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دع الحيوانات الربية برية 
فكر مرتني قبل أن تشرتي

من 8-10 أعوام 

دليل املعلم

مقدمة 
الهدف التعليمي للوحدة 

يف نهاية هذه الوحدة سوف يكون الطالب قادرين عىل اإلجابة عىل األسئلة

األساسية:

ملاذا يتاجر الناس بالحياة الربية؟	 

كيف تؤثر خياراتنا كمستهلكني عىل الحيوانات؟	 
التحضري للوحدة 

يف 	  املُدرج  املنزل"  يف  األليفة  الحيوانات  "استبيان  يستكملون  الطالب  دع 

بالحياة  للتجارة  السلبية  الجوانب  الوحدة  هذه  تستطلع  العامة.  اللمحة 

الربية، مبا يف ذلك التجارة بالحيوانات الربية بقصد بيعها كحيوانات أليفة. 

حالياً  يقتنون  كانوا  إن  طالبك  اسأل  بسالسة،  الوحدة  تدريس  أجل  ومن 

حيوانات برية كحيواناٍت أليفة. البد من اإلقرار أن بعض األرس واملجتمعات 

الناس  آراء  وأن  بأخرى،  أو  بطريقة  الربية  بالحياة  التجارة  يف  تشارك  قد 

تقدم  الشأن  هذا  ويف  والقيم،  للثقافة  تبعاً  التجارة  هذه  حول  تتفاوت 

اللمحة العامة معلومات إضافية عن كيفية التعامل مع هذه املوضوعات 

عند تدريس هذه الوحدة. انظر الصفحة 8 من اللمحة العامة.

قد تثري مناقشة مواضيع كهذه مشاعر مختلفة، لذلك يكون من الرضوري 	 

اإليجايب  االستامع  لتعزيز  الدراسية؛  الصفوف  داخل  رئيسية  قواعد  إرساء 

اللمحة  من   10 الصفحة  انظر  النظر.  وجهات  ملختلف  املتبادل  واالحرتام 

العامة لالطالع عىل كيفية إرساء قواعد رئيسية للمناقشة.

الربية، 	  بالحياة  التجارة  عىل  اطالع طالبك  مدى  ملعرفة  أويل  تقييم  إجراء 

وكيفية حامية الحيوانات الربية من هذه التجارة. وُيكن مقارنة النتائج مع 

نتائج التقييم النهايئ املُدرج يف الدرس رقم 9 يف نهاية الوحدة. انظر الصفحة 

12 من اللمحة العامة لالطالع عىل التقييم. 

 للحصول عىل مصادر إضافية وأنشطة تفاعلية للطالب، قم بزيارة 	 

املوقع اإللكرتوين التايل:
    www.ifaw.org/education-mena
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مبادرة التواصل التعليمي دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم

الدرس األول: 
التعريف بالوحدة

ملحة عامة
الدرس  هذا  يف  الطالب  يستطلع 
معلوماتهم العامة عن مفاهيم ومفردات 
التجارة بالحياة الربية، ويناقشون األسئلة 
وهي:  الوحدة  يف  املطروحة  الرئيسية 
الربية؟«،  بالحياة  الناس  يتاجر  »ملاذا 
عىل  كمستهلكني  خياراتنا  تؤثر  و»كيف 
أن  أيضاً  الطالب  عىل  الحيوانات؟«، 
حول  املذكورة  اآلراء  كانت  إذا  يختاروا 
التجارة بالحياة الربية صحيحة أم خاطئة.

الهدف التعليمي 
يتناول هذا الدرس موضوع التجارة بالحياة الربية. 

أهداف الدرس 
سوف يقوم الطالب باآليت: 

اإلجابة عىل األسئلة الرئيسية حول التجارة بالحياة الربية.	 

تعريف املفردات املتعلقة بالتجارة بالحياة الربية.	 

البدء يف تحليل االرتباط بني الحيوانات الربية والبرش والبيئة، مبا يف 	 

ذلك املجتمعات املحلية واملجتمع بأرسه.

اطرح السؤال الرئييس لهذا الدرس 
اكتب السؤال الرئييس عىل اللوح واقرأه عىل الطالب بصوٍت مرتفع.

وّضح للطالب أنه أثناء هذه الجلسة سوف يفكرون يف هذا السؤال. ويف 

نهايتها سوف يناقشون أفكارهم حوله. 

اطرح األسئلة الرئيسية 
1. اكتب األسئلة الرئيسية املذكورة أدناه عىل ورقة الرسم البياين. اعرض 

األسئلة الرئيسية واقرأها عىل الطالب:  

ملاذا يتاجر الناس بالحياة الربية؟	 

كيف تؤثر خياراتنا كمستهلكني عىل الحيوانات؟ 	 

ضع خطاً تحت الكلامت التالية: تجارة والحياة الربية واملستهلكني.

2. اطلب من الطالب تعريف تلك الكلامت عىل أساس فهمهم الحايل لها.

3. هنا، اسأل الطالب عام لديهم من إجابات عىل األسئلة الرئيسية. وّضح 

للطالب أن األسئلة الرئيسية سوف يتم طرحها خالل الوحدة، وعليهم 

املزيد  تعلمهم  أثناء  األسئلة  تلك  إجاباتهم عىل  االستمرار يف صياغة 

حول التجارة بالحياة الربية. 

التعريف مبفهوم التجارة بالحياة الربية 
وعىل  "صواب"،  عليها  مكتوٌب  الغرفة  جانبي  أحد  عىل  الفتة  علِّق   .1

الجانب اآلخر من الغرفة علّق الفتة مكتوب عليها "خطأ".

2. أخرب الطالب أنك سوف تذكر سلسلة من األقوال واآلراء، وعىل الطالب 

أن يظهروا ما إذا كانوا يعتقدون بصحة أو خطأ ما يقال من آراء، وذلك 

عن طريق الذهاب إىل الجانب الذي يثل اختيارهم. وإذا كانوا غري 

متأكدين من اختيارهم، يكنهم البقاء يف وسط الغرفة. 

3. اذكر العبارات/اآلراء التالية:

ال تؤثر التجارة بالحياة الربية إال عىل عدد قليل من الحيوانات مثل 	 

النمور والفيلة. 

أدت التجارة بالحياة الربية إىل انقراض بعض املجموعات من الفيلة.	 

يؤثر ما نشرتيه من حيوانات يف مجتمعنا عىل الحياة الربية حول 	 

العامل. 

منتجاتهم 	  عرض  الربية  الحياة  تجار  عىل  اإلنرتنت  شبكة  سهلت 

لجمهور كبري يف جميع أنحاء العامل. 

ال يوجد ما يكنني أو يكنك القيام به حيال التجارة بالحياة الربية.	 

ال تأيت أنياب الفيل إال من الفيلة النافقة. 	 

يكنك تجنب رشاء منتجات التجارة بالحياة الربية عندما تعرف ما 	 

الذي تبحث عنه.

عرف 	  إذا  جيدة  أليفة  حيوانات  تكون  أن  يكن  الربية  الحيوانات 

الناس كيف يقومون برعايتها.

عىل 	  العطف  من  نوع  هو  األليف  الربي  الحيوان  رساح  إطالق 

الحيوان. 

4. اجمع الطالب معاً وناقشوا األسئلة التالية:

ما هو القول/الرأي الذي مل تكن متأكداً منه كثرياً؟ وملاذا؟	 

ملاذا تعتقد أن الناس يختلفون يف تلك اآلراء؟	 

أن 	  تريد  والتي  الربية  بالحياة  بالتجارة  املتعلقة  الجوانب  هي  ما 

تعرف املزيد عنها؟ 

املواد الالزمة

 ورقة رسم بياين، قلم

 تخطيط

 عالمة صحيح/خطأ

 الزمن30 دقيقة

مجاالت التخصص

 العلوم، والدراسات

  االجتامعية

ما الذي نعرفه عن التجارة بالحياة الربية؟
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دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم مبادرة التواصل التعليمي

الدرس الثاين: 
فيديو "دع الحيوانات الربية برية"

ملحة عامة
الحيوانات  "دع  فيديو  الطالب  يشاهد 

بني  الفرق  ويفهمون  برية"  الربية 

األليفة،  والحيوانات  الربية  الحيوانات 

الحياة  إىل  تنتمي  الربية  الحيوانات  وأن 

الناجمة  املشاكل  عىل  ويتعرفون  الربية، 

عن التجارة غري املرشوعة بالحياة الربية.

الهدف التعليمي 
يُعرِّف هذا الدرس الطالب عىل التجارة بالحياة الربية، ويساعدهم عىل 

إدراك قدرتهم عىل املساعدة يف حامية الحيوانات الربية منها.

أهداف الدرس 
سوف يقوم الطالب باآليت: 

صياغة أسئلٍة تساعدهم يف االستفسار عن املوضوع الجديد.	 

التفكري يف األفكار املطروحة يف الفيديو.	 

بناء املعرفة حول التجارة بالحياة الربية وآثارها السلبية. 	 

