح.االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا ع -9

الشكل  تأمل إلى، وذلك بتوجيه الطلبة (لمباشر )العمل في الكتاب المدرسياستراتيجية التدريس ا امستخدا -10
 :تيةعن األسئلة اآل ( من الكتاب المدرسي، ثم اإلجابة52) صفحةال الوارد في (2-19)

 ؟ملم( 300) هطل األمطار علىلمناطق التي يزيد في ا معدل اما * 

 ؟ملم( 300)مطار عن هطل األناطق التي يقل في ا معدل لماما * 

 الج ات الشرقية والجنوبية من األردن. مطار فيهطل األ علِّل: يقل *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -11

  التقويم الختامي:

 على الطلبة: طرح السؤال اآلتي -1

 ردن؟درة المياه في األأسباب ن ما* 

 :الحصة الثانية

 التعلم القبلي:

 وذلك بطرح السؤال اآلتي على الطلبة:الدرس الحالي، بربط الدرس السابق التم يد للموضوع ب -1 

 ؟* ما مصادر المياه في األردن 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    ة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوحكتاب -3
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مجموعات، ثم توزيع  أربعإلى  تعلم التعاوني )العمل الجماعي(، وذلك بتوزيع الطلبةالام استراتيجية ستخدا -4
 أوراق العمل علي ا كاآلتي:

 (.1المجموعة األولى: ورقة العمل رقم ) -

 
 

 

 

 

 

 

 (.2المجموعة الثانية: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 

 

 

 (.3المجموعة الثالثة: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 

 

 

 (.4المجموعة الرابعة: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 (1ورقة العمل رقم  

 أهم المصادر المائية التقليدية. استنتج -1

 د مصادر المياه السطحية.عدِّ  -2

 .ف المياه الجوفيةعرِّ  -3

 (2ورقة العمل رقم  

 ردن.عدد األحواض المائية الجوفية في األكم  -1

 ؟ ما أهمية المياه الجوفية -2

 ا من حيث استخراج الماء.حواض المائية الجوفية استنزافً استنتج أسماء أكثر األ -3

 
 (3ورقة العمل رقم  

ح التأ -1  .االستخراج الجائر للمياه الجوفيةثيرات السلبية الناجمة عن وضِّ

 .مائية غير التقليديةد المصادر العدِّ  -2

 (4ورقة العمل رقم  

 .ق توفير المياه في المنزلائد طر عدِّ  -1
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، ثم تقديم الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا -5
 التغذية الراجعة ل م.

ات بعقد جلسة حوارية تتناول السلوك ، وذلك(النشاط )لعب األدوار ام استراتيجية التعلم عن طريقستخدا -6
    .دارة الحوار والنقاش، بحيث يتولى طالب إالمرغوب اتباع ا داخل المنزل

على الطلبة، ثم الطلب  ردن الصماءاأل خريطة بتوزيعام استراتيجية التعلم عن طريق النشاط، وذلك ستخدا -7
    عيين أهم األحواض الجوفية عليه.، وت(20-2شكل )ال إلي م تأمل
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  :عالجي نشاط 

 .األردن أربعة أحواض مائية خريطةن على عي   -

  .داخل المنزل الصحيحة للمياه ستخداماتا لسلوكات مرغوب فيها لالاجمع صور   -

    :إثرائي نشاط 

 .لتوفير مصادر للمياه في األردنفما مقترحاتك  ،ا للمياهكنت وزيرً  إذا -

 : التقويم 

  .داءالتقويم المعتمد على األ :استراتيجية التقويم 

 .رصدال/ الشطب: قائمة أداة التقويم 

 الرقم المعيار نعم ال

 -1 .ردنمن المياه في األ سباب تدني نصيب الفردن أبيِّ يُ   

 -2 .يستخلص مف وم المياه السطحية  

 -3 .ردنيذكر عدد األحواض الجوفية في األ  

 -4 .ردنن األحواض المائية على خريطة األعيِّ يُ   

 -5 المياه.جب اتباع ا داخل المنزل للحد من استنزاف يقترح سلوكات ي  
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 .ا عن حوض الديسيكتب تقريرً ا -

 

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

  .ا هذا العامأس مت عوامل التغير المناخي والزيادة السكانية في بروز مشكلة المياه عالميًّ 

   :إضافية تعلم مصادر

 م.1969، 1 ط ،إلنسان مع ايئة الطبيعية وخصائص ا وتفاعل االب ،محمد صبري محسوب
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 :إجابات أسئلة الدرس

 :المقصود بكل مما يأتي وضِّح -1

معالجة المياه العادمة وجعل ا صالحة لبعض ، مثل: مصادر الحصول على المياه أحدالمياه غير التقليدية: 
وتجميع مياه األمطار االستخدامات الصناعية والزراعية، ومعالجة المياه الجوفية المالحة وجعل ا صالحة للشرب، 

عادة استخدام المياه.  في آبار وخزانات واالستفادة من ا، وا 

لجارية ومياه وتصريف الينابيع واألودية ا ،المصادر المائية السطحية: مصادر مائية تضم مياه األن ار
 .ن المطر في فصل الشتاء، والسدودالفيضانات الناتجة م

 .ألردنفي ااذكر مصادر المياه التقليدية  -2

 :في األردنمصادر المياه التقليدية 

 .مياه األمطار* 

  .والينابيع ،والسيول ،وخطوط الناقل ،واآلبار ،واألودية ،األن ار ، مثل:مصادر المياه السطحية* 

 .لمياه الجوفيةا* 

 .أهمية المحافظة على األحواض المائية السطحية من خطر التلوث وضِّح -3

 لعاالف ودورها ،أهمية المياه في إدراك السطحية من خطر التلوثحواض المائية لى األأهمية المحافظة ع تتمثل
  ة.نشطة البشرياأل في تيسير

 ما دورك في ترشيد است الك المياه في بيئتك ومدرستك؟ -4

 تفقد جميع التمديدات الصحية داخل المنزل وعمل الصيانة الالزمة ل ا . -أ

اه وعزله بحيث يمنع انفجارة في اثناء موجات الصقيع وحفظة في التاكد من صالحية عداد المي -ب
 مكان بعيد عن العبث .

 .بقاء الحنفية مفتوحة من إبداًل  استخدام الكوب لتنظيف األسنان والحالقة -ج



 

70 

 

 .خرا، واستخدم ا ألغراض أجمع المياه الباردة الخارجة من حنفية الماء الساخن -د

 ات.اتة في ري النبوالفاك  واتااستخدام مياه غسل الخضر  -ه

 .خرامفتوحة، واالنشغال بأمور أ عدم ترك الحنفية -و

 . من شطف ا لتوفير الماءرضيات المنزل بداًل مسح أ -ز

 .تسرب في شبكة المياه الخارجية والشوارع يِّ اإلبالغ عن أ -ح

 .غسل السيارة باستخدام الدلو -ط

 .اف والملوحةالنبات الذي يتحمل الجف كثار من زراعةاإل -ي

 .د علي ا األحواض المائية الجوفيةوحدِّ  ،باالستعانة بأطلس األردن والعالم، ارسم خريطة األردن -5
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 الوحدةإجابات أسئلة 

 .مائية التي يعاني ا الوطن العربيذكر أهم المشكالت الا -1

 :مائية التي يعاني ا الوطن العربيأهم المشكالت ال

 .ندرة المياه -أ

 .األمطار هطلعدم انتظام ير المناخي المتمثل في التغ -ب

 .والجفاف المتكرر ،ارتفاع معدالت التبخر -ج

 .التزايد المضطرد في عدد السكان -د

 .واآلثار المترتبة علي ا ،سبب النشأة :قارن بين الحركات المائية من حيث -2

 وجه المقارنة األمواج التيارات البحرية

تغير كثافة الماء نتيجة 
زيادة درجة حرارة 

 .أو الملوحة ،المياه

 :سبب النشأة .الرياح

التأثير في مناخ 
 .المناطق التي تمر ب ا

 :اآلثار المترتبة علي ا .الشاطئ فيأثر قليل 

 

 :اذكر مثالين على كل مما يأتي -3

ط المتجمد المحي ،المحيط ال ندي ،محيطات: المحيط األطلسي، المحيط ال ادي، المحيط المتجمد الشمالي
 .الجنوبي

     .المتوسطحر الب، البحر الكاريبي ،العرب، بحر الصين، بحر اليابانبحر  بحار مفتوحة:

 .بحر قزوين ،بحار مغلقة: البحر الميت
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 .ن ر دجلة ،ن ر الفرات ،ن ر األردن، ن ر ال وانغ هو ،أن ار: ن ر النيل

 .سيا الصماء البحار والمحيطاتة قارة آن على خريطباالستعانة بأطلس األردن والعالم، عيِّ  -4

 
 

 .العالم الصماء التيارات البحرية الباردة والدافئة خريطةن على عيِّ  -5
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 الغالف اجلوي واحليوي: الثالثةالوحدة 
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 تاجات العامة للوحدةالن
ا على أن:  يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادر 

 اهيم والمصطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة.المف يتعرف -

 يتعرف الغالف الجوي ومكوناته. -

 يتعرف العالقة بين مكونات الغالف الجوي. -

 يتعرف الغالف الحيوي ومكوناته. -

 العالقة بين مكونات النظام البيئي الطبيعي. ُيحلِّل -

 .اعيًّ وجما ايستخدم م ارات االتصال والتواصل فرديًّ  -

 يستخدم الصور والخرائط والنماذج لتحليل العالقات الجغرافية وتفسيرها. -

 .المناسبةليتمكن من اتخاذ القرارات د بيانات باستخدام التكنولوجيام ملفات وقواع ئنش  يُ  -

 يستخدم من جية البحث العلمي في دراسة مشكلة جغرافية معينة. -
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 ي للوحدةالتعلم القبل

  :ولال األالسؤ 

 :المفاهيم والمصطلحات اآلتية عرِّف

 .الغالف الجوي –أ

  .الغالف الحيوي –ب

 .التنوع الحيوي –ج

 : السؤال الثاني

    .قارن بين طبقات الغالف الجوي

 السؤال الثالث: 

ح  .همية التنوع الحيوي في األردنأ وضِّ
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع واردة في الالمفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 يذكر مكونات الغالف الجوي األساسية. -

 يقارن بين طبقات الغالف الجوي. -

 أهمية الغالف الجوي في الحفاظ على الحياة. عيي -

 :واألدوات المصادر  

 . فلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ

 :المفاهيم والمصطلحات

 لغالف الجوي، طبقة التربوسفير، طبقة الستراتوسفير، طبقة الميزوسفير، طبقة الثيرموسفير.ا

 :واالتجاهات القيم

 همية الغالف الجوي في الحفاظ على الحياة على سطح الكرة األرضية.ن اتجاهات إيجابية عن أكوِّ يُ  -

 عية.ثير الملوثات الصناالمحافظة على الغالف الجوي من تأ هميةأيدرك  -

   :التدريس استراتيجيات

التعلم التعاوني )الحوار والمناقشة، العمل في  ،(في الكتاب المدرسي، السؤال والجوابالعمل التدريس المباشر )
 التفكير الناقد. ،مجموعات(

 

 

 

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                   لغالف الجوي.ا
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :على الطلبة السؤالين اآلتيينتتضمن طرح جلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 ما أهم العناصر الالزمة لحياة اإلنسان؟ * 

 ين يأخذ اإلنسان األكسجين الالزم لعملية التنفس؟ أمن * 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

على  ، ثم كتابتهم للتوصل إلى مف وم الغالف الجوي(الحوار والمناقشةعاوني )التعلم التاستراتيجية  ماستخدا -4
 اللوح. 

الشكل  وذلك بتوجيه الطلبة إلى تأمل ،(العمل في الكتاب المدرسيالتدريس المباشر )م استراتيجية استخدا -5
ية، وترتيب الغازات لتعرف مكونات الغالف الجوي األساس ( من الكتاب المدرسيم7)صفحة ال الوارد في (3-2)

 الغالف الجوي.في ا حسب نسب وجودها ا تنازليًّ ترتيبً 

 :، ثم توزيع الم ام علي ا كاآلتيمجموعات إلى أربعالطلبة  وذلك بتوزيعجية التعلم التعاوني، استراتي امستخدا -6

 واألهمية. ،الخصائص :من حيث التربوسفير: دراسة طبقة األولىالمجموعة  -

 واألهمية. ،الخصائص :من حيث الستراتوسفير: دراسة طبقة ثانيةالالمجموعة  -

 واألهمية. ،الخصائص :من حيث الميزوسفير: دراسة طبقة الثالثةالمجموعة  -

 واألهمية.  ،الخصائص :من حيث الثيرموسفير: دراسة طبقة الرابعةالمجموعة  -

ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم تقديم الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي  -7
 التغذية الراجعة ل م.

