
ي پيلو ي �پ �پ
ِاْسِطِفه چول. 

كّفوكي َمَيه
يََنه دوك

ي
ي فو�ف

فو�ف
أُْوچ ِدِفه

ڤواان

ي
فو�ف

ِدِفه
أپه پيلو
بوزو؟

پُلوك!

پيلو پيلو

ِطِدپ!

أَِطه
يَنا دوك

 ِطِدپ! أپَه
يَنا دوك؟

! ي يَنا بُلوف...�پ

. بُلوف ي �پ
طومي طومي.

صورة القرية

الرحـلة إلـى

ُمنُدس



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
صورة المدرسة

أَِطه، دوك.
ِإيپ! ِإيپ!

ِإيپ.



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
صورة الوجبة

أِطه. دوك،

دوك!

إيپ. چريطي

دوك؟

أپّا چريطي
َڤواان.

أپّا چريطي
پيلو؟



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
خارطة ُمنُدس

1. َلَكه-ڤوم.
2. بلوف- ڤوم*.

3. بلوف- ڤوم**.
- ڤوم. 4. نوكي

5. آره ِدپَه ِدپَه.

6. آره بلوف.

7. آره إيپ.

8. آره إَڤوه إَڤوه.

. 9. آره نوكي



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

الئحة المسافات 
ن القرى ب�ي

نة بوحَدة  المسافات ُمَعيَّ
الـ"دوز" الُمنُدسّية

- ڤوم نوكي

َلَكة-ڤوم

بلوف- ڤوم*

بلوف- ڤوم**

- ڤوم نوكي

-

105 دوز

67 دوز

76 دوز

َلَكة-ڤوم

105 دوز

-

55 دوز

77 دوز

بلوف- ڤوم*

67 دوز

55 دوز

-         

27 دوز

بلوف- ڤوم**

76 دوز

77 دوز

27 دوز

-        
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الرحـلة إلـى

ُمنُدس

ي ثالثة فصول
النباتات �ن

لثمرة النبتة المتسّلقة 
رائحة قويّة

بذور الزِِّتر عىل وشك 
النضوج

كَلنچ بلوف                                                                    كَلنچ رَف رَف                                                                    كَلنچ طومي



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

ي البيولوجيا
صفحة من كتاب �ن



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

ي البيولوجيا
صفحة من كتاب �ن



לֹוף-וֹום**ָלקה-וֹוםנּוקי-וֹום ְבּ לֹוף-וֹום* ְבּ

ָלקה-וֹום

לֹוף-וֹום* ְבּ

לֹוף-וֹום** ְבּ

الرحـلة إلـى

ُمنُدس
ي ُمنُدس

السلسلة الغذائّية �ن
يبدو أّن الفلوك ل يأكله 

سوى الفيلو الـُمنُدسّيون

النبات المتسّلق

درعّياتذباح

الزِِّتر

وريق



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
َحفريّة،

الطبقات 161-176.
"ْسِليب دوك دوك"

ّ اليوم الـُمنُدسي
خَرز مرقَّمصورة بحسب وحدة قياس.

 ، حول هيكل عظمّي كب�ي
ة خواتم مبع�ث



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
َحفريّة،

الطبقات 93-108.
"ْسِليب كارَه"

ّ اليوم الـُمنُدسي
صورة بحسب وحدة قياس.



ب
راَق
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ُّ لذ
د ا

عد
الرحـلة إلـى

ُمنُدس
رسوم بيانّية لعدد الذباح 

والدرعّيات

باح والدرعّيات عدد الذُّ
ي ثالثة فصول

مراقبة �ف
ي أرجاء ُمنُدس

تسجيالت لخمس محّطات مراقبة مختلفة �ف

كَلنچ بلوف                      كَلنچ رف رف                      كَلنچ طومي

الزمن

كَلنچ بلوف                      كَلنچ رف رف                      كَلنچ طومي

الزمن

عدد الدرعّيات يبقى ثابًتا 
تقريًبا

ي هذه النقطة وما يليها. 
�ف

لماذا

باح يهبط هنا  عدد الذُّ
برسعة. 

ما سبب ذلك؟

بة
راق

ـُم
 ال

ت
عّيا

در
 ال

دد
ع



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
ّ لحالة الطقس 1 ي

رسم بيا�ن

   كَلنچ رَف رَف                  كَلنچ طومي                 كَلنچ بلوف                   كَلنچ رَف رَف                 كَلنچ طومي                   كَلنچ بلوف                  كَلنچ رَف رَف

الخارطة ل تتطّرق طبًعا إىل

، فهناك يكون  آره نوكي

طومي طومي عىل الدوام.



