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الحياة يف الصحراء

يف هذا النشاط، سيتعرف طالبك عىل الخصائص التي تتميز بها الصحراء وعىل الصحاري الحارة )مثل الصحراء العربية( 

والصحاري الباردة )مثل صحراء باتاغونيا( وسيعقدون مقارنات بني بعض الحيوانات التي تعيش فيها. وبناًء عىل ما 

سيتعلمونه، ميكنهم بعد ذلك تصميم حيوان صحراوي من وحي خيالهم! 

خالل هذا النشاط، ستقوم أنت وطالبك مبا ييل:
معرفة معنى الصحراء ◀

التعرف عىل الصحاري الحارة والباردة ◀

التعرف عىل التكيف التطوري الذي يحدث للحيوانات حتى تكون قادرة عىل الحياة يف البيئات الصحراوية املختلفة. ◀

تصميم حيواٍن صحراوي من وحي خيالهم. ◀

األهداف
من خالل هذا النشاط سيتعرف طالبك عىل الطبيعة الصحراوية والحيوانات التي تعيش بها، كام سيتعرفون عىل قدرة تكيف هذه الحيوانات مع تباين درجات 

الحرارة وكيف ميكن لذلك ان يؤثر يف شكلها وترصفاتها 

ميكنك أيضاً أن تطلب من فصلك تصميم حيوان صحراوي من وحي خيالهم يعكس صور التكيف الخاصة التي تعلموها. وميكن عرض هذه الحيوانات يف الفصل 

ورفعها عىل املوقع اإللكرتوين لربنامج الجذور والرباعم بدولة اإلمارات يك يراها العامل.

ما الذي أحتاج إليه إلنجاح العمل؟
ال تحتاج إىل أي يشء ذي طبيعة خاصة للجزء األول من هذا النشاط )الذي ميكن تنفيذه داخل غرفة الدراسة(، فقط اتصال باإلنرتنت لقراءة بعض املعلومات 

العامة ومشاهدة الصور وبعض مقاطع الفيديو. 

وحتى يصمم طالبك حيواناً صحراوياً من وحي خيالهم، ميكنهم استخدام الورق واألقالم الجافة/ األقالم الرصاص امللونة، أو استخدام بعض املواد اليدوية لجعل 

تصميامتهم أكرث إثارة أو حتى البتكار كائن ثاليث األبعاد!

ما الذي سيبتكره الطالب؟
رسوماً و/ أو مناذج للحيوانات الصحراوية الخيالية. ◀
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ما هي الصحراء؟
تثري كلمة »صحراء« تلقائياً يف أذهان من يعيشون يف دولة اإلمارات صورة ملساحات رملية شاسعة من الصحراء العربية 

الحارة التي تغطي معظم البالد. لكن ليست جميع الصحاري بهذه الصورة...

أوالً، َسل طالبك ماذا يعرفون عن الصحراء يف اإلمارات العربية املتحدة. واطلب منهم أن يصفوها لك، وسلهم إذا كان أحدهم قد زارها من قبل. ماذا كان  ◀

شكلها؟ ما الذي رأوه؟ وما الذي شعروا به؟ سجل مالحظاتهم عىل سبورة بيضاء  أو ورقة كبرية، وذلك يف صورة كلامت رئيسية مثل »حارة«، »رملية«، »إبل«، 

إىل آخره. استمر يف تحفيز طالبك إىل أن يصبح لديك عدد من الكلامت الرئيسية املختلفة مثل »جافة« )قد يلزم أن تضيف كلمة »جافة« بنفسك إذا مل 

يتوصل إليها الطالب(.

َسل طالبك أي كلمة من الكلامت الرئيسية الواردة يف القامئة هي ما مييز الصحراء. ميكنك إجراء تصويت »برفع األيدي« للقيام بهذا وتسجيل النتائج مبوازاة  ◀

الكلامت الرئيسية.

أخرب طالبك أن الكلمة الرئيسية الصحيحة هي »جافة«. ◀

:)goo.gl/BX92BQ - ميكن تعريف الصحراء عىل النحو التايل: )مقتبس من ويكيبيديا

هي مساحة من األرض تكون عادة شديدة الجفاف بسبب ضمور املياه الطبيعية وجفاف الجداول املائية وضآلة سقوط االمطار مام يجعله عامل أسايس 	. 

