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  االتصال بني احليوانات
  للطالب  

  
    

   . أسئلةعلىون قطع وجتيبون مة تشاهدون مقاطع من أفالم، تقرؤيف هذه امله
  

  يف عامل احليواناتاملنطقة 
  

  . جناسجناس وبني األداخل األاتصال هنالك يف عامل النبات واحليوان 
 أشكاالًتستعمل  نا مشاهدة كيفميكن، حتميها واملنطقة اليت تعيش فيهاد  حتد تأملنا احليوانات اليتإذا

   .خمتلفة من االتصال
  

     :ذاتقول  كأنها . التبول بواسطة  منطقة معيشتهاحتدد ةالربي بالكال و آوىبناتالذئاب، 
  املقتحمنيرتحذّل اصواتأ كذلكهذه احليوانات صدر ت .!"هاقتحامامنع ي تابعة يل واملنطقةهذه إنّ "
  .للتحذيركعالمة  أنياا عن ف وتكش،التابعة هلااملعيشة  ناطقم دخول ريدونذين يال
  

ذه الطريقة حتافظ احليوانات على مصادر الغذاء :  لعدة أسبابمنطقتها بالدفاع عنتقوم احليوانات 
 من رحتذّ ،من هو الذكر املسيطر من بينهاد  حتدهكذاو ، اليت ختزن فيها غذاءهااألماكن على أو
نها من تربية  ومتكِّاألعداء حتميها من جيدة اختباء أماكنحتصل على  هكذا، وتراب مقتحمنياق

  .مانبأصغارها 
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      .2-1 السؤالني علىجتيبون مثّ  و، من فيلماآلن تشاهدون مقطعا

  
    ؟هت منطقبتحديد املرقّط والنمر، فرس النهر )كركدنال ( من وحيد القرنكلّكيف يقوم    .1

  _______________________________________  :د القرنوحي  

  ________________________________________   :فرس النهر  
  ________________________________________ : املرقّطالنمر   

  
  
، فرس )كركدنال (وحيد القرن من كلّحتديد املنطقة لدى طريقة  املشترك يف  الشيءما هو   .2

  ؟ املرقّطوالنمرالنهر 
  _______________________________________________  

    
  .3  سؤالعلىجتيبون مثّ  و،فيلمالاآلن تشاهدون مقطعا من 

  
    . جبينهيف غدةتوجد اموس ة، ولدى اجل البقعة البني صدره، حتتيف غدة  توجدلكوااللدى ا  . 3

   صدره؟املوجودة يف الغدة من الرائحةكيف يقوم الكواال بنشر   . أ
    ____________________________________________  

  جبينه؟ من الغدة املوجودة يف  الرائحةكيف يقوم اجلاموس بنشر   . ب
    ____________________________________________  
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  :6–4  األسئلةعلى واجب ،اقرأ القطعة التالية
  
   .صواتأل اإصدار بواسطة مي منطقتهاحتك حيوانات لهنا

  .لهتابع اجلحر ن هذا أب ويبلغ مع أبناء جنسه صلريقة يت، وذه الطّجحرهسقف برأسه  اخللديضرب 
  

 املناطق إحدىبيته يف  طائر الذّعرة ددعندما حي. خالل فصل اخلريف )اهلزاز( طيور الذعرةظهر ت
 الذكور بلغأن ي من أجل ،لالتصالكوسيلة تغريد  يستخدم الفانهآخر يقترب، ذكر ذعرة ويرى 
ذلك، حدود من رغم بالخر، آ اجتاز ذكر إذا. املنطقة هذه إىل حيظر عليهم الدخول نهإ اآلخرين
  . جبناحيههوضربة مبنقاره نقره بشد بواسطة بطرده طري الذّعرة، يقوم املنطقة

  

يستخدمه ) ابراز(بعرا  خرجي الغزال ذكر . املناطق وتشخيصحتديدا يف ا هام دورالرائحةتلعب 
من قرب البفيها  مرة مير كلّ يقوم بذلكوهو .  التابعة لهاملنطقة حدود على" الرائحةات من محطّك"

بلغ الذكور ي ذه الطريقة . اليت متيزهةائحرالجل تقوية أ من تبول يإنهإضافة إىل  ،الرائحةحمطة 
  .منطقته إىل حيظر دخوهلم نهأب اآلخرين

  

 غدة تشبه الزبدة من ةدا مبإفراز عن ذلك، يقوم وفضالً. التبول عن طريق منطقته حيدد اأيض الضبع
  .منطقته موجودة على حدود اأجسام ويدهن ا ، موجودة حتت ذيلهخاصة

  

