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ملتقى الطبيعة
الهدف
• يهدف الدرس الى حرص
االنسان على التطور في
مواجهة الطبيعة ,والحفاظ
على المساحات الطبيعية
• أن يفهم التالميذ مدى
المسؤولية الملقاة على
اإلنسان في المحافظة على
الموارد الطبيعية
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ۖ
رقم الدرس
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الفكرة المركزية

مدخل للمعلم
افتتاحية
سير الدرس

بالدنا كدولة حديثة ذات كثافة سكانية عالية،
لديها احتياجات تنمية وتطوير ال يمكن
تجاهلها .في الوقت نفسه ،ال ينبغي لنا السماح
بتدمير األماكن المفتوحة والمناظر الطبيعية
من خالل عمليات التطوير والتوسع العمراني.
في الوقت الحاضر ،نالحظ بأن هذه األمور
تتقلص لهذا يجب علينا التجند من اجل الحفاظ
على هذه الموارد والحفاظ اكثر على المنظر
الطبيعي من اجلنا واجل األجيال القادمة.

تلخيص
تقييم

2

الربط مع الورشات والدروس:

مهارات
• مشاهدة فيديوهات وطرح نقاش بين
الطالب من خالله ابداء آرائهم حول
موضوع نطور ام نحافظ
• تجميع معلومات من مصادر مختلفة
حول الموضوع وطرح أسئلة
واجراء نقاش.
• تحديد ميول الطالب من خالل
المحادثة حول المحافظة مقابل
التطور

مصطلحات اساسية

الحاجة في تطوير البالد ،حمم
بركانية ،سهل خصيب،
مستنقعات ،الغور الكبير ،االدوية
الثالث ،ينابيع ،نهر االردن

القيم
• المسؤولية في العمل من أجل الحفاظ على الطبيعة
والبيئة واالخذ بعين االعتبار احتياجات التنمية
والتطوير.
• االهتمام والفضول بقضايا بالدنا ومحاولة طرح
حلول لحل مشاكلها .
• تنمية المسؤولية واالهتمام بالطبيعة والمناظر
الطبيعية.

سير الدرس حسب االهداف
يفهم الطالب أن تطوير األرض هو حاجة وجودية .حيث يتزايد عدد
السكان ويتطلب المزيد والمزيد من الموارد المختلفة التي تتطلب
التطوير على حساب المساحات المفتوحة والموارد الطبيعية .
يخطط الطالب إلنشاء بلدة جديدة وفقًا الحتياجات اإلنسان ،مع
مراعاة الحفاظ على الطبيعة.
يحدد الطالب األماكن التي تضررت فيها الطبيعة في منطقة إقامته
نتيجة أنشطة التنمية ،وسيقوم بصياغة األفكار واالقتراحات
للتخطيط السليم الذي من شأنه منع ذلك ،من خالل صياغة مقترحات
إلعادة تأهيل المخاطر.

للموضوع السابق :التنوع الطبيعي الناتج عن ملتقى الطبيعة في بالدنا .
الدرس الحالي  :العمل على تخطيط المساحات للتطور العمراني مع االخذ بعين االعتبار المحافظة على الطبيعة
للدرس القادم :العمل من خالل اظهار قيم الطبيعة المتبقية والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها وإصالح وترميم ما تضرر منها.

مواد مساعدة
مهارات
قيم
تطبيق
مواد تعليمية
سع
مصادر للتو ّ

ملتقى الطبيعة
الهدف
اإللمام بمفاهيم المحافظةوالتطوير.
اجراء مناقشة حول عدد منالقضايا المتعلقة في المحافظة
والتطوير
صياغة االستنتاجات المؤيدةوالمعارضة للمحافظة
والتطوير ومعرفة المعضالت
حول هذا الموضوع

مدخل للمعلم
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افتتاحية :نتحدث لبضع دقائق عن اإلنسان والتنمية والتطور وعن التوتر مع الطبيعة.
أهمية التنمية لإلنسان  ،وأهمية التقدم  ،والتكنولوجيا  ،والنهوض باحتياجات اإلنسان مقابل الحفاظ
على الطبيعة  .ثم نتطرق لبعض المشاكل البيئية  ،والمحاولة في إيجاد حل وسط( .قد ال يكون هناك حل
وسط )

ربط مع الموضوع السابق :تناولنا في الدرس السابق االعتبارات(التنوع الطبيعي-الحيوانات
والنباتات) التي تلزمنا بالمحافظة على الطبيعة .في هذا الدرس سنضع المحافظة على الطبيعة مقابل
الحاجات الشرعية األخرى لبالدنا ففي بالد صغيرة مثل بالدنا تثور كل يوم من جديد المعضلة هل
نطور ام نحافظ ؟ هنا نفسح المجال امام الطالب لمواجهة قضية تبرز التوتر بين المحافظة والتطوير
كما وتقودنا الى االستنتاج بان الحل هو الحل الوسط والذي يوازن بين هاتين القيمتين.

