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الم تقع على عاتقي مسؤولية التعرف على تنّوع ع:القيمالفكرة المركزية 

النبات والحيوان في بالدنا

:الربط مع الورشات والدروس

موقع بالدنا كجسر بين البحر واليابسة وبين ثالثة قارات جعلها ممر هجرة رئيسي لماليين الطيور تعلمنا  في الدرس السابق ان :للموضوع السابق

سوف نتعرف على اعداد األنواع النباتية والحيوانية ببالدنا واهمية الحفاظ عليها:الدرس الحالي 

دولة حديثة ذات كثافة سكانية بسوف نتحدث عن التصادم الناتج بين الحفاظ على الموارد وبين التنمية والتطوير :للدرس القادم 

الطالبيربطان

الميزةبين

يةالحقيقوالقيمة

للمنظومات

وبينالبيئية

بلدناموقع

ينبالتقاءكنقطة

القارات

اعالم النبات والحيوان في بالدن-اسم الدرسالهدف

تقييم

مصطلحات 

اساسية

الستمرارضروريةحاجةهوالتطويربأنالطالبيفهمان.1

حياتنا

اجاتالحتيوفقاجديدةسكنيةبلدةألنشاءالطالبيخططان.2

.الطبيعةعلىالمحافظةمراعاةمعالفرد

مساهمةملتقىارضكونهالبالدنابأنالطالبيعرفان.3

والحيواناتالنباتاتتنّوعفيكبيرة

منطقةمنبالقربتضررتمناطقعنالطالبيبحثان.4

طيطللتخأفكاربلورةويحاولالتطويرعملياتنتيجةسكناه

ذلكيمنعانشأنهمنالذيالسليم

سير الدرس حسب االهداف

لقاء بحر –نقطة التقاء القارات –مناخ 

نقطة التقاء –منظومة بيئية -ويابسة

الطبقة االحيائية-المناخات
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تلخيص
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قطةكنبلدناموقعوبين

القاراتبينالتقاء

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

رة رئيسي موقع بالدنا كجسر بين البحر واليابسة وبين ثالثة قارات جعلها ممر هجبعد ان تعّرفنا على

لخريف ومرة لماليين الطيور خالل فترتين بالسنة الواحدة من الشمال البارد الى افريقيا الدافئة بفصل ا

.أخرى خالل عودتهم بالربيع
ى الالذيقارات والبحر مع اليابسة , بالدنا كنقطة التقاء مناخاتسوف نتعرف على :لدرس الحاليا

فيها منظومات بيئية مميزة مثل النباتاتطورتالتيوجود تنّوع من التربة والظروف المناخية 

.والحيوانات 

:سير الفعالية

:يقوم المعلم بعرض المواضيع التي سيتم التطرق اليها في هذا الدرس : المرحلة االولى

בתי גידולوبين تطوير الالحيائيةربط بين مركبات الطبقة -1

في بالدناالنباتات والحيواناتلتنوع בתי גידולالربط بين بين تعداد -2

نامالحظة اسهام بالدنا كنقطة التقاء بين القارات بازدياد الثرة النباتية والحيوانية في بالد-3

مقارنة بمساحة بالدنا مدخل الى التنوع الحيوي في بالدنا-4
القادمة ولالجيالالوعي ألهمية الحفاظ المنظومة البيئية لنا -5

سئلة التي ثم االجابة عن األوممشاهدة فيلم قصير لمبادرة للحفاظ على الحيوانات المائية :المرحلة الثانية

تليه  

وإعطاء مهمة بيتية تلخيص الدرس :المرحلة الثالثة

https://www.youtube.com/watch?v=7YRJ6yO95ng:1إمكانية 

:2إمكانية 

عالم النبات والحيوان في بالدنا-اسم الدرس
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:مناقشة معضلة 

:تخطيط وحدة التدريس

:عالقة المعلم بالطالب 

:  استجابة شخصية

:تطوير المهارات 

:البحث المعرفي

:مشاركة الطالب 

مسؤوليتنا الجماعية 

الحفاظ على التنوع 

الحيوي في بالدنا

:ادراكية

:شخصية

:אישיבין

ورشة ملتقى الطبيعة

https://www.youtube.com/watch?v=7YRJ6yO95ng
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/non-classroom-learning-environments/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/find-answers-solutions-non-routine-locations/
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تلخيص

الطالبيربطان

مةوالقيالميزةبين

الحقيقية

يةالبيئللمنظومات

ابلدنموقعوبين

نبيالتقاءكنقطة

القارات

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

:الفعاليةسير
تكوينعلىبالدنافيللمناخكبيرالتأثيرالعنبالشرحالمعلميقوم:االولىالمرحلةفي

لتشكيعلىيؤثرحيث.األرضيةالكرةسطحعلىآخرمكانأيمثلالطبيعيةالمناظر

عرضمع)اإلنسانيوالنشاطوالحيوانالنباتوأنواعالتربةتكونوعلىالطبيعيةالمناظر
(المالئمةالخارطة

ا منظومات المناظر الطبيعية الرئيسية في بالدنيقوم المعلم بالشرح عن :الثانية المرحلة في 

:مع عرض الخارطة المناسبةحسب المناخ الذي يسودها 

مناخ البحر األبيض المتوسط -1

( . أو المناخ الجاف) المناخ الصحراوي -2

(القفار )يوجد بين المناخين منطقة انتقالية يسودها مناخ شبه جاف -3

كله في المرحلة الثالثة يقوم المعلم بالتطرق الر التنوع البيولوجي في بالدنا والتهديد الذي يش

