
ْغَفِل عائِلَُة الدَّ

موجه للمستوى األول من الحلقة األوىل )الصف األول والثاين والثالث(

مسابقة “عــائــلــة الـدغــفــل”

وزارة الرتبية والتعليم



How to teacH witH 

ُمقدمة.

يَُسُّ الصندوق الدويل للرفق بالحيوان )أيفو( أن يضع بني أيديكم 
هذا الكتيب التعليمي بعنوان “عائلة الدغفل”، والذي يدور حول 
حيوان الفيل، ويتلخص هدف الربنامج يف التعريف بالفيل وصفاته 
وسلوكه وبيئته الطبيعية، وتقدير عظمة الخالق عز وجل يف خلقه 
لهذا الكائن الحي. وإننا نرجو أن يحقق الربنامج النفع للتالميذ، 

وأن يَلقى يف الوقت نفسه قبوالً لدى اإلخوة الرتبويني. 

الدرس األول: الفيلة وصفاتها.

من  الكثري  األرض  كوكب  يعيش عىل  أنه  لتالميذه  املعلم  يوضح 
الخصائص  يف  البعض  بعضها  عن  تختلف  والتي  الحية  الكائنات 
الله  الحجم ويذكر أن  املعلم إىل  والرتكيب والسلوك، ثم يتطرق 
عز وجَل خلق حيوانات كبرية وصغرية الحجم، ويطرح املعلم عىل 

تالميذه السؤال التايل: من يذكر يل اسم حيوان ضخم؟  

يتطرق املعلم إىل حيوان الفيل، ويوضح للتالميذ أن الفيل من أكرب 
اليابسة،  فمثالً يصل  التي تعيش عىل سطح  وأضخم الحيوانات 

طول أنيابه إىل ثالثة أمتار. 

ساهم تركيب جسم الفيل يف مساعدته عىل التكيف مع ظروف 
الحياة الربية القاسية وبقائه عىل قيد الحياة، كام يتميز الفيل بأنه 
حيوان ذيك ويتمتع بذاكرة قوية، وهذا ما مييزه عن بقية الكائنات 

الحية األخرى.

أوالً: التمهيد والعرض.

التالميذ ملوضوع الدرس األول من خالل مناقشتهم  يهيئ املعلم 
حول املوضوع عن طريق طرح األسئلة التالية: 

من يذكر يل اسم حيوان ضخم؟  	 

من سبق له رؤية حيوان الفيل؟ وأين؟	 

ماذا تعرف عن حيوان الفيل؟ 	 

ثانيًا: املفردات.

الّناب: السن األمامية الطويلة البارزة للخارج.

الخرطوم: األنف الطويل مع الشفة العليا للفيل.

ثالثًا: التقويم.

عن  التالميذ  لدى  واالستيعاب  الفهم  مدى  بتقويم  املعلم  يقوم 
طريق توجيه األسئلة التي يجيب عنها التالميذ شفويًّا مثل: 

هل يستحم الفيل؟	 

كيف يستحم الفيل؟	 

هل يحب الفيل األكل طوال الوقت؟ 	 

ماذا يأكل الفيل؟ 	 

كم تبلغ كمية الطعام التي يأكلها الفيل يوميًا؟	 

فيَم يستخدم الفيل أنيابه وخرطومه؟ 	 

حل النشاط املصاحب للدرس، الصفحة 10.

يطلب املعلم إىل تالميذه حل النشاط )الفيلة   	 
وصفاتها( من الكتيب التعليمي يف الصفحة 10.  

اإلجابات: ثالثة أمتار، آكالت أعشاب، من ست عرشة   	 
إىل عرشين ساعة، مئة ومثانون كيلوجرام من الطعام،     

أنيابه.   

يلّون الطالب الرسمة بعد حل النشاط	 

الدرس الثاين: عائلة الفيلة.

يوضح املعلم لتالميذه أن الفيلة تعيش يف مجموعة عائلية ممتدة 
فإن  األخرى  الحيوانات  عكس  وعىل  القطيع،  اسم  عليها  يطلق 
األم  اسم  الذكر، ويطلق عليها  األنثى وليس  تقوده  الفيلة  قطيع 
القائدة. يؤكد املعلم عىل أهمية الرتابط األرسي وأن هذا الرتابط 
موجود حتى بني الحيوانات، يرضب املعلم مثل قطيع الفيلة وما 

يجمع بينها من روابط عائلية متينة ومتامسكة. 

أوالً: التمهيد والعرض.

