
-مواطن حارة وجافة مثل الصحراء

-مواطن حارة ورطبة مثل الغابات 

مائية -مواطن-مناطق عشبية

.مالحة وعذبة





فظ  هذه النباتات لها أوراق إبرية تحت

.بالماء



.الورقة الملفوفة بقيت رطبة مدة أطول

.األوراق اإلبرية الملفوفة



ةتنتشر الجذور  قريبة من سطح الترب

أو تمتد عميقا بحًثا عن الماء عندما 

يسقط المطر فتحصل الحيوانات على

تالنباتاالماء التي تحتاج إليه من أكل



الحيوانات على معظم الماء الذيتحصل -1

تحتاج إليه من أكل النباتات  والحيوانات
.األخرى

من الحيوانات لونها فاتح مما كثيًرا -2

يساعدها أن تبقى باردة وتختبئ من
.الحيوانات األخرى

يًًل الحيوانات تنام  نهاًرا ويخرج لمعظم -3
.عندما يبرد الجو



ية لبعض الحيوانات القطب

مثل الدببة فراء أبيض 

سميك يمنححها الدفء 

.ويساعدها على االختباء



ك والثعالب القطبية فرو أبيض سميللدببة -1
.يمنحها الدفء ويساعدها على االختباء

ة تنمو المنطقة  القطبية قصيرة وصغيرنباتات -2

قريبة من سطح األرض لتحتمي من الرياح 
.الباردة

سطحية؛لها أوراق صغيرة وجذورهاالنباتات -3

ألن التربة  تبقى متجمدة تحت السطح طوال 
.السنة



حيوانات من 

الصحراء الحارة

حيوانات من 

الصحراء الباردة

الثعلب القطبيالعقرب

غزال الرنةالثعابين

الدب القطبيالذئب

.الصبار والتين الشوكي واألعشاب الصحراوية

بارد ليًلً –أمطاره قليلة –جاف : خصائص موطن الصحراء الحارة

.تربته رملية وصخرية–وحار نهاراً 

.باردة–جافة : خصائص موطن الصحراء الباردة



.  ربيرسم الطالب صورة لحيوانات مثل الثعبان والذئب والعق

تحصل الحيوانات على الماء الًلزم لها من أكل النباتات 
.والحيوانات األخرى

وانات لون الحيوانات فاتح حتى تبقى باردة وتختبئ من الحي
.  األخرى التي تفترسها

.تنام هذه الحيوانات نهاراً وتخرج ليًًل عندما يبرد الجو





.أستنتج عن الحيوانات من آثار أقدامها ما إذا كانت مفترسة أم ال، ويمكن توقع حجمها وعددها

دل على الصورة التي باليمين تدل على حيوانات ذات حجم صغير، أما الصورة التي باليسار ت
.حيوانات ذات حجم كبير

نتاجه ما أعرفه من معلومات سابقة عن شيء ما يفيدني في االستقصاء حول ما أريد است
.ومن ثم يساعدني في وضع خطه واختبارها ثم أصل إلى االستنتاج



جار تتشابه الغابات في أنها بها أش

ن ونباتات كثيرة وأنواع مختلفة م
.الحيوانات

لها وتختلف في أنواع األشجار وطو
.ومناخ الغابة





مًلحظات على نموذجي على الغابة

المًلحظاتاليوم

.الحشرة تأكل األوراق1

.تما زالت الحشرة تأكل النبا2

.بدأ النبات يذبل3

.يموت النبات4

.الحشرة تموت5



ن ينقر بمنقاره الطويل األشجار بحثا ع
.الحشرات ليأكلها



.أجزاء جسم كل حيوان تساعده على الحصول علي حاجاته

.مع والبصرفالبوم له عينان كبيرتان ويصطاد في الليل مستخدًما حاستي الس

شرات أما نقار الخشب فله منقار طويل حاد ينقر به األخشاب ليحصل على الح
.ليأكلها

.والغزال منقط وملون مما يساعده على االختباء



نباتات الصحراءنباتات الغابة

بها أشجار عالية 

وأوراقها ضخمة للتخلص

.من الماء الزائد

 لها سيقان وأوراق

تستطيع أن تختزن 

.الماء

 لها جذور تنتشر

بالقرب من سطح 

ا التربة أو تمتد عميقً 

.بحًثا عن ماء األمطار

 األوراق يلتف بعضها

ن نهاراً لتحمي نفسها م

.الشمس



ذات تنمو األشجار عالية في الغابة المطيرة و

أوراق ضخمة؛ لتستطيع العيش في تلك

.الظروف

أنواع تتشابه الغابات في أنها بها أشجار ونباتات كثيرة و

مختلفة من الحيوانات، وتختلف في أنواع األشجار 
.وطولها ومناخ الغابة

.البوم ونقار الخشب والسنجاب وآكل النمل والببغاء والنمر



مو يتوافر األمطار وضوء الشمس في الغابات ولذلك تن

مم فيه األشجار العالية وبعض الحيوانات تعيش على ق

األشجار وبعضها يعيش على األرض كما أن بعض 

ساعد الحيوانات تتغذى على النباتات والثمار والبذور وت

أجزاء جسم الحيوانات في الغابة في الحصول على 
.غذائها

.يرسم الطالب لوحة للغزال مثًلً 

الغزال ملون ومنقط مما يساعده على 

.االختباء في الغابة





الصحراء

الغابة

الغابة المطيرة

المنطقة القطبية



.الثعابين، السحالي، األعشاب، الصباريات/ موطن الصحراء

.الصحراء الحارة تكون حارة والصحراء الباردة تكون باردة/ كلتاهما جافة 

:في الصحراء الحارة

.تأكل الحيوانات النباتات والحيوانات األخرى للحصول على الماء

.الحيوانات ألوانها فاتحة فيسهل عليها االختباء من أعدائها وتبقى باردة

.تنام الحيوانات نهاًرا وتخرج ليًًل عندما يبرد الجو

:  في الصحراء الباردة

.ءللدببة والثعالب القطبية فرو أبيض سميك يمنحها الدفء ويساعدها على االختبا

:في الغابات

ار أجزاء جسم الحيوان تساعده في الحصول على حاجاته مثل نقار الخشب ينقر األشج

ء كما  بمنقاره بحًثا عن الحشرات كما يساعد شكل الحيوان ولونه في االختباء من األعدا
.في الغزال



-الغابة المطرية -الغابة -المنطقة القطبية -الصحراء الحارة 

.البحار والمحيطات والبحيرات واألنهار