 :على الطلبة اآلتي وذلك بطرح السؤال، (الحوار والمناقشةالتعلم التعاوني )استراتيجية  ماستخدا -8
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 الحياة على سطح الكرة األرضية؟  حفظالغالف الجوي في  دورما  *

 في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م -9

من  (9في الصفحة )الوارد )فكر(  بند حل سؤاللطلبة ا ذلك بتكليفو استراتيجية التفكير الناقد،  امستخدا -10
 ومناقشته.  الكتاب المدرسي

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -11

  :ميختاالتقويم ال

 . )يذكر الطالب ما تعلمه في الحصة(. …تعلمت اليوم* 

 ... .* كان عندي فكرة غير صحيحة عن

 ... .:ني إجابة زميلي حين قالت* أعجب

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم: 

  .داءالتقويم المعتمد على األ :استراتيجية التقويم  

 .رصدال/ الشطب: قائمة أداة التقويم  

 ال نعم المعيار/ المجال الرقم

   مف وم الغالف الجوي. حوضِّ يُ  -1

   .بين طبقات الغالف الجوي الثالثيقارن  -2

   الغالف الجوي. فوائد نبيِّ يُ  -3

   يذكر الغازات المكونة للغالف الجوي. -4

   أهمية طبقة األوزون. رفسِّ يُ  -5

   أهمية الغالف الجوي. عيي -6
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  :عالجي نشاط 

 سطح األرض مع الرسم.ب بدًءاب طبقات الغالف الجوي رتِّ 

    :إثرائي نشاط 

 عن ظاهرة الشفق القطبي. اريرً تقكتب ا ،شبكة اإلنترنتب مستعيًنا

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

ورية إذ يعمل على حماية األرض من فقدان حرارت ا الطبيعية الضر  مثير كبير في حياة اإلنسانأللغالف الجوي ت
توافر كميات من بخار الماء في ل م نظًراتأمين الماء العذب على سطح األرض وكذلك، ي االستمرارية الحياة عل

تنظيم وصول الضوء إلى األرض فضاًل عن  إلى األرض عن طريق األمطار، اووصول  ،طبقات الغالف الجوي
 وانتشاره.

   :إضافية تعلم مصادر

 .م2008قصة الغالف الجوي، المكتبة األكاديمية للنشر والتوزيع،  الشيخ، وأحمد السماحي، فتح اهلل

 :لدرسإجابات أسئلة ا

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

يعرف هو إحاطة تامة، و  -وماء ةبما في ا من يابس -الغالف الجوي: طبقة من ال واء تحيط بالكرة األرضية 
 ألنه يضم ال واء الذي يحوي مختلف أنواع الغازات. مال وائي الغالف أحيانا بالغالف الغازي أو

% من كتلته، ويصل ارتفاع ا إلى  90 ل ما نسبتهمثِّ هي تُ الجوي، و  : إحدا طبقات الغالفبوسفيرو التر طبقة 
وت طل  ،كم عند القطبين، وتعيش في ا الكائنات الحية، وتتشكل في ا السحب (9)كم عند خط االستواء، و (18)

 األمطار.

 فوائد الغالف الجوي. وضِّح -2

 :فوائد الغالف الجوي
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ومن الش ب  ،علي ا من كائنات حية من تأثير األشعة الكونية الضارة يحمي األرض وما اواقيً  ادرعً  ُيمثِّل -أ
 والنيازك.

 .توزيع الحرارة وانتشار الضوء على سطح األرض ُينظِّم، و اوضوئيًّ  اا حراريًّ منظمً  ُيمثِّل -ب

 .من ظواهر الطقس المعروفة ذلك وغير ،واألمطار ،والرياح ،الغيوم تشك ل علىيساعد  -ج

 من الغازات. ذلك وغير ،وبخار الماء ،والنيتروجين ،نوالكربو  ،كسجينا لألا طبيعيًّ انً خز  ُيَعد   -د

 اذكر فائدة واحدة لكل من طبقات الجو اآلتية: -3

  ا الكائنات الحية.في: تعيش بوسفيرو التر  -أ

 : تقي من النيازك.الميزوسفير -ب

 : تعكس موجات الرادار والراديو.الثيرموسفير -ج

 ؟لغازات المكونة للغالف الجويما أهم ا -4

 نيتروجين.والكسجين، األ :أهم الغازات المكونة للغالف الجوي

 ما بين خط االستواء والقطبين؟ بوسفيرو التر لماذا يختلف ارتفاع طبقة  -5

 اتينبسبب اختالف درجات الحرارة في هما بين خط االستواء والقطبين  بوسفيرو التر يختلف ارتفاع طبقة 
 .المنطقتين
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع الواردة في المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 ن كيفية تسخين الغالف الجوي.بيِّ يُ  -

 ن أثر العوامل الباطنية في حرارة الغالف الجوي.بيِّ يُ  -

 دور العوامل البشرية في الغالف الجوي. ُيوضِّح -

 االحتباس الحراري.ر دور اإلنسان في التخفيف من ظاهرة قدِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

 . فلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ

 :المفاهيم والمصطلحات

 ظاهرة الدفيئة، ظاهرة االحتباس الحراري.

 :واالتجاهات القيم

 ر عظمة الخالق في الكون.قدِّ يُ  -

 من ظاهرة االحتباس الحراري. دور اإلنسان في التخفيف ُيقدِّر -

   :التدريس استراتيجيات

العصف  ،التفكير الناقد ،(السؤال والجوابالتدريس المباشر ) ،التعلم التعاوني )الحوار والمناقشة(
 الذهني.

 

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                   .لعوامل المؤثرة في درجة حرارة الغالف الجويا                    ا
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :على الطلبة السؤال اآلتيتتضمن طرح جلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 درجات الحرارة على سطح األرض من مكان إلى آخر؟ لماذا تختلف * 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

الوارد  (4-3الشكل ) تأمل ىإلوذلك بتوجيه الطلبة  ،(الحوار والمناقشةالتعلم التعاوني )استراتيجية  ماستخدا -4
 علي م: ين اآلتيينالسؤال ( من الكتاب المدرسي، ثم طرح11) صفحةال في

 ما العمليات التي تتعرض ل ا أشعة الشمس خالل مرورها بالغالف الجوي؟* 

 ما النسبة المئوية التي يمتص ا سطح األرض؟  *

 ة الصحيح من ا على اللوح.االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتاب -5

ظاهرة مف وم ، و االحتباس الحراري  وملتعرف مف م(السؤال والجواب)استراتيجية التدريس المباشر  ماستخدا -6
  .الدفيئة

 :على الطلبة السؤال اآلتي وذلك بطرحاستراتيجية التفكير الناقد،  امستخدا -7

 ثر العوامل الباطنية في حرارة الغالف الجوي؟ أما  *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -8

دور العوامل البشرية والطبيعية في الغالف الجوي، عن طريق  تعرفم أسلوب محكات التفكيرم لاستخدا -9
 اآلتي: 

مناقشين، وأخرا  بوصف م واحدة داخلية يجلس في ا نصف الطلبة مترتيب غرفة الصف على شكل دائرتين -
 لس في ا بقية الطلبة بوصف م مالحظين لعملية النقاش.جخارجية ي
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تكليف مجموعة المالحظة بكتابة مالحظات م على سير عملية الحوار، من حيث: احترام الرأي والرأي اآلخر،  -
 .م المفاهيم والمصطلحات الجغرافيةاستخداو 

 على مسامع الطلبة.من الكتاب المدرسي ( 14في الصفحة ) الواردة قراءة الفقرة األولى -

 :على الطلبة السؤال اآلتي طرح -

 العوامل البشرية في الغالف الجوي؟ ُتؤثِّركيف  *

 استخدام أسلوب الحوار في اإلجابة عن السؤال.إلى مجموعة النقاش  وجيهت -

 بعد انت اء الحوار. قراءة مالحظات اإلى مجموعة المالحظة  وجيهت -

ثم لمالحظة، إلى اوالطلبة المناقشون  ،لنقاشإلى اين بحيث يتحول الطلبة المالحظون ل بين المجموعتالتبدي -
 ثم يطرحعلى مسامع الطلبة، من الكتاب المدرسي ( 15في الصفحة ) الواردةالفقرة األولى  ةلبالطأحد يقرأ 

 :علي م السؤال اآلتي

 الغالف الجوي؟  فيلثورة الصناعية ا أث رتكيف  *

 بعد انت اء الحوار. قراءة مالحظات اإلى مجموعة المالحظة  وجيهت -

 :ختاميالتقويم ال

  السؤالين اآلتيين على الطلبة:طرح  -1 

ح*   ظاهرة الدفيئة.و المقصود باالحتباس الحراري،  وضِّ

 األنشطة البشرية في الغالف الجوي. أثربيِّن * 
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  :عالجي نشاط 

 .العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الغالف الجوي ضِّحو 

    :إثرائي نشاط 

 ؟من آثار ظاهرة االحتباس الحراري التخفيففي ما دور اإلنسان 

  :التقويم 

 األداء.التقويم المعتمد على  استراتيجية التقويم: 

 سلم التقدير العددي. :أداة التقويم 

 1 2 3 4 المعيار/ المجال الرقم

     .مف وم ظاهرة الدفيئة حوضِّ يُ  -1

     ثر العوامل الباطنية في الغالف الجوي.أن بيِّ يُ  -2

     .االحتباس الحرارييتعرف مف وم ظاهرة  -3

     .يوضح دور العوامل البشرية في الغالف الجوي -4

     يذكر الدليل على تعرض األردن لثوران بركاني. -5

دور اإلنسان في التأثير في ظاهرة االحتباس  رقدِّ يُ  -6
 .الحراري
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   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

، وحاالت وحدوث المزيد من موجات الحر المتطرفة ،ارتفاع درجات الحرارةفي تتسبب ظاهرة االحتباس الحراري 
مكانية حدوث عدد من العواصف الرعدية، و  ،الشديداألمطار  هطلمن  ار األمراض خطر انتش فضاًل عن زيادةا 

 .نسانزيادة خطر انتقال ا إلى اإلو  ،والحيوانات بين النباتات البحرية والبرية

   :إضافية تعلم مصادر

 .م2012المعرفة للنشر والتوزيع،  ثيره على البيئة، دار كنوزب ان، االحتباس الحراري وتأنيحيى 

 :إجابات أسئلة الدرس

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

ظاهرة الدفيئة: ظاهرة طبيعية تس م في المحافظة على عدم تطرف درجات الحرارة على سطح األرض، وتسمح 
ه أشعة وعندما يسخن سطح األرض تنبعث من .بمرور األشعة قصيرة الموجات التي يمتص ا سطح األرض

 طويلة الموجات تمنع ا الغازات من الخروج إلى الفضاء الخارجي.

نتيجة لزيادة  ماالحتباس الحراري: الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغالف الجوي المحيط باألرض
 م في تدفئة واألوزون، وهي غازات تس ،انبعاث بخار الماء، وثاني أكسد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز

 سطح األرض حتى يمكن العيش عليه.

 ة؟يشعة الشمسن سطح األرض والغالف الجوي من األما نسبة ما يمتصه ويعكسه كل م -2

 .% 69االمتصاص: 

 %. 23االنعكاس:    

 ن تعرض األردن لثوران بركاني؟ ما الدليل على ذلك؟أهل سبق  -3

، منه يشرقالشمال في المثل: منطقة الحرة  ،األردن من عدة زالت توجد بقايا بركانية في مناطق ماإذ  منعم
 .هومنطقة عنيزة في جنوب

 ظاهرة االحتباس الحراري. تشك لاألنشطة البشرية في  دور وضِّح -4
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والتددي أدت إلددى ارتفدداع درجددة حددرارة ال ددواء  ،يددتلخص دور العوامددل البشددرية فددي األنشددطة التددي يقددوم ب ددا اإلنسددان
واسدتخدام وسدائل النقدل الحديثددة،  ،وتطدور الصددناعة ،رضدية، وذلدك منددذ بددايات الثدورة الصدناعيةالمحديط بدالكرة األ

ما أدا إلى انطالق غازات بكميات كبيدرة تفدوق قددرة الغدالف الجدوي علدى  موتزايد االعتماد على الوقود األحفوري
كبدر أزات إلدى االحتفداظ بكميدة الغدا هدذهضدافية مدن اإلكميدات الأدا وجدود  وقدد .الحفاظ على درجة حدرارة األرض

 لذا كان من الطبيعي أن تبدأ درجة الحرارة باالرتفاع. ممن الحرارة في الغالف الجوي

 ثورانات البراكين الكبرا في درجة حرارة األرض؟ ُتؤثِّركيف  -5

غاز  :وسفير، مثليؤدي ثوران البراكين الكبيرة إلى خروج كميات هائلة من المواد أعلى طبقتي التربوسفير والسترات
 ا، وتحجب جزءً عدة هذه المواد تدور في الجو سنوات ظلت .من المواد ذلك وغير ،والغبار ،كسيد الكبريتأثاني 

 ما يؤدي إلى تغير درجة حرارة األرض. ممن األشعة الشمسية

 في الغالف الجوي. ُتؤثِّرهم العوامل الطبيعية والبشرية التي أاذكر  -6

 :في الغالف الجوي ُتؤثِّرية والبشرية التي هم العوامل الطبيعأ

زالة الغابات.و  والتجوية، األحفوري، حرق الوقودو  ،ثوران البراكينو  ،نشطة الصناعيةاأل  ا 
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في  -

 يذكر عناصر الغالف الحيوي. -

 يوي.أهمية الغالف الح ُيوضِّح -

 يتتبع امتداد الغالف الحيوي. -

 أهمية التنوع الحيوي في العالم واألردن. عيي -

 األقاليم الحيوية على خريطة العالم. عيِّنيُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ
 الطبيعية(، محركات البحث.خريطة العالم ، الطبيعية ردناألخريطة خرائط الجدارية )، الالعالم

 

 :المفاهيم والمصطلحات

 الغالف الحيوي، األقاليم الحيوية، التنوع الحيوي.