التمييز بني السلوكيات اإلنسانية الضارة واملفيدة تجاه الحيوانات 	 

الربية.

لنمو 	  الرضورية  والسلوكية  واالجتامعية  املادية  املتطلبات  وصف 

الحيوانات الربية.

تقديم السؤال الرئييس لهذا الدرس 
اكتب السؤال الرئييس عىل اللوح واقرأه عىل الطالب.

وّضح للطالب أنه أثناء هذه الجلسة سوف يفكرون يف هذا السؤال. ويف نهايتها 

سوف يشاركون أفكارهم حوله. 

النشاط التحضريي قبل مشاهدة الفيديو: 6 أسئلة
م الطالب إىل مجموعات صغرية، وأعطي كل مجموعة قلم تخطيط وورقة رسم . 1 قسِّ

بياين، واطلب منهم كتابة الكلامت التالية يف عمود عىل الجانب األين من الورقة: 

من، ما، متى، أين، ملاذا، كيف.

املواد املستخدمة

 الفيديو، ورقة رسم بياين،

 قلم تخطيط

الزمن

 50 دقيقة للدرس األسايس

 والنشاط؛ 20 دقيقة

للنشاط اإلضايف

مجاالت التخصص

مهارات اللغة اإلنجليزية 

والعلوم

ما الذي تود معرفته عن التجارة بالحياة 
الربية؟

 أخرب املجموعات بأنهم سوف يشاهدون فيديو عن حياة الحيوانات . 2

الربية والتجارة بالحياة الربية، ولكن قبل ذلك، سوف يستطلعون 

ما يعرفونه وما يريدون معرفته عن التجارة بالحياة الربية. اطلب 

الربية باستخدام  بالحياة  التجارة  من املجموعات كتابة سؤال عن 

أدوات االستفهام التي كتبوها عىل ورقة الرسم البياين. عىل سبيل 

املثال، بالنسبة ألداة االستفهام »ما«، يكن أن يكتب الطالب، "ما 

هي الحيوانات التي متثل جزءاً من التجارة بالحياة الربية؟" 

اطلب من املجموعات مشاركة قامئة األسئلة مع اآلخرين. بعد أن . 3

تقوم كل مجموعة مبشاركة أسئلتها، اطلب من الطالب مناقشتها، 

وشطب األسئلة التي يعرفون إجاباتها، وإبقاء تلك التي مل يجيبوا 

عنها بعد.

املناقشة التحضريية قبل مشاهدة الفيديو 
أخربرِ الطالب بأنهم سوف يشاهدون فيديو عن حياة الحيوانات الربية 

وحاميتها من التجارة بها. واطرح األسئلة التالية:

 ما الذي تتوقع أن تراه يف هذا الفيديو؟	 

ما الذي ترغب يف أن تتعلمه من هذا الفيديو؟	 

عن . 4 تختلف  فيديو  مشاهدة  من  التعلم  فوائد  أن  الطالب  ناقش 

فوائد التعلم من نص مكتوب. اطلب من الطالب كتابة رأيهم بفوائد 

الطريقتني. )اإلجابة املحتملة هي: أن الفيديو قد يتيح لك إمكانية 

رؤية األشياء وهي تعمل، وسامع األصوات، ويكن أن يأخذك إىل 

أماكن ال تقدر عىل السفر إليها، بينام النص قد يعطيك تفاصيل أكرث 

تحديداً، إىل جانب سهولة الرجوع إىل املعلومات، وإمكانية التوقف 

والتفكري أثناء القراءة، الخ(. 

أخرب الطالب بالتفكري يف األسئلة التالية أثناء مشاهد الفيديو. اكتب . 5

األسئلة عىل اللوح:

أين تعيش الحيوانات الربية؟ 	 

ما الذي تحتاج إليه جميع الحيوانات الربية من أجل البقاء؟	 

ما سبب أهمية حامية الحيوانات الربية؟ 	 

شاهد الفيديو وناقش 
اعرض الفيديو.. 1

 قم بإيقاف الفيديو يف الدقائق التالية واطلب من الطالب مناقشة. 2

هذه األسئلة:
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والنمور 	  الطيور  اقتناء  يكن  هل  يسأل  الذي  املشهد  )بعد   1:49

كحيوانات أليفة(: ملاذا؟ أو ملا ال؟ هل يكن اقتناء الفيل كحيوان 

أليف؟ أوأي حيوان بري؟ ما رأيك؟

2:31 )بعد املشهد الذي تُعرض فيه منتجات التجارة بالحياة الربية(: 	 

هل يحتاج الناس إىل هذه األشياء حقاً؟ ملاذا؟ أو ملا ال؟

بعد مشاهدة الفيديو
طرحها . 1 التي  األفكار  ملراجعة  دقيقتني  أو  دقيقة  الطالب  امنح 

الفيديو. أي املشاعر انتابتهم؟ هل فاجأهم يشء معني؟

اطلب من الطالب مشاركة أفكارهم ومشاعرهم مع زمالئهم لبضعة . 2

دقائق. بعد ذلك، اطلب من بعضهم مشاركة ما قاموا مبناقشته.

 تابع الدرس الثاين

النشاط: مراجعة يف األسئلة الست 
راجع األسئلة الست التي صاغها  الطالب قبل مشاهدة الفيديو. . 1

اطلب من مجموعات صغرية قراءتها مرة أخرى. أي أسئلة متت 

اإلجابة عليها؟ وأي أسئلة مل تتم اإلجابة عليها؟

اطلب من املجموعات صياغة أسئلٍة أخرى تتعلق بالتجارة بالحياة . 2

الربية باستخدام أدوات االستفهام التالية: من، ما، متى، أين، ملاذا، 

كيف، وتسجيلها عىل ورقة الرسم البياين.

 ملحق الدرس الثاين: 
 أنا حيوان بري!

يكّون الطالب دائرة ويختار كل منهم حيواناً برياً معيناً، يقوم . 1

بعد ذلك كل طالب بتسمية الحيوان الذي اختاره والبيئة التي 

يعيش فيها، ثم يقوم بتقليد سلوك هذا الحيوان. عىل سبيل 

املثال، قد يقول طالب: "أنا دٌب أشهب. أنا أعيش يف الغابة. أنا 

اصطاد سمك السلمون يف املجرى املايئ ليك أتناوله". ثم يقلد 

الطالب سلوك الدب يف صيد سمك السلمون من املجرى املايئ. 

 وسوف يقوم باقي طالب الفصل بتكرار ما قاله ومافعله الطالب.

الدور . 2 يتواىل  ثم  النشاط،  يبدأ  أن  الطالب  أحد  من  اطلب 

حسب الدائرة،  بحيث يأخذ كل طالب دوره. بعد أداء جميع 

املطروحة  األسئلة  عىل  اإلجابة  منهم  اطلب  أدوارهم،  الطالب 

قبل مشاهدة الفيديو:

أين تعيش الحيوانات الربية؟ 	 

ما الذي تحتاج إليه جميع الحيوانات الربية من أجل البقاء؟	 

ما سبب أهمية حامية الحيوانات الربية؟	 

شّجع الطالب عىل استخدام الحيوانات الربية، التي قاموا للتو بتمثيل 

ترصفاتها، كأمثلة يف إجاباتهم.
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ملحة عامة
يقوم الطالب باالطالع عىل الصفات التي 

ومناقشة  وبقراءة  برياً،  الحيوان  تجعل 

الربية؟"  بالحياة  التجارة  هي  "ما  مقال 

يف مجلة الطالب. يتعلم الطالب يف هذا 

الدرس مفرداٍت جديدة متعلقة بالتجارة 

مصدر  تحديد  وكيفية  الربية،  بالحياة 

التجارة  هذه  يف  املستخدمة  املنتجات 

وبدائل الستخدام هذه املنتجات.

الهدف التعليمي 
يساعد هذا الدرس الطالب يف فهم مدى 

انتشار مشكلة التجارة بالحياة الربية، وما 

دور املستهلك فيها. 

أهداف الدرس 
سوف يقوم الطالب باآليت: 

تعريف املفردات الجديدة.	 

بناء املعرفة عن التجارة بالحياة الربية وآثارها السلبية.	 

وتحديد 	  الربية  بالحياة  التجارة  يف  املستخدمة  املنتجات  تحليل 

البدائل.

اطرح األسئلة الرئيسية لهذا الدرس 
اكتب األسئلة الرئيسية عىل اللوح واقرأها مع الطالب.

وّضح للطالب أنه أثناء هذه الجلسة سوف يفكرون يف هذه األسئلة. ويف 

نهايتها سوف يناقشون أفكارهم حولها.

 
النشاط التحضريي قبل القراءة: حيوان بري أم ال؟ 

هم أوراق رسم بياين كبرية . 1 م الطالب إىل مجموعات صغرية واعطرِ قسِّ

وأقالم تخطيط.

الدرس الثالث: 
ما هي التجارة بالحياة الربية؟ 

التي . 2 الصفات  ما  الفيديو،  من  تعلموه  عام  الطالب  اسأل   

تجعل الحيوان برياً. اعرض الفيديو عىل الطالب مرة أخرى إذا لزم 

األمر.

