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 ظاهرة التصحر مشروع أثر أنشطة اإلنسان على البيئة. 
إما لتعامل  ويعود  هذا والحيوانية   النباتية   بالحياة   فقيرة   مساحات   ىإل اإلنتاج   وعالية   خصبة   واسعة   ل مساحات  "التصحر" هى تحو   ظاهرة  " 

بها أو لما  ه اإلنسان  ما يفعل   إما بسبب   ؛التى تشكو منها البيئة تكون والضعف   الوهن   حالة   فإن   غيرات المناخية.ها أو للت  مع   ي  اإلنسان الوحش
 السيئة   المعاملة   من هذه   يوم   ويتذمر كل  والجزء الذي يشكو  فيها.  عالقة  الطبيعية األخرى والتى ال يكون لبنى البشر  العوامل   له من تأثير   تخضع  

 ".من األرض هو "التربة  
 من أجل  بالطبقة السطحية الرقيقة من األرض الصالحة لنمو النباتات والتى تتوغل جذورها بداخلها  يهناك اختالف بين األرض والتربة، فالتربة ه

وتتشكل التربة خالل عمليات طويلة  الحيوانية،   ألساس الذي تقوم عليه الزراعة والحياة  لنموها. والتربة هى ا زمة  الال  الغذائية   المواد  الحصول  على 
الرياح إلي جانب تعامل اإلنسان  –الرطوبة  –الحرارة  –من الزمن لنقل ماليين من السنين حيث تتأثر بعوامل عديدة مثل: المناخ  مدار كبير   ىعل

صالح   وصرف وتسميد   ي  معها من الناحية الزراعية من ر  منها  يتعان عالمية   مشكلة   التصحر   يعتبر  و   وغيرها من المعامالت الزراعية األخرى. وا 
تناقص في قدرة اإلنتاج البيولوجى لألرض أو تدهور خصوبة األراضي المنتجة بالمعدل الذي  أنهالعالم. ويعرف  أنحاء   من البلدان في كافة   العديد  

إلي انخفاض إنتاج الحياة النباتية، ولقد بلغ مجموع المساحات  يلذلك فإن التصحر يؤد ؛ حوال المناخية الصحراويةيكسبها ظروف تشبه األ
% من جملة  28مليون كيلومتر مربع أى حوالى  13مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربى منها حوالى  46المتصحرة في العالم حوالى 

ارتفاع درجة الحرارة وقلة األمطار أو  ، والعوامل التى تساهم في ظاهرة التصحر هى التغيرات المناخية ن أهم  وم  المناطق المتصحرة في العالم.
المحاصيل مما يهدد  التربة وتقتلع  ندرتها تساعد علي سرعة التبخر وتراكم األمالح في األراضي المزروعة )فترات الجفاف(. كما أن السيول تجرف   

 "  خصوبة التربة.
 
 :  راءة والفهمالق
 ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها:أعاله قراءة دقيقة الّنص اقرأ
 أثر اإلنسان  على البيئة المحيط به إيجابيا وسلبيًّا، في ضوء هذا بّين كيف أثر في نشوء ظاهرة التصّحر؟ :1س

......................................................................................................................... 
 قم بعمل تجربة بزراعة أي نوع من النبات في تربة صحراوية ، و في تربة خصبٍة، ثم قارن نمّوها مشيرا ألسباب ذلك.  :2س.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 : هناك عوامٌل متعّددة ُتساهم في نشوء ظاهرة الّتصّحر، اذكر بعضها. 3س-
....................................................................................................... 

 قمَت باختيارها في الّصف . : أكمل المخطط  الذهني اآلتي  للفرضّية التي 4س
 

   

  عنوان الفرضية:    
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 األسئلة المقترحة للبحث                                        
 
 
 
 
 
 

  المصادر التي سيتم البحث عبرها:
 
 
 
 
 

 
 : أبدع في إيجاِد حلوٍل ُتعاِلُج فيها مشكلَة التصّحِر. 5س

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.................................................................. 
: اصنع مطويات مرفقا بها صوًرا لبلدان تعاني من مشكلة التصّحر، وأخرى قد عالجت هذه المشكل. مبّينا األسباب التي أّثرت لكل 6س

 منهما. ثم ألصقها على الّدفتر. أوفي لوحة.
 الّتصّحر على اقتصاد الّدولة؟  بّين الّسبب في إجابتك. : فّكر :ما عالقة7س

.....................................................................................................................................
................................................................................... 

 النص أعالهاستخرج من  -.  مراجع عاّمة: نحو: 
 : .................طباًقا) ِضّد( –: ..........................    الم تفيد التعليل   -:.................    ضمير منفصل:-
 .................................................:................................. جملة  تحوي مضاًفا إليه ثم أعربها: -
     مع اإلعراب الّتام:...................صفة )نعتا(  -
 وُيعتَبُر الّتصّحُر مشكلُة عالمّيٌة.       خلف الورقة. أعرب الجملة اآلتية إعرابا تاًما:-
 

 :مراجعة  قاعدة همزة الوصل ، وهمزة القطع  إمالء 
 . بهذه الصورة ، ثّم بّين سبب كتابتهاوصل أو قطع كلمات تحتوي على همزة استخرج من النص -
 .الكلمة:....................................سبب الكتابة: .................................-1  -

 سبب الكتابة:.....................................................................الكلمة: -2
 ...........................سبب الكتابة:.......................................الكلمة:-3

 

1- 



 :التعبير 
 موّظفا كتابة الهمزات بأنواعها كلمة، 300ال يزيد عن بعدد من الكلمات اكتب موضوعا علميا يتحّدث عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها، 

 ومراعيا المعايير اآلتية:
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الكتابة:  ايير مع  

 مراعيا مترابطة الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة -1    
قواعد الكتابة الّسليمة.   

.وربط أحداثها وصوال للنتيجةتظهر قدرته في مراعات أحداث القصة وتسلسلها -2      
شخصية البطل ، ُمظهرا رأيه  تحوي عناصرها مبرزا قصة تظهر قدرته على كتابة -3    

  الشخصي والفائدة المرجّوة منها.
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي  -4    

 عالمات الترقيم  وأدوات الربط المختلفة.
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 -مع تمنياتي بالتوفيق  -
 


