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األهداف التعليمية

تحت عنوان مسابقة «أنا الفيل ال أنىس فال تنساين» فإن هذا هو الكتيب
العلمي للصندوق الدويل للرفق بالحيوان (أيفو) املرافق للمسابقة
والذي نهديه ألخواتنا املعلامت وإلخواننا املعلمني ولبناتنا الطالبات
وجل أن يحقق
وألبنائنا الطالب ،ونضعه بني أيديكم راجني من املوىل ع ّز ّ
األهداف التعليمية والرتبوية املرجوة يف الحقائق واملفاهيم العلمية
والدراسات االجتامعية والف ّن اللغوي .وبجانب هذه األهداف املذكورة،
فإن الكتيب يهدف كذلك إىل خدمة ودعم حاجات الطفل اآلتية يف:
 . 1إثراء القاموس اللغوي العلمي.
 . 2حب القراءة واالستطالع.
 . 3األداء واالستيعاب.
 . 4التعبري الشفوي والخطابة العامة.
 . 5املناقشة والنقد والتفتح العقيل.
 . 6تنمية استقاللية الشخصية وحرية التفكري والحوار مع اآلخر.
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الفلم التعليمي املرفق

تبلغ مدة عرض الفلم التعليمي حوايل مثاين عرشة دقيقة ،ويتناسب
محتواه مع جمهور الشباب بشكل عام .يتناول الفلم التعليمي حياة
الفيلة وأنواعها وبيئاتها الطبيعية والدور الهام الذي تلعبه يف الحفاظ
عىل التنوع البيولوجي .ثم ينتقل الفلم بالتالميذ إىل التحديات التي
تواجه الفيلة يف الوقت الحايل واملخاطر التي تهددها ،يركز الفلم عىل
قضية تجارة العاج والنتائج املرتتبة عليها.
و بعد مشاهدة الفلم الوثائقي يتعني عىل الطالب حل األسئلة ،لقياس
مدى فهم الطالب.

املصادر عىل الشبكة املعلوماتية

إن برنامج (أيفو) للتواصل التعليمي يعترب أحد املصادر العلمية الغنية
والهادفة التي تعنى بالحيوانات وبيئاتها الطبيعية.

األنشطة التعليمية والتقوميية

يحتوي الكتيب عىل ثالثة أنشطة تقوميية تقيس مدى استيعاب وفهم
الطالب للامدة العلمية ،األنشطة املوجهة معروضة بطريقة تحفز
التالميذ إىل املشاركة لرفع مستواهم وتحقيق األهداف املرجوة.

ملحبي االستطالع

يستطيع الطالب زيارة موقعنا عىل الشبكة املعلوماتية ،وسيجد العديد
من األنشطة واملعلومات العلمية والصور واألفالم التعليمية وغريها
الخاصة بالفيل والحيوانات األخرى .تفضل اآلن بزيارة موقعنا عىل
الشبكة املعلوماتيةhttp://www.ifaw.org :
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مقدمة

يتناول الصندوق الدويل للرفق بالحيوان (أيفو) سنويًا قضي ًة يتم فيها تسليط الضوء عىل حيوان وبيئته الطبيعية
والتحديات واملخاطر التي تواجه وكيفية التصدي لها .يتضمن الربنامج التعليمي املواد العلمية املجانية التي توزع سنويًا
ليس فقط عىل مستوى الدولة بل عىل مستوى العامل ،حيث استفاد خمسة ماليني طفل حول العامل من هذا الربنامج
الذي يطرح سنويًا.

أهداف املسابقة

تسليط الضوء عىل الفيلة كحيوانات مهددة باالنقراض.
توضيح الدور اإليجايب للفيلة يف الحفاظ عىل التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
تشجيع مشاركة األجيال الناشئة للمساهمة يف الحفاظ عىل الحياة الربية ومفهوم التنوع البيولوجي.
رفع مستوى الوعي بقضايا تجارة العاج.
التعريف بالجهود التي يبذلها الصندوق الدويل للرفق بالحيوان.

الفئة املستهدفة

طالب وطالبات املستوى الثاين (الصفوف الرابع والخامس) من الحلقة األوىل يف جميع املدارس الحكومية والخاصة.

موضوع املسابقة

الرسم الحر عىل أن تجسد اللوحة املخاطر التي تهدد الفيلة.

رشوط املسابقة

•تكون املشاركة يف هذه املسابقة فردية.
•يتعني عىل الطالب قراءة الكتيب ومشاهدة الفلم الخاص بالفيلة ليتمكن من املشاركة.
•للطالب حرية اختيار نوعية األلوان املستخدمة يف الرسم.
•للطالب حرية اختيار مقاس ونوعية لوحة الرسم.

معايري التحكيم

مراعاة الفكرة وارتباطها باملوضوع
مراعاة أسس وعنارص العمل الفني
مهارة األداء وحسن توظيف الخامات
املجموع

 30درجة
 40درجة
 30درجة
 100درجة

تسليم املشاركات

تسلم املشاركات إىل إدراة املدرسة.

الجوائز

سيتم توزيع جوائز نقدية عىل الطالب الفائزين.
ألية استفسارات أو مالحظات ميكن للمعلمني واملعلامت والطالب والطالبات التواصل مع الصندوق الدويل للرفق
بالحيوان (أيفو) عن طريق:
مها عوده محمد
ضابط إداري
هاتف0097142547877 :
متحرك00971559811383 :
فاكس0097142547879 :
الربيد اإللكرتوينmoda@ifaw.org :
ميكن تحميل الفلم واألسئلة مبارش ًة عن طريق الرابط
https://rcpt.yousendit.com/1283975994/04e7a3c2fab2faf83aeda94b554298c5
ملشاهدة الفلم التعليميhttp://vimeo.com/30444177 :
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الفيلة األفريقية

إرتفاعها يرتاوح من  2.4إىل  3.1أمتار إرتفاعها يصل إىل  3.1أمتار عند
مستوى الكتفني.
عند مستوى الكتفني.
يصل وزن الذكر إىل  5000كيلوجرا ًما .يصل وزن الذكر إىل  6000كيلوجرا ًما.
آذانها ال تغطي الكتفني.

آذانها ضخمة وتغطي الكتفني.

ظهرها محدب.

ظهرها مائل.

