
STEM ACTIVITY OF THE WEEK      

 مناق�ي الطيور ُسفرة
 

 الموئلو التك�ف و الطيور  الموض�ع: 
 سنوات 8-5 األعمار: 

 :  دقائق 5 وقت التحض�ي
 دق�قة 20 النشاط:  مدة

 
 -ملخص النشاط: 

ي ذلك األوز ال�ندي والصقور  تعت�ب حد�قة نهر هودسان
ا لمجموعة من أنواع الطيور المحل�ة والمهاجرة بما �ف ا مهم� موطن�

ي الواقعوع� سب�ل المثال ال الح�.  ، وذلكالشما�ي  "فل�كر"ذات الذ�ل األحمر وعصاف�ي الغناء ونقار الخشب 
 ، هناك �ف

 كل عام!   هذە الحد�قة ن�ع من الطيور تط�ي ع�ب  100أ��� من 
 
ي ا �ساعدهمف��دة  أوجه تك�فل�ل ن�ع من الطيور  أن لطالب ك�فتعل�م ا�شاط األسب�ع هذا ل هدفي

لحصول ع� �ف
ُسفرة مناق�ي  من خالل لعبة تفاعل�ة نحب أن نطلق عليها وذلك لبقاء ع� ق�د الح�اة من أجل االطعام الذي �حتاجونه 

ات كال المنقار المحددة �ي أن أشب . س�كتشف الطالبالطيور  تن�ع إن وماذا �أ�ل الطائر.  ستجيبهم ع� أين وك�فمؤ�ش
ي للعد�د من األنواع باإلس�سمح  داخل الحد�قة �ي قاأشكال المن

 . ةالخلف� حد�قتنا زدهار هنا �ف
 

 -األهداف: 
ي حد�قة نهر هودسان.  •

ة ومتعددة من الطيور تتواجد �ف  القدرة ع� فهم بأن هناك أنواع كث�ي
ي ع تتناسب ملمناق�ي الأنواع الطيور المختلفة لديها أنواع مختلفة من القدرة ع� الفهم بأن  •

 . نظامهم الغذائئ
ي ألنواع الطيور المختلفة ببيئتهم المفضلةالقدرة ع�  •

 . ر�ط النظام الغذائئ
 . �شاط �قارن األدوات بوظ�فة منقار الطيور  وذلك من خاللممارسة المهارات الحرك�ة الدق�قة القدرة ع�  •

 
  -: األدوات
 مناق�ي الطيور. فرة خطة درس ُس  •
) خاصة بدرس  ورقة عمل •  ُسفرة مناق�ي الطيور (مطبوعة أو لقطة شاشة ع� هاتف ذ�ي أو جهاز لو�ي
 ورق (اخت�اري) •
 قلم رصاص  •
 وعاء صغ�ي  2 •
 مالقط •
 ع�دان تناول الطعام •
  طعام الحيوانات األل�فةالجافة من حبيبات الالفاصول�ا المجففة أو الحبوب أو  •
 . الموقت •

 
 -خلف�ة: 

 موطن ودسانحد�قة نهر هتعد 
�
ي  كونها   الطيور كائنات معقدةوتعت�ب ن�ع من الطيور!  100أل��� من  ا

ي �ف
األشكال  مختلفتأئت

�شك�ل مما يؤدي إ�  أوجه التك�فو معلومات وراث�ة معينة  تتوارث كل ساللة منها ، �مرور الوقتو واألحجام واأللوان. 
نا  ن�ع من أنواع الطيور بناًء ع� بيئتها. الشكل الف��د ل�ل  ي ذلك  السمات الجسد�ة�مكن أن تخ�ب

وشكل  شكل المنقاربما �ف
ستكشاف هذە ، كما و�مكن ال المفضل موئلهه أو موطنعن سلوك الطائر و لون الجسم وشكل الجناح وشكل القدم وال

ات  ف �ش�ي شكل و  ،نقار أين وك�ف وماذا �أ�ل الطائر شكل الم�كشف  عن مكان وك�ف�ة ح�اة الطائر. ال�ث�ي العلماء إخبار الم�ي
انه وانزالقه وسباحتهجسم الطائر وأجنحته وقدم�ه إ� م ا عن المكان الذي  ، كما دى �عة ط�ي �كشف الشكل واأللوان أ�ض�
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ي الغالب. �ع�ش ف
ي النها�ةو�ه الطائر �ف

ف الطيور  �مكننا القول بأن �ف ي ال�ب�ي الضوء ع� التن�سلط هذا التن�ع بني �ع البيولو�ب
ي حد�قةأن تدعمه الموائل العد�دة  الذي �مكن

 ن. اسودنهر ه المتواجدة �ف
 

 
ي حد�قة نهر هودسان،  

 ك�ث ما�كلتص��ر عالم الطب�عة �ف
 

ي 
ة من الطيور حد�قة نهر هودسان  يتواجد �ف ا تبدأ درجة ، عندمال��يع والص�ف والخ��ف. ومع ذلك ولخالل فصوفرة كب�ي

ي 
ا للللعد�د من األنواع  فإن هذا بمثابة إشارة بالنسبة، نخفاضاإل  الحرارة �ف  وهذا تحد�دا� ما �س�، سفر إ� مناطق أ��� دفئ�

من ن�ع إ� آخر من تختلف أنماط الهجرة ، و�ن جرة لوصف تحركات مجموعات الطيور �ستخدم مصطلح اله الهجرة. ب
ي طول النهار مجمو ناجمة عن حدوث الهجرة  تكون�مكن أن  ح�ث الطول والمسافات المقطوعة. 

