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أسطورة رأس األسد

كان يا ما كان، يف قديم الزمان،   صخرة ضخمة انفصلت عن جبل أطلس، فانحدرت عىل السفح يف دوّي يصّم اآلذان. كان دوّي 

الصخرة عظيام لدرجة أن متساحا كان يعيش يف الجنوب الشاسع، غري بعيد عن الحدود املوريتانية، خرج فجأة من جحره وهرع 

نحوها معتقدا سامع وقع قطيع هائل.

عند وصوله، مل يجد فريسة كام كان يأمل، بل مل يشعر بخيبة أمل ملّا اكتشف صخرة  ذكّره شكلها بوجه أسد  صادفه خالل طفولته 

يف السهول األفريقية.

واقتناعا منه بأن الصخرة قد توقفت هناك، أمام هذا السطح املايئ الرائع لحاميته، قرر التمساح العجوز أن يستقر هناك مع جميع 

أفراد عائلته. لهذا نجد اليوم عددا كبريا من التامسيح يف الدرارݣة بإقليم أݣادير. 

 

نشاط

لّون عىل الخريطة التوزيع الجغرايف لتمساح النيل وهو نوع مقيم يف كروكوبارك.
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هل تعلم بوجود التامسيح قدميا باملغرب ؟

نشاط

ارسم دائرة حول منطقة عيش متساح  سيكوس )متساح الصحراء( إىل حدود سنوات السبعينات من القرن 

املاضي.
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4

مميزات التامسيح

أحط بخّط أجزاء جسم التمساح املذكورة يف الجمل التالية .

ـ ذيل التمساح ميكّنه من السباحة ألن قوامئه الخلفية ال تسمح له سوى بالتوجه.

ـ يسمح له لسانه بضبط حرارة جسمه عندما يكون الجو حارا أو باردا.

ـ يغلق التمساح فتحتي أنفه وكذلك جفنيه الثانويني وأذنيه عند الغوص يف املاء.

ربط الطباعة إىل الحيوان املقابل.

نشاط

نشاط

متساحفيلأسدفرس النهر
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نشاط

لقد فقد هذا التمساح حراشفه، ساعده عىل استعادتها وذلك برسمها عىل ظهره ثم عىل بطنه.

النظام الغذايئ للتمساح
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نشاط

وسائل الحامية عند النباتات
تستخدم بعض األشجار دفاعات لحامية مثارها أو أوراقها من الحيوانات. يف كروكوبارك  ميكنك أن ترى النباتات التي 

تستخدم الشوك لحامية نفسها وذلك مبنع الحيوانات من أكل أوراقها أو مثارها.

أرسم األشواك يف مكانها.

ُصّبار

ِدفلّية

كوريزيا
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نشاط

نشاط

تصنيف الحيوانات
ميكن أن تكون الحيوانات مختلفة متاًما عن بعضها البعض، وللتعرّف عليها نجمعها مًعا وفقا ألوجه التشابه واالختالف. 

يجمع صنف الزواحف بني السالحف والسحليات والثعابني والتامسيح ألنها كلها  متلك خاصيتني مشرتكتني   يبينهام 

الرسم التايل. أمتم مبا يناسب مكان النقط.

أحط من بني الحيوانات التالية تلك التي تنتمي لصنف الزواحف.

يوجد..............................عىل جسمهاتبيض الزواحف...............................
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1 ـ كيف وصلت ال 300 متساح إىل كروكوبارك ؟

أ ـ مشيا عىل األقدام      ب ـ يف شاحنة       ج ـ يف طائرة

2 ـ ما نوعها ؟

أ ـ متساح النيل        ب ـ التمساح القزم      ج ـ التمساح البحري

3 ـ  تنتمي التامسيح  لصنف :

أ ـ الثدييات         ب ـ األسامك       ج ـ الزواحف

 

3 ـ أي هذه الحيوانات أكرب وأضخم ؟

أ ـ متساح النيل       ب  ـ القاطور    ج ـ التمساح البحري

4 ـ تستطيع أنثى التمساح أن تبيض من :

