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نتشاطر العامل مع الجميع –
الحيوانات ونحن
املقدّ مة:
طلب املرحلة االبتدائية عىل تطوير مشاعر االحرتام
تعليمي م ّجا ّين مص ّمم ملساعدة اّ
"الحيوانات ونحن" برنا َمج
ّ
كل الكائنات الح ّية ،وكيف ّية عمل فارق يف الحيوانات.
والتعاطف لديهم تجاه ّ

الجمهور الهدف:
هذا الربنا َمج مص ّمم لالستخدام مع األطفال من رياض األطفال حتّى الصف الخامس ،ونحن ندعو املعلّمني إىل تكييف
لطلبهم بشكل مح ّدد.
حسب ما يجدونه مالمئًا اّ
التوجيهات واألنشطة املقرتحة َ

أهداف الربنا َمج:
"الحيوانات ونحن" مص ّمم لتحقيق األهداف التالية:
تستحق اهتاممنا واحرتامنا وحاميتنا.
• تعزيز فهم الطلاّ ب لحقيقة أ ّن الحيوانات كائنات ح ّية لها مشاعر وأنّها
ّ
• مساعدة الطلاّ ب عىل متييز أ ّن الحيوانات غال ًبا ما تخترب االحتياجات واملشاعر نفسها التي من ّر بها ،ما سيساعدهم
عىل تطوير مشاعر التعاطف مع الكائنات الح ّية األخرى.
• متكني الطلاّ ب من تقدير السامت والقدرات الرائعة للحيوانات.
تغيت نظرة البرش إىل الحيوانات وتط ّورت مع زيادة معرفتهم بالحيوانات.
• مساعدة الطلاّ ب عىل فهم كيف رّ
• متكني الطلاّ ب من خالل مساعدتهم عىل متييز التط ّورات التي أحرزناها كمجتمع لالبتعاد عن استخدام
الحيوانات ،باإلضافة إىل تعريفهم بطرق لتح ّمل مسؤولية مساعدة الحيوانات يف حياتها.
سلسلة الدروس بلطف من موقع teachkind.org
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الدرس األ ّول – الحيوانات تشبهنا
الجزء  :1القاعدة الذهبية وأنت
رصف بنا ًء عىل
لهذه الف ّعاليّة يت ّم عرض خمسة مواقف عىل اّ
الطلب ينبغي عليهم أخذ قرار فيها ،وذلك من خالل الت ّ
الطلب تح ّدي اتّباع القاعدة الذهبية.
فهمهم الحتياجات ومشاعر الحيوانات .سيواجه اّ
تحب لنفسك" عىل اللّوح ومراجعتها مع
حب لآلخرين ما ّ
ميكنك التقديم للف ّعاليّة من خالل كتابة القاعدة الذهبية "أَ َّ
الطلب
الطلب :هل يعامل البرش الحيوانات طبقًا لهذه القاعدة ،أم هل أخفقوا يف اتّباعها؟ ا ُطلب من اّ
الصف .اِسأل اّ
ّ
تقديم أمثلة واقرتاح طرح ملساعدة الحيوانات التي ال تحصل عىل معاملة مطابقة لهذه القاعدة.
ستختلف اإلجابات .فيام ييل بعض اإلجابات املحتملة:
 .1كيف أخفق هذا املوقف يف االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟ رضب القطّة ميكن أن يس ّبب لها األمل أو أن يع ّرضها
لإلصابة ،وهو ليس طريقة تدريب ف ّعالة.
ما ميكنك أن تفعله :اِقرتح أن يبحث صاحب القطّة يف األمر وأن يستخدم أساليب تدريب ف ّعالة غري عنيفة.
إذا بدت القطّة مصابة فات ّصل بشخص بالغ آخر لإلبالغ باألمر.
 .2كيف أخفق هذا املوقف يف االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟ مل يتوقّف أحد ملساعدة الطائر املصاب.
حم الطائر من التع ّرض إلصابة أخرى .ا ُطلب من شخص بالغ اصطحاب الطائر إىل طبيب
ما ميكنك أن تفعله :اِ ِ
بيطري للعالج أو لالتصال بالجمعية اإلنسانية املحلّية للمساعدة.
ّ
 .3كيف أخفق هذا املوقف يف االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟ يت ّم تجاهل احتياجات الكلب األساسية من طعام
وصحبة.
وماء ومترين ُ
ما ميكنك أن تفعله :ا ُطلب من و ّيل أمر أو معلّم أو شخص بالغ موثوق آخر أن يحرض معك إلبالغ صاحب
الكلب بأنّه تبدو عليه الحاجة إىل الطعام واملاء .إذا مل يتغيرّ الوضع فاتّصل بالجمعية اإلنسانية وق ّدم لهم أكرب
ك ّم ممكن من املعلومات حول الوضع.
 .4كيف أخفق هذا املوقف يف االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟ حياة السلحفاة مع ّرضة للخطر.
ما ميكنك أن تفعله :أ ِع ِد السلحفاة إىل ضفّة النهر ،وأخرب صديقك بأخطار نقل الحيوانات من موطنها
الطبيعي.
ّ
 .5كيف أخفق هذا املوقف يف االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟ الحيوانات يف حديقة الحيوانات األليفة املفتوحة
خائفة من ملس الغرباء لها ،وال يت ّم اإليفاء باحتياجاتها األساسية ألنّها تنتقل من مكان إىل آخر للرتفيه.
شخصا بالغًا باألمر وأخرب صديقك بأ ّن الحيوانات
أي حيوان مع ّرض للخطر فأبلغ ً
ما ميكنك أن تفعله :إذا رأيت ّ
ال تريد استخدامها للرتفيه.
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الجزء  :2أنا حيوان
قصة قصرية من وجهة نظر حيوان يختارونه ،وسيفكّرون يف ثالث أمن ّيات قد يتم ّناها
يف هذه الف ّعال ّية سيكتب اّ
الطلب ّ
قصتهم بصورة .قد تو ّد التقديم لهذه الف ّعاليّة بأن تطلب منهم مناقشة مشاعر
الحيوان .ميكنهم ،أيضً ا ،تصوير ّ
الحيوانات التي يعرفونها .اِسألهم كيف ميكنهم متييز مشاعر هذه الحيوانات ،كام يفعلون مع أفراد آخرين يف األرسة؟
الطلب
كيف يتغيرّ سلوك الحيوانات مع تغيرّ الظروف املحيطة بها؟ بعد مناقشة الحيوانات التي يعرفونها اقرتح عىل اّ
فكرة أ ّن حيوانات أخرى قد تخترب املشاعر نفسها.
الطلب الفردية .تأكّد من كتابتهم لقصصهم بصيغة املتكلّم ،ولكن من
ستختلف اإلجابات تب ًعا لخربات وقدرات اّ
وجهة نظر الحيوان.
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ورقة عمل – الحيوانات تشبهنا
الجزء  :1القاعدة الذهبية وأنت
تحب لنفسك"
"أَ ِح َّب لآلخرين ما ّ
لكل م ّنا القيام ِ
بخياراته لضامن أن نتعامل مع الحيوانات بتعاطف واحرتام طَوال الوقت ،وميكننا أن نش ّجع
ميكن ٍّ
اآلخرين عىل القيام باألمر نفسه .ينبغي أن تنطبق "القاعدة الذهبية" التي نحاول اتّباعها يف عالقاتنا مع اآلخرين عىل
عالقاتنا مع الحيوانات ،أيضً ا.
كل من هذه املواقف ارشح
ا ُنظر إىل هذه األمثلة ملواقف ال تطبق فيها القاعدة الذهبية عىل الحيوانات .بالنسبة إىل ٍّ
(أ) كيف يعجز املوقف عن االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟ و(ب) كيف كنت لتغيرّ املوقف ليط ّبق القاعدة الذهبية؟
شخصا يرضب قطّة لتب ّولها عىل الس ّجادة.
 .1ترى ً
(أ) كيف يعجز هذا املوقف عن االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟


رصف حيال هذا املوقف؟
(ب) كيف ستت ّ


 .2ترى العديد من الناس مي ّرون قرب عصفور مكسور الجناح سقط عىل رصيف مزدحم.
(أ) كيف يعجز هذا املوقف عن االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟


رصف حيال هذا املوقف؟
(ب) كيف ستت ّ



-6-

 .3يف أحد األيّام ،وعىل الطريق من وإىل املدرسة ،تالحظ كل ًبا مربوطًا بسلسلة قصرية بدون طعام أو رشاب بالجوار.
(أ) كيف يعجز هذا املوقف عن االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟


رصف حيال هذا املوقف؟
(ب) كيف ستت ّ


 .4يف أثناء امليش يف الغابة عرث صديقك املفضّ ل عىل سلحفاة واصطحبها إىل املنزل.
(أ) كيف يعجز هذا املوقف عن االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟


رصف حيال هذا املوقف؟
(ب) كيف ستت ّ


 .5هناك حديقة حيوانات أليفة مفتوحة يف حفلة عيد ميالد صديقك ،والكثري من الغرباء يحيطون بالحيوانات
ويحسسون عليها.
ّ
(أ) كيف يعجز هذا املوقف عن االرتقاء إىل القاعدة الذهبية؟


رصف حيال هذا املوقف؟
(ب) كيف ستت ّ
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الجزء  :2أنا حيوان
قصة قصرية من وجهة نظر الحيوان تدور حول
أي نوع غري
برشي .ا ُكتب ّ
ّ
وسع خيالك .تخ ّيل أنّك حيوان من ّ
واآلنّ ،
لدي ثالث أمنيّات" .فكّر كيف ستشعر لو كنت هذا الحيوان وما األمور التي ستخيفك أو تسعدك،
موضوع "لو كان ّ
لقصتك ،وارسم صورة لتتالءم معها عىل ظهر هذه
وماذا تريد يف الحياة؟ واخترَ ثالثة أمور قد تتم ّناها .ضع ُعنوانًا ّ
الصفحة.
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الدرس الثاين – الحيوانات مذهلة
الجزء  :1اِخترب معرفتك بالحيوانات
الطلب عىل تقدير مدى تف ّرد وتعقيد الحيوانات ،من خالل تقدميهم لبعض السامت
هذه الف ّعاليّة مص ّممة ملساعدة اّ
كل الحقائق املغطّاة هنا مذكورة يف قرص ﭬـيديو "( "Share the Worldشارك
والقدرات املذهلة لدى الحيواناتّ .
العامل) ،لهذا من املمكن إجراء هذه الف ّعاليّة بعد مشاهدة الـﭭـيديو إذا أمكن.
الطلب الذين يختارون "خطأ" كإجابة واستخدم الـﭭـيديو
كل العبارات صحيحة .تأكّد من مراجعتها مع اّ
الحظ أ ّن ّ
كمرجع.

الجزء  :2كيف يشعرون؟
الطلب أنّهم حيوان ب ّر ّي معينّ  .ا ُطلب منهم البحث يف مواطن الحيوانات الطبيعية وكتابة رسالة حامسية
هنا يتخ ّيل اّ
إىل البرش حول التهديد الذي يتع ّرض له موطنهم.
الطلب األكرب س ًّنا كتابة رسائل إىل
الطلب الفردية .ميكنك أن تطلب من اّ
ستختلف اإلجابات تب ًعا لخربات وقدرات اّ
املجلت أو الصحف التي قد تنرش الرسائل املامثلة.
املح ّرر واقرتاح املالئم من املواقع اإللكرتونية أو اّ
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ورقة عمل – الحيوانات مذهلة
الجزء  :1اِخترب معرفتك بالحيوانات
كل عبارة أدناه .ضع عالمة عند "صواب" إذا
ما مدى معرفتك بهذه الحيوانات؟ لنضع معرفتك قيد االختبار! اِقرأ ّ
كانت العبارة ُص ًّحا أو عند "خطأ" إذا كانت العبارة خطأ.
تحب الجرذان دغدغتها ،وتصدر أصوات زقزقة مشابهة لتلك التي نصدرها حني نقهقه.
ّ .1

صواب

خطأ

 .2تلعب األبقار ألعابًا ،ويختار بعضها أفضل أصدقائه عندما تكون صغرية ج ًّدا.
.3ميكن لبعض الحيوانات أن تلعب ألعاب الـﭭـيديو.
 .4تغ ّني الدجاجات أغن ّيات مرحة لصيصانها التي ال تزال داخل البيض.
 .5تبيك الفيلة أقرباءها التي نَفَقت من خالل ملس عظامها واإلمساك بها.
حاسة الش ّم لدى الكالب أفضل بألف ضعف من مثيلتها لدى البرش ،وميكنها أن تش ّم
ّ .6
مجسات الدخان.
رائحة الدخان قبل أن تكتشفه ّ
 .7الفهود أرسع مب ّرتني من أرسع الع ّدائني البرش يف العامل.
 .8تهاجر الطيور مئات األميال عرب املحيطات وحتى خالل العواصف بدون أن تتوه.
 .9تغيرّ األخطبوطات والح ّبارات ألوانها للتواصل مع بعضها.

الجزء  :2كيف تشعر؟
الخاصة،
رغم أنّنا ال نزال ال نفهم لغة الحيوانات بشكل كامل فإنّنا نعرف أ ّن الحيوانات تتواصل مع بعضها بطرقها
ّ
الطبيعي لذلك النوع .بعد ذلك،
وميكننا أن نتخ ّيل ما قد تفكّر فيه أو تشعر به .اِخترَ حيوانًا ب ّريًّا وابحث عن املوطن
ّ
وعىل ورقة منفصلة ،اكتب رسالة للبرش من وجهة نظر الحيوان ر ًّدا عىل التهديد الذي يع ّرضون الحيوان له .ضع
نفسك يف مكان الحيوان ،واذكر سبب قلقك عىل بيتك وحياتك.
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الدرس الثالث – كيف ميكنك إنقاذ الحيوانات؟
الجزء  :1كُن أفضل صديق لحيوان
الطلب يف احتياجات ومشاعر وأفكار الحيوانات األليفة التي يتشاركون املنزل معها ،وذلك
لهذه الف ّعاليّة سيفكّر اّ
الطلب حيوانًا أليفًا وأن يدرجوا
لتعزيز التعاطف لديهم وفهم احتياجات الحيوانات بشكل أفضل .ينبغي أن يختار اّ
الطلب أنفسهم ،واألمور التي يحبّها وال
األمور التي يحبّها وال يحبّها الحيوان ،واألمور التي يحبّها الحيوان وال يحبّها اّ
الطلب والحيوان ،م ًعا.
يح ّبها اّ
ستختلف اإلجابات .فيام ييل إجابة محتملة:
أحب :مامرسة ألعاب الـﭭـيديو
يحب :تناول وجبة عشاء كبرية أنا ّ
يحب :لعبة االلتقاط كالنا ّ
الكلب ّ
الطلب حول سبب أه ّمية التب ّني من مالجئ الحيوانات املفتوحة لالستقبال ،والتأكّد
ستغل هذه الفرصة للتناقش مع اّ
اِ ّ
الطلب حيوانات مثل األسامك
من اإليفاء باحتياجات الحيوانات التي يحرضونها إىل منازلهم .يشرتي العديد من اّ
والفرئان والجرذان واألقداد (هامسرتز) والطيور وحتّى القطط والكالب من متاجر الحيوانات األليفة ،بدون إدراك
لكل منها احتياجات
تع ّرض هذه الحيوانات ملعاملتها كأغراض بدلاً من معاملتها ككائنات ح ّية ،أو بدون إدراك أ ّن ٍّ
خاصة ج ًّدا.
ّ

