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  "أنونيموس"حكاية اجلزيرة 
  

 للمعلّم

  
      وصف املهمة  .1

 عالَم مأخوذة من -  بعضها خيايل وأغلبها واقعي-ترتكز املهّمة على نصوص قصصّية   
  .احلّية الكائنات

يف البداية كانت تعيش يف .  عزولة عن أّي يابسة أخرىزيرة مجتصف القّصة ما جرى يف   
.   وخرق الّتوازن بينها غامضمرض فجأةًظهر   حّتىاحلّية ناتالكائاجلزيرة ثالث جمموعات من 

 وعلى جذوع الطّريانالّسباحة، عن طريق  حّية كائناتمع مرور الّسنني وصلت إىل اجلزيرة 
 تهاجر من الكائنات.   يف املنطقة نشبت عواصف شديدةحتملها اىل املكان جرفَتأشجار 

   . هااجلزيرة وإليها، تتكاثر فيها ومتوت علي
  
     فحوصةاملهارات امل  .2

  فهم   
  تنظيم معلومات   
 )من نّص ومن رسم بياينّ(ترمجة معلومات    

 ليلتع 
 حتليل وتنبؤ 
 تصنيف 
  معرفةتطبيق 
 بناء اّدعاء 
 قراءة واستخراج معلومات من رسم بياينّ 

     
 

 
    

  
  



  "أنونيموس"حكاية اجلزيرة     - 130 -  

    ج ترتبط املهمة ا املنهمواضيع يف  .3
    :ة البيئةدوجأنظمة بيئّية و –موضوع مركزي 

 )7.5(  ة يف أنظمة بيئّيةعقّدعملّيات م 

 )7.5.1(   يف بيئتهاحّية كائنات 

 )7.5.2(   لبيئتهاالكائناتمالءمة  

  )7.5.3(  موعات السكانّيةا زيادة 

 )7.5.4(  مة البيئّيةونظملعالقات متبادلة يف ا 

 )7.6(  ة البيئّيةنظومممّيزات امل 

  
    :احلّية الكائنات عالَم –موضوع مركزي 

  )5.6(   مصطلحات أساسّية– احلّية الكائنات عالَم 
     

     يف املهمةاألسئلةنوع   .4
 أسئلة مفتوحة ومغلقة 

 رسوم بيانّية 

 أعمدة بيانّية 

  
    اجليل  .5

  ادسالّس- اخلامسوفصف  
  
    طابع العمل املطلوب  .6

  عمل فردي  
  
    مدة املهمة  .7

   دقيقة 90  
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    نشاط أساسي  .8

إكمال وحلّ أعمدة بيانّية ، إجابة على أسئلة، وص معلوماتّية، تنظيم وتركيز املعلوماتنصقراءة   
  رسوم بيانّية

  
    مواد مساعدة  .9

   قلم رصاص وّحماية  
  

    ةتوقّعنتيجة ائية م  .10
 وقدرة على التعميم والتطبيق يف جمالفهم ر فيها الطالب معرفة،  أسئلة يظهِإجابات على  

   احلّية الكائنات عالَمة ويف جمال  البيئّياألنظمة
  

    طريقة التمرير  .11
  .بشكل متواصلاملهّمة كلّ الب نفّذ الطّالب، وياملعلّم بتوزيع املهّمة على الطّيقوم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أنونيموس"حكاية اجلزيرة     - 132 -  

  جدول مهارات مقابل أسئلة
  

  أسئلة  مهارات

  1  ترمجة معلومات من نّص إىل رسم بياين

  أ4أ، 3أ، 2  حتليل وتنبؤ

  تطبيق معرفة
أ، 14، 13، 7ب، 4ب، 3ب، 2

15 ،16  

  16ب، 14ب، 4ب، 3ب، 2  تعليل

  5  تصنيف

  ب14، 8، 6  فهم

  7   بياينتنظيم معلومات يف رسم

  12 - 9  رسم بياين/ استخراج معلومات من جدول / قراءة 

  16  بناء إدعاء
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  "أنونيموس"حكاية اجلزيرة 
  