 :واالتجاهات القيم

 .الغالف الحيويعناصر يدرك أهمية  -

 على األردن في التنوع الحيوي.تعالى ر نعمة اهلل قدِّ يُ  -

 

 

 :عنوام الدرس حصتام.                                   .الغالف الحيوي ومكوناته             
 

 :          عدد الحصص
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   :التدريس استراتيجيات

 ،الخرائط المفاهيمية ،التعلم التعاوني )الحوار والمناقشة( ،التدريس المباشر )العمل في الكتاب المدرسي(
 التفكير الناقد. ،التعلم النشط )نموذج فراير(

 إجراءات التنفيذ:

 :الحصة األولى

 التعلم القبلي:

 :ي على الطلبةتتضمن طرح السؤال اآلتجلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 ما الكائنات الحية التي تعيش في بيئتك؟ * 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

على  ، ثم كتابتهف وم الغالف الحيويم للتوصل إلى م(الحوار والمناقشةالتعلم التعاوني )استراتيجية  ماستخدا -4
 . اللوح

الشكل  تأمل إلى، وذلك بتوجيه الطلبة (العمل في الكتاب المدرسيالتدريس المباشر )استراتيجية  ماستخدا -5
جابة( من الكتاب المدرسي، 17) صفحةال الوارد في (3-9)  .األسئلة التي تليه وا 

 بطرح السؤال اآلتي على الطلبة: ، وذلكالتفكير الناقد استراتيجية ماستخدا -6

 ؟غذاء اإلنسانبالغالف الحيوي * ما عالقة  

  

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -7

وغير  ،الحية من ا مالخرائط المفاهيمية في تعريف الطلبة بعناصر الغالف الحيوي استراتيجية ماستخدا -8
 الحية. 
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الشكل  تأمل إلىوذلك بتوجيه الطلبة  ،(العمل في الكتاب المدرسير )التدريس المباش استراتيجية ماستخدا -9
 .امتداد الغالف الحيوي( من الكتاب المدرسيم لتعرف 19) صفحةال الوارد في (3-11)

 :ختاميالتقويم ال

  األسئلة اآلتية على الطلبة:طرح  -1 

 ؟ف الحيويما مف وم الغال *            

 همية الغالف الحيوي.أ وضِّح *           

 تتبع امتداد الغالف الحيوي. *           

 :الحصة الثانية

 التعلم القبلي:

 .الدرس الحاليبربط الدرس السابق التم يد للموضوع ب -1

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -2

اللوح إلى بتقسيم  وذلك ،توصل إلى مف وم األقاليم الحيويةنشط )نموذج فراير(م للالتعلم ال استراتيجية ماستخدا -3
 ( أجزاء كما في الشكل اآلتي:4)

 .خصائص المف وم .تعريف المف وم

 .مثال غير دال .مثال دال

الحيوية،  مف وم األقاليم عنالطلبة  وذلك بسؤال ،(الحوار والمناقشة) التعلم التعاوني استراتيجية ماستخدا -4
 مثلة متنوعة علي ا. ذكر أوعناصر توزيع ا من مكان إلى آخر، و 

ثم ، من الكتاب المدرسي (20في الصفحة )الوارد ( 12-3الشكل )تأمل الخريطة في الطلبة إلى  توجيه -5
 سئلة التي تلي ا. األعن  اإلجابة

 المفهوم
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على  ، ثم كتابتهل إلى مف وم التنوع الحيويم للتوص(الحوار والمناقشةالتدريس المباشر ) استراتيجية ماستخدا -6
 . اللوح

 طرح السؤال اآلتي على الطلبة: -7

 ؟سباب التنوع الحيوي في األردنما أ *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -8 

ثم ، من الكتاب المدرسي (22الصفحة )في الوارد ( 13-3الشكل )تأمل الخريطة في الطلبة إلى  توجيه -9
 سئلة التي تلي ا.األعن  اإلجابة

 :ختاميالتقويم ال

  األسئلة اآلتية على الطلبة:طرح  -1 

 المقصود بكل من المفاهيم اآلتية: ما  *            

 ؟الغالف الحيوي، األقاليم الحيوية، التنوع الحيوي               

 قاليم الحيوية على سطح األرض.األفي توزع  ُتؤثِّرالتي  اذكر العوامل *           

 : فسِّر *          

 .فيه تنوع حيوي كبيروجود األردن ب متازي           
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  :عالجي نشاط 

 :إلى مكونات حية ومكونات غير حية تيةالعناصر اآل صنِّف

 ف الجوي، الكائنات الحية الدقيقة، الغالف الصخري.النباتات، الغالف المائي، الحيوانات، الغال

 مكونات غير حية مكونات حية

  

  :التقويم 

   مراجعة الذات.  :استراتيجية التقويم   

 .رصدال/ الشطب: قائمة أداة التقويم   

 قواف  أ  ال  قواف  أ   المعيار/ المجال الرقم

   يتعرف مف وم الغالف الحيوي. -1

   ح أهمية الغالف الحيوي.وضِّ يُ  -2

   يذكر عناصر الغالف الحيوي. -3

   .ا هائاًل ا طبيعيًّ األرض إقليمً  سبب تمثيلر فسِّ يُ  -4

   أسباب التنوع الحيوي في األردن. نبيِّ يُ  -5
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    :إثرائي نشاط 

 شبكة اإلنترنت، اكتب نشرة إخبارية عن تنوع الحياة النباتية في األردن.ب مستعيًنا

 

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

ألن سيادة نوع واحد من  ممعالم للحياة ما بقيت أي  ولواله  ،طح األرضالتنوع الحيوي أساس الحياة على س ُيَعد  
أو  ،سواء كانت صناعية مفي تطور جميع أنشطة الحياةالتنوع الحيوي  م يس .األحياء يعني انت اء الحياة

تج القومي، ويزيد من النا ،ق األمن الغذائيما ُيحقِّ  مفي تطور اإلنتاج وزيادتهأو طبية، و  ،أو غذائية ،اقتصادية
حافظ على إذ ي محافظ على التنوع الجيني والوراثي للكائنات الحية، ويمنع حدوث خلل في األنظمة البيئيةوي

كل منطقة باألحياء  تفردبحيث ت ،وتنويع الوج ات السياحية ،السياحة البيئية في العالم دعم علىساعد توازن ا، وي
د عيش في امالتي ت  .من اإلثارة انوعً  ما يوج 

   :إضافية تعلم مصادر

 .م2016المدخل إلى الجغرافيا العامة، األكاديميون للنشر والتوزيع،  السيد،رضا 

 م.2015التغير المناخي بالعالم، الجنادرية للنشر والتوزيع،  كايد عبد السالم،
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 :إجابات أسئلة الدرس

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

 -التي ال ترا بالعين المجردةبمن في ذلك الكائنات الحية  –الكائنات الحية  الغالف الحيوي: موطن جميع -أ
  .الجويالغالف و  ،المائيالغالف و  ،الصخري الغالفيمتد ويتداخل مع هو وغير الحية التي عرف ا اإلنسان، و 

 مالنباتية والحيوانيةوالحياة  ،ونوع التربة ،والتضاريس ،األقاليم الحيوية: مناطق من األرض تتشابه في المناخ -ب
 ما يؤدي إلى تطور مجتمعات حيوية متشاب ة في هذه المناطق، بوصف ا أنظمة بيئية رئيسة.

هذه الكائنات مع  كيفئنات الحية وما بين ا، ومدا تالتنوع الحيوي: التنوع اإلجمالي الطبيعي ألنواع الكا -ج
 الظروف البيئية المحيطة ب ا.

 قاليم الحيوية على سطح األرض.في توزع األ رُتؤثِّ كر العوامل التي اذ -2

 التضاريس.و التربة، و المناخ،  هي: قاليم الحيوية على سطح األرضفي توزع األ ُتؤثِّرالعوامل التي 

 العبارات اآلتية: فسِّر -3

 .هائاًل  اطبيعيًّ  ااألرض إقليمً  ُتَعد   -أ

التي تمتد من سطح التربة وما يلي ا حتى  يع الكائنات الحيةجم تحوي األن  ما هائاًل طبيعيًّ  األرض إقليًما ُتَعد  
 . االمائي على سطحالغالف ن اية امتداد الجذور، وتضم الغالف الجوي و 

 تنوع حيوي كبير.بيتميز األردن  -ب

، والتراكيب الجيولوجية خا لطبيعة التباين الجغرافي والبيئي، وتعدد المنانظرً  متنوع حيوي كبيربيتميز األردن 
 .مستوا سطح البحر واالنخفاض عن ،مستوا سطح البحرعن واالرتفاع 
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 :الوحدةإجابات أسئلة 

 مما يأتي: كالًّ  وضِّح -1

 مدا نسدبتهعلدى وي تدتحهدي درجة الحدرارة باالرتفداع، و  في اطبقة الستراتوسفير: إحدا طبقات الغالف الجوي، تبدأ 
كددم، وتقددي مددن األشددعة فددوق البنفسددجية ( 50)ى ارتفدداع % مددن غدداز األوزون فددي الغددالف الجددوي، وتصددل إلدد 90

 الضارة باإلنسان بسبب وجود طبقة األوزون.

تعرضت و  ،العصور لى مرالوقود األحفوري: كائنات حية ترسبت تحت طبقات متعددة من الصخور الرسوبية ع
 ز الطبيعي.الفحم، والنفط، والغا :هذا الوقود من أنواعو  .ما أدا إلى تحلل ا مللضغط والحرارة

ما  موالحياة النباتية والحيوانية ،ونوع التربة ،والتضاريس ،مناطق من األرض تتشابه في المناخاألقاليم الحيوية: 
 يؤدي إلى تطور مجتمعات حيوية متشاب ة في هذه المناطق، بوصف ا أنظمة بيئية رئيسة.

 .األرض طة على سطحبالرسم العمليات التي تتعرض ل ا األشعة الشمسية الساق وضِّح -2

 ما العوامل التي أدت إلى التنوع الحيوي في األردن؟ -3

 :العوامل التي أدت إلى التنوع الحيوي في األردن

  .طبيعة التباين الجغرافي والبيئي -أ 

  .والتراكيب الجيولوجية ختعدد المنا -ب

 .مستوا سطح البحرعن االرتفاع  -ج

 مستوا سطح البحر. االنخفاض عن -د

 ما يأتي: فسِّر -4

 والنبات. ،والحيوان ،: اإلنسانفي حياة كل من ام مًّ  ايلعب الغالف الجوي دورً  -أ
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ومن  ،علي ا من كائنات حية من تأثير األشعة الكونية الضارة نيحمي األرض وم اواقيً  ادرعً الغالف الجوي  مثِّليُ 
توزيع الحرارة وانتشار الضوء على سطح األرض، ويساعد  مُينظِّ ، و اوضوئيًّ  اا حراريًّ منظمً  ُيَعد  الش ب والنيازك، و 

كسجين ا لألا طبيعيًّ خزانً  ُيَعد  من ظواهر الطقس المعروفة، و  ذلك الغيوم والرياح واألمطار وغير تشك ل على
 من الغازات. ذلك ن والنيتروجين وبخار الماء وغيروالكربو 

 رة االرض.لألنشطة البشرية دور كبير في ارتفاع درجة حرا -ب

والتي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة ال واء  ،يتلخص دور العوامل البشرية في األنشطة التي يقوم ب ا اإلنسان
واستخدام وسائل النقل الحديثة،  ،وتطور الصناعة ،المحيط بالكرة األرضية، وذلك منذ بدايات الثورة الصناعية

ى انطالق غازات بكميات كبيرة تفوق قدرة الغالف الجوي على ما أدا إل موتزايد االعتماد على الوقود األحفوري
كبر أالغازات إلى االحتفاظ بكمية  هذهضافية من اإلكميات الأدا وجود  وقد .الحفاظ على درجة حرارة األرض
 لذا كان من الطبيعي أن تبدأ درجة الحرارة باالرتفاع. ممن الحرارة في الغالف الجوي

 كم فوق سطح البحر. 6التناقص التدريجي بعد ارتفاع تبدأ الكائنات الحية ب -ج

 ،م الحياة األساسيقوِّ النعدام مُ  م نظًراكم فوق سطح البحر 6تبدأ الكائنات الحية بالتناقص التدريجي بعد ارتفاع 
 وهو األكسجين.