لقلة الغطاء النبايت. .وميكن وصف الصحاري بأنها مناطق ُيفقد فيها املاء بسبب النتح التبخري أكرث مام تسقط عليها األمطار. وبوجه عام، يسقط يف 

الصحراء أقل من 052 مم من املطر كل عام

وتبعاً لسن الطالب، ميكن أن يكون هذا التعريف الوايف مربكاً لهم بعض اليشء، لكن النقطة املحورية تتمثل يف أن نقص املاء هو اليشء الوحيد الذي مييز 

الصحراء وليس الحرارة أو الرمل أو أي يشء آخر.
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الصحاري الحارة والباردة

geology.com goo.gl/IMv7Ou موقع أكرب صحاري العامل، من

تعترب الصحراء يف اإلمارات العربية املتحدة جزءاً من الصحراء العربية الحارة الواسعة. وسنقوم أيضاً بإلقاء نظرة عىل صحراء باتاغونيا الباردة يف أمريكا الجنوبية 

ملقارنتها بالصحراء اإلماراتية.

◀ goo.gl/JblOKN :اعرض عىل الطالب بعض صور صحراء باتاغونيا. ويُعد البحث عن الصور عرب جوجل مفيداً يف هذا الشأن. إليك هذا الرابط املبارش

◀ )goo.gl/FgSem5 :قارن هذه الصور بصور الصحراء العربية )رابط البحث عن الصور عرب جوجل

َسل طالبك أي األشياء تبدو متشابهة )الرمال، الرتاب، الصخور، قلة الغطاء النبايت( وأيها تبدو مختلفة )األلوان، الجبال، الجليد(. ◀

أخرب طالبك أن درجة الحرارة مختلفة جداً؛ فمتوسط درجة الحرارة يف صحراء دولة اإلمارات 27 درجة مئوية يف الشتاء، وغالباً ما يتعدى 40 درجة مئوية يف  ◀

الصيف. ومتوسط درجة الحرارة يف صحراء باتاغونيا 3 درجات مئوية فقطـ، ونادراً ما يتعدى 12 درجة مئوية. َسل الطالب هل بإمكانهم تخيل كيف يكون 

الحال يف ظل درجة حرارة تبلغ 3 درجات مئوية. فهذه تقريباً درجة حرارة ثالجة الطعام العادية!

goo.gl/gTtJyD :وعن صحراء باتاغونيا هنا goo.gl/56ck14 :ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات حول الصحراء العربية من موقع ويكيبيديا هنا

صحراء الحوض العظيم

صحراء باتاغونيا

صحراء كاالهاري

الصحراء القطبية الجنوبية

الصحراء الكربى

صحراء فيكتوريا الكربى

الصحراء القطبية الشاملية

صحراء جويب

بادية الشام
الصحراء العربية

أكرب عرش صحاري 
عىل األرض
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حيوانات الصحراء
تأملنا يف هذا النشاط إىل اآلن أوجه التشابه واالختالف بني بيئة الصحراء العربية وصحراء باتاغونيا. وفيام ييل موجز 

بذلك: 

أهم االختالفاتأوجه التشابه الرئيسية

جافة

قلة الغطاء النبايت

مزيج من الطبقات الرملية والرتابية والصخرية 

حارة )الصحراء العربية( مقابل باردة )صحراء باتاغونيا(

االرتفاع )بوجه عام، صحراء باتاغونيا أعىل بكثري من الصحراء العربية(

يف هذا الجزء، سنتعرف عىل بعض الحيوانات التي تعيش يف الصحراء العربية وصحراء باتاغونيا. وحيث إن الحيوانات تتطور يك تتكيف مع البيئة التي تعيش 

فيها، فقد نرى حيوانات يف كال املكانني متتلك خصائص متشابهة للعيش يف البيئات الجافة والرتابية/ الصخرية قليلة الغطاء النبايت. وينبغي أن نكون قادرين 

كذلك عىل إدراك صور التكيف املختلفة التي متكن تلك الحيوانات من العيش يف درجات الحرارة املختلفة. وتخرينا فيام ييل عدداً من األمثلة الثنائية للحيوانات 

التي تعيش يف كلتا الصحراوين؛ حيواناً من الصحراء العربية وآخر من صحراء باتاغونيا يف كل زوج. وميكنك عرض هذه األمثلة عىل فصلك ومناقشة أوجه التشابه 

واالختالف بني تلك الحيوانات. كام ميكنك العثور عىل املزيد من الحيوانات التي تعيش يف كلتا الصحراوين عرب شبكة اإلنرتنت؛ وإليك فيام ييل بعض الروابط التي 

ميكنك أن تبدأ بها:

◀ arkive.org: goo.gl/qRdtJZ حيوانات الكثبان الرملية يف الصحراء العربية عىل

◀ arkive.org: goo.gl/bwa3X5 حيوانات أودية وجبال الصحراء العربية عىل

◀ goo.gl/GMgi0o و goo.gl/DTkQ4h :حيوانات ونباتات صحراء باتاغونيا
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الجمل العريب )الجميل وحيد السنام( مقابل الغوناق

