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 .الفصل الى دافئ نسيم فدخل النافذة فتح ثم جدًا، حارة الدراسي فصلنا غرفة إن: سيمون قال

ضاِءإنَُّه من الُمضحِك أْن تفتَح المدرسُة أبواَبها على الرغم من عدم انق : "استرعت اآلنسة باتل انتباَه طلبتها وقالت
 .سألِت اآلنسُة باتل الُطالب"أيُّها الُطالب، ماذا يعني لكم فصُل الصيف؟". "فصِل الصيف

.، وضحَك الطالب"أالَّ نكوَن في المدرسة"قال سيمون

 ".االستحماُم في البرآِة يجعُلني أفكُر في فصِل الصيف: "رفَع دنيس إصبَعه وقال

،"ترة العشاء ويمكنني أْن ألعَب هناك، هذا ما يعنيه لي فصُل الصيفال تزاُل الشمُس مشرقًة في الخارج بعد ف"
.قالت أنيتا

 ". تذآرُني مشاهدُة العديِد من األزهار، والنحل، والفراشاِت في الحديقِة بفصِل الصيف"أضاَف سيمون 

 محفوظة الحقوق جميع   –)  (UCAR الجوية لألبحاث الجامعية المؤسسة  2006® 
  2 صفحة

إن أحد مشاريعنا خالل هذه السنة الدراسية هو إجراء اختبار . " قالت اآلنسة باتل" مالحظة ممتازة إنها"
علمي حول آيفية تغّير حديقة مدرستنا خالل فصل الصيف، وفصل الخريف، وفصل الشتاء، وفصل 

 . أضافت السيدة باتل" دعونا نذهب إلى الخارج اآلن آي نراقب الحديقة في الصيف. الربيع
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.خرج الطلبة إلى الحديقة لتدوين مالحظاتهم

.سيمون ، قال"إنني أشم رائحة أزهار"

."أيعرف أحدآم أين ذهبت أنيتا؟ لقد آانت هنا منذ قليل ولكني ال أراها اآلن. "، قال دنيس"إنني أسمع تغريد الطيور"

وحينما توجهت إلى المقعد الذي آانت. تجولت اآلنسة باتل حول الحديقة حتى ترى ما يدونه الطلبة في دفاتر يومياتهم
 ".وعة، يا أنيتا، إنني أحب هذه التفاصيل التي تكتبينها في مخطط رسم الطائر الطّنانيا للر"أنيتا جالسًة عليه، قالت 

اه! هذا الطائر لطيف جًدا، يا آنسة باتل. "رفعت أنيتا عينيها المشعتين بنظرة متألقة اسمعي الحفيف الذي تصدره جناح
ذه الدرجةآما أنن! لم تكن لدي أدنى فكرة بأن الطيور الطّنانة تحدث هذا الضجيج – ى ه ي لم أآن أعلم بأنها صغيرة إل
!"إنَّ هذا الطائر أصغر من قبضة يدي–

! ها نحن نعود من جديد:" رفع سيمون عينيه عن دفتره وقال
لقد آانت أنيتا تتحدث دائمًا في السنة الماضية عن الكائنات 

أعتقد أنها سوف تتحدث هذه . الحية الموجودة داخل التربة
 ." الطنانةالسنة عن الطيور
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 .في صبيحة أحد أيام الخريف بعد عدة أشهر، رآضت أنيتا مسرعًة إلى الفصل بحًثا عن اآلنسة باتل

.قالت اآلنسة باتل" تبدين منزعجًة يا أنيتا، ماذا بك؟"

 !".لقد اختفوا"أجابت أنيتا

.سألت اآلنسة باتل"من الذي اختفى؟"

م في بعض   . م للمرة األولى في حديقتنا، آنت أراقبهم آل يوممنذ أن رأيته! الطيور الطّنانة" ان بجانب وآنت أراه األحي
د. األزهار وأحياًنا أخرى وهم يلقمون طعامهم، ولكنني آنت دائًما أراهم في مكان ما ة؟ لق وُر الطّنان ن ذهبت الطي ى أي إل

.قالت أنيتا باستغراب!"مّرت ثالثة أيام منذ آخر مرة رأيتهم فيها

دة. "، قالت اآلنسة باتل بهدوء بينما آان الجرس يقرع والطلبة يدخلون الفصل"دئي من روعك، يا أنيتاه" لست متأآ
ار سؤال عن. مما حدث للطيور الطّنانة، ولكن سؤالك يأتي في الوقت المناسب    وم باختي ذا الي ة ه وم الطلب سوف يق

