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الطبيعةملتقى

افتتاحية

سير الدرس

تلخيص

مهارات

قيم

تطبيق

مواد تعليمية

مصادر للتوّسع

مواد مساعدة 2

ابسة موقع بالدنا كجسر بين البحر واليمدخل للمعلم

وبين ثالثة قارات جعلها ممر هجرة 

ين رئيسي لماليين الطيور خالل فترت

بالسنة الواحدة من الشمال البارد الى

مرة افريقيا الدافئة بفصل الخريف و

.أخرى خالل عودتهم بالربيع

ي كثير من هذه الطيور تفضل البقاء ف

ا بالدنا صيفا وشتاء مما يجعل بالدن

مميزة عن غيرها بوفرة اعداد الطيور 

.المهاجرة والمقيمة

الفكرة المركزية 

3

،تجميع معلومات من مصادر مختلفة 

فحص الظواهر ،طرح أسئلة وبحث 

والتفسيرات 

-الهجرةواسبابطريقوفهمتحليل*

خريطة

دى تحديد نقاط القوة والضعف والميول ل* 

.الطالب

مهارات
أنتمي ألسرة المجتمع ومعرفة البالد •

مسؤوليتنا الجماعية الحفاظ على التنوع 

 .الحيوي في بالدنا

مثالالطيورعلىاحافظأنكطالبمبادرتي

خاصةالصيففيلهاالماءتوفير

القيم

:الربط مع الورشات والدروس

  .والبحراليابسةلقاء،مناخاتلقاء،القاراتباقيمعاللقاءنتيجةبالدنافيالحيويللتنوعالتطرقتمالسابقالدرسفي:ربط بالموضوع السابق 

  .لهجرتهاكممرلبالدنااختيارهاواسبابببالدناالطيورتنوعوخاصةلبالدناخاصةميزةاضفتالتيواللقاءاتبالدناموقعأهميةسنعرض:في هذا الدرس 
.بالدنافيوأعدادهاوكمياتهاأنواعها  .والحيواناتالنباتاتتنوع(الحيويالتنوععنسنتعلم  :القادمالدرسفي

