
 
 

 (2)المستوى حديقة الحيوان 

 

سيقوم المتعلمون بتصميم حديقة الحيوان الخاصة بهم لتعلم تصنيف الحيوانات بناًءا عىل الخصائص  
ي مملكة الحيوانات. 

كة كمقدمة إىل التصنيف ف   المشتر
 الوصف

ي حديقة الحيوان أو المحمية؟
 كيف يمكن أن ننظم الحيوانات ف 

 
ي السؤال   التحفت  

 الفئة العمرية  سنوات  10- 8

 المواد علم األحياء ، فنون اللغة ، الفن 

 لمدة  3.5حواىلي 
ً
 الوقت المطلوب  إجماىلي  أيام 4ساعة يوميا

اف من قبل أولياء األمور  اف   يتطلب درجة متوسطة من االشر /تحت إشر ي
توجيه ذاتر

 أولياء األمور

 الموارد المطلوبة  أقالم ملونة ، قلم / قلم رصاص ، مقص ورق ،

 

 اليوم الوقت النشاط والوصف

وع هو تصميم حديقة حيوان طبيعية أو محمية للحيوانات يتم فيها   مقدمة: الغرض من هذا المشر
 تصنيف الحيوانات بطرق مختلفة. 

 
الحدائق الطبيعية أو المحميات وحدائق الحيوان  اسأل المتعلم إذا كان يعرف ما هي االختالفات بي   

 : ح له التاىلي
ي بلدك، إن وجدت. اشر

ه بحديقة حيوان أو محمية موجودة ف   التقليدية. يمكنك تذكت 
ي حدائق الحيوان التقليدية داخل أقفاص  ●

ي الناس لتوضع الحيوانات ف 
. يمكن  رؤيتها ويأتر

ى من قبل حديقة الحيل شتر
ُ
باع أو ت

ُ
 .يديةوان التقللحيوانات أن ت

ي بداخلها وتوفر لها   ●
الحدائق أو المحميات الطبيعية تكون منفتحة أكتر للحيوانات التر

ي أماكن تشابه منازلها الحقيقية. 
ي  المساحة الكافية للتحرك بحرية أكتر ف 

الحيوانات ف 

ى و  شتر
ُ
باع أو ت

ُ
 .يتم حمايتهاالمحميات ال يمكن أن ت

 
 حدائق الحيوان التقليدية أم الحدائق والمحميات الطبيعية. اسأل المتعلم إذا كان يفضل 

 
نشاط بديل: إذا كان المتعلم ال يعرف حديقة الحيوان أو محمية الحيوان، فمن األسهل أن يطلب  
ي تعيش 

منهم تصميم غابة بها ثالثة أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية للحيوانات )أي األماكن التر
حة: فيها الحيوانات(. البيئا  ت الطبيعية المقتر

 منطقة تحتوي عىل العديد من األشجار ●

 منطقة مفتوحة تحتوي عىل العشب ●

ي آخر ●
ة أو اي مكان مات   منطقة مائية مثل بركة أو بحت 

ي حديقته أو  
ي يريدها ف 

يلعب المتعلم اللعبة التالية مع األشة للحصول عىل قائمة ِللحيوانات التر
 غابته: 
  يكتب المتعلم  ●

ً
الحروف األبجدية عىل قطعة من الورق من األلف إىل الياء. يمكنه أيضا

ية.  وع باللغة اإلنجلت   ية إذا كان يريد أن ينفذ المشر  كتابة حروف اللغة اإلنجلت  

يبدأ المتعلم ِبنطق األحرف األبجدية بصوت عال )عىل سبيل المثال: ألف، باء، تاء، ثاء،  ●

ي ويقول "قف!". يجب عىل  جيم، ...( ويوقفه العب آخر عند أي
حرف بشكل عشوات 

جميع الالعبي   بعد ذلك ذكر اسم حيوان يبدأ بآخر حرف نطقه المتعلم أو يحتوي عليه.  
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عىل سبيل المثال ، إذا تم إيقاف المتعلم عند الحرف ألف ، فيجب عىل كل العب أن  

ن،  وما إىل ارنب، حصأن، اسد أو ثعبأيذكر اسم حيوان يبدأ به أو يحتوي عليه )مثل 

 ذلك(. 