اطلب من املجموعات رسم خط مستقيم طويل يف منتصف أوراقهم. . 3

ثم رسم حيوانات برية عىل الجانب األين من الصفحة، وحيوانات 

غري برية عىل الجانب األيرس.

اطلب من املجموعات تبادل رسوماتهم. ومبجرد االنتهاء من ذلك، . 4

قم بطرح األسئلة التالية:

كيف حددت ما إذا كان الحيوان برياً أم أليفاً؟	 

هل احتارت مجموعتك يف تصنيف أي من الحيوانات، أو مل تتمكن 	 

من تحديد ما إذا كانت حيوانات برية أم ال؟ وملاذا؟

ما الصفات التي تحدد الحيوان الربي برأيك؟	 

واحتياجات 	  الربية  الحيوانات  احتياجات  بني  املقارنة  تتم  كيف 

الحيوانات غري الربية؟

تأكد من استيعاب الطالب لهذه النقطة األساسية: عىل الرغم من . 5

أن جميع الحيوانات تحتاج لنفس االحتياجات للنمو والبقاء عىل 

الناس. أخرب  لرعاية  الربية ال تحتاج  الحيوانات  إن  إال  الحياة،  قيد 

الطالب بأنهم سوف يتعلمون املزيد عن مدى تأثر الحيوانات الربية 

بالتجارة بالحياة الربية يف هذه الوحدة.

اطلع عىل املجلة
أعطي كل طالب نسخة من مجلة الطالب، واطرح األسئلة التالية: 

انظر إىل صورة الغالف والعنوان، ماذا ستقرأ يف هذه املجلة برأيك؟	 

انظر إىل جدول املحتويات يف الصفحة رقم 2، ما هي أسامء املقاالت 	 

يف هذه املجلة؟ 

أي املقاالت تعتقد أنها خيالية، وأي املقاالت تعتقد أنها واقعية؟ 	 

 
اطلع عىل املقال

عنوان . 1 عىل  واالطالع   3 الصفحة  إىل  االنتقال  الطالب  من  اطلب 

املقال والصور. وقم بتذكري الطالب باألسئلة الرئيسية. 

كيف تعتقد أن عنوان املقال والصور مرتبط باألسئلة الرئيسية؟

أخرب . 2 النص.  يف  عريض  بخط  املكتوبة  الكلامت  إىل  باإلشارة  قم 

الطالب أن تلك املفردات املهمة مرشوحة يف نهاية املقال.

اقرأ املقال
يفهموها  مل  التي  الكلامت  وتحديد  املقال  قراءة  الطالب  من  اطلب 

ملناقشتها فيام بعد، واطلب منهم تدوين أي مفردات أساسية يكنهم 

ما هي التجارة بالحياة الربية؟

 وملاذا يريد الناس منتجات الحياة الربية؟

 املواد املستخدمة

 مجلة الطالب والفيديو

)اختياري(، ورقة رسم بياين، قلم 

تخطيط، ورقة عمل 1: منتجات 

 الحياة الربية

 الزمن

 50 دقيقة للدرس األسايس 

والنشاط؛ 20 دقيقة للنشاط 

 امللحق

 مجاالت التخصص

مهارات اللغة اإلنجليزية، 

والعلوم والدراسات االجتامعية
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8-10 أعوام 

مبادرة التواصل التعليمي دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم

إضافتها إىل الحائط الخاص مبفردات التجارة بالحياة الربية.

قد ال يستطيع بعض الطالب قراءة املقاالت والقصص املوجودة يف املجلة 

بدون دعم. يكنك قراءة النص معهم بصوٍت عاٍل، أو يكنك أن تطلب 

من الطالب قراءة النص مع زمالئهم.

ناقش املقال
يكنهم . 1 التي  املهمة  املفردات  عن  الطالب  اسأل  القراءة،  من  الطالب  انتهاء  بعد 

إضافتها إىل حائط الكلامت. وقم مبناقشة أي كلامت يجد الطالب صعوبة يف فهمها.

إعادة . 2 الطالب عىل  للنص. وشجع  الرئيسية  األفكار  الطالب يف مناقشة  قم بإرشاك 

قراءة أجزاء من النص لدعم إجاباتهم إذا لزم األمر.

ما هي التجارة بالحياة الربية؟	 

انظر إىل الرسم البياين يف الصفحة 4 من املجلة. سمي بعض منتجات التجارة بالحياة 	 

الربية؟ سمي بعض الطرق التي تستخدم فيها الحيوانات الربية يف التجارة؟ )العمل، 

بيعها كحيوانات أليفة(

معاناة 	  املحتملة:  )اإلجابات  الربية؟  بالحياة  للتجارة  السلبية  اآلثار  بعض  سمي 

الحيوان، انخفاض أعداد األنواع املهددة باالنقراض، تأّذي البيئة، إدخال أنواع غريبة 

إىل بيئاٍت جديدة األمر الذي قد يجعلها عدوانية، انتشار األمراض بني الناس(

كيف ترض التجارة بالحياة الربية بالحيوانات التي مل يتم القبض عليها أو قتلها أو 	 

رشائها أو بيعها؟ )اإلجابات املحتملة تشمل: تقسيم العالقات العائلية أو املجموعات 

االجتامعية، تأذى البيئة(.

ما الذي يظهره لنا الرسم البياين يف الصفحة 7؟ )مراحل التجارة بالحياة الربية من 	 

قتل وأرس الحيوانات الربية إىل املستهلكني، وكيف يتدفق املال يف التجارة بالحياة 

الربية(. ملاذا اختار املؤلف تقديم هذه املعلومات يف الرسم البياين برأيك؟ )الرسم 

البياين يظهر تدفق املنتجات واملال مع األسهم، مام يجعل املعلومات أسهل فهامً.(

ما هي أنواع الحيوانات التي يُتاجر بها؟	 

 ما هي املعلومات التي ُعرضت يف الفيديو عن ماهية التجارة بالحياة الربية 	 

والتي مل يتضمنها هذا املقال؟

 مراجعة األسئلة الرئيسية. 3

دعونا نفكر يف األسئلة الرئيسية: "ما هي التجارة بالحياة الربية؟" و"ملاذا يريد الناس 	 

منتجات الحياة الربية؟" كيف ستجيب عىل هذه األسئلة بعد قراءة هذا املقال؟

تابع الدرس الثالث

النشاط: تعرف عىل منتجات الحياة الربية
الربية. . 1 الحياة  منتجات   :1 عمل  ورقة  الطالب  من  اثنني  أعطي 

سوف يكتب الطالب األسئلة التالية لكل منتج من منتجات التجارة 

بالحياة الربية:

ما الحيوان الذي استُخدم لتصنيع هذا منتج برأيهم؟	 

أين يعيش هذا الحيوان يف الربية؟	 

املنتج؟ 	  هذا  استخدام  من  بدالً  الناس  يفعله  أن  يكن  الذي  ما 

)اختيار منتج بديل، اختيار عدم ركوب الفيل،.. الخ(

يكن أن يستند الطالب يف إجاباتهم عىل ما تعلموه حتى اآلن من مجلة 

الطالب والفيديو. إذا كان الوقت يسمح، يكن للطالب جمع املعلومات 

عن بعض املنتجات والحيوانات.

عندما ينتهي الطالب، اطلب من كل طالبني مشاركة ما لديهم من . 2

إجابات مع املجموعة. ويف الوقت الذي يناقش فيه الطالب بدائل 

املنتجات، قم بتنبيههم أن الناس ال تحتاج إىل أيٍّ من هذه املنتجات.

 ملحق الدرس الثالث:
فكر مرتني قبل أن تشرتي

إذا سمح الوقت، قم بدعوة الطالب للبحث عن منتجات التجارة 

 بالحياة الربية يف اللغز املوجود يف الصفحة 9 من مجلة الطالب. 



7

8-10 أعوام 

دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم مبادرة التواصل التعليمي

 ورقة العمل 1: منتجات الحياة الربية
االسم:______________________________________    التاريخ:_________________________________________________

تعليامت: لكل منتج من منتجات التجارة بالحياة الربية املدرجة أدناه، اكتب اسم الحيوان الربي املستخدم لصناعتها، وأين يعيش هذا الحيوان، 

وما الذي يكن أن يفعله الناس بدالً من استخدام هذه املنتجات.

