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 الجبال يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة والحيوانات التي تعيش فيها

سيتعرف طالبك يف هذا النشاط عىل الحيوانات التي تعيش يف املناطق الجبلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مع 

استخدام البيئة املحيطة بجبل حفيت بالقرب من مدينة العني كمثال عىل ذلك. ويعترب هذا الجبل موطناً للعديد من 

الحيوانات، التي ُيعد الكثري منها مهدداً باالنقراض أو عرضة للخطر. وسيتعرف الطالب عىل املزيد حول تلك الحيوانات 

وما ميكنهم فعله ملساعدتها.

خالل هذا النشاط، ستقوم أنت وطالبك مبا ييل:
التعرف عىل املناطق الجبلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والحيوانات التي تعيش فيها. ◀

معرفة أنواع الحيوانات املهددة باالنقراض وما ميكن أن يفعله طالبك ملساعدتها. ◀

ابتكار ُملصق أو مخطط توضيحي لزيادة الوعي بهذه الحيوانات وبالجهود املبذولة للمحافظة عليها. ◀

ابتكار لعبة بطاقات ميكن للطالب استخدامها لتشجيع غريهم من الطالب عىل اكتشاف املزيد عن الحيوانات التي تعرفوا عليها. ◀

األهداف
من شأن تنفيذ هذا النشاط أن يساعد الطالب عىل التعرف عىل الحيوانات الفريدة التي تستوطن املناطق الجبلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. كام 

سيتعرف الطالب عىل بعض التهديدات التي تواجه هذه الحيوانات والجهود املبذولة لحاميتها.

ميكنك أيضاً أن تطلب من الصف إعداد مخطط للمناطق الجغرافية يوضح الحيوانات التي تعرفوا عليها، وإعداد ملصق لزيادة الوعي بجهود الحامية املبذولة، 

وابتكار لعبة بطاقات ميكن اللعب بها. ومن شأن هذا أن يتيح لطالبك اإلبداع واالبتكار واختبار معلوماتهم عن الحيوانات التي تعرفوا عليها وتشجيعهم عىل 

نرش املعرفة التي اكتسبوها بني زمالئهم وآبائهم وأقاربهم.

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

املعلومات العامة.

وإلعداد الخرائط وامللصقات، ستحتاج إىل توفري مواد يدوية وأوراق ملونة وأقالم. وقد تحتاج أيضاً إىل طابعة. وإلعداد لعبة البطاقات، ستحتاج إىل ورق مقوى 

وإىل استخدام جهاز كمبيوتر وطابعة.

ما هي األشياء التي سيبتكرها الطالب؟
مخطط أو ملصق. سيبدو هذا رائعاً عند عرضه يف املدرسة أو يف مبنى مجموعات الشباب! ◀

لعبة بطاقات. نويص بأن يقوم كل طالب بإعداد بطاقة أو بطاقتني، لكن ميكنك إعداد املزيد إذا كان لديك الوقت. ◀
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الجبال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
دعنا نبدأ من القمة! يف البداية، نحتاج إىل معرفة ماهية الجبال وأماكن تواجدها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ما هو الجبل؟
يف البداية، اسأل طالبك عام إذا كانوا يعرفون ما هو الجبل، واطلب منهم وصفه واسألهم عام إذا كان أحدهم قد زار أي جبال من قبل. وما هو شكل الجبل؟  ◀

وما الذي أمكنهم رؤيته؟ وماذا كان شعورهم؟ وهل الحظوا وجود أي حيوانات؟

هناك الكثري من التعريفات املختلفة للجبل، لكن برنامج األمم املتحدة للبيئة يعرف »البيئة الجبلية« بأنها منطقة تتصف بأي مام ييل:

علو )أو ارتفاع( ال يقل عن 2500 مرت  ◀

ارتفاع يبلغ 1500 مرت مع انحدار بأكرث من درجتني ◀

ارتفاع يبلغ 1000 مرت مع انحدار بأكرث من 5 درجات ◀

ارتفاع ال يقل عن 300 مرت بنطاق 7 كيلو مرتات. ◀

قد يكون هذا التعريف صعباً إىل حٍد ما الستيعابه! وتبسيطاً لألمر، ميكنك التفكري يف الجبال باعتبارها مناطق ذات طبيعة صخرية ترتفع عن األرض املحيطة بها، 

وكثرياً ما تكون لها قمة. وينتج الشكل املنحدر للجبال يف كثري من األحيان عن التآكل، حيث تتسبب الرياح واملياه يف تآكل بعض الصخور عىل مدار آالف السنني. 