األرجح أن طالبك يعرفون جيداً الجمل العريب )goo.gl/WrAktG( بسنامه الوحيد املميز. والغوناق )goo.gl/mnL0oo( يعد أحد أقرباء الجمل العريب )فكالهام 

ينتمي إىل فصيلة الجمليات( وهو يعيش يف صحراء باتاغونيا. ويبدو أن كال الحيوانني متشابهان ولديهام نظام غذايئ نبايت متامثل وكالهام بارع يف استخالص املاء 

من النباتات وتخزينه يف جسمه يف صورة دهون الستخدامه الحقاً. وقد تطورت حوافرهام جيداً بحيث متكنهام من السري عىل األرض الصخرية غري املستوية. إذن 

ما هي أوجه االختالف؟

يخزن الجمل وحيد السنام دهونه يف سنامه الظاهر، يف حني يخزنها الغوناق يف مختلف أنحاء جسمه. وتُعد الطبقة الدهنية التي تغطي جسم الغوناق مبثابة  ◀

ُسرتة وتعمل بكفاءة عىل إشعاره بالدفء يف حني يعمل اختزان الدهن يف سنام الجمل عىل حاميته من فرط السخونة.

ميتلك الغوناق »معطفاً مزدوجاً« بطبقة من الشعر الناعم جداً تحت طبقة ظاهرة من الشعر األكرث خشونة. ويساعده هذا يف االحتفاظ بالدفء. وميكنك  ◀

رؤية يشء من هذا عىل الجانب السفيل للغوناق يف الصورة.

ومام ال تظهره الصورة أن الغوناق لديه أكرب عدد من خاليا الدم الحمراء مقارنة بأي من الثدييات األخرى )تحتوي ملعقة واحدة من دم الغوناق عىل نحو  ◀

68 مليار خلية من خاليا الدم الحمراء؛ أي أربعة أضعاف ما تحتويه ملعقة من دم اإلنسان(. وهذا يجعلها تعيش بسهولة أكرب عىل االرتفاعات الكبرية حيث 

يقل األكسجني. 

جمل وحيد السنام يف منطقة نائية من أسرتاليا، بالقرب من سيلفرتون، والية نيوساوث ويلز. تصوير جريون )عمل خاص( ]منشور مبوجب 

رخصة جنو للوثائق الحرة )http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html( أو رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف – الرتخيص باملثل – 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/( 0.3([، عرب ويكيميديا كومنز

 غوناق سان كارلوس. تصوير xxx ]منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف – الرتخيص باملثل – 0.2 

)http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0([ ، عرب ويكيميديا كومنز
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أرنب الصحراء الربي مقابل كابياء باتاغونيا

أرنب الصحراء الربي )goo.gl/leVmqC( متوافر بكرثة وواسع االنتشار يف الصحراء العربية، وهو متكيف بشكل جيد عىل العيش يف البيئات القاحلة والصحراوية، 

ولديه معدل أيض منخفض وبول مركز )لتقليل فقد املاء ألدىن درجة ممكنة(، ويتمتع بالقدرة عىل رشب املاء األكرث ملوحة مقارنة بغريه من األرانب الربية. وعىل 

عكس األرانب الربية األخرى، يُعرف عن أرنب الصحراء الربي أنه يحفر جحوراً من وقت آلخر. أما كابياء باتاغونيا )goo.gl/reeQ5H( فهي ال ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

باألرانب الربية ولكنها تشغل موضعاً إيكولوجياً مشابهاً؛ إذ تعيش يف بيئة مشابهة وتترصف بطريقة مامثلة وتأكل طعاماً مامثالً. ونتيجة لهذا، فإن شكلها يشبه 

إىل حد كبري مظهر تلك األرانب الربية. ومثل األرانب الربية، ميكن أن تستخدم الكابياء ساقيها الخلفيتني القويتني يف الجري برسعة ملسافات قصرية وهي تحفر 

الُحفر بساقيها األماميتني املالمئتني للحفر. وكال الحيوانني لديه وجه نحيف طويل )وهو ما يجعل العينني عىل الجانبني ويعطي رؤية أفضل وأوسع نطاقاً حتى 

تتمكن من تحديد موقع مفرتسيها( وشارب يساعده عىل تحديد حجم الفجوات الصغرية يف الغطاء النبايت والصخور والجحور.