 ".أعتقد بأن ذلك سوف يكون مفيًدا لبحثنا.نةأخبري الفصل عن لغز اختفاء الطيور الطّنا.بحثنا العلمي
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ا". "صلي الصيف والخريف   قمنا بتدوين مالحظات في حديقتنا خالل ف: "بعد الظهر، جمعت اآلنسة باتل الطلبة وقالت م
ار        بعض األفك اتكم للخروج ب اتر يومي ا؟ استخدموا دف ا. هي التغييرات التي الحظتموه ار سؤاًال لبحثن دها سوف نخت وبع

".العلمي

ارهم في جدول           ل تسجل أفك ا آانت اآلنسة بات ئلة، بينم .قام الطالب واحًدا بعد اآلخر بوصف مشاهداتهم وطرح األس
م. إنني قلقة على الطيور الطّنانة: "تا يدها وقالتبعد ذلك رفعت أني لقد آانوا دائًما في الحديقة أوعلى المعلف، ولكنني ل
 ".أرهم منذ ثالثة أيام

يس، ذلك  "أجاب دن ا آ دون؟           ! وأن م يبتع ديقتنا وجعله ر في ح د تغي ا ق يًئا م ان ش ي أتساءل إذا آ يعهم" إن ة جم م الطلب همه
.تاموافقين على ما قاله دنيس وأني

ا" دنا السؤال المناسب لبحثن ا وج دو أنن ًنا، يب ِت اآلن. حس ا اختف ة ولكنه ة في الحديق ور الطّنان ة، آانت الطي ي البداي .ف
".سوف نناقش سبب رحيلها وإلى أين ذهبت
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 .، قال دنيس"يجب علينا أن نبذل بعض الجهد لإلجابة على هذا السؤال"

.، وافقت أنيتا"علينا جميًعا أن نسعى جاهدين لمعرفة الجوابيجب"

ي         . انقسم الطلبة إلى ثالث مجموعات ر الحاسب اآلل ى اإلنترنت في مختب ا عل وتوجهت مجموعة. بحثت مجموعة أنيت
ى معلومات من الكتب والخرائط      د      . دنيس إلى مكتبة المدرسة للحصول عل ائل بالبري ا أرسلت مجموعة سيمون رس فيم

 . اإللكتروني إلى األصدقاء واألهل في الريف لمعرفة إذا ما آان لدى أي منهم معلومات عن هذه الطيور الطّنانة
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ابيع، آانت آل مجموعة متحمسة حينما قارن الطلبة نتائج أبحاثهم بعد بضعة أس
 . جًدا لما توصلت إليه

ة م معلوم ذآر أه ل من آل مجموعة أن ت ا  طلبت اآلنسة بات قالت. توصلت إليه
ا، ديقتنا   "أنيت ى ح أتي إل ة ت ور الطّنان ن الطي وع م م أي ن ا اآلن نعل ا. إنن إنه
ذا! الطيور الطّنانة حمراء الرقبة تسمى الذآر البالغ فقط تكون رقبته حمراء، وله

 ". سميت بهذا االسم

ا     "بعد ذلك قال دنيس موضًحا،  اجر جنوًب ة ته ور الطّنان ذه الطي ى لقد علمنا أن ه إل
ا الوسطى   لفيانيا. المكسيك وإلى دول أخرى في أمريك ا في بنس ادر منطقتن ا تغ إنه

".بحلول شهر أآتوبر وال تعود حتى الربيع

     مدرستنا 
   بنسيلفيانيا  في
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ة     ات المتحدة األمريكي .وأخيًرا جاء دور مجموعة سيمون، فقالوا أنهم تحدثوا مع األهل واألصدقاء في جميع أنحاء الوالي
ا            اطق أيًض ك المن د هاجرت من تل ة ق راء الرقب ة حم ور الطّنان يعيش"، وأضاف سيمون  . وقد علمت المجموعة أن الطي

ا            ا لمنطقتن ابيع من مغادرته د بضعة أس اك بع ان هن ر طّن د رأى آخر طي ذلك. عمي بيل في والية آارولينا الجنوبية، وق آ
راء ة حم ور الطّنان ا إذا آانت الطي ة م تاريكا لمعرف أرسلنا أيًضا رسالة بالبريد اإللكتروني إلى ابن عمنا أرنستو في آوس

