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التعريف مبصطلح "دع الحيوانات الربية برية"

عزيزي املعلم / عزيزيت املعلمة:

منذ ماليني السنني، كان كوكب األرض موطناً لعدد ال يحىص من الحيوانات الربية. ثم بدأ اإلنسان منذ حوايل 

200000  سنة يغري الحياة عىل كوكب األرض ويؤثر عليها أكرث من ماليني الحيوانات مجتمعة. واليوم، أكرب 

األخطار التي تهدد الحياة الربية تأيت من البرش.

ميثل كالً من تجزئة املوائل الطبيعية والتغري املناخي التهديدين األبرزين اللذين يحدقان بالحياة الربية، كام 

متثل تجارة الحياة الربية التهديد الثالث واملتنامي تجاه الحيوانات الربية، وتتضمن بيع ورشاء الحيوانات الربية الحية 
أو أجزائها أو السلع املصنوعة منها بهدف تحقيق الربح التجاري. 

إن تجارة الحياة الربية ال تؤثر فقط عىل عدٍد قليٍل من الحيوانات وعدٍد قليٍل من البلدان،  وإمنا تطال كل واحد 

منا يف كل بلد يف جميع أنحاء العامل.  ومن خالل هذا الربامج وغريه من الربامج التعليمية للصندوق الدويل للرفق 

بالحيوان )األيفو( ومبادرة التواصل التعليمي، يتعلم أكرث من خمسة ماليني طالب وأستاذ وأرسة يف عرشين بلداً عن 

الحيوانات، وعن الكيفية التي ميكن من خاللها توفري حامية أفضل لهم.

إن هذا الدليل التعليمي حول مفهوم "دع الحيوانات الربية برية" يعرّف الطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 8 و10 

سنوات باألسباب التي تجعل الحيوان برياً، وكيف ميكن تقدير الحياة الربية حق قدرها بشكل مسؤول. كام يتعلمون 

ماهية تجارة الحياة الربية ومدى صلة هذه التجارة بهم وكيف ميكن لهم أن يتخذوا إجراءاٍت عملية للمساعدة يف 

حامية الحيوانات الربية من التجارة بها.

إن مبادرة التواصل التعليمي من أيفو مفيدة للحيوانات كام هي مفيدة لطالبك أيضاً! لقد ُوجدت الرتبية البيئية 

لتحسني مهارات التفكري النقدي والتحصيل الدرايس األكادميي لدى الطالب، وتحفيزهم ليصبحوا أكرث اندماجاً. فقد 

أظهرت الدراسات أن ادراج التعليم اإلنساين يف املناهج الدراسية ميكن أن يؤدي إىل التقليل من العنف املدريس، كام 

تدعم التنمية األخالقية للطالب وتغرس فيهم الشعور باملسؤولية تجاه كلٍّ من الحيوانات والبرش. نحب أن نسمع 

آرائكم!، كام نتطلع الستقبال مالحظاتكم واقرتحاتكم التي تساعدنا يف تطوير برامجنا وتطوير النشاطات الصفية لك، 

ولطالبك. إذا كان لديكم أي استفسارات ال ترتددوا باالتصال بنا.

نانيس بار

IFAW مديرة الربنامج، مبادرة التواصل التعليمي
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"هذه املجموعة التعليمية شجعت تنمية حرية التعبري لدى 

أطفايل، كام ساعدتهم باظهار موقٍف أكرث نضجاً تجاه الحياة الربية 

والحيوانات."

- أستاذ املرحلة األساسية 4/3، اململكة املتحدة

  

"هذا برنامٌج ناجح ومهم لكل من الطالب واملعلم. إنه يشدد عىل 

أهمية رعاية الحيوانات كام يشجع الطالب عىل القراءة والبحث 

والكتابة."

- أستاذ مدرسة ابتدائية ، ديب، اإلمارات العربية املتحدة

ماذا يقول املعلمون ...