حيُ  ان تعميمً كوِّ  -5  العالقة بين كل مما يأتي: وضِّ

 ض.درجة الحرارة واالرتفاع عن سطح األر  -أ

 درجات الحرارة. تنخفضاألعلى إلى اكلما ارتفعنا 

 طبقة األوزون وتنظيم درجة حرارة األرض. -ب

 ك طبقة األوزون زاد تنظيم حرارة األرض.م  كلما زاد سُ 

 التنوع الحيوي وتوافر الغذاء. -ج

 .فر الغذاءاكلما زاد التنوع الحيوي زاد تو 
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 صرةمشكالت بيئية معا: الرابعةالوحدة 
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 تاجات العامة للوحدةالن

 
ا على أن:  يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن يكون قادر 

 المفاهيم والمصطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة. يتعرف -

 المشكالت البيئية المعاصرة على المستوا العالمي واإلقليمي والمحلي، ويقترح حلواًل  ُيحلِّل -
 ل ا.

ا بجمع بدءً  ،أو بشرية( ،دراسة مشكلة بيئية معينة )طبيعيةفي من جية البحث العلمي  ستخدمي -
 المعلومات وتنظيم ا وتحليل ا، ويقترح خطة إجرائية للحلول المناسبة ل ا.

واألشكال البيانية والنماذج في دراسة العالقات والتوزيعات  يستخدم الصور والخرائط -
 وتفسيرها. ،الجغرافية

 ،وتحليل ا ،لحصول على المعلومات الجغرافيةفي ايستخدم وسائل االتصال والتكنولوجيا  -
 وعرض ا.

  ل ا.يتعرف مشكلة الغذاء والطاقة في الوطن العربي، ويقترح حلواًل  -

 د مواقع تلوث المياه في األردن باستخدام وسائل التكنولوجيا.حدِّ يُ  -

 .ذلك لقترح حلواًل ال واء وأشكاله، وييتعرف مصادر تلوث  -

  ل ذه المشكلة.يتعرف مشكلة انحسار مياه البحر الميت، ويقترح حلواًل  -

 الفردية والجماعية. اتهيتحمل مسؤولية قرار  -
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قليميًّ ر الج ود البشرية في الحفاظ على البيئة محليًّ قدِّ يُ  - ا، عن طريق المؤتمرات ا وعالميًّ ا وا 
 لدولية الخاصة بالبيئة.وااللتزام باالتفاقيات ا ،والمنظمات

 

 

 ي للوحدةالتعلم القبل

  :ولالسؤال األ

 عرِّف المفاهيم والمصطلحات اآلتية:

 .االنقراض -أ

 األمطار الحامضية. -ب

 االكتفاء الذاتي. -ج

 األمن الطاقي. -د

  ثاني:السؤال ال

 :في الجمل اآلتية الفراغ بما هو مناسب أكمل

 ، و... .…غالف الحيويب الطبيعية لتدهور المن األسبا -أ

 ، و... .…أهم مصادر تلوث الماء -ب

 . ...تتمثل في همية االقتصادية للبحر الميتاأل -ج

 … .هي: مشكالت القطاع الزراعي في الوطن العربي -د

 ، و... .…من مصادر الطاقة المتجددة -ه
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 :النتاجات

 درس.الموضوع يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في  -

 الغالف الحيوي. فيا سلبً  تي ُتؤثِّرز بين العوامل الميِّ يُ  -

 ن مشكالت الغالف الحيوي.بيِّ يُ  -

 ق المحافظة على النظام الحيوي.ائيعي أهم طر  -

ري   -  القانون األردني في الحفاظ على الغالف الحيوي.دور  قد 

 :واألدوات المصادر  

 خريطة مفاهيمية.، عملالأوراق ، فلوماستر(التخطيط )ال قالمح األبيض، أالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللو 

 

  :المفاهيم والمصطلحات

 الرعي الجائر، التوازن البيئي، الزحف العمراني، التبدل النباتي، االنقراض، التنمية المستدامة.

 :واالتجاهات القيم

 :عنوام الدرس .حصتام                                   .ت الغالف الحيويمشكال                                  
 

 :          عدد الحصص
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 أهمية المحافظة على الغالف الحيوي. عيي -

 السلبية لمشكالت الغالف الحيوي.ثيرات أيدرك الت -

 ر قيمة العمل التعاوني.قدِّ يُ  -

 

   :التدريس استراتيجيات

 العمل الجماعي )التعاوني(. ،العمل في الكتاب المدرسي، الحوار والمناقشة(لتدريس المباشر )ا 

 إجراءات التنفيذ:

 :الحصة األولى

 التعلم القبلي:

جابة( من الكتاب المدرسي، 28) صفحةال الوارد في (1-4الشكل ) إلى تأمل الطلبة توجيه -1 األسئلة التي  وا 
 .تليه

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2 

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

النص المتعلق بالعوامل المؤثرة في  قراءة إلىالطلبة  وذلك بتوجيهطريقة التفكير بصوت مرتفع،  ماستخدا -4
 ة والبشرية. يالعوامل الطبيع في ت ممناقشثم الغالف الحيوي، 

ثم توزيع أوراق العمل علي ا مجموعات،  خمس إلىالطلبة  وذلك بتوزيعاستراتيجية العمل التعاوني،  امستخدا -5
 كاآلتي:

 (.1المجموعة األولى: ورقة العمل رقم ) -

 (1 رقم عمل الورقة 

 الزحف العمراني. عرِّف -1

 العالم.في مثلة على الزحف العمراني أاذكر  -2
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 األردن.في آثار الزحف العمراني  وضِّح -3

 

 

 (.2المجموعة الثانية: ورقة العمل رقم ) -

 (2  رقم عملالورقة 

 ا لشرح ظاهرة التبدل النباتي.صحفيًّ  لقاءً  نظِّم -1

 (.3العمل رقم ) المجموعة الثالثة: ورقة -

 (3ورقة العمل رقم  

 سباب انقراض بعض الحيوانات.أاذكر  -1

 مثلة على حيوانات منقرضة.هات  أ -2

 (.4المجموعة الرابعة: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 

 

 

 (.5المجموعة الخامسة: ورقة العمل رقم ) -

 

 

 (4ورقة العمل رقم  

 والبشرية. ،الطبيعية :سماكسباب تدمير مناطق صيد األأوضِّح  -1

 ناقالت ومخلفات البواخر في الحياة البحرية.الأثر تسرب النفط من بيِّن  -2

 (5ورقة العمل رقم  

 : فسِّر -1

خطر المشكالت على صحة أمن  تعد السمية الناتجة عن ال رمونات المصنعة والمبيدات الحشرية
 اإلنسان.
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أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم  الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا -6
 تقديم التغذية الراجعة ل م.

 

 الحصة الثانية:

 التعلم القبلي:

جلسة عصف ذهني للتوصل  وتنظيمعمل المجموعات في الحصة السابقة، نتائج  التم يد للموضوع بعرض -1
 .إلى حلول مقترحة للمشكالت

   .  كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -2

 :على الطلبة السؤال اآلتي )فكِّر, انتق  زمياًل، ثم شارك(، وذلك بطرحاستراتيجية  ماستخدا -3

 لمحافظة على الغالف الحيوي؟في االتنمية المستدامة  ثرما أ *

 ثم مناقشةمشاركة أفكارهما،  طلب إلى كل طالبين  الللتفكير في اإلجابة، ثم  واحدة كل طالب دقيقةمنح  -4
 على اللوح.  ثم كتابت ا ،ي إجابات مالطلبة ف

للتوصل إلى الوسائل واألساليب واإلجراءات التي  م(الحوار والمناقشة)يجية التدريس المباشر تم استرااستخدا -5
 تكفل استدامة الغالف الحيوي. 

)هل  بند راءةقإلى الطلبة  وذلك بتوجيه ،(العمل في الكتاب المدرسي)يجية التدريس المباشر تم استرااستخدا -6
 معلومات. ما ورد فيه من مناقشة ثم ، من الكتاب المدرسي (32تعلم( في الصفحة )

 :ختاميالتقويم ال 
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  السؤالين اآلتيين على الطلبة:طرح  -1 

 الغالف الجوي؟ فيا ثيرً أما أكثر المشكالت ت ،رأيك* في 

 لماذا؟  *

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التقويم 

   مراجعة الذات.  :استراتيجية التقويم   

 سلم التقدير العددي.: أداة التقويم   

 1 2 3 4 المجال المعيار/ الرقم

الغالف  فيا سلبً  رؤثِّ تي تُ ف العوامل الصنِّ يُ  -1
 .الحيوي

    

     يوضح المقصود بالزحف العمراني -2

     .يذكر أهم الحيوانات المنقرضة في األردن -3

     .زيادة السمية في المياهأسباب ر فسِّ يُ  -4

     .ن مف وم التنمية المستدامةبيِّ يُ  -5

لمحافظة على النظام لق ائطر اليقترح بعض  -6
 .الحيوي
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  :عالجي نشاط 

 :سباب بشريةأو  ،إلى أسباب طبيعية تيةسباب تدهور الغالف الحيوي اآلأ صنِّف

 .التوسع في الزراعة، الرعي الجائر، البراكين، الزالزل، الفيضانات، التلوث البيئي

 أسباب بشرية أسباب طبيعية

  

  

  

    :إثرائي نشاط 

 لحيوي.بحث عن مقترحات للمحافظة على التنوع ااشبكة اإلنترنت، ب مستعيًنا

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

 م بغيةبموجب قوانين خاصة وتخضع للحماية ،محددةجغرافية أبعاد  ذات مناطقالمحميات الطبيعية  ُتَعد  
أو  ،من تعديات اإلنسان -، ومختلف أشكال الحياةمن حيوانات، وطيور، ونباتات -في ا  المحافظة على ما

في توفير األمان  دورلما ل ا من  مالبيئية في الحفاظ على األنظمةالمحميات  تس م .التغيرات البيئية الضارة
يساعد م ما على التنوع الحيوي والجيني وكذلك الحفاظحياته وحياة األجيال القادمة، مناحي ر يتطو لإلنسان، و 

وازن الطبيعي في يق التتحقوهو ما ُيف ضي إلى  ،النباتيديمومة الغطاء و  على االستمرار في تكاثر الحيوانات،
 لحد من التصحر.وا ،نواع النادرة والم ددة باالنقراضاأل، وحماية بيئتنا الطبيعية

   :إضافية تعلم مصادر
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 م.2008رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، الدولية عن الضرر البيئي، مؤسسة أالمسؤولية  س ير ال يتي،

 

 

 :إجابات أسئلة الدرس

 مما يأتي:المقصود بكل  وضِّح -1

ويعرض  ا،عً يسر ما يستنزف أعشاب المراعي  همنفس الرعي الجائر: رعي أعداد كبيرة من المواشي في المرعى -أ
 للتصحر. ةعرض ، وهو ما يجعل اتربة المرعى للتعرية الشديدة

ئش ل مساحات واسعة من الحشال مساحات كبيرة من الغابات إلى حشائش، أو تحو  التبدل النباتي: تحو   -ب
 والمراعي إلى نباتات غير مستساغة، ثم إلى صحارا.