  إجابات
  

  اجلزيرة املعزولة: قسم أ
  
  ":أنونيموس"االسم جزيرة يطلق عليها قرأ القّصة اخليالّية عن ا

   كانت ، بعيدا عن أي يابسة أخرىاألطراف مترامي حميط قلب يف تقع اليت أنونيموس، جزيرة على
  برّيةأرانب ،)الّنسور فصيلة من ةجارح طيور وهي باز، مجع (بيزان الّسنني مئات قبل عيشت

  . الربّيةاألرانب تأكُل  كانتوالبيزان ، الربّيةاألعشاب  تأكُلكانت ربّية الاألرانب. برّية وأعشاب
  
هو من هم سّتجاه األا .أنونيموس جزيرة يف قائمة كانت اليت الغذاء سلسلة وائرالّد داخل سّجل  .1

س إىل املُفْترسرِاملُفْت:  
  
  

      
  بيزان   برّيةأرانب  أعشاب برّية             
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   بقيت اليت الوحيدة احلّية الكائنات.  غامض مرض بسبب  الربّيةاألرانب مجيع ماتت األّيام دأح يف

  .الربّية واألعشاب البيزان هي اجلزيرةعلى 
  
يف كلّ سؤال ضع دائرة .   الربّيةاألرانب موت من تنبع خمتلفة ممكنة نتائج وصف متّ 4-2 األسئلة يف

  :إلجابة ااإلجابة الصحيحة، وبعد ذلك علّلحول 
  
  .طيور البيزان ستنقرض هي األخرى  .أ  .2
  

  غير صحيح      صحيح    
  

  لذلك     . انقرضتالبيزان قد مجموعة  التي شكّلت الغذاء الوحيد لدى البرّية األرانب :تعليل  . ب
  .البيزان أيضامجموعة                       ستنقرض

 
 
     .األعشاب الربّية ستتكاثر دون أي تشويش  .أ .3
 

 غير صحيح   صحيح  

 
 

     مع انقراض .  أكلت أعشابا بّرّية الوحيدة التي الحّية الكائنات كانت  البرّيةاألرانب :تعليل  . ب

  .وتتكاثر األعشاب البّرّية دون تشويش ستنمو البرّية األرانب              
  
  
  . ستختفي من اجلزيرةاحلّية الكائناتكلّ   .أ  .4
  

  غير صحيح      صحيح    
  

 والبيزان قد انقرضت، لكن ال زالت هناك أعشاب بّرّية في  البرّيةصحيح أّن األرانب :تعليل  .ب  
  .)الحّية الكائنات تمّيز ألّن لها صفات حّية كائنات األعشاب البرّية هي(الجزيرة    
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  اهلجرة  :قسم ب
  

  شديدة يف اصفعو هّبت.  ونيموسمّرت سنوات كثرية، وحصلت تغيريات كثرية يف جزيرة أن
   على هذه اجلذوع.  املنطقة، وإىل سواحل اجلزيرة جرفَت جذوع أشجار كبرية من جزر بعيدة  

 أيضاة وصلت إىل اجلزير.  وهكذا وصلت هذه إىل اجلزيرة،أبارصضفادع و سالحف، التصقت
 أخرى وروبذ احمليط، أمواج مع الشاطئ إىل وصلت  املياهوجه  علىطفت اليت البذور :بذور نباتات

. اجلزيرة إىل الوصول على والفراش الّنحلأيضا  ساعدت  الّشديدةالّرياح. اجلزيرة إىل الّريح محلتها
 جزيرة سكنت وهكذا.  أعشاشها فيها تبين وبدأت اجلارحة الطيورمن  أسراب اجلزيرة إىل وصلت

    .احلّية  الكائناتمن خمتلفة أنواع أنونيموس
5.  للكائناتواحداكتب اسم ممثل راحل امل يف كلّ مرحلة من .أمامك ذيال الغذاء هرم يف متّعن  

  .، أو كتابة أمثلة جديدة املذكورة يف الّنّص أعاله الكائنات احلّيةاالستعانة بقائمةميكنك . احلّية
  
              
  
                
  
    علياسات مفترِِ                                          
  جارحةطيور : ممثل      
  
    ساتمفترِِ        
  أبارص، ضفادع :ممثل                                   
  
  نباتيون      

  
  سالحف، نحل، فراش: ممثل          
  
    )منتجة (نباتات      
  بذور نباتات: ممثل                                              
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   .عالهإىل أكلما تقّدمنا ضيق قاعدته واسعة، وياهلرم هو شكلٌ   .6
  ؟احلّية الكائنات عالَم مالئم لعرض بالذّات الّشكل هذا ملاذا        
عندما  . من مستوى تحتهاحّية كائنات في كّل مستوى في هرم الغذاء تتغذّى على الحّية الكائنات  