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
ّ لحالة الطقس 2 ي

رسم بيا�ن

   كَلنچ رَف رَف                  كَلنچ طومي                 كَلنچ بلوف                   كَلنچ رَف رَف                 كَلنچ طومي                   كَلنچ بلوف                  كَلنچ رَف رَف



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

ّ لحالة الطقس 3 ي
رسم بيا�ن

   كَلنچ رَف رَف                  كَلنچ طومي                 كَلنچ بلوف                   كَلنچ رَف رَف                 كَلنچ طومي                   كَلنچ بلوف                  كَلنچ رَف رَف
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ض
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مغ
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مغ مغ

مغ

مغ
مغ

ذ- مع
ذ- مع

ذ- مع
ذ- مع

ض- مز

ض- مز

ض- مز

ض- مز

مز

سنة واحدة 
إجماًل



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

خارطة انتشار الدرعّيات

آره نوكي

آره َدفه َدفه

آره بلوف

آره آڤا آڤا
آره إيپ



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

باح خارطة انتشار الذُّ

آره نوكي

آره َدفه َدفه

آره بلوف

آره آڤا آڤا
آره إيپ



الرحـلة إلـى

ُمنُدس

الزِِّترخارطة انتشار النبات

المتسّلق

الوريق

ال نبات

جبال
) )آره نوكي

ّ ي
�ق شاطئ ال�ش

ِهضاب
)آره آڤا آڤا(

 ّ سهل رملي
)آره إيپ(

ّ ي شاطئ الغر�ب

اليابسة
)آره َدفه َدفه(

نهر وواٍد 
)آره بلوف(
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ل            أَ / ـَـ    

أو/ و                     ن    

ف                           ط    

ـِـ ِإ  /    ق    

ج وو    

الرحـلة إلـى

ُمنُدس

كلمات وإشارات 
باللغة الُمنُدسّية

تّلة.                   ِإَفوه    

أوكا    جديد.                

أنو    سنة.                       

أفو    أن نُِحّب.

بوج    بيت.

بوزو    لطيف.

جول    رسيع.

دو    أنا.

ِطِدب    شمس.

يََنه    أن نكون/ موجود.

ُلو    أنَت/أنِت.

مونديون    مونديونـّي.

. مايا    كب�ي

نوكي     جبل.

سطيِفه    أن نذهب.

بََناه    أن نفعل.

كليف    حيوان.

كالنج    فصل/ أجاَب.

َكف    بذرة

كفوكي    متاهة

َكَراه    مظلم



משלחת

חפירה, 
שכבות 93–108,

"ְסליּפ ָקרה"

מונדיאני היום, 
x1איור לפי קנה מידה
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משלחת

x2
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الرحـلة إلـى

ُمنُدس
محور الزمن

الرزنامة الُمنُدسّية القديمةالرزنامة الُمنُدسّية الجديدة

پَنا كپوكي مايَهأوكا ِدِپه ِطِدپآنو بلوف بلوف

قبل 1060 عاًماقبل 150 عاًمااليوم

سليب دوك دوكسليب كارهسليب أوكه



1
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة( ومحادثة مع 

أخ )ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

2
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

خاء  تناول الغذاء )ساعة( واس�ت
)ساعة(

نوم )6 ساعات(

3
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة( ومحادثة مع 

ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

4
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة( ومحادثة مع 

ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات(

5
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

نوم )6 ساعات(تناول الغذاء )ساعة( وسباحة )ساعة(

6
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
ي 

تناول الغذاء )ساعة( وتجوال �ف
متاهة )ساعة(

نوم )6 ساعات 
ونصف(

7
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 
ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

8
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
خاء  تناول الغذاء )ساعة(  واس�ت

)ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

9
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة( ومحادثة مع 

ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

10
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة( ومحاولة لقطف 
زهور النبات المتسّلق )ساعة(

نوم )6 ساعات(

11
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 
ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

ي النوم )ساعتان(12
وجبة فطور )ساعة واحدة(استمرار �ف

خاء  محادثة، اس�ت
)4 ساعات(

ي 
تناول الغذاء )ساعة(  ورحلة م�ش

)ساعة ونصف(
نوم )8 ساعات(

13
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

خاء  تناول الغذاء )ساعة( واس�ت
)ساعة(

نوم )6 ساعات(

14
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 
ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