كل واحدة من النظم البيئية وكيفية الحفاظ عليه فىالنشاط اإلنساني على التنوع البيئي 
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رابط + كما بالشريحة الثانية  

بالشريحة األولى البورتال

من تعزيز الشخصية الى 

المبادرة والسلوك الفعال 

ورقة المهارات + كما بالشريحة الثانية 

المرفقة 

:1إمكانية 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheLand/Page

s/the%20land-%20introduction.aspx

:2إمكانية 

ورشة ملتقى الطبيعة

عالم النبات والحيوان في بالدنا-اسم الدرس

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheLand/Pages/the%20land-%20introduction.aspx


تلخيص

افتتاحية

سير الدرس

ينبالطالبيربطان

والقيمةالميزة

ماتللمنظوالحقيقية

قعمووبينالبيئية

اءالتقكنقطةبلدنا

القاراتبين

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

:1مكانية إ
:2إمكانية 

:سير الفعالية 

:  المرحلة االولى

:الثانيةالمرحلة

:الثالثةالمرحلة

ورشة ملتقى الطبيعة
اعالم النبات والحيوان في بالدن-اسم الدرس

ي يقوم المعلم بمراجعة قصيرة مع الطالب حول ما تم تعلمه حتى اآلن ف

ت بين عن موقع بالدنا كنقطة التقاء للمناخا–بطريقة التسلسل الدرس

ثالث قارات الذي أدى الى تنوع بالمنظومة النباتية والحيوانية

االن يحاول المعلم والطالب ان يفهموا كيف يمكن ربط االمور التي تم 

تعلمناها في درس اليوم مع الدرس السابق

البيئي النسان المزدوج على التنوعتاثيراالستنتاج الذي سنتوصل اليه هو 

وبالتالي على  الطبقة االحيائية 

الذي نقوم بسؤال الطالب كيف وما هو دوورنا في الحفاظ على هذا التنوع البيئي

.غنمت فيه بالدنا 

:ادراكية

:شخصية

:אישיבין

الطبيعة مستعارة من أبنائنا 

وليست موروثة من أجدادنا

بمسؤوليتنا الحفاظ عليها 

تالالبوررابط + كما بالشريحة الثانية  

بالشريحة األولى 



التقييم

افتتاحية

سير الدرس

الطالبيربطان

يمةوالقالميزةبين

الحقيقية

ئيةالبيللمنظومات

ابلدنموقعوبين

ينبالتقاءكنقطة
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الهدف

تلخيص

مدخل للمعلم

:1مكانية إ
:2مكانية إ
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بالشريحة األولى البورتال

من ورقة القيم المرفقة

ورقة المهارات + كما بالشريحة الثانية 

المرفقة 

ورشة ملتقى الطبيعة

عالم النبات والحيوان في بالدنا-اسم الدرس

مهمة 

للطالب

(:ممكن أيضا محّوسبة)عمل بيتية ورقة •

ا ان مدرسية التي نستطيع من خاللهبمبادرهفكر •

ةنقلل من الضرر ونحافظ على الطبقة االحيائي

https://drive.google.com/file/d/1s6wDM73k1fTkqKlCva3FITSGQHJvmTLw/view?usp=sharing


عالياتمالحق وف



عدد األنواع في بالدنا



وي تأثير األنشطة اإلنسانية على التنوع الحي: المعضلة 



العالم بدون انسانيديوف



البيئيهالتنوع في المنظومات 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1255711
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1253865
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1253778
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1253576
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1253187
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1253875
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1243971
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1239689
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1233652
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1228501
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1226577


جبال ايالت

الحولةخالجليل األعلى وجبل الشي

النقب
الجليل الغربي والبحر

طبريا

من تنوع مناخات الى تنوع بالمناظر الطبيعية 





فيلم قصير لمبادرة في الحفاظ على السالحف البحرية

https://www.youtube.com/watch?v=7YRJ6yO95ng

1-ما هو رأيك في المبادرة التي عرضت احداثها في الفلم ؟

_____________________________________________

_____________________________________________

2-الى أي مدى كنت ستقوم بمبادرة مشابهه في بلدك ؟

_____________________________________________

_____________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=7YRJ6yO95ng




الحفاظ على التنوع البيئي

 ولوجيافتتاح مؤتمر التنوع البي" سيمفونية الحياة

مستقبل غذائنا يعتمد على التنوع البيولوجي

نباتات بالدنا

افالم

 סדנת מפגש טבע-הטיוליםמינהלתאתר

ח"מרכז נועם של

التنوع البيولوجي وأهميته

 اسس بقاءنا-المنظومات البيئية

كيف نحافظ على البيئة

مواد مساعدة للمعلم

مالحق
مواد تعليمية

https://youtu.be/yvNfuGCZyck
https://youtu.be/6wIAYuE357c
https://youtu.be/FqljZhvrrB4
https://youtu.be/qTGYtuw8PH8
file:///C:/Users/samer/Documents/קבצי%20Outlook
https://www.noam-community.org.il/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/ecoarab133-148.pdf
http://www.environment.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/EducationAndEnv/Documents/Sustainability7-9Grade/Sust7-9Brochre2.pdf
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9