 تدهن منطقتها، إىلعندما تقترب جمموعة من اخلصوم ". حرب رائحة "تشن ة اللمورردق أنواع أحد
ح القردة ، وتلوأجسامها يف خاصة غدة تفرزه خاصة رائحة  لهقردة اللمور ذيوهلا الطويلة بسائل

  .منطقتها  حدود عنوإبعادها خصومها لتحذيرها أمامبذيوهلا 
  

 ناستعرض ا تفعل ذلك بطرق خمتلفة،اإنه.  التابعة هلااملنطقة مايةحيوانات كثرية تقوم حب ،خالصة األمر
  .ضها فقط بعهنا
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 ألماكنا يف √  إشارةضع، 3 ويف صفحة 1 يف صفحة ام قرأنيتلال تنيستنادا إىل القطعا  .4
  . يف اجلدولاملالئمة

  .مايتهاحل طرق لتحديد منطقة وعدةلنفس احليوان قد تكون هنالك : انتبه  
  
  

الذّعرة 
  قردة  ضبع )اهلزاز(

  غزال  خلد  اللمور

  ، ذئاب
 بن آوىا 
ب كالو

ةبري  

 احليوان اسم
  
  
  

  حتديد طرق 
  منطقة ومحايتها

  تبول            

 أصوات إصدار            
  خمتلفة

   )براز ( بعرإخراج            
  

            ة حركات جسدي
   مهددة

مادة ذات  إفراز            
  خاصة رائحة

  تلويح بالذيل            
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املختلفة  االتصالبأنواع  املعلومات املنقولة تلتقط حاسة تسجيل أي يكيف اجلدول التايل عل   .5
  . املذكورة يف قطع القراءة

  .ستعن باملثال الّذي يف اجلدولا  
  

  العملية  ةط امللتقاحلاسة

  رائحةاتمادة ذ إفراز   الشمحاسة
  خاصة

   خمتلفةأصوات إصدار  

  )براز (بعر إخراج  

  مهددة جسديةحركات   

  تبول  

  تلويح بالذيل  
  
  

  
  
      تابعة لضبع آخر؟ منطقة إىل دخل ضبع إذا  سيحدثذاما، حسب رأيك   .6

 _______________________________________________
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  .7 سؤال علىاآلن تشاهدون مقطع من الفيلم، مث جتيبون 
  
  . اصطيادهوسوم الّذي  حياولپاألو دفاعية أمام عملياتثالث تنفيذ  بالضفدع قومي  . 7

      :العملياتمن هذه  عمليتنيأذكر   
  _____________________  .أ  

  _____________________  .ب  
  
  

  .9-8 نيسؤالال فيلم، مث جتيبون علىاآلن تشاهدون مقطع من ال
  
  ؟ذنبهحتت اليت  الرائحة غدةه من ر أعداء لكي حيذِّالظّربانماذا يفعل    .8

  _______________________________________________  
  _______________________________________________  

  
  
9.  الظّربان اتفراقب تصرل وردود فعل اإلنسان، واكتب ما هي مراحل املُدخ ،عاجلةة املعملي  

  . اإلنسانلدىج املُخرو
  

  _________________________  ؟اإلنسان اهتلقّ ذيالّ لاملُدخ هو ما  .أ  

    ____________________________________________  

  ________________________________  ؟املعاجلة ةعملي هي ما  .ب  

    ____________________________________________  

  ____________________________________  ؟جاملُخر ما هو  .ج  

    _____________________________________________  
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  .11-10 نيسؤالال دون مقطع من الفيلم، مث جتيبون علىاآلن تشاه

  
  .والعصفورنسان التعاون بني اإلراقب   .10

  الطّرفانيفهمها عالمات نعين، "متفق عليها"عالمات من االتصاالت هنالك نوع  كلّ يف  
  . ويعرفان تفسريها

     : الوصول إىل العسلعلى اإلنسان نساعدات عصفور تصرفات اليف عالمتنيأذكر   
  1.  ____________________________________________  

  2.  ____________________________________________  
  
  

   يف العثور على العسل؟أن يتعاونا لإلنسان والعصفور األجدرملاذا من   .11
  _______________________________________________

  _______________________________________________  
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  .13 – 12اآلن أجيبوا عن السؤالني 
 

  .  تابعة لهمناطق لديه اإلنسان كذلك مثل احليوان. 12
    :منطقته ديد حت بواسطتهانساناإل  يستطيع طرقثالث أذكر  
  1.  _________________________________________________________  

  2.  _________________________________________________________  

  3.  ____________________________________________  
   
    

، ائحةذات رتبول، إفراز مواد : احليوانات تستعمل عدة طرق اتصالرأينا يف هذه املهمة أنّ   .13
  .حركات جسدية وما شابه

    ؟الكائنات احلية األخرىنسان وال توجد لدى ى اإلطريقة اتصال إضافية توجد لدأذكر   
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  

  

     


