
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الخام س       للّصّفي سماخلا ْن العربيّة سماخلا نْيّفّصلل ِ اللّغة سماخلا نْيّفّصلل ِ ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي در سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا يف س
والّساد سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا يف س.

   : األسئلة سماخلا نْيّفّصلل ِ  طرح سماخلا نْيّفّصلل ِ إستراتيجيّة الدّر سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا يف س موضوِةلئسألا ِحرط ةّيجيتارتسإ :سرّدلا ع

. أقال.م   :     العربيّة.مالقأ ، للّغة سماخلا نْيّفّصلل ِ دفتر.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ ب.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـ تزوّدوا الرجا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء

.      :  / الّدرزي.ّة  المدار.ةّيزرّدلا س ف.ةّيزرّدلا سرادملا ي غبي.ةّيزرّدلا سرادملا يف ش جيها.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ن .ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة المعل.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /ّم م.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /مّلعملا ع

بّثُقطري.ّة   منظوم.ة



ماذا سنتعلّم اليو.م؟
 

إستراتيجيّة طَْرح سماخلا نْيّفّصلل ِ األسئلة سماخلا نْيّفّصلل ِ:
األهداف•
اكتساُب معرفة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ جديدة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ ع سماخلا ن طريق سماخلا نْيّفّصلل ِ طْرح سماخلا نْيّفّصلل ِ األسئلة •
صياغُة أسئلة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ صحيحة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ الكت سماخلا نْيّفّصلل ِساب سماخلا نْيّفّصلل ِ المعرفة سماخلا نْيّفّصلل ِ.•
طريقٌة لفهم سماخلا نْيّفّصلل ِ المقرو.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـ.•
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تعل.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /ّم



ماذا نعرف مسبًقا؟

َهلْ  
ك.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /َْم
ُمْن
َمتَى
لِماذا
َما
أيَْن

االستفهام



واليو.م سنَتعلُّم...

صياغَة وطرَح أسئلة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ تُساعدنا ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي اكت سماخلا نْيّفّصلل ِساب سماخلا نْيّفّصلل ِ المعرفة.



نماذُج أسئلة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ.
لماذا؟•
ما ه سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي األسباب الّت سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي....؟•
ما الهدف...؟/ ما الغرض م سماخلا ن...؟ / ما القصدُ م سماخلا ن ورا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء...؟•
ماذا يحدُُث لو...؟•
نفر سماخلا نْيّفّصلل ُِض أّن... ماذا سيكوُن...؟•
لو كنُت أعر سماخلا نْيّفّصلل ُِف أّن... •
ِّر...؟• ماذا كان سيُؤث
ماذا سيتَغيّر لو...؟•
كيَف يُمك سماخلا ُن أن نَتصّرَف لو...؟•
ما العالقُة بي سماخلا َن... وبي سماخلا ن...؟•
بماذا يختل سماخلا نْيّفّصلل ِف...؟•
 يتشابه... ؟•



شاهدوا.



الغذا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء
 . العي .ش    مكان .مالقأ ، الموط سماخلا ن

الهجرة
  / محم سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي  غير محم سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي طائر

اجتماع سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ّي  بنا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء
اللّقلق  شكقلقّللا ل
التّكاثر

اللّقلق؟     أنثى تَض.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /مّلعملا ُع بيض.ة؟قلقّللا ىثنأ ُعَضت ٌ ك.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /م
البيِض؟    بحضِن يقوُم من

يفقس؟       حتّى البيض يحتاُج الوقِت من ك.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ة /م
اللّقلق؟   يتغّذ؟قلقّللا ى بماذا

يعي.ةّيزرّدلا سرادملا يف ُشاللّقلق؟   أيَن
؟        محم.ةّيزرّدلا سرادملا ّي؟قلقّللا ىثنأ ُعَضت ٌ حيوا.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ُن هو هل باالنقراض؟ ُمهّدد؟قلقّللا ىثنأ ُعَضت ٌ هو هل

يهاجر؟          ال لماذا يهاجر؟ متى المهاجر.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ِة؟ الّطيور من اللّقلق هل
اللّقلق؟    يعي.ةّيزرّدلا سرادملا يف ششُ كيَف

د؟قلقّللا ىثنأ ُعَضت ٌ؟    ُمغّرِ طائر؟قلقّللا ىثنأ ُعَضت ٌ هو هل

أبحُثعنُه      ما حو ل أسئل.ةُهنع ُثحبأ ام لوح ً أطَرُح الّصور.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ناهيج :ِة؟      أعِرَفعن أ.ةّيزرّدلا سرادملا يف شيبغ ن أريُد ماذا



كيَف نحصقلقّللا ُل على اإلجابات؟ ما ه سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي مصادُر المعرفة؟
موسوعات علميّة

مواقع ألكترونيّة تختصُّ بعالم سماخلا نْيّفّصلل ِ الحيوان.
أفال.م وثائقيّة وقنوات عالم الحيوان والطّير.

معلّم.
باحث ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي علم األحيا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء سماخلا نْيّفّصلل ِ.

