
  



ت ُل ْل َت َت َت اَت ات ِف ت ُل ْل َت اِفت   ت: َت َت ّق ُل
ت ِف َت اَت ًةت) ت( ُل لَّت َت ُّق ُل

 

 ُكُنَنا َنٓعرف َأَّن ُآْلَٓسَياك َٔ َتّعيِش إَٔ :ُآْلَٓسَياك -2
 .ّفي ُآمَياء

 َىا امِّذي ُيَساّعُد اْلسياك عنٓ امتنْقه؟ 
 َتٓيّنُك ُامْسَيَكُة َذٓيًٕ ُتَحْرُكُ ّىٓن َجاّنٍب :امّْذٓيهُ  -1

ا َعَنٓ ُامِسَ اَاةّ  ٍَ  .إَمٓ  آر َفُيَساّعُد
ا :ُامَّزَعاّنف - ََ  َكَيا َتٓيّنُك ُامَسَيَكُة َزَعانف َتٓسَتٓخّدُى

اَزَنةّ  َّ َِ مّٓنُي  ُّ   .مّٓنَتُّج
 

 ُامَّزَعاّنف
 امّْذٓيهُ 



 

 
ت ُل ْل َت َت َت اَت ات ِف ت ُل ْل َت ِّوت  : َت َت ّق ُل

رَت اًة ) تطَت َت  ( ُل لَّت َت ُّق ُل
 

 َِ   ِّ اَناا ُامِتي َتَتَنَقُه ّفي ُآمَ  َّ َي ُآمَحَي ٍّ  ُآمُ ُيّو 
يَ  َىا َِ  ؟ ُامُ ُيّو َتّ يرُ  َكٓيَف  َمّكن ّيَيةُ  ٍّ ٍَ  ُامَّذيه َأ
؟  ُامَ اّئر ّعٓندَ 

 َتٓخَتّنُف ُامُ ُيّو َاَسَب ُآمَحٓ ً :ُامَتَنُقُه ّعٓنَد ُامُ ُيّو
ا ََ َاَسَب ُامَّشٓكه  ّىَيا ُيأِّثُر ّفي َعَيّنْيّة َتَنُقّن  ُامِسرُ  َىا .َِ

؟  َذمَّك  ّفي
 

اء َكَيَصاّدو َيٓعَيَّٕنّ  َجَناَااّن مّٓنَ اّئرّ    - َّ ََ  ُامِّذي مّٓن
َيا َيٓنَ ُ   َّ َّمةٍ  ُامَ اّئرُ  َفَيٓرَتّ  ُ  ّفي َُ  .ّ ُس

- ْية َصٓدّوَية َعَضَٕا مّٓنَ اّئر 2 ّّ ُّ  َتَحْرك َق  َفَٕ  َجَناَآي
 .ّىَن ُامْتٓحّنييّ  َيٓتَعُب 

- يه َذٓيهِ  مّٓنَ اّئر3 ّّ يْ  َِ  َط ّّ ٌُ  َق َعَنٓ ّآ ّظ  ُيَساّعُد
 ُّ اُزّن َّ اآنّسَياا ّفي ُآمَ َضاءّ  َت َِ. 

- ُُ  ّآنّسَياّ ي ُامَ اّئرّ  ّجٓسً َ ٓكهُ  4  َناّوْية َطٓنَقة ُيّٓشّ 
َّمةٍ  ُآمَ َضاء َتُّشْي  َُ  .ّ ُس
- - ُجّدّ  ُامَ اّئرُ  َيَتَيَيّزُ  5 ُّ اّئَية َأٓكَياس ّ  َّ  ّفي ٍَ

 ٌّ ٌُ  َصٓدّو  .ُآآّوّتَ ّاع َعَنٓ ُتَساّعُد
 صدوٌ في ٍّائية أكياس  ّجّد ام ائر يتييّز -

 .أوت اع عنٓ تساعدٌ
 



 ُامَنَعاَىة ؟ َتّ يرُ  َٔ  مَّياَذا 
ا َ ّدين ُىَقاَوَنة ّ ُ ّل  ََ َٔ َتّ يُر ُامَنَعاىة ّْلَّْن ّجٓسَي

ا ََ ا 130 َفََي َتّّزّن .َجَناآي ََ ُطّل َجَنحٓي َِ  2كغ 
 2.5 ُىَقاَوَنة ّ ُامِنٓسر ُامِّذي َيٓ ُنُغ ُطّل َجَناَايُ .ّىتر

ِزنُ  َِ  . كغ12ىتر 
 
 
 

 ؟ ام  ريي ي ير ٔ مياذا
ُّ أٓجّنَحة َ ٓه  ُآمّ ٓ ّريي َٔ َيّ ير ّْلَّن َمٓيَس َمَدٓي