"تشغل األيفو األطفال بطريقة مختلفة، فال يُطلب من األطفال 

كل يوم التعبري عن املواضيع التي تتعلق بالحيوانات عن طريق 

الرسم."

-  ديفيد كيامين، نادي جهودي لألطفال، كينيا

"تُؤمن املفوضية األوروبية أن اسرتاتيجية التعليم السليم ميكن أن 

تكون أداًة فعالة يف زيادة الوعي حول مسائل الرفق بالحيوان، 

ومبادرة التواصل التعليمي التي تطرحها منظمة األيفو تعزز 

فعالية هذه االسرتاتيجية." 

-  أندريا غافينيليل، رئيس وحدة الرعاية الصحية الحيوانية 

واملديرية العامة للمستهلكني، االتحاد األورويب

 مبادرة التواصل التعليمي
إن الصندوق الدويل للرفق بالحيوان )األيفو( ينقذ ويحمي 

الحيوانات حول العامل. كام توفر مبادرة التواصل التعليمي مواداً 

تعليمية مجانية باثني عرش لغة ولهجة، مبا يف ذلك طريقة بريل 

للمكفوفني. تصل هذه املبادرة إىل نحو خمسة ماليني من التالميذ 

يف جميع أنحاء العامل كل عام يف أكرث من أربعني بلداً. قم بزيارة 

مكتبتنا للحصول عىل موارد التعليم املجانية عىل موقعنا عىل 

www.ifaw.org/education-mena اإلنرتنت 

www.ifaw.org/education   ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة

 ميكنكم أيضاً التواصل مع منظمة الربامج اإلعالمية: دمية أبوقوس

 dabokous@ifaw.org أو االتصال عىل الهاتف 97143517479+
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ملاذا نقوم بتدريس "دع الحيوانات الربية برية"؟

تسلّط مبادرة التواصل التعليمي الصادرة عن األيفو الضوء عىل مجموعة 

متنوعة من املواضيع الخاصة بالرفق بالحيوان واملحافظة عليه، مبا يف 

ذلك معلومات عن حيوانات محددة، عىل سبيل املثال الفيلة والنمور 

)الفيلة ال تنىس، الفيلة ُولدت لتكون برية( كام تسلّط الضوء عىل أهمية 

التنوع البيولوجي يف جميع أنحاء العامل )تحت سامء واحدة(. إن "دع 

الحيوانات الربية برية" هو األحدث يف سلسلٍة تسعى األيفو من خاللها 

إىل مساعدة الطالب عىل فهم واحرتام الحياة الربية بشكل أفضل، وفهم 

التهديدات التي تواجه الحيوانات الربية الناجمة عن األنشطة البرشية.

يطّور الطالب مفهومهم حول التجارة بالحياة الربية. ويتعلمون أن هذه 

التجارة ال تهدد فقط الحيوانات والنظم البيئية فحسب، بل تعرض صحة 

وسالمة الناس أيضاً للخطر.

إن التجارة بالحياة الربية قضيٌة عامليٌة هامة ميكن أن تثري مشاعر 

الكثري من الطالب. عىل سبيل املثال، ميكن أن يكون أمراً شائعاً يف 

بعض املناطق أن تقوم العائالت باالحتفاظ بحيوان بري )أسد أو قرد( 

كحيوان أليف. وبينام تبدو التحديات كبرية، فإن الطالب الذين يختارون 

االنخراط للعمل يف هذه القضية، سوف يكتشفون إحساساً عميقاً بتبني 

هدف معني. وال يقف األمر عند إمكانية اتخاذ الطالب إلجراءات مبارشة 

بأنفسهم، بل يتعدى ذلك إىل امكانية إحداث تأثريٍ كبري عن طريق 

التعرف عىل تجارة الحياة الربية وأهمية حامية الحيوانات منها، ومن 

ثم مشاركة هذه املعرفة مع اآلخرين. كام ميكن للطالب أن يساهموا يف 

الحد من الرتويج ملنتجات التجارة بالحياة الربية، واملساعدة يف معالجة 

هذه األزمة العاملية.