الجزء  :2أوقات مختلفة ،عقول مختلفة
للطلب طرقًا مختلفة يستخدم بها البرش الحيوانات اليوم ،وتتح ّداهم للتفكري يف بدائل لهذه
تق ّدم هذه الف ّعال ّية اّ
االستخدامات أو ابتكار استخدامات جديدة.
ستختلف اإلجابات .بعض اإلجابات املحتملة قد تشمل ما ييل:
 .1املنتجات قيد االختبار يف أنابيب االختبار ،من خالل استخدام محاكيات حاسوب يف التجارب الرسيرية للبرش.
 .2إخراج الحيوانات من صناعة الرتفيه وإرسالها إىل مالجئ حيوانات شهرية ،حيث ميكنها أن تعيش حياتها يف
سالم .دعم ِخيارات الرتفيه الخالية من الحيوانات.
الصناعي ،الفليز (املصنوع
 .3اِستعامل موا ّد من النبات أو صناعية يف صناعة املعاطف ،من قبيل القطن ،الفرو
ّ
من اللّدائن املستعادة).
 .4اِستعامل "أقنان ح ّرية" حيث يحظى الدجاج بح ّيز أوسع و\أو تقليص استهالك البيض واستبداله بالتغذية من
أغذية ص ّحية من النبات.
 .5ذبح العجول خارج البالد واسترياد لحم مج ّمد بدلاً من العجول الحيّة ،و\أو تقليص استهالك لحم البقر
واستبداله بالتغذية من مأكوالت ص ّحية من النبات.
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ورقة عمل – كيف ميكنك إنقاذ الحيوانات؟
الجزء  :1كُن أفضل صديق لحيوان
الكالب والقطط والحيوانات املرافقة األخرى التي تتشارك معنا منازلنا ليست حيوانات ب ّرية ،بل هي حيوانات أليفة،
كل ما تحتاجه لتتمتّع بحياة آمنة
أي أنّها تعتمد عىل أصحابها (أي نحن!) للتأكّد من االعتناء بها وحصولها عىل ّ
وسعيدة .العناية بالحيوانات مسؤولية كبرية ،ومن امله ّم تعلّم احتياجاتها واالنتباه إىل ما تحبّه وما ال تحبّه.
يف هذه الف ّعال ّية اخترَ حيوانًا أليفًا .فكّر يف األمور التي يح ّبها هذا النوع من الحيوانات ،واألمور التي تح ّبها أنت،
واألمور التي يحبّها كالكام ،واكتبها يف املساحات أدناه.
يحب:
حيوانك املفضّ ل ّ

أنتام االثنان تح ّبان:

أحب:
أنا ّ

واآلن ،فكّر يف األمور التي ال يح ّبها هذا الحيوان ،واألمور التي ال تح ّبها أنت ،واألمور التي ال يح ّبها كالكام ،واكتبها يف
املساحات أدناه:
يحب:
حيوانك املفضّ ل ال ّ

أنتام االثنان ال تح ّبان:

أحب:
أنا ال ّ

مرب حيوانات.
وتذكّر :إذا كنت ستحرض حيوانًا جدي ًدا إىل منزلك فال تشرتِه ،قَطُّ ،من متجر حيوانات أليفة أو من يّ
تعاين القطط والكالب واألقداد (هامسرتز) واألسامك والجرذان والطيور يف تجارة الحيوانات األليفة ،حيث يت ّم
التعامل معها كأغراض وليس ككائنات ح ّية .هناك ماليني الحيوانات املح ّبة يف املالجئ حول العامل بانتظار منازل
تحتضنها .أنقذ حياة وت َّنب حيوانًا (وال تشرتِه)!
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ورقة عمل – كيف ميكنك إنقاذ الحيوانات؟
الجزء  :2أوقات مختلفة ،عقول مختلفة
الخاصة .ولكن لحسن الح ّظ بدأنا نتعلّم وندرك أ ّن الحيوانات
عىل م ّر التاريخ استخدم البرش الحيوانات ألغراضهم
ّ
ليست ملكًا لنا لنستخدمها أو لنيسء استخدامها .فكّر يف الطرق التي يستخدم بها البرش الحيوانات املدرجة أدناه،
لكل منها.
ث ّم اكتب بديل حسن معاملة ٍّ
 .1املنتجات الخاضعة لالختبار ،مثل الصابون والغسول (الشامـﭙـو) ومستحرضات التجميل ،عىل الحيوانات يف
املختربات


 .2إجبار الحيوانات عىل تقديم العروض يف السريك واملتن ّزهات البحرية


 .3قتل الحيوانات لتُصنع من فروها املعاطف


 .4حبس الدجاج يف أقفاص مكتظّة إلنتاج كثري من البيض بتكلفة زهيدة


 .5قيادة العجول الح ّية من أسرتاليا ثالثة أسابيع يف سفينة مكتظّة وظروف قاسية ،لذبحها يف البالد وبيع لحم
يُعترب طاز ًجا
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ُخطّة الدرس
حواس وأحاسيس
ّ
منظومة درس ملوضوعي العلوم والبيولوجيا ،أو للتع ّمق يف الدراسات االجتامعية .ملحق بشاشة عرض وورقة عمل.
يتم اقرتاحها يف
حسب ما تراه مناس ًبا ،ومالءمات ّ
بالتالؤم مع مستويات ألعامر مختلفة ،مع مالءمات مطلوبة َ
وطبيعي أن يكون يف إمكان التالميذ
املنظومة .ستعرض أجوبة األسئلة التي يطرحها التالميذ داخل أقواس كأمثلة،
ّ
اقرتاح إجابات وافية أخرى.

الحواس التي ميلكها البرش وحيوانات أخرى –  10دقائق
ّ
الرشيحة الشفّافة 2
حواس ميلكها اإلنسان؟
أي
نرشع يف طرح هذا السؤال عىل ّ
ّ
الصفّ :
الحواس ]:البرص ،الذوق ،الش ّم ،اللّمس ،السمع.
[ع ّدد
ّ
الحواس
خواص مثرة فاكهة من خالل
[يف الصفوف الدنيا من املفضّ ل أن نعطي مثالاً عمل ًّيا عن كيف ّية استيعابنا
ّ
ّ
املختلفة]
أي كلمة هي ترجع؟
ملاذا تُس ّمى
ّ
"الحواس" بهذا االسم؟ إىل ّ
الحواس بهذا االسم ألنّها تجعلنا نشعر بإحساس ما .فعندما نلمس النار يعرتينا إحساس "بالحرارة" و"األمل".
ت ُس ّمى
ّ
وهكذا نحن ندرك أ ّن ذلك يشكّل "خط ًرا" علينا ،وسيكون علينا أن "نبعد يدنا برسعة" .إ ّن املعلومات املستقبلة
الحواس ال ت ُحفظ عىل شكل معلومات فقط ،وإنمّ ا تساعدنا ،أيضً ا ،لنتدبّر أنفسنا يف محيطنا :حينام نشعر باألمل
يف
ّ
يحس من خاللها،
حواس فإنّه ّ
نح ّرك ونبعد يدنا ،وحني نشعر بإحساس لطيف نبقيها يف مكانها .ومن هنا فمن ميلك ّ
ويستقبل األشياء.
الرشيحة الشفّافة 3
حواس؟ [نعرض الكائنات يف الرشيحة
أي من هذه الحيوانات متلك
حسب رأيكمٌّ ،
الحواس ال ميتاز بها البرش ،فقطَ .
ّ
ّ
بكل واحدة من
الشفافة  3واح ًدا تلو اآلخر– الفطريات ،الضفادع ،األشجار ،واألسامك – ونناقش الجواب فيام يتعلّق ّ
مثل ،عىل أ ّن األسامك والضفادع متلك عيونًا ،وبالتايل فهي – بالطبع –
الصور املعروضة يف الرشيحة .جميعنا نوافق ،اً
حواس باملفهوم نفسه كام هو مفهومها
حاسة البرص .ويف املقابل ،فعىل ما يبدو ال متلك الفطريات واألشجار
متلك ّ
ّ
لدى الحيوانات].
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إضافات للصفوف العليا:
الحواس التي ميلكها اإلنسان ،والتي يتشارك فيها ،أيضً ا ،مع كائنات أخرى عديدة ،هناك حيوانات
باستثناء
ّ
فمثل الفيل لديه مجال سمع لرت ّددات شديدة االنخفاض ،كام أ ّن الفيل يستقبل
حواس إضافية :اً
متلك
ّ
خاصة موجودة يف أخمص قدميه ،وميكنه ترجمتها إىل
اهتزازات\تذبذبات أرضيّة عن طريق أعصاب ّ
أصوات مسموعة.
حاسة
أي
حسب رأيكم ّ
حواس ميكنها أن تتط ّور لدى كائنات طائرة كال ُخفّاش؟ ُخذوا بعني االعتبار أ ّن ّ
َ
ّ
حاسة البرص تعتمد عىل التقاط الضوء.
البرص – كام نحن نألفها – لن تنفعه يف الليل ،حيث إ ّن ّ
وإذًا ،كيف ميكن لكائنات تقبع يف أعامق البحار أو اللّيايل املظلمة أن تنظّم وتو ّجه مسارها ،وتتج ّنب
اصطدامها بالعوائق ومختلف األشياء؟
حاسة "سونار" (موجات صوتية) مميّزة ،متكّنها من توجيه مسارها
متلك الخفافيش (وأيضً ا الدالفني) ّ
يف محيط مظلم بوساطة موجات فوق–صوتية (أولرتاساوند) ترسلها هذه الحيوانات بذاتها ،وتصطدم
باألغراض وترت ّد إليها ،لتعالَج عن طريق الدماغ كصورة ثالثية األبعاد .ميكننا أن نسمع ،فقط ،قسطًا من
وحواس أخرى .وستكون
الخاصة تدمج معها قدرات
الحاسة
ّ
"الرضبات" العالية التي تصدرها؛ وهذه ّ
ّ
"حاسة البرص" ،حيث هي ال تعتمد عىل مستقبِالت للضوء وإنمّ ا عىل
النتيجة النهائية هي نو ًعا ما من ّ
لحواس مم ّيزة أخرى :اِلتقاط واستقبال الحقول الِمغناطيسية؛ متلك
ارتداد موجات الصوت! أمثلة
ّ
هذه الصفة الطيو ُر التي تبني مسارها الطويل باستخدام الحقل املِ
غناطييس للكرة األرضية .وإ ّن صفة
ّ
استقبال الحقول الكه َربائية متلكها بعض األسامك (كالقرش).
الرشيحة الشفّافة 4
للصف:
أسئلة ّ
حواس؟ مثلاً  ،كيف نعرف ما إذا كان الفيل يقدر عىل الرؤية؟
• كيف ميكننا أن نعرف ّ
أي حيوانات متلك ّ
أي الكائنات بإمكانها أن تشعر؟ مثلاً  ،كيف نعرف ما إذا كان الحجر يشعر باألمل؟ وماذا بالنسبة
• كيف نعرف ّ
إىل األسامك؟
تتوصل إىل إجابة علمية عن هذه األسئلةُ .خ ّصصت األسئلة لتعزيز ذكاء التالميذ
[ال نتوقّع من الصفوف الدنيا أن ّ
حسب رأيكم –
حول املوضوع .ميكننا ،أيضا ،أن نزيد من تركيب الصورة وتعقيدها ،عن طريق سؤال مثل "هل – َ
حاسة برص؟" ،ومن بعد أن نجمع عد ًدا من اإلجابات ميكننا أن نل ّخص األمر بأ ّن
ميكننا أن نقول بأ ّن الكامريا متلك ّ
فعل ،وإنمّ ا تخزن معلومات برصية].
الكامريا ال "ترى" ،اً
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إضافات للصفوف العليا:
(مثل الدلفني ،البجع ،سمك الش ّبوط ،الجمل،
تحس اً
 .1أعطوا خمسة أمثلة لكائنات ح ّية ميكنها أن ّ
تحس (الطحالب ،الـﭭـريوسات ،األزهار ،الخرضة ،فطريّات العفن)
السحل ّية) وخمسة أمثلة لكائنات ال ّ
 .2عىل ماذا تعتمد إجابتكم؟ حاولوا أن تجدوا بعض التفسريات( .نحن ال نتوقّع – يف هذه املرحلة –
استقبال إجابات حقيقية ،وإنمّ ا ،وبصورة مبدئية ،الرتكيز عىل صعوبة بناء اإلجابة اعتام ًدا عىل أكرث من
مج ّرد حالة حدس).
الرشيحة الشفّافة 5
هناك طريقة بسيطة نسب ًّيا لنعرف ما الذي بشعر به إنسان معينّ  ،وهي أن نسأله مباذا يشعر .ولك ّن هذا لن يفيدنا
إذا كان املعن ّيون هم من األطفال أو الحيوانات.
إ ًذا ،كيف ميكننا أن نعرف ما الذي يشعر به الطفل أو الحيوان؟
[من املفضّ ل – هنا – استقبال عدد من االقرتاحات لألجوبة من التالميذ .النقر عىل مكان يف الرشيحة الشفّافة
 5س ُيظهر لنا "رم ًزا" :صورة لشخص يابا ّين غاضب .نحن نعلم أنّه غاضب بدون أن نفهم كلمة واحدة من اللّغة
اليابانية .إذ يُظهر لنا سلوكه ذلك] .طريقة سهلة أخرى لفعل ذلك هي التم ّعن يف سلوك الفرد :لغة الجسد ،تعابري
الوجه ،األصوات التي يصدرها ،وما شابه [يف الصفوف الدنيا ميكننا أن نعطي أمثلة عمل ّية ٍ
لبعض من تعابري الوجه
رصفات\الحركات عرب اإلمياءات ،ونطلب من التالميذ أن يح ّددوا ماهيّة اإلحساس الذي يُعرب عنه الحيوان].
أو الت ّ
رصفات عن أحاسيسنا
يالحظون ترصفّاتها :لغة الجسد ،تعابري الوجه ،األصوات التي تصدرها ،وما شابه .تُعرب الت ّ
رصف الحيوانات األخرى يُعرب عن عواطف وأفكار .إ ّن اآلالم ،املخاوف،
وأفكارنا .من السهل أن نفهم ،أيضً ا ،أ ّن ت ّ
مثل ،إذا راقبنا حيوانًا خائفًا فسرنى أنّه يهرب من املكان ،يرتعد،
اإلحساس باملتعة – يُعبرَّ عنها من خالل السلوك ّيات .اً
ويتنفّس بصعوبة ،أو يُصدر صوت استغاثة يُعرب عن خوف .إ ّن الق ّط الذي يشعر باملتعة سيخرخر ،وسنتمكّن من
سامعه .الحيوان املتألّم سيعتني بعضوه الذي يشعر باألمل فيه ،وميكننا مالحظة ذلك .وغري ذلك من األمثلة.
[إمكانيّات للتع ّمق:
مثل ،عندما يختار الحيوان – كنتيجة متعاقبة –
ميكننا أن نتعلّم ،أيضً ا ،من سلوك ّيات تدور حول تفضيالت مركّبة .اً
إمكانية واحدة من بني اإلمكانيات املتاحة .عندما يجري الحديث عن حيوانات اجتامعية فاإلشارات املتبادلة فيام
بينها تشري حتّى أكرث إىل "ما يدور يف رأسها" .من السهل أن نفهم أ ّن القرد الذي مي ّد ي ًدا لقرد آخر يف الفرقة يأكل
فاكهة – يبدو أنّه قد أثريت شهيّته ،ويريد املشاركة يف الوجبة].
رصفاتها :واحدة منها تدعى "حفظ األمل"
هناك ،أيضً ا ،وسائل أخرى نفهم – من خاللها – أحاسيس الحيوانات من خالل ت ّ
لوحة الرشيحة الشفّافة 6
يُعنى بذلك ظاهرة تتوقّف فيها الحيوانات (من ضمنها اإلنسان) ،مؤقّتًا ،عن استخدام عضو مصاب يف جسدها ،وذلك،
مثل يف أثناء العرج.
أيضً ا ،يف حالة قدرة هذا العضو عىل تأدية وظيفته ،اً
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إضافات للصفوف العليا:
نفسا وأحاسيس؟ سؤال مركّب! ذلك ألنّه ال ميكننا "الدخول"
بيني :إ ّن السؤال ،هل ميلك كائن معينّ ً
تلخيص ّ
إىل رأس واحد آخر ،أن نفكّر أفكاره ونشعر شعوره .إذا كان الوضع كذلك فكيف – رغم ذلك – نحن نعرف
أ ّن الطفل الذي مل يتعلّم الكالم بعد يشعر بأمل ما؟ (نستقبل – هنا – عد ًدا من اإلجابات)
الخاصة ،والطرف
ليك نفهم ما يدور يف رأس شخص آخر س ُنضطر إىل أن نلجأ للتخمني .إنيّ أتعايش مع أفكاري
ّ
اآلخر يتعايش مع أفكاره .ما من شخص يستطيع أن يرى أفكار غريه ،أن يسمعها ،أو أن يلمسها .ميكننا ،فقط،
يتوسع ،يده ترتفع) .ميكننا حتّى أن نقيس
أن نرى – عىل سبيل املثال – ارتكاسات جسدية للغري (أ ّن بؤبؤه ّ
مستويات هرمونات يف دمه ت ُعرب عن غضب (كاألدرينالني) .إذا استنتجنا من ذلك أنّه غاضب نكون ال نزال
نتعامل مع تخمينات ،فقط .وقد نكون أخطأنا يف تفسري اإلشارات ،وأنّه قد يكون – يف الواقع – يشعر بيشء
آخر متا ًما .أو لربمّ ا هو مج ّرد رجل آ ّيل ال يدرك ما يفعل ،ومربمج ليتّسع البؤبؤان لديه ،ويرفع ذراعيه ،ويفرز
(وأي إشارة أخرى اعتدنا أن نفسرّ ها كغضب).
األدرينالني ّ
طب ًعا ،ليك نعلم ما الذي يشعر به صديقنا من األسهل – عىل األغلب – مج ّرد أن نسأله عماّ يشعر به .ولكن
أصل .فهنا نكون مل نتخلّص بعد من
ستظل إجاباته ،أيضً ا ،بدون دليل واضح عىل أفكاره ،أو عىل ما إذا كان يفكّر ،اً
ّ
"مشكلة الرجل اآل ّيل" .فقد يكون مرب َم ًجا ليتكلّم! ويف حال كان إنسانًا عاديًّا لك ّنه يتكلّم بلغة ال أفهمها ،فبامذا
نتوصل إىل استنتاجاتنا حول "ما يدور يف رأسه" استنا ًدا إىل
ستفيد أقواله؟ أو قد يكون يكذب! يف هذه الحاالت ّ
مراقبة سلوك ّياته وظروف محيطه أو بيئته .وبشكل مشابه سرناقب الحيوانات التي ال متلك لغة مع ّينة.
للصف:
أسئلة
ّ
–	ملاذا من الصعب ج ًّدا أن نعرف فيام يفكّر اآلخر؟ (ألنّنا س ُنضطر إىل أن نعتمد عىل دالئل غري مبارشة)
–	ما هي "مشكلة الرجل اآل ّيل"؟ (مبا أنّه ميكنني أن أشعر بأحاسييس وعواطفي الشخصية ،فقط ،ميكن أن
أفرتض أ ّن البق ّية مج ّرد رجال آل ّيني – ولن يكون هناك ما يدحض ذلك – فأنا لن أشعر أب ًدا بأمل الغري
مبارشة يف جسدي)
حسب رأيك – سيكون أكرث تعقي ًدا أن نعرف ما يدور يف رأس حيوان مقارنة باإلنسان؟ ملاذا؟ (نعم.
–	هل – َ
وذلك ألنّنا ال منلك لغة مشرتكة؛ مع ذلك فقد نواجه مقدا ًرا مشاب ًها من الصعوبة مع أناس ليس لديهم
لغة ،كاألطفال ،أو الناطقني بلغات غريبة علينا)ِ .
أعط مثالاً تعرف – من خالله – ما الذي يشعر به
صديقك ،أو أحد أفراد عائلتك ،بدون أن يتكلّم (حني تتنقّل أ ّمي ما بني قناة تلفزيونية وأخرى ،بوساطة
جهاز التحكّم ،ميكنني أن أعرف أنّها عصب ّية .حني يحمر وجه أخي فهذا يعني أنّه خجل)
–	إذا كان األمر كذلك فهذا يعني أنّنا ال نعلم علم اليقني "ما يدور يف رأس" شخص آخر .ومع ذلك نحن
رصف وكأنّنا نعرف ذلك بالتأكيد ،أي ما يفكّر فيه اآلخرون .عمل ًّيا نحن ،جمي ًعا ،نعرف الكثري الكثري من
نت ّ
املعلومات غري املبارشة حول أفكار اآلخرين .ميكننا االعتامد ،أيضً ا ،عىل دالئل مشابهة ،أيضً ا لتقييم أفكار
وأحاسيس حيوانات من أنواع أخرى ،مع تطبيق ثالثة مبادئ:
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املبدأ األ ّول :تف ُّحص أمور يف الجسم
العصبي ووظيفته لدى حيوانات مختلفة.
أصبحنا نعرف الكثري حول مبنى الجهاز
ّ
مجموعة الفقاريّات (التي متلك عمو ًدا فقْريًّا ،ونحن ،طب ًعا ،نتبع لها) والتي تض ّم جميع األسامك ،ثنائيّات
العصبي.
الحياة ،الزواحف ،الطيور ،والثدي ّيات .هناك ميزة أخرى ها ّمة تتقاسمها الفقاريّات :الجهاز
ّ
الحسيّة املوجودة يف أطراف األعضاء وينتهي يف الدماغ .إ ّن األجهزة
يبدأ الجهاز
العصبي عند الخاليا ّ
ّ
العصبية لدى الحيوانات تستجيب ملحيطها بشكل مشابه ج ًّدا لإلنسان :يف األنشطة الكيميائية املختلفة
يف الجسم ،الخاليا ،واألنسجة الكاملة.
العصبي
العصبي .إ ّن وجه الشبه بني عمل جهازنا
جميعنا ندرك ما هو اإلحساس باألمل الذي يبثّه جهازنا
ّ
ّ
وذلك الذي لدى فقاريّات أخرى ّ
يدل عىل قدرتها عىل أن تشعر باألمل بشكل مشابه.
ا ُذكروا – من خالل تجربتكم – ثالث ظواهر جسدية ميكنها أن تحدث ساعة الخوف (سنتلقّى إجابات
من التالميذ :االرتعاد ،نبض قلب متسارع ،ضيق التنفّس)
رصفات
املبدأ الثاين :مراقبة الت ّ
رصفات حيوانات أخرى ،أيضً ا،
رصفاتنا إىل وضعنا
النفيس وإىل أفكارنا .من السهل أن نفهم أ ّن ت ّ
تشري ت ّ
ّ
ّ
تدل عىل أفكارها وأحاسيسها.
يت ّم اإلعراب عن األمل ،حاالت الهلع ،أو املتعة ،عن طريق السلوك ّيات اآلتية :الهرب ،االرتعاد وضيق
التنفّس ،االستغاثة ،الخرخرة ،العناية بعضو مصاب ،وغري ذلك.
مثل ،عندما تُتاح للحيوان أكرث من
رصفاتها ،أيضً ا ،عن تفضيالتها املركّبة .اً
ميكننا أن نتعلّم من خالل ت ّ
إمكانية واحدة ويختار – كنتيجة مالزمة – واحدة منها.
عندما يجري الحديث عن حيوانات اجتامعية ومركّبة فاإلشارات التي تتبادلها فيام بينها ّ
تدل أكرث عىل
"ما يدور يف رأسها" (القرد الذي مي ّد ي ًدا لقرد آخر يف الفرقة يأكل فاكهة – يبدو أنّه قد أثريت شهيّته،
ويريد املشاركة يف الوجبة)
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مهماّ ت للتالميذ –  15دقيقة
الرشيحة الشفّافة  :7سنقوم بتوزيع أوراق العمل ،ونطلب من التالميذ إكامل الجمل اآلتية:
• إ ّن الكلب املرسور بعودة صاحبه إىل البيت ،ميكنه… [أن يح ّرك ذنبه ،القفز ،الركض والحركة ،أن يلعق املعتني
حسب رأيكم – تشعر الكالب
حسب رأيكم – شعر الكلب قبل ذلك ،وهل – َ
به]؛ بوسعنا أن نسأل :ماذا – َ
باالشتياق.
• إ ّن حيوانًا أصيبت رجله أو انكرست ،ميكنه… [أن يستلقي عىل جنبه ،يسرتخي ،ينبح "صار ًخا" كجرو ،يلعق
رجله]
• إ ّن دجاجة تخىش من وجود صيصانها تحت تهديد ما ،ميكنها… [أن تهجم ،تركض ،تبحث عن صيصانها،
تنقنق]
الرشائح الشفّافة 15–8
حسب رأيكم – اإلحساس املالزم للحيوان يف الصورة
س ّجلوا أسفل ّ
كل صورة الجملة التي متثّل – َ