 ".الرقبة تعيش هناك في فصل الشتاء

أملون. آان الطلبة متشوقين جًدا لتلقي جواب أرنستو    انوا ي وآ
 .أن يتمكن أرنستو من مساعدتهم على حل هذا اللغز
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ا الطالب   "في آوستاريكا قال األستاذ تشافيز معلم أرنستو لطلبته،  ومكم أيه الًة. طاب ي د تلقى أرنستو رس لق
 !"إنهم يطلبون منَّا إجراء بعض األبحاث لهم.طلعنا عليهامن ابن عمه في الواليات المتحدة يريد أن ي

ي بصوت عالٍ       د اإللكترون رأ أرنستو البري بعض المشاهدات في الخارج. "ق ام ب ا القي ن عمي يطلب منَّ إنَّ اب
ا       ى هن د هاجرت إل ة ق راء الرقب بانية هو. لمعرفة ما إذا آانت الطيور الطّنانة حم ة األس ور باللغ ذه الطي اسم ه

 .فإذا عثرنا عليها، يريد منا سيمون أن نخبره بما تفعله هذه الطيور هنا". ليبري غاريانتا روبيآو"

افيز،   تاذ تش م األس ارج"ابتس دث خ ا يح د عم تعلم المزي ازة ل ة ممت ذه طريق ون ه وف تك س
دعونا نأخذ. وآمل أن نتمكن أيًضا أن نتعلم من سيمون عن طبيعة الحياة في منطقته! مدرستنا
 . يومياتنا ونذهب إلى الخارج لنسجل فيها ما نجده دفاتر
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ا            ات التي رأوه ة، واألشجار، والنبات ار المختلف ات من األزه ة بأخذ عين ا. عندما وصلوا إلى الخارج، قام بعض الطلب آم
 !لطّنانةورأى سيمون وبعض الطلبة اآلخرين عدًدا من الطيور ا.سجل الطلبة اآلخرون درجة الحرارة الخارجية

ك ي وصفهم لتل ة ف جيل مالحظات دقيق ة بتس ام الطلب ذلك ق تاريكا، ل ي آوس ة ف ور الطّنان ن الطي ة م واع مختلف يش أن تع
 . وعِلَم الطلبُة أنَّ ذآر الطيور الطّنانة حمراء الرقبة البالغ تكون رقبته حمراء.الطيور

ة ت   راء الرقب ا     وفي النهاية، الحظ الطلبة أن الطيور الطّنانة حم رة الالنتان التقطوا صورة للطائر  .لعق الرحيق من زه
 .آي يتمكنوا من إرسالها إلكترونًيا إلى سيمون ليخبروه بأن الطيور الطّنانة موجودٌة فعًال في منطقتهم

 . بعد االنتهاء من المالحظات، ذهب الطلبة إلى الفصل لتدوين بياناتهم وإرسال بعض المعلومات إلى فصل سيمون
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ل           ارد في فصل اآلنسة بات تاء ب وم ش ان ي ات المتحدة، آ ارغ. في الوالي ة الف ور الطّنان ّدُق في معلف الطي ا ُتح وآانت أنيت
.المغطى بالثلوج

ي         رفع ده اإللكترون د بري ان يتفق ا آ ي بينم ل   . "سيمون عينيه عن شاشة الحاسب اآلل ا آنسة بات د! ي ذا البري ى ه أنظري إل
تو ن أرنس و م تلمته للت ذي اس ي ال دوًال. اإللكترون ا ج دوا لن ة، وأع راء الرقب ة حم ور الطّنان له الطي ة فص د رأى طلب لق

.!"بمالحظاتهم، حتى إنهم أرسلوا لنا صورًة للطائر

ا في"قال دنيس، . تجمع الطلبة حول سيمون لمشاهدة المعلومات ه هن ا هو علي ًة بم اك مقارن ا هن ا تماًم اخ مختلًف دو المن يب
".فصل الشتاء

.قالت أنيتا"هل تعتقد أنهم يعلمون مدى اختالف المناخ هنا؟"

 .قال سيمون".يجب علينا إرسال جدول يوضح حالة الطقس في فبراير في منطقتنا"