وبتطبيق تعريف برنامج األمم املتحدة للبيئة، فإن 24% من مساحة األرض تُعد جبلية، لذلك فهناك عدد من الجبال أكرب مام تتصور!

ميكنك معرفة املزيد من املعلومات حول الجبال عرب الروابط التالية:

◀ goo.gl/FGmqXx :الجبال عىل موقع ويكيبيديا

◀ goo.gl/iuO1Vl :تكون الجبال عىل موقع يب يب يس

أين توجد الجبال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
املنطقة الجبلية التي سنقوم بدراستها كمثال عىل هذا النشاط هي منطقة جبل حفيت، بالقرب من العني، يف رشق أبوظبي )تم اختيارها كمثال لهذا النشاط 

ألنها واحدة من أكرث املناطق الجبلية التي يسهل الوصول إليها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة(. وتعترب إمارة الفجرية ذات طبيعة جبلية بالكامل تقريباً، ذلك 

أنها تقع عىل سلسلة جبال الحجر التي متتد حويل 50 إىل 100 كيلو مرت إىل داخل البالد من ساحل خليج ُعامن وعرب اإلمارات العربية املتحدة إىل الشامل الرشقي 

لسلطنة ُعامن.

جبل حفيت: يقع جبل حفيت بالقرب من مدينة العني وهو جبل رائع يصل ارتفاعه إىل 1240 مرتاً وهو أعىل قمة جبلية يف إمارة أبوظبي وثاين أعىل قمة جبلية 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويقع الجبل عىل الحدود مع سلطنة ُعامن، كام يوجد طريق طويل يلتف صعوداً عىل طول املنحدر من مدينة العني متجهاً 

نحو قمة الجبل.

◀ goo.gl/z7JyU4 :توجد بعض الصور الرائعة للطريق املتعرج هنا

صورة من خرائط جوجل تُظهر موقع جبل حفيت  شجرة نخيل قزم. صورة من إهداء أرشيف هيئة البيئة - أبوظبي
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البيئة: مثل معظم أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة، تتسم املناطق الجبلية بارتفاع الحرارة والجفاف مع نُدرة األمطار. كذلك، فإن األرض ذات طبيعة صخرية 

وقد يبدو من النظرة األوىل عدم منو الكثري من النباتات فيها. ومع ذلك، فعند التدقيق سرتى نباتات مثل أشجار النخيل القزم، التي تتميز بها هذه املنطقة.

هذه صورة ملتقطة بالقمر الصناعي من األعىل لجبل حفيت.

اسأل طالبك عن سبب وجود تلك الخطوط املتقاطعة الظاهرة يف الصورة؟ ما السبب يف تكونها؟ واإلجابة هي التآكل بسبب املياه التي تنحدر عىل جانب  ◀

الجبل، ما أدى تدريجياً إىل تآكل الصخور وظهور قنوات بها، والتي شكلت األودية والجداول الصخرية عىل مر آالف السنني. وال تحتوي العديد من هذه 

األودية عىل املياه إال بعد فرتات نزول املطر.
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ما الحيوانات التي تعيش يف الجبال؟
متثل الجبال موئالً فريداً ومختلفاً عن معظم أجزاء دولة اإلمارات العربية املتحدة وموطناً لبعض الحيوانات النادرة 

واألكرث عرضة لالنقراض يف الدولة. وعىل الرغم من الُندرة الشديدة للثدييات الضخمة، إال أن العديد من عمليات املسح 

البيئي قد جرت عىل جبل حفيت وعرث الباحثون عىل 320 نوعاً من الحيوانات الالفقارية )مثل الخنافس والعقارب 

والفراشات والعناكب( وأكرث من 120 نوعاً من الطيور )تعيش منها 40 فصيلة وتتناسل هناك( و177 نوعاً من النباتات.

