




السلحفاه البحرية                   الدلفين                         اللؤلؤ

األخطبوط                    الشعب المرجانية            سمكة القرش

قنديل البحر                       الحوت                    سرطان البحر

نجم البحر





قمنا فجرا فأدينا صالة الصبح جماعة مع أبي وعمي بمسجد الحي ثم

الطعم انطلقنا بالسيارة نحن وعمي وأبناؤه ومعنا عدة الصيد السنانير و

ما سبحنا ساعتين قبل اشتداد الحرارة ثم لعبنا كرة القدم ول, وغيرها

بية اشتدت الحرارة عند الظهيرة ذهبنا لتناول الغذاء وشربنا القهوة العر

ئنا بصيد والشاي ثم أكملنا لعبنا وبعد العصر بدأنا الصيد لثالث ساعات وج

.وفير ثم صلينا المغرب وانطلقنا راجعين

يظهر سفينة تلقي بمخلفاتها في المياه وهذا يضر بالبيئة البحرية





.اذكر المعنى العام للنص الذي استمعت إليه-1

تها بعد ذلك النص يمثل تعريفا بحجم المياه على الكرة األرضية ، حتى يستنتج الطالب أهمي

.  في حياتنا ويقوم بشكر هللا على نعمه

لماذا تبدو الكرة األرضية زرقاء اللون؟-2

باع حجمها ، ألن البحار والمحيطات تشكل حيزاً كبيراً من الكرة ااألرضية يبلغ نحو ثالثة أر

.ولذا يغلب لون المياه على لون اليابسة، وهذا يجعلها تبدو بهذا اللون

أيهما أكبر البحر أم المحيط؟-3

.المحيط أكبر من البحر

اذكر أسماء المحيطات التي سمعتها؟-4

ط المحيط الهادي والمحيط األطلسي، والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي والمحي

.المتجمد الجنوبي



اذكر أسماء البحار التي سمعتها؟-5

البحر األحمر، الخليج العربي، البحر األبيض المتوسط، والبحر األسود ،

.والبحر الميت

لماذا سمي البحر بهذا االسم؟-6

ذات لتواجد جسيمات لكائنات حية صغيرة قريبة من سطح البحر أثناء النهار

.لون قريب من اللون األحمر

لماذا سمي البحر الميت بهذا االسم؟-7

.اليةألنه يخلو من أي كائنات حية كاالسماك والنباتات وذلك بسبب ملوحته الع













.  فوائد البحار•

الثروة السمكية احدى الثروات المعدنية•

عالم األحياء البحرية•

,  سهانستخرج منه األسماك التي نأكلها والحلى التي نلب

.ويحمل السفن التي تنقل البضائع والمسافرين

مه أن نحمد هللا على فضله ونع

.وأن نحافظ عليها



القوت                                         الثروة

المحيطات هي أكبر المسطحات

.المائية

يجب علينا أن نحافظ على 

.الثروات الطبيعية







البحرية                 البشرية

الثروات               استخدامات

أعماقه                    مياه

الطبيعية               النفطية

الزينة                    العلم                الثروات

اإلسفنج                 الكائن                 البحري

العظام                  األنسجة



مصر أكبر البالد العربية إنتاجا للقطن

السودان أكبر الدول إنتاجا للصمغ العربي

اليمن أكبر الدول العربية إنتاجا للبن



لبست

استخرجت

مّدت

استخدمت



ذات يوم رزق الصيادان برزق وفير من األسماك

فحماله الى السوق ليبيعاه فحصال على مبلغ كبير من المال



وأقسما المال فيما بينهما بالعدل







.ألنه حيوان يشبه النجم في شكله

.المرجان

اللؤلؤ

.سرطان البحر

له ثالثة قلوب وثمانية 

.أذرع قوية

.قنديل البحر







عدو

قليلة

رقيقة

األموات

تموت





الضخم                 الدلفين

المخلوقات              العجيبة

يتحرك                االتجاهات

قسوى                   فهدى

المخلوقات               المحيطات

الغريبة                      قدرة

أذرع                     قوية



أحجامه                       ا                         ج

ألوانه                        ا                          و

األخطبوط                    و                        ب

المخلوقات                   و                        ل



عجيب                        ي                      ج

سريعًا                      ي                       ر



.السعودية أكثر الدول انتاجا للنفط.نهر النيل أطول أنهار العالم

!ما أكثر السمك في المياه!                           ما أعظم قدرة هللا



الصدفة                       تحوي الصدفة لؤلؤة جميلة

الشجرة                     تقف العصافير على الشجرة

الحيوان                    ذهبت في رحلة الى حديقة الحيوان



ء يركب الصياد قاربا صغيرا يطفوا على سطح البحر بعيدا عن الشاطي

وهناك رجل محب للصيد يجلس على الشاطيء يصطاد بصنارته









أين خرجت أسرة خالد ؟ ولما؟-1

.إلى الشاطيء في نزهة بحرية

ما شعور خالد عندما رأى ولدا يرمي نفايات في البحر؟-2

!ما أقبح هذا المنظر يا أبي: تعجب قائال

ماذا يجب علينا تجاه شواطئنا؟-3

.علينا المحافظة على جمالها ورونقها ، كي ال يتلوث البحر

ما رأيك في تصرف األسرة التي تركت مخلفاتها ملقاه على -4

الشاطيء؟

.هذا تصرف خاطيء وكان يجب عليهم أن يلقوا المخلفات في سلة المهمالت



اذكر معنى التلوث مما ورد في الموضوع؟-5

إن مياه البحار والمحيطات تتعرض إلدخال مواد ضارة مثل مخلفات المصانع

.التي تذوب فيها، وهذه المخلفات تسبب الضرر للحياة البحرية

اذكر ثاللثة من ملوثات البحر؟-6

.مخلفات المصانع، النفط ومشتقاته، وتصريف مياه الصرف الصحي

ما أضرار التلوث؟-7

بحت القضاء على األحياء البحرية من أسماك ونباتات وشعب مرجانية ، حتى أص

.كثير من شواطيء البحار في العالم ملوثة وغير صالحة للسباحة







.سائلة

البحر

ما أجمل

أكبر







مبهًجا            ولًدا              قائالً 

تتعرض         للتلوث          مخالفات

الصحي         الرئاسة           للسباحة

نزهة            بحرية           المحافظة



ال إله إال هللا•

حضرت الطالبات غير مها•

ما أجمل أن يكون الشاطيء نظيفاً 



.احرص على نظافة الشاطيء

.انظر يمينًا

.تأمل البحر



المحيط

الحاوية

مياه

ملوثات

حامد

سابح

ناظر



خرجت أسرة خالد الى الشاطيء، وقف خالد يتأمل البحر، التفت 

خالد يميناً فرأى أسرة تقوم وتترك مخلفاتها ، ورأى ولدًت يرمي

ما أقبح هذا المنظر يا : نفايات في البحر ، فتعجب من ذلك قائالً 

!أبي



ماذا رأى خالد عندما كان يقف أمام الشاطيء؟

إلى أين خرجت أسرة خالد؟