التنمية المستدامة: مجموعة من الوسائل واألساليب واإلجراءات التي تكفل استغالل الغالف الحيوي بطريقة  -ج
 لضمان استمرارية االنتفاع منه إلى أقصى مدا ممكن. ممحكمة

ما  مإلفراط في الصيداأو  ،الطبيعية  امواطندمير ة تاإلنقراض: تناقص الكثير من األصناف الحيوانية نتيج -د
 .اأدا إلى اختفائ ا تمامً 

 العبارات اآلتية: فسِّر -2

 الستخدام مصادر الطاقة البديلة أثر في حماية الغالف الحيوي. -أ

يحد ف ،نفاياتنوع من أنواع ال أي   جنت  تُ ال   انأل مالستخدام مصادر الطاقة البديلة أثر في حماية الغالف الحيوي
 من التلوث.استخدام ا 

 خطر المشكالت على صحة اإلنسان.أت المصنعة والمبيدات الحشرية من السمية الناتجة عن ال رمونا ُتَعد   -ب

سميت ا مدة طويلة  فتظلفي البيئة،   اتحلل بطيءمن مواد كيمائية  تتكونل رمونات والمبيدات الحشرية ن األ 
 نتيجة بقاء جزء من ا في المنتجات الزراعية. ملى ال واء والماء والتربةمن الزمن، ويمتد أثرها إ

 التحضر في الغالف الحيوي. ُيؤثِّر -ج
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 استنزاف العديد من الموارد الطبيعية، والتوسع على حساب األراضي الزراعية الخصبة.ألن التحضر يؤدي إلى 

 ؟ما أبرز المشكالت التي يعاني من ا الغالف الحيوي -3

 : ا الغالف الحيويز المشكالت التي يعانيأبر 

 .الزحف العمراني على حساب األراضي الزراعية -أ 

  .التبدل النباتي -ب

 .االنقراض -ج

 .تدمير مناطق صيد األسماك -د

 زيادة السمية واإلفراط في استخدام ال رمونات المصنعة. -ه

 أكمل الشكل اآلتي: -4

 الجفاف. ،األعاصير ،الفيضانات ،لالزالز  ،العوامل الطبيعية: البراكين

 التوسع في الزراعة. ،الرعي الجائر ،التوسع العشوائي للمدن ،: التلوث البيئيالعوامل البشرية
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع الواردة في المفاهيم والمصطلحات  يتعرف -

 ن مشكالت الغالف الجوي.بيِّ يُ  -

 .يذكر مصادر تلوث ال واء -

  لمشكالت الغالف الجوي.يقترح حلواًل  -

 أهمية المحافظة على الغالف الجوي. عيي -

 خريطة مفاهيمية.، عملالأوراق ، فلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ

  :المفاهيم والمصطلحات

 الحامضية. تلوث ال واء، الضباب الدخاني، الجزر الحرارية، األمطار

 :واالتجاهات القيم

 همية المحافظة على الغالف الجوي.أيدرك  -

 ن اتجاهات إيجابية نحو العمل التعاوني.كوِّ يُ  -

   :التدريس استراتيجيات

 )الحوار والمناقشة(. التعلم التعاوني ،العمل الجماعي )التعاوني( ،(السؤال والجوابالتدريس المباشر )

 

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                     .مشكالت الغالف الجوي                                  
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 تعلم القبلي:ال

 :على الطلبة السؤال اآلتيتتضمن طرح جلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 في الغالف الجوي؟  اسلبً  أث رتما االختراعات التي *  

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

 :على الطلبة سئلة اآلتيةاأل وذلك بطرح ،(السؤال والجواب)استراتيجية التدريس المباشر  ماستخدا -4

 ؟تلوث ال واءب المقصودما  *

 كيف يحدث تلوث ال واء؟ *

  ؟ما أبرز مشكالت الغالف الجويمن الكتاب المدرسي،  (34في الصفحة )الوارد ( 4-4بالشكل ) مستعيًنا *

 من تلوث ال واء في بيئتك؟ للحد مقترحاتكما  *

الشكل  تأمل وذلك بتوزيع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم الطلب إلي م، التعلم التعاونياستراتيجية  ماستخدا -5
سئلة األ تحوي ،مجموعةورقة عمل على كل ثم توزيع ، من الكتاب المدرسي (35في الصفحة )الوارد ( 4-5)

 : اآلتية

 ؟لوث ال واءما المصادر الطبيعية لت *

 ما المصادر البشرية لتلوث ال واء؟ *

 ا في منطقة سكنك؟ثيرً أهذه المصادر أكثر ت أي   *

  للحد من تلوث ال واء.اقترح حلواًل  *
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 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -6

ثم توزيع أوراق العمل علي ا مجموعات،  ثالث إلىالطلبة  يعوذلك بتوز ، العمل التعاونياستراتيجية  ماستخدا -7
 كاآلتي:

 (.1المجموعة األولى: ورقة العمل رقم ) -

 (1 رقم عمل الورقة 

 تكون ظاهرة الضباب الدخاني.ت كيف وضِّح -1

 ظاهرة الضباب الدخاني.لاذكر اآلثار الصحية  -2

 الضباب الدخاني. تكو نسباب أبيِّن  -3

 ثير هذه الظاهرة.أللحد من ت قائاقترح طر  -4

 (.2المجموعة الثانية: ورقة العمل رقم ) -

 (2 رقم عمل الورقة 

 .الجزر الحرارية عرِّف -1

 ل الجزر الحرارية.سبب تشك   وضِّح -2

 ان جزيرة حرارية.وسط مدينة عمّ  ُيَعد    :فسِّر -3

 (.3المجموعة الثالثة: ورقة العمل رقم ) -

 (3  رقم عملالورقة 

 األمطار الحامضية.تكون ت كيف وضِّح -1

 :فسِّر -2

 في المدن الصناعية الكبرا. األمطار الحامضية ظاهرةتحدث  
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 للحد من هذه الظاهرة. اقترح حلواًل  -3

الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم  -8
 ل م.تقديم التغذية الراجعة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :عالجي نشاط 

 مصادر تلوث ال واء.ُتوضِّح خريطة مفاهيمية  أنشئ

    :إثرائي نشاط 

 ا عن اآلثار السلبية لتلوث ال واء.اكتب تقريرً 

  :التقويم

 األداء.التقويم المعتمد على  استراتيجية التقويم: 

 سلم التقدير اللفظي. :أداة التقويم 

 ضعيف جيد اجيد جد   ممتاز المعيار/ المجال الرقم

     .يتعرف مف وم تلوث ال واء -1

     .شكالت الغالف الجوييذكر م -2

     .د مصادر تلوث ال واءعدِّ يُ  -3

     .ن آثار مشكلة األمطار الحامضيةبيِّ يُ  -4

     . لمشكالت الغالف الجوييقترح حلواًل  -5
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   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

 رة باتباع ما يأتي:نتشار هذه الظاهالحد من ويمكن ا .تلوث ال واءتتكون األمطار الحامضية نتيجة ل

استخدام وسائل النقل العام، أو المشي، أو ركوب الدراجات، والتقليل ام السيارات الخاصة، و التقليل من استخد 
 وطاقة الرياح. ،الطاقة الشمسية مثل: ،استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئةو من استخدام الك رباء، 

   :إضافية تعلم مصادر

 .م2001 ،بيروت ،دار الن ضة العربية ،1 ط ،الجغرافية الطبيعية أسس ،راضي وأبفتحي  -

 .م2008 ،، مكتبة الرشد، الرياض1 ، طالمعاصرة خرون، جغرافية الموارد المائيةعبد الفتاح صديق وآ -

 :إجابات أسئلة الدرس

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

تحدث عندما تتفاعل و ن تلوث ال واء، م تي تنتجالالظواهر إحدا  الضباب الدخاني َعد  يُ الضباب الدخاني: 
 ،ومع وجود أشعة الشمس .ثاني أكسيد النيتروجين نةً كوِّ أكاسيد النيتروجين مع بخار الماء في الغالف الجوي مُ 

في صحة سلًبا هذه الظاهرة  ُتؤثِّر .يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع ال يدروكربونات من عوادم السيارات
 العديد من المشكالت الصحية، مثل أمراض الج از التنفسي.له تسبب اإلنسان، و 

مخالف لما حول ا من توزيع في درجة الحرارة في  على نحوالجزر الحرارية: مناطق ترتفع في ا درجة الحرارة 
 االتجاهات.مختلف 

على حساب المكونات غريبة على مكونات ال واء، أو تغير نسبة أحد المكونات دخول مادة جديدة تلوث ال واء: 
 األخرا.

  للحد من هذه المشكلة.األمطار الحامضية، ثم اقترح حلواًل  تشك لسباب أ وضِّح -2

 .التوسع في األنشطة الصناعية :سباب تشك ل األمطار الحامضيةأ
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 :للحد من هذه المشكلة المقترحة الحلولمن 

للتقليل من انبعاث ثاني أكسيد  ممحطات الطاقةوفي المصانع و  ،على عوادم السيارات (فالتر) وضع مصاف   -أ
 .الكربون

 عن التجمعات السكانية والغابات والنباتات الطبيعية. اإقامة المنشآت بعيدً  -ب

 ما أسباب حدوث الضباب الدخاني؟ وكيف يمكن مواج ت ا؟ -3

بيدات الحشرية استخدام الم ،محطات الطاقة ،عوادم السيارات ،المصانع :أسباب حدوث الضباب الدخاني
 .يائيةواألسمدة الكيم

للتقليل من انبعاث ثاني  موفي المصانع ومحطات الطاقة ،فالتر على عوادم السيارات بوضعيمكن مواج ت ا 
 أكسيد الكربون.

 .الجويمدا مساهمة العوامل الطبيعية والبشرية في تدهور الغالف  وضِّح -4

عن تدهور الغالف الجوي وما يتبع تلك العوامل من آثار  تعد العوامل البشرية هي المسؤولة بشكل مباشر
 مضاعفة والتي تكون عادة أكبر من قدرة الطبيعة على استيعاب هذه الملوثات.

اضافة إلى ذلك هناك عدد من المصادر الطبيعية التي تس م في تلوث البيئة من مثل البراكين والغبار واالتربة 
 وحرائق الغابات والمراعي. 

 أبرز المشكالت البيئية في الغالف الجوي. اذكر -5

 الضجيج.و تآكل طبقة األوزون، و األمطار الحامضية، و تلوث ال واء،  :أبرز المشكالت البيئية في الغالف الجوي

 ؟ما أهم الظواهر الناتجة عن تلوث ال واء -6

 طار الحامضية.األمو الجزر الحرارية، و الضباب الدخاني،  :أهم الظواهر الناتجة عن تلوث ال واء

 ذكر أهم المصادر البشرية التي تؤدي إلى تلوث ال واء.ا -7
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االستخدامات و ، وسائل النقل والصناعةو وقود، احتراق ال :أهم المصادر البشرية التي تؤدي إلى تلوث ال واء
 النفايات الصلبة.و المنزلية، 

 

 ؟ما النتائج المتوقعة لمشكلة األمطار الحامضية -8

موت األسماك، و ، واختفاء الغاباتياه الشرب والغابات، تلوث م :وقعة لمشكلة األمطار الحامضيةالنتائج المت
 تآكل المنشآت.و 
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع المفاهيم والمصطلحات الواردة في يتعرف  -

 ف أنواع التلوث المائي.صنِّ يُ  -

 يذكر مصادر التلوث المائي. -

 بيئة.ن مفاتيح حماية البيِّ يُ  -

  للحد من تلوث مصادر المياه.يقترح حلواًل  -

 :واألدوات المصادر  

 . فلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ

  :المفاهيم والمصطلحات

 التلوث المائي، التشريعات البيئية، التربية البيئية، اإلدارة البيئية الحكيمة.