تعريف الطالب مبفهوم "دع الحيوانات الربية برية" وحاميتها من التجارة 

بها، مينحهم أيضاً فرصاً تعليمية متعددة االختصاصات. ومن أجل الربط 

مع هذه املواضيع، سوف يكتسب الطالب معلومات عامة عن مواضيع 

أخرى مثل الجغرافيا، واالقتصاد، وعلوم الحياة.

متنح هذه الدروس الطالب فرصاً الستخدام مهاراتهم يف القراءة والكتابة، 

ومهاراتهم األكادميية األخرى. وهناك عدة طرق ميكن للطالب من خاللها 

إظهار ما تعلموه، مثالً عن طريق مشاريع يشاركونها مع صفوفهم ومع 

املدرسة أو حتى مع مجموعات املعلمني عىل االنرتنت، كل هذا بهدف 

مشاركة املعرفة عن الحيوانات الربية.  

من خالل التعرف عىل الحيوانات املذهلة التي تقطن األرض وكيفية 

إسهامها يف الحياة عىل وجه األرض، ومن خالل فهم أننا كبرش، جزٌء من 

هذا التنوع املذهل، ميكن إلهام الطالب وتشجيعهم عىل حب الحيوانات 

واحرتامها والرفق بها. كام ميكن للطالب املساهمة يف الحفاظ عىل 

الحيوانات الربية عن طريق تعليمهم كيفية اتخاذ إجراءات فاعلة للحد 

من التجارة بها.

ما هي تجارة الحياة الربية؟
يطلق مفهوم التجارة بالحياة الربية عىل مامرسة الناس بيع ورشاء 

الحيوانات الربية. كام تشمل التجارة بأعضاء هذه الحيوانات لصناعة 

السلع مثل الحيل والثياب واألدوية التقليدية والتحف. ميارس الناس 

تجارة الحيوانات الربية وأعضائها بهدف تحقيق الربح املادي. تعاين 

الحيوانات الربية بشدة من هذه التجارة، فالفيل يُقتل لصناعة الحيل 

العاجية من أنيابه، وتُسحق عظام النمر الستخدامها يف املقويات 

والنبيذ وحتى يف الشامبو. ويتم تحويل درقات السالحف البحرية 

املهددة باالنقراض إىل أمشاط للشعر. ومتوت الطيور غريبة األشكال 

بعد تهريبها يف طرود بريدية صغرية. ويتم انتشال أشبال األسد 

والفهد من الربية القتنائها كحيواناٍت منزليٍة أليفة، مام يقلل من 

فرص هذه األنواع الربية من البقاء عىل قيد الحياة.

ملاذا يريد الناس رشاء الحيوانات الربية ومنتجاتها؟ لألسف، فإن 

الكثريين يعتقدون أن امتالك حيواٍن أليٍف غريب أو يشء مصنوع 

من العاج يجعلهم مميزين. كام يعتقد البعض أن الحيوانات الربية 

لها خصائص شفائية مميزة. وهذه معلومات خاطئة.

يتورط بتجارة الحياة الربية املاليني واملاليني من الناس، والحيوانات، 

والدوالرات حول العامل. هذه التجارة ترض الحيوانات الربية والنظم 

اإليكولوجية وتهدد صحة الناس وسالمتهم.
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أهداف الربنامج
إن التعريف مبفهوم "دع الحيوانات الربية برية" يلتقي مع أهداف 

الدراسات االجتامعية، والفنون واللغة والعلوم. ومن ضمن أهداف 

الربنامج األخرى: مساعدة الطالب عىل تطبيق مفاهيم الدراسات 

االجتامعية وعلوم الحياة وعىل مامرسة اسرتاتيجيات بارعة يف النقد 

وعىل تطوير مهاراتهم يف القراءة والكتابة اإلعالمية وكتابة املقاالت 

واملشاركة يف أنشطة تبادل األدوار الستكشاف املفاهيم املتعلقة 

بالحيوانات الربية والتجارة بها.