األنياب قصرية وتوجد فقط يف الذكور .األنياب طويلة ،وتوجد يف الذكور
واإلناث.
لون جلدها رمادي وتتخلله بقع لون جلدها رمادي بني وكثري
التجاعيد.
وردية ،وقليل التجاعيد.
جبهتها محدبة ذات تجويف يف جبهتها مستوية وليس لها تجويف يف
املنتصف.
املنتصف.
جدول ( :)1مقارنة توضح الفرق بني الفيلة اآلسيوية والفيلة اإلفريقية.
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الفيلة أضخم الحيوانات الربية املوجودة عىل سطح األرض ،ومن
صفات الفيلة أنها حيوانات:
•شديدة الذكاء.
•قوية.
•أليفة.
•ذاكرتها قوية ،حيث لديها القدرة عىل تذكر أقاربها الذين عاشوا
معها منذ فرتة طويلة.
•حساسة وعاطفية ،فهي تحنو عىل صغارها ،وتحزن إذا مات أحد
أفرادها عائلتها.

الشكل ( :)1الفيل من أضخم الحيوانات الربية.

لقد عاش منذ آالف السنني أنواع أخرى من األفيال املنقرضة
عىل سطح األرض مثل املاموث واملستادون األمرييك .ويف الوقت
الحايل تصارع العديد من قطعان األفيال الربية من أجل البقاء
فهي اآلن من الحيوانات املعرضة لخطر االنقراض.
هناك نوعان رئيسان من الفيلة :الفيلة اإلفريقية والفيلة
اآلسيوية ،ونستطيع بسهولة التفريق بينهام (انظر الجدول ،)1
هذا باإلضافة إىل أن العلامء أكتشفوا أن األفيال اإلفريقية يوجد
منها نوعان هام :فيل السافانا وفيل الغابة .تتميز فيلة السافانا
بأن حجمها وآذانها أكرب من حجم وآذان فيلة الغابات ،كام أن
تقوسا من فيلة الغابات.
أنيابها أكرث ً
الفيلة آكالت أعشاب ،حيث تتغذى عىل النباتات واألغصان
واألوراق والفواكه واألعشاب ولحاء األشجار .يقيض الفيل 18
ساع ًة يف اليوم يأكل ،حيث يستطيع الفيل البالغ أن يأكل أكرث
من  180كيلوجرا ًما من النباتات يوم ًيا .كام تحتاج الفيلة من
ٍ
مسافات طويل ًة
 115إىل  190ل ًرتا من املياه يوم ًيا لذا فهي تقطع
بحثًا عن املياه.

يتكون جسم الفيل من العديد من األجزاء املفيدة له والتي
تساعده عىل البقاء ،فأنيابه وخرطومه يستخدمهام ألداء العديد
من املهام مثل األكل والتواصل مع الفيلة األخرى.
بجانب أجسامها املذهلة ،فإن الفيلة لها دماغ مدهش ،حيث
يساعدها عىل التواصل والعمل بشكل جيد مع بعضها البعض.
تعيش الفيلة يف مجموعات أرسية تتكون من اإلناث وصغارها.
عند اكتامل منو صغار الفيلة تبقى األنثى مع العائلة حتى مامتها،
بينام يرتك الذكر العائلة عندما يصبح عمره  17–12عا ًما ،وتعيش
ٍ
مجموعات صغري ٍة مكون ٍة من الذكور.
وحيد ًة أو مع
اآلذان  :الفيل اآلسيوي له أذنان كبريتان كام
هو موضح يف الشكل .ولكن الفيل اإلفريقي
آذانه أكرب من آذان الفيل اآلسيوي .يحرك الفيل
آذانه للتربيد واللتقاط األصوات البعيدة ،وطرد
الحرشات كام أنه ينصبها إلخافة أعدائه.

الشعر  :شعر الفيل خفيف.

تقود األنثى األكرب س ًنا القطيع ،ويطلق عليها األم القائدة ،فهي
املسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات ،وتوجيه القطيع ،وحاميته من
الخطر ،وما ينبغي فعله أثناء مواجهة التعرض للخطر ،وإيجاد مصادر
املياه والغذاء .كام أنها تعلم اإلناث كيفية االهتامم واالعتناء بصغارها.
للفيلة ذاكرة مدهشة ،فهي تستطيع تعرف أقاربها ،وتذكرهم حتى
ولو مل ير أحدهام اآلخر منذ سنوات .وتساعدها ذاكرتها القوية عىل
عدم نسيان طرق الهجرة ،وتذكر املناطق التي توجد بها املياه والغذاء،
وعندما تلتقي األفيال فإنها ترفرف بآذانها ،وتدور يف دوائر ،وتصدر
أصوات ًا عالي ًة تعب ًريا عن سعادتها باللقاء.
تحب الفيلة اللعب واللهو مثل إلقاء األشياء ،كام أنها تحزن إذا مات
أحد أفرادها ،فإذا مات الفيل تقوم الفيلة بدفنه بأوراق وأغصان
األشجار ،وتزور قربه بني حني وآخر حتى بعد مرور سنوات عىل موته.

الجلد  :يتعرض جلد الفيل إىل
حروق الشمس ولدغات الحرشات
لذلك يحمي الفيل جلده بالتمرغ
يف الوحل أو يستحم بالغبار كذلك
تساهم تجاعيد الجلد يف حجز املياه
لزيادة تربيد جسم الفيل.

األنياب  :تستخدم
لحمل األشياء ،وقتال
األعداء ،وإنشاء املمرات.

الفم  :للفيل أسنان
خلفية (أرضاس)
وحجمها بحجم الطوب.

القدم  :لها وسادة
سميكة ،هذه
الوسادة متتص
الضغط الناتج عن
وزن الفيل.
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الخرطوم  :يتكون من األنف
والشفة العلوية ،يستخدم الفيل
الخرطوم للشم واألكل والحك
وتحية األصدقاء وإخافة األعداء
وتحريك األشياء واالستحامم ،وإذا
غاص يف املاء يساعده خرطومه
عىل التنفس.

© IFAW/D. Willetts

الحجم مجرد بداية

الشكل ( :)2فيالن يعربان عن
الصداقة باستخدام خرطومهام

الذيل  :يُستخدم
يف طرد الحرشات،
وميسك صغري الفيل
(ال ّد ْغفَل) ذيل أمه
بخرطومه يك يظل
قري ًبا منها.

© IFAW/Dusty Foot Productions

  الشكل ( :)3شكل يوضح أجزاء جسم الفيل
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الشكل ( :)4ترتحل الفيلة عاد ًة وراء بعضها البعض ،مثل هذا
القطيع املوجود يف حديقة تسافو الوطنية يف كينيا .تساهم
(أيفو) يف الحفاظ عىل الحياة الربية ،خالل دعم حرس الغابات
بهذا املتنزه الوطني.