17 صفحة  
 محفوظة الحقوق جميع   –)  (UCAR الجوية لألبحاث الجامعية المؤسسة  2006® 



 محفوظة الحقوق جميع   –)  (UCAR الجوية لألبحاث الجامعية المؤسسة  2006® 
18 صفحة  



19 صفحة  
 محفوظة الحقوق جميع   –)  (UCAR الجوية لألبحاث الجامعية المؤسسة  2006® 



ة          ة التالي ى مدى األشهر القليل ادل الرسائل عل ة في تب ى تلقي صور ا       . استمر الطلب ا تتشوق إل ا دائًم وروآانت أنيت لطي
.لقد آانت تفتقد تلك الطيور. الطّنانة حمراء الرقبة

ة تأآل!" آن يقًظا"ذات يوم، تلقى سيمون بريًدا إلكترونًيا من أرنستو يقول فيه راء الرقب ة حم لقد آانت الطيور الطّنان
ا    . الكثير من الحشرات بدًال من الرحيق أ لرحلته ا تتهي ة نحو الشمال   وقد علمنا بأن السبب وراء ذلك هو أنَّه م. الطويل ل

ا         تكم قريًب ة بعضها في منطق ى وشك رؤي م عل ا! يتبَق منها هنا اآلن إال القليل، ولذلك نعتقد أنك ا بم نكم إخبارن نرجو م
".يحدث

تكم؟   "وآتب أيًضا في رسالة البريد اإللكتروني، ار؟" "هل هناك أية أوراق على األشجار في منطق هل تفتحت األزه
".لى طعام ومأوى ونحن نريد أن نطمئن عليهاالطيور تحتاج إ

 ".ال أظن أنني رأيت الكثير منها"قالت أنيتا،"هل نمت آمية آافية من األزهار حتى اآلن؟"

، أجابت اآلنسة"دعونا نخرج آل يوم حتى نتمكن من معرفة متى تظهر البراعم على األشجار ومتى تصل الطيور"
".لكن علينا أن نكون صبورينأعلم أن هذا األمر صعب، و. "باتل

 ". يا أوالد، لدي شعوٌر بأننا سوف نتمكن من إجابة جميع أسئلة بحثنا قريًبا"ابتسم دنيس،
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ى األشجار       و عل تح واألوراق الخضراء تنم ار تتف وفي. على مدى األسابيع القليلة التالية، بدأ الطلبة برؤية األزه
اتأحد األيام المشمسة ات ويجمعون معلوم ار والحيوان ، آان الطلبة منتشرين في أرجاء الحديقة، يرسمون األزه

ين. عن الطقس في غرفة أجهزة القياس ا سمعت صوت طن روم حينم ة في رسمها لشجيرة الك آانت أنيتا منهمك
!وفي الحال علمت أنه طائر طّنان.عاٍل

 . آانوا مبتهجين جًدا ويقفزون من شدة الحماس.إلى أنيتاوأسرع الطلبة الباقون. ، قالت أنيتا!"لقد عادت"

 ".دعونا نرسُل بريًدا إلكترونًيا إلى أرنستو ورفاقه نخبرهم بوصول الطيور بأمان"أضاف سيمون،

ا        "قالت اآلنسة باتل بصوٍت عاٍل،  ى هن ة إل ور الطّنان ودة الطي اذا حان الوقت لع .اآلن أصبح بإمكاننا أن نعرف لم
 ". دفاتر يومياتكم الفصلية جميع المعلومات التي تحتاجون إليها لحِل هذا اللغزلديكم في
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ن الف     ات ع ة معلوم جل الطلب ي، س ة الفصل الدراس ي غرف ولف ص
لها. والطيور الطّنانة وقامت اآلنسة باتل بتعليق المعلومات التي أرس

ى لوحة الفصل       تاريكا عل ة عن آوس د. أرنستو وزمالؤه الطلب م بع ث
.ذلك تراجع الجميع إلى الخلف لرؤية المعلومات الكاملة

ى ا ا للتوصل إل ة مًع َل الطلب ذاعم ن مشروع البحث ه تنتاجات م ور الل. س ت الطي د آان تق دما آان ديقتهم عن ي ح ة ف طّنان
تهم إال. األزهار والنباتات األخرى مثمرة وآانت الحشرات وفيرة اء في منطق ة ال تستطيع البق ور الطّنان وا أن الطي لقد اتفق