كام يلتقي مع النتائج التعليمية التي تتوقعها منظمة األيفو.

 

للوصول إىل النتائج التعليمية املتوقعة، سيتعلم الطالب: 

• التعرف عىل الخصائص الرئيسية لحيوانات معينة.	

• التعرف عىل االحتياجات املادية واالجتامعية والسلوكية لحيوانات 	

معينة.

•  التمييز بني السلوكيات البرشية الضارة واملفيدة تجاه الحيوانات.	

للوصول إىل التأثريات املتوقعة، سوف يتم منح الطالب فرصاً من أجل:

•  بناء فضولهم/ حب االستطالع لديهم حول الحيوانات.	

• الحد من التصورات السلبية عن الحيوانات.	

•  التعبري عن التعاطف تجاه الحيوانات.	

•  إظهار رغبتهم يف التعامل مع الحيوانات باحرتام.	

•  إظهار رغبتهم يف تحمل املسؤولية لرعاية الحيوانات واملحافظة 	

عليها.

غاية الوحدة
تقدم الوحدة قضية التجارة بالحياة الربية وتركز عىل: كيف ميكن 

للطالب كمستهلكني من املساهمة يف حاميةالحيوانات الربية.

تم تطوير الوحدة بحيث تطرح أسئلة رضورية حول الحيوانات الربية 

والتجارة بها.  بانتهاء الوحدة، سوف يتمكن الطالب من اإلجابة عىل 

األسئلة األساسية التالية:

• ملاذا يتاجر الناس بالحياة الربية؟	

• كيف تؤثر خياراتنا كمستهلكني عىل الحيوانات؟	

8-10 سنوات

مجلة الطالب    دليل املعلم

فكر مرتني قبل أن تشرتي

الفيديو        

مستوى التعليم     
وسائل تكنولوجية اللمحة العامة

مكونات الربنامج
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التقييم األويل للطالب عرض الفيديو

قراءة ومناقشة
مقاالت املجلة

 Do Culminatingتنفيذ املرشوع النهايئ
Projects

شارك

أبِد مالحظاتك االطالع عىل املجلة

التعريف بالوحدة

دع

الحيوانات الربية 

برية

كيف تستخدم املكونات



مبادرة التواصل التعليميدع الحيوانات الربية برية: ملحة عامة 7

كيفية استخدام املكونات )تابع(

كل وحدة تعليمية من وحدات "دع الحيوانات الربية برية" تتكون من 

مجلة الطالب والفيديو ودليل املعلم. 

دليل املعلم يقدم أسئلة للمناقشة، كام يقدم أنشطة أساسية وجانبية. 

لقد تم تصميم دليل املعلم ليكون مرناً، بحيث ميكنك إعطاء الدروس 

وفقاً لجدولك وحسب الخطط التعليمية الخاصة بك.  بعض األنشطة 

ميكن أن تُنفذ يف فرتة تدريسية قصرية، والبعض اآلخر قد تُجرى عىل 

مدى عدة أيام. تغطي الدروس مختلف التخصصات وتلبي مجموعة 

متنوعة من أساليب التعليم.

تجد عىل هذا الرابط أنشطة تفاعلية إضافية للطالب:

www.ifaw.org/education-mena 

ميكن للطالب استخدام هذه األنشطة عرب اإلنرتنت ملواصلة تطبيق ما 

تعلموه من برنامج "دع الحيوانات الربية برية". يتوفر أيضاً عرب اإلنرتنت 

مجموعة تسمح للمعلمني بالتواصل مع الفصول الدراسية األخرى 

املشاركة يف هذا الربنامج.

ميكنك اختيار الدروس واألنشطة التي تود تقدميها للطالب، ميكنك مثالً 

القيام بتدريس اثنني أو ثالثة من الدروس كأنشطة رئيسية، أو ميكن 

تدريس الربنامج كامالً دفعة واحدة . إليك هذا املثال:

إرساء قواعد املناقشة األساسية: التعريف بالعالقات بني الناس . 1

والحياة الربية والتعريف بالتجارة بالحياة الربية قد يثري مشاعر 

الطالب لسبب أو آلخر. يوضح النشاط يف الصفحة 10 للمعلم 

وللطالب كيفية إجراء مناقشات راقية حتى عندما تختلف آرائهم.