ات �ف  عة من التغي�ي
ي اإلمدادوانخفاض درجات الحرارة 

ات �ف ي والتغ�ي
ي أننا نرى ، و�ن ات الغذائ�ة واالستعداد الورائ�

هذە الظاهرة �ي السبب �ف
ا مختلفة من ا ە نهر أنواع� ف دد ع� مت�ف  خالل أوقات مختلفة من العام. هودسان لطيور ت�ت

 
ا للطيور �شكل خاص مع أ��� من  هودسانحد�قة نهر  عت�ب ت ا مهم� ي مدينة ني��ورك موطن�

فدان ع� طول الواجهة  500�ف
ي  400ومساحة  ئل المتواجدة فيها ساهم كل من حد�قة المو � ، بح�ثالبح��ة لمانهاتن

فدان من محم�ة مصبات األنهار �ف
 ن�ع من الطيور!  100توف�ي أما�ن تعش�ش قّ�مة ع� الواجهة البح��ة أل��� من 

 
 -نهج الدرس: 

ي ورقة العمل الم لتعل�ماتاقم باتباع 
. ، ومن ثم قم بلجمع بعض المعلومات األساس�ة رفقةالموجودة �ف  �كمال النشاط العم�ي

 
ي حال كان باستطاعتك �مكنك كتابة األ 

ًة ع� ورقة العمل �ف ج��ة ع� األسئلة ع� ورقة منفصلة، أو �مكنك كتابتها مبا�ش
 طباعة الملف. 
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 ورقة عمل ُسفرة مناق�ي الطيور
 

 -التوجيهات: 
ي ورقة العمل هذە للتفك�ي ف�ما تعرفه بالفعل ع

 الطيور اق�ي من تك�فاتتعرف ع� للو  ن الطيور اتبع التعل�مات الواردة �ف
ي  أوجه التك�ف هذە ختبار ك�ف�ة عملال المختلفة و 

ي العالم الحق��ت
 .�ف

 ، أو ا�تب إجاباتك ع� ورقة منفصلة. احةتب اإلجابات ع� األسطر المتورقة العمل هذە وا�قم بطباعة 
 

 -القسم األول: التعرف ع� أنواع الطيور: 
ي مدينة ني��ورك:  .1

ي تعرفها من تلك المتواجدة �ف  قم بتسم�ة ن�ع واحد من الطيور اليت
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 

؟   أين قمت برؤ�ة هذا الطائر تحد�دا�
------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ ، ما هو طعامهممر كذلكهل تعرف ماذا �أ�ل هذا الطائر؟ إذا كان األ  .أ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- . 

 
ي مدينة ني��ورك �ي الح

ي �فكر فيها الناس عند التفك�ي �ف ا اليت ا باسم من أ��� أنواع الطيور شيوع� عرف أ�ض�
ُ
ي ت حمامة مامة، واليت

 . ورالصخ
 

 
ي حد�قة نهر هودسان،  

 ك�ث ما�كلتص��ر عالم الطب�عة �ف
 

ي الغالب من البذور 
ي الطب��ي للحمام الصخري �ف

ة. يتكون النظام الغذائئ  والفوا�ه الصغ�ي
 توقف للحظة وا�تب ما تالحظه �شأن منقارە. ما هو شكله؟ ماذا عن الحجم؟ هل تعتقد أنه قوي أم ضع�ف؟ .2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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�جعل من السهل ع� هذە الطيور  ، األمر الذينك أن ترى أن منقارها صغ�ي ومدبب، �مكبعن كث ت بالنظر قم إذا 
ة ول�نها  الحصول ع� المواد الغذائ�ة ة. إنها صغ�ي ا.  ق��ةالصغ�ي ي مدينة ني��وركوأ�ض�

ف  ،�ف ا ما نراهم ينقرون الخ�ب غالب�
ي بعض، وعام األخرى المتساقطة ع� األرضوفضالت الط

 بقا�ا الطعام من القمامة. فإن هذە الطيور تقوم بالتقاط األح�ان  �ف
�ة؛ أحد أسباب نجاح الحهو وهذا  ي البيئات الح�ف

ع� البقاء ع� ق�د الح�اة  ح�ث أن هذە الطيور قادرةمائم الصخ��ة �ف
 . ي الطب��ي

ي حال لم تتمكن هذە الطيور من خالل تناول األطعمة الخارجة عن نظامهم الغذائئ
هذە القدرة ع� من تط��ر و�ف