مهارات

افتتاحية
سير الدرس
تلخيص
التقييم

الدرس الحالي :يتطرق هذا الدرس الى تخطيط المساحات للتطور العمراني مع االخذ بعين االعتبار
المحافظة على الطبيعة.

سير الفعالية:
المرحلة االولى :عرض فيلم قصير بعنوان" :פגיעה במגוון הביולוגי בישראל"
المرحلة الثانية :اجراء مناقشة بعد عرض الفيلم هل نحافظ ام نطور؟
المرحلة الثالثة :تلخيص واجمال أفكار واراء الطالب واالجابة عن األسئلة المطروحة
إمكانية  : 1عرض مقطع فيديو
إمكانية  : 2تأمل منظر قريب ومناقشته.

ادراكية :البحث عن حلول تفكيرية خارج األنماط الثابتة
شخصية :التعرف على الصفات الشخصية وتحديد نقاط القوة
والضعف وكيفية التعامل معها
اجتماعية :مساعدة االخرين واالستعانة بهم

االهتمام والفضول بحل القضايا والسعي للتميّز وإستخراج
القدرات
قيم

مناقشة معضلة  :تمثيل ادوارـ عرض قصة
تخطيط وحدة التدريس :التعلم خارج الصف – اليوم الميداني،
أدوات تكنولوجية
عالقة المعلم بالطالب  :لكل طالب وظيفة
استجابة شخصية :تقوية مهارات الطالب
تطوير المهارات :تقوية الشعور بالكفاءة وااليمان بالقدرة لدى
تطبيق
الطالب والبحث عن إجابات وحلول بطرق غير تقليدية
البحث المعرفي:
33
مشاركة الطالب  :تشجيع الطالب بالتداخل االجتماعي
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سير الفعالية

مدخل للمعلم
افتتاحية
سير الدرس

المرحلة االولى:
يطلب المعلم من احد الطالب قراءة قصة يوميات سهل الحولة ،هذه القصة كُتبت بأسلوب مشوق
ومثير لالهتمام الذي بدوره يحفز الطالب للتفكير خارج الصندوق وطرح أسئلة عديدة ومتنوعة
حولها ومناقشة القضايا التي تهدف اليها السطور ،بعد ذلك يناقش المعلم القصة متطرقا الى معضلة
تجفيف بحيرة الحولة بعد قيام دولة إسرائيل وذلك من خالل عرض الشرائح.

مهارات

المرحلة الثانية:
عرض معلومات عن بحيرة الحولة من خالل عارضة والتي تشمل :تجفيف البحيرة ،التنوع الحيوي
الموجود بمحيطها ،موقع البحيرة حسب خارطة بالدنا..
المرحلة الثالثة:
تقمص أدوار ،وتنفيذ تعليمات في مجاالت مختلفة حسب المطلوب.

قيم

تلخيص
تطبيق

التقييم

ادراكية :البحث عن حلول تفكيرية خارج األنماط
الثابتة
شخصية :التعرف على الصفات الشخصية وتحديد
نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل معها
اجتماعية :مساعدة االخرين واالستعانة بهم

االهتمام والفضول بحل القضايا والسعي
للتميّز وإستخراج القدرات
مناقشة معضلة  :تمثيل ادوارـ عرض قصة
تخطيط وحدة التدريس :التعلم خارج الصف – اليوم
الميداني ،أدوات تكنولوجية
عالقة المعلم بالطالب  :لكل طالب وظيفة
استجابة شخصية :تقوية مهارات الطالب
تطوير المهارات :تقوية الشعور بالكفاءة وااليمان بالقدرة
لدى الطالب والبحث عن إجابات وحلول بطرق غير تقليدية
البحث المعرفي:
مشاركة الطالب  :تشجيع الطالب بالتداخل االجتماعي
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نقاش ..
مهارات

المرحلة االولى :يقوم المعلم بمراجعة قصيرة مع الطالب حول ما تم تعلمه حتى اآلن في

مدخل للمعلم
افتتاحية
سير الدرس

تلخيص
التقييم

ادراكية :البحث عن حلول تفكيرية خارج
األنماط الثابتة
شخصية :التعرف على الصفات الشخصية
وتحديد نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل
معها
اجتماعية :مساعدة االخرين واالستعانة بهم

الدرس
المرحلة الثانية :يحاول المعلم مع الطالب فهم كيفية ربط االعتبارات (التنوع الطبيعي-

الحيوانات والنباتات) التي تلزمنا بالمحافظة على الطبيعة مع صياغة االستنتاجات المؤيدة

قيم

والمعارضة للمحافظة والتطوير وطرح المعضالت والحلول حول هذا الموضوع.
المرحلة الثالثة :كل طالب يعمل على تخطيط المساحات للتطور العمراني مع االخذ بعين

االعتبار المحافظة على الطبيعة.