كتاب العلو.م.



اللّقلق
.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ أحمر. .مالقأ ، ذو منقار.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ مستقيم اللّقلقُ طائٌر جميقلقّللا ٌل م سماخلا ن طويالت سماخلا نْيّفّصلل ِ الّساق سماخلا نْيّفّصلل ِ

  واللّقلق األبيُض هو األكثُر شيوعًا بي سماخلا ن اللّقالق.  جناحاهُ أبيضا 
اللّون سماخلا نْيّفّصلل ِ مع نهايات.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ سودا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء.

يعي .ُش اللّقلقُ األبيُض.مالقأ ، وهو َحَضريٌّ أكثَر م سماخلا ن اللّقالق األخرى.مالقأ ، 
ُه فوقَ قّمة سماخلا نْيّفّصلل ِ  قريبًا م سماخلا ن األماك سماخلا ن سماخلا نْيّفّصلل ِ المأهولة سماخلا نْيّفّصلل ِ بالّسكّان. وقد يبن سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي عُشَّ

م سماخلا نْيّفّصلل ِدَخنة سماخلا نْيّفّصلل ِ أحد سماخلا نْيّفّصلل ِ المنازل.

     أعشاُشُه ضخمٌة جدًّا.مالقأ ، ويتكوُّن الع .ُشُّ م سماخلا ن كومة سماخلا نْيّفّصلل ِ أغصان.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ م سماخلا ن 
الطّي سماخلا ن سماخلا نْيّفّصلل ِ والق .شِّ. وقد يص سماخلا نْيّفّصلل ِقلقّللا ُل قُطُْر الع .ُشِّ إلى متري سماخلا ن. 



األنثى    لُمدّة سماخلا نْيّفّصلل ِ        5-3تبيُض البيَض األبوان سماخلا نْيّفّصلل ِ يحتض سماخلا نْيّفّصلل ِ سماخلا ُن .مالقأ ، اللّون سماخلا نْيّفّصلل ِ بيضا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء سماخلا نْيّفّصلل ِ يوًما.مالقأ ،  35بيضات.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ
بعدَ      الع .ُشَّ الصِّغاُر اللّقالقُ .7وتَتُرُك أسابيع 

      . عندما          شريكه سماخلا نْيّفّصلل ِ.مالقأ ، بتحيّة سماخلا نْيّفّصلل ِ الّشريُك ويقو.ُم البيض سماخلا نْيّفّصلل ِ َحْض سماخلا ن سماخلا نْيّفّصلل ِ على األبوان سماخلا نْيّفّصلل ِ يتناوَُب
. الع .ُشِّ            ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي مكانُه يأُخذَ أن قَبقلقّللا َْل منقار سماخلا نْيّفّصلل ِه بتحريك سماخلا نْيّفّصلل ِ وذلك .مالقأ ، بالَحْض سماخلا ن سماخلا نْيّفّصلل ِ دوُْرهُ يحي سماخلا ُن

اللّقلقُ  .      يَستوط سماخلا نْيّفّصلل ِ سماخلا ُن والغابات   األرياف سماخلا نْيّفّصلل ِ ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي نُشاه سماخلا نْيّفّصلل ِدُهُ وآسيا وإفريقيا أوروبا
. اإلنسان   مساك سماخلا ن وبج سماخلا نْيّفّصلل ِوار سماخلا نْيّفّصلل ِ

تقريبًا    طولُه وارتفاعُه   1.10يبلُغُ ويَز سماخلا نْيّفّصلل ُِن   1.20.م.مالقأ ، .3.5-3.م كغم 
 



يقتات اللّقلقُ بالقوار سماخلا نْيّفّصلل ِض سماخلا نْيّفّصلل ِ الّصغيرة سماخلا نْيّفّصلل ِ والبرمائيّات والّزواح سماخلا نْيّفّصلل ِف سماخلا نْيّفّصلل ِ واألسماك سماخلا نْيّفّصلل ِ 
والحشرات.

؛ وقد نُشاهدُهُ ضم سماخلا َن مجموعات.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ كبيرة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ أثنا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ءَ هجَرت سماخلا نْيّفّصلل ِه  يعي .ُش عموًما ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي ثنائيّات.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ
نحوَ إفريقيا اإلستوائيّة سماخلا نْيّفّصلل ِ.

تُهاجُر اللّقالقُ ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي فصقلقّللا ل سماخلا نْيّفّصلل ِ الّشتا.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء سماخلا نْيّفّصلل ِ بحثًا ع سماخلا ن الدّف.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـب اودّوزت ء سماخلا نْيّفّصلل ِ ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي إفريقيا اإلستوائيّة.مالقأ ، ثُمَّ
 تعودُ إلى أوروبا م سماخلا ن أجقلقّللا ل سماخلا نْيّفّصلل ِ التّزاوُج سماخلا نْيّفّصلل ِ ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي شهر سماخلا نْيّفّصلل ِ آذار.مالقأ ، حيُث تجتاُز ما مجموعُُه 

 كم12000- 6000

 زوْج. وتميقلقّللا ُل 14500 – 7800اللّقلقُ نوِةلئسألا ِحرط ةّيجيتارتسإ :سرّدلا عٌ محم سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا يٌّ. وتُقدُّر أعدادُ اللّقالق سماخلا نْيّفّصلل ِ ب.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـ 
هذه األعدادُ للتّزايُد سماخلا نْيّفّصلل ِ بفضقلقّللا ل سماخلا نْيّفّصلل ِ برامج سماخلا نْيّفّصلل ِ حمايَت سماخلا نْيّفّصلل ِه.