© IFAW/D. Willetts

دور الفيلة يف الطبيعة
تلعب الفيلة دو ًرا أساس ًيا يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي
للنظام البيئي ،فكام ذكرنا سابقًا تقيض  18ساعة يوم ًيا يف األكل،
وبسبب تغذيتها املستمرة عىل األشجار وغريها من النباتات ،فإن
ذلك يؤدي إىل خلق فراغات يف الغطاء النبايت ،أي تحويل املناطق
الشجرية إىل مناطق مكشوفة .هذه الفراغات تسمح بنمو األشجار
والنباتات الجديدة .وأثناء تنقل الفيلة من مكان آلخر خالل
مناطق األشجار والغابات فإن الفراغات التي تخلفها وراءها تكون
عىل شكل ممرات تستخدمها الحيوانات األخرى كطرق تنقّـل من
مكان آلخر .وبهذا فإن عادة األكل للفيلة تساهم يف الحفاظ عىل
التوازن البيئي.

التواصل ملسافات بعيدة

تتواصل الفيلة مع بعضها البعض وتصدر أصوات ًا مثل النهيم والزمجرة
والهدير واألنني والرصير وغريها .بعض أصوات الفيلة تكون منخفضة ج ًدا
بحيث ال يستطيع اإلنسان سامعها ولكن الفيلة األخرى تستطيع سامعها
من مسافة تصل إىل  8كم ،هذه األصوات مهمة ملساعدة الفيلة عىل
التواصل خالل فرتات زمنية قد تصل إىل أسابيع دون الحاجة إىل أن ترى
بعضها البعض .كذلك تتواصل األفيال عن طريق رضب األرض بأقدامها
لترسي ذبذبات هذه الرضبات عرب األرض ،ويصل مدى هذه االهتزازت
إىل  32كم أو أكرث.

© IFAW/R. Janes

نظرا ً لكرب حجم فيلة غابات غرب إفريقيا ،فإنها تستطيع الوصول
إىل أغصان ومثار األشجار الكبرية لتتغذى عليها ،وأثناء عملية
اإلخراج تخرج بذور هذه األشجار مع فضالت الفيل (الروث)،
حيث يعمل روث الفيل كسامد يحفز البذور عىل النمو ،ومبرور
الزمن تصبح البذور أشجارا ً جديدة .ولوال الفيلة الختفى هذا
النوع من األشجار.

أما األفيال التي تعيش يف مناطق السافانا ،فإنها تتغذى عىل براعم
األشجار والشجريات ،وهذا يساعد عىل منع منوها بشكل مطرد،
ويسمح ألشعة الشمس بالوصول إىل النباتات األصغر كحشائش
السافانا .إن عدم وصول أشعة الشمس للنباتات يؤثر سلبًا عىل منو
حشائش السافانا ،حيث يدخل الضوء يف عملية البناء الضويئ ومن
دونها يعني موت حشائش السافانا ،إن إختفاء حشائش السافانا
سيعني إختفاء الحيوانات التي تعتمد عىل هذه النباتات كغذاء
لها مثل الظبي وغريه ،كذلك ستختفي الحيوانات آكلة اللحوم
التي تتغذى عىل هذه الحيوانات .خالل فرتات الجفاف ،تستخدم
الفيلة السافانا أنيابها لحفر مجرى النهر الجاف حتى تصل إىل
املياه املوجودة تحت سطح األرض ،إن هذه الحفر تعترب مصدر
املياه الوحيد للرشب للفيلة والحيوانات األخرى.

هل تعلم؟

•يزن الفيل  120كيلوجرا ًما عندما يولد ،وهذا الوزن أكرب من وزن إنسان
بالغ.
•يتكون خرطوم الفيل من عرشات اآلالف من العضالت ،بينام مجموع
ما يحتويه جسم اإلنسان من العضالت يبلغ حوايل  650عضلة.
•األفيال الصغرية متص خرطومها كام ميص الطفل إصبعه.
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الشكل ( :)5تحافظ الفيلة عىل التنوع
البيولوجي من خالل أكلها للنباتات .قامت
(أيفو) بحامية أحد مسارات هجرة الفيلة يف
الهند والذي يستخدمه أكرث من  1000فيل.

مساحة للتجوال
اعتادت الفيلة عىل التجوال يف معظم قارة
إفريقيا ،ولكن تناقص املساحة التي تعيش فيها
يف الوقت الحايل بسبب تدمري اإلنسان للبيئات
الطبيعية والغابات وتحويلها إىل أر ٍ
اض زراعية
وسكنية ،أدى إىل الحد من تنقلها.

آسيا

اليوم توجد األفيال يف سبع وثالثني دولة
إفريقية ،حيث تعيش يف املحميات الطبيعية
واملناطق التي تقل فيها القرى أو التجمعات
البرشية .كذلك تناقصت املساحة التي تعيش
بها الفيلة اآلسيوية ،ففي الوقت الحايل تتوزع
األفيال اآلسيوية يف سبع عرشة دولة آسيوية
فقط حيث تعيش يف الغابات واملناطق
العشبية.

املناطق التي عاشت الفيلة فيها.
 املناطق التي تعيش فيها الفيلة
اآلسيوية يف الوقت الحايل.
املناطق التي تعيش فيها الفيلة
اإلفريقية يف الوقت الحايل.
املصدر( IUCN :مناطق املعيشة الحالية).

  خريطة ( :)1الخريطة توضح مناطق تواجد الفيلة.

وحال ًيا أصبحت الفيلة تعيش يف مناطق مساحتها صغرية
ومعزولة عن بعضها البعض ،فال تستطيع مجموعاتها أن
تتواصل .كام أدى تدمري البيئات الطبيعية للفيلة إىل زيادة
حدة الرصاع بني البرش والفيلة ،حيث أدى شق الطرق وإنشاء
السكك الحديدية إىل قطع طرق الهجرة القدمية للفيلة ،ودفعت
بالفيلة للتوجه إىل املحاصيل الزراعية والتجمعات البرشية بحثًا
عن املياه والغذاء.

تغري املناخ
يحدث تغري املناخ عندما تقوم الغازات املوجودة يف الهواء بحفظ
الحرارة قريب ًة من األرض ،مسبب ًة ارتفاع حرارة سطح األرض مبرور
الوقت .إن تغري املناخ له عواقب وخيمة عىل حياة وبقاء الكائنات
الحية ،فمن نتائجه حدوث الفيضانات والجفاف .خالل فرتة الجفاف
تقل نسبة املياه بحيث قد ال تكفي لسد حاجات الكائنات الحية من
املياه.
إن حامية البيئات الطبيعية للفيلة وخاص ًة الغابات ،سيحد من تأثري
التغري املناخي .إن أشجار ونباتات الغابات متتص بعض هذه الغازات،
والتي إذا مل متتص ستقوم هذه الغازات بحبس الحرارة وبالتايل رفع
درجة حرارة األرض .لذلك حامية البيئة الطبيعية للفيلة مفيد ومهم
لبقاء جميع النباتات و الحيوانات والبرش.