التقييم األويل: قبل أن يبدأ الطالب بالوحدة، استخدم التقييم األويل . 2

لقياس مدى معرفتهم مبفاهيم الحياة الربية ومواقفهم منها. وميكن 

مقارنة النتائج ثانيًة عند انتهاء الوحدة باستخدام التقييم النهايئ. 

يتوفر دليل االستخدام يف الصفحة 13.

تقديم الوحدة: يف الدرس األول، سوف يناقش الطالب ما يعرفنوه . 3

عن الحياة الربية والتجارة بها وسوف يناقشون األسئلة األساسية 

للوحدة.

عرض الفيديو: يستند الدرس الثاين عىل الفيديو "دع الحيوانات . 4

الربية برية"، والذي تم انتاجه ليناسب الطالب الذين ترتاوح 

أعامرهم من 8-10 سنوات. الفيديو يتطرق إىل املعلومات األساسية 

لدى الطالب عن الحيوانات الربية وينميها عن طريق تعريف 

الطالب مبفهوم التجارة بالحياة الربية. بعض الدروس تقرتح إعادة 

عرض بعض أجزاء الفيديو ملواصلة املناقشة حول املفاهيم األساسية.

قراءة املجلة: بدءاً من الدرس الثالث، تُوزع املجلة عىل الطالب . 5

ملعاينة ومناقشة جدول املحتويات. يوجه دليل املعلم الطالب 

لقراءة املقاالت يف املجلة ومناقشة كل مقالة عىل حدة.  ترسخ 

األنشطة األساسية املفاهيم التي تعلمها الطالب من خالل املقاالت 

واملناقشات.  كام تتيح األنشطة اإلضافية للطالب اكتشاف وتطبيق 

ما تعلموه.

املشاريع النهائية واملشاركة الفعالة: يف الدرس األخري من الوحدة، . 6

سوف يقوم الطالب مبرشوع نهايئ. هذه املشاريع غري محددة فقد 

تكون كبرية أو صغرية كام يسمح الوقت واملوارد. ويتم تشجيع 

الفصول الدراسية ملشاركة مشاريعهم مع بقية الطالب يف املدرسة 

أو مع مجموعات املعلمني عىل اإلنرتنت.

أخربنا رأيك: بامكانك تقديم مالحظاتك أليفو حول هذا الربنامج. . 7

للحصول عىل مزيد من املعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا عىل شبكة 

االنرتنت

www.ifaw.org/education-mena      
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العالقة بني الناس والحياة الربية

إن مناقشة موضوع العالقات بني الناس والحياة الربية، وموضوع التجارة 

بالحياة الربية قد يستثري مشاعر قوية لكثري من الطالب. يناقش هذا 

الربنامج كيف يقوم الناس باستغالل الحيوانات وإيذائها وقتلها . وقد 

يدرك بعض الطالب دورهم يف تجارة الحياة الربية إذا قاموا هم أو 

أرسهم برشاء منتجات الحياة الربية أو إذا كانوا يحتفظون بحيوان بري 

كحيوان أليف.

من املهم توفري جو مريح للنقاش والحفاظ عىل الهدوء عند تدريس 

موضوعات كهذه يف الفصول الدراسية. ضع يف عني االعتبار الخطوات 

التالية قبل وأثناء تعليمك للوحدة.

االطالع	عىل	املوضوع:  قبل البدء بالوحدة، قم بجمع معلومات . 1

كافية عن تجارة الحياة الربية.  اقرأ اللمحة العامة ومجلة الطالب 

وودليل املعلم واملصادر التعليمية عىل اإلنرتنت،  وخذ بعني االعتبار 

كل املعلومات التي قد تحتاجها أثناء الدرس. من خالل جمع هذه 

املعلومات مسبقاً، سوف يكون مبقدورك اإلجابة عىل أي أسئلة 

يقوم الطالب بطرحها.