لحيوان  تعنيه  وما  العائلة،  حول  مفتوًحا  نقاًشا  املعلم  يطرح 
الدغفل بسؤالهم: 

هل لديك عائلة؟	 

مم تتكون عائلتك؟	 

هل صغري الدغفل له عائلة؟	 

مم تتكون عائلة الدغفل؟	 
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ثانيًا: املفردات.

الدغفل: صغري الفيل.

تقود  والتي  خربًة،  واألكرث  ُعمرًا  األكرب  الفيل  أنثى  القائدة:  األم 
قطيع الفيلة.

ثالثًا: التقويم.

عن  التالميذ  لدى  واالستيعاب  الفهم  مدى  بتقويم  املعلم  يقوم 
طريق توجيه األسئلة التي يجيب عنها التالميذ شفويًّا مثل:

من يعتني بالدغفل؟	 

مم يتكون قطيع الفيلة؟	 

ملاذا يتبع القطيع األم القائدة؟ 	 

متى يتوقف الدغفل عن رشب حليب أمه؟ 	 

كيف تتعلم الفيلة الشابّة األمومة؟ 	 

حل النشاط املصاحب للدرس، الصفحة11.

يطلب املعلم إىل تالميذه حل النشاط )عائلة الفيلة( من الكتيب 
التعليمي يف الصفحة 11.

 – القطيع  سنًّا،  األكرب  األنثى  القائدة-  األم  )اإلجابات: 
يرتك  الذكر-  القطيع،  مع  تبقى  األنثى-  الفيلة،  عائلة 

القطيع عندما يكرب، الدغفل- صغري الفيل(

.. اختالفات  الثالث: حيوانات كبرية  الدرس 
صغرية.

أوالً: التمهيد والعرض.

يهيئ املعلم التالميذ للدرس الثاين من خالل مناقشة التالميذ يف 
خرباتهم الشخصية حول املوضوع، وذلك عن طريق توجيه األسئلة 

التالية:

هل البرش متشابهون؟	 

هل الحيوانات متشابهة؟	 

هل تشبه صديقك من حيث الطول والحجم والوزن؟	 

هل الفيلة متشابهة أم مختلفة؟ 	 

وأهم  الفيلة  أنواع  للتالميذ  ليوضح  بالجدول  املعلم  يستعني 
الفروقات الرئيسة بينها. 

ثالثًا: التقويم.

عن  التالميذ  لدى  واالستيعاب  الفهم  مدى  بتقويم  املعلم  يقوم 
طريق توجيه األسئلة التي يجيب عنها التالميذ شفويًّا مثل:

أين يعيش الفيل اإلفريقي؟ أين يعيش الفيل اآلسيوي؟ 	 

من األثقل: الفيل اإلفريقي أم اآلسيوي؟	 

يختلف الفيل اآلسيوي عن الفيل اإلفريقي، وضح. 	 

الفيلة يوجد منها نوعان رئيسان هام  يوضح املعلم لتالميذه أن 
اختالف  بسبب  يختلفان  وكالهام  واإلفريقي،  اآلسيوي  الفيل 
أكرب  اإلفريقي  الفيل  وجّل  عّز  الله  فقد خلق  املناخية،  الظروف 
وأضخم ليتمكن من التكيّف مع  طبيعة البيئة الربية القاسية يف 

إفريقيا.

حل النشاط املصاحب للدرس، الصفحة 9 

يطلب املعلم إىل تالميذه حل النشاط )حيوانات   	 
كبرية ....اختالفات صغرية( من الكتيب التعليمي يف   
الصفحة 9.  )مالحظة: يستطيع الطالب االستعانة     

بالكلامت املساعدة(  

بعد حل النشاط، يلون الطالب اللوحة.	 
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الفيلةوصفاتها

خرطوم الفيل.

وتحريك  والرشب،  واألكل،  للشم،  خرطومه  الفيل  يستخدم 
األشياء، والحّك، والتحيَّة. ميتص الفيل املاء بخرطومه، وعندما 
الفيل  يستخدم  كام  فيه،  يف  يضعه  املناسبة،  الكمية  يخزن 

خرطومه للوصول إىل الطعام.

أسنان كبرية.

وأسنانه  كبرية،  الفيل  أسنان 
األمامية املمتدة للخارج طويلة 
يصل  قد  األنياب،  وتسمى 
أمتار.  ثالثة  إىل  أنيابه  طول 
يستخدم الفيل أنيابه للوصول 
الرتبة بحثًا  الطعام، وحفر  إىل 

عن املياه.