© Shutterstock, Inc./TFoxFoto

وبسبب تدمري بيئتها الطبيعية من قبل البرش أصبح من
الصعب عىل الفيلة الحصول عىل الغذاء واملاء ،كام أن فرصتها
لتلتقي بأفيال أخرى لتتزاوج قلّت ،األمر الذي يؤثر سلب ًيا عىل
تكاثرها وبالتايل تقل أعداد الفيلة .ويف نفس الوقت تعمل
املنظامت سواء الحكومية أو غري الحكومية عىل حامية الفيلة
وبيئاتها الطبيعية ومسارات هجرتها .كام ت ُو ّمن ممرات تصل
بني البيئات الطبيعية املختلفة التي تعيش بها الفيلة ،لتستطيع
التحرك والتنقل من منطقة ألخرى بأمان بعي ًدا عن التجمعات
البرشية.

إفريقيا

الشكل ( :)6أثر تغري املناخ
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األفيال جزء من حياة وثقافة وتاريخ شعوب آسيا وإفريقيا ،فنجدها
حارض ًة يف مهرجاناتهم وأعراسهم واحتفاالتهم .فمنذ مئات السنني
استخدم اإلنسان الفيل بآسيا كوسيلة نقل ولرفع األشياء الثقيلة
ودربها عىل خوض الحروب .واليوم يستخدمها مرشدي السياحة
لحمل ونقل السياح وإخافة الحيوانات املفرتسة.
خالل السنوات األخرية زادت املشكالت بني اإلنسان والفيل ،فقد
أدت األنشطة البرشية إىل تقلص مساحة الغابات وتدمري الحياة

© IFAW/L. Aidong

الشكل ( :)8غابات
الصني املطرية املعروفة
(شيشوانج بهاناه) يعيش
فيها أقل من ثالمثائة فيل،
وهي الغابات الوحيدة
فقط يف الصني التي توجد
فيها فيلة .تواجه األفيال
يف الصني تحديات كبرية
نتيجة لزيادة األنشطة
البرشية .يف عام 2003م
بدأت (أيفو) مبساعدة
الناس إليجاد بدائل أخرى
للحصول عىل املال بدالً
من صيد الفيلة ،ونرش
الوعي لدى الناس حول
أهمية الفيلة والدور
الذي تلعبه يف الحفاظ
عىل النظام البيئي.

الشكل ( :)9للنجدة
مركز (أيفو) إلنقاذ وإعادة التأهيل
يف مدينة (أسام) بالهند ملساعدة
صغار الفيلة التي تأذت أو جرحت
أو تيتمت قبل أن تكرب وتصبح
معتمدة عىل نفسها ،فإذا عرث عىل
صغري الفيلة فإن رجال اإلنقاذ
يحاولون أوالً إعادته إىل القطيع،
وإذا كانت إعادته للقطيع غري
© IFAW/R. Janes
ممكنة ،فإنه يتم االهتامم والعناية
بها حتى تصل إىل عمر من سنة إىل سنتني ،و يتم إطالق رساحها للعيش
يف املحميات الطبيعية .يف الشكل املقابل تم يف الثالث عرش من يناير عام
 2011م إطالق رساح فيل يتيم وإعادته للحياة الربية.

أحيانًا يقوم الناس بقتل األفيال للتحكم بأعدادها ،حيث قد
يتم قتل فيل واحد أو مجموعة من األفيال دفع ًة واحدةً ،وألن
الفيلة حيوانات حساسة وعاطفية ،ونظ ًرا لقوة ترابط أفراد الفيلة
فإن عمليات القتل هذه تجعل الفيلة مشتتة وحزينة وعدوانية،
خاص ًة إذا مات أحد أفرادها.
يف بعض الدول اإلفريقية يتم إنشاء ما يسمى بالحدائق الوطنية
الكبرية أو املحميات الطبيعية ،حيث يتم ربط هذه املحميات
الطبيعية ببعضها البعض عن طريق ممرات آمنة للفيلة بحيث ال
تحتك بالبرش ،وبهذا ال تحدث املصادمات.

الشكل ( :)10انتقال
(جمبو)
يف ماالوي بإفريقيا ،نجحت
(أيفو) يف نقل قطيع من الفيلة
مكوناً من  83فيالً بعي ًدا عن
القرى .وحاليًا تعيش هذه
األفيال باملحميات الطبيعية
بحرية ودون أن يتعرض لها أحد
من البرش .إن مرشوع (أيفو)
هذا يبني أن الصدام بني البرش
والفيلة ميكن أن يُحل إذا تم
اتباع إجراءات مامثلة.

© IFAW
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نحن والفيلة

الربية وتجزئة مواطنها الطبيعية،
هذا باإلضافة إىل أن صيد األفيال
أجربهاعىل الخروج من بيئتها
الطبيعية خوفًا عىل حياتها وبحثًا
الشكل ( :)7يف الهند ودول
آسيوية أخرى ،يطلق
عن مواطن أكرث أم ًنا .إن تدمري أو
عىل صاحب الفيل اسم
تجزئة مواطن الفيلة التي تعيش
(ماهوت) ،حيث يقوم
فيها يجرب الفيلة عىل مغادرتها
بتدريب األفيال عىل حمل
بحثًا عن مواطن أخرى تتوفر فيها
الناس ورفع األثقال .يظهر
ما تحتاج إليه الفيل من غذاء
يف هذه الصورة دورية من
وماء ومساحة ومأوى .لقد أجربت
حراس الغابات تستخدم
األنشطة البرشية إىل حدوث
الفيلة يف الحراسة.
تصادم بني الفيلة واإلنسان ،مام
أدى إىل تنافس اإلنسان والفيل عىل املياه والغذاء واملساحة .ففي
بعض األحيان تهاجم األفيال القرى والحقول بحثًا عن الطعام،
وعندما يراها املزارعون فإنهم يهاجمونها لحامية مزارعهم ،وخالل
هذه املواجهات يتعرض الفيل أو اإلنسان لألذى.

العاج والقانون

أنياب الفيلة :النعمة والنقمة
املاليني من الفيلة جابت قاريت إفريقا وآسيا ،ويعتقد العلامء أن
أعداد الفيلة املوجودة حاليًا هي نصف ما كانت عليه قبل 100
سنة.
تتعدد األسباب التي أدت إىل تناقص أعداد الفيلة ،ولكن يعترب الصيد
الجائر لألفيال للحصول عىل العاج (أنياب الفيل) السبب الرئييس يف
تناقص أعدادها .استخدم اإلنسان العاج منذ آالف السنني ،حيث
استخدمه يف صناعة الحيل والتحف وعيدان الطعام الصينية واألختام
وغريها .إن الطريقة الوحيدة للحصول عىل العاج هي من فيل ميت
أو فيل كان ح ًيا وتم قتله.