15
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعان(
خاء  تناول الغذاء )ساعة(  واس�ت

)ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

16
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعان(
تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 

ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

17
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة( ومحادثة مع 

ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

18
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

خاء  تناول الغذاء )ساعة(  واس�ت
)ساعة(

نوم )6 ساعات(

19
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 

ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

الرحـلة إلـى

ُمنُدس
نتائج تجربة:

ّ لمّدة 40 يوًما. مشاهدة ُمنُدسي

ّ خالل اليوم اليوم                                                                                                    وصف لما يفعله الُمنُدسي

26 أ



20
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 
ف آخرين )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

21
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة( ومحاولة لقطف 
زهور النبات المتسّلق  )ساعة(

نوم )6 ساعات(

22
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(  ومحادثة مع 
ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

23
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(  والعمل عىل 
لوحة تصّور النبات المتسّلق )ساعة(

نوم )6 ساعات(

ي النوم )ساعتان(24
وجبة فطور )ساعة واحدة(استمرار �ف

خاء  محادثة، اس�ت
)4 ساعات(

ي 
تناول الغذاء )ساعة(  ورحلة م�ش

)ساعة ونصف(
نوم )8 ساعات(

25
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(  وإنهاء 

اللوحة)ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

26
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 

ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

27
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 
ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

28
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
خاء  تناول الغذاء )ساعة(  اس�ت

)ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

29
لم تُـــجــــَر ُمشاهدات لم تُـــجــــَر ُمشاهدات 

لم تُـــجــــَر ُمشاهدات 30
لم تُـــجــــَر ُمشاهدات 

31
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 
ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

32
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب ورسم.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 

ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

33
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

بيولوجيا وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
خاء  تناول الغذاء )ساعة(  اس�ت

)ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

34
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 

ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات(

35
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 
ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات(

ي النوم )ساعتان(36
وجبة فطور )ساعة واحدة(استمرار �ف

خاء  محادثة، اس�ت
)4 ساعات(

ي 
تناول الغذاء )ساعة(  ورحلة م�ش

)ساعة ونصف(
نوم )8 ساعات(

37
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 

ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي
نوم )6 ساعات 

ونصف(

38
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب وبيولوجيا.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

تناول الغذاء )ساعة(   ومحادثة مع 
ف آخرين  )ساعة( ُمنُدسّي�ي

نوم )6 ساعات 
ونصف(

39
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

حساب.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)5 ساعات(

نوم )ساعة 
ونصف(

خاء  تناول الغذاء )ساعة(   اس�ت
)ساعة(

نوم )6 ساعات(

40
فطار )30 دقيقة(، مدرسة )3 ساعات(: دروس  بعد وجبة الإ

بيولوجيا وتاريخ )كما يبدو(.
ي الحديقة 

بعد الدراسة، عمل �ف
)4 ساعات(

نوم )ساعتان(
تناول الغذاء )ساعة(  ومحاولة 

لقطف زهور النبات المتسّلق )ساعة(
نوم )6 ساعات 

ونصف(

26 ب



• ر كالمي.	 يُحّب أن يكرِّ

• 	
يتكّلم عن "عرص الظلمات"؛ حاولُت أن أعلِّمه الكلمة "عرص"، لكّنه 

." ي نصف الـمحاولت كان يلفظها "عرسث
استصعب أن ينطق بها؛ �ف

• 	
ء كان أفضل قبل "عرص الظلمات"، ويكّرر كالًما عن  ي

يقول إّن كّل سث

حيوان ضخم ومتاهة.  

• 	
ة طويلة، فيها  "عرص الظلمات" بدأ قبل 450 فصاًل؛ وقد استمّر لف�ت

ا. كانت الحياة صعبًة جدًّ

• 	
ي "عرص الظلمات"؛ حينما ظهرت زهرة 

النبات المتسّلق لم يُزِهر �ف

وىل بعد انقطاع، أُعِلَن عن بداية "العرص الحديث".
المتسلِّق الأ

• 	
يص�ي أك�ث توتًّرا وعصبّيًة عندما يجري الحديث معه عن الدرعّيات؛ 

ف أكون بمحاذاة أوكارها. َّ أن ألزم الحذر ح�ي ح عىلي وهو يق�ت

• 	
يقول إّن "الحيوان الضخم" كان أفضل وألّذ طعًما من الدرعّيات؛ 

إحدى سلبّيات الدرعّيات أنّها ليست قادرة عىل التكاثر حينما تُحتجز.