 :اتواالتجاه القيم

 خطورة التلوث المائي. عيي -

 ن اتجاهات إيجابية نحو حماية البيئة.كوِّ يُ  -

   :التدريس استراتيجيات
 العمل التعاوني. ،التدريس المباشر )خرائط مفاهيمية(

 

  

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                   . ائيالتلوث الم                                   
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :على الطلبة السؤال اآلتيتتضمن طرح جلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 زارة المياه على إجراء فحوصات للمياه بشكل دائم؟ لماذا تحرص و *  

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

في مف وم التلوث  مناقشت مثم ، من الكتاب المدرسي (40قراءة الفقرة األولى في الصفحة )إلى الطلبة  توجيه -4
  .المائي

  .أنواع التلوث المائيعن خريطة مفاهيمية  عملالطلبة  الطلب إلى -5

وذلك بتوزيع الطلبة إلى مجموعات، ثم لكل طالب مساحة(،  :استراتيجية التعلم التعاوني )أسلوب ماستخدا -6
عمل  فرد في ا إلىكل  توجيهمنتصف ا، ثم عمل دائرة في  ى أفرادهاطلب إلثم الكل مجموعة ورقة بيضاء،  منح
 من محيط الدائرة إلى الخارج، بحيث تكون له مساحته الخاصة بالتعبير. خط 

 : على الطلبة السؤال اآلتي طرح -7

 ما مصادر التلوث المائي؟ * 

المخصص، ثم  إجابته في المكانإلى تدوين  من مكل  توجيه، ثم في اإلجابة لتفكيرل واحدة دقيقةالطلبة  منح -8
 . اإلجابات بصورة جماعية مناقشة

 اتباع الخطوات اآلتية:  إلىوذلك بتوجيه الطلبة الكرسي الساخن، استراتيجية  ماستخدا -9

 .دوائرنصاف الجلوس على شكل أ - 

 الكرسي. جلس في منتصف الدائرة علىلي ،جابة، ولديه رغبة في الحوار واإلا بالدرسمًّ ل  ا مُ ا قائدً طالبً  اختيارهم -

 على الكرسي.  في الجلوس تناوبالأسئلة، ثم  إعدادطلب إلى الطلبة ال -
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اآلثار الصحية لتلوث ب احسب الترتيب المنطقي لموضوعات الدرس، بدءً  ثم طرح ا ،الطلبة أسئلة صياغة -
 ملوثة.المياه ال تكو نأسباب و تباع ا للحد من تلوث مصادر المياه، االمياه، واإلجراءات التي يمكن 

  في ا. الطلبة ةناقش، ثم معن األسئلة إجابة الطالب -

، ثم توزيع الم ام علي ا مجموعات إلى ثالثالطلبة  وذلك بتوزيع، العمل التعاونياستراتيجية  ماستخدا -10
 :كاآلتي

 التشريعات البيئية.البحث في موضوع  :األولىالمجموعة  -

 بية البيئية.التر البحث في موضوع : الثانيةالمجموعة  -

 اإلدارة البيئية الحكيمة.البحث في موضوع : الثالثةالمجموعة  -

الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم تقديم  -11
 التغذية الراجعة ل م.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم:

  .داءالتقويم المعتمد على األ :استراتيجية التقويم  

 .رصدال: قائمة أداة التقويم  

 ال نعم المعيار/ المجال الرقم

   يتعرف مف وم التلوث المائي. -1
   ف أنواع تلوث المياه.صنِّ يُ  -2
   يذكر مصادر تلوث المياه. -3
   آلثار الصحية المترتبة على تلوث المياه.ا نبيِّ يُ  -4
   مفاتيح حماية البيئة. بيِّنيُ  -5
    للحد من تلوث مصادر المياه.يقترح حلواًل  -6
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  :عالجي نشاط 

 تلوث المياه. مصادر ُتوضِّحخريطة مفاهيمية  أنشئ

    :إثرائي نشاط 

 عن مفاتيح حماية البيئة. ابشبكة اإلنترنت، اكتب تقريرً  مستعيًنا

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

ألن ذلك  مز علي ا كل مواطنركِّ ولويات التي يجب أن يُ من أهم األ ةدوري صورةتنظيف خزانات المياه ب ُيَعد  
 تعلقلتخلص من بعض الرواسب التي في ا ةدوريالالتنظيف  تس م عملية .هبسالمته وبصحتأساًسا مرتبط 
أو أوساخ متطايرة  ،أو أتربة ،كائنات حية إغالق الخزانات باستمرار للحيلولة دون وصول أيِّ  ويجببالمياه، 
 إلي ا. 

   :إضافية تعلم مصادر

 .م2010موسوعة التلوث البيئي، دار دجلة للنشر والتوزيع،  سحر حسين،

 :إجابات أسئلة الدرس

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

 صورةب أو رائحته ،أو طعمه ،، بحيث يتغير لونهاءتغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية الم التلوث المائي: أي  
 ا في الكائنات الحية، ويجعل المياه غير صالحة لالستخدام.سلبً  ُيؤثِّرما  مأو غير مباشرة ،مباشرة

 رف الصحي: مياه المجاري المستخدمة في المنازل أو المباني العامة.مياه الص

وتزويدهم بالمعرفة والم ارات والقيم الالزمة  ،التربية البيئية: تنمية وعي المواطنين بالبيئة والمشكالت المتعلقة ب ا
 لحماية البيئة.

 ما مصادر تلوث المياه؟ -2
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الحيوانات و مياه الصرف الصحي، و مخلفات المزارع، و الكري ة، الروائح و النفايات، هي: مصادر تلوث المياه 
 تسرب النفط.و ، المعالجات الكيميائيةو  وسائل النقل،و المصانع، و والنباتات الميتة، 

 أكثر أسباب األمراض المنتشرة في العالم؟المياه الملوثة  ُتَعد  لماذا  -3

ورية للجميع, وبالتالي وجود مياه ملوثة وتناول ا يعد ألن تناول المياه ضرورة ملحة لجميع البشر وهي حاجة ضر 
 سبب مباشر لألمراض.

 ؟ما أهم اإلجراءات التي يمكن اتباع ا للحد من تلوث مصادر المياه -4

 :أهم اإلجراءات التي يمكن اتباع ا للحد من تلوث مصادر المياه

 مما يلقى في المصارف والحمامات. حذرال -أ

 سمدة.دام المبيدات واألاإلفراط في استخعدم  -ب

 تنظيف القمامة القريبة من الشواطئ. -ج

 من األمراض الناتجة عن تلوث المياه. ابعضً  عدِّد -5

 االلت ابات التنفسية.و الطفح الجلدي، و الديدان، و األميبيا، و التيفوئيد،  :من األمراض الناتجة عن تلوث المياه
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع والمصطلحات الواردة في  يتعرف المفاهيم -

 ن األهمية االقتصادية للبحر الميت.بيِّ يُ  -

 انحسار مياه البحر الميت.سبب ر فسِّ يُ  -

 يذكر األضرار الناجمة عن انحسار مياه البحر الميت. -

 أهمية مشروع ناقل البحرين. نبيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(التخطيط )ال قالماللوح األبيض، أ الكتاب المدرسي، اللوح والطباشير,
 الطبيعية(، محركات البحث.خريطة العالم ، الطبيعية ردناألخريطة ، الخرائط الجدارية )العالم

 :المفاهيم والمصطلحات

 انحسار مياه البحر الميت، حفر اإلذابة، مشروع ناقل البحرين.

 :واالتجاهات القيم

 درك األهمية االقتصادية للبحر الميت.ي -

 أهمية مشروع ناقل البحرين. عيي -

   :التدريس استراتيجيات

 .االستقصاء وحل المشكالت ،التعلم التعاوني ،(السؤال والجوابالتدريس المباشر )

 

   .مشكلة انحسار مياه البحر الميت

 والمحيطات

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                  
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

  (:KWL)ية جلسة عصف ذهني باستخدام استراتيج التم يد للموضوع بتنظيم -1

 ؟ماذا تعلمت ؟عرفأماذا أريد أم  ؟ماذا أعرف

   

 على اللوح. خاصته والنتاجات عنوان الدرس كتابة -2

، ثم توزيع الم ام مجموعات إلى خمسالطلبة  وذلك بتوزيعالتعاوني واالستقصاء، استراتيجية العمل  امستخدا -3
 :علي ا كاآلتي

 االقتصادية للبحر الميت. األهمية البحث في :األولىالمجموعة  -

 األسباب الطبيعية والبشرية النحسار مياه البحر الميت. البحث في: الثانيةالمجموعة  -

 عامي في الفترة الممتدة بين مراحل انحسار مياه البحر الميتفي  -بالصور – البحث: الثالثةالمجموعة  -
 .م(2050م(، و)1960)

 ر المترتبة على انحسار مياه البحر الميت.األضرا البحث في: الرابعةالمجموعة  -

 مشروع ناقل البحرين.  البحث في: الخامسةالمجموعة  -

الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم تقديم  -4
 التغذية الراجعة ل م.

ة مناقشمن الكتاب المدرسي، ثم ( 49ر( في الصفحة ))فك الوارد في بند سؤالالحل الطلبة  الطلب إلى -5
 . فيما بين م اإلجابات
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  :عالجي نشاط 

 العوامل الطبيعية والبشرية النحسار مياه البحر الميت. ُيبيِّن جدواًل  أنشئ

    :إثرائي نشاط 

 الميت. انحسار مياه البحرمشكلة هم الحلول المقترحة للحد من أا عن اكتب تقريرً 

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

العالم،  فيأهمية  من أكثر مناطق االستشفاء البيئي أنه ينم ذلكياح والمواطنللس وج ة عالجيةالبحر الميت  ُيَعد  
ة كبريتي ماء عيون توجد فيهإذ  مما يمتاز به من خصائص مناخيةل ميتصدر قائمة مدن السياحة العالجية وهو

 بحسب لالستشفاء البيئي اعالميًّ  امركزً  ُيَعد  ة، و األمراض الجلدي بخاصةو  من األمراض، ى الشفاءتساعد عل
 .منظمة الصحة العالمية

 

 ويم:التق

  القلم والورقة. :استراتيجية التقويم  

 اختبار قصير.: أداة التقويم  

 .ح المقصود بمشروع ناقل البحر الميتوضِّ  -1

  :اآلتية جملال الفراغ بما هو مناسب في أكمل -2

  ... .و:...، البحر الميت خصائصبرز أمن  -أ

 ... .و:...، من العوامل الطبيعية النحسار مياه البحر الميت -ب

 :... . ضرار الناجمة عن انحسار مياه البحر الميتمن األ -ج

 .مشروع ناقل البحرينمن أهداف اذكر هدفين  -3

 



 

122 

 

   :إضافية تعلم مصادر

 .م2010األردن والتحدي البيئي، دار الشروق للنشر والتوزيع،  جابر، أبونزار 

 :إجابات أسئلة الدرس

 ي:المقصود بكل مما يأت وضِّح -1

 حفر اإلذابة: حفر نشأت في المناطق التي تراجعت عن ا مياه البحر الميت.

بنقل مياه البحر األحمر إلى البحر الميت  م وذلكمشروع ناقل البحرين: مشروع إلنقاذ البحر الميت من االنحسار
إنشاء  طريق نعالعجز المائي في األردن  سد م بغيةالبحر األحمربالبحر الميت ناقل مائي يربط  عن طريق

 ، وتوليد الطاقة الك ربائية.البحر الميتفي مياه الافظة على منسوب محطات التحلية، والمح

-1960المساحة، ومنسوب المياه بين عامي ) :صف التغيرات التي حدثت للبحر الميت من حيث -2
 (.م2000

 م.2000اد بعد عام ، إال أنه ز ام منتظمً 1960التراجع في مستوا سطح البحر الميت منذ عام كان 

 .ر مياه البحر الميتاانحس سبب فسِّر -3

أهم ا: جفاف منطقة البحر الميت، وتراجع  ،مجموعة من العوامل الطبيعيةنتيجة مياه البحر الميت  تر انحس
المغذية للبحر الميت من أهم ا: تحويل مياه الروافد  ،مجموعة من العوامل البشريةنتيجة وكذلك  .األمطار هطل
 في الشرب والزراعة والصناعة. االغربي لالستفادة من الجانب الشرقي و  انبالج

 اآلثار البيئية واالقتصادية المترتبة على انحسار مستوا سطح مياه البحر الميت. حدِّد -4

ات انتشار حفر اإلذابة واالنزالق :اآلثار البيئية واالقتصادية المترتبة على انحسار مستوا سطح مياه البحر الميت
 األرضية، وزيادة درجة االنحدار، وعدم استقرار السفوح والمنحدرات المحاذية له.

 ؟البحر الميت -ما أهم أهداف مشروع ناقل البحر األحمر -5
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، إنشاء محطات التحليةبالعجز المائي في األردن  سد :البحر الميت -أهم أهداف مشروع ناقل البحر األحمر
 توليد الطاقة الك ربائية.و ، حر الميتبالمحافظة على منسوب مباه الو 

 اذكر أبرز المحطات الرئيسة لمشروع ناقل البحرين. ،(18-4ا بالشكل )مستعينً  -6

محطة امتصاص البحر األحمر وضخه، محطات تصريف مياه  :أبرز المحطات الرئيسة لمشروع ناقل البحرين
 محطات تعزيز ضخ المياه العذبة.و ، اقة الك رومائية للمياه العذبةمحطات الطمثل: البحر وضخ ا، 
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في  -

 يذكر الخصائص المشتركة للقطاع الزراعي في الوطن العربي. -

 مشكالت الزراعة في الوطن العربي. ُيوضِّح -

 لوطن العربي.استراتيجيات تنمية الزراعة في ا نبيِّ يُ  -

 أهمية األمن الغذائي للدولة. عيي -

 :واألدوات المصادر  

 خريطة مفاهيمية.، فلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ

 :المفاهيم والمصطلحات

 اإلنتاجية الزراعية، االكتفاء الذاتي، األمن الغذائي.

 :واالتجاهات القيم

 همية القطاع الزراعي في حياة اإلنسان.أ عيي -

 أهمية االكتفاء الذاتي للدولة. عيي -

   :التدريس استراتيجيات

   .مشكلة الغذاء في الوطم العربي         

 والمحيطات

 :عنوام الدرس حصة واحدة.                                  
 