وفيام ييل بعض االختالفات بني الحيوانني:

ميتلك أرنب الصحراء الربي أعيًنا أكرب حجامً بكثري من كابياء باتاغونيا )مقارنة بحجم جسمه(. وينشط أرنب الصحراء الربي ليالً يف األساس عندما يكون  ◀

الطقس أبرد، ومن ثم فإنه يحتاج إىل استغالل الضوء املتاح. أما الكابياء فتنشط نهاراً يف األساس.

ميتلك أرنب الصحراء الربي آذاناً كبرية رفيعة. وهذه اآلذان مملوءة باألوعية، حاملة دمه بالقرب من سطح الجسم، األمر الذي يساعد يف تربيد الجسم.  ◀

 والكابياء التي تعيش يف األماكن الباردة متتلك آذاناً أصغر حجامً بكثري. 

أرنب الصحراء الربي )Lepus capensis arabicus(. تصوير شاه جاهان )عمل خاص( ]منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط 

نسب املصنف http://creativecommons.org/licenses/by/3.0( 0.3([، عرب ويكيميديا كومنز

كابياء باتاغونيا يف حديقة متايكن، األرجنتني. تصوير لويس أرجريتش، عمل مشتق: سنومان راديو ]منشور مبوجب رخصة 

املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف http://creativecommons.org/licenses/by/2.0(0.2([، عرب ويكيميديا كومنز
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قط الرمال مقابل قط جيوفروي

 كل من قط الرمال الذي يعيش يف الصحراء العربية )goo.gl/k3Z3hO( وقط جيوفروي الذي يعيش يف صحراء باتاغونيا 

)goo.gl/75jGRU(، من الحيوانات املفرتسة التي تتغذى عىل املخلوقات الصغرية مثل القوارض والطيور والزواحف. وكالهام من الحيوانات التي تقتنص فرائسها 

مبفردها، وتصطاد ليالً يف األساس ويشبهان يف حجمهام القط املنزيل )قط الرمال أصغر قليالً من قط جيوفروي(. ومثل كثري من الحيوانات املفرتسة، ميتلك كال 

القطني عينني أماميتني وأذنني مثلثتي الشكل ومتحركتني، ما يساعدهام عىل تحديد موقع الفريسة. إذن ما االختالف بني االثنني؟

عىل عكس معظم القطط، ميتلك قط الرمال شعراً كثيفاً يف باطن قدميه. وقد يبدو الشعر الكثيف من أول وهلة مبثابة تكيف غريب لحيوان يعيش يف  ◀

الصحراء الحارة، لكن مكان الشعر هو املهم يف األمر هنا. فالشعر الكثيف يُعد مبثابة خف مثل الذي ترتديه عندما تكون عىل الشاطئ، ويحمي مخالب القط 

من حرارة الرمال الحارقة.

قط الرمال )Felis margarita(. تصوير تيم فيكرز )عمل خاص( ]لالستخدام العام[، عرب 

ويكيميديا كومنز

 قط جيوفروي. تصوير تشارلز باريلو من سينسينايت، أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية ]منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف 0.2 

)http://creativecommons.org/licenses/by/2.0([، عرب ويكيميديا كومنز
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برص الرمال الخليجي مقابل برص داروين 

برص الرمال الخليجي  )goo.gl/wiVteq(، وبرص داروين )goo.gl/PPsCiD( كالهام من السحايل الصغرية التي متتلك رؤوساً وأعيناً كبرية وتتغذى يف األساس عىل 

الحرشات. والسحايل نوع من الزواحف وهي ذات دم بارد )goo.gl/pRq0wT(، ما يعني أنها تنتج قدراً ضئيالً جداً من حرارة الجسم وتعتمد عىل البيئة التي 

متكنها من االحتفاظ بحرارتها. إذن ما هي أوجه االختالف؟

ألن الزواحف مبا فيها األبراص ذات دم بارد، فإنها أقل شيوعاً بكثري يف صحراء باتاغونيا الباردة مقارنة بالصحراء العربية الحارة، وغالباً ما تتواجد يف الحواف  ◀

األكرث دفئاً.

برص الرمال الخليجي مختلف بسبب قدميه األماميتني ذات األوتار، اللتني تساعدانه عىل السري عىل الرمال الناعمة والحفر برسعة يف الرمال للهروب من  ◀

الحرارة!