تطبيق

االهتمام والفضول بحل القضايا والسعي للتميّز
وإستخراج القدرات

مناقشة معضلة  :تمثيل ادوارـ عرض قصة
تخطيط وحدة التدريس :التعلم خارج الصف –
اليوم الميداني ،أدوات تكنولوجية
عالقة المعلم بالطالب  :لكل طالب وظيفة
استجابة شخصية :تقوية مهارات الطالب
تطوير المهارات :تقوية الشعور بالكفاءة
وااليمان بالقدرة لدى الطالب والبحث عن
إجابات وحلول بطرق غير تقليدية
البحث المعرفي:
55
مشاركة الطالب  :تشجيع الطالب بالتداخل
االجتماعي
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مهمة:على كل طالب بناء مجسم من كرتون او أي مادة أخرى يبين

مهارات

من خالله تخطيط مساحات للتطور العمراني مع االخذ بعين االعتبار
مدخل للمعلم
افتتاحية

المحافظة على الطبيعة.
(عرض مقترح لتخطيط معين يراه مناسبا)
قيم

سير الدرس
مالحظة :ممكن تصوير الطالب فيديو خالل قيامه بالعمل متطرقا الى شرح

تلخيص
التقييم

ادراكية :البحث عن حلول تفكيرية خارج
األنماط الثابتة
شخصية :التعرف على الصفات الشخصية
وتحديد نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل
معها
اجتماعية :مساعدة االخرين واالستعانة بهم

بسيط عن مراحل العمل وفي النهاية ابداء رأيه بكل خطوة وبشكل عام اذا كان
هو من مؤيدي او معارضي المحافظة او التطوير.

تطبيق

االهتمام والفضول بحل القضايا والسعي للتم ّيز
وإستخراج القدرات
مناقشة معضلة  :تمثيل ادوارـ عرض قصة
تخطيط وحدة التدريس :التعلم خارج الصف –
اليوم الميداني ،أدوات تكنولوجية
عالقة المعلم بالطالب  :لكل طالب وظيفة
استجابة شخصية :تقوية مهارات الطالب
تطوير المهارات :تقوية الشعور بالكفاءة
وااليمان بالقدرة لدى الطالب والبحث عن
إجابات وحلول بطرق غير تقليدية
البحث المعرفي:
 66بالتداخل
مشاركة الطالب  :تشجيع الطالب
االجتماعي

مالحق وفعاليات

مواد تعليمية :اسم الدرس

محوسبة
دروس ومواد
ّ
سهل الحولة ما بين الماضي والحاضر

أفالم وعارضات

פגיעה במגוון הביולוגי בישראל
אגמון החולה

אגמון החולה מגוון ביולוגי
פגיעה באגמון החולה

مصادر خارجية

קרן קימת לישראל
אגמון החולה ויקיפדיה

.

بحيرة الحولة
• بحيرة الحولة كانت بحيرة صغيرة ،حلوة المياه ومحاطة بمستنقعات ،وقعت شمال بحيرة طبريا ،على مسار
نهر االردن.

• احتلت البحيرة مساحة  14كم مربع ،أما المستنقعات حولها فامتدت على مساحة  60كم مربع تقريبا .وكان
عمق البحيرة األقصى  6أمتار.
• تم تجفيف بحيرة الحولة بدءا  1950وحتى  ،1957وتحويلها إلى أرض زراعية.
• مشروع تجفيف بحيرة الحولة أدى إلى جفافها وتدمير الحياة البيئية فيها.

سهل الحولة قبل قيام دولة اسرائيل
• كانت بحيرة الحولة موطنا لنباتات افريقية قصبية أهمها نبات البردي الذي استخدمه
السكان في صنع الحصائر األرضية وتدعيم سقوف المنازل.
• تواجد في سهل الحولة العديد من القرى ،حيث اعتاش سكانها على تربية المواشي
واألشغال القصبية وصيد األسماك وزراعة القمح والشعير واألرز بأنواع مختلفة
وبكميات كبيرة نظرا لتوفر المياه الحلوة.
• كما زرعوا القطن وقصب السكر والذرة البيضاء والصفراء والخضروات بأنواعها
وأشجار الحمضيات والرمان.

سهل الحولة قبل قيام دولة اسرائيل
مباني 1885
بيع الحصائر 1940
نساء تحيك ورق البردى لصناعة
– الحصائر 1940

عيادة المالريا1938 ،

صيادون في بحيرة الحولة.1943 ،
جاموس يتمرغ في حفرة الطين1946 ،

التنوع الحيوي الذي حظيت به
بحيرة الحولة

نبات البردي

نباتات القصب واالسل ( عشب البرك )

قط المستنقعات

الجاموس

البجع واللقلق

الكركي

الضفدع الملون ( معرض لالنقراض)