دًا.معلومٌة أخرى:       اللّقلقُ لي َس طائًرا ُمغرِّ



سنُجيب.
كم بيضٌة تَضعُ أنثى اللّقلق؟

م سماخلا ن يقو.ُم بحض سماخلا ن سماخلا نْيّفّصلل ِ البيض سماخلا نْيّفّصلل ِ؟
كم م سماخلا ن الوقت سماخلا نْيّفّصلل ِ يحتاُج البيض حتّى يفق س؟

بماذا يتغذّى اللّقلق؟
أي سماخلا َن يعي .ُش اللّقلق؟

هقلقّللا ل هو ُمهدّدٌ باالنقراض؟ هقلقّللا ل هو حيواُن محم سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا يٌّ؟
هقلقّللا ل اللّقلق م سماخلا ن الطّيور المهاجرة سماخلا نْيّفّصلل ِ؟ متى يهاجر؟ لماذا ال يهاجر؟

كيَف يعي .ُش  اللّقلق؟
دٌ؟ هقلقّللا ل هو طائٌر ُمغرِّ



نكمقلقّللا ُل...

عرفنا حتّى اآلن ع سماخلا ن اللّقلق: 
هجرة سماخلا نْيّفّصلل ِ اللّقلق.•
تكاثره.•
غذائه.•
موطن سماخلا نْيّفّصلل ِه...•



... معلومات ال زلنا نبحُث عنها االستمراُر ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي البحث سماخلا نْيّفّصلل ِ

هقلقّللا ل يعي .ُش اللّقلق ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي بالدنا؟ أي سماخلا ن؟•
هقلقّللا ل يمك سماخلا ُن تربية اللّقلق ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي البيوت؟ لماذا؟•
هقلقّللا ل يُؤكقلقّللا ُل لحُم اللّقلق؟ •
ما ه سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي ألوان اللّقلق األخرى؟•
ما ه سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي أنواِةلئسألا ِحرط ةّيجيتارتسإ :سرّدلا عُ اللّقلق األخرى؟•
لماذا يعي .ش بالقرب م سماخلا ن األماك سماخلا ن المأهولة سماخلا نْيّفّصلل ِ بالّسكان؟•
ماذا يحدث لو ازداد عددُ اللّقالق بشكقلقّللا ل.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ كبير.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ؟ •
كيَف سيُؤثّر ذلك على النّظا.م البيئ سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ّي؟•



نُجمقلقّللا ُل

َّمنا ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي هذه الحّصة أهميّة سماخلا نْيّفّصلل ِ طُرح سماخلا نْيّفّصلل ِ األسئلة سماخلا نْيّفّصلل ِ. * تعَل

* تعلّمنا ع سماخلا ن كيفيّة سماخلا نْيّفّصلل ِ صياغة سماخلا نْيّفّصلل ِ األسئلة سماخلا نْيّفّصلل ِ الكت سماخلا نْيّفّصلل ِساب سماخلا نْيّفّصلل ِ المعرفة سماخلا نْيّفّصلل ِ.

تَعَّرفنا على نماذَج أسئلة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ نستطيعُ م سماخلا ن خالل سماخلا نْيّفّصلل ِها اكت سماخلا نْيّفّصلل ِساَب معلومات.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ جديدة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ •
م سماخلا ن نُصوص.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ مختلفة.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ.

تعلّمنا أّن طريقَة طرح سماخلا نْيّفّصلل ِ األسئلة سماخلا نْيّفّصلل ِ تساعدُنا ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي فهم سماخلا نْيّفّصلل ِ النّّص.•



تدّرب

..ا سماخلا نْيّفّصلل ِخ.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـتر• سمعَتعنها           معلومًة أو خبًرا أو َّا حي كائنًا أو صورةً

..سجِّقلقّللا ل•      . قَرأَت     ماذا أو سمعت ما الّصورة ف سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي ترى ماذا

ِّر • .   واطَرح فَك معلومات.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍ   لتكتسب الّصورة ح.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـوَْل أسئلًة
. وج.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـديدة  حقيقيًة



 ...) ( ...) ( أقرأ  الخبر أسمعُ الّصو.مالقأ ،ةّيبرعلا ِةغّلل ٍرتفد : ـرة أرى أنا
...) المعلومَة)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

______________________________________



أعرف    ... لك سماخلا نْيّفّصلل ِةّيبرعلا ِةغّللا ي أسأل أنا

•__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________________
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