 ُُ ٌُ  زعان  َّ  مَّّذمَّك  ُامِسَ اَاة َعَنٓ ُتَساّعُد َٓ  ّىنَ  َف
 .َتّ ير َٔ  ُامِتي ُامُ ُيّوّ 

 



  

رّقت ت ُل ْل َت َت َت اَت ات ِف ت ُل ْل َت ت: َت َت ّق ُل
زًة ) فْل تقَت وًة تأَتوْل دْل شْل ًة ،تعَت تمَت  ( ُل لَّت َت ُّق ُل

 

اَناا ُامِتي َتَتَنْقُه ّفي ُامَ ِر  َّ َناَك ُآمَعّديد ّىَن ُآمَحَي ٍُ  
اٍّن إَمٓ  َآرَ  َّ ا ّىٓن َاَي ََ ِٓ ُطُر  َتَنُقّن َتٓخَتّنُف َأٓنَياُا َأ َِ .

اَناا امِتي َتَتَنْقُه ّفي امَ رْ  َّ اع َآمَحَي َّ ّّذٌ َ ٓع  َأٓن ٍَ: 

َية :ُآمّحَصاّن - ّّ يَنة َِعَضَٕا َق ّّ اّئً َط َّ  َمديُ َق
 .ُتَساّعدٌ ّىَن ُآمَعٓدِ ّ ُسٓرَعٍة َكّ يَرة

 

ّّذٌ :اْلوَنب  ُآمَكٓنَغُر  ُامِضٓ َدُع  ُآمَ َراَدة - ٍَ  َتٓقّ ُّز 
َيا  َُ ا ُآمَخٓنّ َيَتٓيّن َف ََ اَناا َعامًّيا ّ َقائَيَتٓي َّ ُآمَحَي
َياّّن َعَنٓ  ّّ َِ َيٓحَت ُل ّىَن ُآْلََىاّىَيَتٓيّن  َّ َأٓط
اّن إمٓ ُآْلَىاو َّ ْية َتدَفُ  ُآمَحَي ّّ  .َعَضٕا َق

 



  

ًَ  ُامُسَنٓحَ اة َِ  ُامِتٓيَساح َيّٓزَاُف   مَّياَذا:َزٓاً ا ُامَتَنْقهُ   َوٓ 
َيا َُ اّئً َأٓوَ َعة َيٓيّنَكاّنّ  َأَن َّ  ؟ َق
اّئً َّ  َٔ  َِ  ّ ّ ٓسّيَا ّ ُآمُيَقاَوَنة َقّصيَرة ُامُسَنٓح اة َق

ُقّف َتٓسَتّ ي ُ  ُّ َيا ُآم َّ َيا َعَنٓي َُ ٓض  ّفي ّْلََن  ُأُفّقي َىاّئه َِ
  مَّّذمَّك .ّىٓثَٕ  امّحَصاّنّ  َأٓوُجه ّىثه ُىٓنَتّص ة َمٓيَسٓ   َِ 

يَ  َٓ َيا ُامَّزٓاف إَٔ  َتٓسَتّ ي ُ  َٔ  َف َّ  .ّ ُ ٓ ءٍ  ّ 

 
 

ِٓ  ُامُثٓعَ اّن َأَىا ًٓ  َفَنٓيَس  ُامُدَِدة َأ َّ اّئً َمَدٓي َّ ًٓ  مَّّذمَّك  َق َُ  َف
يَنة ّ َثٓنّي  َيَتَنَقُنّّن ّّ ًٓ ُامَ  َُ َجاا  ّفي َأٓجَساَى ّْ َتَي
 ًٓ ٍُ  .ِّلآر َىَكاّنٍ  ّىنٓ  ُامَتَنُقهّ  َعَنٓ ُتَساّعُد

 



 

 

 

  اْل  او؟ امقرد يتسني كيف

اّئً َأٓوَ َعة مّٓنّقٓردّ  َّ  :َق
 ًّ اّئ َّ :ُآمَخٓنّ َية ُآمَق ا َقّصيَرة  ََ ُآمَ ٓرّي  مّٓنَيّٓشّي  َيٓسَتٓعّيُن َِ 
َمّكنٓ  َأٓاَياًنا َِ  ُُ ِّ  ّفي ُسٓرَعُت ُىَقاَوَنٍة  َ ّ يَيةِ  ُآمَعٓد

اَناٍا  َّ  .ُأٓآَرْ ّ َحَي
 

 ًّ اّئ َّ :ُآْلََىاّىَية ُآمَق يَ   يَنَتاّنّ  ّذَواَعاّنّ  َعنٓ  ّعَ اَوة ٍّ ّّ  َط
َيَتاّنّ  ّّ  َيٓسَتّ يُ  َأّنٓ  َىٓ ُتَّمة َعَضَٕا َىٓيُنَّءَتاّنّ  َق
َيا َيَتَسَني َّ َّمة َِ  ّ ّخَ ة ُآْلَٓ َ او ّ  َُ  .ُس

 
 


