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�ــــح الطيور:   ازالط�ي الهزّ ��ش
 

�ة ال الموض�ع:  ي حد�قة نهر هودسانح�اة ال�ب
 ؛ الشكل والوظ�فة�ف

 8-5 األعمار: 
 :  دقائق 5 وقت التحض�ي
 دق�قة 30-20 وقت النشاط: 

 
 -ملخص النشاط: 

ي تحدد الطيو  ع� هذا الدرس الطالب ساعد � �ائ�ة الئت ف ة، التعرف ع� السمات الف�ي ف  سيتمكنر. من خالل مناقشة وظ�فة كل م�ي
ا ك�ف تؤثر سمات منقار الطيور  من استكشاف الطالب �ــــح األسا�ي للطيور بينما �علم أ�ض� أهم�ة كل جزء. �حلل هذا الدرس الت�ث

ە نهر هَر �تيح هذا الدرس للطالب إ�شاء تمث�ل ِح كما و ع� عادات التغذ�ة.   ف ي لحيوان مت�ف
ة أشكال وألوان الحيوانات ن مع مراعاادسو �ف

 . حق�ق�ةال
 

 -األهداف: 
�ــــح األسا�ي للطائر ووظ�فة كل جزء من خالل ِح سيتعلم الطالب ال •  فة تفاعل�ةرْ ت�ث
 ن وموائلهااسودنهر ه حد�قةب ع� سلوك حيوانات سوف يتعرف الطال ▪  •

 
 -المستلزمات: 

�ــــح الطيور •  مخطط ��ث
�ط سكو�ش أو غراء •  �ث
ي  •

 طبق ور�ت
 / دهان حد�د أقالم ت •
 ورق مقوى •
 ال��ش (اخت�اري) •
ةعيون   •  (اخت�اري) كب�ي

 
 -مقدمة: 

ا سه ، وأفضل مكان للبدء هو تعلم تبحث عنه لن�ع الذيً� عندما تعرف ا�مكن أن �كون التعرف ع� أنواع مختلفة من الطيور أمر�
ي 

ك الطيور �ف �ــــح الطيور. �ش�ت  . ها نواعأجميع أجزاء الجسم األساس�ة نفسها، ل�نها ستبدو مختلفة باختالف ��ث
ا ستغ�ي  ي يط��قة ال هذە االختالفات أ�ض�  طائر. ما عل�ك سوى إلقاء نظرة ع� الصور أدناە:  ت�ف بها كلالئت

               
 م���ي العاسوق األ                             نقار الخشب المرقط الخرشنة الشائعة                                                           

ي ، ل�ن ح أن هذە الصور كلها لطيور من الواض
ات تجعلك تعرف أن هذە  لماذا؟ هل �مكنك التفك�ي �ف ف ي ثالث م�ي

طيور؟ (تلميح: فكر �ف
 .( ي ال �متل�ها الب�ث  أجزاء الجسم الئت
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  -إجراء الدرس: 

ي أدناە نحة والمناق�ي أن هذە طيور ول�ست، ع� سب�ل المثالال��ش واألجكتوضح أجزاء من الجسم  
ا! راجع الرسم الب�ايف � ا أو ��ث ، كالب�

وورق  حد�د ورق�ة وأقالم ت أطباق باستخدام، بع التعل�مات إل�شاء طائر خاص بك، ثم اتضح جميع األجزاء األساس�ة للطائر ي يو الذ
ي استخدامها.  ءإ�شا 

 وأي مواد أخرى ترغب �ف

 
 -التعل�مات: 

ي إ� النصف إل�شاء جسم الطائر. ا .1
 طو� الطبق الور�ت

والغراء  إل�شاءورق اوأجزاء من  ��شالتل��ن و الوأقالم أقالم التحد�د استخدم  .2
ء آخر ت��دە إلضافة أجزاء الجسم المختلفة لطائر (كما هو  ي

�ط وأي �ث وال�ث
ة ع� طبقكموضح أعالە) إ� طبقك. �مكنك رسم  ف مبا�ث ، األرجل والقدمني

 أو إرفاق مواد أخرى لصنعها. 
ي الرسم التخط��ي أعالەحّد  .3

 د الم��عات بجوار كل جزء من أجزاء الجسم �ف
ي لم تنَس أي أجزاء مهمة.  للتأ�د من أنك

: قم بتسم�ة األجزاء المختلفة إضا�ف
 من طائرك. 

 قمت باستخدامه �جف.  رطبأي غراء أو ح�ب  دع .4
ألحقت به ن الوقوف. إذا كنت قد ، حئت يتمكن الطائر مفتح الطبق قل��ً قم ب .5

ف  ء تقدمني ي
مت د قحقيق التوازن. إذا كنت ق، فقد �كون من الصعب بعض ال�ث

ا ع� طول الحافة المستديرة لتقل�د  برسمها، ا و��اب� ف�مكنك هز الطائر ذهاب�
 النقر! 

