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الفكرة المركزية 

3

ن مشاهدة فيديوهات وطرح نقاش بي•

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

مهارات

ةالطبيععلىالحفاظأجلمنالعملفيالمسؤولية•

ةالتنمياحتياجاتاالعتباربعينواالخذوالبيئة

.والتطوير

طرحومحاولةبالدنابقضاياوالفضولاالهتمام•

.مشاكلهالحلحلول

والمناظربالطبيعةواالهتمامالمسؤوليةتنمية•

.الطبيعية

القيم

:الربط مع الورشات والدروس

.بالدنافيالطبيعةملتقىعنالناتجالطبيعيالتنوع:السابقللموضوع
الطبيعةعلىالمحافظةاالعتباربعيناالخذمعالعمرانيللتطورالمساحاتتخطيطعلىالعمل:الحاليالدرس

.منهاتضررماوترميمإصالحوتأهيلهاإعادةوعليهاةحافظوالمالمتبقيةالطبيعةقيماظهارخاللمنالعمل:القادمللدرس

يهدف الدرس الى حرص •

االنسان على التطور في 

والحفاظ , مواجهة الطبيعة

الطبيعيةعلى المساحات 

يفهم التالميذ مدى أن •

المسؤولية الملقاة على 

على في المحافظةاإلنسان

الموارد الطبيعية

الهدف

1

المحافظة مقابل التطوير: اسم الدرس

تقييم

ية،عالسكانيةكثافةذاتحديثةكدولةبالدنا

يمكنالوتطويرتنميةاحتياجاتلديها

لسماحالناينبغيالنفسه،الوقتفي.تجاهلها

يةالطبيعوالمناظرالمفتوحةاألماكنبتدمير

.يالعمرانوالتوسعالتطويرعملياتخاللمن

األمورهذهبأننالحظالحاضر،الوقتفي

فاظالحاجلمنالتجندعلينايجبلهذاتتقلص

المنظرعلىاكثروالحفاظالمواردهذهعلى

مصطلحات اساسية.القادمةاألجيالواجلاجلنامنالطبيعي

رقم الدرس

5

دعديتزايدحيث.وجوديةحاجةهواألرضتطويرأنالطالبيفهم

طلبتتالتيالمختلفةالمواردمنوالمزيدالمزيدويتطلبالسكان

.الطبيعيةوالمواردالمفتوحةالمساحاتحسابعلىالتطوير

عماإلنسان،الحتياجاتوفقًاجديدةبلدةإلنشاءالطالبيخطط

.الطبيعةعلىالحفاظمراعاة

امتهإقمنطقةفيالطبيعةفيهاتضررتالتياألماكنالطالبيحدد

تواالقتراحااألفكاربصياغةوسيقومالتنمية،أنشطةنتيجة

رحاتمقتصياغةخاللمنذلك،منعشأنهمنالذيالسليمللتخطيط

.المخاطرتأهيلإلعادة

سير الدرس حسب االهداف

  ۖ

الحاجة في تطوير البالد، حمم

بركانية، سهل خصيب، 

دوية مستنقعات، الغور الكبير، اال

الثالث، ينابيع، نهر االردن



افتتاحية

سير الدرس

تلخيص

بمفاهيم المحافظة اإللمام -

.والتطوير

مناقشة حول عدد من اجراء -

فظة المحاالمتعلقة في القضايا 

والتطوير 

دة االستنتاجات المؤيصياغة -

للمحافظة والمعارضة 

والتطوير ومعرفة المعضالت

حول هذا الموضوع

الهدف

التقييم

مدخل للمعلم

.الطبيعةمعالتوتروعنوالتطوروالتنميةاإلنسانعندقائقلبضعنتحدث:افتتاحية
لحفاظامقابلاإلنسانباحتياجاتوالنهوض،والتكنولوجيا،التقدموأهمية،لإلنسانالتنميةأهمية