توجد سحلية أخرى مختلفة وهي سحلية ناميبيا  ذات األنف البارزة والتي تحفر أيضاً لتجنب الحرارة وتشتهر مبا أُطلق عليه »رقصة الحرارة«. مقطع الفيديو 

goo.gl/z3uuq8 :القصري هذا )3:22( عىل يوتيوب يبني كال السلوكني

برص الرمال الخليجي )Stenodactylus arabicus(. تصوير تود بريسون، ]منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب 

iNaturalist.org عرب ،])http://creativecommons.org/licenses/by/2.0( املصنف – غري تجاري – الرتخيص باملثل

برص داروين )Homonota darwinii(. تصوير ليندرو ألفاريز، ]منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف – غري تجاري 

iNaturalist.org عرب ،])http://creativecommons.org/licenses/by/2.0(  الرتخيص باملثل –
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تصميم حيوان صحراوي من وحي الخيال
بعد أن تعرفنا عىل صور التكيف التي تتميز بها الحيوانات الحقيقية للعيش يف البيئات املختلفة، حان الوقت لتصميم 

حيوان من وحي خيالنا نحن!

قرر اوالً اذا كان العمل فردي ام جامعي ◀

يجب أن يقرر كل طالب/ مجموعة ما إذا كان سيصمم حيواناً يعيش يف صحراء باردة أم صحراء دافئة. ◀

يجب أن يقرر كل طالب/ مجموعة نوع الحيوان الخيايل الذي سيصممه. هل هو كبري أم صغري؟ هل من الثدييات أم الزواحف أم الربمائيات أم الحرشات؟ ما  ◀

الذي يأكله؟ هل هو من الحيوانات املفرتسة أم من الفرائس )أم من كليهام كام الحال بالنسبة لألبراص(؟

يجب عليهم بعد ذلك إعداد قامئة بجميع صور التكيف التي ميكن أن تنطبق عىل الحيوان الخيايل. هل ميتلك أعيناً أمامية ملطاردة فريسته أم أعيناً جانبية  ◀

لرصد مكان الحيوان املفرتس؟ هل ميتلك أذنني كبريتني وينشط ليالً لتفادي حرارة الشمس أم ينشط نهاراً وميتلك فراًء مينحه الدفء؟ تذكر أنه توجد طرق 

أخرى للتقليل من درجة حرارة الجسم مل نتعرض لها هنا إىل اآلن )مثل تعرق اإلنسان ولهاث الكلب، وما إىل ذلك(، لذا شجعهم عىل االبتكار. ومبا أنه حيوان 

خيايل، فال ينبغي أن تكون متقيداً كثرياً هنا، فرمبا يكون شيئاً ال نراه عادة يف الطبيعة.

صمم صورة أو ملصقاً لحيوان خيايل واكتب نبذة توضح سبب امتالكه الخصائص التي ميتلكها. فعىل سبيل املثال، »ميتلك طبقة سميكة من الدهون لالحتفاظ  ◀

بالدفء« أو »ميكنه أن يحفر برسعة للهروب من الحرارة.«

ال تنس إعطاء كل حيوان خيايل اسامً. ◀

اعرض الصور والنبذات املكتملة عىل حائط الفصل! ◀
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أخربنا كيف سارت األمور!
عندما تكتمل صور ومناذج حيواناتك التي من وحي الخيال، يرسنا أن نراها! وإذا كان لديك حساب بالفعل عىل موقعنا، فيمكنك تحميل قصة للعمل الذي 

أنجزته مدعمة بالصور عىل موقع برنامج الجذور والرباعم بدولة اإلمارات  )www.rootsnshoots.ae( وإنشاء ألبوم صور إلكرتوين عىل املوقع. وإذا مل يكن لديك 

حساب بالفعل فريجى إرسال رسالة بريد إلكرتوين عىل العنوان التايل: MrH@rootsnshoots.ae، حتى ميكننا إنشاء حساب لك.

اطلع عىل آخر مستجدات برنامج الجذور والرباعم 
بدولة اإلمارات التابع للسيدة جني جودال

 إضافة إىل موقعنا اإللكرتوين www.rootsnshoots.ae، ميكنك أن تقوم بزيارتنا عىل فيسبوك https://www.facebook.com/RootsnShoots.ae، أو تويرت 

@JaneGoodallUAE 

هل ترغب يف اإلسهام يف تحسني هذا النشاط؟
النشاط الوارد يف هذا املستند قابل للتعديل! ونرجو مساعدتنا يف تعديل هذا النشاط لتحسينه قدر املستطاع. وميكنك تحرير املستند باستخدام هذا الرابط 

القصري )فقط انسخه إىل رشيط عنوان متصفحك اإللكرتوين(: goo.gl/cQUTFQ – وستظهر لك كافة التعليامت التي عليك اتباعها. ونحن نرحب بأي تعديالت 

من شأنها أن تجعل هذا املورد أسهل يف استخدامه داخل الفصل أو أكرث قابلية للتطبيق عىل الحياة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، لذا يرجى اتباع الرابط 

واملشاركة!