الحفاظ	عىل	الهدوء	واالحرتام	املتبادل	أثناء	النقاش: يوضح النشاط . 2

الوارد يف الصفحة 10 للطالب كيفية إجراء مناقشات راقية حتى 

عندما ال يتفق الناس مع بعضهم البعض. يحتاج الطالب إىل الشعور 

بالراحة أثناء طرح أي سؤال أو إبداء أي رأي حول هذا املوضوع، 

ومن دون الخوف من انتقاد املعلم أو الطالب اآلخرين لهم.  ذكّر 

الطالب خالل املناقشات أّن اختالف آرائهم حول موضوع معني قد 

يكون بداية لنقاش جديد يعود بالفائدة عىل جميع الطالب. أكد 

عىل الطالب أن اختالف الرأي أمر عادي وطبيعي جداً بني األصدقاء. 

من املهم أن تستجيب ألي احتداد للنقاش عن طريق إيقاف 

املناقشة قليالً، وتذكري الطالب باسرتاتيجيات الحفاظ عىل جو إيجايب 

للنقاش واحرتام اآلخرين.

دراسة	مدى	ارتباط	تالميذك	باملوضوع: اطلب من طالبك استكامل . 3

استبيان "الحيوانات األليفة يف املنزل" )صفحة 11( قبل أن تبدأ 

بتدريس الوحدة. االستبيان سوف يوفر لك معلومات هامة عن 

خربات الطالب األولية مع الحيوانات األليفة ومفهومهم عن 

الحيوانات الربية، وعام إذا كانوا قد احتفظوا أو يحتفظون بأي 

حيوانات برية كحيوانات أليفة. وهذا ميكنك منمراعاة مشاعر 

الطالب أثناء الدروس واملناقشات.
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التواصل وتبادل األفكار

إحدى أفضل الطرق التي تتيح للطالب إمكانية املساعدة يف الحفاظ عىل 

الحيوانات الربية وحاميتها من التجارة بها، هي تعليم اآلخرين عن هذا 

املوضوع.  يستطيع الطالب مشاركة ما تعلموه مع الصفوف األخرى، 

كام يستطيعون تبادل املشاريع التي نفذوها أثناء الوحدة. يقدم الدرس 

األخري من كل وحدة اقرتاحاٍت حول كيفية مشاركة املشاريع مع الفصول 

الدراسية األخرى يف املدرسة أو مع مجموعات املعلمني عىل اإلنرتنت.

مجموعات املعلمني عىل االنرتنت
تقوم املجموعات التعليمية عىل موقع الصندوق الدويل للرفق بالحيوان 

)األيفو( بإتاحة تواصل املعلمني والفصول الدراسية يف جميع أنحاء العامل. 

وميكن للمعلمني تبادل األفكار وأعامل الطلبة ومناقشة األسئلة األساسية 

للربنامج.

ملعرفة كيفية االنضامم لهذه املجموعات، تفضل بزيارة املوقع التايل:

www.ifaw.org/education-mena
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 نشاط:

إرساء قواعد املناقشة األساسية

ملحة
يرغب العديد من املعلمني والطالب يف إرساء قواعد أساسية يف صفوفهم 

لتعزيز االستامع اإليجايب واحرتام وجهات النظر املختلفة. النشاط التايل 

سيساعد الطالب عىل فهم الفكرة التالية: أن زمالئهم لن يوافقوهم دامئاً 

عىل جميع القضايا وأنه من املمكن مناقشة وجهات النظر املختلفة 

باحرتام.

من يحب املخلل؟
اطلب من الطالب إبداء شعورهم عند تناول املخلل )أو أي أطعمة . 1

ذات مذاق قوي( ميكن للطالب رسم وجه يوضح ردة فعلهم 

عند تناول املخلل أو كتابة ثالث كلامت أو جمل كاملة تعرب عن 

 شعورهم. 

