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  iNaturalistباستخدام مشاهدة الطيور 

 
 ، الموئلالموض�ع: الطيور، التك�ف

ا  12إ�  5األعمار: من   عام�
 وقت اإلعداد: ال يوجد 
 وقت النشاط: �ختلف

 
 -ملخص النشاط: 

ا لمجموعة متنوعة من تعد حد�قة نهر هودسان ا مهم� ي �مكنك ا�تشافها بعض أنواع الطيو ومن  أنواع الطيور المحل�ة والمهاجرة، موطن� ر اليت
ي  ي الحد�قة �شمل األوز ال�ندي والصقور ذات الذ�ل األحمر وحمامات الصخور والبط ال�ب

وذلك  �ي وعصاف�ي الغناء،ونقار الخشب الشما�ف
ي تط�ي ن�  100ك أ��� من هنا ع� سب�ل المثال ال الح�.  ة  ،كل عام  خالل الحد�قةع من الطيور اليت ا مهمة كب�ي لذا فإن محاولة تتبعها جم�ع�

ي هذا الد
ي هذە التج��ةو�ف

ي أو  من خالل فناءهمأنواع الطيور الموجودة  ، س�الحظ الطالبرس نطلب مساعدتك! �ف
من خالل الخل�ف

، س iNaturalistباستخدام تطبيق و . الحد�قة ي
اإلبالغ عن مالحظاتهم عن ط��ق التقاط صور أو �سج�ل صوت من الطالب يتمكن المجايف

 ثم تحم�ل مالحظاتهم ع� التطبيق! 
 

 -األهداف: 
 . ع� أنواع الطيور المحل�ةعرف مكن الطالب من التسيت •
�ة الذي س�مكنهم من رصد  iNaturalistسيتعلم الطالب ك�ف�ة �شغ�ل تطبيق  •  . الح�اة ال�ب

 
 -مستلزمات الدرس:   

ي  •
 (مرفق) حد�قة نهر هودساندل�ل حقل الطيور األسا�ي �ف

 مخطط تتبع الطيور (مرفق)بورقة عمل  •
 

 -مستلزمات التج��ة:   
ا والواي فاي •  هاتف أو جهاز لو�ي مزود ب�مكان�ة الوصول إ� ال�ام�ي
 iNaturalistتطبيق  •

 أو
 آلة تص��ر •
 iNaturalist.orgالوصول إ� إمكان�ة  •

 
 -: iNaturalistخلف�ة:  -1

�ة والنباتات iNaturalist�عد تطبيق   مساعدة  بهدف منصة وسائط اجتماع�ة مجان�ة لألفراد الذين �شاركون صور الح�اة ال�ب
ي اآلخ��ن ع� معرفة الم�  ال�ائنات الح�ة  ظهور كأداة تتبع / �سج�ل لمراقبة   ستخدم�كما أنه   ،�د عن الطب�عة والتن�ع البيولو�ب

هاتف أو جهاز لو�ي  بحوزتهألي شخص المشاركة طالما كان  �مكنكما و  . المساهمة الجماع�ةوكنظام لتحد�د األنواع من خالل 
ا والواي فاي، سواء من ال مزود ب�مكان�ة ي الخاص بمن أو  حد�قةالوصول إ� ال�ام�ي

ا إبداء هال�ي أو الفناء الخل�ف ! �مكنك أ�ض�
ي الهواء الطلق وتحم�ل صورك إ� موقع 

ا.  iNaturalistالمالحظات والتقاط الصور �ف   الحق�
 

ي  ُينصح الطالب بالحصول ع� إذن الوالدين قبل إ�شاء حساب مالحظة للمعلم: 
ألنه منصة وسائط وذلك  iNaturalist �ف