حلهناكنيكوالقد).وسطحلإيجادفيوالمحاولة،البيئيةالمشاكللبعضنتطرقثم.الطبيعةعلى

(وسط

واناتالحي-الطبيعيالتنوع)االعتباراتالسابقالدرسفيتناولنا:السابقالموضوعمعربط

مقابلعةالطبيعلىالمحافظةسنضعالدرسهذافي.الطبيعةعلىبالمحافظةتلزمناالتي(والنباتات

هلةالمعضلجديدمنيومكلتثوربالدنامثلصغيرةبالدففيلبالدنااألخرىالشرعيةالحاجات

طويروالتالمحافظةبينالتوترتبرزقضيةلمواجهةالطالبامامالمجالنفسحهنا؟نحافظامنطور

.القيمتينهاتينبينيوازنوالذيالوسطالحلهوالحلباناالستنتاجالىوتقودناكما

باراالعتبعيناالخذمعالعمرانيللتطورالمساحاتتخطيطالىالدرسهذايتطرق:الحاليالدرس

.الطبيعةعلىالمحافظة

:الفعاليةسير

"בישראלהביולוגיבמגווןפגיעה":بعنوانقصيرفيلمعرض:االولىالمرحلة

نطور؟امنحافظهلالفيلمعرضبعدمناقشةاجراء:الثانيةالمرحلة

المطروحةاألسئلةعنواالجابةالطالبواراءأفكارواجمالتلخيص:الثالثةالمرحلة

عرض مقطع فيديو: 1إمكانية 

.تأمل منظر قريب ومناقشته: 2إمكانية 

المحافظة مقابل التطوير: اسم الدرس
رقم الدرس
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مهارات

قيم

تطبيق

قصةعرضادوارـتمثيل:معضلةمناقشة

اني،الميداليوم–الصفخارجالتعلم:التدريسوحدةتخطيط

تكنولوجيةأدوات

وظيفةطالبلكل:بالطالبالمعلمعالقة

الطالبمهاراتتقوية:شخصيةاستجابة

لدىرةبالقدوااليمانبالكفاءةالشعورتقوية:المهاراتتطوير

تقليديةغيربطرقوحلولإجاباتعنوالبحثالطالب

:المعرفيالبحث

االجتماعيبالتداخلالطالبتشجيع:الطالبمشاركة
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خراجستوإللتميّزوالسعيالقضايابحلوالفضولاالهتمام

القدرات

ةالثابتاألنماطخارجتفكيريةحلولعنالبحث:ادراكية

القوةاطنقوتحديدالشخصيةالصفاتعلىالتعرف:شخصية

معهاالتعاملوكيفيةوالضعف

بهمواالستعانةاالخرينمساعدة:اجتماعية

https://www.youtube.com/watch?v=6atYVnGwHzE
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/


سير الدرس

افتتاحية

تلخيص

التقييم

مدخل للمعلم

الفعاليةسير

:االولىالمرحلة
قمشوبأسلوبُكتبتالقصةهذهالحولة،سهليومياتقصةقراءةالطالباحدمنالمعلميطلب

عةومتنوعديدةأسئلةوطرحالصندوقخارجللتفكيرالطالبيحفزبدورهالذيلالهتمامومثير

معضلةالىمتطرقاالقصةالمعلميناقشذلكبعدالسطور،اليهاتهدفالتيالقضاياومناقشةحولها

.الشرائحعرضخاللمنوذلكإسرائيلدولةقيامبعدالحولةبحيرةتجفيف

:الثانيةالمرحلة
يويالحالتنوعالبحيرة،تجفيف:تشملوالتيعارضةخاللمنالحولةبحيرةعنمعلوماتعرض