ما الذي يكن أن يفعله للناس بدالً أين يعيش هذا الحيوانالحيوان الربي املستخدم لصناعتهمنتج التجارة بالحياة الربية

من ذلك؟

قالدة مرجانية

ببغاء ُمقتنى

كحيوان أليف 

حقيبة يد مصنوعة من

جلد الثعبان

نظارة شمسية مصنوعة من 

درقة سلحفاة
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8-10 أعوام 

مبادرة التواصل التعليمي دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم

الدرس الرابع: 
التعقب وكشف تهريب الحيوانات الربية وإحباطه

ملحة عامة
يتذكر الطالب املعلومات التي وردت يف 

الفيديو عن الكالب املفتشة ثم يقرؤون 

وكشف  "التعقب  مقال  ويناقشون 

وإحباطه".  الربية  الحيوانات  تهريب 

سوف يتعرف الطالب عىل إحدى وسائل 

أال وهي  الربية  بالحياة  التجارة  مكافحة 

ولتمديد  املفتشة.  بالكالب  االستعانة 

الدرس، يكن أن يتعرف الطالب أكرث عىل 

عن  طريقالبحث  عن  املفتشة  الكالب 

سبب قوة حاسة الشم لدى الكالب.

الهدف التعليمي 
سوف يعرف هذا الدرس الطالب عىل الكالب املفتشة ويبني لهم كيف 

تساهم هذه الكالب يف مكافحة التجارة بالحياة الربية. 

أهداف الدرس 
سوف يقوم الطالب باآليت: 

التعرف عىل إحدى طرق مكافحة التجارة بالحياة الربية.	 

وصف وظائف التكيف الجسدية والخصائص السلوكية للكالب 	 

املحلية.

التعرف أكرث عىل منتجات التجارة بالحياة الربية.	 

اطرح السؤال الرئييس لهذا الدرس 
اكتب السؤال الرئييس عىل اللوح واقرأه عىل الطالب بصوت مرتفع.

وّضح للطالب إنه أثناء هذه الجلسة سوف يفكرون يف هذا السؤال. 

ويف نهايتها سوف يناقشون أفكارهم حوله. 

النشاط التحضريي قبل القراءة
اطلع عىل النص

تعرض . 1 والتي   7:05 الدقيقة  إىل   6:55 الدقيقة  من  الفيديو  مقطع  كرر 

معلومات عن الكالب املفتشة. اطلب من الطالب االنتقال إىل صفحة 12. واسألهم، 

ما الذي يتحدث عنه النص يف الصفحة 12، وما الذي يتحدث عنه النص يف الصفحة 

يوجد   12 الصفحة  )يف   .13 والصفحة  الصفحة12  بني  االختالف  مبناقشة  قم   .  13

كلب  معلومات عن  يوجد   13 الصفحة  ويف  املفتشة.  الكالب  عن  عامة  معلومات 

معني(.

اطلب من كل طالب مناقشة ما ييل مع زميله: معلومة واحدة تذكرها من الفيديو . 2

تساؤل واحد عن الكالب املفتشة وكيف تساهم يف مكافحة التجارة بالحياة الربية.

اقرأ النص
اطلب من الطالب قراءة النص، وأخربهم بالبحث عن كلامت إلضافتها إىل حائط الكلامت 

الخاصة بالتجارة بالحياة الربية.

ناقش النص
هل  املصطلحات؟  بعض  يف  وجدوا صعوبة  القراءة: هل  من  االنتهاء  بعد  الطالب  اسأل 

يودون إضافة كلمة ما إىل قامئة الكلامت؟ ناقش النص للتحقق من مدى استيعاب الطالب.

ما هو "اإلنقاذ"؟ )هو كلب تم إنقاذه من ملجأ أو أي مكان آخر(.	 

األمتعة 	  يف  الربية  الحياة  منتجات  عن  )يبحث  املفتش؟  الكلب  يفعله  الذي  ما 

وحاويات الشحن أو أماكن أخرى باستخدام حاسة الشم(.

ما هو سبب قدرة الكالب عىل الكشف عن منتجات الحياة الربية املهربة؟ )اإلجابة 	 

املحتملة: ألنها ال تحتاج لرؤية املنتجات؛ حيث تعرث عليها عن طريق الرائحة(.

التحمس 	  الطاقة؛  من  )الكثري  املفتشة؟  الكالب  بها  تتمتع  التي  الخصائص  ما هي 

للعمل الجاد للحصول عىل مكافأة(.

ما الذي يجعل روجر مميز بشكٍل خاص؟ )يركز جيداً عىل عمله؛ فهو تقريباً أعمى، 	 

وهذا يساعده عىل الرتكيز(.

 املواد املستخدمة

 مجلة الطالب، جورب،

بصلة

 الزمن

 30 دقيقة للدرس األسايس 

والنشاط؛ قد يختلف وقت 

 النشاط امللحق

 مجاالت التخصص

مهارات اللغة اإلنجليزية 

 والعلوم والدراسات االجتامعية

ما هي إحدى طرق الكشف عن منتجات 
الحياة الربية؟
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8-10 أعوام 

دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم مبادرة التواصل التعليمي

الدرس الرابع: 
التعقب وكشف تهريب الحيوانات الربية وإحباطه

النشاط: ما مدى قوة حاسة الشم لديك؟
الناس  للغاية، وذلك ألن  البرش ضعيفة  الشم عند  الطالب أن حاسة  بإبالغ  النشاط  ابدأ 

يعتمدون بشكٍل كبري عىل برصهم يف العثور عىل األشياء. لذلك حاسة الشم عند الكالب 

أقوى 10.000 مرة من حاسة شم البرش.

ضع بصلة يف جورب نظيف. 1

ولكن . 2 الجورب  بإخفاء  قم  الغرفة.  مغادرة  طالب  ثالثة  من   اطلب 

بشكٍل غري جيد، وذلك ألن البرش لديهم حاسة شم غري جيدة!

الشم . 3 حاسة  واستخدام  الغرفة،  إىل  العودة  الطالب  من   اطلب 

العثور   من  الطالب  يتمكن  قد  البصلة.  عىل  للعثور  بهم   الخاصة 

عىل البصلة و قد ال يتمكنوا. يف حالة عثور واحد منهم عليها، تحدث مع الطالب عن 

الوقت الذي استغرقه للعثور عىل البصلة.

كرر التجربة مع مجموعة أخرى من الطالب.. 4

الكالب . 5 مساعدة  إىل  الناس  يحتاج  ملاذا  الطالب  مبناقشة  قم  النشاط،  نهاية  بعد 

املفتشة للعثور عىل منتجات التجارة بالحياة الربية.

 ملحق الدرس الرابع
كيف تعمل حاسة الشم عند الكلب

عند . 1 الشم  حاسة  بها  تعمل  التي  الكيفية  عن  للبحث  الطالب  ادعو 

الكلب، وملاذا يتلك الكالب حاسة شم قوية جداً.

اطلب من الطالب كتابة تقرير قصري يرشح النتائج التي توصلوا إليها. . 2

ويكن أن يشمل رسامً تخطيطياً ألنف الكلب.
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8-10 أعوام 

مبادرة التواصل التعليمي دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم

الدرس الخامس: 
التجارة بالحيوانات الربية تحت محط األنظار

ملحة عامة
عن  توضيحي  عرض  يف  الطالب  يشارك 

عىل  ويتعرفون  األنواع،  ترابط  مدى 

ذلك  بعد  االرتكازية".  "األنواع  مصطلح 

بالحيوانات  "التجارة  مقال  الطالب  يقرأ 

ويناقشون  األنظار"  محط  تحت  الربية 

جانبني من جوانب التجارة بالحياة الربية 

النظام  عىل  التأثري  التفاصيل:  من  مبزيٍد 

وتأثري  األنواع،  تدمري  خالل  من  البيئي 

عىل  الغريبة  األليفة  الحيوانات  تجارة 

الحيوانات الربية.

الهدف التعليمي 
عىل  فاحصة  نظرة  بإلقاء  الطالب  يقوم 

التجارة بالحياة الربية وعىل آثارها، ليس 

أيضاً عىل  الحيوانات واألنواع، ولكن  األفراد والجامعات من  فقط عىل 

األنظمة البيئية التي تعيش فيها هذه الحيوانات. 

أهداف الدرس 
يقوم الطالب باآليت: 

يكتب الطالب توقعاتهم عن النص	 

فهم اآلثار السلبية للتجارة بالحياة الربية عىل الحيوانات الفردية، 	 

واألنواع بأكملها، واألنظمة البيئية التي تعيش فيها

التعرف عىل مفهوم »األنواع االرتكازية«.	 

مقارنة البيئة الطبيعية للحيوانات الربية مع البيئة التي تعيش فيها 	 

بعد القبض عليها.

اطرح السؤال الرئييس لهذا الدرس 
اكتب السؤال الرئييس عىل اللوح واقرأه عىل الطالب بصوٍت مرتفع.

وّضح للطالب أنه أثناء هذه الجلسة سوف يفكرون يف هذا السؤال. ويف 

نهايتها سوف يناقشون أفكارهم حوله. 

النشاط التحضريي قبل القراءة
األنواع االرتكازية

قم بكتابة الحيوانات التالية عىل ستة أكواب: النرس والفهد والضبع . 1

والزرافة والظبي والحامر الوحيش. ثم قم بوضع األكواب عىل ورقة 

مكتوٌب عليها »الفيل«.