• 	
ي الحديقة.

ّن عليه العودة إىل العمل �ف
ي النتهاء من المقابلة لأ

يرُسع �ف

الرحـلة إلـى

ُمنُدس

مالحظات حول 

ّ لقاء مع ُمنُدسي



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
الرحلة إىل ُمنُدس

مراقبة سلوك الدرعّيات

28 أ

، الزميل الغالي

ي تُبديها الدرعّيات 
ي البداية درسُت أنماط السلوك المختلفة ال�ت

�ف
خالل السنة. 

كّل سلوك أُش�ي إليه برمز ُمختَص خاّص به )انظر القائمة(.

) ف )ذكر وأن�ث َت�ي بعد ذلك راقبت درِعيَّ
ي كّل فصل.

خالل يوم كامل �ف

ُت إل  ي شوهدت خالل كّل ساعة، وأ�ث
سّجلُت السلوكّيات ال�ت

.) ِ تسلسل سلوكّيات )انظر الـَمحا�ف

قائمة )أنماط السلوك ورموزها المختصة(

عد عّض درعّية لأخرى        

عم         ّ عّض ُمنُدسي

أك أكل ُوريقة        

قخ ف       ف الخلفّيت�ي انتصاب عىل القدم�ي

تن تغذية النسل        

هد هدير موّجه إل درعّية أخرى      

حك حّك درعّية لأخرى        

سب س�ي بطيء        

سس س�ي �يع        

نق نقيق         

نو ي الوكر        
النوم �ف

صذ باح         اصطياد الذُّ

حد الحتكاك بدرع درعّية أخرى       

ف  الختالفات بارزة ب�ي

سلوك الذكر وسلوك 

!
ن�ث
أ ال



الرحـلة إلـى

ُمنُدس
الرحلة إىل ُمنُدس

مراقبة سلوك الدرعّيات

28 ب

ي كلنچ طومي(الساعة
ي كلنچ رف رف(اليوم الأّول )�ف

ي )�ف
ي كلنچ بلوف(اليوم الثا�ف

اليوم الثالث )�ف

سب-عدعدعد00:00-01:00

عد-نق-عدعدعد-سب-عد01:00-02:00

نق-عد-سب-أك-نق-عدسب-عدعد02:00-03:00

عد-هد-نق-صذ-أك-هدعد-أك-صذ-أك-حد-قخ-نق-صذعد-سب-أك-سس03:00-04:00

قخ-حك-سس-عد-سسأك-صذ-سب-صذ-عدأك-سس-أك04:00-05:00

سب-صذ-أك-حك-عد-سس-نقعد-حد-قخ-نق-أك-سبتن-أك-سس-نو-سس-أك05:00-06:00

سب-سس-قخ-حك-عد-هد-عد-صذأك-صذ-أك-سبأك-قخ-أك-سس06:00-07:00

نق-صذ-أك-هد-سب-نق-عمسب-هد-سس-سبسب-عد07:00-08:00

عد-نق-قخ-سبحد-قخ-نق-صذ-سب-أكعد-أك-عد08:00-09:00

أك-صذ-هد-أك-هد-حكصذ-حد-قخ-نق-أك-حد-قخ-نقعد09:00-10:00

سس-سب-عدسس-سب-أك-صذ-عدسس-أك-قخ-سب10:00-11:00

سب-نق-صذ-أك-نق-سسعد-صذ-عدأك-سب11:00-12:00

نق-عم-صذ-أك-صذ-سس-سبعد-أك-سب-حد-قخ-نق-عدسب-سس-سب-أك12:00-13:00

أك-هد-عد-قخ-حك-عد-سس-عدعد-عم-أك-صذ-أك-صذ-سبأك-عد13:00-14:00

عد-سب-نق-صذ-أكسب-عد-سس-سبعد-سس-سب14:00-15:00

صذ-نق-أك-عد-نق-عدأك-صذ-عدسب-أك-عد15:00-16:00

عد-نقسب-عدعد16:00-17:00

هد-عدعدسب-عد17:00-18:00