بمسؤوليتي التعرف على عالم

الحيوان الغني والمميز في 

ظاهرةعلىتعرفال  .بالدنا

الطيوروأنواعالطيورهجرة

لهجرةبالدناأهميةومعرفة

الطيور

الهدف

1

حدودبالطيور: اسم الدرس

تقييم

مصطلحات اساسية

3الدرسرقم

 .والمميزاتالجغرافيبالدناموقع :افتتاحية

،توضيح،مناقشة،وهجرتهاالطيورعنقصيرقيلممشاهدة

 .المقيمةوالطيورببالدناالمهاجرةالطيورانواععنالتعرف

وسبةمحمهمةوحلقصيرةقطعةأوقصيرفيلمطريقعنتلخيص

.بيتيةمهمة-وظيفة

سير الدرس حسب االهداف

،الحياتيةالبيئة،الطيورهجرة

لقاء،الطيورمميزات،صعوبات

مقيمةطيور،القارات



افتتاحية

سير الدرس

تلخيص

الم بمسؤوليتي التعرف على ع

الحيوان الغني والمميز في 

ظاهرةعلىتعرفال  .بالدنا

الطيوروأنواعالطيورهجرة

لهجرةبالدناأهميةومعرفة

الطيور

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

:افتتاحية

فييالحيوللتنوعالتطرقتمالسابقالدرسفي:السابقبالموضوعربط:السابقالموضوعمعربط

.والبحراليابسةلقاء،مناخاتلقاء،القاراتباقيمعاللقاءنتيجةبالدنا

الطيورتنوعوخاصةلبالدناخاصةميزةاضفتالتيواللقاءاتبالدناموقعأهميةسنعرض:الحاليالدرس

لهجرتهاكممرلبالدنااختيارهاواسبابببالدنا

.الطيورمعنحلق–ציפוריםעםלטוסفيلمالمعلميعرض:االولىالمرحلة

ومميزاتهاالمقيمةوالطيورالمهاجرةالطيورعلىالتعرفالطالبعلى:الثانيةالمرحلة

.محوسبةمهمةحل،الدرستلخيص:الثالثةالمرحلة

الطيورمعنحلقفيلمعنومناقشةمحوسبةمهمة:1إمكانية 

الطيورأنواععنمحسوبةمهمة+قصيرفيلم:2إمكانية 

حدودبالطيور :اسم الدرس
رقم الدرس

3

اسم الورشة



سير الدرس

افتتاحية

تلخيص

ت

الم بمسؤوليتي التعرف على ع

الحيوان الغني والمميز في 

ظاهرةعلىتعرفال  .بالدنا

الطيوروأنواعالطيورهجرة

لهجرةبالدناأهميةومعرفة

الطيور

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

المناخات،االخرىالقارات:دولتنامعلقاءاتالثالثعرضطريقعنالسابقالدرسمعربط:األولىالخطوة

.البحرمعاليابسةومع

التطرقعماللقاءاتهذهنتيجةلبالدناخاصةكميزةالطيورعنقصيرفيديوبعرضالمعلميقومالثانيةالخطوة

لطيوراعلىبالتعرفسنتركزاليومدرسناوفيطيورفقطوليسونباتاتحيواناتتنوعهناكأنهباختصار

وركطيبالدنافيالطيورتواجدوسبب،لهجرتهاكطريقبالذاتبالدناالطيوراختارتولماذاجهةمن.وهجرتها

.مقيمة

الطيورههاتواجالتيوالمخاطرالهجرةعنالطالببمناقشةالمعلميقوم،للطيورالقصيرللفيديوالمعلمعرضبعد

لهذهالعربيةباللغةواالسمالصورطريقعناالنواعهذهعلىللتعرفبالتطرقيقومثمومن،هجرتهاخالل

)المالحقأنظر(الطيور

).الحجم،األرجل،المنقار(الطيورجسممبنىعنوبسيطسريعبشكلالتطرقيمكن:مالحظة

لهذهبالدناوأهمية،الهجرةخاللالطيورتواجهالتيوالمخاطرالهجرةلموضوعالمعلميدخلثم:الثالثةالخطوة

(المهاجرةللطيور"وغنيامن"كممرالهجرة )وخرائطالمساعدةالموادطريقعن.

44

مهارات

قيم

المناقشةخاللمنتطبيق

،المسؤولية،التركيز

،النجاح،المبادرة

.التعبير .التعاون

االفكاروابرازالمشاهدة

االموروتذويتالمركزية

.المهمة

رقم الدرس

3

اسم الورشة

حدودبالطيور: اسم الدرس

الدرسسير



تلخيص

افتتاحية

سير الدرس

الم بمسؤوليتي التعرف على ع

الحيوان الغني والمميز في 

ظاهرةعلىتعرفال  .بالدنا

الطيوروأنواعالطيورهجرة

لهجرةبالدناأهميةومعرفة

الطيور

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

55

مهارات

قيم

تطبيق
أولبيتافيأوالمدرسةفيالفعاليةتطبيقيمكن

الحاراتفي

،المسؤولية،النجاح،التحدي

،االنجاز،المشاركة،المبادرة

المحبة،العطاء

البحث،وهادفةصغيرةمشاريعانجاز

والتطور

ركممبالدناوأهميةاالساسيةالنقاطتحديدعلينا،الطيورمعنطير-نحلق.الفيلمعنالمناقشةبعد

خفيفوالتبالدناطيورعلىالمحافظةألهميةوالوعيلبالدنااالنتماءقيمةيعززوهذا .الطيورلهجرة

  .هجرتهاخاللتواجههاأنيمكنالتيالمخاطرمن
:سير الفعالية 

ذاءوالغالمياهتوفيرأجلمنوذلك،الطالببهسيقومالذيللعملصورالطالبامامالمعلميعرض

 .خاصةالصيففصلفيللطيور
 .خاصبشكلوالطيورالبيئةعلىالمحافظةأهميةادراك

  .كبيرةلمبادراتوتطويرهاصغيرةمبادرةتجاهالمسؤولية
،فةمختلوأماكنالمدرسةفيمتباعدةمحطاتعلىوتوزيعهواحدمجسممنأكثربناءيمكنمالحظة