.في حالة توفر الغذاء الكافي والمأوى

23 صفحة  
 ظةمحفو الحقوق جميع   –)  (UCAR الجوية لألبحاث الجامعية المؤسسة  2006® 



ل   "لقد قمتم بعمل رائع" درآون. "، قالت اآلنسة بات هل ت
نة   ذه الس اء ه تم علم م آن ات،! أنك جلتم مالحظ د س لق

ي ائج الت وطرحتم سؤاًال، وجمعتم معلومات، وتبادلتم النت
تنتاجات   عتم اس ا، ووض لتم إليه ًدا. توص ورة ج ي فخ إنن

 ".كمب

ًرا  "ابتسمت أنيتا وقالت،  ذلك آثي رة أخرى في الخريف. لقد استمتعنا ب اجر م ة سوف ته ور الطّنان رغم من أن الطي ى ال وعل
.القادم، إال أنها سوف تعود دائًما في الربيع
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 .لبة مشغولين بحزم أدواتهمآان الط.بعد انقضاء بضعة أسابيع، آانت العطلة الصيفية على وشك أن تبدأ

.، قال سيمون وهو يفتح النافذة"إن غرفة فصلنا الدراسي حارة جًدا"

 . وتوقفت عما آانت تفعله.نظرت أنيتا عبر النافذة إلى الخارج ألن شيًئا لفت انتباهها

ديك فصلهل ما زلِت تبحثين عن الطيور الطّنانة يا أنيتا؟ إنِك تعلمين أنها موجودة هن"صرخ سيمون،  اك ول
 ".الصيف بأآمله لمشاهدتها

ق   ا بري رة     . "التفتت أنيتا وفي عينيه ذه الم ه شيٌء مختلف ه ون. ال، إن يَض الل ا طويًال أب و خًط د رأيت للت فق
...".وإّني أتسال ما هذا يا ُترى. يسير خلف طائرة في أفق السماء

ى أن نجتمع. جديد رباه، ها هي تعود من"وضع سيمون يَدُه على مقدمة رأسه وقال، يا أنيتا، يجب علينا االنتظار إل
!"مرة أخرى خالل السنة الدراسية القادمة لإلجابة على هذا السؤال

ت،  ل وقال ة بات د"ابتسمت اآلنس ذا أآي لحسن الحظ سوف. ه
 ".نجد دائًما أشياء ندرسها

26 صفحة  
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 :مالحظات للمعلم

 ؟)الفينولوجيا(ما هو علم المناخ األحيائّي 
ة التي ة في البيئ رات الموسمية والمناخي ا مع التغيي ة وتكييفه ات الحي ين الكائن ة ب علم الفينولوجيا هو دراسة العالق

ا يش فيه را. تع مل التغيي ار،تش قوط األمط اء الضوء الشمسي، وس رة بق وم أو فت ي طول الي ر ف مية التغيي ت الموس
ة األخرى   . والحرارة، والعوامل األخرى للتحكم في الحياة ة(وتشمل األمثلة على الظواهر األحيائي دًثا أو حقيق ا ح إم

ي       ) تشعر بها الحواس ا يل اخ م ول   :في التجاوب مع الفصول والمن ات، اخضرار وذب ور وهجرة   النبات اثر، الطي وتك
 . الخ، األسماك

 لماذا ندرس علم الفينولوجيا؟
ة    لنظام األرضتدمج دراسة علم الفينولوجيا األجزاء المختلفة  ؤثر في دورات األرض المختلف ا(؛ فهي تتأثر وت بم

خ  ة، ال اه، ودورة الطاق ك دورة المي ي ذل ات آم ). ف ات أو الحيوان ي النبات رات ف تخدام التغي ن اس ريمك ر للتغي ؤش
ذ، وهي.المناخي بًيا وسهلة التنفي ثمن نس ة رخيصة ال آذلك فإن آل من مالحظة وأجهزة قياس التغييرات المناخي

فصول السنة في مناطق خطي العرض 
 المنتصفين مقارنة بالمناطق االستوائية

في الواليات المتحدة  GLOBEتقع مدرسة . ن جغرافيتين مختلفتين من العالمتدور أحداث هذا الكتاب في منطقتي
 .في آوستاريكا ذات المناخ االستوائي GLOBEوهي متوسطة االرتفاع فيما تقع مدرسة

بتأثير قوي على تحديد الظروف الموسمية واألنماط فيما يتعلق بالعوامل البيئية والمناخية آتساقطخط العرض يمتاز
ى. ر والحرارةاألمطا ونظًرا إلى التغييرات في مدة بقاء وتوجيه الطاقة الشمسية على األرض، يمكن توزيع العالم إل