ِلتحديد   1اذا لم يكن المتعلم يعرف الكثت  من الحيوانات، فيمكنه اإلطالع عىل الملحق  ●

 اسم حيوان يبدأ بالحرف المطلوب أو يحتوي عليه. 

 اسامي حيوانات   30- 20تنتهي اللعبة عندما يتم جمع  ●

صنف من قبل العلماء عىل أساس األشياء 
ُ
ح للمتعلم أن الحيوانات ت ي نالحظها عنهم مثل  اشر

التر
ة أو األسنان، البيئة الطبيعية ، الغذاء. اطلب من المتعلم أن ينظر إىل صور الحيوانات   شكل البشر

ي كيفية تشابهها.  
 المختلفة ويفكر ف 
حة:   اسئلة مقتر

ي تشبه   ●
ي كتبناها؟   بعضها البعضما هي بعض الحيوانات التر

ما  إىل حد كبت  من القائمة التر

ي تمتلكها؟ أم قدرتها عىل السباحة 
ي عدد األرجل التر

هي أوجه التشابه بينها؟ هل تتشابه ف 

ان؟ أين تعيش؟ ماذا تأكل؟ هل يوجد صفات أو طرق أخرى للمقارنة بينها؟ أعط   أو الطت 

ي األجوبة. 
 المجال للمتعلم ليفكر ف 

ي ت ●
 ختلف عن بعضها؟ كيف تختلف؟ ماهي الحيوانات التر

 .بعض األمثلة عىل ذلك أعطعىل شكله؟  الحيوانؤثر بيئة تهل  ●

ي تعيش   معكيف تتعايش الحيوانات برأيك   ●
ي البيئة التر

 ف 
ً
 أو البارد جدا

ً
الجو الحار جدا

ي األماكن مع المطر  كيف تتعايشفيها؟ و 
ي  ف 

ي تتلقر أمطار غزيرة التر
؟ ماذا عن الحيوانات ف 

ي الاألماكن 
ر فيها المطر  تر

ُ
؟ أعط المتعلم بعض األمثلة: الحيوانات مثل الدببة  َيند

ي مناطق باردة جدا فتقوم 
ي بالسبات والسناجب تعيش ف 

الشتوي )النوم المتواصل( ف 

ي الصحراء كالجمال تستطيع استخدام  
ي تعيش ف 

األشهر األكتر برودة! الحيوانات التر

ي جسمها لتتغذى عليها مم
بدون   أسابيع لعدة البقاءعىل  يعطيها قدرةا الدهون المخزنة ف 

اب أو الطعام! كذلك هي ال تتعرق!   الشر

ح ان طريقة تأقلم الحيوانات مع بيئتها تسىم ب  .التكيفاشر
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 لتصنيف الحيوانات عىل أساس الغذاء والبيئة.  مقدمة: اليوم، سوف نتعلم عن الطرق المختلفة
 

ح أنه يتم تصنيف   اسأل المتعلم إذا كان يعرف ما هي األنواع المختلفة ِللكائنات المستهلكة؟ اشر
 الحيوانات حسب غذائها إىل الفئات التالية: 

يا فقط الحيوانات العاشبة ● ي تأكل النباتات والبكتت 
 : الحيوانات التر

ي تأكل النباتات ولحوم الحيوانات األخرى حوم: النباتات والل  آكالت ●
 الحيوانات التر

ي تأكل الحيوانات األخرى بشكل رئيسي  آكالت ●
 اللحوم: الحيوانات التر

 
ح أن األشخاص النباتيي   هم من  اطلب من المتعلم أن يخمن أي نوع من المستهلكي   يكون هو. اشر

ي الغالب من آكالت النباتات  
الحيوانات العاشبة بينما األشخاص الذين يأكلون اللحوم هم ف 
ي كل فئة. 