  . اجتماع�ة
 

ي حد�قة نهر  -2
 -هودسان: الهجرة وأنواع الطيور �ف

ا �ضم أ��� من تعت�ب حد�قة نهر هودسان  ي متن�ع بيولوج�� ! تقع حد�قة  100نظام بييئ
�
ن�ع من الطيور المحل�ة أو المهاجرة موسم�ا

ي 
ي ألم��كا الشمال�ة نهر هدسون �ف

�ت ي �شهد تغ�ي  حيثما  الساحل ال�ش
الطيور والحيوانات  ، األمر الذي يؤدي إ� هجرةالفصول ا� �ف

ا. إ� ال األخرى ي اطق ذات موارد منخفضة أو متناقصة، تهاجر الطيور عادة من من مناطق األ��� دفئ�
، إ� مناطق مث�ً الغذاء والمأوى  �ف

ا�دة.  ف ب المواسم الباردة، مثل الخ��ف والشتاء و الموارد الم�ت ات والبذور لأل�ل، �كون هناك تو عندما تق�ت مما  افر محدود للح�ش
ا جن� إ� الهجرة الطيور  �ستد�ي   �سه�ل الوصول إ� هذە الموارد. بهدف ��
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ي قد تجدها. �عد لد) �شكل صحيح �تحدال( ��فتعال �ة، عل�ك أن تتعلم ك�فأن تخ�ج و�ستكشفوقبل  بعض أنواع الطيور اليت
ي فهم ن�ع الموطن الذي توفرە حد�قة نهر ه

ا و�ساعد �ف ا مهم�  ن لهذە الطيور ادسو التعرف ع� أنواع الطيور �شكل صحيح أمر�
ي الطيور التعرف الب�ي �ف و�ن  المهاجرة.  ا ، فوري للعد�د من مراقيب ة للتعرف ب��� ف ا ما �ستخدم مراقبو الطيور أر�ــع فئات متم�ي غالب�

ا: و ع� أنواع الطيور.   . الحجم والشكل ونمط اللون والسلوك والموئلتتضمن المفاتيح األر�عة لتحد�د ه��ة الطائر ب���
 

�ي أو ف�ما ��ي ستة أنواع شائ ي منطقة مدينة ني��ورك أو نيوج�ي
ي عة من الطيور قد تكتشفها �ف

 : حد�قة نهر هودسان�ف
 

  األوزة ال�ند�ةاالسم الشائع: 
 :  Branta canadensisاالسم العل�ي

 

 

 
ي برقبة ط��لة وه�كل جسم كب�ي ، وأقدام  الحجم والشكل: 

ة ومنقار ع��ض   غشائ�ةطائر مايئ كب�ي
 .ومسطح

.  مسمر ، صدر رأس أسود، خدود ب�ضاء، حزام ذقن أب�ض، رقبة سوداء  نمط اللون:  ي  وظهر بيف
ا ما  السلوك:  ي أزواج أو قطعان  غالب�

تغذى األوز ال�ندي عن ط��ق و� .V شكل ع�ُيرى يتحرك �ف
ي الحقول

ي الماء أو الر�ي �ف
 .الغطس �ف
ة ومروج الحدائق وحقول  الموطن:  ة أو ال�ب�ي ك والمسطحات المائ�ة الصغ�ي ات واألنهار وال�ب البح�ي
 المزارع. 

 
 

  حمامة الصخور االسم الشائع: 
 :  Columbia liviaاالسم العل�ي

 
ة. عادة ما �كون حمام طائر ممت�ئ الجسم برأس ص الحجم والشكل:  غ�ي وأرجل قص�ي

 . األجنحة ع��ضة ومدببة. الذ�ل ع��ض ومستدير. الح��نهد�ل أ��ب من حمام ال ور الصخ
ف  نمط اللون:  �طني أسود ع�  بلون �ختلف. معظم الطيور لونها أزرق / رمادي مع �ش

ماط الجناح وطرف أسود ع� الذ�ل. قد �كون ر�ش الحلق قز�ي األلوان. تختلف أن
ف  �طني  ا�ن. بقع دا�نة أو عاد�ة. قد �كون للذ�ل طرف د إ� األجنحة من �ش