© IFAW/D. Willetts

يف عام  1989م تم حظر اإلتجار بالعاج مبوجب اتفاقية التجارة
الدولية بالحيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض (سايتس)
التي وقعتها غالبية دول العامل .لكن األفيال مازال يتم اصطيادها
بشكل غري مرشوع لألسباب اآلتية :الطلب مازال قامئًا عىل العاج ،
تجزئة مواطن الفيلة الطبيعية ،مام يؤدي إىل الصدام بني الفيلة

يف عام 1989م فرضت اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات
الربية املهددة باالنقراض (سايتس) حظ ًرا عىل تجارة العاج أو أي أجزاء
أخرى من جسم الفيل اآلسيوي واإلفريقي .ولكن تم رفع هذا الحظر
بعد ذلك ليسمح ببيع بعض العاج املوجود يف مخزونات بعض هذه
الدول.
ويرجع سبب رفع الحظر بأن بائعي العاج أرصوا أن العاج الذي
ميلكونه يف مخزوناتهم قد تم الحصول عليه من فيلة ماتت طبيعيًا
ومل تقتل عىل يد الصيادين .ولكن الكثري من الناس يعتقدون أن هذه
الحجة غري صحيحة ،وأن كث ًريا من الفيلة قد تم قتلها للحصول عىل
العاج    .
تؤكد منظامت حامية وحفظ
الحياة الربية أنه إذا أصبح بيع
العاج قانون ًّيا ،فإن الصيادين
سيستغلون هذه الفرصة لتهريب
العاج غري القانوين وبيعه يف نفس
الوقت ويف نفس األسواق .حيث
يكون من الصعب عىل الناس
التفريق بني العاج القانوين وغري
الشكل ( :)11العاج
القانوين .يؤمن الكثري من الناس
بأن تجارة العاج يجب أن تتوقف نهائ ًيا لضامن بقاء واستمرارية
الفيلة اآلسيوية واإلفريقية.

والناس ،صعوبة تطبيق القوانني يف الدول الفقرية.

© IFAW/D. Willetts

الشكل ( :)12فيل

التجارة عىل الشبكة املعلوماتية

أصبحت الشبكة املعلوماتية املكان األسهل للبيع غري الرشعي للحيوانات
الربية ومنتجاتها .اكتشفت (أيفو) أنه حوايل  %75من منتجات الحيوانات
الربية واملعروضة للبيع عرب الشبكة املعلوماتية يف  11دولة هي عبارة
عن عاج حقيقي .نتيجة لذلك قام موقع املزاد الشهري (إي باي) بحظر بيع
العاج عىل صفحاته يف بداية 2010م لحامية الفيلة .إن الناس يستطيعون
وضع ح ٍّد نهايئ لوقف الصيد الجائر للفيلة ،وذلك بأن يتخذ الناس خيار
عدم رشاء منتجات العاج.

تبذل منظامت املحافظة عىل الحياة الربية جهو ًدا بهدف حامية
الفيلة من الصيادين ،من خالل فرض وتطبيق قوانني حظر تجارة
العاج ،والصيد الجائر ،ورفع الوعي العام لدى الناس ،ودعوتهم
إىل االمتناع عن رشاء أي منتجات مصنوعة من العاج.
هذا باإلضافة إىل أن العلامء وجدوا طرقًا جديد ًة للتحقيق يف
جرائم الصيد غري املرشوع لألفيال .حيث يقوم العلامء بدراسة
وتحليل العاج ،وهذه األبحاث تساعد العلامء يف تحديد املناطق
التي قتلت فيها الفيلة ،وأماكن الحصول عىل العاج.
إن هذه الطريقة تساعد مسؤويل فرض القوانني واألفراد الذين
يعملون يف مجال حامية الفيلة يف تحديد األماكن التي يحدث
فيها الصيد غري املرشوع.
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إنقاذ الفيلة
إذا مل تتوقف تجارة العاج وإذا أخذت البيئات الطبيعية
لألفيال يف التناقص باستمرار نتيجة تجزئة اإلنسان ملواطنها
الطبيعية ،فإن األفيال ستكون يف خطر حقيقي و هذا الخطر
هو خطر اإلنقراض.
تبذل منظامت حامية الحياة الربية جهو ًدا يف مجال حامية
الفيلة وبيئاتها الطبيعية ،ولكن يجب عىل املؤسسات
الحكومية وغري الحكومية واملنظامت أن تتعاون وتعمل جن ًبا

إىل جنب لحامية األفيال واملحافظة عىل الحياة الربية والبيئة
الطبيعية لها.
الفيلة مهمة ج ًّدا يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي ،إن حامية
األفيال تعني الحفاظ عىل النباتات والحيوانات والنظم البيئية
باملناطق املختلفة التي تعيش بها .إن انقراض الفيلة سيكون
كارثة عىل األنواع األخرى من الحيوانات والنباتات ،وستكون
خسارة مأساوية بأن يختفي واحد من الحيوانات التي متثل
معجزة من معجزات خلق الله تعاىل.

الشكل ( :)13الفيلة اإلفريقية وصغريها خالل تجوالهام يف جبل (كليمنجارو) يف حديقة (أمبوسييل)
الوطنية بكينيا ،حيث تعمل (أيفو) هناك جنبًا إىل جنب مع عاملة الفيل املشهورة الدكتورة (سينثيا
موس) .قامت (سينثيا) بتتبع هذه الفيلة منذ عام 1972م ،و ساعدت أبحاثها العلمية يف فهم مجتمع
الفيلة ،وسلوكياتها ،وبيئاتها الطبيعية ،وذكائها .تدعم (أيفو) مشاريع حامية املجتمع مع املجموعات
املحلية من املاساي و رشكائهم وبالتعاون مع هيئة الحياة الربية الكينية وكذلك تدعم (أيفو) جهود
مكافحة الصيد الجائر.
© IFAW/C. Cullen
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املعجم
التنوع البيولوجي (التنوع األحيايئ) :هو التعدد والتنوع والتباين املوجود يف الكائنات الحية املختلفة التي
تعيش يف منطقة ما.
آكالت اللحوم :الحيوانات التي تتغذى عىل اللحوم.