ا الطائر الخاص بك. تمت �سم�ة العد�د من الطيور �سبة ألجزاء أجسامه سمِّ  .6
ها عن األنواع األخرى ف ي تم�ي طائر التناجر نقار الخشب المرقط و ، مثل الئت

ي تجعلها القرمزي  ف��دة من نوعها؟ . ما �ي أجزاء طائرك الئت
 

 . ال�دو�ة "الط�ي الهّزاز"حرفة الأن تبدو عل�ه إل�ك مثال ع� الشكل الذي �مكن 
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 راجع الم��د من المعلومات حول شكل ووظ�فة الطيور أدناە:  اخت�اري: . 7
ا مثل الب�ث والحيوانات األخرىتما العيون:  • ، �ساعد العيون الطيور ع� م�

ا عن الرؤ�ة. �مكنهم العثور ع�  ون بع�د� الطعام والمأوى ومعرفة مئت �ط�ي
سة باستخدام أعينهم. �مكن أن تكون عيون الطيور  الحيوانات المف�ت

ة أو  ا ما  كب�ي ة حسب الن�ع. غالب�   تمتلكصغ�ي
ً

ي تصطاد ل�� الطيور الئت
ة  كب�ي

�
 ا قادرة ع� امتصاص الم��د من الضوء. وذلك كونه، عيونا

لعلوي من رأس الطائر. �شار إل�ه عادة عند هو الجزء اال�اف�خ  ال�اف�خ:  •
ي 
ي �مكن أن �ساعد �ف ي المنطقة الئت

 الحد�ث عن ال��ش أو األلوان البارزة �ف
ي  ،التعرف ع� الطائر. بعض الطيور، مثل ال�اردينال الشما�ي 

لها قمة �ف
 من  هذا و ترتدي قبعة غ�ي تقل�د�ة. هذە المنطقة كما لو كانت 

�
�عد وجها

لطيور ع� أن تبدو جذابة �ساعد بعض ا�مكن أن  أوجه التك�ف الذي
.  رفقائها ل ف  المحتملني

ي كث�ي من األح�ان رؤ�ة الطيور تتحرك برؤوس الرأس:  •
ي زوا�ا �مكنك �ف

ها �ف
تدير رؤوسها ، حئت أن بعض الطيور �مكنها أن ا غ��بة وتتما�ل حوله

ا لتو  يور بع�دة عن بعضها جهها للخلف. هذا ألن عيون الطبال�امل تق��ب�
ي تبدو حركافإن البعض.  ء �ساعد ت الرأس ال��عة والئت ي

 غ��بة بعض ال�ث
ي الحصول ع� رؤ�ة أفضل لمح�طها. 

 الطيور �ف
ي العد�د من األشكال واألحجام إن  المنقار:  •

ي �ف
مناق�ي الطيور ق��ة وتأيت

 ال�اردينال الشما�ي فاالختالفات مع ما �أ�لونه. المختلفة. تتوافق هذە 
ا �ساعدە ع� تناول ال�ث�ي من الفوا�ه والبذور. �متلك  � ا قص�ي

�
ا سم�ك منقار�

ق األم��ك�ة مناق�ي معقوفة حادة لمساعدتها و تمتلك طيور العاسبينما 
ان.  ة مثل الف�ئ ات والحيوانات الصغ�ي  ع� أ�ل الح�ث

ي كث�ي من األح�ان.  ال تتم مناقشته الطائر  إن ما يتعلق بظهر  الظهر:  •
 �ف

ي هناك 
الطيور و�ي مهمة لمساعدتها  هذا الجزء منعضالت ق��ة للغا�ة �ف

انها.  ي الهواء والتحليق بمجرد ط�ي
 ع� البقاء �ف

ا ما تكون هذە المنطقة م الصدر:  • وتقوم  لونة وتفتخر بها الطيو غالب�
ا ألن  باستعراضها  اوج. إنها منطقة ق��ة جد� ف عندما �كونون مستعدين لل�ت

، وهذا يتطلب ور ع� رفرفة أجنحتها وتحل�قها طيهذە العضالت �ساعد ال
 ال�ث�ي من القوة! 

ان. تتمتع الطيور مثل طائر الطيور من الط�ي األجنحة تمكن  األجنحة:  •
ا لمساقطر ال ، عدتها ع� التحليق لمسافات ط��لةس بأجنحة ط��لة جد�

ف أن طيور البط��ق لها أجنحة �شبه المجداف و�ي أفضل  ي حني
�ف

 للسباحة. 
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ا ما  البطن:  • ا و  مكسوة بطون الطيور  تكون غالب�  رقأ��� ب��ش أصغر حجم�
ً
 ة

�مكن أن تكون ملونة و قل�ً� مما �ساعد ع� إبقاء الطيور دافئة. 
، أو  رفقائهم جذبمساعدتهم ع� ل ف  قد تكون ذات ألوان هادئةالمحتملني

 ندماج مع مح�طهم. لمساعدتهم ع� اإل 
، تظل أرجل السفر لمسافات أطولم الطيور عند بينما تط�ي معظ األرجل:  •

ا  ي والقفز والركض نحو الطعام أو بع�د�
الطيور مهمة لمساعدتها ع� الم�ث

سة. بعض الطيور، مثل البلشون األب�ض عن ، لها ال�ب�ي  الحيوانات المف�ت
أرجل ط��لة �ساعدها ع� الوقوف ع� حافة الم�اە أثناء البحث عن 

 األسماك لتأ�لها. 
ي والركض، و�عضها ا منقدام الطيور األ تمكن األقدام:  •

ق و مثل العاسلم�ث
 ، اع ابراثنمخالب (أو ب �ح�ف األم���ي ف لف��سة ) ق��ة لمساعدته ع� ان�ت

أقدام مكففة �حظون ب، كأثناء الص�د. البعض اآلخر، مثل بط ال�ب 
ي الماء والسباحة. ساعد�

 هم ع� التجد�ف �ف
ان الطيور  الذ�ل�ساعد  الذ�ل:  • ي الط�ي

الحفاظ ع� توازنها  مما تتمكن من �ف
ي ارتفاع تحل�قها. والت

غ�حكم �ف
ُ
ي  وت

ا بال��ش الزخر�ف
�
هذە المنطقة أح�ان

 رفقائها. ل الظهر لمساعدتها ع� جذب أسفمن المرتبط بالطيور 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 