قم بتذكري الطالب مبا تعلموه عن حاجات الحيوانات الربية، ووضح . 2

لهم أن بعض أنواع الحيوانات تعتمد عىل األنواع األخرى يف سبيل 

توفري احتياجاتها.

اطلب من الطالب سحب الكوب املسمى: الضبع. عندما يفعلون . 3

ذلك، يسقط كوب النرس. قم باإلشارة إىل أن النرس يتأثر بفقدان 

للنرس  األساسية  االحتياجات  هي  ما  التايل:  السؤال  اطرح  الضبع. 

التي تعتقد بأنها ستتأثر بفقدان الضبع؟ وكيف؟

د ترتيب الهرم، واطلب من الطالب سحب كوب الزرافة. سيسقط . 4 أعرِ

االحتياجات  هي  ما  التايل:  السؤال  اطرح  والنرس.  الفهد  كوبا 

لفقدان  نتيجة  ستتأثر  أنها  تعتقد  التي  والنرس  للفهد  األساسية 

الزرافة؟ وكيف؟

كُتب . 5 التي  الورقة  سحب  الطالب  من  واطلب  الهرم.  ترتيب  د  أعرِ

عليها »الفيل«. عندما يفعلون ذلك، فإن جميع األكواب ستسقط. 

األساسية  الحيوانات  هذه  احتياجات  هي  ما  التايل:  السؤل  اطرح 

التي تعتقد أنها تتأثر بفقدان الفيل؟ وكيف؟

تعترب الفيلة نوعاً رئيسياً. اطلب من كل طالبني مناقشة سبب اعتبار . 6

الفيلة نوعاً رئيسياً، وأخربرِ الطالب بأنهم سوف يعرفون املزيد عن 

ذلك يف املقالة.

 املواد املستخدمة

مجلة الطالب، 6 أكواب ورقية 

تحمل أسامء الحيوانات، ورقة 

كبرية عليها كلمة فيل

ورقة عمل 2: دليل البحث، 

ورقة عمل 3: خريطة العامل 

 والفيديو )اختياري(

 الزمن

40 دقيقة للقراءة واملناقشة؛ قد 

يختلف وقت النشاط األسايس؛ 

و20 دقيقة للنشاط امللحق

  مجاالت التخصص

املسؤولية البيئية والعلوم 

والدراسات االجتامعية 

كيف تؤثر التجارة بالحياة الربية عىل الناس 
والحيوانات الفردية ومجموعات الحيوانات 

واألنظمة البيئية بأكملها؟

النرس

الفهد

الزرافة الظبي الح�ر الوحيش

الضبع
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مراجعة املقال
اطلب من الطالب االنتقال إىل الصفحات 14 و 15 وقراءة عنوان . 1

املقال والعناوين الفرعية واستعراض الصور.

ارشح أن هذه املقالة تلقي الضوء عىل جانبني من جوانب التجارة . 2

بالحياة الربية.

لقد قرأنا عن التجارة بالحياة الربية، وسوف نقرأ اآلن بشكل أكرث 	 

الربية.  بالحياة  بالتجارة  املتعلقة  املشاكل  عن مشكلتني من  عمقاً 

انظر إىل العناوين الفرعية يف صفحة 14. ما الجانب )من جوانب 

التجارة بالحياة الربية( الذي سيتحدث عنه هذا الجزء من املقال؟ 

)الفيلة، األنظمة البيئية، األنواع االرتكازية(.

اآلن انظر إىل العناوين يف صفحة 15. ما هو الجانب الذي سيتحدث 	 

عنه هذا الجزء؟ )الحيوانات الربية كحيوانات أليفة(.

ما الذي تعرفه عن الفيلة والتجارة بالحياة الربية؟ ماذا تعرف عن 	 

تجارة الحيوانات الربية كحيوانات أليفة؟

مراجعة املفردات يف الجزء السفيل من الصفحة 15.. 3

اقرأ املقال
تدوين  منهم  اطلب  قراءتهم،  وأثناء  املقال،  قراءة  الطالب  من  اطلب 

الكلامت التي ال يستطيعون فهمها، أو الكلامت التي يكنهم إضافتها إىل 

جدار كلامت التجارة بالحياة الربية.

ناقش املقال
املألوفة . 1 الكلامت غري  القراءة، اسألهم عن  انتهاء الطالب من  بعد 

بالنسبة إليهم وناقش هذه الكلامت ومعانيها. واسأل الطالب عن 
الكلامت التي يرغبون يف إضافتها إىل جدار الكلامت.

قم بإرشاك الطالب يف مناقشة حول األفكار الرئيسية يف املقال.. 2
فكر فيام تعرفه عن الفيلة، وملاذا تعتقد أنه سيكون من املستحيل 	 

أخذ األنياب دون إيذائها؟ )ألن األنياب متجذرة بعمق يف الجمجمة. 
ويكن للطالب استخدام معرفتهم املسبقة لالستنتاج أن الفيلة لن 
الفيل عاجزاً  أنيابها تُقطع وهي تقف بهدوء. البد أن يكون  ترتك 
متاماً عن أية حركة أثناء قطع أنيابه، والتي غالباً ما تؤدي إىل حدوث 

إصابات تهدد حياة الفيل بالخطر.(
ث 	  تُحدرِ الفيلة  )ألن  االرتكازية؟  األنواع  أحد  الفيلة  تعترب  ملاذا 

تغيريات كبرية يف البيئة التي تعيش فيها من خالل متهيد األرايض 
تستفيد  حيث  البذور،  نرش  طريق  وعن  الري  وينابيع  العشبية 
حيوانات أخرى من هذه التغيريات(. ذكِّر الطالب باملشهد املوجود 

يف الفيديو حيث تنرش الفيلة البذور مع روثها.

التي كُتب عليها 	  الورقة  فكر مرة أخرى فيام حدث عندما سحبنا 

عىل  الفيلة  اختفاء  نتائج  هي  ما  األكواب.  تحت  من  »الفيل« 

الحيوانات األخرى والبيئة؟ )قلة الطعام، قلة املياه، قد تنقرض أنواع 

أخرى، األمر الذي يؤثر بدوره عىل النظام البيئي(.

ما هي الحيوانات األليفة الغريبة؟ )هي حيوانات برية  تتم تربيتها 	 

كحيواٍت أليفٍة خارج املنطقة التي تعيش فيها بشكل طبيعي(.

كيف يرض الناس بالحيوانات الربية عند تربيتها كحيوانات أليفة؟ 	 

ضيقة  ومساحات  سيئة  ظروف  يف  شحنها  أرسها،  عن  )إبعادها 

حتى  الحتياجاتها.  مناسبة  غري  بيئة  يف  حبسها  طويلة.  ملسافاٍت 

الربية  الحيوانات  وجميع  برية  تزال  ال  فإنها  األرس-  يف  ُولدت  لو 

تعاين عندما ال تكون يف الغابة. وغالباً ال يعتني بها مالكوها. ويكن 

أرَس  أن  لالستنتاج  السابقة  معلوماتهم  استخدام  أيضاً  للطالب 

الحيوانات من الربية يستنزفها ويؤثر عىل النظام البيئي(.

املقال 	  من  كٍل  يف  املتوفرة  املعلومات  عىل  االطالع  بعد 

التجارة  إنهاء  عىل  املساعدة  اعتقادك،  يف  يكننا،  كيف  والفيديو، 

بالحيوانات الربية وبيعها كحيوانات أليفة؟

الرئييس: . 3 السؤال  يف  نفكر  دعونا  للدرس.  الرئييس  السؤال  راجع 

والحيوانات  البرش  عىل  الربية  بالحياة  التجارة  تؤثر  "كيف 

بأكملها؟"  البيئية  واألنظمة  الحيوانات  ومجموعات  الفردية 

املقال؟  هذا  قراءة  بعد  األسئلة  هذه  عىل  اإلجابة  يكنك   كيف 

النشاط: ماذا تريد اإلغوانا؟
البيئة . 1 بإجراء بحث عن  يقومون  بأنهم سوف  الطالب   أخربرِ 

التي  بالبيئة  ومقارنتها  الخرضاء،  اإلغوانا  فيها  تعيش  التي  الربية 

يوفرها الناس لها عندما يقومون برتبيتها كحيوان أليف. قم بتذكري 

الطالب بأن اإلغوانا مثاٌل واحد فقط من الحيوانات الربية العديدة 

التي قد يحتفظ بها الناس كحيوان أليف.

اسأل الطالب: ما هي االحتياجات األساسية للحيوان؟ انصح . 2

الطالب بأن يتذكروا أن جميع الحيوانات الربية بحاجة إىل الغذاء 

واملاء واملأوى ومساحة للحركة عىل األقل. إذا لزم األمر، أعد الدقائق 

1:05 إىل 1:49 من الفيديو التي تتحدث عن احتياجات الحيوانات 

الربية.

منهم . 3 واطلب  البحث،  دليل   :2 العمل  ورقة  الطالب  بإعطاء  قم 

العمل يف مجموعات صغرية للبحث عن إجابات لألسئلة املوجودة 

عرب  بحث  مصدر  أو  النص  استخدام  للطالب  يكن  الدليل.  يف 

اإلنرتنت.

