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كيف حالكم اليوم؟ 
؟؟انامن •
كيف تتا قلم الحيوانات للعيش في بيئات حياتية جافة•

سنتوجه لموقع افاق ونقوم بحل مهام•
لمها سنتعرف على حيوانات تعيش ببيئات جافة وطرق تا ق•



ماذا يجب ا ن نحّضر للحّصة؟ 



نبدا  بمتعة

من انا؟؟
طويلة ارجلي، تحميني من الأ رض الساخنة
من الماء، كمية كبيرة بشربها بدقائق صغيرة

البول والعرق بفرزهم بكمية قليلة
مين انا؟؟ بالصحراء قدراتي كبيرة



من انا؟؟
من انا؟؟

طويلة ارجلي، تحميني من الأ رض الساخنة
رةمن الماء، كمية كبيرة بشربها بدقائق صغي

البول والعرق بفرزهم بكمية قليلة
كبيرةمين انا؟؟ بالصحراء قدراتي 

انا الجمل، بساعات الصباح او قبل المساء 
عندي وقت العمل



اف؟كيف تتا قلم الحيوانات للعيش في ظروف الجف

جديدةبنظرةكتاب-ابيبتلولجامعةراموتالنشرلدارمحفوظةالطبعةحقوقجميع
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في المكان الملائمتالّيةضع الجمل الن: تدريب
.در الماءتطير الى مسافات بعيدة، مرتان في اليوم، في الصباح وقبيل المساء لتشرب من  مصاقطاة الصحراء 

.يفرز كمية قليلة من الماء بواسطة البول والعرقالجمل 
مه عن ينشط في ساعات النهار، لكن بالأ يام الحارة يتسلق الشجيرات ليبعد جسحرذون الرمال 
.الأ رض الساخنة

.لأ توجد غدد عرقية، فهي لأ تعرقللزواحف 
.لديها كساء جسم قاس ومتراص جدا، مما يقلص من فقدان الماءزواحف كثيرة 



جدول الحل
بمبنى الجسمتا قلمتا قلم بالسلوك

ي قطاة الصحراء تطير الى مسافات بعيدة، مرتان ف
اليوم، في الصباح وقبيل المساء لتشرب من  

.مصادر الماء

الجمل يفرز كمية قليلة من الماء بواسطة البول 
.والعرق

ام حرذون الرمال ينشط في ساعات النهار، لكن بالأ ي
الحارة يتسلق الشجيرات ليبعد جسمه عن الأ رض

.الساخنة

.للزواحف لأ توجد غدد عرقية، فهي لأ تعرق

زواحف كثيرة لديها كساء جسم قاس ومتراص جدا،
.مما يقلص من فقدان الماء



اجمال وتلخيص
كيف تتا قلم الحيوانات لنقص المياه في البيئات الجافة؟

تا قلم بالسلوكتا قلم بمبنى الجسم

يفرز كمية قليلة من 
الماء بواسطة البول 

والعرق

يخرج الجمل الى المرعى بساعات الصباح 
او قبل المساء عندما يكون الهواء اكثر 

برودة



البحث في غوغل–1المرحلة



الدخول ا لى الموقع–2المرحلة



اشبك–3المرحلة



نختار خانة العلوم والتكنولوجيا–4المرحلة



نختار المرحلة العمريّة المناسبة–5المرحلة



نختار الوحدة المناسبة–6المرحلة



نختار الوحدة المناسبة–7المرحلة