قد يرسم بعض الطالب  وجهاً مشمئزاً، والبعض اآلخر سوف 

يرسم وجهاً سعيداً. بعض الطالب سيكتب كلامت أو جمالً تصف 

املخلالت باللذيذة. البعض اآلخر سيعربون عن عدم رسورهم بأكلها.

اطلب من مجموعة الطالب الذين يحبون املخلل مناقشة زمالئهم . 2

الذين ال يحبونه، وأن يرشحوا لهم  ملاذا  عليهم أن يحبوه. اطلب 

من الطالب الذين ال يحبون املخلل فعل اليشء نفسه.

بعد أن تقدم  كل مجموعة حججها، ناقش مع الطالب الفكرة . 3

التالية: الناس لن يتفقوا دامئاً مع بعضهم البعض، وهذا األمر 

مقبول. ارشح للطالب أن الناس ميكن أن يتبنوا وجهات نظر 

مختلفة، هذا ال مينع املحافظة عىل االحرتام املتبادل، فنحن لسنا 

قادرين عىل تغيري رأي الشخص اآلخر دامئاً.

املشكلة - تَُحل معاً
بعد ذلك، دع الطالب يحلون مشكلًة ما عن طريق مناقشتها. اخرت . 1

السؤال األكرث مالءمة للطالب من القامئة أدناه، واطلب من الطالب 

التفكري يف إجاباتهم عىل السؤال.

• ما هي أفضل طريقة لالحتفال بعيد ميالد ما؟	

• ما هي أفضل طريقة لجعل طالب جديد يشعر بأنه مرحب به يف 	

الصف؟

• ما هي أفضل طريقة للدراسة من أجل اختبار صعب؟	

دع الطالب يشاركون أفكارهم ويكتبونها عىل اللوح،  ثم اسألهم، . 2

عند انتقاء أفضل طريقة لعمل يشء ما  )االحتفال بعيد ميالد 

ما، َجعُل الطالب يشعر بأنه موضع ترحيب، والدراسة من أجل  

امتحان(، هل من املفيد سامع آراء اآلخرين؟

وّجه الطالب الستيعاب ما ييل: عندما تحاول حل مشكلة ما، أو . 3

التفكري يف أفضل طريقة لفعل يشء ما، فإنه من املفيد أن نسمع 

أفكار الجميع من أجل العثور عىل أفضل حل.

اطرح السؤال التايل عىل الصف: ما هي قواعد املناقشة التي يجب . 4

علينا جميعاً أن نتفق عليها يف الصف؟ اكتب إجاباتهم عىل اللوح، 

ثم اكتب قامئة يوافق عليها الجميع. القامئة رمبا تشمل:

• اإلصغاء للشخص الذي يتكلم.	

• احرتام من نختلف معه بالرأي.	

•  راِع األسبقية يف الكالم.	

علّق القامئة يف الصف، وأرش إليها أثناء قيامك بتدريس"دع . 5

الحيوانات الربية برية"
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1. هل لديك حيوانات أليفة يف املنزل؟ ما هي؟

  

  

  

2. هل كان لديك حيوانات أليفة يف املايض؟ ما هي؟

  

  

  

 3. هل رأيت حيواناً برياً من قبل؟ هل كنت قريباً منه؟ ماذا حصل؟

  

  

  

4. هل تعتقد أن أحد الحيوانات األليفة يف منزلك هو حيوان بري؟ إذا كانت إجابتك نعم، أيها؟ وملاذا؟

  

  

  

  

  

  

 الحيوانات األليفة يف املنزل
االسم _______________________________________ التاريخ ______________________________________________________

دع الحيوانات الربية برية: استبيان الطالب
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اقرأ السؤال، ثم ضع دائرة عىل اإلجابة الصحيحة.