كل واحدة من الصور
سنطلب من التالميذ أن يس ّجلوا ألنفسهم جملة قصرية تصف مشاعر الحيوان الظاهر يف ّ
اآلتية يف شاشة العرض .سنقارن بني اإلجابات املختارة التي كتبها التالميذ ،ونش ّدد عىل التشابه فيام بينها ،الذي ّ
يدل
عىل القدرة الحدسية القوية لتحديد مشاعر معيّنة ،أيضً ا لدى حيوانات مختلفة.
سنقوم بعرض الرشيحة الشفّافة  ،16املل َحقة بالصور التسع املر ّقمة،
كل صورة ،وسنقارن بني اإلجابات.
سنطلب من التالميذ أن يس ّجلوا يف دفاترهم جملة تعبرّ عن شعور الحيوان يف ّ
[ميكن ،عوضً ا عن التسجيل يف الدفرت ،االنتقال مبارشة لإلجابة شفهيًّا]
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الصف]:
سؤال تحدٍّ للختام الرشيحة الشفّافة [ 17يف حال تبقّى لدينا وقت ،وتظ ّن أ ّن السؤال يتناسب مع مستوى ّ
فكّروا :ما هي الفائدة من وجود املشاعر السلب ّية؟
إضافات للصفوف الكبرية:
املبدأ الثالث :سنسأل حول الحاجات والتط ّورات (تط ّور األحياء)
إ ّن وجه الشبه الكبري بيننا والحيوانات األخرى مل ِ
يأت صدفة .نفرتض أنّنا جميعنا تط ّورنا من أجداد قدماء
أي صفة نلمحها يف
مشرتكني ،ولذلك ال ميكن ألجهزتنا العصبية أن تكون مختلفة متا ًما .وباإلضافة إىل ذلك :إ ّن ّ
مثل ،إ ّن
الطبيعي ،أي أنّها كانت تحمل معها أفضل ّية للبقاء .اً
حيوان ما كانت قد تط ّورت عرب صفة االنتخاب
ّ
مدى الرتكيب والتعقيد النفيس هو صفة مفيدة وذات أفضليّة لدى الحيوانات الطويلة العمر ،التي تعيش
يف جامعات (لكن ليس لدى كائنات مثل الفراش تبزغ ككائنات بالغة ليوم واحد).