)p34 محصف 1 الخاّص بَذَكر الدرعّيات )الرمز

)p56 2 الخاّص بأن�ث الدرعّيات )الرمز َ محصف

ي كَلنچ طومي(الساعة
ي كَلنچ رَف رَف(اليوم الأّول )�ف

ي )�ف
ي كَلنچ بلوف(اليوم الثا�ف

اليوم الثالث )�ف
أك-عدعدأك-عد00:00-01:00
عد-هد-عدعدعد-سب01:00-02:00
أك-عد-صذ-سبسب-عدسب-أك-عد02:00-03:00
صذ-عد-هد-صذ-أك-هدعد-حد-قخ-نق-صذ-أك-صذ-أكعد03:00-04:00
قخ-حك-سس-عد-سسعد-صذ-عدعد-سس-أك04:00-05:00
سب-صذ-أك-حك-عد-سسأك-صذ-أك-سب-عمعد-سب-عد05:00-06:00
أك-هد-عد-قخ-حك-عد-سس-عدعد-هد-حد-قخ-نق-سبسب-سس-أك06:00-07:00
سب-قخ-سسسس-أك-هد-سب-أكسب-قخ-سس-سب-أك07:00-08:00
صذ-هد-أك-سبصذ-سب-أك-حد-قخ-نقأك-عد08:00-09:00
عد-صذ-هد-أك-حك-هدسب-عد-سس-سبعد-سب-أك-عد09:00-10:00
سس-سب-عدسس-سب-أك-صذ-عدسب-أك-عم10:00-11:00
سب-صذ-أك-عم-سسأك-صذ-سب-صذ-عدسب-أك-سس-أك11:00-12:00
أك-عم-صذ-سس-سبعد-أك-سب-حد-قخ-نق-عدعد-سس-سب-عد-أك12:00-13:00
سب-سس-قخ-حك-عد-هد-عد-صذصذ-أك-سس-صذ-سس-سبأك-عد13:00-14:00
عد-سب-صذ-أكحد-قخ-نق-أك-حد-قخ-نق-صذسب-سس-أك-عد14:00-15:00
صذ-أك-عد-نوصذ-أك-صذ-عدعد15:00-16:00
نوعدسب-أك-عد-أك-عد16:00-17:00
هد-نوسب-عدعد17:00-18:00
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الرحـلة إلـى

ُمنُدس

29 أ

تجارب ومشاهدات

التـجربة أ

هدف التجربة: فحص إمكانية زراعة نبات الزِّتر والوريق متجاوَرين.
ي 

ي الأصيــص 1 ُوِضــَع تــراب فقــط. �ف
ســري التجربــة: كان لــديَّ ثالثــة أُُصــص. �ف

ي نبتــة 
ي المــا�ف

ي الأصيــص 3 زرعــُت �ف
تــراب الأصيــص 2 نـــمت نبتــة الُوَريقــة. �ف

ي 
ي الأصيــص تــراب فقــط. بعــد ذلــك زرعــُت �ف

الوريــق ثــّم اقتلعتهــا، وبقــي �ف
ــام  اب بصــورة منتظمــة. بعــد ســّتة أيّ ــرت ــر وســقيُت ال ــذوًرا للزِّت كّل أصيــص ب

ي كّل أصيــص.
عــددُت مــا نبــَت �ف

ي القائمة التالية:
صة �ف النتائج ملخَّ

ي نبتترقم الأصيص
عدد بذور الزِّتر ال�ت

9أصيص 1

0أصيص 2

0أصيص 3

التـجربة ب

وط المطلوبة لزراعة نبات المتسلِّق. هدف التجربة: فحص ال�ش
ف 1 و 2 بصــورة منتَظمــة،  ي كّل منهــا بــذور نبــات المتســلِّق. ســقيت الأصيّصــ�ي

ســري التجربــة: كان لــديَّ أربعــة أُصــص. زرعــُت �ف
ي 

ف 2 و 4 �ف ف وضعــُت الأصيَصــ�ي ي حــ�ي
ي الشــمس، �ف

ف 1 و 3 �ف ــا. وضعــُت الأصيَصــ�ي ــا الأصيصــان 3 و 4 فلــم أســِقِهما إطالًق أّم
ي كّل أصيــص.

