
 

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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االستوائیة
الصف السادس اإلبتدائي ـ المواد االجتماعیة

)24(الدرس 

االستوائیة  البیئة
الصف السادس اإلبتدائي ـ المواد االجتماعیة

الدرس 



أھداف الدرس

:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن
.االستوائیة

.االستوائیة

.االستوائیة انطالًقا من خصائص غاباتھا

.االستوائیةفي البیئة 

.االستوائیة انطالًقا من خصائص غاباتھا

أھداف الدرس

یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن
االستوائیةمناطق امتداد البیئة یحدد 

االستوائیةخصائص المناخ في البیئة یصف 

االستوائیة انطالًقا من خصائص غاباتھاالبیئة یعلّل صعوبة العیش في 

1

2

3

في البیئة الزراعة بین طرق یقارن 

االستوائیة انطالًقا من خصائص غاباتھاالبیئة یعلّل صعوبة العیش في  3

4



أین تمتد مناطق البیئة االستوائیة؟

المناطق 
الواقعة على 
جانبي خط 

.االستواء.االستواء

أین تمتد مناطق البیئة االستوائیة؟



ستخلص الخصائص المناخیة للبیئة االستوائیة من خ�الل الرس�م البی�اني ال�ذي 

الطقس ال یتبدل من فصل إلى آخر، حیث أنھ 

رسم بیاني مناخي لمحطة سنغافورة

ستخلص الخصائص المناخیة للبیئة االستوائیة من خ�الل الرس�م البی�اني ال�ذي ا
أمامك

.االرتفاعالحرارة دائمة 

.  العامطوال األمطار تتساقط 

:مالحظة:مالحظة
الطقس ال یتبدل من فصل إلى آخر، حیث أنھ 

.یتمیز بالثبات



.امأل الفراغات بما یناسبھا مستعینا بالكلمات بین األقواس

)مناخھا / الحرارة / السنة 
، ویتمی�ز    - - - - - - - - - - - - - - - - - -تقع البیئة االستوائیة في معظم المناطق الواقعة على جانبـــــ�ـي 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - -و ال یتب��دل م��ن فص��ل إل��ى آخ��ر،

خط االستواء 

الحرارة

السنة  - - - - - - - - - - - -   . السنة

امأل الفراغات بما یناسبھا مستعینا بالكلمات بین األقواس

السنة / خط االستواء / الطقس ( 
تقع البیئة االستوائیة في معظم المناطق الواقعة على جانبـــــ�ـي 

ال یتب��دل م��ن فص��ل إل��ى آخ��ر،   - - - - - - - - - - - - - - - - - -بثبات��ھ، ف��ـ    - - - - - - - - - - - - - - - - - - الطقس مناخھا

 - - - - - -دائمة االرتفاع، واألمطار تتساقط طوال 



ما خصائص الغابات االستوائیة؟
.األصناف

تنمو بین جذوع األش�جار نبات�ات متس�لقة ومتدلی�ة تجع�ل 

إل��ى عملی��ات القط��ع المس��تمر م��ن أج��ل 
.واألبنوسالحدیثة وأخشاب التیك 

ما خصائص الغابات االستوائیة؟
األصنافمتنوعة الخضرة، شدیدة الكثافة، دائمة 

.متًرا 50یصل ارتفاع بعض أشجارھا إلى 

تنمو بین جذوع األش�جار نبات�ات متس�لقة ومتدلی�ة تجع�ل 
.على اإلنسانصعًبا اختراقھا  .على اإلنسانصعًبا اختراقھا 

إل��ى عملی��ات القط��ع المس��تمر م��ن أج��ل حالًی��ا تتع��رض الغاب��ات االس��توائیة 
الحدیثة وأخشاب التیك أراضي للزراعة الحصول على 



لماذا یصعب العیش في مناطق البیئة االستوائیة؟

ص����������عوبة اخت����������راق ص����������عوبة اخت����������راق 

اإلنس������������ان للغاب������������ة 

نم�و بس�بب االستوائیة، 

نباتات متسلقة ومتدلی�ة نباتات متسلقة ومتدلی�ة 

.األشجاربین جذوع 

لماذا یصعب العیش في مناطق البیئة االستوائیة؟

ص����������عوبة اخت����������راق األمطار المتواصلة تفق�د الترب�ة  األمطار المتواصلة تفق�د الترب�ة 
الم����واد العض����ویة الض����روریة 

.للزراعة

الح����رارة والرطوب����ة المرتفعت����ان 
تس����ھمان ف����ي تك����اثر الحش����رات 

ص����������عوبة اخت����������راق 

اإلنس������������ان للغاب������������ة 

االستوائیة، 

نباتات متسلقة ومتدلی�ة  تس����ھمان ف����ي تك����اثر الحش����رات 
الس�������امة وانتش�������ار األم�������راض 

.كمرض المالریاواألوبئة، 

نباتات متسلقة ومتدلی�ة 

بین جذوع 



االستوائیةالزراعیة المختلفة في البیئة 
قارن بین األسالیب الزراعیة المختلفة في البیئة االستوائیة