فرحة الفيلة
املخصص للمهماّ ت :ألجل وظيفة مك ّملة أو بيتية]
[الرشيحة الشفّافة  ،18ويف ورقة عمل التلميذ ،بعي ًدا عن الوقت
ّ
سنقرأ ،اآلن ،وصفًا للقاء بني مجموعتي فيلة ،من كتاب "عندما تبيك الفيلة" .لدى الفيلة اإلناثُ هي من تسيرّ القطيع.
والقطيعان املوصوفان يف القطعة التالية تقودهام َعيْثومان (ال َعيْثوم أنثى الفيل) ،تُدعيان "ترييزا" و"ساليتا":
"من مسافة نصف كيلومرت بارشت الفيلة تنادي بعضها .غيرّ ت ترييزا وجهتها وصارت تجري برسعة .كانت رؤوس
كل فيل يف القطيع .توقّفت ،قرأت ،وحصلت عىل جواب،
وآذان الفيلة منتصبة ،ويسيل السائل من غدد اللّعاب لدى ّ
قليل من ات ّجاه سريها وأرسعت قُ ُد ًما .أ ّما مجموعة ساليت فقد انطلقت من بني مجموعة أشجار وتق ّدمت
غيرّ ت اً
نحو املجموعة األخرى ركضً ا .الفيلة يف كلتا املجموعتني تو ّجهت برسعة واح ًدا نحو اآلخر ،بالرصاخ والهتاف .وعندما
كل من ترييزا وساليت واحدة نحو األخرى تضاربتا بأنيابهام وتشابكتا خرطو ًما بخرطوم ،وقد كان
تع ّجلت واقرتبت ّ
مصحوبًا ذلك بهدير أصوات النهيم ورفرفة اآلذان .وجميع الفيلة افتعلت "مراسم ترحيب" مشابهة ،احتفلت مع
بعضها بعضً ا ،احتكّت ببعضها بعضً ا ،تعانقت بالخراطيم وهتفت ،هدرت ،ونهمت .تدفّق السائل من غدد اللّعاب
عىل ذقون الفيلة"( ".عندما تبيك الفيلة" ،صفحة )130–129
للصف
أسئلة ّ
حسب رأيكم – شعرت به مجموعتا الفيلة يف أثناء اللّقاء؟ [الفرح ،االنفعال]
• ما الذي – َ
ّ
(كالقط أو الكلب) عن مشاعر مشابهة؟ [القفز ،اللّعق ،نباح الفرح]
• كيف ُيعرب حيوان معروف لديكم
رصفات الفيلة والبرش ،يف أوضاع مشابهة [نقاط الشبه يف لقاء سعيد :الركض
• اُذكروا نقاط شبه واختالف بني ت ّ
الجسدي ،إصدار أصوات التأث ّر .نقاط االختالف :السائل من غدد اللّعاب غري
واح ًدا نحو اآلخر ،االحتكاك
ّ
املوجود عند البرش (هو موجود بشكل مختلف عند البرش؛ فقد يكون دموع العيون) ،اِلتفاف الخراطيم
ببعضها بعضً ا]
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إضافات للصفوف العليا:
أي أحاسيس وعواطف ميكن أن تشعر
سنلجأ ،اآلن ،إىل التخمني ،باستخدام املبادئ الثالثة التي تعلّمناهاّ ،
بها حيوانات مختلفة:
العلوي مس ّجلة عناوين األحاسيس :الخوف ،السعادة ،املح ّبة ،الغرية ،امللل ،الفرح،
سنشكّل قامئة يف سطرها
ّ
الشعور بالذنب.
ويف السطر األمين سنس ّجل أسامء الكائنات :القرد ،الفرخ ،الجرثومة ،األقحوان
تحس وتشعر ،أيضً ا .بعضها ميلك أحاسيس
بيني :لقد رأينا أ ّن قسماً من الكائنات الح ّية كائنات ّ
تلخيص ّ
بسيطة (كالخوف والشعور باألمل) ،وبعضها اآلخر ميلك الكثري من األحاسيس املتن ّوعة والبالغة التط ّور (مثل
االشتياق أو الغرية) .إ ّن الجرثومة أو الشجرة كائنان ح ّيان ،ولك ّنهام ليستا كائنني يشعران :ال متلكان جهازًا
عصب ًّيا ،ال ترصخان أو تهربان من وجه املخاطر ،ال تُفرزان مسكّنات طبيعية لآلالم ،وال تتج ّنبان استخدامهام
لعضو مصاب.
مه ّمة للتالميذ :فكّروا كيف ميكن لألحاسيس السلبية بالذات أن تفيد يف مواقف مع ّينة ،وأكملوا الجملتني
اآلتيتني[ :الرشيحة الشفّافة " :35بفضل األمل ...أشعر بأنّه غرزت شوكة يف قدمي وها أنا أخرجها" بفضل
الخوف ...أهرب من وجه األخطار"]
الحواس ،األحاسيس ،والعواطف؟ علّلوا وأعطوا أمثلة.
حسب رأيكم – تشكّلت
سؤال للتلخيص :ملاذا – َ
ّ
حواس وأحاسيس لتحافظ عىل بقائها ،يف بيئة مركّبة ويف مجموعات
[تحتاج الحيوانات املركّبة املبنى إىل
ّ
وزُمر .يقود الجوع الحيوان ليأكل؛ أ ّما األمل والخوف فقد ُخلقا إلبعاده عن املخاطر؛ التعب يقوده إىل
النوم ...وهل ّم ج ًّرا]
نعرض – هنا – الرشيحة الشفّافة  ،37ونناقش األسئلة اآلتية:
"ال تفعل لصديقك ما تكرهه لنفسك"
– ما السبب يف أ ّن املجتمع يوصينا بعدم إيذاء اآلخرين؟ [السبب هو أ ّن غريي مثيل :مك ّون من معاناة
ورسور ،أمل ومتعة ،ورغبته يف تج ّنب األذى هي متا ًما كرغبتي يف ذلك]
حسب رأيكم – بكلمة "صديقك" :هل من املسموح لنا أن نؤذي من ال نعرفه؟ [قد يكون
– ما املقصود – َ
أي شخص مبثابة صديق عندما يتعلّق األمر بإمكانية تع ّرضه لألذى بسببنا.
املقصود – بالذات – أن نعترب ّ
مثل]
أي واحد وواحدة يكره ما تكرهه لنفسك :الجوع ،األمل ،أو اإلحباط ،اً
فقد يكون الصديق ّ
– هل ينطبق املثل ،أيضً ا ،عىل التعامل املطلوب مع الحيوانات؟ [طب ًعا نعم ،ويتجلىّ ذلك بأه ّم األشياء:
إذا ك ّنا نكره أن نشعر بالعطش فهذا يعني أنّه يحظر علينا تعطيش الحيوانات ملج ّرد أنّه من املجدي
اقتصاديًّا أن نسافر بها ،باستمرار ،تحت أش ّعة الشمس الحارقة لساعات طوال بدون أن ترشب ،كام
يتعاملون – يف أيّامنا هذه – يف الصناعات الحيوانية]
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نلخّص :جميعنا نوافق عىل أنّه يجب أن نراعي الغري .وحني نقول "الغري" فاملعظم يتّجه تفكريه نحو
ايس؟
البرش .ولكن ماذا عن كائنات أخرى؟ هل سيكون علينا أن نراعي القردة؟ الدجاج؟ األشجار؟ الكر ّ
ما هي الصفة التي يجب لسببها أن نراعي أح ًدا؟
[هنا نثري النقاش ونستعني به (يف املرحلة التي نجدها مناسبة للقيام بذلك) عرب الرشيحة الشفّافة 38
أي املواقف
التي تعرض عد ًدا من املواقف البارزة من الفئة نفسها .من املفضّ ل أن نسأل التالميذ :مع ّ
يوافقون ،وملاذا؟]
لقد أعرب الفيلسوف جريمي بنثهام عن رأيه يف املوضوع ،عندما كتب الجملة" :السؤال املطروح هنا هو
ليس 'هل هي تستطيع التفكري مبنطق؟'  ،أو 'هل بإمكانها أن تتكلّم؟' ،وإنمّ ا السؤال هو 'هل بإمكانها
أن تتألّم؟'"
حسب رأيكم ،ما الذي قصده بنثهام؟ [بالنسبة إىل أ ّن السؤال 'هل نراعي اآلخر' يجب ألاّ يعتمد عىل
َ
السؤال حول ما إذا كان ذكيًّا أم غبيًّا ،إنسانًا أم حيوانًا ،ال بل بالسؤال :هل ميكن أن يتع ّرض لألذى
بفعلنا؟]
هل توافقونه الرأي؟ ملاذا؟ [نثري نقاشً ا حول األمر]
حسب
حسب بنثهام ،ال بأس يف أن نرمي حج ًرا عىل األرض ،أل ّن األرض ال ميكنها أن تعاين أو تتألّم .هل – َ
َ
رأيكم – ال توجد مشكلة ،أيضً ا ،يف رمي حجر عىل ش ّباك (حيث الش ّباك لن يتألّم حني ينكرس)؟ كيف –
حسب رأيكم – كان بنثهام سيعلّل هذا األمر؟ التعليل :الشبّاك ليس مبخلوق يشعر ،ولك ّن الشخص الذي
َ
رضر ...واألشجار ،أيضً ا – عىل سبيل املثال – لن تتعذّب يف
ميلك الش ّباك كجزء من منزله كائن ميكنه أن يت ّ
حال اقتلعناها من األرض ،أ ّما العصافري التي تعيش فيها فهي – بالتأكيد – ستتأذّى ،و ِز ْد عىل ذلك البرش
ماسة إىل األكسجني الذي تنتجه هذه األشجار.
الذين هم بحاجة ّ
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ف ّعال ّيات انطباعية لإلسهاب:
• الف ّن اإلميا ّيئ لألحاسيس :التلميذ الذي سيقع عليه االختيار سيتسلّم بطاقة مس ّج اًل عليها اسم اإلحساس ،وميثّل
للصف اإلحساس بدون كلامت ،ليك يخ ّمنه التالميذ.
ّ
• لعبة الف ّن اإلميا ّيئ :التلميذ الذي سيقع عليه االختيار سيتسلّم بطاقة مس ّج اًل عليها اسم الحيوان ،ما حصل لهذا
الصف ليخ ّمن التالميذ الجواب (ميكن – هنا – اإلدالء باسم
الحيوان ،واإلحساس املرافق له ،ويعرض ذلك أمام ّ
الحيوان ،والبقية عليهم تخمينها).
قصة قصرية لواحدة من الصور املر ّقمة.
• كتابة ّ
[خصوصا يف الفصل الثاين الذي
• مشاهدة رشيط (فيلم) "تقاسم العامل الوسيع بني الجميع" عرب القرص املضغوط
ً
يتناول مشاعر الحيوانات].
للصف ،ألجل حامية الحيوانات.
• إعداد ميثاق
ّ
مثل أن يقوم كلب
نص حوار بني اثنني ،أو كتابة ورسم صور هزلية ملكاملة بني إنسان وحيوان ما حول أحاسيسه؛ اً
• ّ
مربوط (أو ببّغاء) باإلفصاح عن مشاعره لصاحبه وتفسريها.
للصف ،من صور الحيوانات ،يف شاشة العرض ،مع إضافة بالونات الكالم التي ت ُعرب عماّ تشعر به
• تحضري ﭘـوسرت
ّ
الحيوانات.
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حواس وأحاسيس
ورقة عمل للمرحلة االبتدائية –
ّ
حسب اعتقادكم:
أكملوا الجمل التاليةَ ،
 .1إ ّن الكلب املرسور بعودة صاحبه إىل البيت ،ميكنه…
 .2إ ّن حيوانًا أصيبت رجله أو انكرست ،ميكنه…
 .3إ ّن دجاجة تخىش من وجود صيصانها تحت تهديد ما ،ميكنها…

فرحة الفيلة
سنقرأ ،اآلن ،وصفًا للقاء بني مجموعتي فيلة ،من كتاب "عندما تبيك الفيلة" .لدى الفيلة اإلناثُ هي من تسيرّ القطيع.
والقطيعان املوصوفان يف القطعة التالية تقودهام َع ْيثومان (ال َع ْيثوم أنثى الفيل) ،تُدعيان "ترييزا" و"ساليتا":
"من مسافة نصف كيلومرت بارشت الفيلة تنادي بعضها .غيرّ ت ترييزا وجهتها وصارت تجري برسعة .كانت رؤوس
كل فيل يف القطيع .توقّفت ،قرأت ،وحصلت عىل جواب،
وآذان الفيلة منتصبة ،ويسيل السائل من غدد اللّعاب لدى ّ
قليل من ات ّجاه سريها وأرسعت قُ ُد ًما .أ ّما مجموعة ساليت فقد انطلقت من بني مجموعة أشجار وتق ّدمت
غيرّ ت اً
نحو املجموعة األخرى ركضً ا .الفيلة يف كلتا املجموعتني تو ّجهت برسعة واح ًدا نحو اآلخر ،بالرصاخ والهتاف .وعندما
كل من ترييزا وساليت واحدة نحو األخرى تضاربتا بأنيابهام وتشابكتا خرطو ًما بخرطوم ،وقد كان
تع ّجلت واقرتبت ّ
مصحوبًا ذلك بهدير أصوات النهيم ورفرفة اآلذان .وجميع الفيلة افتعلت "مراسم ترحيب" مشابهة ،احتفلت مع
بعضها بعضً ا ،احتكّت ببعضها بعضً ا ،تعانقت بالخراطيم وهتفت ،هدرت ،ونهمت .تدفّق السائل من غدد اللّعاب
عىل ذقون الفيلة"( ".عندما تبيك الفيلة" ،صفحة )130–129
حسب رأيكم – شعرت به مجموعتا الفيلة يف أثناء اللّقاء؟
• ما الذي – َ


• كيف يُعرب حيوان معروف لديكم (كالق ّط أو الكلب) عن مشاعر مشابهة؟


رصفات الفيلة والبرش ،يف أوضاع مشابهة
• ا ُذكروا نقاط شبه واختالف بني ت ّ
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حسب رأيكم – اإلحساس املالزم للحيوان يف الصورة
س ّجلوا أسفل ّ
كل صورة الجملة التي متثّل – َ
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تحطيم األسطورة
عن "حيوانات نح ّبها" و"حيوانات نستعملها"
الهدف من الف ّعال ّية :كث ًريا ما يسيطر علينا مفهوم خاطئ بالنسبة إىل الحيوانات؛ وعندما نفكّر يف هذا األمر فعادة
ما نعرف – عن قرب – الكالب والقطط فقط ،أ ّما بق ّية الحيوانات فهي ببساطة "حيوانات يربّونها يف املزرعة" أو
حساسة ،وإدراك األشياء
«حيوانات ب ّريّة بعيدة" ..وعندما نبدأ بالتع ّرف إىل حيوانات أخرى وإدراك كم هي ذك ّيةّ ،
الرائعة التي ميكنها القيام بها – يكون من األسهل ،أيضً ا ،تغيري التعامل معها .وهذا هو بالضبط ما سنحاول القيام به
يف هذه الف ّعال ّية!

مجرى الف ّعال ّية:

أ .ألعاب "حيوانية" نشطة ( 15دقيقة):
اللفتة للحيوانات.
تجسد القدرات الجسامنية اّ
اِبدأوا باأللعاب التي ّ
أي حيوانات ميكنها تنفيذ هذه املها ّم خالفًا لإلنسان ،أو أفضل
أي لعبة سيخربنا التالميذ املتد ّربون ّ
بعد االنتهاء من ّ
منه؛ عىل سبيل املثال:
* إيجاد األغراض يف مكان معتم :من سيكون أ ّول واحد سيجد غرضً ا مع ّي ًنا ألصق عىل الحائط( ..قدرة ال ُخفّاش عىل
الرؤية ،حيث ميكنه اإلبصار من خالل الكهوف املظلمة التي يعيش يف داخلها).
* سباق ج ّر األوزان (قدرة النمل عىل حمل وج ّر طعامه ،حيث يسحب معه البذور التي تفوق وزنه بأضعاف).
* تحديد نوع ّية الغذاء عن طريق رائحة منبعثة من مسافة مع ّينة (قدرة بعض الحيوانات عىل تحديد الروائح عن
بعد ،كالكالب واألبقار).

أي الحيوانات نحن نستلطف ،وملاذا؟ ( 10دقائق)
ب .اِستطالع
جامعيّ :
ّ
كل تلميذ ذلك عىل بطاقة .سنتف ّحص م ًعا ما هي
أي الحيوانات تستلطفونها أكرث من غريها؟ سيس ّجل ّ
* السائلونّ :
الحيوانات املح ّببة لدى املجموعة ،وسيت ّم ذلك من خالل ع ّد األصوات ،وسنس ّجل النتائج عىل ورق ﭘـريستول.
كل حيوان ُس ّجل فيها ،وسنسأل التالميذ :ما الذي يدعوكم
* سنوفّر قامئة فارغة أ ِع ّدت مسبّقًا ،وسنم ّر عىل ّ
تستلطفون هذا الحيوان؟ هنا سيعطينا التالميذ أسامء لصفات الحيوان ("شجاع"" ،حسن املعرش"" ،ذيكّ" ،وما
شابه) ،وسيكتبون إجاباتهم داخل عناوين األعمدة يف القامئة امللحقة (ا ُنظروا امللحق )1

- 26 -

ج .مسابقة :قدرات الفتة تتم ّتع بها الحيوانات ( 20دقيقة)
*

*

*

*

أي حيوان يتكلّم (ميكننا
يخربنا املرشد حول حقائق الفتة عن الحيوانات (امللحق  ،)2وعىل التالميذ أن يخ ّمنوا عن ّ
لكل واحدة أن تخ ّمن الجواب الصحيح إىل أن تنجح إحداهام؛ والفائزة
تقسيم املجموعة إىل قسمني ،وأن نرتك ّ
منهام تج ّمع نقاطًا ت ُحفظ إىل وقت الحق).
أي صفة من الصفات املس ّجلة يف القامئة تتالءم مع الحقيقة
أي إجابة صحيحة – ّ
سنق ّرر م ًعا – بعد إعطاء ّ
(مثل :نقرأ حقيقة النسل الّذي يتّصل بأ ّمه،
املذكورة ،ونس ّجل بعدها اسم الحيوان املناسب لهذه الصفة يف القامئة اً
قبل أن يولد .سيخ ّمن التالميذ الجواب ،ومن بعدها سيستنتجون أنّه يُعنى – هنا – الفراخ والدجاج :وبالتايل
مثل" :الذكاء" ،ث ّم نضيف تحت ُعنوان "الذكاء" – يف
أي ُعنوان تتالءم هذه الصفة؛ لنقل ،اً
يجب أن يق ّرروا مع ّ
القامئة – كلمة "دجاجة").
ستتشكّل لدينا – يف النهاية – قامئة طويلة من أسامء الحيوانات التي – عىل ما يبدو – ستكون متن ّوعة ومص ّنفة
أكرث مماّ ك ّونه التالميذ سابقًا ،حيث ميكننا أن نالحظ – من خاللها – أ ّن الحيوانات املح ّببة لدى التالميذ ال تختلف
"كأقل لطافة" ،أو حيوانات اعتدنا استعاملها لحاجات مختلفة.
كث ًريا عن باقي الحيوانات التي ألفناها ّ
نقاش :ما الذي يدعونا إىل أن نستلطف حيوانات مع ّينة أكرث من غريها؟
مثل؟ أو الدجاج ،الخرفان ،والخنازير؟
خاص ،وليس األبقار اً
السائلون :ملاذا نستلطف القطط والكالب بشكل ّ
(بعض اإلجابات املمكنة لذلك التي قد يقرتحها املرشد من أجل ترقية النقاش هي :ألنّنا نستلطف أكرث يشء ما
هو مألوف وقريب م ّنا ،ألنّنا هكذا تربّينا ،إذ نحن نفضّ ل تج ّنب الحيوانات التي نتناولها عىل الطعام) .ميكننا أن
(مثل ،بفعل
خواص وصفات مع ّينة بحيوانات مع ّينة؟ اً
نسأل هذا السؤال حول الحيوانات ال ّربيّة :ملاذا نحن نُ ْقرِن ّ
صفات قُرِنت بها من خالل الكتب ومشاهدتنا ألفالم السينام).