ي بأمثلة أخرى ف 
 واللحوم! اطلب من المتعلم أن يأتر

 
 مقدمة إىل السلسلة الغذائية: 

!  كائنآخر حي أو ُيؤكل من قبل   كائنحي إما َيأكل   كائنح للمتعلم أن كل  اشر  ●  آخر حي

ي حيوان من آكالت اللحوم  ●
ماذا يأكل هذا الحيوان؟ اآلن  - اطلب من المتعلم التفكت  ف 

ي فريسة آكل اللحومف
 ماذا تأكل الفريسة؟  -  كر ف 

ح للمتعلم أن  ● نا كيف يتم نقل الطاقة من طاقة، وأن السلسلة الغذائية تبي   ل الغذاءاشر

ي شكل طعام!  كائن
 حي إىل آخر ف 
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ح  ● ي أن الكائنات الحية تصنف اىل للمتعلم اشر الطاقة. النباتات  مستهلكي الطاقة أو  منتج 

 بإنتاج تقوم 
ً
ي تعتت  مصدرا

طاقة. تحصل للالطاقة الخاصة بها من خالل الشمس التر

الحيوانات عىل الطاقة من خالل أكل النباتات والحيوانات األخرى. فلهذا فإن الشمس  

 للطاقة.  مستهلكةتعتت  الحيوانات بينما للطاقة  منتجللطاقة والنباتات منتج 

 مثال : 

 
وىلي            مستهلك ثانوي                      منتج      

َ
 مستهلك أ

 
حيوانات   6- 4يقوم المتعلم بكتابة خمس فئات من الممكن تصنيف الحيوانات من خاللها وإدراج 

حة:   تحت كل فئة. الفئات المقتر

ي اإلنسان( ●
 عدد األطراف )مثال: األرجل واأليدي ف 

ان  ●  القدرة عىل الطت 

 القدرة عىل التنفس تحت الماء ●

ي نفس الوقت  ●
 القدرة عىل العيش تحت الماء وعىل اليابسة ف 

 القدرة عىل السباحة  ●

 الغذاء ●

ي الغابات،  –البيئات الطبيعية )أماكن معيشتها  ●
ي الصحراء، القرود تعيش ف 

األفاعي تعيش ف 

 الخ( 

 مثال: 

ي الغابة 1التصنيف 
 : لها أرب  ع أطراف 2التصنيف  : العيش ف 

 القطط  -1 لقرود ا -1

 األسود  - 2 الدببة -2

 3مثال رقم  - 3 3مثال رقم  -3

 4مثال رقم  - 4 4مثال رقم  -4

 5مثال رقم  - 5 5مثال رقم  -5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دقيقة 20

ي تم جمعها بعد لعبة اليوم األول. بعد االنتهاء  
ي القائمة التر

يقوم المتعلم برسم جميع الحيوانات ف 
 من الرسم يقص المتعلم الحيوانات باستخدام المقص. 

 
ي الملحق 

اح: يمكن للمتعلم أن ينظر إىل الحيوانات ف  ، أو أي مصدر آخر يحتوي عىل صور 1اقتر
 للحيوانات لرسمها. 

 
م بتصميم محمية أو حديقة حيوانات )أو غابة( باستخدام بعض القصاصات. ال  يقوم المتعل

 : ي
 تستخدم جميع القصاصات لهذا النشاط. اطلب من المتعلم اآلتر

ي َستعيش فيها الحيوانات  ●
احات:   –ارسم البيئات التر أين ستعيش الحيوانات؟ اقتر

كة أو حوض األسماك ، منطقة صحراوية ،  ة أو الت  ي العشب، البحت 
منطقة الغابة التر

 للحصول عىل أفكار.   2تحتوي عىل العديد من األشجار. يمكن للمتعلم مراجعة الملحق 
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ي تنتىمي إليها. اسأل المتعلم إذا كان هناك تشابه  ●
ي البيئات التر

لِصق قصاصات الحيوانات ف 
َ
ا

ح عىل المتعلم أن يقوم بذكر اإلختال ي نفس المكان؟ اقتر
ي تعيش ف 

فات بي   الحيوانات التر

 بينها إن وجدت. 

 زّين ولون الحيوانات وبيئتها الستكمال تصميم الحديقة أو المحمية.  ●

ة من الورق أو أن  يمكن للمتعلم أن يستخدم بقايا قصاصات الحيوانات المتبقية عىل قطعة كبت 
 الخطوات التالية: يقوم برسمها لتصميم سلسلة غذائية. يجب عىل المتعلم اتباع 