 تابع الدرس الخامس
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 تابع الدرس الخامس

البيئة . 4 مقارنة  منهم  اطلب  البحث،  من  املجموعات  انتهاء  مبجرد 

من  اطلب  اقتناها.  الذي  الشخص  ومنزل  لإلغوانا  الطبيعية 

املجموعات التفكري يف األسئلة التالية:

ما 	  الحياة؟  قيد  عىل  للبقاء  الخرضاء  اإلغوانا  إليه  تحتاج  الذي  ما 

الذي تحتاج إليه للتمتع بحياة جيدة؟ )باإلضافة إىل الغذاء واملاء 

وغري ذلك، تحتاج الحيوانات الربية إىل أن تكون قادرة عىل مامرسة 

سلوكها الطبيعي مثل حرية التجول(.

منازلهم؟ 	  يف  الخرضاء  اإلغوانا  احتياجات  توفري  للناس  يكن  هل 

ارشح السبب.

جميع 	  تلبية  أجل  من  تعيش  أن  الخرضاء  اإلغوانا  تفضل  أين 

احتياجاتها؟ وملاذا؟

 ملحق الدرس الخامس
رحلة الحيوانات األليفة الغريبة

ارشح للطالب أن عدداً كبرياً من الحيوانات ينفق أثناء . 1

التايل:  الطبيعي إىل لسوق. اطرح السؤال  الرحلة من موطنه 

السبب يف  ما  والفيديو،  املقال  تعلمت من هذا  ما  بناًء عىل 

عدم بقاء العديد من الحيوانات الربية عىل قيد الحياة خالل 

الرحلة إىل البلد التي يتم فيها رشاؤها وبيعها كحيوانات أليفة 

برأيك؟ إذا لزم األمر، قم بتذكري الطالب باملشاهد املوجودة يف 

الفيديو التي تُظهر القبض عىل اإلغوانا ونقلها ملسافاٍت طويلة، 

وحبسها يف قفص.

اطلب من الطالب ذكر بعض الحيوانات الربية التي يحتفظ بها . 2

الحيوانات األصيل  وأين موطن هذه  أليفة،  الناس كحيوانات 

الببغاوات/ الجنوبية،  البواء/أمريكا  أفعى  املثال:  سبيل  )عىل 

الربازيل، ديجو)نوع من القوارض(/شييل، القنافذ/أوروبا، قرود 

الكبوشاوات/أمريكا الوسطى والجنوبية(. ضع هذه الحيوانات 

واألماكن التي أتت منها يف قامئة.

م الطالب إىل مجموعات صغرية، وأعطي كل مجموعة ورقة . 3 قسِّ

العمل 3: خريطة العامل.

قم بتخصيص حيوان مختلف لكل مجموعة، واطلب من الطالب . 4

تحديد البلد األصيل للحيوان عىل الخريطة.

أليفة . 5 كحيوانات  تُباع  التي  الربية  الحيوانات  بأن  الطالب  أخرب 

يتم شحنها إىل أماكن مختلفة حول العامل. سوف يرسم الطالب 

خطاً من موطن الحيوان إىل موطنهم.

موطنهم، . 6 إىل  الحيوان  موطن  من  لخطوٍط  الطالب  رسم  بعد 

لتحديد  الخريطة  مقياس  استخدام  مجموعة  كل  من  اطلب 

عدد األميال أو الكيلومرتات التي يجب أن يسافرها الحيوان. ثم 

تسجيل هذه املعلومات عىل الخرائط.

اطلب من كل مجموعة مشاركة خريطتها مع بقية الفصل، وذكر . 7

موطن حيوانهم، واملسافة التي يسافرها إىل املوطن الجديد.

ناقش مع الطالب االختالفات الهامة بني موطن الحيوانات الربية . 8

والبيئة التي يكن أن يوفرها الناس يف البلد الجديد.

اطلب من املجموعات إنشاء عرض تقديي قصري عن استنتاجاتهم . 5

ودعم هذه االستنتاجات باألدلة املناسبة.
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 ورقة العمل 2: دليل البحث
االسم: __________________________________________     التاريخ: _____________________________________________

إرشادات: اجمع املعلومات عن حيوان بري تتم تربيته كحيوان أليف. اكتب إجابات األسئلة عىل ورقة الرسم البياين.   

املوطن الربي لـ ________________________________________________________________________________________

أين نجد هذا الحيوان يف الحياة الربية؟

ما هي سامت موطنه؟

كيف يترصف الحيوان يف الربية؟ ماذا تفعل؟

ما هي الحيوانات األخرى التي يرتبط معها؟

ما نوع املنزل الذي يوفره الناس للحيوان؟

ما هو الطعام الذي يقدمه الناس للحيوان يف الغالب؟

أين ينام الحيوان؟

بيئة الحيوان الربي عند تربيته كحيوان أليف
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ملحة عامة
االحتياجات  بني  الفرق  الطالب  يناقش 

والرغبات، كام يقومون بقراءة ومناقشة 

القصة املصورة "تذكر السالحف البحرية". 

بعد ذلك سيقوم الطالب بأنفسهم بكتابة 

ملفهوم  استيعابهم  مدى  توضح  قصة 

الدرس،  لتمديد  الربية.  بالحياة  التجارة 

منتجات  عن  بالبحث  الطالب  يقوم 

لوحة  وكتابة  الربية،  بالحياة  التجارة 

تحذير إلحدى هذه املنتجات.

الهدف التعليمي 
الهدف التعليمي 

يقوم الطالب بالتمييز بني االحتياجات والرغبات، ويتعلمون كيف يكن 

أن تساهم قراراتهم كمستهلكني يف الحد من التجارة بالحياة الربية.

 
أهداف الدرس 

يقوم الطالب باآليت: 

تحليل عنارص القصة املصورة.	 

تحليل وتقييم آراء الشخصيات التي ظهرت يف القصة.	 

كتابة قصة وتزويدها بالرسوم.	 

مناقشة الفرق بني الحاجة والرغبة.	 

فهم أن خياراتنا كمستهلكني تؤثر عىل حياة الحيوانات.	 

اطرح السؤال الرئييس لهذا الدرس 
اكتب السؤال الرئييس عىل اللوح واقرأه عىل الطالب بصوٍت مرتفع.

وّضح للطالب أنه أثناء هذه الجلسة سوف يفكرون يف هذا السؤال. ويف 

نهايتها سوف يناقشون أفكارهم حوله. 

النشاط التحضريي قبل القراءة
الحاجات والرغبات

اطلب من الطالب الوقوف بجانب كراسيهم، وارشح لهم أنك سوف . 1

تقرأ قامئة من الكلامت. يظل الطالب واقفني إذا كانوا يعتقدون أن 

الكلمة تعرب عن حاجة. ويجلسون إذا كانت الكلمة تعرب عن رغبة. 

وارشح لهم أنهم ليسوا مطالبني مبناقشة خياراتهم أو الدفاع عنها.

اقرأ الكلامت التالية، وقم بإتاحة الوقت للطالب ليقرروا الوقوف أو . 2

الجلوس: ماء، حلوى، آلة موسيقية، تلفزيون، هاتف، مأوى، كتب، 

غذاء، حيواناتك األليفة، عائلتك. قد ترغب يف إضافة عنارص أخرى 

لها صلة بفصلك الدرايس، مثل الدراجات، وألعاب الفيديو، الخ.

ناقش . 3 النشاط.  هذا  حول  مشاعرهم  مشاركة  الطالب  من  اطلب 

اختالف اآلراء حول االحتياجات والرغبات.

اطلع عىل النص
النص.  عنوان  عىل  نظرة  وإلقاء   16 إىل صفحة  باالنتقال  الطالب  أخرب 

واطلب منهم إلقاء نظرة رسيعة عىل الصور. اسأل الطالب األسئلة التالية:

ما نوع  هذا النص؟ )قصة مصورة(	 

كيف ترتبط السالحف البحرية بالتجارة بالحياة الربية برأيك؟ )قد 	 

يجيب الطالب بذكر املنتجات املصنوعة من درقات السالحف، مثل 

لم بأن  النظارات الشمسية واملجوهرات، وقد يكون البعض عىل عرِ

بيض السالحف يتم استهالكه كغذاء، باإلضافة إىل كون السالحف 

البحرية جزء من تجارة الحيوانات األليفة(.

برأيك ما سبب تسمية القصة املصورة بـ "تذكر السالحف البحرية"؟ 	 

)سوف تختلف اإلجابات(.

اقرأ النص
أي  بتدوين  بتذكريهم  وقم  املصورة،  القصة  قراءة  الطالب  من  اطلب 

كلامت صعبة وتدوين الكلامت التي يكن إضافتها إىل جدار الكلامت.

ناقش النص
الصعبة، . 1 الكلامت  ومناقشة  القراءة  من  الطالب  ينتهي  أن  بعد 

استفرس عن الكلامت التي اختاروا إضافتها إىل جدار الكلامت. 

