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  مكالس وصائد
  

   للمعلّم  
    
    وصف املهمة  .1

صائدي حيصل الطالب على جدول حيتوي على معلومات تتعلّق بعدد الطيور لثالثة أصناف من   
2002-1999 يف السنوات مكالس.      

يف القسم األول من املهمة عليهم أن مييزوا فصيلة صائدي السمك من خالل التفاصيل املميزة   
    . هوية بطاقةذلك أن خيتاروا صنفًا واحدا من األصناف الثالثة وأن حيضروا لههلا، وبعد 

يف القسم الثاين من املهمة عليهم أن يرمسوا ختطيطًًا بيانيا حسب املعطيات اليت تظهر يف اجلدول،   
    . األسئلةلىعواإلجابة 

يف متناول أيدي  )ب واإلنترنتالكت( املطلوبة علوماتاملعلّم أن يهتم بأن تكون مصادر على امل  
  .الطالب

  
    فحوصةاملهارات امل  .2

 إجياد معلومات 
 صياغة أسئلة 
 متثيل معلومات وتنظيمها يف رسم بياينّ 
 توثيق 
 رسم بياينّ/ قراءة معلومات واستخراجها من جدول  
 رسم بياينّ/ إكمال معلومات يف جدول  
 استنتاجات  
 تنبؤ 
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    ملهمة ا ترتبط انهجمواضيع يف امل  .3
  :  احليةالكائنات عامل –موضوع مركزي   

   )5.6(مصطلحات أساسية    
  )5.6.2(احلية  الكائنات يف عامل جمتمعات   

  
    نوع البنود يف املهمة  .4

  ألعمدةباأسئلة مفتوحة ومغلقة، جدول، رسم بياين   
  
    يلاجل  .5

  ادس الس- صفوف اخلامس  
  
    طابع العمل املطلوب  .6

  عمل فردي  
  
    مدة املهمة  .7

   دقيقة90  
  
    أساسي نشاط  .8

 أسئلة، عنتركيز معطيات، إجابة علومات، قراءة قطع معلومات، مجع والبحث عن مصادر م  
  معطيات يف جدول، رسم ختطيط بياينقراءة 

  
    مواد مساعدة  .9

  قلم رصاص، حماية، مسطرة  
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    نتيجة ائية متوقّعة  .10

  بطاقة هوية حليوان، رسم بياين باألعمدةري  أسئلة، حتضعلىإجابات   
  

    التمرير طريقة  .11
   .الصف إىل املطلوبة املعلومات مصادر حضارإ أو مكتبة يف بالعمل يوصى  
  . يف حال وجود شبكة انترنت يف املدرسة باالنترنتاالتصال مكانيةر إتوفّت أن جيب كذلك  

  
  :مالحظات

تكتب جيب أن يعرف الطالب كيف . عن معلوماتتفحص املهمة كذلك مهارات البحث    .1
 وبني موقع معلومايت عادي يف )محرك حبث ( بني منقِّبما هو الفرقمصادر معلومات، 

 .اإلنترنت وما شابه ذلك
ا العمل مع جداول ورسوم بيانية، مبحتضريا للمهمة، على الطالب أن يكونوا قد مترنوا على    .2

 ".عمودي"، "أفقي"، "yحمور "، "xحمور "معرفة املصطلحات فيها 
ال يوجد فيها اتصال بشبكة اإلنترنت، أو تعاين من نقصٍ يف احلواسيب، يف املدارس الّيت    .3

من املوقع املذكور يف كراس الطالب، " صائدو السمك"يتوجب على املعلّم إنزال املقال 
. 6، 5الطالب حلّ األسئلة قد يصعب على  ،يف حالة كهذه. طباعته وتوزيعه على الطالب

 .على املعلّم أخذ ذلك بعني االعتبار أثناء تقييم املهمة
 العربية املتعلّقة بشكلٍاتضح من خالل العمل على املهمة نقص يف املصادر العلمية بالّلغة    .4

 رة بلغاتفّستعانة باملصادر العلمية املتولذلك ننصح املعلّم اال. بفصيلة صائدي السمكخاص 
 .أخرى

  :أوردنا هنا بعض تلك املصادر
  מגדיר שדה שלם לציפורי אירופה והמזרח התיכון, "הציפורים"  -