اختياري: عند الحاجة، يحتوي موقع gro.evikrA عىل مورد رائع من شأنه أن يساعد يف توضيح األنواع املهددة باالنقراض للطالب وتوضيح الكيفية التي  ◀

goo.gl/5ZoDfD :آلت بها هذه األنواع إىل هذه الحال وميكنك استخدام ذلك املورد قبل مناقشة هذه الحيوانات

نستعرض فيام ييل بعض الطيور والحيوانات والزواحف التي تعيش يف جبال اإلمارات العربية املتحدة:

الطهر العريب: يُعد الطهر العريب من الفصائل ذات الصلة باملاعز الربي وهو 

واحد من أكرث الحيوانات املهددة باالنقراض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ويعيش العدد املتبقي عىل مستوى العامل من هذا الحيوان الجميل يف الجبال 

الشاملية لدولة اإلمارات وسلطنة ُعامن. ويعترب الطهر الحيوان الثديي الوحيد 

الذي يستوطن هذه املنطقة من األساس– مبعنى أن نوعه نشأ يف هذه 

املنطقة، ومل ينتقل أو يُنقل إليها – وهو معرض للخطر بسبب الصيد وفقدان 

املوئل.

النرس املرصي: يعترب جبل حفيت املكان الوحيد يف أبوظبي الذي توجد به 

مستعمرة لهذه الطيور املعرضة لالنقراض عىل مستوى العامل والتي تم إدراجها 

ضمن القامئة الحمراء للطيور املعرضة لالنقراض الصادرة عن االتحاد الدويل 

لحفظ الطبيعة.

صورة للطهر العريب تصوير خافري إيثاكر. والصورة مهداة من أرشيف هيئة البيئة – أبوظبي. وميكن العثور عىل صور أخرى للطهر 

f21spd/lg.oog اإللكرتوين هنا gro.evikrA العريب عىل موقع

صورة للنرس املرصي - صورة مهداة من أرشيف هيئة البيئة – أبوظبي.
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األفعى الفارسية املقرنة: يعيش هذا النوع النادر من الزواحف يف املناطق 

الجبلية. وال توجد هذه األفعى إال يف جبل حفيت ويف الجبال املوجودة يف 

سلطنة ُعامن عىل ارتفاع أكرث من 600 مرت.

الحجلة الرملية: هي أحد أنواع طيور الصيد التي تأقلمت عىل العيش يف البيئة 

الجافة الجبلية. وعىل الرغم من قدرتها عىل الطري ملسافات قصرية، إال أنها 

تفضل الجري بعيداً عند إزعاجها!

الغزال الجبيل العريب: مل يبق سوى أقل من 15 ألف غزال جبيل يف موطنهم 

الطبيعي )فلسطني وهضبة الجوالن وتركيا ويف جميع أنحاء شبه الجزيرة 

العربية(. ومتثل أنواع الغزال الجبيل العريب أكرث من 10 آالف من هذا العدد. 

وميكن أن تصل رسعة الغزال الجبيل يف العدو إىل 80 كيلو مرت يف الساعة )50 

ميالً يف الساعة(.

النمر العريب: يعترب النمر العريب من الحيوانات النادرة متاماً والتي يصعب 

للغاية العثور عليها وهو أصغر ساللة من النمور عىل مستوى العامل. وبسبب 

الصيد وفقدان املوئل، قد يكون عدد النمور العربية املتبقية يف الربية أقل من 

250 منراً بالغاً، ورمبا يكون هذا الحيوان قد انقرض بالفعل من الربية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، إذ كانت آخر مشاهدة له يف دولة اإلمارات يف عام 

.)goo.gl/UaqjR2( 1976 يف جبل حفيت

اختياري: اطلب من طالبك إجراء بحث عن أحد الحيوانات أو الطيور أو الزواحف املذكورة أعاله وتسجيل 5 حقائق عن الحيوان، مثل مكان عيش الحيوان  ◀

وطبيعة غذائه ومن الذي يصطاده وأسباب تعرضه للخطر وأي جهود مبذولة لحاميته.

قد تحتاج إليجاد بعض الحيوانات اإلضافية للتحدث حولها، وهذه قامئة رائعة عىل موقع goo.gl/jXYkaA( UAEinteract( تقودك إىل املزيد من املعلومات  ◀

حول كل حيوان.