الحفظ :حامية يشء ما ،قد يكون هذا اليشء كائ ًنا ح ًيا أو مور ًدا طبيع ًيا .وتتمثل الحامية يف حسن التعامل مع
الكائن الحي مبا يضمن سالمته وبقاءه ،أو االستخدام األمثل للموارد الطبيعية.
النظام البيئي :مجتمع من النباتات والحيوانات ومكونات غري حية تعيش وتتفاعل مع بعضها البعض ،و يعرف
أيضا بأنه الكائن الحي ومنطقة تواجده وما يشمله من عنارص.
ممرات الفيلة :املسارات والطرق التي تستخدمها الفيلة للتنقل من مكان آلخر ومن موطن آلخر.
األنواع املهددة باالنقراض :هي األنواع التي تواجه خطر االختفاء وعدم ظهوره من جديد بعد موتها.
املنقرض :هو الكائن الحي الذي اختفى ومل يعد يعيش عىل سطح األرض مثل املاموث والديناصورات.
تجزئة املوطن (املوئل) الطبيعي :عملية تقسيم املواطن الطبيعية للكائنات الحية إىل مناطق ذات مساحات
صغرية ومعزولة عن بعضها البعض ،وهذا يؤدي إىل القضاء عىل اتصال الكائنات الحية من نباتات وحيوانات فيام
بينها وبالتايل يؤثر عىل التنوع البيولوجي يف هذه املنطقة.
آكالت األعشاب :هي الحيوانات التي تتغذى عىل النباتات فقط.
األم القائدة :األنثى األكرب س ًنا التي تقود أفراد العائلة.
التجوال :حركة وتنقل الحيوانات من مكان لآلخر.
الصيد الجائر :اصطاد أو قتل الحيوان بشكل غري قانوين.
التأهيل :استعادة الكائن الحي حالته الصحية أو نشاطه الطبيعي والعودة إىل مامرسة حياته الطبيعية بعد مروره
بفرتة عصيبة.
السافانا :هي سهول أرضية ويوجد بها أشجار قليلة.
التهريب :نقل البضائع من أو إىل الدولة بصورة غري قانونية.
األنواع  :هي مجموعة أفراد الكائن الحي التي لها نفس الشكل والرتكيب ،قادرة عىل التزواج واإلنجاب.

النشاط التعليمي والتقوميي األول
األهداف  :يستذكر التالميذ معلوماتهم السابقة عن الفيلة ،ويوظفونها للربط بينها وبني ما سيتعلمونه بعد قراءة الكتيب التعليمي
ومشاهدة الفلم الوثائقي .كام يهدف الدرس إىل مساعدة الطالب عىل اكتساب وفهم واستيعاب املفردات العلمية الجديدة.

الوسائل التعليمية:
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قبل وأثناء مشاهدة الفلم الوثائقي:

1 .1ميهد املعلم ملوضوع الدرس والفلم التعليمي باسرتجاع معلومات التالميذ السابقة،
وما يعرفونه عن حيوان الفيل ،وذلك بأن يوجه إليهم السؤال التايل :ماذا تعرف عن
الفيل؟ يرتك املعلم لتالميذه فرصة اإلجابة عن السؤال ،ومناقشة اإلجابات فيام بينهم.
2 .2ينبه املعلم التالميذ بأن حل األسئلة (اختياري من متعدد) واإلجابات سيتم ذكرها يف
الفلم ،لذلك يطلب منهم الرتكيز.
3 .3اعرض الفلم التعليمي.

بعد االنتهاء من مشاهدة الفلم التعليمي:

4 .4اطلب من التالميذ حل أسئلة اختياري من متعدد (الصفحة  )12كل تلميذ مبفرده
أو مع زميله.
5 .5بعد االنتهاء من حل األسئلة (اختياري من متعدد) واإلجابة عنها ،يناقش املعلم
تالميذه يف محتوى الفلم التعليمي .يقسم املعلم التالميذ إىل مجموعات ويطلب
من كل مجموعة أن تلخص ماذكر يف الفلم ،ويناقشون ملخصهم ،ويعرضونه عىل
املجموعات األخرى شفهيًا.

قبل وأثناء قراءة الكتيب التعليمي:

6 .6يطلب املعلم من التالميذ قراءة الكتيب التعليمي قراءة صامتة.

بعد قراءة النص:

7 .7بعد االنتهاء من قراءة املوضوعات املطروحة يف الكتيب العلمي ،يبدأ املعلم بتوجيه
األسئلة إىل التالميذ ،وميكن أن تدور األسئلة عىل الوجه اآليت:
•تلعب األفيال دو ًرا ها ًما يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي .وضح ذلك.
•ما أنواع األفيال؟ وأين تعيش؟
•ملاذا تعترب أنياب الفيلة نعم ًة ونقم ًة عليها يف آن واحد؟
•ما التأثريات السلبية التي خلفتها األنشطة البرشية عىل الفيلة وبيئاتها الطبيعية؟
•كيف نحافظ عىل الفيلة وبيئاتها الطبيعية؟

النشاط املصاحب:
النشاط األول

بالرجوع إىل املفاهيم العلمية املذكورة يف الصفحة رقم  ،10يقوم املعلم بتحضري بطاقات
كُتب عىل كل بطاقة مفهو ًما علم ًيا (مصطل ًحا) مثل :آكالت أعشاب أو املنقرض أو
االنقراض أو آكالت اللحوم وهكذا.

يقسم املعلم السبورة إىل قسمني كالتايل:
تالميذي

الكتيب العلمي

•يعرض املعلم البطاقة األوىل وليكن مكتوبًا عليها كلمة آكالت األعشاب.
•يسأل املعلم تالميذه ما املكتوب عىل البطاقة؟
•يناقش الطالب يف محاولة لإلستنتاج تعريف للمفهوم العلمي.
•يسجل املعلم استنتاجات الطالب عىل السبورة ،ويدونها تحت قسم تالميذي.
•بعد ذلك يطلب املعلم من أحد تالميذه أن يقرأ التعريف املذكور يف الصفحة
رقم .10
•يدون املعلم التعريف عىل السبورة تحت قسم الكتيب العلمي.
•يناقش املعلم مع تالميذه أوجه التشابه واالختالف بني ما توصلوا إليه وبني
التعريف املذكور يف الكتيب العلمي.
•بعد االنتهاء من البطاقة األوىل ،يعرض املعلم البطاقة الثانية ويكرر ما فعله.....

النشاط الثاين

•يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات ،يطلب من كل مجموعة أن تتناول موضو ًعا
عن:
•الفيل اآلسيوي أوفيل الغابات أوفيل السافانا.
•تعد كل مجموعة البحث ثم يعرض التالميذ موضوع البحث باستخدام وسائل
العرض املتاحة يف الفصل (جهاز الحاسوب مثالً).
•يُجرى تحت إرشاف املعلم نقاش منظم بني املجموعات املقسمة.