ة         . ثالث مناطق مختلفة توائية، والمعتدل اطق االس ا في المن د يكون مختلًف خط(وبناًء على ذلك، فإن الفصل الواحد ق
 . ، والقطبية)العرض المنتصف
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 الطيور الطّنانة حمراء الرقبة والهجرة
وليبري    ـ آ بانية ب ا يعتبر الطائر الطّنان من فصيلة الطيور الطّنانة حمراء الرقبة والذي يعرف في اللغة اإلس غارغانت

الف االصطناعية. روبي، األآثر انتشاًرا مقارنة بجميع فصائل الطائر الطّنان ى المع ا إل ور طوًع أتي هؤالء الطي وي
وتعتبر هذه الفصيلة من فصائل الطائر الطّنان مخلوقات مذهلة ويمكنها أن تسترعي. ويمتازون بصبرهم مع اإلنسان

 . البحث العلمي واالستكشافتوجهها إلى/الطالبة وأن توجهه/انتباه مخيلة الطالب

ذه ار وتنتشر ه ق األزه ى الحشرات ورحي ور عل ذه الطي ات ه وتقت
دا، ومن الساحل الشرقي ا بكن الفصيلة من أمريكا الوسطى إلى ألبرت

رى   ذه. للواليات المتحدة األمريكية إلى وسط السهول الكب اثر ه وتتك
دة األمريك  ات المتح رقية للوالي ة الش ي المنطق وبالفصيلة ف ة وجن ي

ا       اة بنم ى قن ا إل ادًة في(آندا، وفي موسم الشتاء من المكسيك جنوًب ع
ي  يج األمريك احل الخل اذاة س دا وبمح وب فلوري ة). جن ين الخارط تب

ع الفصائل    ر. على اليسار توزي ور دون توقف عب ر بعض الطي تطي
يكية   ى األرض المكس ور أخرى عل ر طي ا تطي يك؛ فيم يج المكس .خل

الهجرة شماًال ويرى العلماء أن دأ ب ة  تب الطيور الطّنانة حمراء الرقب
ي رات ف بب التغيي م الخريف بس ي موس ا ف ع وجنوًب م الربي ي موس ف

ذه الفصيلة السنة. طول اليوم اذا تمضي ه دين لم والعلماء غير متأآ
ا الوسطى اء في أمريك دًال من البق بأآملها مهاجرًة من مكان آلخر ب

 . ان األخرىمقارنة بفصائل الطائر الطّن

 لمزيد من المعلومات 
ة راء الرقب ة حم الطيور الطّنان اء الخاص ب م األحي ن عل ات والصور ع ن المعلوم د م ى المزي ن الحصول عل يمك

ع     ر موق ة عب ي    www.rubythroat.orgوحياتهم البيئي ع اإللكترون ى الموق /www.learner.org/jnorth، وعل
ورث   ورني ن اص بج ة له  : الخ ة عالمي ي دراس لوه ة دلي مية، أو مطالع رات الموس ة والتغيي ات البري رة الكائن ج

GLOBE للمعلمين، الفصل الخاص باألرض آنظام على موقعwww.globe.gov. 
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29 صفحة  

 التكّيف
هو المالءمة العضوية التي من خاللها يستطيع الكائن الحي أن يتأقلم مع الظروف الجديدة في البيئة

 على مدى عدة أجيال

 نظام األرض
ا         ك الغالف الجوي، وغالف األرض الم ا في ذل ة األرض، بم ةالعناصر التي تشكل بيئ ئي، والطبق

ة ة الترابي ة الخارجي خرية، والطبق ة(الص دة  )الترب ة المتجم د(، والطبق وي،)الجلي الف الحي ، والغ
ات ة  (والعملي ة األرضية الحيوي ل الكيماوي اه، والعوام ة، ودورة المي ذه) دورة الطاق مح له ي تس الت

 العناصر بالتفاعل

 االستوائي
منهالمنطقة الواقعة في خط االستواء أو قريبة

 )فقد االخضرار(الذبول 
 و حينما تسقط أوراقها في نهاية موسم النمو/حينما تبدأ النباتات مرحلة تغيير ألوانها أو

 االخضرار
أوراق عشبية جديدة، وتورد : على سبيل المثال(حينما تبدأ النباتات بالنمو من جديد