..بالدناخارطةحسبالبحيرةموقعبمحيطها،الموجود

:الثالثةالمرحلة
.المطلوبحسبمختلفةمجاالتفيتعليماتوتنفيذأدوار،تقمص

44

مهارات

قيم

تطبيق

قصةعرضادوارـتمثيل:معضلةمناقشة

اليوم–الصفخارجالتعلم:التدريسوحدةتخطيط

تكنولوجيةأدواتالميداني،

وظيفةطالبلكل:بالطالبالمعلمعالقة

الطالبمهاراتتقوية:شخصيةاستجابة

درةبالقوااليمانبالكفاءةالشعورتقوية:المهاراتتطوير

ةتقليديغيربطرقوحلولإجاباتعنوالبحثالطالبلدى

:المعرفيالبحث

االجتماعيبالتداخلالطالبتشجيع:الطالبمشاركة

والسعيالقضايابحلوالفضولاالهتمام

القدراتخراجستوإللتميّز

اطاألنمخارجتفكيريةحلولعنالبحث:ادراكية

الثابتة

حديدوتالشخصيةالصفاتعلىالتعرف:شخصية

معهاالتعاملوكيفيةوالضعفالقوةنقاط

بهمواالستعانةاالخرينمساعدة:اجتماعية

رقم الدرس

5

الطبيعةملتقى 

المحافظة مقابل التطوير: اسم الدرس

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/


تلخيص

افتتاحية

سير الدرس

التقييم

مدخل للمعلم

..نقاش

فياآلنحتىتعلمهتمماحولالطالبمعقصيرةبمراجعةالمعلميقوم:االولىالمرحلة

الدرس

-عيالطبيالتنوع)االعتباراتربطكيفيةفهمالطالبمعالمعلميحاول:الثانيةالمرحلة

المؤيدةاالستنتاجاتصياغةمعالطبيعةعلىبالمحافظةتلزمناالتي(والنباتاتالحيوانات

.الموضوعهذاحولوالحلولالمعضالتوطرحوالتطويرللمحافظةوالمعارضة

نبعياالخذمعالعمرانيللتطورالمساحاتتخطيطعلىيعملطالبكل:الثالثةالمرحلة

.الطبيعةعلىالمحافظةاالعتبار

رقم الدرس
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مهارات

قيم

تطبيق

قصةعرضادوارـتمثيل:معضلةمناقشة

–الصفخارجالتعلم:التدريسوحدةتخطيط

تكنولوجيةأدواتالميداني،اليوم

وظيفةطالبلكل:بالطالبالمعلمعالقة

الطالبمهاراتتقوية:شخصيةاستجابة

بالكفاءةالشعورتقوية:المهاراتتطوير

عنوالبحثالطالبلدىبالقدرةوااليمان

تقليديةغيربطرقوحلولإجابات

:المعرفيالبحث

بالتداخلالطالبتشجيع:الطالبمشاركة

االجتماعي

تميّزللوالسعيالقضايابحلوالفضولاالهتمام

القدراتخراجستوإ

خارجتفكيريةحلولعنالبحث:ادراكية

الثابتةاألنماط

الشخصيةالصفاتعلىالتعرف:شخصية

املالتعوكيفيةوالضعفالقوةنقاطوتحديد
معها

بهمواالستعانةاالخرينمساعدة:اجتماعية

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/


التقييم

افتتاحية

سير الدرس

تلخيص

مدخل للمعلم

يبينأخرىمادةأياوكرتونمنمجسمبناءطالبكلعلى:مهمة

اراالعتببعيناالخذمعالعمرانيللتطورمساحاتتخطيطخاللهمن

.الطبيعةعلىالمحافظة

(مناسبايراهمعينلتخطيطمقترحعرض)

شرحالىمتطرقابالعملقيامهخاللفيديوالطالبتصويرممكن:مالحظة

نكااذاعاموبشكلخطوةبكلرأيهابداءالنهايةوفيالعملمراحلعنبسيط

.التطويراوالمحافظةمعارضياومؤيديمنهو

رقم الدرس
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المحافظة مقابل التطوير: اسم الدرس
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مهارات