 .محطةعلىمسؤولصفكليكونوأن
المالحقأنظر

 :للتلخيصسؤال
؟الحيةللكائناتايضاتنوعهناكهلبالدنا؟فيالموجودةالنباتاتعنتعرفماذا

رقم الدرس

3

اسم الورشة

حدودبالطيور :اسم الدرس



التقييم

افتتاحية

سير الدرس

بمسؤوليتي التعرف على عالم

الحيوان الغني والمميز في 

ظاهرةعلىتعرفال  .بالدنا

الطيوروأنواعالطيورهجرة

لهجرةبالدناأهميةومعرفة

الطيور

الهدف

تلخيص

مدخل للمعلم

66

مهارات

قيم

هاومشاركتموادتلخيصجديدةالياتطريقعنتطبيق

الطالبامام

حثالب،المبااله،المسؤولية،التعاون،المشاركة

،والتطوير

.جديدةمحوسبةالياتاستعمالمهارات

:مهمة

ربيالعاالسمومعرفةببالدناالطيورأنواععلىالتعرفعلىالطالبتساعدالمهمة 1 :امكانية

 .الخارجيةوأشكالهامميزاتها،لها

)امكانيتان (فورمالجوجلطريقعنمحوسبةمهمةعنعبارةبيتيةالمهمة

wordwall :امكانية .واالسمالطيورصورةبينمالئمة2

نعأكثرالتعمقبأهميةالطالبوتشجيعتحفيزالمعلمعلى :الحصةخاللاخرى :ثالثةامكانية

Padletالبادليتطريق؛عنامكانية .والبحثالمشاهدة،القراءةطريق :

صورةاضافةويمكنبالدنافيمعينطيرعنمعلوماتكتابةالطالبوعلىجديدةصفحةبناء

 .الطالبجميعمعوالمشاركةرابطأو

  .بيتيةكمهمةأوالحصةخاللللطالبأكثرالمالئمةالمهمةاختيارالمعلمبإمكان:مالحظة

رقم الدرس

3

اسم الورشة

حدودبالطيور: اسم الدرس



محوسبةمهام

:امكانيتانهناك

•https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl6ewtY7Xq-
7S1wsdSjGFHqiLOBE2Jr6iJ-slLGpDamZLrCg/viewform

•https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiU7-jRc3Fv9Gx2_JybVGe7ln-
T02SY6hpBtBI9WX834-B6Q/viewform

عالياتمالحق وف

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl6ewtY7Xq-7S1wsdSjGFHqiLOBE2Jr6iJ-slLGpDamZLrCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiU7-jRc3Fv9Gx2_JybVGe7ln-T02SY6hpBtBI9WX834-B6Q/viewform


الطيورهجرةفعالية

11رقم

C:\Users\Admin\Deskto

p\الطيورهجرة).ppt

.الطيورهجرةנדידה :מצגת 

ציפוורים

دروس ومواد محّوسبة : לטוס עם ציפורים 
https://www.youtube.com/watch?v=t5jB

GXlQY5Y

 :الحولةببحيرةالطيور
https://www.youtube.com/watch?v=8M6

PZhlGgv8&feature=emb_logo

)كريممحمدبعدسة :(المهاجرةالطيور

هجرتهاقبلبالدنافيالمهاجرةالطيورتحطلماذا

 :الفريقيا
https://www.youtube.com/watch?v=QXn

xWR5Q7NM

أفالم وعارضات

حدودبالطيور:مواد تعليمية 
مصادر خارجية

א' פעילות מס' 11-נדידת ציפורים -המשך.doc
א' פעילות מס' 11-נדידת ציפורים -המשך.doc
file:///C:/Users/Admin/Desktop/هجرة الطيور ).ppt
file:///C:/Users/Admin/Desktop/هجرة%20الطيور%20).ppt
ציפוורים (2).ppt
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=E2ymw84OARg&list=PL0jNba_X4L6yhkKim3v3S3UimG36HB9SK&index=1&t=320s
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بالدناموقع