  "עופות "- 6כרך  , אנציקלופדיה של החי והצומח בארץ ישראל  -

   15כרך , "יבנה לארוס"      אנציקלופדיה לנוער -

- http://www.tzafonet.org.il/kehil/reshet/shaldag-puhlaz.htm  

- http://www.tzafonet.org.il/kehil/pais/pro/ofot/shaldag.htm 
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول
    

  أسئلة  مهارات

  7، 5، 3، 2، 1   معلوماتإجياد

  4  صياغة أسئلة

  8، 6  توثيق حبث يف مصادر معلومات

  7  إكمال معلومات يف رسم بياين

  15-11أ، 10أ، 9  رسم بياين/  من جدول واستخالصهاقراءة معلومات

  11ب، 10ب، 9  يف رسم بياينوتنظيمها متثيل معلومات 

  13، 12  ستنتاجاتا

  15، 14  تنبؤ
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   السمكوصائد
  

  إجابات  
  
  

، من أجل مجع معلومات عن الطيور )عد طيور ( للطيورإحصاءتنظّم مراكز مراقبة الطيور محالت 
اهلدف من وراء هذه احلمالت هو معرفة .  اليت تعيش يف البالد أو اليت متر عربها يف رحالت هجرا

لطيور على مر السنني، وغري  ا جمموعات اليت تعيش يف البالد، التغيريات اليت تطرأ علىالطيورأصناف 
  .  ر صائدي السمك اليت تعيش يف امعات املائية يف البالد املهمة اليت أمامك تتطرق إىل طيو.ذلك

جتيب على ومن مثّ أن  .جتمع معلومات عن صائدي السمك يف املرحلة األوىل من املهمة عليك أن
  . يف املهمةاليت تظهر الحقًا األسئلة

  
  :ميكنك إجياد معلومات عن صائدي السمك يف مصادر املعلومات التالية

  
http://www.matar.ac.il/arabic     -   

  
  : مثل)حمركات البحث (كذلك من احملبذ البحث بواسطة أحد املنقّبني   -

http://www.google.co.ilوإجياد مواقع أخرى ،.  
            
مات معين خمتلفة أو غري مطابقة من املمكن أن تكون املعلومات الّيت جتدها يف مصدر معلو! انتبه 

يف هذه احلالة، اختر واحدا من املصادر، . متاما للمعلومات املتوفّرة يف مصدر معلومات آخر
  . باالستناد إليه األسئلةعلىوأجب 
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  :كتب التفاصيل التالية عن أفراد فصيلة صائدي السمكأ
  
   هو غذاؤها؟ وما أفراد فصيلة صائدي السمك منقارشكل وما ه  .1
  

 ألبيض الصدراصائد السمك . (الديدانو الحشرات ، األسماك علىتقتات ،سميكوطويل منقار   
  ).الزواحف  علىيقتات أيضا

 في مصادر وصف صائدي السمك والتفاصيل المتعلّقة بها يمكن أن تختلف بعض الشيء :مالحظة  
طويل، : "، يحتمل وجود إجابات مثل بخصوص شكل منقار صائدي السمكمثالً،. معلومات مختلفة

  .   عند التقييم يجب قبول كّل وصف يشبه مضمونه الوصف المكتوب في اإلجابة أعاله". قوي وحاد
    
  :فصيلة صائدي السمك أفراد  لدىصف مبىن اجلسم  .2
  

  قصيرةوأرجل متوسط،  حجم  

ت    ً إ   : أ
م    ّ ا    س19.5-17  – ا
ر    ّ أ ا    س30-26  – ا
اف       س  27-25  –ا

      
  
  ؟)تبين أعشاشها (أين تعشش  .3
  

  .في الجحور التي تحفرها في الحيطان  
على ضفاف الوديان، : تُقبل إجابات تتطرق إلى مناطق معيشة صائدي السمك، مثالً: مالحظة  

  .البحيرات واألنهار
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  باإلضافة إىل التفاصيل الّيت كتبتها يف  ( السمكي معرفته أيضا عن صائدكيهمماذا   .4

