
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/6social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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::

.المداریة

.المداریةخصائص المناخ في البیئة 

.المداریةفي البیئة 

أھداف الدرس
:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

المداریةمناطق امتداد البیئة یحدد 

خصائص المناخ في البیئة یصف 

1

2

في البیئة أسالیب الزراعة بین یقارن  3



؟في العالم أین تمتد مناطق البیئة المداریة

في المناطق 
الواقعة على 

البیئة جانبي 
االستوائیة من 

الشمال 
.والجنوب

.البیئة االستوائیة من الشمال والجنوب

.والجنوب.البیئة االستوائیة من الشمال والجنوب .البیئة االستوائیة من الشمال والجنوب

أین تمتد مناطق البیئة المداریة 

البیئة االستوائیة من الشمال والجنوبفي المناطق الواقعة على جانبي 

البیئة االستوائیة من الشمال والجنوبفي المناطق الواقعة على جانبي البیئة االستوائیة من الشمال والجنوبفي المناطق الواقعة على جانبي 



ستخلص الخصائص المناخیة للبیئة المداریة من خالل الرسم البیاني الذي أمامك

ویكون فصل 

تت��دنى كمی��ة األمط��ار ت��دریجًیا م��ع االبتع��اد ش��ماًال تت��دنى كمی��ة األمط��ار ت��دریجًیا م��ع االبتع��اد ش��ماًال 
وجنوًب����ا ع����ن من����اطق البیئ����ة االس����توائیة حت����ى 

في بالي بامكورسم بیاني مناخي لمدینة 

ستخلص الخصائص المناخیة للبیئة المداریة من خالل الرسم البیاني الذي أمامكا

.ترتفع الحرارة، ویتعاقب فصالن

ویكون فصل في فصل الصیف، تتساقط األمطار 
.الشتاء جافا

تت��دنى كمی��ة األمط��ار ت��دریجًیا م��ع االبتع��اد ش��ماًال تت��دنى كمی��ة األمط��ار ت��دریجًیا م��ع االبتع��اد ش��ماًال 
وجنوًب����ا ع����ن من����اطق البیئ����ة االس����توائیة حت����ى 

.المدارین



.امأل الفراغات بما یناسبھا مستعینا بالكلمات بین األقواس

/  الحرارة / الجنوب / الشرق/ الشمال/ المتوسطیة  /  الحرارة / الجنوب / الشرق/ الشمال/ المتوسطیة 
)شرقًا / الصیف / 

 ،- - - - - - - - - - - - - -و    - - - - - - - - - - - - - - - - - -من   ...................

  - - - - - - - - - -وتعاقب فصلین، فصل ممطر خ�الل أش�ھر 

الشمال  االستوائیة

الصیف

الجنوب 

األمطار  م��ع البع��د   - - - - - - - - - - - - - - - - -یتمی�ز بت��دني كمی��ات

.عن مناطق البیئة االستوائیة حتى المدارین

األمطار 

امأل الفراغات بما یناسبھا مستعینا بالكلمات بین األقواس

المتوسطیة / االستوائیة/ جنوبًا / الطقس(  المتوسطیة / االستوائیة/ جنوبًا / الطقس( 
/ الشتاء/ األمطار

...................تقع البیئة المداریة على جانبي البیئة 

وتعاقب فصلین، فصل ممطر خ�الل أش�ھر    - - - - - - - - - - - - - - - - -یتمیز مناخھا بارتفاع 
الشتاء

االستوائیة

الحرارة

یتمی�ز بت��دني كمی��ات و ، - - - - - - - - - - - - - - - - -وفص�ل ج��اف خ��الل فص��ل 

عن مناطق البیئة االستوائیة حتى المدارین   - - - - - - - - - - - - - - - - - -شماًال أو 

الشتاء

جنوبًا 



ما خصائص الغابات المداریة؟
یخ���فُّ الغط���اء النب���اتي بالبع���د ع���ن المن���اطق االس���توائیة 

ف��ي المن��اطق القریب��ة م��ن الم��دارین یص��بح الغط��اء 
و بینھ���ا و بینھ���ا 

. 

ما خصائص الغابات المداریة؟
یخ���فُّ الغط���اء النب���اتي بالبع���د ع���ن المن���اطق االس���توائیة 

.باتجاه المدارین

ف��ي المن��اطق القریب��ة م��ن الم��دارین یص��بح الغط��اء 
و بینھ���ا م���النب���اتي عب���ارة ع���ن أش���جار متباع���دة، تن و بینھ���ا م���النب���اتي عب���ارة ع���ن أش���جار متباع���دة، تن

.السافاناھذه المناطق ُتسّمى و ،أعشاب عالیة



كیف یعیش السكان في البیئة المداریة؟

التجاریةالزراعة . 3المرویةالزراعة 

كیف یعیش السكان في البیئة المداریة؟

یع�یش الس�كان بش��كل 
أساس������������ي عل������������ى 
الزراع�������������������������������ة، 
ویمارسونھا بأسالیب 

.مختلفة

الزراعة . 2البعلیةالزراعة المعیشیة 1.



ما األسالیب الزراعیة المتبعة في البیئة المداریة؟

التجاریةالزراعة . 3المرویةالزراعة 

تق�������وم ف�������ي األراض�������ي الخص�������بة •.تنتشر في آسیا المداریة بوجھ خاص
ة .والمرویَّ

م����ن منتوجاتھ����ا الف����ول الس����وداني •
.والقطن والموز

.تستثمر منتجاتھا الشركات الكبیرة•

األرز ال��ذي تتطل��ب : 
م����ن تھیئ����ة : زراعت����ھ عم����ًال دؤوًب����ا

الحق��ول وغ��رس الش��تول إل��ى غمرھ��ا 
.تستثمر منتجاتھا الشركات الكبیرة•.بالمیاه وجمع المحصول

تج����ذب أع����داًدا كبی����رة م����ن الس����كان •
.للعمل فیھا

.بالمیاه وجمع المحصول

ما األسالیب الزراعیة المتبعة في البیئة المداریة؟

الزراعة . 2البعلیةالزراعة المعیشیة 1.
.تنتشر في مناطق السافانا•

تنتشر في آسیا المداریة بوجھ خاص•
.تتمیز بقلة محاصیلھا لقلة المیاه•

.القمح والذرة: أھم محاصیلھا•

ینتش��ر الرع��ي عل��ى نط��اق واس��ع ف��ي •

: أھ��م مزروعاتھ��ا•
زراعت����ھ عم����ًال دؤوًب����ا

الحق��ول وغ��رس الش��تول إل��ى غمرھ��ا 
بالمیاه وجمع المحصول ینتش��ر الرع��ي عل��ى نط��اق واس��ع ف��ي •

.مناطق الزراعة البعلیة

یتب��ادل الرع��اة والمزارع��ون منتج��ات •
.مواشیھم وغاللھم

بالمیاه وجمع المحصول



:المداریة مستعیًنا بالجمل التالیةفي البیئة 

.األرز

.والموزالفول السوداني والقطن 

.خاصتنتشر في آسیا المداریة بوجھ 

.والذرةالقمح 

الزراعة التجاریةالمرویة الزراعة

.خاصتنتشر في آسیا المداریة بوجھ .األرز

في البیئة الزراعیة قارن بین األسالیب 

األرز

الفول السوداني والقطن  .السافاناتنتشر في مناطق 

.والمرویَّةتقوم في األراضي الخصبة 

المعیشیة  الزراعةالمقارنة أوجھ
الزراعةالبعلیة

الموقع

األرز .والمرویَّةتقوم في األراضي الخصبة 

الموقع

أھم المحاصیل



نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم


