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  االتصال بني احليوانات
 للمعلّم  

  
  
    املهمةوصف   .1

من أجل حتديد منطقة ومحايتها، وكذلك تتناول  يواناتاحللدى   طرق االتصالتتناول املهّمة  
 يف . كلّ طالب حيصل على كراس امتحان يشمل قطع قراءة.االتصال بني األجناس املختلفة

 الّشريط يف .كما هو مفّصل يف كراس اإلمتحانيديو كجزٍء من املهّمة، ڤحوزة املعلّم شريط 
 مقطع من الفيلم تظهر كلّ بعد .متحّركةمعجون  روصع طمقاو أفالم طبيعةتدمج بني مقاطع 

  .العمليف كراس أيضا  معطاةعلى الّشاشة أسئلة 
  يف االتصال بني أساسّيةحات وظواهر صطلم تفحص فهم أسئلة عن اإلجابة الطالّبطلب من ي 

  . مع البشرنةقاراملوانات، من خالل احلي
  
    املفحوصةاملهارات   .2

  مجع معومات     
  ترمجة معلومات شكلّية إىل معلومات كالمّية   
  مقارنة   
  تعميم   
  إكمال معلومات يف جدول   
  تشخيص معلومات   
  قراءة واستخراج معلومات من جدول   
  فهم   
  تنّبؤ   
  إعطاء تفسري   
  حتليل    
  تطبيق معرفة   
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     املهمة امواضيع يف املنهاج ترتبط   .3
  :املعلومات ومعاجلتها - موضوع مركزّي   

    )3.2.1( أساسّية مصطلحات   
    )3.2.2 ( ومجع معلوماتتقبالاس   
     )3.2.4( معاجلة معلومات   
   )3.2.5( االتصال ونقل املعلومات   

    
  : عامل الكائنات احلّية–موضوع مركزّي   
  )5.2.1( االتصال مع البيئة –ممّيزات احلياة      
    

    املهمةنوع البنود يف    .4
   مغلقةوأسئلة مفتوحة أسئلة  

  
    اجليل   .5

  ابعالث والّر الثّصفوف  
  
     العمل املطلوبطابع   .6

  عمل فردّي  
  
    املهمةمدة    .7

   دقيقة60حوايل   
  
8 .  نشاط أساسي    

  أسئلة عن إجابات  مشاهدة مقاطع أفالم،ة،معلوماتّي - علمّيةوص نصقراءة   
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    مواد مساعدة   .9

  يديوڤزيون، جهاز ڤي، جهاز تل كتابةأدوات  
  

    نتيجة ائية مرجوة  .10
  املهّمة يف األسئلة عن إجابات  

  
    طريقة التمرير  .11

  .اس املهّمة يف كّرللتعليماتجيب العمل وفقًا   
مقاطع ون القطعة األوىل حىت اجلملة الّيت توجههم ملشاهدة ؤ، ويقراملهّمةعلى  الطالّبحيصل   

 املقطع يظهر على يف اية . معاالطالّبم املقطع األول من الفيلم جلميع يعرض املعلّ. الفيلممن 
 ، يف الكّراسؤال عن الّسالطالّبجييب  . أيضا يف كراس املهّمةموجود اشة سؤالالّش

 كلّيف اية .  مقاطع أخرى من الفيلمالطالّب العمل يشاهد خالل. للتعليماتويستمرون وفقًا 
 املمكن أن ، من معاالطالّبجلميع مبا أنّ مقاطع الفيلم تعرض  . األسئلةعلىمقطع جييبون 

 مقطع من الفيلم كلّمن احملّبذ عرض . العمل نرفاقهم حىت ينهونتظار  االطالّب بعض يضطّر
تقسيم طالب الّصّف إىل جمموعات متجانسة ملنع بى وص، يمرإذا أمكن األ .وايلمرتني على الّت

ركّزة لمهّمة، يوصى مترين الطالب على مشاهدة محتضريا ل .طويلة خالل املهّمةات انتظار فتر
  .لألفالم
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  أسئلةجدول مهارات مقابل 

  
  مهارات  أسئلة

1 ،3 ،7 ،8 ،9 ،10  
   إىل معلوماتترمجة معلومات شكليةمجع معلومات و

  كالمية

  مقارنة وتعميم  2 

  تشخيص معلومات ذات صلة  4

   معلومات من جدولاستخراج/ قراءة   4

  إكمال معلومات يف جدول  5، 4

  فهم  5

  تنّبؤ  6

  تفسريإعطاء   9

  حتليل  11، 9

  معرفةتطبيق   13، 12، 6
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  االتصال بني احليوانات
  إجابات

                         
    

    . أسئلةعلىون قطع وجتيبون ؤّمة تشاهدون مقاطع من أفالم، تقريف هذه امله
  

  يف عامل احليواناتاملنطقة 
  

  . جناسجناس وبني األداخل األاتصال هنالك يف عامل النبات واحليوان 
 أشكاالًنا مشاهدة كيف تستعمل ميكن، حتميها واملنطقة اليت تعيش فيهاد  حتّد تأملنا احليوانات اليتإذا

   .من االتصالخمتلفة 
  

 : إنّ ذاكأّنها تقول .التبّول بواسطة  منطقة معيشتهاحتّدد ةالربي بالكال و آوىبناتالذئاب، 
ذين ال  املقتحمنيرتحذّل اأصوات كذلكصدر هذه احليوانات ت!". هاقتحامامنع ي تابعة يل واملنطقةهذه "

  .للتحذيركعالمة  اأنيا عن ف وتكش،التابعة هلااملعيشة  ناطقم  دخوليريدون
  

ذه الطريقة حتافظ احليوانات على مصادر الغذاء :  لعّدة أسبابمنطقتها بالدفاع عنتقوم احليوانات 
 من رحتذّ، من هو الذكر املسيطر من بينهاد  حتّدهكذاو،  اليت ختزن فيها غذاءهااألماكن على أو

نها من تربية  ومتكِّاألعداءا من  حتميهجّيدة اختباء أماكن حتصل على ، وهكذااقتراب مقتحمني
  .مانبأصغارها 
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  .2- 1 السؤالني جتيبون علىمثّ  و، من فيلماآلن تشاهدون مقطعا
  
  
  ه؟ املرقّط بتحديد منطقتوالنمرلنهر ، فرس ا)الكركدن( من وحيد القرن كلّكيف يقوم    .1
  

  .ته األشجار والشجيرات في منطق علىالتبولبواسطة   :وحيد القرن  
  . مكان يمر فيهكّلرازه على أغصان األشجار وفي  بنثربواسطة   :فرس النهر  
  .ار والشجيرات في منطقته على األشجالتبولبواسطة   : املرقّطالنمر  

  
  
، فرس )الكركدن( من وحيد القرن كلّ املشترك يف طريقة حتديد املنطقة لدى  الشيءما هو   .2

   املرقّط؟والنمرالنهر 
  

  .نشر رائحة/ برازهم/ بولهم/  المنطقة بواسطة إفرازاتهميحددون تهمثالث  
  :مالحظات  

  .1 بل تُكرر الكلمات المستعملة في سؤال ،"إفرازات": قبول أيضا إجابات ال تستعمل التّعميم .1
 أن الحيوانات 1 إذا كتب الطالب في سؤال :1جابات في سؤال التّعميم يجب أن يالئم اإل .2

   .2ل، هذه هي اإلجابة الّتي يجب أن تُقبل في سؤال تبوتالثالثة 
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10
  .3  سؤالعلىجتيبون مثّ  و،فيلمالاآلن تشاهدون مقطعا من 

  
    .لدى الكواال توجد غّدة يف صدره، حتت البقعة البنّية، ولدى اجلاموس توجد غّدة يف جبينه  . 3

  
    وجودة يف صدره؟كيف يقوم الكواال بنشر الّرائحة من الغّدة امل  . أ

     صدره باألغصان الّتي يتسلقهايحك .  
    

  كيف يقوم اجلاموس بنشر الّرائحة من الغّدة املوجودة يف جبينه؟   . ب
  

      منطقته جبينه بأغصان األشجار الّتي في يحك.  
  

نالك نقل  كّل ما يعبر عن أنّه كان ه: اإلجابة الكاملة المتوقعة هيفي البند أ وكذلك في البند ب،
  .غدة إلى الشجرةللرائحة من ال
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  :6 – 4 اقرأ القطعة التالية واجب عن األسئلة
  
   .صواتأل اإصدار بواسطة حتمي منطقتهاك حيوانات لهنا

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

 املناطق إحدىبيته يف  طائر الذّعرة ّددعندما حي. خالل فصل اخلريف )اهلزاز( لذعرةطيور اظهر ت
 الذكور بلغأن ي من أجل ،لالتصالكوسيلة  يستخدم التغريد فاّنهآخر يقترب، ذكر ذعرة ويرى 
ذلك، حدود من رغم بالخر، آ اجتاز ذكر إذا. املنطقة هذه إىل حيظر عليهم الدخول ّنهإ خريناآل
  . جبناحيههوضربة مبنقاره نقره بشّد بواسطة بطرده طري الذّعرة، يقوم قةاملنط

  

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

بلغ الذكور ي ذه الطريقة، . اليت متيزهةائحّرالجل تقوية أإّنه يتبّول من إضافة إىل  ،الّرائحة حمطة
  .منطقته إىل حيظر دخوهلم ّنهأب اآلخرين

  

 غّدة تشبه الزبدة من ةدا مبإفراز عن ذلك، يقوم وفضالً. التبّول عن طريق منطقته حيّدد اأيض الضبع
  .منطقته موجودة على حدود اأجساما  ويدهن ، موجودة حتت ذيلهخاّصة

  

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

  .منطقتها دود ح عنوإبعادها خصومها لتحذيرها أمامبذيوهلا 
  

 ناستعرض ا تفعل ذلك بطرق خمتلفة،اإّنه.  التابعة هلااملنطقة مايةحيوانات كثرية تقوم حب ،خالصة األمر
  . بعضها فقطهنا
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  املالئمةألماكنا يف √  إشارة، ضع3 ويف صفحة 1 يف صفحة  قرأماالقطعتني اللتنيستنادا إىل ا  .4

  .يف اجلدول
  .مايتهاحل طرق لتحديد منطقة وعّدةلنفس 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

 جسديةحركات   √      √    √
  مهددة

مادة ذات  إفراز        √  √  
  خاصة رائحة

  تلويح بالذيل        √    
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املختلفة  االتصالبأنواع  املعلومات املنقولة تلتقط حاّسة تسجيل أي يف اجلدول التايل عليك   .5
  . املذكورة يف قطع القراءة

  
  .ستعن باملثال الّذي يف اجلدولا  

  
  العملية  ةط امللتقاحلاسة

  رائحةاتمادة ذ إفراز   الشمحاّسة
  خاّصة

   خمتلفةأصوات إصدار   السمعحاسة
   البصرحاسة ، الشمحاسة

   تنقيص نقاط لمن عدميجب(
  )يذكر فقط إحدى الحاستين

  )براز (بعر إخراج

   البصرحاسة
  

    مهددة جسدّيةحركات 
    الشمحاسة

   تنقيص نقاط لمن عدميجب(
  "حاسة البصر"أيضا يذكر 

  )  باإلضافة إلى حاسة الشم

  تبّول

   البصرحاسة
  ال يجب تنقيص نقاط لمن(

  "السمعحاسة "يذكر أيضا 
  )باإلضافة إلى حاسة البصر

  تلويح بالذيل
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10
    تابعة لضبع آخر؟ منطقة إىل دخل ضبع إذا  سيحدثذاما، حسب رأيك   .6

        
  .لضبع صاحب المنطقة يهاجم الضبع المقتحما/ يحصل صراع بينهما   
تعرف ب  حدود منطقته، أوتعزيزب المنطقة يجب قبول أيضا إجابات تتعلّق بمحاولة الضبع صاح  

   ). الضبع المقتحم يشم رائحة البول ويترك المكان–مثالً ( المنطقة الضبع المقتحم على حدود
    

  
  .7عن سؤال  جتيبون اآلن تشاهدون مقطع من الفيلم، مثّ

  
  .وسوم الّذي  حياول اصطيادهپالّضفدع بتنفيذ ثالث عملّيات دفاعّية أمام األو يقوم  . 7

          : هذه العملّياتأذكر عملّيتني من  
   ينفخ جسمه   -  
  صرخ بصوت مهدد ي  -  
  قفز في وجه العدو ي  -  

  
  

  .9- 8 نيسؤالال جتيبون عن اآلن تشاهدون مقطع من الفيلم، مثّ
  
  حتت ذنبه؟اليت  من غّدة الّرائحة لكي حيذّر أعداءه الظّربان ذا يفعلما  .8
  

فه األمامية ويبرز ألوان الظّربان على أطرايقف /  ويبرز ذيله  على أطرافه األماميةربانالظّّيقف   
  .التحذير الّتي على جسمه
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   ة املعاجلة ، عملّيلل املُدخ وردود فعل اإلنسان، واكتب ما هي مراحالظّربان اتراقب تصّرف  .9
  .ج لدى اإلنساناملُخرو  

  
      ؟اإلنسان اهتلقّالذي  لاملُدخ ما هو  .أ  
    . وذيلهبقع األلوان على فروته،  على أطرافه األمامية ويبرز ظهرهربانالظّّيقف     

       
      ؟ة املعاجلةعملّيما هي   .ب  
  ." نشرهارائحة الكريهة الّتي يمكنه لومن ا الّتي تحت ذيله الغدة من ربانالظّرني يحذّ"     
    
    ؟جاملُخر ما هو  .ج  
  .يترك المكان / ربانالظّاإلنسان يبتعد عن     

  
  

  .11-10 نيسؤالال جتيبون عن اآلن تشاهدون مقطع من الفيلم، مثّ
  

  .راقب التعاون بني اإلنسان والعصفور  .10
 يفهمها الطرفان، نعين عالمات "يهامّتفق عل"عالمات يف كلّ نوع من االتصاالت هنالك   

  . ويعرفان تفسريها
    : أذكر عالمتني كهذه يف تصرفات العصفور تساعدان اإلنسان على الوصول إىل العسل  
    . خاص لمخاطبة اإلنسانللعصفور تغريد   -  
  .، وينتظر وصول اإلنسان إليهيطير العصفور ويقف فوق أغصان الشجرة   -  
  .غصنٍ منخفض يقف العصفور على   -  
   . يتوقف العصفور عن التغريد  -  
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10
  ملاذا من األجدر لإلنسان والعصفور أن يتعاونا يف العثور على العسل؟  .11

  
العسل من خلية النحل لوحده، ويصعب على اإلنسان العثور على خلية خراج ال يستطيع العصفور إ  

  .النحل لوحده
    
  . التعاون بينهمايستفيدان من  العصفورأإلنسان و:  اإلجابة أيضايجب قبول  

  
    

  .  تابعة لهمناطق لديه اإلنسان كذلك مثل احليوان. 12
   :منطقته ديدحتبواسطتها  اإلنسان يستطيع طرق ثالث أذكر  

  
 قضبان على النوافذ، سياج، بوابة  يضعالفتة تحمل اسمه على الباب،يضع يبني اإلنسان بيتًا،   

 منطقة تحديد اقتراح آخر لكّل  أيضايقبل( يحدد موقف للسيارة ،ذارإنمقفلة للساحة، صافرة 
لحمايتهاأوة خصوصي (.  

  
  

، ذات رائحةتبّول، إفراز مواد : لرأينا يف هذه املهّمة أنّ احليوانات تستعمل عّدة طرق اتصا  .13
  .حركات جسدّية وما شابه

    ؟لدى الكائنات احلّية األخرىطريقة اتصال إضافّية توجد لدى اإلنسان وال توجد أذكر   
  

  )شفهيا أو كتابيا(االتصال بواسطة لغة كالمية   -
  عالمات مكتوبة، إشارات مكتوبة  -
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  االتصال بني احليوانات
  شد تقييممر  
    

   

سؤال  عالمة
 رقم

 وزن مهارات

5 4 3 2 1 0 

1 

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
  كالمية

x1 

ة صحيحة إجاب
بشأن 

احليوانات 
 الثالثة

 
إجابة صحيحة 
 بشأن حيوانني 

إجابة صحيحة بشأن 
 حيوان واحد 

 

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

 x1 مقارنة وتعميم  2
إجابة صحيحة 

 )كتب تعميما(
 

إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

  أ3

مجع معلومات، 
 ترمجة معلومات

شكلية إىل معلومات 
  كالمية

  

x1 إجابة صحيحة  
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

  ب3

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
  كالمية

 

x1 إجابة صحيحة  
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

4*  

إكمال معلومات 
دول، يف ج

 معلومات تشخيص
ذات صلة، قراءة 

 واستخراج
معلومات من 

  جدول
 

x3  
أشار على 

 11  إىلاألقلّ
 إشارة صحيحة

  أشار إىل 
 إشارات 10 - 8

 صحيحة

 7 - 5أشار إىل 
 إشارات صحيحة

 4 - 3أشار إىل 
 إشارات صحيحة

أشار إىل 
1 - 2 

إشارات 
 صحيحة

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات
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10
سؤال  عالمة

 رقم
 وزن مهارات

5 4 3 2 1 0 

5 
ومات إكمال معل

 يف جدول، فهم
x2 

مأل بصورة 
 5صحيحة 
  خانات

مأل بصورة 
  خانات4صحيحة 

مأل بصورة 
 3صحيحة 
 خانات

مأل بصورة صحيحة 
 خانتني

مأل 
بصورة 

صحيحة 
خانة 
 واحدة

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

6 
تطبيق معلومات 

 وتنّبؤ 
x1 إجابة صحيحة  

إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
طأ يف كلّ أخ

 اإلجابات

7 

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
 كالمية 

x1 
كتب عمليتني 
 صحيحتني

 
كتب عملية 

 صحيحة واحدة
  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
  اإلجابات

8 

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
  كالمية

  

x1 إجابة صحيحة  
إجابة جزئية أو 
  غري واضحة

  

 جيب، أو مل
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

 أ9

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
ة، حتليل، كالمي

  تفسريإعطاء 
  

x1 إجابة صحيحة  
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

  ب9

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
ة، حتليل، كالمي

  تفسريإعطاء 
 

x1 إجابة صحيحة  
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

  ج9

مجع معلومات، 
ترمجة معلومات 

شكلية إىل معلومات 
ة، حتليل، كالمي

  إعطاء تفسري
  

  

x1 إجابة صحيحة  
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات
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سؤال  عالمة
 رقم

 وزن مهارات

5 4 3 2 1 0 

10  

مجع معلومات، 
لومات ترمجة مع

شكلية إىل معلومات 
  كالمية

  

x1  
أشار إشارتني 
  صحيحتني

  
أشار إشارة واحدة 

 صحيحة
 

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

  إجابة صحيحة x1 حتليل  11
إجابة جزئية أو 
 غري واضحة

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

 x1 تطبيق معلومات  12
كتب ثالث 

 إجابات منطقية 
 

 كتب إجابتني
 منطقيتني 

 

كتب 
إجابة 

منطقية 
 واحدة 

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

 x1 تطبيق معلومات  13
كتب مثالني 

 منطقيني 
 

كتب مثاالً واحدا 
 منطقيا 

  

مل جيب، أو 
أخطأ يف كلّ 
 اإلجابات

  
  
 .  جيب تنقيص نصف عالمة مقابل كلّ إشارة خاطئة*
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  صفحة فارغة
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