يكون و ، المفْتَرسة الكائنات أقّل من عدد سةالمفْتَرِ الكائنات يكون عدد ينوجد توازن في الطبيعة
فتراس الهرم يعرض فكرة ترتيب اال. ساتسات العليا من عدد المفْتَرِنالك عدد أقّل من المفْتَرِه

  .وأيضا الفروق الكمّية بين المستويات
    

 على موجودا ممكنا غذائيا نظاما الّرسم يبّين حبيث ،حّية كائنات أمساء الفارغة الّدوائر يف أكتب  .7
 أكتب اسم كل كائن . الواردة يف أسفل الّرسماحلّية الكائناتقائمة ستعن با.  أنونيموس جزيرة

  . فقط يف رسم نظام الغذاءواحدةحّي مرة 
  رِهو من ّتجاه األسهم ا:  تذكّرس إىل املُفْترساملُفْت.  
                  

  
      

  
          
  
  

  
  
  
  
  

      
  

      
  
  .، قمح، أفعى، أقحوان، عنكبوتمنلة  باز، :حيةقائمة كائنات   
  .  إذا كتبت في المواقع الّصحيحةموجودة في القائمةال كائنات حّية غير أيضايجب قبول : الحظةم  
  

 أفعى

 عنكبوت

 فأر
 نملة

  / قمح
 أقحوان

 /قمح
 أقحوان

 باز
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 :إشرح كيف تستطيع العصافري نشر البذور.  بعض البذور وصلت إىل اجلزيرة بواسطة العصافري  .8
  

        عندما يكون العصفور في مكان في وقت الحق البذور قد تلتصق بجسم العصفور وتسقط  -  
  .آخر            

 .رحاالت تخرج البذور مع سلح العصفو الالعصافير تتغذّى على ثمار ذات بذور، وفي بعض  -  

  .البذرة قد تسقط من منقار العصفور  -  
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    التماسيح:قسم ج
  

  يف بيانّية تبّين عدد الّتماسيح أمامك أعمدة.  وصلت الّتماسيح إىل اجلزيرة سباحةً وبدأت تعيش فيها
  :ةاجلزيرة، حسب الّسن

  
  

  "أنونيموس"عدد التماسيح يف جزيرة           
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  : استنادا إىل الرسم12- 9أجب على األسئلة 
  
  35     كم متساحا كان يف جزيرة أنونيموس يف السنة الثانية؟  .9 
  
  

 ؟ متساويايف أي الّسنوات كان عدد الّتماسيح   .10
  

  . الخامسةفي السنة الثالثة وفي السنة  
  
  

   هو األكرب؟ يف اجلزيرة كان عدد الّتماسيحسنةيف أّي   .11
  

  .في السنة الرابعة  
  
 

  ؟للمّرة األوىل اخنفض عدد الّتماسيح يف اجلزيرة سنةيف أّي   .12
  

  .في السنة الخامسة  
  
 

 :أذكر سببني ممكنني الخنفاض عدد التماسيح يف اجلزيرة  .13
  

 افتراس تم . التي وصلت إليهاتماسيحت من الجزيرة أكبر من عدد العدد التماسيح التي هاجر  
ل بيض التماسيح من قنقص في الغذاء .أصيبت التماسيح بمرض.  مختلفةحّية كائناتب .  

  . كّل إجابة منطقّية أخرى أيضايمكن قبول   
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يف نفس السنة .   الشيخوخة متاسيح من3 ومات  صغري السن متساحا23ابعة فقس نة الّسيف الّس  .14
 .   متساحا آخر14 متساحا سباحةً، ولكن وصل إليها 38ترك اجلزيرة 

  
  . متساحا41 وترك أو مات متساحا 37  يف الّسنة الّسابعة انضم   . أ
 ؟ يف الّسنة الّسابعة أم صغرتماسيحجمموعة الّتكربت يف اية األمر هل    . ب

  .  بعةاغرت في السنة الّسفي نهاية األمر مجموعة التّماسيح ص

  ،"االزدياد في عددهادد التماسيح كان أكبر من  في عنخفاضاالألّن " :كالمياالتعليل ممكن أن يكون 