ي أو يركض السلوك: 
ي قطعان، �م�ش

ي يتواجد عادة �ف
، و�نقر ع� الطعام. �ط�ي القطيع �ف

عج و�دور حوله عدة مرات الهواء عند ف  .العودة إ� أسفل قبلما ي�ف
ي جميع أنحاء المدن الموطن: 

ا مثل مدينة ني��ورك والبلدات.  توجد عادة �ف كما ، تمام�
ي الزراع�ة أو ا و�مكن رصدها 

ي األرا�ف
 لحقول أو المنحدرات الصخ��ة. �ف

 

 

 
  الحمامة ذات الهد�ل الح��ناالسم الشائع: 
 :   Zenaida macrouraاالسم العل�ي

 

 

. ذو ممت�ئ الجسم ط��ل القامة و  طائر  الحجم والشكل:  ة ومنقار قص�ي أرجل قص�ي
 حجم الرأس صغ�ي مقارنة بحجم الجسم. 

ي إ� أسمر �شكل عام مع وجود  نمط اللون:   أطرافو  بقع سوداء ع� األجنحةبيف
 ب�ضاء محاطة باللون األسود وصوً� إ� ر�ش الذ�ل. 

�ات الجناح الق��ة. ُير  معشوهدت تط�ي ��عة  السلوك:   ى هذا الن�ع من الطيور �ف
ا و�ي 

�
ئ وذ�لهم ممتد خلفهم تقوم أح�ان  .بصعود وهبوط مفا�ب

ي أي مكان  الموطن: 
ي الحقول أو  غاباتما عدا الف�يوجد �ف

العم�قة. �مكن رصدها �ف
ي الجرداء

ي رقع األرا�ف
 أو فوق أسالك الهاتف.  �ف
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  ال�اردينال الشما�ي االسم الشائع: 
 :  Cardinalis cardinalisاالسم العل�ي

 
 

 

ر�ش و ، �ل مع منقار قص�ي ول�ن سم�ك، ط��ل الذطائر كب�ي إ� حد ما  الحجم والشكل: 
 بارز.  "عرف"

ي الصورة ع�  اللون: نمط 
ي كل مكان، مع ال�رادلة الذكور (�ف

 منقار ال�سار) هم أحمر فاتح �ف
ي ال فتكون باللون اإلناثإما . منقار ووجه أسود حول ال أحمر اللون شاحب �شكل عام مع البيف

ئ  من اللون مسحات حمراء  مناق�ي إلناث تملك اة واألجنحة والذ�ل. ع� القم األحمر الدا�ف
 وجه أسود �ح�ط بالمنقار. برتقال�ة مع 

ي أزواج �جلسون تم العثور ع� ال�رادلة ال السلوك: 
ف �ف ي أما�ن منخفضة شماليني

ات �ف ي الشج�ي
�ف

ي كث�ي من األح�ان يتم العثور ع
ي أو األشجار أو بالقرب من األرض. �ف

وضع  ليهم وهم جالسون �ف
 . صوت عالذات معدن�ة  بنوتة رق�قة ةال�رادل�ح�ف فل. منحن� والذ�ل متجه ألس

ي مناطق مثل ا�مكن العثور ع� ال�راد الموطن: 
الخلف�ة والحدائق  لفناءاتلة الشمال�ة �ف

ات وال�روم ها أعشاشتم العثور ع� و�وحواف الغابات الشج��ة.  ي �شابك كث�ف من الشج�ي
 . �ف

 
 

ك"االسم الشائع:  َ
ي "بط ال�بِ    البط ال�ب

 :  Anas platyrhynchosاالسم العل�ي
ي ، رأس دائري بمنقار ضخم وط��لو جسم كب�ي  والشكل: الحجم 