النشاط الثالث

تحت عنوان “تخيل عاملنا من دون الفيلة” يطلب املعلم من تالميذه أن يكتبوا قص ًة
أو قصيدة شعرية أو يرسموا لوحة فنية تتناول هذا املوضوع .ميكن للطالب إرسال
أعاملهم وتحميلها عىل املوقع الرسمي ل(أيفو) أو إرسالها إىل مها عوده عن طريق الربيد
اإللكرتوينmoda@ifaw.org :
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ورقة عمل :حول الفلم التعليمي

اختياري من متعدد

 .1يطلق عىل صوت الفيل:
 أ) النهيم.
 ب) املواء.
 ت) الزقزقة.
 .2الجزء الذي يساعد الفيلة عىل تربيد أجسامها هو:
أ) أقدامها.

 ب) آذانها.
 ت) أنيابها.

 .8استخدم اإلنسان حيوان الفيل يف:

 .9من األخطار التي تهدد الفيلة يف الوقت الحايل:

 .3أنياب الفيلة ما هي إال أسنان.
أ) إجابة صحيحة.

 ب) إجابة خطأ.
 .4يعادل وزن الفيل األفريقي حوايل وزن .......
أ) شخص بالغ.

 ب) ستة أطفال.
شخصا.
 ت) مثانني ً

 .10كيف نحافظ عىل الفيلة ومننع تدمري مواطنها الطبيعية؟

 .5أي مام ييل ال يعترب من وظائف أنياب الفيلة؟
أ) حمل األشجار.

 ب) الدفاع عن النفس.
 ت) رشب املياه.
 .6من األسباب التي أدت إىل حدوث صدامات بني البرش والفيلة:
أ) الصيد الجائر والتلوث البيئي.

 ب) شق الطرق وتجزئة املوطن الطبيعي للفيلة.
 ت) جميع ما سبق.
 .7تبقى أنثى الفيل حامالً ملدة:
أ) تسعة شهور.

 ب) سنة واحدة.
 ت) سنتني اثنتني.

اإلجابات :طالع الصفحة 13

النشاط التعليمي والتقوميي الثاين
األهداف :يهدف النشاط التايل إىل مساعدة الطلبة يف فهم العالقة الوثيقة بني الفيلة والتنوع البيولوجي ،كام يهدف إىل
أن يدرك الطالب التأثريات السلبية التي تخلفها األنشطة البرشية عىل بيئة ومواطن الفيلة الطبيعية.
 .1يقرأ التلميذ النص “الحجم مجرد البداية” ونص “دور الفيلة يف الطبيعة”
ونص “أنياب الفيلة :النعمة والنقمة”.

النشاط املصاحب:

 .2يقسم املعلم التالميذ إىل مجموعات ،وميهد ملناقشة هادفة ومفتوحة
موج ًها األسئلة اآلتية:

النشاط األول

•ما املقصود بالتنوع البيولوجي؟
•ما الدور الذي تلعبه الفيلة يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي؟
•بقاء فيلة السافانا مهم لبقاء آكالت اللحوم .وضح.
•اذكر اآلثار التي خلفتها األنشطة البرشية عىل مواطن الفيلة الطبيعية.
•ما هي األسباب التي أدت إىل تجزئة مواطن الفيلة الطبيعية؟
•ما هي اآلثار املرتتبة عىل فقدان الفيلة لبيئاتها الطبيعية؟
•كيف نحافظ عىل بيئة الحيوان الطبيعية؟
•ما رأيك يف املحميات والحدائق الوطنية الكبرية؟
•كيف مننع الصدام بني البرش والفيلة؟
 3يكتب املعلم األسئلة التالية عىل السبورة :ما هي التهديدات واملخاطر
التي تواجه ...................؟ كيف تؤثر هذه العوامل عىل .................؟ ما
اإلجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ عىل ....................؟
 .4يقسم املعلم التالميذ إىل مجموعات ،ويطلب إىل كل مجموعة أن تختار
كائ ًنا حيًا مهد ًدا باالنقراض ،ميكن للطالب أن يكتبوا عن الفيلة أو النمور أو
غريها ،ثم تكتب كل مجموعة بحثًا من  3إىل  4صفحات ،ويتناول البحث
النقاط التي طرحها املعلم يف الفقرة السابق.

يقوم املدرس باصطحاب تالميذه إىل إحدى املحميات الطبيعية املوجودة
يف الدولة ،وتهدف هذه الرحلة العلمية أن يالحظ الطالب الرتابط الوثيق
بني جميع الكائنات الحية واحتياجها لبعضها البعض .ليرتسخ يف نهاية الرحلة
مفهوم التنوع البيولوجي لدى الطالب وأهميته.
يطلب املعلم من تالميذه أن يختار كل طالب (أو مجموعة) حيوانًا ،وأن
يجيب عن السؤال التايل:
كيف نوطّن حيوان  ................ونوفر بيئة آمنة له ليك يتكاثر؟
يربط الطالب بني الحيوان الذي اختاره (الذي يعيش يف املحمية) وبني كائن
رشا أو غري مبارش ،ويوضح أهمية دور هذا
حي آخر يعتمد عليه اعتام ًدا مبا ً
الكائن الحي يف الطبيعة.

النشاط الثاين

يقسم املعلم التالميذ إىل مجموعات ،ويطلب إىل كل مجموعة أن تعد فلماً
وثائقيًا ملدة ال تزيد عرش دقائق أو مجلة حائط عن:
•تجارة العاج والصيد الجائر للفيلة.
•حديقة (أمبوسييل) الوطنية بكينيا.
•ذكاء وذاكرة الفيل.
•األم القائدة ...من هي وأهميتها بالنسبة للفيلة األخرى؟
•كيف تتواصل الفيلة مع بعضها؟
•دور اإلمارات العربية املتحدة يف الحد من تجارة العاج.

ميكن للطالب أن يستعينوا باملعلومات واملنشورات العلمية املجانية املوجودة
عىل املوقع اإللكرتوين للصندوق الدويل للرفق بالحيوان (أيفو) ويستخدموه
كمرجع ومصدر للحصول عىل املعلومة واملعرفة.
تفضل بزيارة (أيفو) عىلwww.ifaw.org :
 .5ميهل املعلم تالميذه أسبوعني ،ويطلب من كل مجموعة أن تقدم عرضً ا
شفهياً ،يتعني عىل كل مجموعة أن تتبع النمط التايل يف عرض املعلومات:
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اإلجابات.1 :أ .2 ،ب .3 ،أ .4 ،ت .5 ،ت .6 ،ت .7،ت .8 ،النقل ،رفع
األثقال ،الحروب .9 ،...... ،شق الطرق ،إنشاء السكك الحديدة ،تجزئة
املوطن ،قطع طرق الهجرة واملمرات ،الصيد الجائر ،التغيري املناخي،.......،
 .10يرتك للتلميذ حرية اإلجابة.