قم بإرشاك الطالب يف مناقشة حول املفاهيم الهامة.. 2

)إنها 	  البحرية؟  السالحف  عن  وشقيقها  لسارة  املرشد  قال  ماذا 

مهددة باالنقراض بسبب فقدان مواطنها وبسبب الصيادين الذين 
يقتلونها ويرسقون بيضها(.

ما الذي وجدته سارة وشقيقها معروضاً للبيع يف السوق؟ )مشبك 	 

شعر مصنوع من درقة السلحفاة(.

 املواد املستخدمة

مجلة الطالب،  ورقة الرسم، 

أقالم الرصاص وأقالم تخطيط، 

النص ومصادر بحث عىل 

 اإلنرتنت

 الزمن

60 دقيقة الدرس األسايس 

والنشاط؛ قد يختلف وقت 

النشاط امللحق

  مجاالت التخصص

مهارات اللغة اإلنجليزية 

والعلوم والدراسات االجتامعية 

كيف ميكن للرشاء املتعقل أن ينقذ حياة 
الحيوانات الربية؟

الدرس السادس: 
تذكر السالحف البحرية
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درقة 	  )أن  الشعر؟  ومشابك  السالحف  عن  سارة  شقيق  قال  ماذا 

السلحفاة الحقيقية سوف تساعدهم يف تذكر السالحف البحرية(.

فلن 	  السالحف،  قتل  الناس يف  استمر  )إذا  عنها؟  قالت سارة  ماذا 

يتبقى أي منها لرناه(.

الحياة 	  ما هو رأيك يف رشاء هدايا تذكارية مصنوعة من منتجات 

الربية؟

فكر فيام تعلمته عن التجارة بالحياة الربية. ما هي منتجات تجارة 	 

الحياة الربية األخرى التي تعتقد أن سارة وشقيقها قد يجداها يف 

هذا السوق؟ )سوف تختلف اإلجابات(.

يف اعتقادك ما هو سبب تجارة الناس مبنتجات الحياة الربية مثل 	 

األشياء املصنوعة من درقة السالحف؟ )سوف تختلف اإلجابات(.

يف 	  األخرى  واملقاالت  القصة  هذه  يف  تعلمته  ما  عىل  بناًء 

هذه املجلة والفيديو، كيف تعتقد أن اختياراتنا كمستهلكني تؤثر 

عىل الحيوانات الربية؟ )قد يجيب الطالب بأننا نحمي الحيوانات 

من التجارة بالحياة الربية عندما نتوقف عن رشاء منتجات الحياة 

الربية(.

 مراجعة السؤال الرئييس.. 3

دعونا نفكر يف السؤال الرئييس: "كيف يكننا إنقاذ الحيوانات الربية 	 

بعد  السؤال  كيف ستجيب عىل هذا  املتعقل؟"  الرشاء  من خالل 

قراءة هذه املقالة؟

النشاط: "دع الحيوانات الربية برية" قصة مصورة
ارشح للطالب بأنهم سوف يقومون بكتابة قصة مصورة عن موضوع . 1

من اختيارهم عن التجارة بالحياة الربية.

النظر . 2 القصة املصورة، اطلب منهم  ملساعدة الطالب عىل تصميم 

إىل كيفية إعداد قصة "تذكر السالحف البحرية". وناقش استخدام 

اللوحات املختلفة مع الطالب، ورؤية الشخصيات عن قُرب وعن 

بُعد ، وفقاعات الكالم، والعنارص الرئيسية األخرى التي يرونها يف 

القصة. وجه الطالب إىل وضع العنوان يف الجزء العلوي من الصفحة. 

وأرشرِ إىل أن قصة "تذكر السالحف البحرية" تستخدم الحوار الذي 

يظهر يف الفقاعات يف رواية القصة.

لزم . 3 إذا  املصورة.  للقصص  موضوعات  اقرتاح  الطالب  من  اطلب 

األمر، يكنك اقرتاح املوضوعات التالية:

اختيار الزبون ما إذا كان سيشرتي منتج من منتجات التجارة بالحياة 	 

الربية )عىل سبيل املثال، متثال مصنوع من العاج أو قالدة مرجانية(

صديقك املفضل يرغب يف رشاء حيوان بري كحيوان أليف، وتجادلت 	 

معه حول ذلك املوضوع.

اكتشاف الزبون أنه ال يحتاج إىل منتج معني من منتجات التجارة 	 

بالحياة الربية.

أعضاء 	  إىل  يحتاجون  ال  الناس  ولكن  أعضائه،  إىل  الحيوان  يحتاج 

الحيوان. ملاذا؟

كيف تكون حياة السلحفاة يف الربية؟	 

مسودة . 4 إلنشاء  ثنايئ  أو  فردي  بشكٍل  العمل  الطالب  من  اطلب 

للقصة املصورة باستخدام قلم رصاص. عندما تصل املسودات إىل 

املستوى الذي يرضيهم، يكنهم إنشاء نسخة نهائية. وأخربرِ الطالب 

بأن يتأكدوا من وجود ثالث أو أربع لوحات مصورة عىل األقل يف 

كل صفحة.

اطلب من الطالب مشاركة القصة املصورة الخاصة بهم مع الفصل. . 5

إذا كان ممكناً، ضع كتاب القصص املصورة يف مكتبة املدرسة أو أي 

مكان مشرتك آخر  ليتمكن بقية طالب املدرسة من االطالع عليه.

تابع الدرس السادس 

 ملحق الدرس السادس:
لوحات التحذير

قم بتزويد الطالب بنص أو مبصدر عرب اإلنرتنت للبحث عن . 1

الطالب  يبحث  أن  اقرتح  الربية.  بالحياة  التجارة  منتجات 

عندما  سيتفاجؤون  الناس  بأن  يشعرون  التي  املنتجات  عن 

يعرفون أنها  جزء من التجارة بالحياة الربية.

اطلب من الطالب اختيار منتج واحد وإنشاء لوحة تحذيرية . 2

له. وأخرب الطالب بأن التحذير يجب أن يشمل:

معلومات عن الحيوان الربي املستخدم يف صناعة هذا املنتج.	 

رسم مصور للحيوان.	 

تصميم عام ملفت للنظر.	 

قد ترغب يف عرض بعض اللوحات التحذيرية كأمثلة للطالب . 3

لالطالع عىل التصاميم وأخذ فكرة عن كيفية صياغة الجمل.

عندما ينتهي الطالب، قم بعرض جميع اللوحات التحذيرية . 4

كلوحة جدارية كبرية.
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ملحة عامة
عن  مفتوحة  مناقشة  إىل  الطالب  ينضم 

يف  ويشاركون  الربية،  بالحياة  التجارة 

أيضاً  الطالب  وسيقوم  النهايئ.  التقييم 

ولنرش  تعلموه  ما  إلبراز  نهايئ،  مبرشوع 

الوعي بالتجارة بالحياة الربية.

الهدف التعليمي 
لألفكار  استيعابهم  مدى  الطالب  يُظهر 

الرئيسية للتجارة بالحياة الربية ودور املستهلكني فيها. 

أهداف الدرس 
سوف يقوم الطالب باآليت: 

تلخيص عام لكل املعلومات املتعلقة التجارة بالحياة الربية.	 

نرش هذه املعلومات لرفع الوعي بالتجارة بالحياة الربية.	 

اطرح السؤال الرئييس لهذا الدرس 
اكتب السؤال الرئييس عىل اللوح واقرأه عىل الطالب بصوٍت مرتفع.

ارشح للطالب أنهم سوف يقومون باإلجابة عن هذا السؤال أثناء تصميم 

وتنفيذ مشاريعهم النهائية.

املناقشة
بشكل . 1 الجلوس  الطالب  من  اطلب  النهائية،  للمناقشة  بالنسبة 

دائرة، وإحضار مجلة الطالب الستخدامها كمرجع أثناء املناقشة.

أخرب الطالب بأنهم تعلموا الكثري عن التجارة بالحياة الربية، وسوف . 2

يستطلعون اآلن املزيد عن هذا املوضوع من خالل مناقشة مفتوحة 

يف الفصل الدرايس. قم بتذكري الطالب بالقواعد األساسية لالحرتام 

املتبادل أثناء النقاش. شّجع الطالب، قدر اإلمكان، عىل االشرتاك يف 

املناقشة وإضافة األفكار إىل بعضهم البعض.

