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الُمجتم ع    در س  الموطن عمتجُملا ، موضو عمتجُملا ،نطوملا ع ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي
ال  والمدنيّات  ثالثللصّف

الدر س  باستمرار   : موضو عمتجُملا ،نطوملا ع تغيير تشهد بيئتنا

المعلّمة  صفدي : م ع أنوار

بّث   منظومة
قُطريّة



اليوم   سنتعلمويلا ّم ?ماذا

بيئتنا      • ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي تحد انتئيب يف ث الت عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي التغييرات
والحاضر     • الماض عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي بين تغييرات
العكس         • ام المشاكسكعلا ما ل حسكعلا ما ّل السكعلا ما لكاشملا ّلح ى التغييرات تهدسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا هذه فهذسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا ه ?هسكعلا ما ل

مهّمة     • نُقاةّمهم ط طريةّمهم طاقُن ق الدر سعن موجةّمهم طاقُن قيرط نع سردلا ز
للتدّرب • مهّمة



للحّصة     نحّضر أةّصحلل رّضحن ن يجةّصحلل رّضحن نأ ب  ?ماذا



الهواء     نستنشةّمهم طاقُن ق نبدأ عمتجُملا ، أةّصحلل رّضحن ن  قبسكعلا ما ل
        ... المقصود   هو ما ونُفكّر المعروفة الُجملة نجد نُفكّرسويّا دوصقملا وه ام رّكفُنو ةفورعملا ةلمُجلا دجن ...ً هيّا

?فيها

" التغيير"                              ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي



بمتعة  بين:     نبدأ المشتر نيب ك هو ما
التالية  ?الصور



... القصير      المقط ع هذا نُشاهد بنا هيّا



سنتعلمويلا ّم  :اآلةّصحلل رّضحن ن منها-       عديدة عمتجُملا ، تغييرات تحد انتئيب يف ث بيئتنا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي



يُحدثها.  1 نتيجة   اإلنساةّصحلل رّضحن ن  تغييرات تحد انتئيب يف ُث  ظواهروتغييرات
طبيعية

سنتعلمويلا ّم  :اآلةّصحلل رّضحن ن منها-       عديدة عمتجُملا ، تغييرات تحد انتئيب يف ث بيئتنا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي



تحد انتئيب يف ُث.    2 التغييرات تحد انتئيب يف ُث   بُسرعةبع ثُدحت تارييغتلا ض وبعضها
ببُطء

سنتعلمويلا ّم  :اآلةّصحلل رّضحن ن منها-       عديدة عمتجُملا ، تغييرات تحد انتئيب يف ث بيئتنا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي



سنتعلمويلا ّم  تغييرات-     اآلةّصحلل رّضحن ن تحد انتئيب يف ث بيئتنا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي
: منها  عديدة عمتجُملا ،

وتغييرات   نُخطّطتغييرات.  3 شخ ص   يُخطّطلها لها
علينا       تؤثّر أةّصحلل رّضحن ّن الممكن ومن آخر



سنتعلمويلا ّم  تغييرات-     اآلةّصحلل رّضحن ن تحد انتئيب يف ث بيئتنا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي
: منها  عديدة عمتجُملا ،

وتغييرات     تحّلتغييرات.  4 قديمة أشياء  تُضيفمكاةّصحلل رّضحن ن
. قديمة   أشياء إلسكعلا ما لكاشملا ّلح ى



الّذي       من جةّمهم طاقُن قيرط نع سردلا زء بتطبيةّمهم طاقُن ق نقوم هيّا
التغيير      تحديد طريةّمهم طاقُن ق عن تعلّمناسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا ه

البط عمتجُملا ،نطوملا عوضوم يء   والتغيير السري ع



تحديد           طريةّمهم طاقُن ق عن تعلّمناسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا ه الّذي من جةّمهم طاقُن قيرط نع سردلا زء بتطبيةّمهم طاقُن ق نقوم هيّا
البط عمتجُملا ،نطوملا عوضوم يءوالتغيير  السري ع التغيير