د .حيوانات "شهرية" :أساطري حول الحيوانات :حوار ُيجرى مع كرتات وأفالم قصرية ( 10دقائق)
كل صورة حيوان
سيضع املرشد عىل األرضية كومة من الكرتات مقلوبة عىل ظهرها (امللحق  ،)3حيث سيظهر يف ّ
لقصة\ رشيط (فيلم) سينام ّيئ\ "معتقد خرا ّيف" (باﭼـس باين ،راتاتوي ،الثعلب والغراب ،الثور
ميثّل اً
بطل مرسو ًما تاب ًعا ّ
رسها ج ّز صوفها") ،وسيسأل املرشد التالميذ :ما الذي مي ّيز الحيوانات املذكورة هذه؟ هل –
الغاضب" ،النعجة التي ي ّ
رصف يف الواقع؟
رصف هذا الحيوان يف ّ
َ
القصة كام هو يت ّ
حسب رأيكم – يت ّ
* سنكمل مع التالميذ ،اإلجابة الصحيحة (اإلجابات يف امللحق  .)4بالنسبة إىل بعض "الشخصيات" ميكننا أن نبثّ
عن طريق املحمول\ الحاسوب أرشطة (أفال ًما) قصرية ،بدلاً من الكرتات (امللحق )5؛ وسنل ّخص ذلك يف النهاية:
كلّام تع ّرفنا إىل الحيوان يف الواقع أكرث سنجد أنّه ال يشبه أب ًدا كيف يعرضونه ويُظهرونه لنا .ليك نتع ّرف إىل
الحيوانات ال ميكننا أن نعتمد عىل ما نعرفه حولها؛ علينا أن نراقبها عن قرب.
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هـ .ما املشرتك بني الكلب والنعجة؟ مباراة ونقاش ( 25دقيقة)
يتقسم التالميذ إىل مجموعتني،
يُخرج املرشد قامئة جاهزة بحقائق حول الحيوانات ،ومعها أعمدة فارغة (امللحق ّ .)8
كل مرة ،حقيقة مع ّينة ،وسيكون
وكل واحدة – بدورها – ستأخذ قامئة بأنواع حيوانات (امللحق  .)7يقرأ املرشدّ ،
ّ
أي حيوان تتط ّرق هذه الحقيقة .جميع الحقائق تتناسب مع الكثري من
عىل ّ
كل مجموعة – يف دورها – أن تق ّرر إىل ّ
كل مرة .بعد أن قامت
كل مجموعة أن تختار ما بني أربعة إىل مثانية حيوانات يف ّ
الحيوانات ،ولذلك سيكون عىل ّ
كل مجموعة عىل عدد من النقاط يتق ّرر
املجموعتان بالتخمني يس ّجل املرشد يف القامئة اإلجابات الصحيحة ،وتحصل ّ
بناء عىل عدد الحيوانات الصحيحة يف إجاباتها( .اإلجابات الصحيحة مس ّجلة لدى املرشد يف امللحق .)8
نقاش عىل خلفية القامئة الناتجة :سنل ّخص – يف هذا اللقاء – نشاط اليوم ،وخالله من امله ّم أن نوصل رسالة أ ّن
الحيوانات هي أكرث تركي ًبا مماّ نعتقد ،وأنّها متلك الكثري من الصفات املشرتكة مع الحيوانات التي نربّيها كحيوانات
مدلّلة ،والحيوانات التي ما زالت بعيدة ع ّنا.
نرب
من امله ّم أن نسأل :هل جاءت بعض الحيوانات ألجل "غاية" ما؟ هل من
أي حيوانات نريد أن يّ
املنطقي أن نختار ّ
ّ
لألكل وأيّها نريدها الستخدام آخر ،وأيّها ال؟
ميكننا أن نبارش الحديث باألسئلة اآلتية :هل ت ُستعمل الكالب لتناولها كطعام ،وأين يحدث ذلك؟ ما رأيكم يف الذين
يأكلون الكالب؟ هل يختلف ذلك عن تناول األبقار والخراف؟ إذا كان الجواب بنعم فأين يكمن االختالف؟
هل سمعتم عن أناس يربّون الخراف كحيوانات مدلّلة؟ هل يبدو لكم ذلك غري ًبا أم منطق ًّيا؟ هل – بالرضورة –
أقل لطافة وو ًّدا من الكلب؟
النعجة ّ
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املالحق للف ّعال ّية:
امللحق 1
مثال لقامئة من املفرتض أن تُستقبل يف القسم  2من النشاط
هذه القامئة ألجل التوضيح .وطب ًعا ،ميكن للتالميذ أن يختاروا عناوين أخرى:

شجاع

مرتبط
بالبرش

حساس
ّ

مضحك

ذيكّ

ميكننا
أن
نلعب
معه

قدرات
خارجة
عن
املألوف

"يشابه
البرش"

يض ّحي
بنفسه

امللحق 2
قامئة للمد ّرب :حقائق ساحرة حول الحيوانات
(تت ّمة القامئة يف الصفحة التالية ،أيضً ا)
الحقيقة

الحيوان الصحيح

تلعق الواحدة منها األخرى ،وبذلك تتعاون فيام بينها عىل تنظيف
الخاصة.
أجزاء من أجسادها من الصعب عليها بلوغها بألسنتها
ّ
عندما ترغب إحدى األبقار يف أن يلعقوه فإنّها ترقد بوضعية معيّنة.
وباإلضافة إىل ذلك تكون هذه هي طريقتها لتثبت مدى تق ّربها من
أصدقائها الجيّدين بني قطيع كبري.

البقرة

الرفقة

أثناء الخطر ،عندما تقرتب الحيوانات املفرتسة من العائلة ،يدخل
النسل بأجمعه إىل فم األ ّم ،ويبقى هناك إىل أن تبتعد املفرتسات.

أسامك
(سمك املشط)

الرفقة
الذكاء
التضحية

ج ّدات الصغار وخاالتها ،أيضً ا ،تساعد األ ّم يف االعتناء بها.

الفيل

الرفقة
التضحية
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صفات ممكنة
مالمئة

الحقيقة

الحيوان الصحيح

مشهد رآه الباحثون :خالة ال َهجارس (صغار الثعالب) ،أخت األ ّم ،مل
تسمح للوالد بأن ينض ّم للعب ،وهكذا انتظر إىل أن تغفو ث ّم "نادى"
ال َهجارس (صغار الثعالب) بهدوء لتخرج ،وخرجت ولعبت.

الثعلب

تقوم بعض األ ّمات (األ ّمهات) ،أحيانًا ،برتبية األدراص (صغار الفرئان)
م ًعا ،وهكذا تتمكّن بسهولة من أن توفّر لها الراحة والغذاء من حني
إىل آخر.

الفرئان

الذكاء

تحب أن تلعب مع بعضها بعضً ا عن طريق ركل الفواكه كالكرات.
ّ

الدجاج

الذكاء،
التواصل مع
بعضها بعضً ا

تستطيع أن تفتح األبواب بنفسها ،وبالتايل تنجح كمجموعة يف أن
توفّر لنفسها ،وبسهولة ،ما يكفي من الطعام والراحة من حني إىل
حني.

نعجة

الذكاء
"حيوان
مضحك"

يف حال فقدت عجولها (أوالدها) تقطع املسافات الطويلة كمحاولة
منها للعثور عليها.

بقرة

الشجاعة\
الجرأة
الحساسية

راقب الباحثون ذك ًرا ت ّم افرتاس زوجته .وقف بجانبها بدون حراك،
اللحقة – يتج ّول مطأطئ الرأس ،مته ّدل العينني،
وصار – خالل األيام اّ
ومكانته يف املجموعة كانت قد تدنّت ألنّه مل يعد يقوى نفس ًّيا عىل
مواجهة إوزّات أخرى .وبعد حوايل سنة ،فقط ،أفاق من الصدمة وعرث
عىل زوجة جديدة.

إوزّة

حساسية

عندما ميرض أو يهرم أحدها يبطئ الجميع يف سريه أو يتوقّف من
أجله ،ويهت ّم بإحضار الغذاء له.

فيل

حساسية
تضحية

حينام تجد مجموعتها ك ّمية كبرية من الغذاء تتك ّدس واح ًدا فوق
اآلخر ،تتعانق ،تتصافح ،تلصق أفواهها واح ًدا باآلخر وتصدر أصوات
الزعيق.

القردة
(شيمـﭙـانزي)

تتواصل املواليد مع أ ّمها ،وواح ًدا مع اآلخر ،عن طريق األصوات،
قبل أن تخرج إىل الدنيا ،حيث ال تزال أج ّنة .إنّها تنادي وتستجيب
رصفاتها وأصواتها.
لت ّ

الدجاجات
(والصيصان)
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صفات ممكنة
مالمئة
اللّعب
"حيوان
مضحك"

اللّعب

الذكاء
قدرات خارجة
عن املألوف

الحقيقة

الحيوان الصحيح

صفات ممكنة
مالمئة

قدرات للتحديد ،والتمييز بني الروائح ،من مسافة كيلومرتات.

األبقار

الذكاء
الحواس
ّ
الحا ّدة
قدرات خارجة
عن املألوف

ترفض األنثى ذكو ًرا مع ّينة وتستجيب لغريها ،عن طريق القفز وه ّز
األذنني .والطرف اآلخر من األزواج يطلق أصوات ًا فوق صوتية.

الفرئان

الذكاء ،قدرات
خارجة عن
املألوف

يف أماكن متف ّرقة أخربنا الناس بأنّهم رأوا األ ّم واألب يقفان يف منتصف
الشارع ،يف القرية ،موقفني بذلك حركة السري لتعرب صغارها الطريق.

الدجاج

الذكاء
الشجاعة

تبني اإلناث عالقات مع زوج واحد ثابت .تت ّم عمل ّية التزاوج عن
العش
ّ
طريق الذكر ،وتشتمل عىل حاالت طريان مختلفة حول
مصحوبة بإطالق أصوات مع ّينة .هذه األزواج من الحيوانات تغ ّني
بثنائ ّيات – الذكر لألنثى وبالعكس ،قبل الرشوق ،ليك تق ّوي الرباط
الزوجي ولت ْحيي وجودها.
ّ

الباز

أي نباتات عليها أن تأكل ليك تتعاىف.
ت ُعلّم األ ّمات (األ ّمهات) أوالدها ّ
وفعل ترى الصغار – خالل حياتها – تعاود تناول هذه النباتات عندما
اً
مترض.

النعجة

بعد نُفوق (موت) فرد من املجموعة تقيم املجموعة ما يشبه الجنازة:
تصطف ووجوهها نحو
تدور حوله ع ّدة م ّرات ،وإذا مل يتزحزح فإنّها
ّ
ونجيل وتسقطه حوايل الجثة.
اً
الخارج ،ويف األخري تنتزع أغصانًا

الفيلة

يحاول واحد من املجموعة ،أحيانًا ،مهاجمة البرش ،فإذا بواحد آخر
من املجموعة يحاول الدفاع عنها" ،يفصل ما بني القوى" ،وينجح يف
تهدئة مجموعته من الدجاجات.

الدجاج

تقيم الصغار فيام بينها مسابقة ركض.

األحامل
الخراف)
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قدرات خارجة
عن املألوف
الذكاء
املقدرة عىل
التعلّم
الرفقة
"مثل البرش"
الذكاء
الشجاعة
(أبناء

اللّعب

امللحق 3
شخص ّيات\ أساطري لحيوانات يف األرشطة (األفالم) ،مقارنة بالواقع

باچس باين

الفأر رميي من "راتاتوي"

الثعلب والغراب

الثور الغاضب

رسها ج ّز صوفها
النعجة التي ي ّ
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امللحق 4
أسئلة وإجابات حول الكرت:
فعل ،يف الواقع؟ يف
* باﭼـس باين :ما الذي مي ّيزه يف الرشيط (الفيلم)؟ يتناول الجزر طوال الوقت .هل هو هكذا ،اً
خاص – األوراق والتنب .إذا أعطيتم أرن ًبا جزرة مع ورقة يف طرفها فسيأكل الورقة
الواقع تأكل األرانب – بشكل ّ
كل الوقت ،فسينتهي أمره بال ُّنفوق (املوت).
ويرتك الجزرة .وعمل ًّيا ،لو وفّرتم لألرنب الجزر ،فقطّ ،
* راتاتوي :هل تعرفون الرشيط (الفيلم)؟ حول الفأر الصغري الذي أصبح ط ّبا ًخا .ما الّذي مي ّيز الفرئان يف األرشطة
رسها
(األفالم)؟ إنّها تأكل الجنب .هل األمر هكذا يف الواقع ،حقًّا؟ يف الواقع متلك الفرئان أنوفًا ّ
حساسة ج ًّدا ،ولن ي ّ
أب ًدا أن تتناول أجبانًا فاخرة "فاسدة" .تنجذب الفرئان إىل األطعمة املشبعة بالسكّريّات ،كالفواكه والحبوب .حتّى
ينص أ ّن من لديه فأ ًرا يف بيته ويريد القبض
إنّه – يف اآلونة األخرية – قام الربملان الربيطا ّين بنرش توجيه
رسمي ّ
ّ
عىل الفأر (ليطلقه خار ًجا بعد ذلك) ،فمن املفضّ ل أن يضع يف املصيدة "البسكويت ،دقيق الشوفان ،الكورنفلكس
املحلىّ  ،والشوكوالته".
* مثل الغراب والثعلب :هل يعلم أحدكم ما الّذي يخرب به املثل؟ (إذا كان الجواب بال فقولوا أنتم ذلك) :مي ّر
الثعلب بجانب شجرة يقف فوقها الغراب ويف فمه قطعة من الجنب .بعد أن حاول الثعلب – أكرث من م ّرة –
فعل ،مغ ٍّن رائع .وقد طلب الثعلب من
جميل ،وبأنّه ،اً
رسقة الجبنة من الغراب بدأ ميدح الغراب بأنّه ميتلك صوتًا اً
الغراب أن يغ ّني له؛ أ ّما الغراب ،الذي مل ّ
يشك يف أ ّن يف األمر خدعة ما ،فقد رشع يغ ّني .ويف اللّحظة التي فتح فيها
تنص الحكمة – يف هذا املثل – أنّه يجب ألاّ نكون واثقني ومطمئ ّنني
فاه وقعت الجبنة مبارشة إىل يدي الثعلبّ .
إىل هذا الح ّد ،وأ ّن علينا ،دامئًا ،أن ّ
نشك يف أعدائنا ،وأن نتأ ّهب إلمكانية أنّه قد يحاول العد ّو خداعنا.
لكن ما الذي يحدث يف الواقع؟ هل يف الواقع يتعلّق األمر بالثعالب والغربان؟ (ميكننا – هنا – أن نطرح أسئلة
توجيهية) :هل تتحادث الثعالب والغربان فيام بينها؟ (الجواب :ال تتحادث الثعالب والغربان مع بعضها بعضً ا ،وهي
ليل ،أ ّما الثعالب فتنام
أصل .إنّها بصعوبة تعرف بعضها بعضً ا ،حيث تبقى الغربان صاحية نها ًرا وتنام اً
ال تتكلّم ألبتّة ،اً
ليل).
وتظل مستيقظة ،اً
محميّ ،
مخفي
نها ًرا يف مكان
ّ
ّ
هل يزعج أحدها اآلخر؟ (الجواب :يف حال أزعج فرد منها اآلخر يكون ذلك إزعاج الغربان للثعالب ،ذلك ألنّها ترى
الثعالب تشكّل خط ًرا عليها ،وستنعق الغربان – كمجموعة كبرية – عىل الثعالب وتطردها يف حال وجدت ثعل ًبا ما
مستيقظًا يف النهار).
* الثور الغاضب :ما الذي نعرفه عن الثريان يف مصارعة الثريان؟ (هناك اعتقاد أ ّن الثور الغاضب يركض نحو "مصارع
الثريان" ،حيث يغضب ج ًّدا حينام يرى العلم األحمر).
لكن ما الذي يحدث يف الواقع؟ الثور – يف الحقيقة – مصاب بعمى األلوان ،وسبب غضبه يعود إىل أنّهم جعلوه يف
وضع مثري للغضب ،ال عالقة له باأللوان :يت ّم إحضار الثور إىل ج ّو املصارعة يف حني يكون أعمى متا ًما ،تقري ًبا ،بعد أن
يكون قد ُوضع مل ّدة  48ساعة يف ظالم دامس قبل بدء العرض .يف بداية العرض يرتكونه يركض يف أنحاء امليدان (ساحة
املعركة) ،يرتكونه يرتطم باألشياء ويطعنونه بالرماح .وهكذا يستشيط الثور غض ًبا مهام كان لون العلم أو غريه أمامه.
لئل تشعر بالح ّر
رسها أن يج ّزوا صوفها ،اّ
* النعجة التي ي ّ
رسها ج ّز صوفها :ماذا يعني ذلك؟ هناك اعتقاد أ ّن النعاج ي ّ
صيفًا.
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كل فصل ربيع ،وال تحتاج أن يج ّز اإلنسان
لكن ما الذي يحدث يف الواقع؟ تقوم الخراف بإسقاط صوفها بنفسها يف ّ
كل ربيع – ليضمنوا ألاّ يفقدوا الصوف قبل أن يتساقط بنفسه .ومبا
صوفها .يتد ّخل املزارعون عن قصد – يف بداية ّ
أنّهم يج ّزونه قبل أن يصبح الطقس حا ًّرا ال يكون بوسع الخراف أن تقي نفسها من الربد ،متا ًما كإنسان عا ٍر يف وضع
قياسا باإلنسان).
حساسة أكرث للربد ً
كهذا (إلاّ أ ّن الخراف ّ
امللحق 5
أساطري حول الحيوانات :روابط لألرشطة (األفالم)
باﭼـس باين والجزرة –
اِبحثوا يف يوتيوب عن ""Bugs Bunny – Carrots are Divine
مصارعة الثريان  +باﭼـس باين –
اِبحثوا يف يوتيوب عن ""Bully For Bugs 1953
راتاتوي –
اِبحثوا يف يوتيوب عن ""Ratatouille – Remy Experiencing Food as Colour
امللحق 7
قامئة الحيوانات لألوالد
أفعى