اطرح األسئلة التالية خالل هذه املناقشة:. 3

كيف يكنك تفسري معنى التجارة بالحياة الربية لشخٍص مل يسمع 	 

عنها قط؟

ملاذا يتاجر الناس بالحياة الربية؟	 

ملاذا يجب أن نهتم بالتجارة بالحياة الربية؟	 

كيف تؤثر اختياراتنا كمستهلكني عىل الحيوانات الربية؟	 

والناس 	  الحيوانات  عىل  الربية  بالحياة  التجارة  تأثريات  هي  ما 

والبيئة؟

ما الذي يفعله الناس لوقف التجارة غري املرشوعة بالحياة الربية؟	 

املرشوعة 	  غري  التجارة  لوقف  كطالب  به  القيام  يكنكم  الذي  ما 

بالحياة الربية؟

رأيك 	  تغري  الربية  بالحياة  التجارة  التعرف عىل مفهوم  هل جعلك 

حول موضوع معني؟ وإىل أي مدى؟

التقييم النهايئ
استخدم التقييم املوجود يف الصفحة 19 من مجلة الطالب أو يف الصفحة 

عن  الطالب  تعلمه  ما  تقييم  عىل  ملساعدتك  العامة  اللمحة  من   12

التجارة بالحياة الربية، وكيفية حامية الحيوانات الربية من هذه التجارة.

املرشوع النهايئ
بالنسبة للمرشوع النهايئ، يقوم الطالب بتصميم عرض تقديي لتعليم 

اآلخرين ما تعلموه يف هذه الوحدة عن التجارة بالحياة الربية. األمثلة 

الواردة أدناه تتيح للطالب مشاركة ما تعلموه يف الفصل الدرايس، ومع 

بقية الطلبة يف املدرسة ومع مجموعات املعلمني عىل االنرتنت. 

تذكري: يرجى التقيد بقواعد املدرسة فيام يتعلق مبشاركة أعامل الطالب 
من مشاريع أو صور أو فيديو مع جهات خارج املدرسة.

التحضري للمشاريع
تحديد . 1 يعني  هذا  مشاريعهم؟  مبشاركة  الطالب  سيقوم  كيف 

الجمهور الذي سيعرض عليه املرشوع أوالً، وتحديد نوع املرشوع 

الذي يكنهم القيام به ثانياً.  بالنسبة للجمهور، يكن للطالب عرض 

مشاريعهم يف فصلهم الدرايس أو مع املدرسة ككل أو مع مجوعات 

املعلمني عىل اإلنرتنت.

تحديد املوارد املتاحة للطالب والوقت الالزم المتام املشاريع.. 2

 املواد املستخدمة

مجلة الطالب، التقييم النهايئ، 

تختلف بقية املواد حسب 

 املرشوع

 الزمن

30 دقيقة للمناقشة؛

 20 دقيقة ملرحلة التقييم 

النهايئ، الوقت الالزم للمرشوع 

يختلف حسب نوعه 

كيف ميكنك تعليم اآلخرين عن تجارة 
الحيوانات الربية؟

الدرس السابع: 
املرشوع النهايئ
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الجمهور: الفصل الدرايس
عن 	  للبحث  صغرية  مجموعات  يف  الفصل  طالب  يتوزع  العرض: 

الطالب  يعرض  الربية.  بالحياة  التجارة  عن  املعلومات  من  مزيد 

تقوم  ثالثية.  لوحة  باستخدام  جمعوها  التي  الجديدة  املعلومات 

ليطلع  األخرى  الدراسية  الفصول  يف  اللوحات  بعرض  املجموعات 

عليها جميع طالب املدرسة ويتعلموا منها.

التقدميية للمجموعات: سوف يبحث كل طالبني يف 	  العروض 
املعلومات  ويقدمون  الربية،  بالحياة  التجارة  جوانب  من  جانب 

عن  أو  الكومبيوتر  عىل  عرض  برنامج  باستخدام  إما  مريئ  بشكل 

طريق تصميم ملصق جداري.

كتاب الفصل: يقوم الطالب بالبحث يف جانب من جوانب التجارة 	 
بالحياة الربية التي تهمهم، وبعد ذلك سوف يقومون مبشاركة هذه 

قصيدة.  أو  قصة  أو  مقال  كتابة  أي عن طريق  كتابياً.  املعلومات 

اجمع  كتاباتهم.  لتوضيح  الرسومات  استخدام  عىل  الطالب  شّجع 

األعامل النهائية يف كتاب واحد للصف.

طاولة 	  و/أو  جدارية  مساحة  بتوفري  قم  الفصل:  داخل  عرض 
لعرض األعامل التي قام بها الطالب. ادعرِ الفصول األخرى للحضور 

واالطالع عليها.
الجمهور: املدرسة

اجتامعاً 	  الفصل  طالب  ينظم  الطالب:  قبل  من  اجتامع  تنظيم 

يحتوي عىل صور  إنشاء عرض  الطالب يف  للمدرسة. ساعد  صغرياً 

ومعلومات دقيقة، أو أي طرق أخرى اليصال املعلومة )مثل مقاطع 

متثيلية قصرية، أغاين، الخ( يجب عىل الطالب اإلجابة عىل األسئلة 

التالية أثناء االجتامع:

ما هي تجارة الحيوانات الربية؟	 

ما هي الحيوانات التي تتأثر بالتجارة بالحياة الربية؟	 

كيف تتأثر الحيوانات بالتجارة بالحياة الربية؟	 

كيف يتأثر الناس بالتجارة بالحياة الربية؟	 

ملاذا يجب علينا أن نفكر قبل الرشاء؟	 

ما الذي يكن للطالب القيام به أيضاً ملكافحة التجارة غري املرشوعة 	 

بالحياة الربية؟

معرض املدرسة: يقوم كل طالبني باختيار جانب من جوانب التجارة 
بالحياة الربية وإجراء املزيد من البحث عنه. يكنهم أيضاً انتقاء وسيلة 

جذابة لعرض هذه املعلومات، إما من خالل ملصقات أو لوحات ثالثية 

أو أي عروض مرئية أخرى.

قم بدعوة الفصول األخرى من املدرسة لحضور املعرض والتعرف عىل 

لنرش  الزوار  عىل  منشورات  توزيع  املمكن  من  الربية.  بالحياة  التجارة 

الوعي بالتجارة بالحياة الربية.

اللوحة الجدارية: اخرت مكان يف املدرسة لتعليق لوحة جدارية، وأخرب 
املعلومات  توفر  جدارية  لوحة  إلنشاء  معاً  سيعملون  أنهم  الطالب 

وتنرش الوعي بالتجارة بالحياة الربية، يجب أن تحتوي هذه اللوحة عىل 

العنارص التالية:

الغابات، 	  البحرية،  البيئة  البيئات:  من  متاميزة  أنواع  لثالثة  رسوم 

البيئة الصحراوية.

بالتجارة 	  تأثرت  والتي  البيئات  هذه  يف  تعيش  التي  الحيوانات 

بالحياة الربية.

الربية.	  بالحياة  بالتجارة  تأثره  كيفية  توضح  حيوان،  لكل   فقرة 

     

اطلب من مجموعة صغرية إنشاء البيئات الثالثة من أجل اللوحة 

تسهل  مرئية  تفاصيل  عىل  بيئة   كل  تشمل  أن  يجب  الجدارية. 

اختيار حيوان مترضر  الطالب  البيئة. عىل  التعرف عىل نوع هذه 

من التجارة بالحياة الربية وكتابة فقرة عنه. ثم رسم هذا الحيوان 

انتهاء  الجدارية.بعد  اللوحة  إىل  وإضافته  الرسم  وقص  وتلوينه 

اللوحة، اطلب من الطالب اختيار/صياغة شعاٍر عن التجارة بالحياة 

الربية، وكتابته بأحرف كبرية يف الجزء العلوي من اللوحة الجدارية.

الجمهور: مجموعات املعلمني عىل اإلنرتنت 
عن  معلومات  عىل  للحصول  العامة  اللمحة  من   9 الصفحة  راجع 

مجموعات املعلمني عىل اإلنرتنت.

التجارة  فيديو قصرية عن  مقاطع  الطالب تسجيل  اطلب من  الفيديو: 

يف  أو   سوية  الفيديو  تسجيل  الفصل  لطالب  يكن  الربية.  بالحياة 

مجموعات صغرية. يكن أن يتناول الفيديو أحد األسئلة التالية:

ما هي تجارة الحيوانات الربية؟	 

ما هي الحيوانات التي تتأثر بالتجارة بالحياة الربية؟	 

كيف تتأثر الحيوانات بالتجارة بالحياة الربية؟	 

كيف يتأثر الناس بالتجارة بالحياة الربية؟	 

ملاذا يجب علينا أن نفكر قبل الرشاء؟	 

ما الذي يكن للطالب القيام به أيضاً ملكافحة التجارة غري املرشوعة 	 

بالحياة الربية؟

بالتجارة 	  الوعي  تنرش  أغاين  كتابة  الطالب  من  اطلب  موسيقى: 
بالحياة الربية.

تابع الدرس السابع 
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8-10 أعوام 

دع الحيوانات الربية برية: دليل املعلم مبادرة التواصل التعليمي

الفنون املرئية/الكتابة: اطلب من الطالب رسم أو تلوين لوحة 	 
أو كتابة مقال ينرش الوعي بالتجارة بالحياة الربية.

رقمية 	  عروض  تحضري  الطالب  من  اطلب  التقدميية:  العروض 
بالصوت والصورة وتتضمن معلومات عن التجارة بالحياة الربية.

تابع الدرس السابع 


