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ياةبحي  :موضوع الدرس طير

الصف السادس

م
ّ
نوال سالمه:ة/ مع المعل

منظومة بّث قُطريّة



?ماذا سنتعلم اليوم

يا"اليوم سنتعلم عن • ه طير "  بحي 

?  حد منكم ما معنى منسوب المياهأهل يعرف •
?ةبماذا تذكركم هذه الكلم

?   "خط أحمر"ومن منكم يعرف مصطلح 

ا وربمانحمر أخطان ةيمكن ان يكون للبحي  •
!خط أسوديوجديضاأ



?ةماذا يجب ان نحضى للحص



?هل تعلم

ق ي شمال شر
 
يا ف ه طير تقع بحير

ه للمياه أ وهي .شائيلإ كير بحير

ي ارض اشائيل
 
العذبه ف

م-212.1:ارتفاعها عن سطح البحر

كم166:مساحتها 

كم4:حجمها 

م43:عمقها

كم60:طول خط الساحل



ي سنوات ال 
ى
ي منسوب مياه الب90ف

ى
يا من تقلبات شديده ف ه طير ه عانت بحي  حي 

ي سنوات ال :  مثال 
ى
ي سنوات ال 2001-1999الجفاف ف

ى
.2011-2008وأيضا ف

ي 
ى
ر ف يا  يؤدي اىل ضى ه  طير   البيئيه مثال عىل تأثي  االنسان عىل المنظومه البيئيه لبحي 

.....  وضح المياه, البناء, ذلك التلوث



حوض بحيرة طبريا

ي ة طير ي مياه بحير
 
?امن أين تأت

تمعنوا بالمخطط الذي امامكم واكتبوا الجواب

.لقد كتبت بشكل صحيح

:مصادر المياه في بحيره طبريا

انهار1.

امطار-رواسب 2.

ذوبان الثلج 3.

رهينابيع مياه المالحه في قاع البحي4.



ان أحمران
ّ
خط

 أسود
ّ
وخط

:خط أحمر علوي•
-208.80متارارتفاع بال 

:خط أحمر سفلي •
-213متارارتفاع بال 

:سودالخط ال •
-214.87متارارتفاع بال 



ياطة بحير مستوى سطحجهاز يقيس ير



يا ه طير اهميه بحي 

وتها ا• ه وتشتهر بير ي حوض البحي 
ى
لسمكيه المتعددةهي خزان طبيعي للمياه المتجمعه ف

تعتير منتجع سياحي تجذب السواح من البالد  والسواح األجانب•

يانه المسيحيه وكما ايضا تحتضن المواقع األثريه والتاريخيه وبعض المزارات وخاصه للد•
ي كفار نحوم  وحديقه الطابغه: مثال 

ى
.الكنيسه ف



:مهمه

ه ط• يا ابحث عن البيانات لمنسوب بحي  ير
يا ه طير واكتب معلومات عن بحي 

يا قبل • ه طير ي 40ما هو ارتفاع بحي 
ى
سنه وف

اخر عشر سنوات

اح• نيت-: اقير ي االنير
ى
كلمات البحث ف

يا • ه طير منسوب مياه بحي 

يا• ه طير انخفاض منسوب مياه بحي 

بحث عن المعلومات



يا  ه طير 2018-1966بحير

خط احمر علوي

خط احمر سفلي 

ي 
 التاريخ 

 
المستوى االدت



• המלחת מי הכינרת בגלל אידוי המים ומי מעיינות 

מלוחים

• מחסור במים לשאיבה מהכינרת

• .פגיעה בדגים בבעלי החיים והצמחים

• שמתבססת על , פגיעה בתיירות ובעיר טבריה

يا بس• ه طير بب تبخر تمليح مياه بحي 
المياه وينابيع المياه مالحه

ه طير • يانقص مياه للضخ من بحي 

ر الصيد • .اتاتالحيوانات والنب, تضى

ي مدينه طير •
ى
ر السياحه ف ,  ياتضى

ه القائمه عىل البحي 

ي يمكن ان تك? ما هو حسب رأيكم
ون ما المخاطر النر

?انخفض المستوى تحت خط االحمر السفىلي اذا



سد دغانيا

تح منر تعتقد من المستحسن ف
ه طير  يا سد دغانيا  جنوب بحي 

?والسماح بتدفق المياه



واستنتاجإجمال

?ماذا تعلمنا اليوم

ياةتعلمنا عن بحي  • ي ةمائيةنها أكير بحي  أ-طير
ى
ف

ةو رسائيلإ  بحي 
ي العالمأدنى

ى
.ف

يا كل عام  حسةيتغي  مستوى بحي  #  ب هطول طير
ودية والجداولمطار السنوي وتدفق األاأل ةكمي

ياةبحي  ىلإبشكلردنونهر األ .طير

• 
 
سفىلي العلوي والْينحمر األ انتعلمنا عن الخط

 
ّ
يا  عىلةلنا رسما بيانيا لبحي  وحل ى طير . مر السنن 



ي التدرّ 
 
باستمر ف



نواصل
ي   

ي ها كننر
نر (ليراح)و حلمت حلما أيا بحي 

يا مياهها عذبةبحي   ي ارسائيل وهي األ ةطير
ى
كير ف

ة و  ي العالم األ البحي 
ى
رسائيل إجدا لسكان ةنها مهمإ.دنى ف

ب  , للصيد , الننا جميعا نستخدم مياهها للشر

.....لالستجمام

يا تزود حواىلي ثلث استهالك  ه طير اليوم بحي 

ي ارسائيل
ى
المياه ف

يا من الملوثات المختلةلذلك يجب حماي ه طير ي بحي 
ى
ةفجوده المياه ف



يا ة طير أمامك أسئله ملخصه عن بحي 

عليك االجابه عىل جميع االسئله

يا–1 ة طير ?أين تقع بحي 

ي إرسائيل ولمواطنيها خاصه-2
ى
يا ف ه طير تب ثالثة وأك, أكتب أهمية بحي 

يا ة طير ي بحي 
ى
?إستعماالت للمياه ف

ح ما هو الخط االحمر العلوي وما هو الحط االحمر السفىلي -3
?إرسر

يا تحت الخط -4 ة طير ما هي المخاطر من حدوث إنخفاض مياه بحي 
?االحمر السفىلي 

ي النهاية
 
ف
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