منجزءبالدنا
اسياقارة

منجزءبالدنا
األوسطالشرق

احدىبالدنا
البحردول

األبيض
المتوسط

مناخاتلقاء

عةالطبيملتقى
معاللقاءات
بالدنا



نابالدموقعالطبيعةملتقى









خ منظومات المناظر الطبيعية الرئيسية في بالدنا حسب المنا

:الذي يسودها 

مناخ البحر األبيض المتوسط -1

( . أو المناخ الجاف) المناخ الصحراوي -2

يوجد بين المناخين منطقة انتقالية يسودها مناخ -3

(القفار )شبه جاف 

1

2

3

-الطبيعةملتقى

مناخاتلقاء





مركزةنقاط

الشكرعنللطبيعةبهنعبرمعرضتشكيلبصددنحن  .لإلنسانالطبيعةوفرتهاكثيرةومنافعحاجاتسدلبالدناالمميزالحيويالتنوع

.مواردمنلناتوفرهلماواالمتنان

 .الحيواناتتتمتع إسرائيل بالتنوع الكبير من النباتات و،ملتقى جغرافي ومناخيبالدناكون

ن وهذا. تحتاج الطيور إلى بيئة مناخية مالئمة وغذاء كاٍف في موسم التفريخ

.العامالن أساسيان في تعليل ظاهرة الهجرة في كثير من فئات الطيور

.فالهجرة هي سبيل بعض الطيور لضمان توافر الغذاء طوال السنةخرى،اتقوم فئات كثيرة من الطيور في شتى أنحاء العالم بهجرات مماثلة من قارة إلى 



الهجرةخريطة :الخريطةفعالية

ولةالجاسمأوالدولةعلممالئمة،الطيورمنهاتهاجرالتيالدولتحديد–تعيينالطالبعلى•
 .التاليةالشريحةفيالخريطةعلىوالموقع

 :الدولقائمة•





بالدنا 

جسرك

تنوع

المناخ

تنوع 

التضاريس  

الطيور المهاجرة 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nrea.gov.eg/Arabic/page71.htm&ei=NohvVN2FK4L4aoKzgIgN&bvm=bv.80185997,d.d2s&psig=AFQjCNFAT-Gd2Y8zljlSHCpFslw08rycBQ&ust=1416681804756414


فصل الشتاء في النصف عندما يحلالطيور؟تهاجرلماذا

الشمالي من الكرة األرضية 

تبدأ الثلوج بالتساقط 

فتغطي الغذاء الذي تتناوله الطيور 

ه من تجد الطيور ما تتناولاللذلكونتيجة

غذاء

تضطر للهجرة والبحث عن مصادرعندها

االرضيةالكرةفي النصفاخرىغذاء 

.الجنوبي

قت حيث يكون الفصل صيفا في ذلك الو

ونكانوحتى ابلذلك تهاجر منذ نهاية شهر 



حولهةالغور هو منطقة منخفضة بين مناطق مرتفع

لماذا تمر الطيور فوق الغور في بالدنا؟

الطيور التي تهاجر من أوروبا إلى أفريقيا تقطع آالف

حلة الكيلومترات خالل رحلتها الطويلة وتتعب خالل هذه الر

.خاصة في عملية الطيران عندما ترف بأجنحتها

.إلى تكون تيارات هوائية فوق الغوريؤدياهذ



يق خالل التيارات الهوائية تساعدها على الطيران دون الحاجة إلى أن تتعب نفسها في التحل
.الرحلة الطويلة

واها من جديد ثم بالمجمعات المائية التي تتوقف الطيور فيها لتستريح وتستجمع قيءالغور مل

.تكمل الرحلة إلى أفريقيا

 :ألنالغورفوق



للطيورالمياهوتوفيرالطيورجذبفعالية