   .37-41 =-4 :تعليالً حسابيا أو 
  
  

  : التماسيح من النمّو والتكاثر يف جزيرة أنونيموسا مكّنني ضرورّيني بيئّينيفظرأذكر   .15
  

  .لفرائسهاات أو برك ماء مشتركة للتماسيح ووجود مستنقع  -  
 .يعي بكمّية كافية لجميع التماسيحغذاء طب  -  

  . البيضظروف مالئمة لفقس / طق وضع بيض مريحة إلناث التماسيحمنا  -  
 .خرآ      أو أي جواب منطقي 
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    كيف حنافظ على جزيرة أنونيموس؟:قسم د
  
اعتربت اجلزيرة منوذجا .  يف جزيرة أنونيموس املعزولةاحلّيةأعوام طويلة عاشت الكائنات   .16

يف أحد األّيام جاءت جمموعة من املقاولني وأرادت أن تبين يف  .للتوازن بني األصناف يف الطبيعة
حظر ي ، والّيت تنتمي أنت إليها، اّدعت أّنه"اخلُضر"منظّمة . يالت الفاخرةڤاجلزيرة حي من ال

  . وجيب حتويلها إىل حممّية طبيعّية،يف اجلزيرةستيطان البشر االعلى بين 
       
أذكر . وعلّله" اخلُضر"عرض يف الّرسالة موقف منظّمة ا .كتب رسالة إىل وزارة جودة البيئةأ       

 الكائنات احلّية فيما لو  وللعالقات املتبادلة بني قد حيدث للبيئة احلياتّية يف اجلزيرة ماحول مثاالً
  .بنو البشر استوطن اجلزيرة

  
  

   :أفكار يمكن أن تشتمل عليها الرسالة  
  .يوجد في الجزيرة توازن بين النباتات والحيوانات  -  
كّل نشاط قد يقوم به اإلنسان على الجزيرة سيخرق بالّضرورة التّوازن القائم فيها وسيغّير   -  

 . التي تعيش في الجزيرةالكائنات من كّل صنف من أصناف األفرادعدد 

 حول إلجراء البحوث مكانًا ستخدمتُلذّات حقيقة كون الجزيرة معزولة تمكّنها من أن با  -  
 . وبينها وبين بيئتها، دون أّي تدخُّل من اإلنسان،الحّية الكائناتبين القائمة العالقات 

  .أعمال بناء على الجزيرة تؤدي إلى تلوث البيئة  -  
 

 قبول إجابات  أيضا يجب. ذاتهتعميموليس ال ،ارقد يكتب الطالب أمثلة عن هذه األفك :مالحظة  
   .كهذه     
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  "أنونيموس"حكاية اجلزيرة 
  قييم تمرشد  