التي  الربية  الحيوانات  أكرب  وتعترب  وذكية،  ضخمة  حيوانات  الفيلة 
تعيش عىل اليابسة، قد يصل ارتفاع الفيل البالغ إىل ثالثة أمتار، ويزن 
ما يقارب ست سيارات. الفيل حيوان مهاجر ويحتاج إىل مساحات 

واسعة ينتقل فيها من مكان آلخر بحًثا عن املاء والغذاء.
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الخرطوم واألذنان والجو الحار.

ويستخدُم  االستحامم،  الفيل  يحب 
جسمه،  عىل  املاء  لرّش  خرطومه 
جسمه  تربيد  عىل  يساعده  حيث 
يف األيام الحارّة، كام يستخدم أذنيه 

أيًضا لتربيد جسمه.

الفيلة آكالت أعشاب.

خراطيمها  وتستخدم  النباتات،  عىل  الفيلة  تتغذى 
إللتقاط أوراق الشجر وقطف الثامر. تقيض الفيلُة 
األكل.  ساعة يف  إىل عرشين  يوميًا من ست عرشة 
يستطيع الفيل أن يلتهم مئة ومثانون كيلوجراًما من 
النباتات يوميًا. لقد وّفر الله عز وجّل  للفيلة  أنواًعا 
مختلفة من النباتات يف بيئاتها الطبيعية والتي قد 

ال توجد يف أماكن أخرى من العامل. 

الفيل حيوان اجتامعي.

بلغتها  البعض  بعضها  مع  الفيلة  تتواصل 
تستطيع  حيث  قوية،  الفيلة  ذاكرة  الخاصة. 
تذكر أقاربها الذين غابوا عنها لفرتات طويلة، 

كام أنّها حيواناٌت متعاونة.
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الفيل حيوان عاطفي.

تعتني  مخلصة،  التودد،  كثرية  حيواناٌت  الفيلة 

واملالمسة  باالحتكاك  بعضها  تالطف  ببعضها، 

حيث  النهيم،  يُسّمى  الفيل  صوت  بخراطيمها. 

يصدر أصواتًا عندما يكون سعيًدا، ويحزن إذا مات 

أحد أفراد القطيع.
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عائلة  الفيلة

يطلق عىل املجموعة العائلية للفيلة اسم القطيع، وهو مكون من اإلناث وصغارها، يتكون القطيع عىل 
األقل من ستة أفراد، تبقى األنثى مع القطيع، ويرتك الفيل الذكر املجموعة عندما يكرب. يعيش الفيل 

الذكر لوحده أو مع قطيع صغري مكون من الذكور. قد تعيش الفيلة ستني عاًما.

رعاية الدغفل.

الدغفل هو صغري الفيل، يبقى الدغفل قريبًا من 
عامني  ملدة  حليبها  عىل  ويتغذى  يرتكها،  وال  أمه 
صغاره،  عىل  القطيع  يحنو  األقل،  عىل  كاملني 
ويرعاهم، ويحميهم، وتضع الفيلة خراطيمها عليه 

من وقت آلخر، لتعطيه شعوًرا بالطأمنينة.

مرحلة النمو.

يصل ارتفاع الدغفل عندما يولد قرابة املرت ويزن 

الدغفل  يحب  كيلوجرامات.  وعرشة  مئة  حوايل 

اللعب والتدافع واملطادرة وشد ذيل الفيلة األخرى، 

يراقب الدغفل سلوك الفيلة الكبرية ويتعلم منها.
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األم تعرف ما هو األفضل.

تقود األنثى األم املتقدمة يف العمر القطيع، وتَُسّمى 
األم القائدة. تسري جميع الفيلة خلفها، فتتبعها أينام 
ذهبت دون اعرتاض، وإذا توقفت للراحة أو للرشب 
أو لألكل، فإن القطيع يتوقف عن السري، فاألم القائدة 

حكيمٌة وخبريٌة، والقطيع يثق بها.

أنا لدّي خرطوم.

التحكم  الدغفل  اليستطيع  حياته  بداية  يف 
اتجاهات  يف  يحرّكه  فرناه   ، خرطومه  بحركة 
عشوائية، ويتخبط به، ويدوس عليه يف بعض 
مثلام  خرطومه  مبص  الدغفل  يقوم  األحيان. 

يضع الطفل الصغري إبهامه يف فيه.