صورة للغزال الجبيل العريب (Gazella gazelle cora) يف محمية ديب الصحراوية، باإلمارات العربية املتحدة. تصوير تشارلز شارب )عمل 

خاص، من رشكة شارب فوتوغرايف، sharp photography( ]منشور مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي برشط نسب املصنف – الرتخيص 

goo.gl/bH6pLe عرب ويكيميديا كومنز ،])http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0( 0.3 باملثل

صورة للحجلة الرملية تصوير جريج شيكرت من سان فرانسيسكو، بالواليات املتحدة األمريكية )الحجلة الرملية( ]منشور مبوجب رخصة 

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

goo.gl/3IdvLP

صورة للنمر العريب يف مركز حامية وإكثار الحيوانات الربية العربية املهددة باالنقراض، يف الشارقة. بواسطة עמוסחכמון )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( أو رخصة الفنون الحرة[، عرب 

goo.gl/yKtDex ويكيميديا كومنز

إذا كانت لديك صورة لألفعى الفارسية املقرنة ميكننا استخدامها 

يف هذا املورد، فسيرسنا معرفة ذلك، أو ميكنك العثور عىل بعض 

goo.gl/MPV8BS اإللكرتوينgro.evikrA الصور هنا عىل موقع
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ما الجهود املبذولة ملساعدة هذه الحيوانات املهددة باالنقراض؟
من الهام للغاية أن نعرف أوالً وقبل كل يشء عدد الحيوانات املهددة باالنقراض يف هذه املناطق واألماكن التي تعيش فيها، وهكذا ميكنك متابعة تعدادها 

ملعرفة ما إذا كانت تتزايد أم تتناقص، وحامية املناطق التي تعيش فيها.

وتوجد أيضاً برامج لرتبية الحيوانات يف األرس، حيث تتم تربية الحيوانات يف حدائق الحيوان من أجل والدة حيوانات جديدة صغرية ميكن تحريرها بعد ذلك يف 

الجبال لإلكثار من الحيوانات الربية. وأخرياً، تعترب التوعية والتثقيف يف غاية األهمية، فعن طريق الحرص عىل أن يعرف الجميع سبب أهمية تلك الحيوانات، 

تقل احتاملية قيامهم بصيدها أو قتلها وتزيد احتاملية قيامهم باملساعدة يف حاميتها.

اختياري: اطلب من فصلك إجراء استبيان يسألون فيه آباءهم وأقاربهم وإخوانهم وأخواتهم وأصدقاءهم وجريانهم عن الحيوانات التي يعرفونها من بني هذه  ◀

األنواع املهددة باالنقراض وما إذا كانوا يعرفون أنها مهددة باالنقراض أم ال. وميكنك مقارنة النتائج يف الفصل.

ما الذي ميكننا فعله غري ذلك؟
ميكنك أيضاً معرفة املزيد عن الحيوانات املعرضة لالنقراض من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين القامئة الحمراء للطيور املعرضة لالنقراض الصادرة عن االتحاد الدويل 

لحفظ الطبيعة )goo.gl/ijT7MH(. وتصدر هذه القامئة عن االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة، وهي تتضمن جميع النباتات والحيوانات والحرشات، التي تعيش عىل 

اليابسة ويف البحار، واملعرضة لالنقراض يف جميع أنحاء العامل. ويتم تحديث هذه القامئة سنوياً.

ميكنك أيضاً زيارة  املوقع اإللكرتوين لحديقة الحيوان بالعني )goo.gl/yh65VH( ملعرفة املزيد عن الحيوانات الربية يف املنطقة والجهود املبذولة للحفاظ عليها. 

وتشارك الحديقة يف برامج حامية الطبيعة للمساعدة يف حامية القطعان الربية للحيوانات املهمة.

وفيام ييل بعض الروابط التي قد تفيدك:

يحتوي املوقع اإللكرتوين Arkive.org عىل الكثري من املعلومات حول الحيوانات التي متت مناقشتها هنا والكثري أيضاً من الصور. وإليك رابط مبارش إىل جزء  ◀

goo.gl/nj29Co :الجبال واألودية« يف قسم »جواهر الطبيعة اإلماراتية« عىل املوقع«

◀ goo.gl/0po4Tq :األنواع املعرضة لالنقراض يف أبوظبي :UAE Interact موقع

◀ Time Out Abu Dhabi: goo.gl/FVyw4q الحيوانات املعرضة لالنقراض يف أبوظبي، عىل موقع

◀ goo.gl/mQgvT2 :تقرير صحفي يف جريدة الخليج تاميز حول جهود هيئة البيئة – أبوظبي يف رصد جبل حفيت