جرذ

سمكة
القرش

ُد ّب

بقرة

فُقْمة

حصان

أسد

قرد

ب ّبغاء

فيل

نحلة

حوت

سرُ قاط

جاموس
البيسون

اللّيمور

السلور

بطّة

ضفدع

بِطريق

حصان
البحر

ثعلب

إوزّة

بجعة

نَس

منل
أبيض

حاممة

خنزير

سنجاب

دجاجة

ُج ْن َدب

فأر

ق ّط

ِح ْرباء

ضفدع

حامر

حوت

ُخفّاش

منر

حلزون

دلفني

راكون

فُقْمة

خنزير
غينيا

أرنب
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امللحق 8
للمرشد :صفات الحيوانات
اإلجابات الصحيحة للقامئة:

الصفّة

أي الحيوانات متلكها؟
ّ

حاسة ش ّم متطو ّرة ج ًّدا
متلك ّ

األفاعي ،الجرذان ،أسامك القرش ،الدببة ،األبقار ،الكالب

تنظّف بعضها بعضً ا

األحصنة ،األسود ،األبقار ،القردة ،الببّغاوات

يرب الوالد الصغار
يّ

سمك السلور ،الجرذ ،البطّ ،الضفدع ،القردة ،البطاريق ،حصان البحر،
الثعالب

يبقى مع زوجه\ زوجته طيلة العمر

اإلوزّ ،البجع ،الجيبونات (قردة) ،النسور ،الثعالب ،النمل األبيض،
الحامم

تريث وتحزن عىل موتاها

ايس ،الفيلة ،الزرافات ،الشيمـﭙـانزي
ال ِّزرياب األور ّ

تغتسل باألوحال

الخنازير ،السناجب ،الدجاج ،األحصنة ،الكالب

أكرث مثانية حيوانات تت ّم تربيتها
يف أنحاء العامل ،الستعاملها كوجبة
طعام

بسلّم تناز ّيل :الدجاجة ،البطة ،الخنزير ،األرنب ،النعجة ،املاعز ،البقرة،
خنزير غينيا (لإلسهاب :هناك أكرث من مليار أرنب تت ّم تربيته يف أرجاء
العامل .وعدد خنازير غينيا التي تت ّم تربيتها كغذاء يصل إىل  65مليون،
خصوصا يف جنوب أمريكيا ويف إفريقيا).
ً

يحافظ عليها البرش كحيوانات أليفة

الخنازير ،الكالب ،الديوك ،القطط ،الب ّبغاوات ،الخراف

تت ّم تربيتها ث ّم قتلها للحصول عىل
جلودها أو فرائها

الكالب ،الثعالب ،الراكون ،ال ُفقْامت ،األبقار ،الكنغر ،األرانب ،الدببة

بإمكانها أن تسمع أصوات ًا منخفضة
ج ًّدا ،ال يستطيع البرش سامعها

الفيلة ،األبقار ،الفرئان ،الخفافيش ،القطط

يُجرون عليها التجارب يف مراكز
األبحاث يف إرسائيل

الدجاج ،األسامك ،الضفادع ،الخنازير ،األبقار ،النعاج والخراف ،املاعز،
الخفافيش ،الحامم ،القردة ،األحصنة ،الكالب ،القطط ،الحمري.

تتب ّنى ،أحيانًا ،صغار أنواع حيوانات
أخرى

الدجاجة ،الكلبة ،القطة األنثى ،أ ّم فارس (أنثى النمر) ،القردة

يستعملونها يف مناسبات التسلية
(السريك ،السحر) يف إرسائيل

القطط ،الكالب ،األحصنة ،الحامم

حصل أن أنقذت حياة بعض البرش

الكالب ،الخنازير ،املاعز ،األحصنة ،الب ّبغاوات ،الحيتان ،الفيلة،
الغوريال ،الدلفني ،القطط

األنثى هي من تقود املجموعة

الفيلة ،النحل ،الحيتان ،السرُّ ْقاط ،الشيمـﭙـانزي ،جواميس البيسون،
الجرذان ،اللّيموريّات (أنواع مع ّينة منها)

- 35 -

ما الذي مت ّر به الحيوانات
املهم معرفة ذلك؟
وملاذا من ّ
هدف النشاط:
الهدف من الف ّعال ّية :ما الذي نعرفه عن الطريقة التي يربّون بها غالبية الحيوانات يف العامل؟ ال يشء ،تقري ًبا .أغلب
مخفي عن أعني الناس ،ألنّه عندما يرى الناس هذه اإلساءة فغالبًا ما يحت ّجون
ما ميا َرس من إساءة إىل الحيوانات
ّ
ض ّدها ،أو يقاطعون السلع التي يت ّم إنتاجها من خالل هذه اإلساءة .يف إمكان املد ّربني – يف هذه الف ّعال ّية – أ ّولاً وقبل
كل يشء ،فهم أه ّميّة اكتشاف من ينكّل بالحيوانات ،وعندها سيُدركون ،م ًعا ،ما الذي تعانيه الحيوانات ،من خالل
ّ
قليل فمن خالل أرشطة قصرية ،أيضً ا ،تقومون
األحاجي ،ولعبة تريـﭭـيا كبرية واحدة (وإذا أردتم االستثامر اً
القصص،
ّ
بعرضها).
الجمهور الهدف :صفوف السادس – الثامن

مجرى الف ّعال ّية:
لعبة رياضية ذات طابع "حيوا ّين" ( 10دقائق)
مثل "الثعبان قادم"" ،كلب بريطا ّين"" ،القطّة والفأر".
قصة قصرية – العنف من وراء الشطرية ( 10دقائق)
ّ
كل فرصة كان يبيع – خلف قاعة كرة
مشاكسا (متن ّم ًرا) ،حيث إنّه يف ّ
للطلب أ ّن يف مدرسته طالبًا
يحيك املرشد اّ
ً
السلّة – شطائر وحلويات .كان يأيت إليه الجميع ألنّه مل يكن هناك َمق َْصف يف املدرسة ،وكانوا يشرتون .ليتبينّ – يف
طلب من صفوف أدىن كان يه ّددهم بالعنف.
أحد األيّام – أنّه كان يحصل عىل الشطائر من اّ
طلب آخرين ،فكيف كنتم
مناقشة :لو ذهبتم لرشاء الشطائر من هذا الطالب ،واكتشفتم أنّه ،عمل ًّيا ،يرسقها من اّ
لنصاب ،أو لواحد يستعمل
ستشعرون؟ هل حصل معكم م ّرة أنّكم اشرتيتم شيئًا وعندها اكتشفتم أنّكم دفعتم ّ
النقود ليؤذي اآلخرين؟ من املسؤول عن وضع ح ّد لهذا السلوك؟
الطلب الذين ي ّدعون أ ّن مثل هذا األمر مل يحصل معهم – من املجدي سؤالهم :هل من املمكن أن يكون قد حصل
* اّ
أصل ،أن نعرف ما هو "تاريخ" املنتج الذي نشرتيه؟
ذلك وأنّهم – ببساطة – مل يعرفوا؟ كيف ميكننا ،اً
من املجدي أن تل ّخصوا :إذا أساء شخص إىل شخص آخر فهو ال يكلّف نفسه أن يحيك عن ذلك ،يجب ،أحيانًا ،أن
خصوصا إذا ك ّنا – يف األخري – ندفع مثن ذلك.
نكتشف بأنفسنا ما الذي يحدث "من وراء الكواليس"،
ً
أُ ْحجِ ية عن اإلساءة إىل الحيوانات ( 15دقيقة)
قصة قصرية يجب تخمني ما الذي
يت ّم التوزّع إىل مجموعتني ،حيث تحصل ّ
كل مجموعة عىل بطاقة باألُ ْحجِية نفسهاّ :
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حصل يف أعقابها (يف املالحق).
كل العائلة – ذات يوم – لزيارة أقرباء لنا يف القرية .عندما وصلنا ظه ًرا ،مررنا بالسيارة من جانب حظرية
ذهبناّ ،
أبقار وقد كان بعض الناس واقفني وينظرون ،وقد سمعنا ُخوار (صوت) بقرة .يف اللّيل تج ّولت يف القرية ووصلت إىل
القرب من الحظرية م ّرة أخرى ،فرأيت – من بعيد – األشخاص الذين وقفوا هناك قبل ذلك ،كانوا يج ّرون شيئًا عىل
عربة يدويّة صغرية يف اتّجاه طرف الحظرية .وداخل الحظرية كانت إحدى البقرات تَ ُخور (تُصدر صوتًا) بصوت عا ٍل،
وتتج ّول يف الحظرية كلّها بعصبيّة وبال توقّف.
رصح املرشد بالجواب الصحيح:
بعد بضع دقائق تقوم ّ
كل مجموعة بقراءة حلّها لألُ ْحجِية ،ث ّم ي ّ

عجل صغ ًريا يف الحظرية ،وقد جاء الجميع لينظروا .كانت البقرة تلحس العجل وقد
عند الظهر ولدت إحدى البقرات اً
بدأت تطعمه ،لكن خالل بضع ساعات ،يف اللّيل ،جاء أصحاب الحظرية وأخذوا العجل عىل عربة يدويّة صغرية إىل
مكان آخر ،يُس ّمى " َم ْرضَ عة" .غضبت البقرة كث ًريا ومل تفهم ملاذا يأخذون منها العجل الذي ولدته قبل لحظات ،والذي
ترغب ج ًّدا يف االعتناء به .ملاذا يفعلون ذلك؟ إذا بقي العجل مع البقرة فسريضع الحليب – إنّه غذاؤه ،فليك يصل
الحليب ،إذًا ،إىل القنا ّين يف الدكّان يأخذون العجل يف يوم مولده إىل قفص منفصل وبعي ًدا عن أ ّمه ،وهناك سريبو
كل صناعة الحليب.
بضعة أشهر حتّى يت ّم بيعه لصناعة اللّحوم .من املتّبع القيام بذلك يف ّ
تلخيص :ليس من الرضورة مبكان أن نكون محقّقي رشطة لنعرف من يؤذي الحيوانات وكيف – هذه املعلومات،
اليوم ،أكرث انتشا ًرا ،ويف اللّعبة القادمة سنكتشف ،م ًعا ،الكثري من الحقائق.
أمسسة إىل الحيوانات ( 55دقيقة)
لعبة "ملك الرتيـﭭـيا" (املعلومات العا ّمة) عن اإلساءة امل ُ َ
كل
ت ُعلَّق عىل الحائط لوحة ﭘـريستول للعبة "ملك الرتيـﭭـيا" (ا ُنظروا املثال ،الحقًا) حيث تكون ملصقة عىل ظهر ّ
للطلب بعد
خانة عىل اللّوح بسكوتشات بطاقة بالحجم نفسه ،وقد طُبع عليها املبلغ نفسه الذي يت ّم تقدميه اّ
تقدميهم إجابة صحيحة (يف اإلمكان ،أيضً ا ،تحضري بطاقات منفصلة بدون سكوتشات ،والقيام – خالل اللّعبة – بوضع
كل خانة قد ت ّم تناولها):
اإلشارة  Xيف ّ
ملك الرتيـﭭـيا – حقوق الحيوانات!
تجارب األبحاث والرتبية والتعليم

الرعاية والنظافة

الرتفيه

الغذاء

اللّباس

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

للطلب تعليامت اللّعبة:
يُوضَّ ح اّ
"عىل اللّوح فئات ملجاالت تؤذى فيها الحيوانات .املجال األ ّول هو التجارب الجارية يف األبحاث والرتبية والتعليم –
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حيث ت ُجرى عمل ّيات جراحية عىل الحيوانات ويت ّم فحص أدوية ملعرفة تأثريها عىل البرش ،املجال الثاين هو التجارب
الجارية عىل مستحضرَ ات التجميل – حيث يت ّم اختبار مستحضرَ ات رعاية ونظافة عىل الحيوانات ملعرفة تأثريها عىل
مثل ،يف أنواع
البرش .أ ّما يف مجال الرتفيه فسنتح ّدث عن األماكن التي يؤذى فيها الحيوانات من أجل تسلية البرش ،اً
مختلفة من املسابقات وحدائق الحيوان ،وأ ّما يف مجال الغذاء فسنلتقي حيوانات عادة ما نعرفها من خالل السلع
قليل ،عماّ مت ّر به هذه الحيوانات يف الطريق إىل هناك ،ويف مجال اللّباس
الغذائية التي يتناولها أغلبنا ،وسنتح ّدث ،اً
سنتح ّدث عن الحيوانات خلف املعاطف وال َك ْنزات التي يلبسها بعضنا.
كل مجال ثالثة مستويات من األسئلة ،من ِمائة نقطة ،وهو سؤال سهل نسب ًّيا ،حتّى  300نقطة ،وهو سؤال
يف ّ
لكل سؤال ثالثة احتامالت
(مثل" ،الرتفيه بـ ّ .)"200
كل مجموعة – يف دورها – تختار مجالاً ومستوى سؤال اً
أصعبّ .
حق يأخذ
للجواب .ستُضط ّر املجموعة – خالل دقيقة ،عىل األكرث – إىل اختيار جواب صحيح .إذا كانت املجموعة عىل ّ
كل خانة يف اللّوح ومينحها للمجموعة .تنتهي اللّعبة عندما تنتهي البطاقات – حيث إ ّن
املرشد البطاقة امللصقة عىل ّ
املجموعة التي سيكون لديها أكرب عدد من النقاط يف هذه املرحلة ،تكون هي الفائزة".
للطلب .بالنسبة إىل أغلب اإلجابات
كل جواب صحيح هناك تفصيل قصري عنه ،من املجدي أن يُحىك اّ
ها ّم :بعد ّ
أل َحقنا ،أيضً ا ،صو ًرا وروابط ألرشطة (أفالم) قصرية يف اإلنرتنت (ا ُنظروا املالحق) ،من املجدي إظهارها من أجل تجسيد
املوضوع الجاري الحديث عنه يف السؤال .يف اإلمكان عرض األرشطة (األفالم) القصرية من خالل هاتف ذيكّ محمول،
آيـﭙـاد ،حاسوب نقّال ،أو ،طب ًعا – إذا توافرت اإلمكانية – مع شاشة و ِم ْسالط .إذا مل تكن هناك إمكانية للعرض فمن
املجدي االستعانة بالصور.
جميع األسئلة ،األجوبة ،التفصيل ،الصور ،والروابط لألرشطة (األفالم) القصرية – يف امللحق .4
عند انتهاء اللّعبة من املجدي أن تل ّخصوا :لقد حصلنا ،اليوم ،عىل كثري من املعلومات الجديدة عماّ مت ّر به الحيوانات.
الشخيص – عىل
كل واحد وواحدة ،وكذلك من أجل أن يعينكم ذلك – يف املستوى
هذه املعلومات مه ّمة بالنسبة إىل ّ
ّ
ات ّخاذ القرار يف شأن ما تريدون رشاءه وما ال تريدون رشاءه تالف ًيا لإلرضار بالحيوانات ،وكذلك ،طب ًعا ،من أجل أن
تعرفوا كيف من املمكن مساعدة الحيوانات املوجودة يف ضائقة.
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املالحق للف ّعال ّية:
امللحق 1
أحاجي
بطاقة
ّ
كل العائلة – ذات يوم – لزيارة أقرباء لنا يف القرية .عندما وصلنا ظه ًرا ،مررنا بالسيارة
ذهبناّ ،
من جانب حظرية أبقار وقد كان بعض الناس واقفني وينظرون ،وقد سمعنا خُوار (صوت) بقرة.
يف اللّيل تج ّولت يف القرية ووصلت إىل القرب من الحظرية م ّرة أخرى ،فرأيت – من بعيد –
األشخاص الذين وقفوا هناك قبل ذلك ،كانوا يج ّرون شيئًا عىل عربة يدويّة صغرية يف ات ّجاه طرف
الحظرية .وداخل الحظرية كانت إحدى البقرات تَخُور (ت ُصدر صوت ًا) بصوت عا ٍل ،وتتج ّول يف
الحظرية كلّها بعصب ّية وبال توقّف.