مــكان مظلــم. بعــد ســّتة أيـّـام عــددُت مــا نبــَت �ف
ي القائمة التالية:

صة �ف النتائج ملخَّ

ي نبتت  رقم الأصيص
عدد بذور الـُمتسلِّق ال�ت

8أصيص 1)ماء + ضوء(

9أصيص 2 )ماء فقط(

0أصيص 3 )ضوء فقط(

0أصيص 4 )بال ماء وبال ضوء( 

التـجربة جـ

باح. هدف التجربة: فحص درجة الحرارة الخاّصة بحياة الذُّ
ي كّل واحــد منهــا 

ســري التجربــة: كانــت لــدّي 10 أوعيــة ُمغّلقــة، �ف
ــت  ــة. ُوِضَع ــات كافي ــام بكّمّي ــا بالطع ــة. زّودته ــة حّي 100 ُذباح
ف عــددُت مــا بقــي  الأوعيــة بدرجــات حــرارة متباينــة. بعــد يوَمــ�ي

ي كّل وعــاء.
بــاح عــى قيــد الحيــاة �ف مــن الذُّ

: ّ التالي ي
ي الرسم البيا�ف

صة �ف النتائج ُملخَّ

ا حيًّ
ي 

بق
ي 

لذ
ح ا

با
ُّ لذ

د ا
عد

الوعاء  الوعاء   الوعاء  الوعاء   الوعاء  الوعاء   الوعاء  الوعاء   الوعاء   الوعاء
1       2       3       4       5       6       7      8       9      10

فحص وجود 

ي 
السموم �ف
ُصص.

الأ
2 و3



29 ب

التجربة د

ي أرجاء ُمنُدس.
هدف التجربة: فحص ُعمر أغراض مختلفة ُوِجَدت �ف

ة. ن من معرفة ُعمر الموجودات بدّقة كبري ي تمكِّ
سري التجربة: استخدام التأريخ بواسطة ماّدة الكربون ال�ت
: ي ما يىي

النتائج )بحساب السنوات الـُمـنُدسيّة( مفّصلة �ف
x1 قيم الرَّ

  2x قيم الرَّ
ُعمــالت من طبقة الهضــاب رقــم 305 .......................................................................................................... 305 ســنوات
ُعمــالت من طبقة الهضاب رقم 406................................................................................................................... 416 ســنًة

........................................................................................................................................................... 226 ســنة
........................................................................................................................................................ 105 سنوات

التجربة هـ

رها عى سطح ُمنُدس. هدف التجربة: فحص حرارة ذوبان المياه وتبخُّ
ة بارَه بلوف. ي كَلنچ طومي استخرجُت قطعة جليد من بحري

سري التجربة: �ف
نُت الجليد ببطء فوق النار. سخَّ

ي درجة حرارة “صفر” مئويّة.
النتائج: لحظُت أّن الجليد يذوب �ف

ي درجة حرارة 70 مئويّة.
ف بدأت المياه بالغليان وتبّخرت ب�عة �ف مع استمرار التسخ�ي

التجربة و
ي ُمنُدس.

هدف التجربة: فحص ُمّدة دورة اليوم �ف
وق، منتصــف النهــار، عنــد  ي اليــوم: عنــد الــ�ش

ي ســاعة يــدي عــّدة مــّرات �ف
ف نظــرُت �ف ســري التجربــة: خــالل يوَمــ�ي

ي منتصــف الليــل – وســّجلُت الســاعة.
الغــروب، و�ف

: ي ما يىي
النتائج ُمفّصلة �ف

التجربة ز
ي ُمنُدس.

هدف التجربة: فحص تسارع الجاذبّية �ف
ســري التجربــة: مــن حاّفــة منحــدر ارتفاعــه 100 مــرت أُســِقَطت إل القــاع ثمــرة النبــات المتســّلق )وزنــه نصــف 

كيلوغــرام( عصــا )وزنــه 1 كيلوغــرام( وحجــر )وزنــه 2 كيلوغــرام(.
ي القائمة التالية:

َلت �ف ي أُسقَطت قيَست وُسجِّ
النتائج: أوقات السقوط لكّل من الأغراض ال�ت

اليوم 2اليوم 1

وق 04:0010:00ال�ش

09:0003:00منتصف النهار

02:0008:00الغروب

06:0012:00منتصف الليل

مّدة السقوطالغرض

يثمرة النبات المتسلِّق
7.00 ثوا�ف

يعصا
7.01 ثوا�ف

يحجر
6.99 ثوا�ف

ي 
ف
هل هنالك عمالت �

كرش 
أ رض ال

أ طبقات ال

عمًقا فقط؟

مطلوب البحث...