 :          عدد الحصص
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التعلم التعاوني )الحوار والمناقشة، العمل في  ،(السؤال والجوابالعمل في الكتاب المدرسي، التدريس المباشر ) 
 .مجموعات(

 

 إجراءات التنفيذ:

 التعلم القبلي:

 :على الطلبة يناآلتي ينالسؤالتتضمن طرح عصف ذهني  جلسةتنظيم  -1

 خرا؟ أة و سعار المواد الغذائية بين فتر أ على اهل تالحظ ارتفاعً *

  .سبب هذا االرتفاع فسِّر* 

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    ى اللوحكتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته عل -3

 :على الطلبة طرح السؤال اآلتيذلك ب، و (السؤال والجواب)استراتيجية التدريس المباشر امستخدا -4

 ما الخصائص المشتركة للقطاع الزراعي في الوطن العربي؟  *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -5

، ثم توزيع الم ام علي ا مجموعات إلى ثالثالطلبة  وذلك بتوزيعالتعلم التعاوني، ية استراتيج استخدام -6
 :كاآلتي

 معوقات الزراعة في الوطن العربي. البحث في: األولىالمجموعة  -

 مشكلة انخفاض نسبة األراضي الزراعية في الوطن العربي. البحث في: الثانيةالمجموعة  -

 أهمية تحقيق الدولة لالكتفاء الذاتي.  البحث في :الثالثةالمجموعة  -

 لتنفيذ الم ام. ابوصفه ميسرً  تجول المعلم بين المجموعات -7
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الطلب إلى أفراد كل مجموعة عرض النتائج التي يتوصلون إلي ا أمام أفراد المجموعات األخرا، ثم تقديم  -8
 التغذية الراجعة ل م.

 ترحة لمشكلة الغذاء في الوطن العربي. للتوصل إلى حلول مق مجلسة عصف ذهني تنظيم -9

قراءة الفقرة إلى الطلبة  ذلك بتوجيهو  ،التدريس المباشر )العمل في الكتاب المدرسي(استراتيجية  استخدام -10
 .لوضع الغذائي في األردنمناقشة اثم  من الكتاب المدرسي، (54في الصفحة ) الواردة خيرةاأل

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التقويم

 األداء.التقويم المعتمد على  راتيجية التقويم:است 

 سلم التقدير العددي. :أداة التقويم 

 1 2 3 المعيار/ المجال الرقم

يذكر الخصائص المشتركة للقطاع الزراعي في الوطن  -1
 العربي.

   

يقارن بين أسباب انخفاض اإلنتاجية الزراعية في الوطن  -2
 العربي.

   

    فاء الذاتي.يتعرف مف وم االكت -3

    ن استراتيجيات تنمية الزراعة في الوطن العربي.بيِّ يُ  -4

    ن مف وم األمن الغذائي.بيِّ يُ  -5
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  :عالجي نشاط 

دارية،  نتاجية الزراعية في الوطن العربينخفاض اإلال اآلتية سباباأل صنِّف إلى معوقات طبيعية، وتكنولوجية، وا 
 :واجتماعية

أساليب الري الحديثة، مطار، السياسات الحكومية، الزحف العمراني على األراضي الزراعية، انخفاض كميات األ
 جرة.، ال التقنيةإلنتاج اطرائق الجفاف، 

 معوقات اجتماعية معوقات إدارية معوقات تكنولوجية معوقات طبيعية

    

    

 

    :إثرائي نشاط 

غذية والزراعة لألمم المتحدة األهداف االستراتيجية لمنظمة األ عن اتقريرً  اكتببشبكة اإلنترنت،  مستعيًنا
(FAO.)   

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

المصدر األساسي للغذاء، وتعمل على توفير فرص ُتمثِّل ألن ا  مدولة في أيِّ  ام مًّ  ااقتصاديًّ  انشاطً الزراعة  د  عَ تُ 
 ،القطنمثل:  ،الصناعةفي إذ تدمج منتجات ا  مللعديد من المشروعات اماليًّ  امصدرً  ُتَعد  و ، للمتعطلين عنهعمل 
بتخفيف  متحد من انجراف التربةو ه، فيألكسجين برفع مستوا ا مب السكر، وتحد من نسبة التلوث في ال واءوقص

  م في تحقيق األمن الغذائي القومي.حدة الرياح، وتس

   :إضافية تعلم مصادر
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 .م2009، ، تحديات األمن الغذائي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، سالم اللوزين

 

 :إجابات أسئلة الدرس

 اآلتية: المقصود بالمفاهيم والمصطلحات وضِّح -1

 على مواردها الخاصة. ااعتمادً على تأمين حاجات ا من الغذاء  االكتفاء الذاتي: قدرة الدولة -أ

على الغذاء الكافي األمن الغذائي: توافر اإلمكانات المادية واالقتصادية واالجتماعية لكافة السكان للحصول  -ب
 الصحي.

 بالكيلوغرام. ارً قد  محصول مُ  احة من األرض من أيِّ اإلنتاجية الزراعية: مقدار ما تنتجه وحدة المس -ج

  مما يأتي:كالًّ  فسِّر -2

 ال توجد دولة في العالم تنتج جميع أنواع اإلنتاج الزراعي والحيواني. -أ

لتنوع في اإلنتاج الزراعي والحيواني ا ألن مال توجد دولة في العالم تنتج جميع أنواع اإلنتاج الزراعي والحيواني
األقاليم  جميعوجد دولة تتوافر في ا تال و بالتنوع في األقاليم المناخية والبيئات الطبيعية المالئمة لإلنتاج، يرتبط 

 المناخية.

%  5,8ا، في حين يزداد االست الك بمعدل % سنويًّ  3,6يزداد إنتاج الغذاء في الوطن العربي بمعدل  -ب
 ا.سنويًّ 

م ا% سنويًّ  5,8ا، في حين يزداد االست الك بمعدل % سنويًّ  3,6دل يزداد إنتاج الغذاء في الوطن العربي بمع
 ا النخفاض اإلنتاجية الزراعية في الوطن العربي.نظرً 

 ا.كغم عالميًّ  320كغم، في حين تبلغ  249تبلغ إنتاجية الدونم الواحد من القمح في الوطن العربي  -ج

وجود ا لنظرً م اكغم عالميًّ  320كغم، في حين تبلغ  249ي تبلغ إنتاجية الدونم الواحد من القمح في الوطن العرب
 واالجتماعية. ،واإلدارية ،والتكنولوجية ،مجموعة من المعوقات الطبيعية

 ق في ا الوطن العربي االكتفاء الذاتي.ما أهم المنتجات الغذائية التي حق   -3
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 واألسماك. ،واتاالخضر  :ذاتيق في ا الوطن العربي االكتفاء الأهم المنتجات الغذائية التي حق  

 ل مشكلة الغذاء في الوطن العربي.حاذكر مجموعة من المقترحات ل -4

 :ل مشكلة الغذاء في الوطن العربيحمن المقترحات ل

 .تطوير العمل العربي المشترك في قطاع الزراعة -أ

 .وتحسين إنتاج األعالف ،اع المراعيتطوير قط -ب

 .يةتطوير قطاع الثروة الحيوان -ج

 .ثمار في مشاريع التنمية الزراعيةالستإلى اتوجيه رأس المال العربي  -د

 أنظمة الري. تحسين -ه
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 :النتاجات

 الدرس.موضوع يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة في  -

 يذكر أشكال الطاقة. -

 أهم مصادر الطاقة في الوطن العربي. نبيِّ يُ  -

 ذي يواجه األردن في قطاع الطاقة.ال ر التحديفسِّ يُ  -

 ن أهمية الصخر الزيتي لألردن. بيِّ يُ  -

 :واألدوات المصادر  

طلس ، أطلس األردن المدرسي، أفلوماستر(التخطيط )ال قالمالكتاب المدرسي، اللوح والطباشير, اللوح األبيض، أ 
 السياسية(، محركات البحث. ربيوطن العخريطة ال، الطبيعية ردناألخريطة ، الخرائط الجدارية )العالم

 :المفاهيم والمصطلحات

 .الطاقة، األمن الطاقي، الصخر الزيتي

 :واالتجاهات القيم

 للدولة. ةة تحقيق أمن الطاقأهميعي ي -

 يدرك أهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة. -

   :التدريس استراتيجيات

 ،النشاطعن طريق التعلم  ،عرض األمثلة ،والمناقشة( را)العمل في الكتاب المدرسي، الحو  التدريس المباشر
 .التفكير الناقد ،التعلم التعاوني ،العصف الذهني

   .الطاقة في الوطم العربي         

 والمحيطات

 :عنوام الدرس حصتام.                                  
 

 :          عدد الحصص
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 إجراءات التنفيذ:

 :الحصة األولى

 التعلم القبلي:

 :على الطلبة السؤال اآلتيتتضمن طرح جلسة عصف ذهني تنظيم  -1

 اقة المتجددة النظيفة؟ ا إلى استخدام مصادر الطلماذا تلجأ دول العالم تدريجيًّ  *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -2

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -3

 ومناقشة ة،أمن الطاقمف وم الطاقة، و   وملتعرف مف م(سؤال والجوابال)استراتيجية التدريس المباشر  ماستخدا -4
 . من ماأهم ما يتعلق بكل في الطلبة 

شكال الطاقة أ وضِّحرسم خريطة مفاهيمية تُ إلى الطلبة  وذلك بتوجيهالخرائط المفاهيمية، استراتيجية  ماستخدا -5
 المتعددة. 

الشكل بتوجيه الطلبة إلى تأمل  وذلك، (العمل في الكتاب المدرسيالتدريس المباشر )استراتيجية  ماستخدا -6
جابة األسئلة التي تليه. ، و من الكتاب المدرسي (57في الصفحة )الوارد ( 4-23)  ا 

 مصادر الطاقة في الوطن العربي. عرفلت معرض األمثلةاستراتيجية  ماستخدا -7

طرح األسئلة من الكتاب المدرسي، ثم ( 58في الصفحة )الوارد ( 24-4تأمل الشكل )إلى الطلبة  توجيه -8
 :علي ماآلتية 

 ؟الدول العربية مصدرة للطاقة أي   *

 ؟ل ا مستوردةو  ،للطاقةمنتجة الدول العربية  أي   *

  ؟الدول العربية مستوردة للطاقة أي   *
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 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -9

السؤالين طرح ن الكتاب المدرسي، ثم م( 59في الصفحة )الوارد ( 25-4تأمل الشكل )إلى الطلبة  توجيه -10
 :علي م اآلتيين

 ؟مليون طن (35)است لكت أكثر من الدول العربية  أي   *

  ؟مليون طن (15)است لكت أقل من الدول العربية  أي   *

 االستماع إلى إجابات الطلبة، ثم مناقشت م في ا، وكتابة الصحيح من ا على اللوح. -11

 . الطلبة ذكرهاالتي ي الصحيحة األمثلة ثم تضمينه ،جدول على اللوح رسم -12

 :ختاميالتقويم ال

  السؤالين اآلتيين على الطلبة:طرح  -1 

 ؟األمن الطاقيبما المقصود *              

 غير المتجددة. مصادر الطاقة و  ،مصادر الطاقة المتجددة :اذكر مثالين على كل من*             

 الحصة الثانية:

 لقبلي:التعلم ا

 .الدرس الحاليبربط الدرس السابق التم يد للموضوع ب -1

 .    كتابة عنوان الدرس والنتاجات خاصته على اللوح -2

 :على اللوحالعبارة اآلتية  كتابةبوذلك استراتيجية العصف الذهني،  ماستخدا -3

أفكارهم،  مناقشت م في، ثم  اللتفكير في دةواح دقيقة الطلبة ثم منح "،كبيًرا اقطاع الطاقة في األردن تحديً  مثِّليُ " 
 على اللوح.  ثم كتابت ا

الشكل  أملت وذلك بتوزيع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم الطلب إلي م ،التعلم التعاونياستراتيجية  ماستخدا -4
جابة األسئلة التي تليه.و  من الكتاب المدرسي، (60في الصفحة )الوارد ( 4-26)  ا 
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الشكل بتوجيه الطلبة إلى تأمل  وذلك، (العمل في الكتاب المدرسيالتدريس المباشر )راتيجية است ماستخدا -5
جابة األسئلة التي تليه.، و من الكتاب المدرسي (61في الصفحة )الوارد ( 4-27)  ا 

الشكل  تأملالطلب إلي م على الطلبة، و  اآلتية عملالورقة  وذلك بتوزيعالتفكير الناقد، استراتيجية  ماستخدا -6
  :(، ثم اإلجابة عن أسئلة ورقة العمل28 -4)

 ؟ما المقصود بالصخر الزيتي *

 :فسِّر *

 للطاقة في األردن. ام مًّ  ااستراتيجيًّ  االصخر الزيتي مصدرً  ُيَعد   

 زيتي في األردن.وجد في ا صخر ياذكر أربعة أماكن  *

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التقويم 

 األداء.التقويم المعتمد على  جية التقويم:استراتي 

 سلم التقدير اللفظي. :أداة التقويم 

 ضعيف جيد ممتاز المجال/ المعيار الرقم

    .األمن الطاقييتعرف مف وم  -1

    .يتعرف أشكال الطاقة -2

    .ر التحدي الذي يواجه قطاع الطاقة في األردنفسِّ يُ  -3

    .يتيح مف وم الصخر الز وضِّ يُ  -4

ا للطاقة ا م مًّ ا استراتيجيًّ يعد الصخر الزيتي مصدرً  -5
 .في األردن
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  :عالجي نشاط 