أ ـ 25 إىل 80 بيضة         ب ـ 60 إىل 90 بيضة      ج ـ 70 إىل  بيضة 100 

5 ـ عندما يبقى التمساح جامدا وفمه مفتوح فهو:

أ ـ يرتقب فريسة     ب ـ ينظم حرارته الداخلية    ج ـ يتثاءب بفعل النوم

6 ـ يستطيع متساح النيل خالل جزء من الثانية أن يقفز:

أ ـ 4 أمتار               ج ـ 1 مرت                د ـ 2,5 مرت

7 ـ يستطيع التمساح البقاء دون أكل ملدة:

 أ ـ نصف يوم               ب ـ أسبوع          ج ـ عدة أشهر

8 ـ  عندما يكون التمساح والقاطور جنًبا إىل جنب ، وفم كل منهام مغلق ، كيف منّيـزهام؟

أ ـ  تكون سّن واحدة عىل الفك السفيل غري ظاهرة عند القاطور.

ب ـ من لون الحراشف. 

ج ـ من لون العيون. 

 

 

أسئلة رسيعة
)يف املدّرج(
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النباتات الالحمة

النباتات الالحمة نباتات  تهضم الحرشات  والريقات  والديدان  بل وحتى  الضفادع .

هناك ثالثة أنواع من الفخاخ  لدى النباتات الالحمة.

1 ـ الفخ النشط : النباتات ذات فكنّي تنغلق عىل الفريسة للقبض عليها.

2 ـ الفخ الشبه النشط : تلتصق الحرشة بغراء يغطي  شعريات الورقة  وتقوم النبتة بشّد شعرياتها حول الحرشة.

3 ـ الفخ الساكن: تكون النبتة عىل شكل أنبوب ويف قاعها يوجد ماء يُغرق كّل فريسة تسقط فيه.

ضع رقم كّل فّخ يف املكان املناسب وارسم ذبابة تسقط يف فخ كّل نبتة. 

رقم
رقم..........

..........

رقم
..........
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11

نشاط

نشاط

لّون النباتات وارسم حرشة يعسوب فوق نبتة اللوتس )سوسن املاء( وضفدعا فوق ورقة زنبق املاء وأسامك الݣامبوزي قرب نبتة 

فيكتوريا كروزانيا ودجاجة املاء قرب ياقوت املاء.   
  

رّقم من 1 إىل 5 مراحل صناعة ورق الربدي كام كان املرصيون القدامى يقومون بصناعته.

النباتات املائية يف كروكوبارك

ورشة ورق الربدي
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نشاط

الديناصورات

قبل 200 مليون سنة انقرضت الديناصورات بينام نجحت التامسيح يف البقاء. أرسم متساحا يف هذا املنظر لحقبة ما 

قبل التاريخ ولّون رسمك.
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الصيد والحامية

تعرضت التامسيح مند زمن طويل للقنص وذلك من أجل جلودها ولحومها ونتيجة لذلك فهي اليوم تحت الحامية 

لكونها مهّددة باالنقراض.

إذا  الحظت جّيدا حراشف التامسيح فهي ال تتشابه عىل مستوى الظهر والبطن : حراشف الظهر مدبّبة وصلبة وداكنة 

اللون بينام حراشف البطن مسطحة ومربعة وبيضاء يف غالب األحيان.

نشاط

لقد فقد هذا التمساح حراشفه، ساعده عىل استعادتها وذلك برسمها عىل ظهره ثم عىل بطنه.
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La chanson des crocodiles
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Un crocodile s’en allant à la guerre

disait au-revoir à ses petits enfants

traînant la queue,

la queue dans la poussière.

Il s’en allait combattre les éléphants.

Refrain :

Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles!

Sur les bords du Nil,

ils sont partis n’en parlons plus!

Il fredonnait une marche militaire

Dont il mâchait les mots à grosses dents,

Quand il ouvrait la gueule tout entière

On croyait voir ses ennemis dedans.

Refrain :

Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles!

Sur les bords du Nil,

ils sont partis n’en parlons plus!

Un éléphant parut et sur la terre

Se prépara ce combat de géants

Mais près de là, courait une rivière

Le crocodile s’y jeta subitement.

Refrain :

Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles!

Sur les bords du Nil,

ils sont partis n’en parlons plus!