قيم

تطبيق

قصةعرضادوارـتمثيل:معضلةمناقشة

–الصفخارجالتعلم:التدريسوحدةتخطيط

تكنولوجيةأدواتالميداني،اليوم

وظيفةطالبلكل:بالطالبالمعلمعالقة

الطالبمهاراتتقوية:شخصيةاستجابة

بالكفاءةالشعورتقوية:المهاراتتطوير

عنوالبحثالطالبلدىبالقدرةوااليمان

تقليديةغيربطرقوحلولإجابات

:المعرفيالبحث

بالتداخلالطالبتشجيع:الطالبمشاركة

االجتماعي

تميّزللوالسعيالقضايابحلوالفضولاالهتمام

القدراتخراجستوإ

خارجتفكيريةحلولعنالبحث:ادراكية

الثابتةاألنماط

الشخصيةالصفاتعلىالتعرف:شخصية

املالتعوكيفيةوالضعفالقوةنقاطوتحديد
معها

بهمواالستعانةاالخرينمساعدة:اجتماعية

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


عالياتمالحق وف



دروس ومواد محّوسبة

سهل الحولة ما بين الماضي والحاضر

.

أفالم وعارضات 

פגיעה במגוון הביולוגי בישראל

אגמון החולה

אגמון החולה מגוון ביולוגי

פגיעה באגמון החולה

اسم الدرس:مواد تعليمية 

مصادر خارجية  

קרן קימת לישראל

אגמון החולה ויקיפדיה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=a6ddafb0-69fb-4448-90be-1fd999e66d1d&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=a6ddafb0-69fb-4448-90be-1fd999e66d1d
https://www.youtube.com/watch?v=6atYVnGwHzE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PfQz2nqQOyI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=G1ElZWpXDUw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gZMNPidY96o&feature=emb_title
https://www.kkl.org.il/forestsearch/hula_lake.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
















بحيرة الحولة

على مسار بحيرة طبريا،كانت بحيرة صغيرة، حلوة المياه ومحاطة بمستنقعات، وقعت شمالبحيرة الحولة•

.  نهر االردن

وكان . كم مربع تقريبا  60كم مربع، أما المستنقعات حولها فامتدت على مساحة 14احتلت البحيرة مساحة •

.  أمتار6عمق البحيرة األقصى 

.  ، وتحويلها إلى أرض زراعية1957وحتى 1950تم تجفيف بحيرة الحولة بدءا  •

.  جفافها وتدمير الحياة البيئية فيهاالحولة أدى إلى بحيرة مشروع تجفيف •



استخدمهيالذالبردينباتأهمهاقصبيةافريقيةلنباتاتموطنا  الحولةبحيرةكانت•

.المنازلسقوفوتدعيماألرضيةالحصائرصنعفيالسكان

شيالمواتربيةعلىسكانهااعتاشحيثالقرى،منالعديدالحولةسهلفيتواجد•

فةمختلبأنواعواألرزوالشعيرالقمحوزراعةاألسماكوصيدالقصبيةواألشغال

.الحلوةالمياهلتوفرنظرا  كبيرةوبكميات

عهابأنواوالخضرواتوالصفراءالبيضاءوالذرةالسكروقصبالقطنزرعواكما•

.والرمانالحمضياتوأشجار

سهل الحولة قبل قيام دولة اسرائيل



1885مباني  

1938عيادة المالريا، 

.1943صيادون في بحيرة الحولة، 

1946جاموس يتمرغ في حفرة الطين، 

سهل الحولة قبل قيام دولة اسرائيل

ة نساء تحيك ورق البردى لصناع

1940الحصائر–

1940بيع الحصائر 



التنوع الحيوي الذي حظيت به 
بحيرة الحولة



نبات البردي



(عشب البرك)نباتات القصب واالسل 



قط المستنقعات



الجاموس



البجع واللقلق

الكركي



(معرض لالنقراض) الضفدع الملون 