◀ goo.gl/kF3Jtg:تقرير صحفي يف صحيفة جلف نيوز حول التنوع البيولوجي يف جبل حفيت

◀ goo.gl/lfpW8B :تقرير صحفي يف صحيفة جلف نيوز حول الحرشات الفريدة التي تم العثور عليها يف أودية جبل حفيت

يقدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة عىل الكائنات الحية منحاً لجهود املحافظة عىل الكائنات الحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف جميع أنحاء  ◀

goo.gl/Mhcilv :العامل. كام يوجد لدى الصندوق بعض دراسات الحالة الرائعة التي توضح الجهود التي يبذلها الناشطون. وميكنك معرفة املزيد من هنا
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إعداد مخطط و/أو ملصق يوضح الجبال والحيوانات 
والسبب وراء رضورة املحافظة عليها.

اآلن وبعد أن تعرفنا عىل الجبال، والحيوانات التي تعيش فيها، والتهديدات التي تواجهها، ميكننا وضع هذه املعرفة 

موضع التطبيق!

النشاط األول: إعداد مخطط توضيحي
يعترب املخطط التوضيحي من الوسائل املمتعة واملبتكرة التي ميكن من خاللها رسم البيئة الجبلية والحيوانات التي تعيش فيها، وهو ما يعزز املعرفة التي 

اكتسبها الطالب ويتيح املجال أيضاً لتعريف الطالب  اآلخرين بهذه املناطق الرائعة.

وميكن للطالب إعداد مخططات فردية صغرية، لكننا نفضل إعداد مخطط واحد كبري الفت لالنتباه يُسهم فيه جميع الطالب. وميكن تعليق ذلك املخطط يف 

مكان واضح للمدرسة بالكامل مثل ردهة الدخول بحيث ميكن للمزيد من األشخاص رؤيته والتعرف عىل الحيوانات الجبلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تتمثل الخطوة األوىل يف إعداد خلفية جبلية، وميكن أداء ذلك باستخدام قطع كبرية من األوراق أو البطاقات الربتقالية والصفراء والبنية. وال تنس إضافة الكثري 

من الصخور الكبرية والصغرية واألودية والقمم والنتوءات حتى يتم وضع الحيوانات عليها.

وتتمثل الخطوة الثانية يف رسم الحيوانات. وميكنك أن تطلب من الصف اختيار أحد الحيوانات ورسمه أو استخدام صور للحيوانات من عىل اإلنرتنت إلعداد 

صور ميكنهم تلوينها.

عندما تصبح الحيوانات جاهزة، ميكنك إضافتها إىل الخلفية الجبلية التي تم رسمها. ونعتقد أيضاً أنه من األفكار الجيدة إضافة بعض املعلومات البسيطة بجوار 

كل حيوان، بحيث يعرف الجميع اسمه واملكان الذي يحب أن يعيش فيه وإىل أي مدى هو معرض لالنقراض.

النشاط الثاين: ملصق التوعية
تواجه الحيوانات املعرضة لالنقراض يف املناطق الجبلية اإلماراتية العديد من املشاكل، ويرجع السبب يف الكثري من تلك املشاكل إىل اصطياد الناس لتلك 

الحيوانات وفقدانها ملوئلها. كام توجد برامج للمحافظة عىل تلك الحيوانات وحاميتها.

يتمثل هذا النشاط يف قيام طالبك بإعداد ملصقات توعوية للمساعدة يف حامية هذه الحيوانات. وميكن أن تكون تلك امللصقات عبارة عن دعوة للناس بالتوقف 

عن صيد الحيوانات أو دعوة لتشجيع الناس عىل االنضامم إىل أحد برامج املحافظة عىل تلك الحيوانات.

اسأل طالبك عن نوع املعلومات التي سيكون من الجيد وضعها عىل امللصق ◀

إذا كان لديك وقت، ميكنك إيجاد بعض األمثلة لعرضها عليهم ومناقشة محتوياتها وما إذا كانوا يعتقدون أنها ستنجح والسبب يف ذلك. ◀

اطلب من طالبك أن يقوم كل واحد منهم باختيار رسالة وإعداد ملصق يدور حول تلك الرسالة. ومن األفضل أن يحتوي امللصق عىل صورة لحيوان واحد عىل  ◀

األقل يعيش يف املناطق الجبلية يف دولة اإلمارات.