يُحدثها      الت عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي التغييرات نُحدّد واآلةّصحلل رّضحن ن
تُحدثها     الت عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي والتغييرات اإلنساةّصحلل رّضحن ن

الطبيعة:



يُحدثها      الت عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي التغييرات نُحدّد تُحدثها   اإلنساةّصحلل رّضحن نواآلةّصحلل رّضحن ن وتغييرات
:الطبيعة



الماض عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي    بين تغييرات
والحاضر:

الصورتين     بين الفرنيتروصلا نيب ق هو ?ما



... نعرسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا هذه ف    أةّصحلل رّضحن ن المهمويلا ّم من

حسكعلا ما ّل          السكعلا ما لكاشملا ّلح ى تهدسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا هذه فغالبا دوصقملا وه ام رّكفُنو ةفورعملا ةلمُجلا دجن ...ً منطقتنا تشهدها الت عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي التغييرات هذسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا ه
المشاكسكعلا ما ل... 

عد د    بسب ددع ةدايز بزيا د ددع ة

المدينة   سكّا ةنيدملا ن

افتتا ح   قّررنا

جديد ددع ة  مدرسة
الزحمة   بسب ددع ةدايز ب

ف ةكرح يحركة  
ُقمنا   السير

الشارع  بتوسيعراشلا ع



... نعرسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا هذه ف    أةّصحلل رّضحن ن المهمويلا ّم من

... الُمعارضة     تلقسكعلا ما لكاشملا ّلح ى التغييرات بع ثُدحت تارييغتلا ض ولكن

إلقامة    ةماقإل ال

المراوح
قُرانا   ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي

توسي ع    ضد نحن
قد    فهذا الشار عمتجُملا ،نطوملا ع

بالبيئة   يّضر
والحيوانات



يحسكعلا ما ّل        سوسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا هذه ف الّذي التغيير حو ّلحي فوس يذّلا رييغتلا ل ُمختلفة آراء
: الحارة  ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي



الُمشكلة      هذسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا ه مثسكعلا ما ل حسكعلا ما ّل يُمكن ?كيف

إلينا   البلديّة التوّج انيلإ ه بإمكانكمويلا م
مجهودنا    نبذ ّلحي فوس يذّلا رييغتلا ُل وسوسكعلا ما لكاشملا ّلح ىلا تارييغتلا هذه ف

الجمي ع    يُرض عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي حسكعلا ما ّل لوجود



ونُجمسكعلا ما ل  نُنه عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي

: الدر س    هذا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي تعلّمنا

بطيئة         • ومنها سريعة منها كثيرة تغييرات منطقتنا ف عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي تحد انتئيب يف ث

طبيعية          • ظواهر نتيجة تحد انتئيب يف ُث اآلخر وبعضها اإلنساةّصحلل رّضحن ن يُحدثها التغييرات بع ثُدحت تارييغتلا ضمن

اشخانورخآ صآخروةّصحلل رّضحن ن           • ب انيلإ ه يقوموةّصحلل رّضحن ن اآلخر والقسمويلا م بها نقوم نحن التغييرات من قسمويلا م

إضافة           • عن عبارة يكوةّصحلل رّضحن ن اةّصحلل رّضحن ن وممكن يكوةّصحلل رّضحن ننجذري اةّصحلل رّضحن ن ممكن التغيير

تلقسكعلا ما لكاشملا ّلح ى           • ه عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي الدعمويلا م تلقسكعلا ما لكاشملا ّلح ى فمثلما الجمني ع عمتجُملا ، اةّصحلل رّضحن ننترض عمتجُملا ،نطوملا عوضوم ي يُمكن التغييرات ةماقإل ال

. الُمعارضةأحيانا دوصقملا وه ام رّكفُنو ةفورعملا ةلمُجلا دجن ...ً 
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علسكعلا ما لكاشملا ّلح ى    لكمويلا م ا شكر دوصقملا وه ام رّكفُنو ةفورعملا ةلمُجلا دجن ...ً
البّث  والتعليمويلا م     مشاهدة التربية وزارة لصالميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ح مطاح عمتجُملا ،  إنتاميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو حلاصل ،حاطم ج
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