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 Classe :   الصف الثالث 

Subject : جزبيت وطىيت 

Lesson :-----------------------------------   
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 الهواء

   رضالىظبم البيئي في كىكب األ

 مب المقصىد بذوران األرض ؟ 

 

  هى الحركت التي تقىم بهب األرض حىل محىرهب وتذور األرض بشكليه مختلفيه مرة حىل وفسهب ومرة حىل الشمس . 

 

  -مه مظبهر الحيبة على سطح األرض: 

  

 

  -كصت الكىاكب الشمطيت :

  -في ًىم من ألاًام حذث حىار بين كىاكب املجمىعت الشمطيت ليبين كل منهم دوره في املجمىعت وبذأ الحىار كالخالي :

 أصغز الكىاكب وأكزبها لللشمظ . -: عطارد

 ضميت بىجم الصباح واملطاء , أشاهذ كبل شزوق الشمظ أو غزوبها . -الشهزة :

 شكلي شبه كزوي وضكني إلاوطان .-:ألارض

  أها الكىكب ألاحمز-املزيخ :

 أها أكبر الكىاكب وأضخمها . -املشتري :

 اها أجمل الكىاكب وأجشين بطىق جميل .-سحل :

 عًذا عن الشمظ .ب ضابع الكىاكب -:أوراهىص 

 كمًزا . 71لذي  -:هبخىن 

 أها كىيكب صغير . -بلىجى :

______________________________________________________________________________________________ 

ماراث العزبيت دولت لا ’  الكائىاث الحيتوحعيش على ضطحي ’   شبه كزويشكلي ’   كىكب ألارضأها  -مزحبا :

 . كىكب املزيخاملخحذة لذيها مشزوع مطخلبلي على 

__________________________________________________________________________________________ 

  املياه املالحت   -املياه العذبتجصىف املياه على ضطح ألارض إلى هىعين رئيطيين هما. 

 

 

 

 

 منسوب املياه الجوفيت .انخفاض —2زيادة نسبت امللوحت والخبخر -1 -املشكالث التي حعاني منهادولت إلاماراث :

 

 الماء النبات

 –الميبه الجىفية 

 جليدية الكتل  –ألنهبروالبحيرات ا
 –البحبر والمحيطبت 

 البحيرات المبلحة 
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إقامت محطاث جحليت  -1 -إلاجراءاث والحلول التي حعخمدها دولت إلاماراث العربيت املخحدة لخأمين املياه للسكان :

 قامت السدود لالسخفادة من مياه ألامطار .إ -2مياه البحر .   

__________________________________________________________________________________________  

وادي الوريعت سد  –سد وادي البيح   -سد الشويب  -بعض السدود املوجودة في دولت إلاماراث العربيت املخحدة :

 سد وادي حخا .   -سد وادي البصيرة  –

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 كل ما يحيط باإلنسان من ماء هواء وكائناث حيت وغير حيت . -مفهوم  البيئت :

 مع بعضها ومع العوامل غير الحيت في بيئتها السخمرار الحياة .هو جفاعل املخلوقاث الحيت  -مفهوم النظام البيئي :

 

املكوناث 

 الحيت 

 البيئت ألانظمت 

 األنطمة البيئة 

المكىنبت 

 غير الحية

 الهىاء 

 المبء 

 التربة 

 تتنفس بو الكبئنبت الحية 

 النببت 
 –النظبفة  –الشرة 

 الطعبم طهي 

 السكن  –الزراعة 