المعیشیة  الزراعة
التجاریة الزراعةالمتنقلة المتنقلة

م��ن األراض��ي  تش��غل مس��احات واس��عة.3.في مناطق إفریقیا االستوائیة
.الخصبة

م��ن الغاب��ات  تق��وم عل��ى ح��رق أج��زاء
.وزراعتھا لسنوات

آالت، ( تس�����تعمل األس�����الیب الحدیث�����ة.2
...).أسمدة، مبیدات

أوروبی���ة وأمریكی���ة  ش���ركات كیبی���رة.7موادھ����ا العض����ویة  عن����د فق����د الترب����ة موادھ����ا العض����ویة  عن����د فق����د الترب����ة
.تھجر وینتقلون إلى مكان أخر

أوروبی���ة وأمریكی���ة  ش���ركات كیبی���رة.7
تعم�����ل عل�����ى اس�����تثمار منتج�����ات ھ�����ذه 

.الزراعة

تن����تج المحاص����یل المخصص����ة لغ����ذاء 
).الذرة واإلنیام والمانیھوت

محاص��������یلھا مخصص��������ھ للتص��������دیر .6
ال������بن، األنان������اس،  القط������ن، الش������اي،(

).الكاكاو

الزراعیة المختلفة في البیئة األسالیب 
قارن بین األسالیب الزراعیة المختلفة في البیئة االستوائیة

.االستوائیةمنشرة في مناطق إفریقیا .1

...).، أسمدة، مبیداتآألت(تستعمل األسالیب الحدیثة .2

الزراعة اقرأ النص 
...).، أسمدة، مبیداتآألت(تستعمل األسالیب الحدیثة .2ثم قارن 

.الخصبةتشغل مساحات واسعة من األراضي .3

.لسنواتتقوم على حرق أجزاء من الغابات وزراعتھا .4

ال���ذرة ( تن���تج المحاص���یل المخصص���ة لغ���ذاء اإلنس���ان .5
).والمانیھوتواإلنیام 

القط��ن، الش��اي، ال��بن، (محاص��یلھا مخصص��ھ للتص��دیر .6
).الكاكاو، األناناس

في مناطق إفریقیا االستوائیة منشرة.1

تق��وم عل��ى ح��رق أج��زاء.4
وزراعتھا لسنوات

عن����د فق����د الترب����ة.8

ثم قارن 
فیما یلیھ

إل��ى عن�د فق��د الترب�ة موادھ��ا العض��ویة تھج�ر وینتقل��ون .8
.أخرمكان 

وأمریكی�ة تعم�ل عل�ى اس�تثمار أوروبی�ة شركات كیبی�رة .7
.الزراعةمنتجات ھذه 

عن����د فق����د الترب����ة.8).الكاكاو، األناناس
تھجر وینتقلون إلى مكان أخر

تن����تج المحاص����یل المخصص����ة لغ����ذاء .5
الذرة واإلنیام والمانیھوت(  اإلنسان



الطق�س ال یتب�دل م�ن فص�ل إل�ى آخ�ر، حی�ث أن�ھ یتمی�ز 
ما الخصائص المناخیة للبیئة االستوائیة؟

، تنم��و ب��ین ج��ذوع مت��ًرا50أش��جارھا متنوع��ة األص��ناف، یص��ل ارتف��اع بع��ض 

الذي یعتمد علیھ سكان البیئة االستوائیة؟
.مختلفة

الطق�س ال یتب�دل م�ن فص�ل إل�ى آخ�ر، حی�ث أن�ھ یتمی�ز  طوال الع�ام،االرتفاع، أمطار حرارة دائمة 
.بالثبات

ما الخصائص المناخیة للبیئة االستوائیة؟.1

.بالثبات

ما خصائص الغابات االستوائیة؟.2
متنوع��ة األص��ناف، یص��ل ارتف��اع بع��ض الخض��رة، دائم��ة 

.األشجار نباتات متسلقة ومتدلیة

الذي یعتمد علیھ سكان البیئة االستوائیة؟) العمل(ما النشاط االقتصادي .3
مختلفةالزراعة بشكل أساسي، ویمارسونھا بأشكال 



لماذا یصعب العیش في مناطق البیئة االستوائیة؟

نبات�ات متس�لقة ومتدلی�ة نم�و بس�بب اختراق اإلنس�ان للغاب�ة االس�توائیة،  نبات�ات متس�لقة ومتدلی�ة نم�و بس�بب اختراق اإلنس�ان للغاب�ة االس�توائیة، 

كم��رض المالری��ا، بفع��ل واألوبئ��ة وانتش��ار األم��راض 

.األمطارالتربة فاقدة للمواد العضویة بسبب كثرة 

لماذا یصعب العیش في مناطق البیئة االستوائیة؟

اختراق اإلنس�ان للغاب�ة االس�توائیة، صعوبة . 1 اختراق اإلنس�ان للغاب�ة االس�توائیة، صعوبة . 1

.األشجاربین جذوع 

وانتش��ار األم��راض الس��امة، تك��اثر الحش��رات . 2

.المرتفعتینالحرارة والرطوبة  .المرتفعتینالحرارة والرطوبة 

التربة فاقدة للمواد العضویة بسبب كثرة . 3



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