  ؟)3- 1األسئلة   
    

    :أكتب سؤاالً واحدا  
   أيا كان يتعلّق بصائدي السمكسؤاالً  

  
  

  .حاول العثور على جواب لسؤالك
    

       
  :هنا أكتبها إجابة، وجدت إذا  .5 
  

ارإ   ال ا ال   ا    4د  س
  
    
 على للحصول استخدمتها اليت )كتاب، موقع إنترنت وما شابه (املعلومات مصادر هي ما  .6

  اإلجابة؟
  .إجابة لسؤالكعلى  مل تعثرمساء مصادر املعلومات الّيت استخدمتها حىت وإن أكتب أ  

  
ت   در    ذآ 
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  : ة، حسب اختياركمك اآلتيلس ا أصناف صائدي ثالثة منلواحدبطاقة هوية حضر   .7
  .رفراف وأصائد مسك قزم، صائد مسك أبيض الصدر   

  
  

  1 بطاقة هوية
  
  
  صائدو السمك   :فصيلة    صائد السمك قزم   : صائد السمكسما
  

  في السهول المنخفضة، بجانب المياه العذبة من جميع األنواع، مصبات األنهار،    :مناطق معيشة
   الوديان وسواحل البحار                    

  
  سم 19.5– 16.5  طوله- صغير نسبيا  :سماجلمبىن 

   سميكمنقاره طويل و      
  ذنب قصير      

  
  ألوان زاهية  :اجلسمألوان 
   أخضر– أزرق ظهرال      
        ) اللونبني أو (كستنائيبطن بلون ال      
  الن حمراوانرج      
  )سفل حمراء قاعدة المنقار األلدى اإلناث(منقار أسود       
  الحلق أبيض      

  
   مقيم يف الشتاء /مقيم يف الصيف / عابر   / تثاب    :أحط بدائرة         :يف البالد

  .كإجابة صحيحة" مقيم في الشتاء"كإجابة صحيحة وأيضا " عابر "يمكن قبول       
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  2بطاقة هوية 
  
  
  ئدو السمكصا   :فصيلة    صائد السمك أبيض الصدر  : صائد السمكسما
  

  وديان وبحيرات، ، سهول، حدائق وغاباتسواحل البحار  :مناطق معيشة
  

    سم30-26  طوله– متوسط الحجم  :سماجلمبىن 
  يل نسبيا للجسم طو المنقار      

  
   فاقعظهر أزرق    :اجلسمألوان 
    أو بني اللونبطن كستنائي      
  حلق وصدر بيضاوان       
  أرجل ومنقار حمر       
   أبيض في أسفل الجناحشريطعند الطيران يبرز       

  
  مقيم يف الشتاء /   مقيم يف الصيف   / عابر   / ثابت      :أحط بدائرة    :يف البالد

  
  
  
  



 

  السمكوصائد    - 180 -  

  3بطاقة هوية 
  
  
  صائدو السمك   :فصيلة    رفراف     : صائد السمكسما
  

  سواحل البحار البحيرات، ،نهر األمصبات: دائما بجانب ماء  :مناطق معيشة
  

    سم27-25 طوله - الحجم متوسط  :سماجلمبىن 
  سميكمنقار طويل و      
  في رأسه قنْزعة        

   
   واحدشريط الصدر، لألنثى  عرض أسودان علىشريطانأسود وأبيض، للذّكر   :سمألوان اجل

  
  ءمقيم يف الشتا/ مقيم يف الصيف / عابر  / ثابت      :أحط بدائرة    :يف البالد

  
  
  
  
   :سجل أمساء مصادر املعلومات الّيت استخدمتها لتحضري بطاقة اهلوية  .8

    ذكر مصادر معلومات   
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صائد مسك : السمك صائدي من أصناف لثالثة الطيور بعدد تتعلّق معطيات أمامك الذي اجلدول يف

 لشواطئ احملاذية األمساك ركب يف السمك صائدي تعداد متّ .قزم، صائد مسك أبيض الصدر، رفراف
  .2002-1999 السنوات يف البالد،يف  املتوسطاألبيض  البحر

  
  
  

    
  نةسال  

صائدي  أصناف
  السمك

1999  2000  2001  2002  

  65  50  40  35  صائد مسك قزم

  157  207  160  200  صائد مسك أبيض الصدر

  411  429  361  394   رفراف

  
  
  

                  
  

    أَكمل يف الصفحة القادمة
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   السمك يبصائد املتعلّقة اجلدول معطيات إىل استنادااألعمدة ب بياين رسم أمامك  
  . وقزم أبيض الصدر، رفراف  

  
  2002-1999 واتالسن يف السمك صائدي عدد

  للشاطئ احملاذية األمساك برك يف
     
  :مرشد    

      .  
  
  
  

 عدد صائدي السمك

 سنوات/سنة

  رفراف
  أبيض الصدر

  قزم
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  واتنالس  ؟ باألعمدةيف الرسم البياين) xحمور (ماذا يصف احملور األفقي .  أ    .9

    . يف الرسميف املكان املناسب xأضف إىل الرسم البياين العنوان املالئم حملور .  ب  
  
  

  أفراد صائدي السمكعدد   ؟ باألعمدةيف الرسم البياين) yحمور ( ماذا يصف احملور العمودي. أ  .10
  . يف الرسم يف املكان املناسبy العنوان املالئم حملور  باألعمدةأضف إىل الرسم البياين.  ب  

  
  

 .قزم صنفمن  الّيت تصف عدد صائدي السمك األعمدة ، باألعمدةأضف إىل الرسم البياين  .11
  .استعن مبسطرة للرسم. صائد السمك القزمل ا اختراإلشارة الّيت املرشد، إىلأضف 

  .أنظر الرسم  
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بصائد  املتعلّقة عمدةألا إضافة بعد  باألعمدةالبياين الرسمبو باجلدول تتعلّق 15-12 األسئلة
  .كمل اإلجابة يف املكان املُعد لذلكأحط اإلجابة الصحيحة بدائرة، أو أ .السمك القزم

  
  أي من أصناف صائدي السمك ازداد عدده يف كلّ واحدة من السنوات؟  .12
  

  صائد السمك القزم  .1  
 صائد السمك أبيض الصدر  .2  

 فراف رال  .3  

   ال أحد من األصناف  .4  
  

    هو األصغر؟) أي عدد األصناف الثالثة معا( لصائدي السمك  الكلّييف أي سنة كان العدد  .13
       2000في سنة    

  
  

14.  خرجيوجد صائد السمك الذي ما هو صنف .   احملاذية للشاطئنزهة إىل برك األمساك يف ت
  ؟االحتمال األكرب أن تصادفه

  
  صائد السمك القزم  .1  
 مك أبيض الصدرصائد الس  .2  
  3.  فرافالر   
 األصناف الثالثة بنفس االحتمال   .4  

  
  

 عدد من املعقول أن كان ، ماذا2003 يف نفس الربك يف سنة تإحصاء الطيور اليت جريف محلة   .15
  ؟)هو كما ي الطيور بقجمموعاتتغيري يف بافتراض أنّ ال (من صنف القزمصائدي السمك 

  
  64 إىل 0 بني  .1  
  130 إىل 65ني ب  .2  
 300 إىل 131 بني  .3  
  400 إىل 301 بني  .4  
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   السمكودئاص
  

  مرشد تقييم  
  
  
  

سؤال   عالمة
  رقم

  وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

1  
 إجياد

  x1  معلومات
إجابة كاملة، تشمل 

وأيضا شكل املنقار 
  تفصيل الغذاء

  

: إجابة جزئية
تطرق فقط إىل 

شكل املنقار 
أو فقط إىل 
  ذاءنوع الغ

    
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

2  
إجياد 

 مركّبا كتابة    مركّيب اإلجابةكتابة  x1  معلومات
      واحدا

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 

  شيء

3  
إجياد 

          إجابة صحيحة  x1  معلومات
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

  x1 صياغة أسئلة  4
 ذو صلة -سؤال

          بصائدي األمساك

عدم كتابة 
 أن ، أوسؤال

السؤال ليس ذا 
  صلة

5*  
إجياد 

  x0  معلومات
إجابة منطقية على 

          السؤال
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء
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سؤال   عالمة
  رقم

  وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

6  
توثيق حبث 
يف مصادر 
  معلومات

x1  
مصادر معلومات 

مالئمة للبحث 
  العلمي

        