)البراعم، وطول أوراق الشجيرات واألشجار

 خط العرض
افة  و المس تمه تواء؛ وي ط االس ن خ مال م وب أو الش ى الجن ع إل ن األرض يق زء م ة ألي ج الزاوي

احتساب أي منطقة على األرض بالقياس إلى مسافتها من خط االستواء

 خط عرض منتصف
درجة60إلى30خط العرض الواقع عموًما ما بين
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 الهجرة
ذاء        اد الغ و، أو إيج اثر، والنم وهي في الغالب(انتقال أي حيوان من منطقة ألخرى من أجل التك

 )رحلة موسمية من وإلى منطقة في موسم معين وعلى امتداد طريق واضح

 علم الفينولوجيا 
يشدراسة العالقة بين الكائنات الحية وتكييفها مع التغييرات ال ة التي تع ة في البيئ موسمية والمناخي

ار،. فيها و األزه ور والفراشات، ونم ا هجرة الطي م الفينولوجي ومن أمثلة الظواهر التي يدرسها عل
 . ويشمل علم دراسة الظواهر النباتية االخضرار والذبول. وتكاثر األسماك

 قطبي
 .درجة 60بي من خط العرض مناطق األرض التي تقع إلى جهة أحد القطبين الشمالي أو الجنو

 الدورة الموسمية
 التعاقب االعتيادي السنوي لمواسم الشتاء والربيع والصيف والخريف

 

 انقالب الشمس
حينما تكون الشمس في أقصى مسافة لها بعيدة عن خط االستواء، ما يؤدي إلى حصول أطول يوم في

.نصف الكرة وأقصر يوم في النصف اآلخر

 استوائي
.درجة عرض شمال أو جنوب خط االستواء 30ض التي تقع ما بين صفر درجة ومناطق األر
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مهو برنامج تعليمي وعلمي عملي عالمي يجمع الط GLOBEبرنامج الم لدراسة عل ع أنحاء الع لبة والمعلمين والعلماء من جمي
د من. واألهداف األساسية للبرنامج هي تحسين تعليم العلوم، ونشر التوعية البيئية، وزيادة فهم األرض آنظام . نظام األرض لمزي

  www.globe.govالمعلومات، زوروا موقعنا على اإلنترنت 

 . ئية لتعريف طالب المرحلة االبتدائية بدراسة علم نظام األرضللمرحلة االبتدا GLOBEصمم برنامج 
 وحدة تعليمية تتألف من خمسة أجزاء تتناول علم نظام األرض والمواضيع المتعلقة به، ومنها الطقس، GLOBEحيث يشكل 

فة الفصل الدراسي تستكمل المحتوى العلميويشتمل آل جزء منه على آتاب قصصي بمحتوى علمي، وأنشطة للتعلم في غر. والماء، والفصول، والتربة 
ى. وتستكشف الكتب القصصية عنصًرا من عناصر نظام األرض       . لكل آتاب، ومالحظات للمعلم يح األنشطة الصفية الفرصة للطالب للتعرف عل وتت

را      ارات الرياضيات والق ق مه ة تطبي ى. ءةالتقنيات بشكل مفيد، وتزودهم بالفهم األساسي ألساليب البحث، وآيفي ا عل ات، زوروا موقعن د من المعلوم لمزي
www.globe.gov/elementaryglobeاإلنترنت

 المساهمون في الكتاب واألنشطة التعليمية
في المؤسسة الجامعية لألبحاث GLOBE يعمل لدى مكتب برنامج *

 ، بولدر، آولورادو(UCAR)الجوية 

 * بيكا هاثاواي :منسق المشروع
 *ساندرا هندرسون. د :نامجمدير التعليم في البر

 :تأليف
 *بيكا هاثاواي

 ، مايبل غروف أليمنتري، غولدن، آولورادوآيري زارلينغو

 :الرسوم
 *ليزا غاردينر.د

 :التخطيط والتصميم
 *ليزا غاردينر. د

 ، غرافيك ديزاين سيرفسز، غولدن، آولورادوغاري لودفيغ

 :مراجعة المحتوى العلمي
 بيل هيلتون

نتر فور بايدمونت ناترل هيستري، يورك، آاروالينا هيلتون بوند س
 الشمالية

 بيغي ليمون. د
 *GLOBEالمرآز القومي لألبحاث الجوية و

 ألينا سبارو. د
 جامعة أالسكا، فيربانكس، فيربانكس، آالسكا

 :المراجعة
 جامعة تكساس آيه أند أم، آوربس آريستي، تكساسمارغريت بوليك، . د

 للتعليم أند آوت ريش، بولدر، آولورادو UCAR مكتبتريزا إيست بيرن، 
 *سوزان غاالغر. د
 *ساندرا هندرسون. د
 *تيريزا آنيدي. د