الحيوان ____________ :مسكنه (أين يعيش)____________ :
اإلجراءت التي اتخذت لحاميته
األخطار التي تهدده

النشاط التعليمي والتقوميي الثالث
األهداف :يهدف هذا النشاط إىل مساعدة التالميذ عىل فهم ومعرفة الحقائق واملفاهيم العلمية عن املوائل
الطبيعية ،وأن يربط بني األنشطة البرشية وأثرها عىل بيئة الحيوانات الطبيعية.

 .1يقرأ التالميذ نص “مساحة للتجوال” ونص “نحن والفيلة” قراءة
متأنية.
 .2يطلب املعلم من التالميذ أن يقرتحوا عنوانني آخرين للنصني .
 .3يناقش املعلم والتالميذ مفهوم البيئة الطبيعية (املوائل الطبيعية)
للحيوانات .يدون املعلم استناجات التالميذ عىل السبورة.
يكتب املعلم التعريف اآليت عىل السبورة:
املوطن الطبيعي (املوائل الطبيعية) :هو املكان الذي يعيش فيه الكائن
الحي ،ويجد فيه جميع ما يحتاج إليه من غذاء ومياه ومسكن ذي
ظروف بيئية ومناخية مناسبة ليك يبقى عىل قيد الحياة ،ويستمر
وجوده عىل سطح الكرة األرضية.
يطلب املعلم من كل تلميذ أن يتناقش ويقارن مع زميله االستنتاجات
التي توصلوا إليها وبني التعريف الذي دونه عىل السبورة.
 .4يساعد املعلم التالميذ عىل ربط املعلومات والوصول إىل املفهوم
العلمي للموائل الطبيعية للحيوانات.
 .5يناقش املعلم طالبه يف املفهوم العلمي للموائل الطبيعية (املوطن
الطبيعي) للحيوان ،وأثناء املناقشة يركز املعلم عىل العنارص األربعة
املهمة والتي يجب أن تتواجد ليك يطلق عىل املكان موئالً طبيعيًا.
ميكن للمعلم أن يوجه السؤال التايل متهي ًدا للمناقشة البناءة :ما
املقومات البيئية التي ميكن لحيوان مثل الفيل أن يعيش فيها؟
مالحظة :العنارص األربعة هي الغذاء واملاء واملساحة واملسكن والتي
تحدد ما إذا كانت البيئة الطبيعية تصلح كموطن للحيوان أم ال.
 .6يطلب املعلم إىل طالبه بأن يتخيلوا النتائج املرتتبة يف حالة إذا
اختفت العنارص األربعة أو واحد منها .فمثالً يطرح املعلم السؤال
التايل عىل الطالب :إذا وفرنا للفيلة مكانًا ليك يعيش فيها ،ويوجد
يف هذا املكان كل ما تحتاجه الفيلة من غذاء ومياه ومسكن ولكن
مساحة املكان الذي ستعيش فيه كانت صغرية ،فهل تستطيع الفيلة
العيش يف مكان ذي مساحة ضيقة وصغرية؟ وملاذا؟
 .7يتعني عىل املعلم أن يركز مناقشته مع التالميذ عىل العنارص األربعة
وأهميتها للكائن الحي واستمراريته يف البقاء عىل قيد الحياة .الهدف
من هذه املناقشة أن يدرك التالميذ أهمية أن تتوفر العنارص األربعة
يف بيئة الحيوان ليك يبقى عىل قيد الحياة وال ينقرض.

 .8يقسم املعلم تالميذه إىل ثالث مجموعات ويطلب إىل كل مجموعة
أن تكتب يف واحد من املوضوعات اآلتية:
•يف حالة بناء السد ماذا سيحدث للدببة التي لن تسطيع الوصول
إىل األسامك التي تعيش يف مجرى املياه واألنهار؟
•الدب القطبي سيضطر إىل أن يسبح ملسافات بعيدة بحثًا عن
الطعام واملسكن بسبب ذوبان الجليد يف القطبني.
•املزارع الذي يرش مزرعته باملبيدات الحرشية لحامية النباتات
من الحرشات.
 .9يناقش أفراد املجموعة الواحدة املوضوع فيام بينهم.
 .10تعرض كل مجموعة املوضوع الذي تناولوه أمام املجموعات
األخرى ،يرتك للتالميذ حرية كيفية عرض موضوعهم بالوسائل التعليمية
املتاحة لهم.
 .11بعد عرض جميع املوضوعات ومناقشتها ،يتيح املعلم للتالميذ
مناقشة جامعية مفتوحة ،ويركز املعلم املناقشة عىل أن تتناول أثر
تجزئة وتقسيم املواطن (املوائل) الطبيعية عىل الحيوانات ،فمثالً يوجه
األسئلة عىل النحو التايل:
•كيف أثرت تجزئة وتقسيم مواطن الحيوان عىل العنارص األربعة؟
•ما الدور الذي لعبته األنشطة البرشية يف تجزئة املوائل؟
•عندما أنشأ اإلنسان السكك الحديدية والطرق ،ماذا حدث لطرق
هجرة الفيلة؟ هل تستطيع الفيلة بعد قطع طرقها أن تصل إىل
املياه والغذاء أم ال؟ وملاذا؟
النشاط املصاحب
يرتك للطالب حرية أن يكون النشاط فرديًا أو جامعيًا.
يطلب املعلم من تالميذه أن يتناولوا موضو ًعا واح ًدا عن واحد من
الحيوانات املوجودة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأن يتضمن
البحث الذي سيقوم به الطالب األفكار الرئيسية اآلتية:
•وصف الحيوان.
•وصف البيئة التي يعيش بها.
•العنارص األربعة وأهمية وجودها يف موئل (موطن) الحيوان.
•املخاطر التي تهدد هذا الحيوان وبيئته الطبيعية.
•املحافظة عىل هذا الحيوان وبيئته الطبيعية.
يلخص التالميذ البحث ويقدم البحث عىل لوحة مدعماً بالصور والرشح
الوايف امللخص.
يعلق التالميذ مشاركاتهم عىل لوحة األنشطة املدرسية لعرضها عىل
الصفوف األخرى ونرش املعرفة بني زمالئهم التالميذ من الصفوف
األخرى.
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عن أيفو
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  40مرشو ًعا 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.