ي مدينة نتك�ف للبقاء ع� ق�د الح�اة)التغي�ي مصدر طعامهم (
ي��ورك خالل أشهر ، فقد ال �كون هناك ال�ث�ي من الحمام �ف

 ، ح�ث �صعب العثور ع� البذور والفوا�ه. الشتاء الباردة
 

ا أل��� من ادسو نهر ه تمثل حد�قة ي  بعض الصور للطيور ف�ما ��ي و ن�ع من الطيور.  100ن موطن�
ي تم العثور عليها �ف اليت

ي التقطها عالم الطب�عة حد�قةال ي الحد الرائع واليت
 ، ك�ث ما�كل. �قة�ف

 

 
.                                       ب. ال�اردينال الشما�ي   طائر  .أ ف     الغاق ذو العرفني

 
.                                              ج. الصقر أحمر الذ�ل.                           ي

 د. طائر الخرشنة المائئ

 
�ة) ه. رو�ن األم���ي                                                  و.                           ْ ي (بط ال�بِ  البط ال�ب

 
ي الحظتها �شأن  .3 ي  مناق�ي الِصف بعض االختالفات اليت �مكن ا�تب بعض المالحظات حول مكان وجود كل ن�ع.  �ل ن�ع. لتنت�ي  اليت

ا ما قد تأ�له!  أن توضح مواقع الطيور ل  أ�ض�
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
: لعبة مطابقة مناق�ي الطيور: ا ي

  -لقسم الثاين
ي ورقة العمل هذە دعونا نحاول مطابقة شكل المنقار مع مصدر الطعام!  .4

ا �ف  ذيجهاز الالأو ع� لقطة الشاشة ع�  ارسم خطوط�
ا مع ط��قة عمل المنقار واألداة األ�م بتوص�ل أنواع الطيور التال�ة قمن ثم ، و مل باللمس�ع والطعام الذي تعتقد أنهم  �� �شابه�

ي اعتبارك بيئتهم الملتقطة 
ي الصور)�أ�لونه بناًء ع� هذە المعلومات. (تلميح: ضع �ف

 . �ف
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مطابقة مفتاح إجابة لعبة ، تحقق من ستندة ع� علم مسبقبعد مطابقة هذە العنا� بناًء ع� معلوماتك األساس�ة والتخمينات الم
 للتحقق من عملك.  مناق�ي الطيور

 
 -القسم الثالث: ُسفرة مناق�ي الطيور: 

ي هذا العرض 
، ستستخدم أدوات مختلفة لت�ف ف من  حل محلالتوض��ي ي جمع ن�ع معني

أنواع مختلفة من الطيور وتخت�ب مدى فعاليتها �ف
 الطعام. 

 
 -أوً�، قم بجمع المستلزمات: 

ء بالخرز المجفف أو طعام الحيوانات األل�فة أو الحبوب لتمث�ل طعام الطيور 1  وعاء صغ�ي م�ي
 وعاء صغ�ي فارغ 1
 عاد�ةعام لتمث�ل منقار الخرشنة التناول الط زوج من ع�دان 1
 مجموعة مالقط لتمث�ل منقار رو�ن األم���ي  1
 مؤقت 1
 

مع ع�دان تناول الطعام الخاصة بك. اضغط ع� "ابدأ" ع� المؤقت الخاص بك  كن مستعدا�   ثان�ة.  20لمدة  ثم اضبط عداد الوقت
ي الوقت المحدد. 

 وانقل أ��ب عدد ممكن من العنا� من وعاء إ� آخر �ف
ي تمكنت من "تناولها" بمنقار الخرشنة (ع�دان تناول الطعام):  .5  . --------------------------------------- ا�تب عدد قطع الطعام اليت
 

؛ اضغط ع� "ابدأ" ع� المؤقت الخاص بك مع الملقط الخاص بكثان�ة أخرى. كن مستعدا�  20اضبط عداد الوقت لمدة  ،بعد ذلك
ي الوقت المحدد. 

 وانقل أ��ب عدد ممكن من العنا� من وعاء إ� آخر �ف
ي تمكنت من "تناولها" بمنقار رو�ن األم���ي (الملقط):  .6  . ----------------------------------------------- ا�تب عدد قطع الطعام اليت
 
 

 

 
ف إ� حد كب�ي ع�دان تناول الطعام منقار الخرشنة الشائع �شبه ي حني

 ، ألنه �ف
اق الطعام مثل أنه نح�ف و�مكنه است�عاب طعامه ، فمن األسهل بكث�ي اخ�ت

ة بدً� من التقاطه دون وخز األسماك ا  . لصغ�ي
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، ألنه مدبب عند طرفه مشابه للمالقطقار رو�ن األم���ي من
ة مثل الد�دان  ومناسب لإلمساك بالمواد الغذائ�ة الصغ�ي

ات.   والح�ش
 

ي هذا النشاط؟ تمثل منقارەما الطائر الذي تعتقد أنك كنت  . 7
 �ف

--------------------------------------------------------------- . 
 
 

 

 
 مطابقة سفرة مناق�ي الطيورمفتاح اإلجابة الخاص بلعبة 

 

 