االبتدائية، آوربس آريستي،  Ella Barnesمدرسة سوزي الندآويست، 
 تكساس

أن أو أيه أيه، واشنطن دي-، المؤسسة الجامعية لألبحاث الجوية جون ماآلوآلين
 سي
 ، تي إي آر سي، آامبردج، ماساتشوستسسهارولد ماآوليام. د

 *آيرستن مايماريس
 االبتدائية، آوربس آريستي، تكساس Ella Barnesمدرسة ستيفاني مسكي، 

 ، تي إي آر سي، آامبردج، ماساتشوستسغيليان بوتيك. د
 *غاري راندوف

 االبتدائية، آوربس آريستي، تكساس Ella Barnesمدرسة روبيرتا سيول، 
 ، مدرسة بوناهو، هونولولو، هاوايوراشارون سيك. د
 *شيال يول. د

:تدقيق النصوص

 رينيه مونوز
، مكتب التعليم، بولدر، )UCAR(المؤسسة الجامعية لألبحاث الجوية 

 آولورادو
 أناليز آالهون

، مكتب التعليم، بولدر، )UCAR(المؤسسة الجامعية لألبحاث الجوية 
آولورادو

.غيليان بوتيك بتطوير األنشطة التعليمية المتعلقة بهذا الكتاب قام آل من هارولد ماآوليامس و

ع GLOBE، ينوه برنامج GLOBEلمكتب برنامج ) ناسا(باإلضافة إلى الدعم المالي المقدم من اإلدارة الوطنية للطيران والفضاء ا في مطل ه ناس ذي طورت وم نظام األرض ال وم عل بمفه
دارس           والذي أدى إلى تغيير جذري (التسعينات وم األرض في الم دريس عل ة ت ة وآيفي ة إجراء البحوث العلمي وه   ). في آيفي ذلك ن اء والمهندسين في GLOBEوآ د من العلم ود العدي بجه

 .الواليات المتحدة األمريكية وحول العالم لربط الطلبة والمعلمين واألهالي ببحوث نظام األرض التي تجرى حالًيا والمهام المتصلة بها

رف المؤ ة   تش اث الجوي ة لألبح ة الجامعي ى إدارة) UCAR(سس ورادو عل ة آول ة والي وجامع
ران والفضاء، والمؤسسة GLOBEوتمّول برنامج . GLOBEبرنامج  ة للطي الوآالة الوطني

.الوطنية للعلوم، ووزارة الخارجية األمريكية

      31 صفحة
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الطيور تحب أنيتا  

ا م صوًرا له ا، وترس ا تراقبه ام. إنه د أي ي أح ن ف ولك
امض   كل غ ور بش ت الطي ف، اختف ف. الخري يكتش

ت اذا ذهب م لم يس، وزمالؤه ا، ودن يمون، وأنيت س
 .دالطيور الطّنانة ومتى ستعو

آثيرًا الطنانة    

™ 

 سيمون

    أنيتا

.للمرحلة االبتدائية GLOBEهذا الكتاب هو أحد خمسة آتب في وحدة برنامج 
وهو. والبرنامج مصمم لتعريف طالب الصف الرابع االبتدائي بدراسة علم نظام األرض

عبارة عن وحدة تعليمية تتألف من خمسة أجزاء تتناول علم نظام األرض والمواضيع
ويعتبر المحتوى العلمي للكتب. لمتعلقة به، ومنها الطقس، والماء، والفصول، والتربةا

تمهيًدا لتعلم اإلجراءات العلمية التي يعتمدها البرنامج، وتعطي الطلبة تعريًفا مفيًدا
بالتكنولوجيا، وفهًما أساسًيا ألساليب البحث، وتعريًفا بكيفية تطبيق

ويشتمل آل آتاب على. مهارات الرياضيات والقراءة 
.أنشطة عملية تساعد الطلبة على التعلم واالستكشاف 

لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا على اإلنترنت 
 www.globe.gov/elementaryglobe

 دنيس
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