كيفية  الشابّة  الفيلة  تعليم  هاًما يف  دوًرا  البالغة  الفيلة  وتلعب  البعض،  بعضه  القطيع  أفراد  يساند 
االهتامم والعناية بصغارها. حيث يتم توكيل الفيلة الشابّة مهمة رعاية صغار الفيلة األخرى، وكأنّه 
ا. كام أن عائلة الفيلة تتعاون وتتكاتف  نوٌع من التدريب، وهكذا تتعلم الفيلة الشابّة كيف تكون أمَّ
مًعا لحامية صغارها من الخطر، فالفيلة حيوانات تُحّب وترعى بعضها البعض، كام نفعل نحن البرش. 
الدغفل يحتاج إىل أّمه: ال يستطيع الدغفل العيش بعيًدا عن أمه، بل ويكون دامئًا يف حاجة للرعاية 

التي يتلقاها من سائر أفراد القطيع.
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حيوانات كبرية
اختالفات صغرية

يصل ارتفاعه قرابة ثالثة أمتار.	 

يبلغ وزن الفيل الذكر حويل ستة آالف  كيلوجرام.	 

مقدمة الرأس مسطحة.	 

األذنان كبريتان.	 

ظهره مستوي.	 

الذكور واإلناث متتلك أنياب.	 

القدم األمامية بها خمسة أصابع.	 

القدم الخلفية بها أربعة أصابع.	 

يصل ارتفاعه من إثنني إىل ثالثة أمتار.	 

آالف  	  خمسة  حويل  الذكر  الفيل  وزن  يبلغ 
كيلوجرام.

مقدمة الرأس دائرية.	 

األذنان صغريتان.	 

ظهره محدب.	 

الذكور متتلك أنياب.	 

القدم األمامية بها خمسة أو أربعة أصابع.	 

القدم الخلفية بها ثالثة أصابع. 	 

قد تبدو الفيلة لنا متشابهة، ولكنها يف حقيقة األمر عكس ذلك. فالبعض منها يعيش يف 
قارة إفريقيا وتسّمى الفيلة اإلفريقية، والبعض اآلخر يعيش يف قارة آسيا وتسّمى الفيلة 

اآلسيوية. كيف متيز بني أنواع الفيلة؟ 

تأمل الصورتني التاليتني بإمعان، ثم قارن بينهام. هل الفيالن متشابهان أم مختلفان؟ هل 
تستطيع أن تحدد أوجه اإلختالف؟

 

الفيل اإلفريقيالفيل اآلسيوي
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حيوانات كبرية
اختالفات صغرية

© IFAW 2012

ضع يف املربع الكلمة املناسبة، ميكنك االستعانة بالكلامت املساعدة.  

الكلامت املساعدة:

	 أنيابه كبرية.

	 أنيابه صغرية.

	 خمسة أصابع.

	 أربعة أصابع.

	 ثالثة أصابع.

	 أذنان كبريتان.

	 أذنان صغريتان.

حيوانات كبرية ... اختالفات صغرية.
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• قد يصل طول أنياب الفيل إىل:  مرت واحد  ثالثة أمتار  عرشة أمتار

• الفيلة:  آكالت أعشاب  آكالت لحوم  ليس مام سبق

• تأكل الفيلة:  ملدة ساعتني   ملدة ساعة   من ستة عرشة إىل عرشين ساعة

• يستطيع الفيل أن يلتهم يومًيا:  18 كيلوجرام من الطعام    180 كيلوجرام من الطعام    1800 كيلوجرام من الطعام

• يحفر الفيل األرض بحًثا عن املياه باستخدام:  أنيابه   قدمه   خرطومه

© IFAW 2012

ضع عالمة  أمام الجملة الصحيحة:

الفيلة وصفاتها.

P
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صل بالتكملة املناسبة: 

األم القائدة

القطيع

األنثى

الذكر

الدغفل

يرتك القطيع عندما يكرب

 تبقى مع القطيع

عائلة الفيلة 

صغري الفيل

األنثى األكرب سنًّا

عائلة الفيلة.
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هل تود أن تتعلم كيف أن ترسم فيالً؟ اتبع الخطوات املوضحة أدناه. 
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هّيا نرسم الفيل مًعا.
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عائلة الدغفل
سلسلة علمية صادرة عن الصندوق الدويل للرفق بالحيوان 

)أيفو(

عن برنامج التواصل التعليمي

موضوًعا  يتناول  وتوعويًا  تعليميًا  برنامًجا  )أيفو(  يطرح 

السنة  وهذه  الربية،  الحياة  أو  بالحيوان  الرفق  حول 

الطبيعية تحت  الفيل وبيئته  سنسلط الضوء مجدًدا عىل 

شعار: عائلة الدغفل.