امللحق 2
لوحة "ملك الرتيـﭭـيا"
يجب تحضريها عىل لوحة ﭘـريستول كبرية ،يبدو ذلك بالتصغري هكذا ،تقري ًبا:
تجارب األبحاث والرتبية والتعليم

الرعاية والنظافة

الرتفيه

الغذاء

اللّباس

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

امللحق  – 3بطاقات:
كل خانة يف اللّوحة أُ ِلصقت بسكوتشات بطاقة بالحجم نفسه وقد ُس ّجل عليها املبلغ نفسه .يجري الحديث
عىل ظهر ّ
كل
كل واحدة منها بحجم خانة وحيدة يف اللّوحة ،حيث هي  5بطاقات من ّ
– باملجمل – عن  15بطاقة منفصلةّ ،
مبلغ:
100

200

300
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امللحق 4
أسئلة وصور للعبة "ملك الرتيـﭭـيا"
فئة التجارب الط ّبية ،البحث ،والرتبية والتعليم:
سؤال  100نقطة:
هل ُيسمح بإجراء تجارب عىل حيوانات يف مدارس البالد؟
أ .نعم
ب .ال
ج .مسموح عىل الجرذان والفرئان" ،فقط".
الجواب الصحيح :ب.
أجريت – عىل مدار سنني طويلة – تجارب عىل الحيوانات يف املدارس .من ك ّراسة توضيحية لوزارة الرتبية
والتعليم ُوزّعت – حينها – عىل معلّمي البيولوجيا:
"ضع الضفدع عىل ظهره ،عىل طبق العملية الجراحية .ش ّد رجليه وثبّتهام بدبابيس ،مثلام هو موضّ ح يف الرسمة...
قص الجلد من مركَز
مبقص شقًّا صغ ًريا ،وواصل – من خالله – ّ
اِرفع مبلقط جلد الضفدع يف وسط بطنه وأحدث ّ
الجسم عىل طول طوله."...
حق رفض االشرتاك يف التجارب يف املدرسة ،لك ّن التجارب
*	يف سنوات التسعني حصل اّ
الطلب يف إرسائيل عىل ّ
الطلب واملعلّمون مبظاهرات ،إىل أ ّن ق ّرر
نفسها كان ال يزال مسمو ًحا بها .وعىل مدار سنوات عديدة قام اّ
وزير الرتبية والتعليم عام ( 1999وقد كان – حينها – يويس رسيد) منع التجارب.
*	ال تزال ت ُجرى يف املدارس تجارب واستطالعات عىل أجزاء مختلفة من الحيوانات التي يت ّم الحصول عليها من
دكاكني بيع اللّحوم.
*	(معلومات أوىف للمرشد – إذا أردتم)http://anonymous.org.il/art223.html :

سؤال  200نقطة:
هل يُسمح – مبوجب القانون – يف إرسائيل بإجراء تجارب عىل الكالب؟
أ .نعم
ب .ال
ج .يُسمح بذلك ،لك ّنه ُص ّدق – يف الكنيست ،مؤ ّخ ًرا – قانون ،سيكون ذلك ممنو ًعا مبوجبه بعد سنتني (.)2015
الجواب الصحيح :أ.
الطب بإجراء تجارب عىل الكالب أيضً ا ،يف مواضيع تتعلّق باألسنان ،العظام ،القلب،
نعم ،يقوم باحثون يف مجال ّ
وجهاز التنفّس .يحدث ذلك يف جامعة تل أبيب ،يف الجامعة العربية بالقدس ،يف مستشفى رمبام بحيفا ،يف
البيطري يف بيت دﭼـان بالقرب من ريشون
الطب
ّ
مستشفى تل-هشومري بالقرب من رمات ﭼـان ،ويف مستشفى ّ
لتسيون.
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سؤال  300نقطة:
هناك الكثري من مختربات البحث التي يُجري فيها العلامء تجارب عىل القرود .من أين تأيت هذه
القرود؟
أ .يقبضون عليها يف الطبيعة ويأخذونها إىل املختربات ،فو ًرا.
ب .يقبضون عليها يف الطبيعة ويقتادونها إىل مزرعة تربية ،حيث تكرب هناك يف أقفاص ،ويقومون
مبزاوجتها لتلد املزيد من القرود ،وذلك حتّى يت ّم إرسالها إىل مختربات مختلفة يف جميع أنحاء العامل.
ج .يأخذونها من حدائق الحيوان وقد أصبحت مس ّنة مل ت ُعد تصلح 'للتسلية' يف نظر الجمهور.
الجواب الصحيح :ب.
يف كثري من الحاالت تكرب القرود يف الطبيعة – يف بلدان مختلفة يف إفريقيا وجنوب أمريكا .يت ّم
اختطافها هناك ،بيعها ،وإرسالها إىل مزارع تربية مختلفة ،حيث يُقبض عليها حتّى يت ّم إرسالها إىل
مؤسسات بحث مختلفة .ويف هذه األماكن تخضع هذه القرود – ضمن أشياء أخرى – إىل عمليات
ّ
جراحية بدون تخدير ،يتس ّببون ،قص ًدا ،بإصابتها بأمراض خطرية ،يقومون بتجويعها ،وغري ذلك.
أي دولة أوروبية بالقبض عىل هذه القرود يف مثل هذه املزارع ،لك ّن ذلك كان مسمو ًحا به
ال تسمح ّ
يف إرسائيل حتّى وقت قريب :حتّى كانون الثاين  2015عملت يف ذلك مزرعة مزور (يف القرية الزراعية
ترب القرود التي ت ّم اختطافها من الطبيعة ،حيث تجعلها
مزور بالقرب من ﭘـيتح تكـﭭـا) التي كانت يّ
تتكاثر ،وتبيعها لصالح إجراء التجارب عليها خارج البالد .طوال نحو عرشن سنة ناضل الكثري من
النشطاء ض ّد املزرعة ،إىل أن نجحوا يف أن يجعلوا بيع القرود ممنو ًعا ،قانونيًّا ،وقد تسبّبوا بنقلها إىل
مزارع إعادة تأهيل.
رشيط (فيلم) قصري للعرضhttp://www.youtube.com/watch?v=Sep67eRyQSw :

يف الصورة :الصيد يف جزيرة موريشيوس (بالقرب من إفريقيا)
يف وسط الغابة ،يرتكون موزًا داخل قفص مفتوح ،يدعون القرد يدخل ،وعندها يغلقون القفص.
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فئة تجارب مستحرضات التجميل
سؤال  100نقطة :100
هل يُسمح يف إرسائيل لرشكات منتجات الرعاية (من قبيل معجون األسنان ،الصابون ،التجميل ،وما
إىل ذلك) بإجراء تجارب عىل الحيوانات من أجل فحص منتجاتها؟
خاص واستثنا ّيئ ،فقط ،من وزير الص ّحة.
أ .مسموح ،لكن بإذن ّ
ب .مسموح
ج .ممنوع
عام ُ 2007ص ّدق يف الكنيست قانون مينع إجراء التجارب عىل الحيوانات لفحص منتجات مستحرضات
أصل ،غالبية املنتجات التي تت ّم تجربتها عىل الحيوانات تصل من خارج البالد ،وال تزال
التجميل ،لكن ،اً
– حتّى هذه اللّحظة – ت ُستورد إىل إرسائيل .ت ّم س ّن قوانني ملنع ذلك ،لك ّنها غري مطبّقة حتّى الساعة،
ومن امله ّم مواصلة الحرص عىل الرشاء من الرشكات التي ال تنكّل بالحيوانات.
معلومات أوىف للمرشدhttp://www.anonymous.org.il/v-cos-maavak.htm :

سؤال  200نقطة:
أي من رشكات منتجات الرعاية التالية ال تزال تجري تجارب عىل الحيوانات؟
ٌّ
أ .ﭘـروكرت آند ﭼـامبل (منتجة "ﭘـانتني"" ،كولـﭽـيت"" ،هد آند شولدرز")
ب .رﭬـلون (منتجات تجميل عىل أنواعها)
ج" .دكتور فيرش (غسول (شامـﭙـو) ،كْريم حامية ،وما شابه)
الجواب الصحيح :أ.
يف أعقاب مقاطعة مستهلكني هائلة ملنتجاتها ،أعلنت "ﭘـروكرت آند ﭼـامبل" أنّها ستستثمر أموالاً
طائلة من أجل إيجاد بدائل للتجارب عىل الحيوانات ،لك ّنها ال تزال تقوم بهذه التجارب .ذلك رغم
أ ّن البدائل قد أصبحت متوافرة وأغلب الرشكات تقوم باستعاملها .من الجدير بالذكر أ ّن هناك – مع
األسف – الكثري من الرشكات التي تقوم مبثل هذه التجارب.
من امله ّم أن تبحثوا عىل ظهر علب املنتجات عن "عالمة األرنب" التي تضمن أ ّن الرشكة التي تقوم
بإنتاجها ال تقوم بتجريب منتجاتها عىل الحيوانات .يف اإلمكان استعامل التطبيقة وموقع "نختار جامل
" ("بوحاريم يويف") اللّذين يفحصان ما إذا كان املنتج قد ُج ّرب عىل حيوان ما ،والدخول إىل صفحة
الفيسبوك "ال أشرتي بدون أرنب" ("لو كونيه بيل أرناڨ") حيث ميكنكم أن تشاهدوا قامئة منتجات
الرشكات التي تج ّرب وال تج ّرب منتجاتها عىل الحيوانات.
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سؤال  300نقطة:
ما هو اختبار "درايز"؟
كل طالب رصاعات يجب أن يجيب عنها.
لطلب العلوم الطبّية ،حيث يُقرتح عىل ّ
أ .إنّه اختبار يُعطى اّ
وحسب إجاباتهم يف اإلمكان اختبار مستوى حساس ّيتهم للحيوانات .من اكتشفوا أ ّن لديه حساسية
َ
خاص – ال يناسبه إجراء تجارب عىل الحيوانات ،لذا فإنّه ال يستطيع االستمرار يف مسار
عالية بشكل ّ
التعليم.
وخصوصا الفرئان منها – إىل
ب .اِختبار درايز هو اختبار يختربون فيه مدى انجذاب الحيوانات –
ً
مثل ،إذا كانت هناك رشكة تنوي أن تخرج إىل السوق عط ًرا جدي ًدا فهي تكون مهت ّمة
روائح مع ّينة .اً
بفحص الروائح األكرث ق ّوة .يضع الباحثون داخل قفص بضعة أطباق ومياه العطر داخلها ،ويفحصون
ما هي األطباق التي سيصلها الفرئان أ ّولاً .
ج .هذه هي الطريقة التي وجدها الباحثون لفحص ما إذا كانت ما ّدة معيّنة – الغسول (الشامـﭙـو)
رض بعيون البرش الذين سيستعملونها .يقومون بتقطري املا ّدة يف عيون األرانب
اً
مثل – ميكن أن تُ ّ
ويفحصون خالل كم من الوقت ت ُصاب بالعمى.
الجواب الصحيح :ج.
كل أرنب إىل جهاز كبح ،حيث يقومون بتثبيت
يُجرى االختبار عىل أرانب صغرية .يقومون بإدخال ّ
رأسه بصورة متنعه من الحركة .يقطّر الباحثون املا ّدة يف عيني األرنب ويغلقون جفنيه بالق ّوة.
يواصلون القيام بذلك حتّى يكون يف اإلمكان رؤية تأثري ذلك عىل عينيه .واألرانب الصغرية – عدا اآلالم
وقلّة الحيلة الكبرية التي تج ّربها – ت ُرتك – يف كثري من الحاالت – مع التهابات وتش ّوهات يف العينني،
حتّى إنّها ت ُصاب بالعمى .والكثري منها ميوت خالل التجربة.
معلومات أوىف للمرشدhttp://www.anonymous.org.il/v-cosmetica.htm :

يف األعىل" :اِختبار درايز" لألرانب الصغرية كجزء من فحص غسول (شامـﭙـو).
يف األسفل :إشارة األرنب واملنتجات املشار إليها بها.
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فئة الرتفيه
سؤال  100نقطة:
هناك َس َحرة – كهؤالء الذين يعرضون يف أيّام امليالد – يستعملون حيوانات يف عروضهم .يستعمل
الس َحرة الحامم من الطريان والهرب خالل العرض؟
قسم منهم الحامم .كيف مينع َّ
أ .ال يريد الحامم الهرب ،ألنّه يعرف أ ّن الساحر يق ّدم له األكل.
ب .يقوم الساحر بتأليف الحامم عىل ألاّ يهرب – وإذا حاولت إحدى الحاممات الهرب يقوم – بعد
ذلك – مبعاقبتها.
الس َحرة أجنحة الحامم .ال يؤمله ذلك ،لك ّنه ال يستطيع الهرب.
جّ .
يقص َّ
الجواب الصحيح :أ.
قص أجنحة الطيور – يعني منعها من إحدى احتياجاتها األساسية – الطريان.
ّ
معلومات للمرشد – مقالة من "واي-نت" للساحر املشهور كليوسرتو ،الذي يعرتض عىل استخدام
الحيوانات يف عروض السحر ،ويرشح ملاذا:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3379291,00.html
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سؤال  200نقطة:
تتم تربيتها يف بيوت الناس كــ"حيوانات أليفة" غال ًبا ما تعيش أغلب حياتها يف قفص
الب ّبغاوات التي ّ
صغري.
ما هي املسافات التي ميكن أن تقطعها الب ّبغاوات يف الطبيعة؟
تظل يف ِمنطقتها ،دامئًا.
أ .لدى الب ّبغاوات ،عادة ،شجرتان – ثالث شجرات ّ
ب .يف إمكان الببّغاوات أن تطري إىل مسافات تصل إىل مئات الكيلومرتات ،بحثًا عن الطعام.
ج .لقد انقرضت الب ّبغاوات من الطبيعة ،وهي تعيش بني الناس ،فقط.
الجواب الصحيح :ب.
مثل ،الببّغاوات التي تعيش يف تاسامنيا ،جزيرة بالقرب من أسرتاليا ،تطري  240كيلومرتًا حتّى الوصول
اً
إىل القا ّرة نفسها لتقيض هناك فصل الشتاء .إ ّن القدرة عىل الهجرة والطريان إىل مسافات يُحرم منها،
كل عصفور موجود يف قفص ،والببغّاوات ،أيضً ا.
طب ًعاّ ،
لئل تدعموا الصناعة التي تأيت إىل العامل
يُفضّ ل االمتناع عن رشاء عصافري أو حيوانات يف أقفاص ،اّ
بحيوانات ُحكم عليها بأن تعيش يف مثل هذه الظروف.