نقرتح أن تكون امللصقات بحجم 4A ونعتقد أيضاً أنها ستكون رائعة عند تعليقها عىل حائط الفصل. ◀
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النشاط الثالث: لعبة بطاقات الحيوانات
كلام زاد عدد الناس الذين يعرفون الحيوانات الرائعة املوجودة يف دولة اإلمارات لكنها معرضة لالنقراض، زادت احتاملية نجاح الجهود املبذولة للمحافظة عليها. 

وتعترب لعبة البطاقات املمتعة إحدى الطرق الرائعة إلرشاك صغار السن.

هذه عبارة عن لعبة بطاقات ميكنك تصميمها بنفسك، وميكن استخدامها بطريقتني.

أوالً، ميكنك استخدامها ملامرسة لعبة »األوراق الرابحة« )Top Trumps(. وملامرسة هذه اللعبة، ستحتاج إىل صورة للحيوان واسمه وستحتاج إىل منح كل حيوان 

درجة ألربع صفات مختلفة. وميكنك استخدام أي يشء ميكن قياسه يف ذلك، لكن إليك بعض االقرتاحات:

تحديد ما إذا كان حيواناً مفرتساً أم فريسة أم كالهام ◀

مدى تعرضه لالنقراض عىل مقياس من 1 إىل 5 ◀

عدد الحيوانات املتبقية منه يف الربية ◀

حجم الجهود املبذولة للمحافظة عليه عىل مقياس من 1 إىل 5 ◀

مدى تفرُّده يف املنطقة عىل مقياس من 1 إىل 5. ◀

goo.gl/04S0M5 :وميكنك معرفة املزيد من املعلومات حول كيفية مامرسة لعبة األوراق الرابحة من هنا

بدالً من ذلك، ميكنك إعداد مجموعتني متطابقتني من البطاقات دون ذكر املعلومات اإلضافية واستخدامها ملامرسة لعبة »سناب«. ويف لعبة سناب، يضع الالعبون 

بطاقة ببطاقة يف الوسط مع جعل الصورة ألعىل. ويف حالة ما إذا ظهرت نفس صورة الحيوان مرتني متتاليتني، يأخذ كومة البطاقات أول شخص يصيح قائالً 

»سناب« ويضع يده عىل البطاقات. ويفوز يف النهاية الشخص الذي تظل لديه بطاقات بعد أن تنفد جميع البطاقات من اآلخرين.

كيفية ُصنع البطاقات:

أعد قامئة تضم من 10 إىل 20 من الحيوانات والنباتات والحرشات والزواحف والطيور التي تعيش يف املناطق الجبلية يف دولة اإلمارات. وال يلزم أن تكون  ◀

جميعها معرضة لالنقراض، لكن ينبغي أن يكون نصفها كذلك عىل األقل.

اعرث عىل صورة لكل حيوان أو اطلب من طالبك رسم صورة له. وميكنك بعد ذلك قطع الصور ولصقها عىل البطاقات أو مسحها ضوئياً وتحويلها إىل نسخة  ◀

رقمية لطباعتها الحقاً.

◀ https://goo.gl/vHHFzP :يوجد منوذج جيد ميكنك استخدامه إلعداد بطاقات األوراق الرابحة هنا

إذا كنت ستنظم لعبة األوراق الرابحة، فستحتاج أيضاً إىل مناقشة الصفات األربعة التي تريد إضافتها عىل البطاقات والرقم الذي ستعطيه لكل حيوان. وإذا  ◀

كان لديك وقت، ميكنك مناقشة ذلك مع الصف واتخاذ القرار معاً.

ضع جميع املعلومات عىل البطاقات وقم بقصها وتجهيزها للعب! ◀

نقرتح إعداد مجموعات بطاقات عديدة حتى يتمكن الطالب من اللعب يف مجموعات داخل الفصل  ◀

ميكنك أيضاً نرش اللعبة وتشجيع الطالب من الفصول والسنوات املختلفة عىل مامرستها يف أوقات الراحة أو أوقات تناول الطعام. ◀
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اختياري: جمع التربعات من أجل جمعية خريية 
محلية للمحافظة عىل البيئة

إن جمع التربعات ليس من الطرق الرائعة للمساعدة يف الحفاظ عىل البيئة فحسب، بل هو أمر ممتع أيضاً! ناقش مع 

طالبك أفكاراً ألنشطة جمع التربعات. وتوجد مئات األفكار التي ميكنك االختيار من بينها، نستعرض فيام ييل بعضاً منها:

بيع املخبوزات– يُحرض الطالب معهم قوالب حلوى وكعك وحلويات مصنوعة يف املنزل ويبيعونها إىل املعلمني والطالب اآلخرين وأولياء األمور من أجل جمع  ◀

التربعات.