سؤال   عالمة
 وزن  مهارات  رقم

5  4  3  2  1  0  

ترمجة نّص لرسم   1
تعبئة صحيحة لكلّ  x1  بياينّ

 تعبئة صحيحة ملخلوقني اثنني     الكائنات الثالث
كتب 

بتسلسلٍ 
  عكسي

تعبئة 
صحيحة 
ملخلوق 
  واحد

مل يجب أو أنّ 
  إجابته خاطئة

مل يجب أو أنّ            صحيحةإجابة x1   وتنبؤحتليل   أ2
  إجابته خاطئة

تطبيق معرفة ،   ب2
    تعليل منطقي x1  تعليل

أّنه أو   جزئيعلّل بشكلٍ
ا إلجابة  منطقيكتب تعليالًً

     أ2خاطئة كتبها يف 
 أو أنّ يعلّلمل     

  اطئ ختعليله 

مل يجب أو أنّ           ة صحيحةإجاب x1  وتنبؤحتليل   أ3
  إجابته خاطئة

تطبيق معرفة ،   ب3
    تعليل منطقي x1  تعليل

أّنه أو  علّل بشكلٍ جزئي
ا إلجابة  منطقيكتب تعليالًً

   أ3خاطئة كتبها يف 
مل يعلّل أو أنّ     

  تعليله خاطئ

نّ مل يجب أو أ          ة صحيحةإجاب x1  حتليل وتنبؤ   أ4
  إجابته خاطئة

تطبيق معرفة ،   ب4
    تعليل منطقي x1  تعليل

أّنه أو  علّل بشكلٍ جزئي
ا إلجابة  منطقيكتب تعليالًً

   أ4خاطئة كتبها يف 
مل يعلّل أو أنّ     

  تعليله خاطئ

تعبئة صحيحة لكلّ  x2   تصنيف  5*
  األربعة

تعبئة 
صحيحة 
  لثالثة

  
تعبئة 

صحيحة 
  الثنني

تعبئة 
صحيحة 
  فقط لواحد

مل يعّبئ أو أخطأ 
   مجيعهايف 

 x1  فهم  6
إجابة تشتمل على 

الكّمّية وأيضا فكرة 
  فكرة الّترتيب  على

 يعّبر عن فكرة اهلرم، تعليل  
  لكّنه غري كامل 

تطّرق 
للّترتيب 
ولكن مل 
يتطّرق 
لشكل 
  اهلرم

مل يجب أو أنّ   
  إجابته خاطئة

7  
 تنظيم معلومات 
، يف رسمٍ بياينّ
  تطبيق معرفة

x2 
 صحيحة بشأن إجابة
تعبئة و الّنظام،

  صحيحة 
   لمواقع يف الّنظامل

كتب 
 مخسة

  صحيحة
  كتب أربعة صحيحة

كتب 
 ثالثة

  صحيحة
كتب اثنني 
  صحيحني

 مل يكتب باملّرة
أو كتب فقط 
   واحدا صحيحا
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  سات  يف املستويني مفترِملثالامن يكتب نفس  . اهلرممن يف نفس املستوى أمثلةال حيصل الطالب على نقاط إضافّية إذا كتب عّدة * 
 .           خيسر نقطة–سات عليا ومفترِ   

سؤال   عالمة
 وزن   مهارات  رقم

5  4  3  2  1  0  

8  

  فهم
x1  ّكتب على األقل

إجابة مشّوشة أو كتب    شرحا واحدا صحيحا
مل يجب أو أنّ       إجابة جزئّية

  إجابته خاطئة

9  
 استخراج/ قراءة

معلومات من 
رسم / جدول 
  بياينّ

x1 جب أو أنّ           إجابة صحيحةمل ي
  إجابته خاطئة

10  
استخراج / قراءة

معلومات من 
رسم / جدول 
  بياينّ

x1 السنتنيكتابة  
أو أنّ  يجب مل        ةواحدصحيحة  سنة ةباكت     الصحيحتني

  إجابته خاطئة

11  
استخراج / قراءة

معلومات من 
رسم / جدول 
  بياينّ

x1 جب أو أنّ           إجابة صحيحةمل ي
  إجابته خاطئة

12  
استخراج / قراءة

معلومات من 
رسم / جدول 
  بياينّ

x1 جب أو أنّ           إجابة صحيحةمل ي
  إجابته خاطئة

13  
  تطبيق معرفة

x1 اةباكت     حيحني سببني صةباكتا واحدا صحيحسبب    
كتب 
إجابة 
  جزئّية

مل يجب أو أنّ   
  إجابته خاطئة

  أ14

  تطبيق معرفة

x1  كتابة نتيجتني
مل يجب أو أنّ       كتابة نتيجة واحدة صحيحة    صحيحتني

  إجابته خاطئة

 ب14
  تعليلفهم، 

x1  إجابة صحيحة وتعليل
 أنّ مل يجب أو      إجابة جزئية أو مبهمة    صحيح

  إجابته خاطئة

15  
  تطبيق معرفة

x1  كتابة ظرفني
       كتابة ظرفًا واحدا صحيحا     صحيحني

عدم كتابة أي 
ظرف أو أنّ كل 
  إجابته خاطئة

16  

، تطبيق معرفة
  بناء اّدعاء تعليل،

x3 
 رسالة متماسكة كتابة
 على تعليلمل تتش

 على  مقنعواحد 
   له عالقة ومثال األقل

  

تعليالت  تشمل رسالة كتابة
أو أمثلة جزئية فقط ، أو أن 

  الرسالة غري متماسكة
أو كتب رسالة متماسكة 
   دون كتابة تعليل أو مثال

    
مل يكتب، أو أنّ 

ما كتبه ليس 
متماسكًا وتنقصه 

  تعليالت مقنعة 
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