 1. ما املقصود بتجارة الحيوانات الربية؟

أ( استغالل املوارد الطبيعية وتأثريها عىل الحيوانات الربية    

ب( حامية الحيوانات الربية حول العامل    

ج(  بيع ورشاء الحيوانات الربية أو أعضائها    

د(  تجارة الحيوانات بني املزارع   

 2. اخرت فيام ييل السلوكيات التي تساهم يف تشجيع التجارة بالحيوانات الربية:

أ(  تبني قطة من مأوى الحيوانات األليفة    

ب( رشاء فرو النمر     

ج( رشاء لوحة فنية عليها رسم الفهد    

د( إهداء صديقك حيواناً أليفاً   

 3. كيف تؤثر تجارة الحيوانات الربية عىل الفيلة؟

أ(  عدد الفيلة يتناقص، ألن الناس يقبلون عىل رشاء العاج    

ب تضاؤل مساحة املوائل الطبيعية، ألن التجار يشقون الطرق للوصول إىل الفيلة    

ج( الفيلة ليست يف خطر، ألن الناس يستخدمونها يف أداء بعض املهام واألعامل    

د( عدد الفيلة يتزايد، ألن الناس يقبلون عىل رشاء السلع املصنوعة من الفيلة   

 4. ضع دائرة حول كل الحيوانات األليفة املستأنَسة، والتي نستطيع تربيتها يف املنزل

 األسد                الثعبان               القطة

الجرو               القنفذ              السحلية

5. هل تعتقد أن الحيوان الربي يجب أن يعيش يف الربية؟ ملاذا؟

 

 

6. كيف نحافظ عىل الحيوان الربي ليبقى حيواناً برياً؟

 

 

 

8-10 سنوات

  االسم ____________________________________________ التاريخ _______________________________________________

دع الحيوانات الربية برية: التقييم األويل والنهايئ



مبادرة التواصل التعليمي13

اقرأ السؤال، ثم ضع دائرة عىل اإلجابة الصحيحة.

 1. ما املقصود بتجارة الحيوانات الربية؟

أ( استغالل املوارد الطبيعية وتأثريها عىل الحيوانات الربية    

ب( حامية الحيوانات الربية حول العامل    

ج(  بيع ورشاء الحيوانات الربية أو أعضائها    

د(  تجارة الحيوانات بني املزارع   

 2. اخرت فيام ييل السلوكيات التي تساهم يف تشجيع التجارة بالحيوانات الربية:

أ(  تبني قطة من مأوى الحيوانات األليفة    

ب( رشاء فرو النمر     

ج( رشاء لوحة فنية عليها رسم الفهد    

د( إهداء صديقك حيواناً أليفاً   

 3. كيف تؤثر تجارة الحيوانات الربية عىل الفيلة؟

أ(  عدد الفيلة يتناقص، ألن الناس يقبلون عىل رشاء العاج    

ب تضاؤل مساحة املوائل الطبيعية، ألن التجار يشقون الطرق للوصول إىل الفيلة    

ج( الفيلة ليست يف خطر، ألن الناس يستخدمونها يف أداء بعض املهام واألعامل    

د( عدد الفيلة يتزايد، ألن الناس يقبلون عىل رشاء السلع املصنوعة من الفيلة   

 4. ضع دائرة حول كل الحيوانات األليفة املستأنَسة، والتي نستطيع تربيتها يف املنزل

 األسد                الثعبان               القطة

الجرو               القنفذ              السحلية

5. هل تعتقد أن الحيوان الربي يجب أن يعيش يف الربية؟ ملاذا؟

 

 

6. كيف نحافظ عىل الحيوان الربي ليبقى حيواناً برياً؟

 

 

 

8-10 سنوات

  االسم ____________________________________________ التاريخ _______________________________________________

دع الحيوانات الربية برية: التقييم األويل والنهايئ

قد	تتنوع	األجوبة.	يجب	عىل	الطالب	دعم	إجاباتهم	بأسباب

قد	تتنوع	األجوبة.	مثال:	عدم	اقتناء	الحيوانات	الربية	كحيوانات	أليفة،	عدم	رشاء	منتجات	التجارة	الربية	وهكذا...	