مسطح ع��ض. �ف
 خارج ال �كون، الماء 

�
انكل��ً ماء مما �ع�ي البطة شكً�  الذ�ل عال�ا ، تكون . أثناء الط�ي

 األجنحة ع��ضة وتتجه نحو الخلف. 
ي�متلك ذكر  نمط اللون:  دا�ن ومنقار أصفر المع. صدر  رأس أخ�ف قز�ي  البط ال�ب

ي  ي مع مع جسم رمادي. اإل  ومؤخرة سوداء، بيف برتقال�ة  مناق�ي ناث واألحداث لونهم بيف
ف لهما رقعة منظار بن�ة. كال الج ف األب�ض واألزرق نسني ي الجناح. محاطة باللونني

 �ف
ي الماء عن ط��ق االنقالب  السلوك: 

ا ألنماط تغذيته �ف ُ�عرف باسم "البط المبتل" نظر�
ي مجموعات معالماء. غاللألمام ور�ي النباتات تحت 

ا ما توجد �ف أنواع  مع أو  بعضها  ب�
 .مختلفة من البط المبتل

ي  الموطن: 
ا �ف ي الرطبة الطب�ع�ة أو االصطناع�ة. شوهد أ�ض�

ي موائل األرا�ف
توجد �ف

ك واألنهار والمستنقعات وا ات وال�ب ي المدن، مثل مدينة البح�ي
ة �ف لموائل الساحل�ة. وف�ي

هات الضو  ف  الخلف�ة.  فناءاتا�ي والني��ورك، ومت�ف

 
 

 

 
  رو�ن األم���ي االسم الشائع: 
 :  Turdis migratoriusاالسم العل�ي

 

 

ا.  الحجم والشكل:  ا ما بجسم دائري وأرجل ط��لة وذ�ل ط��ل �سب��  طائر كب�ي نوع�
ي مع أجزاء سفل�ة برتقال�ة دافئة ونابضة ر ذات لون رمادي و الطيو هذە  نمط اللون:  �يف

، لإلناث أسفل البطن. بالمقارنة مع الذكور بالح�اة ورؤوس بن�ة دا�نة و�قع ب�ضاء ع� 
 رؤوس شاحبة تتناقض بدرجة أقل مع الظهر الرمادي. 

ها ألع�. منتصبة مع إطيور الرو�ن تقف  السلوك:  ، تحرك ذيولها ها عند نزولو مالة مناق�ي
ي أشهر الشتاء   أسفلإ�

ي األشجار أل عدة مرات. �ف
ة و�تجمعون �ف ا كب�ي

�
�ل ، �شكلون قطعان

ي أشهر ال��يع والص�ف
، �مكن رؤ�تهم وهم �قفزون ع� األرض و�نقرون ع� التوت. �ف

ات.   الد�دان والح�ش
ي  الموطن: 

هات والساحات والحدائق والحقول والمرا�ي والتندرا يتواجدون �ف ف المت�ف
ات. والغابات وغابات   الصن��ر والشج�ي
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 -إجراء الدرس: 
 

نامجمعلم: راجع للمالحظة  ي تحد�د مساعدتك لوذلك أدناە  حد�قة نهر هودسان دل�ل حقل الطيور األسا�ي ل�ب
أنواع الطيور �ف

ي التعرف ع� أي طيور أخرى قد تصادفك. من األفضل  الشائعة داخل منطقة
ي استخدام أدلة أخرى للمساعدة �ف

دد �ف ە. ال ت�ت ف المن�ت
�ل تطبيق  ف ا قبل الخروج! ت iNaturalistت�ف  غسل �د�ك! قم ب درا�ة بمح�طك واألشخاص اآلخ��ن، و ، وكن ع�ذكر أن ترتدي قناع�

 
ا هل أنَت ع� أهّبة استعدادك لتكون  ي هذا الدرسفنا للأو لحد�قة نهر هودسان مستكشف�

ي الخاص بك؟ �ف
طلب منك ، نء الخل�ف

ي الخاص بكإ� أو  الحد�قة إ�الخروج 
ي قد تكون موجودة حولك. لتقوم باستكشاف  الفناء الخل�ف بعض أنواع إن بعض الطيور اليت

ي  ي ور الصخ حماممن المحتمل أن تكتشفها �ي الطيور اليت ال�ندي! وز األلوم�ض الشما�ي وعصاف�ي الغناء و ونقار الخشب ا والبط ال�ب
�له ع� جهازك المحمو  iNaturalist�استخدام تطبيق و  ف ي الهواء الطلق وتلتقط صورك الخاصة للطب�عة لالذي قمت بت�ف

، ستخ�ج �ف
اها الجميع!  ي تع�ش داخل البعض  حولللحصول ع� فكرة و وتحم�ل المالحظات ل�ي وع  شتاغهاتحقق من  حد�قة،األنواع اليت م�ش

ي  م�اە نهر هودسان
ا، نادسو مصب نهر هوتحقق من بعض األنواع البح��ة الموجودة �ف ي  قم بمشاركة. أ�ض�

ي توصلت إليها �ف النتائج اليت
ي  Bioblitzصفحة 

 . كل شهر   حد�قة نهر هودسان�ف
 

ي �مكنك ا�تشافها. استخدم دل�ل  رصد الهدف من هذا الدرس هو محاولة إن  حقل أ��ب عدد ممكن من أنواع الطيور المختلفة اليت
ي 

ي تحد�د أنواع الطيور عند تحم�ل مالحظاتك إ�   حد�قة نهر هودسانالطيور �ف
ح iNaturalistكمرجع للمساعدة �ف . �ق�ت

iNaturalist  ا معرفات ي تحملها. الطيور نواع أل أ�ض� ي ورقة عمل مخطط ثم  بناًء ع� الصور اليت
ي تجمعها �ف تتبع عدد المالحظات اليت

المحافظة ع� ، واألهم من ذلك تأ�د من االستمتاع و ءات التباعد االجتما�ي المطل��ة وارتِد القناعتتبع الطيور. تأ�د من ممارسة إجرا 
 األمان! 

 
ي مهمة إل�ك بعض األمور ال  مالحظات: لل ك�جب مراعاتها عند تدو�ناليت

 
 ، تأ�د من: لمالحظاتعند إبداء ا

 ، بح�ث ال تكون ضباب�ة. التقاط صور �مكن التعرف عليها  •
 . التقاط صور متعددة من زوا�ا مختلفة •
�ة • ف ع� الح�اة ال�ب ك�ي  . وخاصة أنواع الطيور  ،ال�ت
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ي العمل: ك�ف�ة كتابة مالحظة ع� هاتفك

وع �ف  ال�ش
 

ي قمت بالتقاطها  صورك الخاصة لن�ش  �ستخدم تطبيق عبارة عن  iNaturalistإن 
من الطب�عة. نطلب منك التأ�د من عدم  اليت

 .استخدام الصور من ال��ب
 

 باستخدام التطبيق!  إدخال الصور مالحظة المعلم: اتبع الخطوات الموجودة ع� الصور أدناە لمعرفة ك�ف�ة 
 

ى شاشة بها خ��طة iNaturalistبمجرد فتح تطبيق  : 1الخطوة  ة تقول "الحظ". تحدد ، س�ت ا صغ�ي ى كام�ي ي الجزء السف�ي س�ت
موقعك و�ف

 . الحظزر ابدأ بالنقر ع� 
 

 صور بزوا�ا مختلفة.  3قم بتحم�ل الصورة (الصور) الخاصة بك. �فضل أ��� من  : 2الخطوة 
 

ي يو�ي بها �ااختقم ب : 3الخطوة  حة اليت ف األنواع المق�ت  . iNaturalistر ما الحظته. �مكنك االخت�ار من بني
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ا لمالحظ : 4الخطوة  ا. ا�جب أن �ظهر التار�ــــخ الذي التقطت ف�ه صور�  تك تلقائ��

 
ا. مالحظة: إذا كان  : 5الخطوة  ، فانتقل إ� الموقع تحد�د  قادر ع� التطبيق غ�ي �جب أن �ظهر الموقع الذي رأ�ت ف�ه مالحظاتك تلقائ��

ف خدمات الموقع لـ  ⬅ الخصوص�ة⬅اإلعدادات  ا ە حد�دالموقع وتالتعد�ل ع� . البد�ل هو iNaturalistتمكني  . �دو��
 

 احفظ وشارك مالحظاتك!  : 6الخطوة 
 

 

 
 

 

 

 
ي لم��د من المساعدة حول إجراء المالحظات من األجهزة األخرى، راجع 

 ! iNaturalistصفحة البدء �ف
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 حد�قة نهر هودسان: دل�ل حقل الطيور

�ة  البطة  نورس د�الو�ر  األوزة ال�ند�ة  ال�ب  
طائر الغاق ذو 

ف   العرفني

ي  حمامة الهد�ل الح��ن  حمامة الصخور  العصفور   الزرزور األورويب

 رو�ن األم���ي 
طائر القرقف أسود 

 ال�اردينال الشما�ي  الرأس 
 الطائر المحا�ي الشما�ي 



STEM ACTIVITY OF THE WEEK 
 

 ورقة عمل مخطط تتبع الطيور
 

ي 
ي الثايف

ي أدناە لتتبع عدد كل ن�ع رصدته / الحظته. �مكن استخدام الرسم الب�ايف
ي  استخدم الرسم الب�ايف

لتتبع أنواع الطيور األخرى اليت
 قد تكون وجدتها. 

 
ي حد�قة نهر هودسان: 1الجدول 

 أنواع الطيور الشائعة �ف
 # األوز ال�ندي الذي رصدته

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

ي رصدتها
 # نوارس د�الو�ر اليت

 
 

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

ي الذي رصدته   # البط ال�ب
 
 

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

ف  اتالغاق ذ يور ط#   العرفني
ي رصدتها

 اليت
  

-------------------  
ي  العصاف�ي # 

 ارصدته اليت
 
 
----------------- 

ي # 
 حمامات الصخور اليت

 ارصدته
 

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

ي # 
 حمامات الهد�ل الح��ن اليت

 ارصدته
 
----------------- 

ي # 
ي اليت  طيور الزرزور األورويب

 ارصدته
 
 
----------------- 

 الذي رصدته رو�ن األم���ي # 
 
 
----------------- 

سوداء الرأس طيور القرقف # 
ي 

 ا رصدتهاليت
 

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

الذي  # ال�اردينال الشما�ي 
 رصدته

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

 الطائر المحا�ي الشما�ي   #
 الذي رصدته

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

ي تم رصدها:  العدد 
 . ---------------------------اإلجما�ي لألنواع اليت

ي تم 
 من اليت

�
 . -------------------------رصدها: األنواع األ��� شيوعا

ي تم رصدها: قل األاألنواع 
 من اليت

�
 . -------------------------شيوعا

 
ي مواقع أخرى. 2الجدول 

ي تم رصدها �ف
 : أنواع الطيور اليت

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

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

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

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

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

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

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

------------------------ 
 اسم الن�ع

----------------------- 
ي تم رصدها

 # األنواع اليت
------------------------ 

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

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

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

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

 اسم الن�ع
----------------------- 

ي تم رصدها
 # األنواع اليت

------------------------ 
ي تم رصدها:  العدد 

 . ---------------------------اإلجما�ي لألنواع اليت
ي تم رصدها: 

 من اليت
�
 . -------------------------األنواع األ��� شيوعا

ي تم رصدها: قل األاألنواع 
 من اليت

�
 . -------------------------شيوعا

 