 :وغير متجددة ،آلتية إلى متجددةمصادر الطاقة ا صنِّف -

 رض.، الغاز، الطاقة النووية، جوف األالبترول، الشمس، الرياح

 غير متجددة مصادر طاقة متجددة مصادر طاقة

  

  

  

 

 ؟كبيًرا اتحديً  األردنفي قطاع الطاقة  ُيَعد  لماذا  -

    :إثرائي نشاط 

 لصخر الزيتي.ا وجودهم مناطق أعلى خريطة األردن الصماء  عيِّن

   :العامة والحياة الموضوع بيم الربط

الطاقة المتجددة في األردن، الذي يعتمد الطاقة  مشروعاتمشروع الطاقة الشمسية )شمس معان( أحد أكبر  ُيَعد  
يقوم  .تخفيف عبء تكلفة الطاقة المستوردةبغية  مالنظيفة لتحقيق جزء من استراتيجية االعتماد على الطاقة

متاز معان تمدينة أن  م ذلكالطاقة الشمسية مثل: إلنتاج الك رباء من المصادر المتجددةعلى استخدام  المشروع
 من أعلى النسب العالمية.نسبت ا  د  عَ تُ  إشعاعات شمسية بوجود
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   :إضافية تعلم مصادر

ب الجغرافية المن جية موسوعة السماك إلصدارات الكت ،دراسة إقليمية" :جغرافية الوطن العربي" محمد السماك،
 .م2018الحديثة، 

 

 :إجابات أسئلة الدرس

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

حبيبات ناعمة ذات لون أسود أو  في صورةالصخر الزيتي: صخر رسوبي يحتوي على مواد عضوية صلبة  -أ
 ى نفط.بني، قابلة لالحتراق أو التقطير، ولم تكن عوامل الحرارة والضغط كافية لتحويله إل

 اجات ا من الطاقة من المصادر المختلفة.مين حأعلى ت لدولةل ةمستمر القدرة ال: األمن الطاقي -ب

 الطاقة: القدرة على بذل شغل أو عمل ما. -ج

 قارن بين الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة من حيث: -2

 الديمومة. -أ

 التأثير في البيئة. -ب

 ير في البيئةالتأث الديمومة وجه المقارنة

 .وصديقة للبيئة ،نظيفة .ومستمرة ،متجددة :الطاقة المتجددة

وغير قابلة  ،غير متجددة :الطاقة غير المتجددة
 .للتعويض

 .ملوثة للبيئة

 ما يأتي: فسِّر -3

 ا للطاقة في األردن.ا م مًّ استراتيجيًّ  االصخر الزيتي مصدرً  ُيَعد   -أ



 

136 

 

من مخزونات  يحتياطاالا الرتفاع حجم نظرً  ما للطاقة في األردنا م مًّ تراتيجيًّ ُيَعد  الصخر الزيتي مصدًرا اس
 ما يجعل األردن ثاني أغنى دولة باحتياطاته بعد كندا. (ممليار طن 70-60)الصخر الزيتي 

  .ا بالغ الصعوبةردن في العقد األخير تحديً ل قطاع الطاقة في األشك   -ب

بسبب افتقار األردن إلى مصادر محلية ا بالغ الصعوبة العقد األخير تحديً  ردن فيل قطاع الطاقة في األشك  
الحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة لبناء المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والخدمية، والتزايد و للطاقة، 

 .االسكاني، وارتفاع سعر المشتقات النفطية عالميًّ 

 طة األردن أهم خمس مناطق يوجد في ا الصخر الزيتي.على خري حدِّدثم  ،(28-4استعن بالشكل ) -4

 سواقة. ،خان الزبيب ،منطقة خو ،الريشة ،وادي العرب

 ن على خريطة الوطن العربي ما يأتي:عيِّ  -5

 الدول العربية المصدرة للنفط. -أ

 ليبيا، الجزائر، السعودية، العراق، اإلمارات، ُعمان.

 لطاقة.ا لالدول العربية األكثر است الكً  -ب

 األردن، السودان، الصومال، المغرب، موريتانيا.

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

 :الوحدةإجابات أسئلة 

 المقصود بكل مما يأتي: وضِّح -1

حبيبات ناعمة ذات لون أسود أو  في صورةصخر رسوبي يحتوي على مواد عضوية صلبة الصخر الزيتي: 
 غط كافية لتحويله إلى نفط.بني، قابلة لالحتراق أو التقطير، ولم تكن عوامل الحرارة والض

على الغذاء الكافي توافر اإلمكانات المادية واالقتصادية واالجتماعية لكافة السكان للحصول األمن الغذائي: 
 الصحي.

 على مواردها الخاصة. ااعتمادً على تأمين حاجات ا من الغذاء  قدرة الدولةاالكتفاء الذاتي: 

تحدث عندما تتفاعل و ن تلوث ال واء، م تي تنتجالظواهر الإحدا ني َعد  الضباب الدخايُ الضباب الدخاني: 
 ،ومع وجود أشعة الشمس .ثاني أكسيد النيتروجين نةً كوِّ أكاسيد النيتروجين مع بخار الماء في الغالف الجوي مُ 

ي صحة فسلًبا ُتؤثِّر هذه الظاهرة  .يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع ال يدروكربونات من عوادم السيارات
 العديد من المشكالت الصحية، مثل أمراض الج از التنفسي.له اإلنسان، وتسبب 

مخالف لما حول ا من توزيع في درجة الحرارة في  على نحومناطق ترتفع في ا درجة الحرارة الجزر الحرارية: 
 االتجاهات.مختلف 

 صورةب أو رائحته ،أو طعمه ،يتغير لونه ، بحيثاءتغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية الم أي  التلوث المائي: 
 ا في الكائنات الحية، ويجعل المياه غير صالحة لالستخدام.سلبً  ُيؤثِّرما  مأو غير مباشرة ،مباشرة

ف أشعة الشمس جفِّ حتى تُ  كترَ تُ ، و المياه المالحة في ا زحجَ ي برك ضخمة تُ همناطق إنتاج الملح، و المالحات: 
 ا.ويبقى الملح خالصً  ،المياه

 مين حاجات ا من الطاقة من المصادر المختلفة.ألدولة على تل ةمستمر القدرة الأمن الطاقة: 

 ًرا بالكيلوغرام.قد  محصول مُ  مقدار ما تنتجه وحدة المساحة من األرض من أيِّ اإلنتاجية الزراعية: 

حيُ  ان تعميمً كوِّ  -2  العالقة بين كل مما يأتي: وضِّ

 ار الحامضية.أعداد السيارات واألمط -أ
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األمطار  تشك لتزداد نسبة ف ،خاصة ثاني أكسيد الكربونبو  ،كلما ازداد عدد السيارات زاد انبعاث الملوثات
 الحامضية.

 التلوث الجوي وتوجه العالم نحو استخدام الطاقة المتجددة. -ب

استخدام إلى توجه العالم  غير المتجددة ازدادنسب التلوث في الجو نتيجة استخدام مصادر الطاقة  تكلما ازداد
 مصادر الطاقة المتجددة.

 الزيادة السكانية وتوافر الغذاء. -ج

 كلما ازداد عدد السكان ازدادت الحاجة إلى مزيد من الغذاء.

 اإلفراط في استعمال المبيدات واألسمدة والتلوث المائي. -د

 ئي.كلما زاد اإلفراط في استخدام المبيدات واألسمدة زاد التلوث الما

 انحسار مياه البحر الميت واالستخدامات الصناعية. -هد

 كلما زادت االستخدامات الصناعية زاد معدل انحسار مياه البحر الميت.

 العبارات اآلتية: فسِّر -3

ا من مساحة األراضي المزروعة في الوطن % تقريبً  80ل الزراعة المعتمدة على األمطار ما نسبته شكِّ تُ  -أ
 العربي.

 ما من مساحة األراضي المزروعة في الوطن العربي% تقريبً  80ل الزراعة المعتمدة على األمطار ما نسبته شكِّ تُ 
 والبحيرات. ،األن ار :مثل ،ا لقلة مصادر المياه العذبة السطحيةنظرً 

 بسبب مرض اإلس ال على مستوا العالم. ا( طفل يوميًّ 1800تشير منظمة األمومة والطفولة إلى وفاة ) -ب

 م ذلك أنا بسبب مرض اإلس ال على مستوا العالم( طفل يوميًّ 1800تشير منظمة األمومة والطفولة إلى وفاة )
م كل ا أسباب رئيسة وقلة االهتمام بالنظافة الشخصية ،عن الصرف الصحي جموالتلوث النا ،تلوث مياه الشرب

 النتشار هذا المرض.
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 ي األردن.الصخر الزيتي ثروة وطنية كبيرة ف ُيَعد   -ج

-60)بين يتراوح من مخزون الصخر الزيتي  يحتياطاالألن  مُيَعد  الصخر الزيتي ثروة وطنية كبيرة في األردن
 ااستراتيجيًّ  امصدرً لذا يمكن استخدامه  مي أغنى دولة باحتياطاته بعد كنداثاناألردن ما يجعل  ممليار طن (70

 .لتوليد الطاقة الك ربائية والصناعات المتعددة

 ينتشر الضباب الدخاني بشكل كبير في المدن الضخمة. -د

ما  مازدياد حركة النقلو ز المصانع في المدن، بسبب ترك  ينتشر الضباب الدخاني بشكل كبير في المدن الضخمة 
 الضباب الدخاني. تكو نو  ،ز عوادم كل من ما في الغالف الجوييؤدي إلى ترك  

 قطاع الزراعي العامل الرئيس في المحافظة على الغالف الحيوي من التدهور.اإلدارة المستدامة لل ُتمثِّل -ه

ن أل مُتمثِّل اإلدارة المستدامة للقطاع الزراعي العامل الرئيس في المحافظة على الغالف الحيوي من التدهور
 مثل: ، ،البيئة فيؤثرة المست لك األكبر للمواد الم إن ا م إذتدهور التنوع الحيويل رئيسالعامل ال َعد  تُ الزراعة 
 ائية الزراعية.يوالمواد الكيم ،األسمدة

 تتكون العديد من حفر اإلذابة في المناطق القريبة من البحر الميت. -و

وفي ا تراكيب ملحية  ،ألن ا مناطق هشة متتكون العديد من حفر اإلذابة في المناطق القريبة من البحر الميت
ما  متذوب بفعل المياه العذبة التي تأتي إلى البحر الميت من مصادر متعددةكثيرة في طبقات األرض السفلية، 

دي  حفر اإلذابة. تشك لا إلى تؤدي الحقً  ،ألرضفجوات في طبقات ا وج 

 تس ل السباحة في مياه البحر الميت. -ز

 في مياهه.الملوحة  ةلزيادة نسبنتيجة  مبسبب ارتفاع كثافة المياهتس ل السباحة في مياه البحر الميت 

 كيف يمكن تنمية الزراعة في الوطن العربي؟ -4

 بعمل اآلتي:يمكن تنمية الزراعة في الوطن العربي 

 .تطوير العمل العربي المشترك في قطاع الزراعة -أ

 .األعالف وتحسين إنتاج ،تطوير قطاع المراعي -ب
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 .تطوير قطاع الثروة الحيوانية -ج

 .ثمار في مشاريع التنمية الزراعيةستالإلى اتوجيه رأس المال العربي  -د

 أنظمة الري. تحسين -ه

 دور مشروع ناقل البحرين في حماية البحر الميت من خطر االنحسار.بيِّن  -5

عادته إلى وضعه الطبيعي. ،االنحسار خطروحمايته من  ، م المشروع في إنقاذ البحر الميتسيس  وا 

 ربية حسب الجدول اآلتي:الدول الع صنِّف(، ثم 24-4استعن بالشكل ) -6

 الدول المستوردة للطاقة لها والمستوردة ،الدول المنتجة للطاقة الدول المصدرة للطاقة

 السعودية. -1

 الكويت. -2

 اإلمارات. -3

 مصر. -1

 تونس. -2

 سوريا. -3

 المغرب. -1

 األردن. -2

 السودان. -3

 

 أكمل الخريطة الذهنية اآلتية: -7

 

 

 

 

 

 

 :مشكالت الغالف الحيوي

 الزحف العمراني.

 .التبدل النباتي .االنقراض

 .الهرمونات المصنعة السمية الناجمة عن .تدمير مناطق صيد السمك
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