ال يوجد ذكر 
مصادر، أو أن 

املصادر غري 
  علمية

7**  

إجياد 
معلومات، 

إكمال 
يف معلومات 

/ جدول 
/ رسم بياين 

  صورة

x4  بطاقة ينقصها   بطاقة مليئة ودقيقة
  معطى واحد

بطاقة ينقصها 
 3 إىل 2

  معطيات

بطاقة ينقصها 
  معطيات  4

كتابة 
 معطى

 واحد فقط
  يف البطاقة

عدم تعبئة بطاقة 
، أو اهلوية إطالقًا

أن املعلومات 
  خاطئة

8  
توثيق حبث 
يف مصادر 
  معلومات

x1  
مصادر معلومات 

         الئمة لبحث علميم
ال ذكر ملصادر، 

أو أن املصادر 
  غري علمية

   أ9 

قراءة 
 معلومات

 واستخالصها
/ من جدول 
/ رسم بياين 

  صورة

x1  إجابة صحيحة          
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

  ب 9

متثيل 
 معلومات
 يف وتنظيمها
  رسم بياين

x1  
إشارة صحيحة يف 

    مكان صحيح

عنوان غري 
دقيق، أو 

ة على إشار
، أو  yحمور 

إشارة عند 
  بداية احملاور

  
  

    
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء
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سؤال   عالمة

  رقم
  وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

  أ 10

قراءة 
معلومات 

واستخالصها 
/ من جدول 
/ رسم بياين 

  صورة

x1  إجابة صحيحة    
: إجابة مثل

أو " الكمية"
  "العدد"

    
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

  ب 10

متثيل 
معلومات 
يف وتنظيمها 
  ينرسم بيا

x1  
إشارة صحيحة يف 

    مكان صحيح

عنوان غري 
 أو دقيق، 

إشارة على 
، أو  xحمور 

إشارة عند 
  بداية احملاور

    
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

  
11  

قراءة 
 معلومات

 واستخالصها
/ من جدول 
/ رسم بياين 

صورة، متثيل 
معلومات 
يف وتنظيمها 
  رسم بياين

x2  
رسم دقيق ومالئم 
 ملعطيات اجلدول 

  شارة يف املرشدوإ

أحد األعمدة 
ناقص أو خاطئ، 

أو أن املرشد 
  ناقص أو خاطئ

عمودان 
ناقصان أو 

خاطئان، أو 
عمود واحد 

واملرشد 
ناقصان أو 
  خاطئان

  

األعمدة 
الثالثة 

ناقصة أو 
  خاطئة

 ،ال يوجد رسم
أو أن الرسم 
  خاطئ كلّيا 

12  

قراءة 
ات معلوم

واستخالصها 
/ من جدول 
/ رسم بياين 

رة، صو
  ستنتاجاتا

x1  إجابة صحيحة          
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

                  



 

  السمكوصائد    - 188 -  

سؤال   عالمة
  رقم

  وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

13  

قراءة 
معلومات 

واستخالصها 
/ من جدول 
/ رسم بياين 

صورة، 
  استنتاجات

x1  إجابة صحيحة          
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

14  

قراءة 
معلومات 

واستخالصها 
/ من جدول 
/ رسم بياين 

  تنبؤصورة، 

x1  حيحةإجابة ص          
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

15  

قراءة 
معلومات 

واستخالصها 
/ من جدول 
/ رسم بياين 

  تنبؤصورة، 

x1  إجابة صحيحة          
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

  
  .العالمة النهائية   من املمكن أن بعض الطالب حبثوا بشكلٍ جدي لكنهم مل جيدوا جوابا، لذلك لن يؤخذ هذا السؤال باحلسبان عند حساب *

  من أجل أن حيصل   ). وما شابهمثل، اسم صائد السمك، مناطق العيش، (هو التعريف املكتوب داخل اخلانة يف بطاقة اهلوية " معطى"املقصود بكلمة **  
  .ملعطى    الطالب على عالمة كاملة عن معطى معين، عليه أن يكتب كل التفاصيل املذكورة يف كراس اإلجابات حول هذا ا

   ."مل يعبأمعطى "مثل " معطى خاطئ"    عند التقييم يعترب 
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