ارتداء املالبس العادية يف يوم درايس – يتربع الجميع مببلغ من املال للجمعية الخريية يف مقابل التمكن من ارتداء مالبسهم العادية بدالً من الزي املدريس. ◀

إذا كان الطالب يرتدون مالبسهم العادية بالفعل، فام رأيك يف تنظيم يوم الرتداء مالبس مميزة ميكن للجميع فيه ارتداء مالبس زرقاء أو خرضاء. ◀

تنظيم عرض للمالبس املصنوعة من مواد معاد تدويرها مثل األكياس البالستيكية التي كانت ستلقى لوال ذلك. ويحتوي نشاط »كيفية تنظيم عرض للمالبس  ◀

املصنوعة من مواد معاد تدويرها« لربنامج الجذور والرباعم )goo.gl/KiEPKt( عىل كافة املعلومات التي تحتاج إليها.

بيع املشغوالت اليدوية–يستطيع الطالب صناعة مشغوالت يدوية بسيطة تُباع إىل الطالب اآلخرين واملعلمني وأولياء األمور. وهناك بعض األفكار الرائعة  ◀

.)goo.gl/DyD05E( Homemade Ideas كام توجد بعض األفكار الرائعة عىل موقع )goo.gl/t0eJ21( Pinterest بشأن بيع املشغوالت اليدوية عىل موقع

تنظيم فعالية صامتة أو فعالية أخرى برعاية إحدى الجهات –ما رأيك يف تنظيم فعالية برعاية إحدى الجهات لحامية بيض السالحف! ◀

تعترب األلعاب األوملبية للحيوانات برعاية إحدى الجهات من الطرق الرائعة إلرشاك املدرسة بالكامل. وميكن تنظيم سباقات مختلفة، بناًء عىل الحيوانات  ◀

املختلفة؛ فعىل سبيل املثال، نشاط حامية بيض السالحف أو سباق اإلبل أو سباق القفز الطويل للضفادع. وميكن للطالب املشاركة يف املسابقات كصفوف أو 

فرق. وسيكون من املمتع املشاركة يف تلك املسابقات ومشاهدتها!

ميكن الجمع بني عدة أفكار يف مهرجان مدريس واحد ميكنكم فيه بيع قوالب الحلوى وتنظيم ألعاب أوملبية للحيوانات وبيع املشغوالت اليدوية وتنظيم  ◀

الكثري من الفعاليات األخرى. وميكن ألولياء األمور واألصدقاء املشاركة يف املهرجان، فكلام زاد عدد املشاركني، زادت التربعات التي ميكن جمعها!

وسيكون من األفضل أن تقوم بالتنسيق مع باقي املدرسة أو مع مجموعة 

شبابية أو االنضامم إىل مجموعات أخرى!

وينبغي عليك أيضاً تحديد الجهة التي سيتم توجيه التربعات لها. وملساعدة 

الحيوانات الربية املحلية، من الجيد اختيار جمعية خريية محلية تذهب 

منها األموال مبارشة إىل الجهود املحلية للمحافظة عىل الحيوانات الربية. 

وقد تكون هناك مجموعة محلية بالقرب منك أو ميكنك التفكري يف التربع 

لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية: goo.gl/BJP8M3– وينبغي تنسيق 

أنشطة التربعات من خالل:

 سيمون لورنس

 مدير التطوير

 جمعية اإلمارات للحياة الفطرية – الصندوق العاملي لصون الطبيعة

slawrence@ewswwf.ae :الربيد اإللكرتوين 

طالب يف الواليات املتحدة األمريكية يبيعون قوالب الحلوى لجمع التربعات لألعامل الخريية. صورة عرب موقع فليكر
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أخربنا كيف سارت األمور!
عند االنتهاء من امللصقات واملخطط التوضيحي، 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. وميكنك أيضاً إخبارنا مبا حققته ألعاب 

البطاقات! 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 

@JaneGoodallUAEتويرت

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/krt3va - 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 اإلمارات العربية املتحدة، لذا يرجى اتباع الرابط واملشاركة!


