
 2من1ّصفحةال

 よ  ائ  ز  か الج  ي  ．ر  ه  م  الج   
 ب  ع  か الش  ي  اط  よ  ق  يم  か الد   ي 

 かي 

      ，  ら  ب  ر  الت   ة  ار 
 かي  ن  ط  ال．   か  ي 

 ب  ر  الت   か  ي  يよ  د  م  
طائ  ز  الج  ــــ か ي  س   ， よ ــــ 

 ـــ かيع  ر   ら  ． ب  ـــ か اص  الخ   íꞌꞌ  ．  ف  الت  ，   اء  ج  الか ꞌꞌ  よ  س  ر  د  م  

 
 
 

 

 

                                                                ن 6 ل:مよين اأ，  الت  

 か:ل الوثيقか امقابلか شبكか غやائي  تمث     

ف الش    (1  よيف  عよتع かائيやالغ かا؟بسيط  ا بك 
2)    めالحي  ح きه الكائناやه îبي かالقائم かبد نوع العاقか 
3)  きه الكائناやتعيش في。 ه ´やد نوع الوسط ال  めح

 かبالحي  
نか هやه الوثيقか سلسلか غやائيか متكو  استخてよ من  (4

 حلقاき فقطب  4من

 ن6 :انيمよين الث  الت  

 ي حاجياتهابや´ يستجيえ متطلباتها ，يلب  か ，سط العيش ال  الكائناき الحي   تحتل   

 か معينか في ，سط عيشهاباき لعوامل مناخي  باتاき التي تبめ´ أفضلي  بعض الحيواناき ，الن   ل الوثائق اآتيかتمث   

  
 

 
( かتالوثيق:)   الا きنبا îميو         ( か2الوثيق:)   よال             かن         ( か3الوثيق:) جملال                    ( か4الوثيق:) ¡اらالو きنبا                           

 
د لكل   (1  めي ال   كائن حي   ح渠يفض  العامل امنا ´やل。ب 

 かن  الよ   نباき الوらا¡ الجمل نباき الاميوî  الكائن ال挙ي  

     العامل امنا渠ي امفضل ل。
 

نか من الجمل  قاîゆ بيî ，سط عيش كل   (2  よب，الおゆاよالح つمن حي 
よ كيف يمكن لكل   (3  よ，ف التي يعيشاî فيهابنか مقا，مか الظ  لよ  امن الجمل ，  فس 
 من حيつ اإضاءおب  ，نباき الوらا¡ميوî قاîゆ بيî ，سط عيش كل من نباき الا    (4

  

  むة: اماかبيع  عل．م الط 
انيか :امست．・  ط الث   مت．س 

 8تة2/2ت/6ةاريみ: الت  

  ساعか ，نصé: ةامد  
 
ل  اأ

ص  ار  الف  ب  ت 
خ  ل ا   ， 
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 2من2ّصفحةال

 ن( 8: )الثاني الجزء

حل خسارة كبيرة لإنسان "         حل تحت شعار: انقよاض الن   "，البيئかالي．م العامي للن 

حلب ，الهめف من もلú هو الت  ا عامي  ما´ يوم   ة2حおめ يوم اختاきゆ اأمê امت   - حل بالن  ا للن  بか سやكير بأهميか الن 
 لنظامنا البيئي ，ااقتصاد´، ，التحやيよ من خطよ انقよاض。ب 

 ائمかقpharmacie) الや´ يكاد أî يكوî صيめليか )，  العسل فقط العسل عل゜ 〈نتاてتقتصよ أهميか نحل ا  -
 ا،بやاته

النحل في عملياき تلقيح أらهاゆ اأشجاゆ امثمおよ ，بعض امحاصيل ，الخضよا，اき فهو يزيめ من كميか  يساهê بل ـ
êالطع おجود， てباإنتا 

 عل゜ سامか البيئかب) indicateur)كمنب。 ，يعめ   أصدقاء البيئかأيضا أحめ  يعتبر النحل，ـ  

مكافحか  اإنسان السامか امستخめمか من طよف الكيميائيかام．اむ  نتيجかاموき  لأسف يتعـよض النحل 〈ل゜，  
موき عめد كبير من عاماき أî  ، حيつ حلن  التأثير سلبي عل゜  أî  لهاゆغê  اおゆ ，أمよاض النباتاきالحشよاき الض  

اأشجاゆ امثمおよ ，بعض امحاصيل  النهايか 〈ل゜ انخفاض تلقيح أらهاゆحل الجامعか للよحيق ي〉د´ في الن  
 きا，اよالي انخفاض，الخض  ب，الثماゆ〈نتاて العسل  ，بالت 

きندا       :الس 

                  
               ( かتالوثيق                )                   ( か2الوثيق                )                  الو( か3ثيق       )                          ( か4الوثيق) 

:きعليما  نめاき:الس  ，  ا عل゜ معلوماتúاعتماد   الت 

ح امهام الや´ تقوم ب。 هやه اأفよاد في (1 د أنواع أفよاد النحل ثê  ，ض   めبجد，ل  ح 
حل ，تأثيره عل゜  (2 よ سبえ موき الن    .，اإنسانالبيئか فس 
م نصيحتيî للمحافظか عل゜  (3  めبالتالي عل゜  حلالن  ق，かبالبيئ 

    ۞۞۞ 
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