الفلم التعليمي املرفق

يعترب الفلم الوثائقي توسيًعا لدائرة معرفة الطالب بحيوان 

الطبيعة.  يف  ودوره  الطبيعية،  وبيئته  وسلوكه،  الفيل، 

التعليمي،  للتواصل  )أيفو(  الفلم ُمكمالً لربنامج  يأيت هذا 

ويهدف إىل إثارة اهتامم التالميذ حول الفيلة.

 ملزيد من املعلومات عن )أيفو( وبرامجنا التعليمية، يرجى زيارة موقعنا: 
www.ifaw.org

 التعريب
مها عوده

 التقييم والتدقيق
 إدارة املناهج

 قطاع الشؤون التعليمية
 وزارة الرتبية والتعليم

دولة اإلمارات العربية املتحدة

التواصل مع )أيفو(

ألية استفسارات أو مالحظات ميكن للمعلمني واملعلامت والطالب 
والطالبات التواصل مع الصندوق الدويل للرفق بالحيوان )أيفو( عن 

طريق:  

مها عوده  
مسؤولة الربامج 

متحرك: 00971559811383
moda@ifaw.org :الربيد اإللكرتوين

العنوان: شارع الخليج، منطقة الشندغة الرتاثية، بر ديب. 
ص.ب. 43756، مدينة ديب، دولة االمارات العربية املتحدة. 

 الطبعة األوىل 1433 – 1434 هـ / 2012 – 2013 م 
 جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة 

للصندوق الدويل للرفق بالحيوان )أيفو( ©

الفئة املستهدفة

جميع  يف  األوىل  الحلقة  من  والثالث(  والثاين  األول  )الصف  األول  املستوى  وطالبات  طالب 
املدارس الحكومية والخاصة.

موضوع املسابقة

• الرسم الحر عىل أن تجسد اللوحة موضوع عائلة الفيلة.	

رشوط املسابقة:

• املشاركة فردية.	

• املشاركة تكون عمل الطالب نفسه دون تدخل مبارش  	

• أن يكون املشارك من الصف األول أوالثاين أو الثالث من الحلقة األوىل.	

• يتعني عىل الطالب قراءة الكتيب ومشاهدة الفلم الخاص بالفيلة ليتمكن من املشاركة.	

• للطالب حرية اختيار نوعية األلوان املستخدمة يف الرسم.	

• 	.a3 فئة قياس اللوحة

• تُوضع استامرة التسجيل واملشاركة خلف لوحة الرسم.	

• ترسل جميع املشاركات مهام كان مستواها )دون حجب أي مشاركات(.	

معايري التحكيم

30 درجةمراعاة الفكرة وارتباطها باملوضوع
40 درجةمراعاة أسس وعنارص العمل الفني

30 درجةمهارة األداء وحسن توظيف الخامات
100 درجةاملجموع

تسليم املشاركات

تقوم كل مدرسة برفع املشاركات إىل قسم األنشطة الطالبية باملنطقة التعليمية التي تتبعها.

التوقيتات الخاصة باملسابقة 

البيانالتاريخم
إطالق الربنامج التعليمي واملسابقة.15 أكتوبر 12012
آخر موعد الستالم األعامل املشاركة.15 أبريل 22013
التحكيم.15- 30 أبريل 32013
اإلعالن عن النتائج.مايو 42013
حفل التكريم.سيحدد يف وقت الحق5

الجوائز

سيتم توزيع جوائز نقدية عىل الطالب الفائزين، ملزيد من التفاصيل يُرجى اإلطالع عىل كتاب 
دليل املسابقات العامة الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم. 

مسابقة “عــائـلـة الــدغـفـل”
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الصندوق الدويل للرفق بالحيوان

تأسس الصندوق الدويل للرفق بالحيوان )أيفو( سنة 1969م، 
بهدف حامية الحيوانات وموائلها )بيئاتها( الطبيعية يف جميع 
أنحاء العامل. لقد وصلت املشاريع املنجزة من قبل )أيفو( إىل 
أكرث من 40 مرشوًعا يف مختلف دول العامل، حيث تتوىل هذه 
املشاريع مهمة إنقاذ الحيوانات يف حاالت الكوارث، وتقديم 
يد العون واملساعدة للحيوانات املحتاجة. كام تعمل )أيفو( 

عىل دعم وترويج سياسات الرفق بالحيوانات واإلحسان إليها، 
ومنع القسوة نحوها. 