ي مكانه الصحيحأ ●
 لصق أو رسم كل كائن حي ف 

 أسهم تشت  إىل اتجاه نقل الطاقة بي   كل كائن حي بوضوح رسم أ ●

 مستهلك أو منتج للطاقةإىل كل كائن حي   صنف ●

 مثال:  ●

 المصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ة                       نبات                       بومة                      فأر                       حشر
 )آكل لحوم/         آكل لحوم و نبات        )آكل نبات/                )منتج(                 
 مستهلك(  مستهلك(              / مستهلك(                              

 
https://www.tes.com/lessons/cqHs1lgfbIsRtQ/food-chain-references 

 
 : ي
ح اآلتر  يقوم المتعلمون بعرض تقديىمي لعملهم أمام أفراد عائالتهم وشر

 ة المختلفةأنواع بيئات الحيوانات الطبيعي ●

ي كل بيئة ●
كلة آ  ،حيوانات عاشبة) الغذائيةوتصنيفاتها  أسماء الحيوانات الموجودة ف 

 كلة لحوم ونبات( آ لحوم، 

أمثلة عىل أوجه الشبه واالختالف فيما بينها. عىل سبيل المثال: تعيش األفاعي  3- 2 ●

ي الصحراء، ولكن األفاعي من آكالت اللحوم والجمال من 
 العاشبات والجمال ف 

 .مع بيئتهاتأقلم بعض الحيوانات  كيفيةأمثلة عىل   2-3 ●

 
)اختياري( يعطي أولياء األمور مالحظات حول تصميم المحمية أو الحديقة الطبيعية أو الغابة   

والعرض التقديىمي الذي قدمه المتعلم. يتم فتح مناقشة اليوم األول حول الحدائق أو المحميات 
 التقليدية:  الطبيعية وحدائق الحيوان

ي حدائق الحيوان التقليدية؟ لماذا؟  ●
 هل تعتقد أنه من الصحيح وضع الحيوانات ف 

ح للمتعلم أنه من ● ية أو الطبيعة، وكيف أن   اشر ي الت 
األفضل للحيوانات أن تعيش ف 

المحميات والحدائق الطبيعية أفضل من حدائق الحيوان التقليدية ألن الحيوانات فيها ال  
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للبومة  الغذائية السلسلة  
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ي أماكن ذات مساحة واسعة 
ة تقيد حركتها وتعيش ف  تكون محبوسة داخل أقفاص صغت 

الطبيعية تحىمي العديد من الحيوانات  تشابه بيئتها الطبيعية، كما أن الحدائق والمحميات

 من الصيد. 

فئات تصنيف وبيئات  5رسم مكتمل ِلمحمية الحيوانات أو الحديقة أو الغابة مع  -
 مختلفة. 

ي  -
 السلسلة. رسم مكتمل لسلسلة غذائية مع كتابة التصنيفات لكل كائن حي ف 

: ذكر أسماء الحيوانات وبيئتها الطبيعية وتصنيف الحيوانات  -  - تقييم العرض التقديىمي
أمثلة عىل كيفية تشابه الحيوانات أو اختالفها وأمثلة   3- 2حسب استهالكها للطعام و 

 عىل التكيف 

 معايت  التقييم

 

 المعرفة: مهارات القراءة والكتابة   -

الطبيعية، المحميات الطبيعية، السلسلة  بيئتها أسماء الحيوانات و  الجديدة:  المفردات -

 .التكيفاللحوم،  آكلة ،عاشبة ،منتجالغذائية، مستهلك، 

 الطبيعية.  بيئتها علم األحياء: تصنيف الحيوانات حسب صفاتها أو  -

 ة. أنواع الكائنات المستهلك علم األحياء: السلسلة الغذائية و  -

 حقوق وأخالقيات التعامل مع الحيوانات. علم األحياء:  -

 ض التقديىمي ر مهارات الع -

 مخرجات التعلم

 القدرة عىل القراءة والكتابة أو عىل األقل معرفة الحروف األبجدية للغة  -

 حيوان 20 حواىلي معرفة  -

 التعلم السابق المطلوب

 مصدر االلهام ال يوجد

ي تمكن  -
من الممكن تطوير المهارات بشكل أكت  عن طريق زيادة عدد التصنيفات التر

 المتعلم من مقارنة الحيوانات. 

جمل عن كل حيوان وأن يجمعهم ليصنع كتيب   3-2 أن يكتبيمكن الطلب من المتعلم  -

 كل حيوان ُيعط لزوار لهذه الحديقة. وصف ليحتوي عىل  صغت  

 األنشطة اإلثرائية
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