يف الصورة :ب ّبغاء يطري يف الطبيعة مقارنة بب ّبغاء محبوس يف قفص.
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سؤال  200نقطة:
ما هي "متالزمة حديقة الحيوان"؟
الطبيعي والعنيف لل ِّدبَبة يف حدائق الحيوانات ،بعد فرتة معيّنة كانت فيها محبوسة يف
رصف غري
أ .هكذا يُدعى الت ّ
ّ
قفص.
ب .خوف وشلل الكالب والقطط ،حيث يُسمح لها – يف أحيان متباعدة – بالدخول مع "أصحابها" إىل حديقة
الحيوانات .تظهر هذه الحاالت لديها نتيجة لرؤية الحيوانات الكثرية التي تحيطها ،وته ّددها بعددها وبحجمها.
تظل يف املكان شهو ًرا ع ّدة،
ج .ظاهرة متك ّررة يف حديقة الحيوانات :طيور مهاجرة مت ّر قريبًا من أقفاص العصافريّ ،
لتنشئ عالقة مع العصافري املحبوسة ،وهكذا تتع ّوق ،وأحيانًا ال تلحق الوصول يف الوقت إىل الهدف الذي من
املفروض أن تهاجر إليه.
الجواب الصحيح :أ.
ما يؤ ّدي إىل هذه الظاهرة هي املساحات الصغرية التي يضعونها فيها يف حدائق الحيوان .غال ًبا ما تكون مصنوعة
من مسطّحات أس َمنتيّة ،قضبان فوالذيّة ،وجدران كه َربائية .تكون ال ِّدبَبة – يف كثري من امل ّرات – محبوسة وحدها،
بدون أزواج ،ودامئًا ،تقري ًبا ،بدون ألعاب ومسلّيات متكّنها من مترير الوقت وإخراج طاقتها .وباإلضافة إىل ذلك،
يُق ّدم لها الطعام جاه ًزا ،حيث ال تستطيع التسلّق عىل الشجر أو حفر آبار للحصول عليه ،مثلام كانت تفعل يف
الطبيعة .ونتيجة لذلك تقيض ال ِّدبَبة  %30من وقتها وهي تتنقّل من جانب إىل جانب ،وهو ما ّ
يدل عىل توت ّرها
وضائقتها .وينضاف إىل هذا كلّه األوساخ ،املضايقات ،والغذاء غري املالئم الذي كث ًريا ما يرتكه ز ّوار حديقة الحيوان
وراءهم.
* ملعلومات أوىف للمرشدhttp://www.anonymous.org.il/gneihayot.htm :
لدب يعاين "متالزمة حديقة الحيوان":
* رشيط (فيلم) قصري للعرض ّ
http://www.youtube.com/watch?v=n7ifKMbdpT0

يف الصورة" :متالزمة حديقة الحيوان" يف معركة ِدبَبة – حتّى وهي محبوسة يف أزواج.
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فئة الغذاء
سؤال  200نقطة:
األفراخ التي تعيش يف أقنان تابعة إىل صناعة اللّحوم – هل تعرف متييز إخوتها وأ ّمها من بني بق ّية
األفراخ من حولها؟
أ .نعم ،تنكمش األفراخ داخل الق ّن يف مجموعات من أخوة وأبناء ع ّم ،وتلعب م ًعا.
ب .ال يعرف الفرخ إخوته ،ألنّه مل يلحق مقابلتها ،قَطّ.
ج .يف البداية ،نعم؛ وبعدها ينىس – لقد قىض معها وقتًا يف األسابيع األوىل من حياتها ،لكن أسبو ًعا
تقريبًا بعد نقلها إىل الق ّن يختلط عليه األمر وال يعود يتذكّر من هذا ومن ذاك.
الجواب الصحيح :ب.
جميع الفراخ يف صناعة البيض تولد يف أماكن ت ُس ّمى 'مفارخ .األ ّمات (األ ّمهات) التي وضعت البيوض
التي خرجت منها الفراخ موجودة يف ق ّن آخر ولن تلتقي بها .فبدل أن ترقد األ ّم عىل البيوض تسخّن
البيوض هناك يف فرن كبري ،وعندما تفقس الفراخ  -بدل وجود األ ّم لتعتني بها يت ّم تحميلها عىل
خطوط إنتاج مع آالف الفراخ األخرى ،وت ُنقل إىل األقنان .حيث ليست لديها إمكانية لتعرف من يكون
أخوتهاـ أو أ ّمها ،ألنّها مل تلتقِ بها ،قطّ.
موص بهhttps://www.youtube.com/watch?v=nhAxEATwktM :
رشيط (فيلم) قصري ىً

سؤال  300نقطة:
ُرب فيها األبقار للحليب،
تستطيع البقرة – يف وضع
طبيعي – أن تعيش ح ّتى س ّن  .20يف املزارع التي ت ىّ
ّ
ما هو معدّ ل طول عمرها؟
أقل ُعرضة للمرض يف الحظرية.
أ .خمسة وعرشون عا ًما .هناك تقن ّيات جديدة وﭬـيتامينات تجعل األبقار ّ
ب .خمس عرشة حتّى عرشين سنة .هذه هي الس ّن التي ال تستطيع فيها د ّر الحليب بعد ،وعندها يت ّم
التخلّص منها.
ست سنوات – يف هذه املرحلة عادة ما مترض األبقار لسبب ظروف تربيتها فتنهار عىل األرض،
ج .س ّن ّ
وعندها يت ّم التخلّص منها.
الجواب الصحيح :ج.
كل الوقت ،من خالل األكل ومن خالل الحقن ،وهو ما
خالل حياة األبقار يف الحظرية يعطونها هرمونات ّ
يجعلها تكنز كث ًريا من الحليب يف أثدائها –  40لي ًرتا يف النهار ،أي خمسة أضعاف ما لديها يف الطبيعة .مل
يهت ّموا مبالءمة جسم البقرة إىل التغيرّ ات ،وهو ما يجعل كث ًريا منها تصاب باألمراض ،اإلعاقات ،واآلالم.
تصبح أثداؤها ضخمة ج ًّدا إىل درجة أنّها ،أحيانًا" ،تجرد" األرض املل ّوثة يف الحظرية ،التي هي ،أيضً ا ،ت ُلحق
بها األمراض .الكثري من األبقار ،ببساطة ،تنهار ألنّها تخور قواها ،وإلخالئها يقومون بج ّرها عىل األرض
وهي مربوطة بسالسل ،ال بل إنّهم يقومون حتّى بدفعها برافعة شوكية.
* رشيط (فيلم) قصري عن املوضوع (يف اإلمكان االكتفاء بالدقائق الخمس األوىل ،فقط):
= http://www.youtube.com/watch?vأوhttp://www.youtube.com/watch?v=jXmWltl19NM :
OC93SFkE-CE

* ملعلومات أوىف:

http://www.anonymous.org.il/milk.htm
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سؤال  100نقطة:
تتم تربية غالبية الدجاجات التي تضع بيضً ا ،كذلك الذي يشرتيه الناس من الدكاكني؟
أي مب ًنى ّ
يف ّ
أ .ال تت ّم تربيتها يف مب ًنى ،بل يف ساحة مفتوحة أو يف الطبيعة .ويُجمع البيض من ورائها.
القش.
ب .يف مخزن غال ًبا ،بدون نوافذ أو تهوئة .تسرتيح الدجاجات عىل لحف من ّ
ج .يف قفص صغري ،بحجم عرشين يف عرشين سم (مساحة بالطة) للدجاجة الواحدة ،مع دجاجة أخرى أو بضع دجاجات.
اإلجابة الصحيحة :ج.
 %99من الدجاجات يف صناعة البيض تعيش يف أقفاص ،حيث االكتظاظ فيها ال يسمح للدجاجات بأن تفرد أجنحتها ،وال
بأن تستدير ،أو حتّى بأن تربض بشكل مريح للحظة.
يجعل االكتظاظ الدجاجات ّ
تحتك ،م ّرة تلو األخرى ،بقضبان القفص التي تجرحها وتنتف ريشها.
األرض ّية يف األقفاص مصنوعة من قضبان حديد .وهناك فراغات يف أرض ّية القفص ،ليسقط غائط الدجاجات تحته ،لك ّن ذلك
قطري ،حيث إنّه عندما تضع الدجاجة
يجعلها ُعرضة ،أيضً ا ،لإلصابات وااللتهابات يف الرجلني .واألرض ّية مصنوعة بشكل
ّ
بيضها تتدحرج هذه إىل األسفل نحو الوعاء املوجود خارج القفص ،والذي ت ُجمع منه البيوض.
أقل سو ًءا بقليل – بدون
هناك القليل من املزارع يف البالد التي ت ُس ّمى 'أقنان ح ّرية' ،حيث تت ّم تربية الدجاجات يف ظروف ّ
أقفاص ،لك ّنها ال تزال موجودة داخل مب ًنى مغلق وتعاين االكتظاظ .كام أنّه يف هذه األقنان ال تزال تُتّبع أساليب التعذيب
قص مناقري الدجاجات وقتل الفراخ الذكور.
املعمول بها يف أقنان األقفاص ،من قبيل ّ
* ملعلومات أوىف للمرشدhttp://www.anonymous.org.il/eggs.htm :
* رشيط (فيلم) قصري للعرض (املقطع ذو الصلة – من الدقيقة  2:45حتّى الدقيقة :)4:25
http://www.youtube.com/watch?v=694dvxpWTYA

يف الصورة :أقفاص الدجاج يف صناعة البيض" ،أقفاص ال ِبطّارية".

يف الصورة :أبقار يف صناعة الحليب – الغدد الثدي ّية الهائلة واالنهيار يف أعقابها.
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فئة اللّباس
سؤال  100نقطة:
كم ثعل ًبا "يجب" قتله إلنتاج معطف فرو واحد؟
أ .خمسة عرش ثعل ًبا.
ب .بني سبعة وعرشة ثعالب؛ يتعلّق ذلك بحجم املعطف.
طبيعي ،يف األقفاص أو يف الطبيعة.
ج .ال يقتلونها – يؤخذ منها الفرو بعد أن ت َنفق (متوت) بشكل
ّ
الجواب الصحيح :أ.
هناك طريقتان متّبعتان يقتلون بهام الثعالب يف صناعة الفرو:
* ينصبون أرشاكًا رجلية يف املناطق التي تعيش فيها الثعالب يف الطبيعة ،حيث يت ّم اصطيادها بها .تحاول
الثعالب اإلفالت من الرشك ،غالبًا بغري نجاح ،بينام هي تش ّد عضالتها ،تكرس عظامها ،تصاب بالجفاف أو
تتج ّمد حتّى املوت.
* الطريقة الثانية – القتل مبساعدة صدمة كه َربائية .هكذا يقتلون الثعالب التي يربّونها يف أقفاص طول
عمرها .هذه الحقائق صحيحة ،أيضً ا ،بالنسبة إىل الحيوانات األخرى يف صناعة الفرو ،مع اختالف األرقام:
من أجل إنتاج معطف واحد من الفرو "يجب" قتل مثانية أجراء كالب بحر ،أحد عرش قطًّا من ّم ًرا15 ،
قُ ْن ُد ًسا 25 ،راكونًا 50 ،مينكًا ب ّريًّاِ 150 ،ش ْنشيلة ،أو أربعماِ ئة قَداد (قُنفُذ ،يَربوع).
ملعلومات أوىف للمرشدhttp://www.anonymous.org.il/fur.htm :

يف الصورة :ثعلب يف صناعة الفرو.
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سؤال  200نقطة:
من أين يأتون بالريش الذي ميأل جز ًءا كبريًا من الوسائد واللّحف يف إرسائيل؟
قص ريشها بعد ذبحها.
أ .يأيت من الطيور التي تت ّم تربيتها يف صناعات الغذاء (الدجاج ،اإلوزّ ،البطّ) .يت ّم ّ
طبيعي من الدجاج ،ال َّنعام ،واإلو ّز خالل حياتها داخل املزرعة ،ويقوم
ب .يتساقط الريش عىل نحو
ّ
املزارعون بل ّمه عن األرض ورزمه.
خاص .يت ّم نتف نصف الريش وهي
ج .يُنتف الريش عن اإلو ّز والب ّط الذي تت ّم تربيته لهذا الغرض بشكل ّ
ال تزال حيّة.
الجواب الصحيح :ج.
عندما يُنتف ريش اإلو ّز أو الب ّط يؤملها ذلك مثلام يتألّم اإلنسان عندما يُنتف شعر رأسه :إ ّن لديها الكثري
من األعصاب يف هذه املواضع من جسمها .لذلك تراها تحاول الهرب طب ًعا ،حيث يربطون أرجل بعضها
حسب ك ّمية الحيوانات التي سينجحون يف مرط
لكيال تستطيع الحركة .يدفعون ملن يقومون مبرط الريش َ
ريشها يف الساعة ،وهو ما يجعلهم ميرطون الريش برسعة كبرية تُلحق باإلو ّز أرضا ًرا وآال ًما كبرية .بعد
صناعي ،مل
مرطها تكون مشلولة ال تستطيع الحركة .لذلك من املفضّ ل رشاء وسائد ولحف محش ّوة بريش
ّ
أي حيوان.
يُنتف من ّ
ملعلومات أوىف للمرشدhttp://www.anonymous.org.il/notsot.htm :

يف الصورة :إو ّز بعد نتف ريشه ،يف صناعة الريش للوسائد والبطّانيّات.
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سؤال  300نقطة:
زج صوف الخراف؟
يف صناعة الصوف (للكنزات وما شابه) ،متى ُي ّ
أصل.
أ .يف ع ّز الصيف – عندما يكون الج ّو حا ًّرا ،اً
ب .قُبيل نهاية الشتاء – حيث ال يزال الطقس بار ًدا ،قبل حلول الربيع وبداية تساقط الصوف.
ج .لدى أغلب الخراف يتساقط الصوف من تلقائه .يز ّجون صوف الخراف الصغرية ،التي مل تصل مرحلة
تساقط الصوف عنها من تلقائه بعد .ويقومون بذلك يف بداية الصيف.
الجواب الصحيح :ب.
يف نهاية الشتاء ال يزال الطقس بار ًدا ،وال تزال الخراف بحاجة إىل صوفها ليدفّئها ،لك ّن املزارعني يج ّزون
صوفها حينها ،قبل حلول الربيع حيث "تفقد" الخراف الصوف الذي سيتساقط من تلقائه وسينترش يف
مهب الريح .وهكذا تبقى الخراف عريانة متا ًما بينام ال يزال الطقس بار ًدا.
ّ
ملعلومات أوىف للمرشدhttp://anonymous.org.il/art256.html :

يف الصورة :نعجة يف صناعة الصوف ،حيث ج ّزوا صوفها
باك ًرا ،قبل نهاية الشتاء ،كام هو متّبع يف هذه الصناعة.
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نتشاطر العامل
مع الجميع

www.rifq.org

ملخطّطات دراسية إضافية
www.liveact.org

لطلب أبناء
لطلب محارضة م ّجان ّية يف اللّغة العربية اّ
 13فام فوق ،وورشات عمل للمعلّمني
03-6204878
info@anonymous.org.il

شك ًرا وبالنجاح

