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 الضفادع    צפרדעים
الضفاِدُع هي َنْوٌع من الَحَيواناِت التي ُتَسمَّى "َبْرماِئّية" وهَي تسمَّى َكذلك ألّنها َتسَتطيُع العيَش 

من الّسحالي  أخرى ُتعَتَبُر برمائّيًة مثَل أنواٍع معّينةٍ  يواناتٌ في الماِء وعلَى الياِبسِة. هناك حَ 
ُز الضفاِدَع عن  غيرِ   )جمع ِسْحلِّية(، ولكنْ   هو كوُنها بدوِن مائّيةِ رْ البَ  تِ اها من الحَيوانما يميِّ

َذَنٍب أْي أّنها تنتمي إلى عائلة "الَبْتراوات" أو "الّّل ذنبّيات".

بيرٍة. هناك ُيمّكنها من القْفِز إلى َمسافٍة كَ  ِمّما طويلتاِن وقوّيتانِ  خلفّيتانِ  ِرْجّلنِ  للضفاِدِع توجدُ 
ها بَعَشرِة أضعاٍف. هذا يعني أّنه لو من طولِ  أكبرَ فٍة اسستطيُع أن تْقِفَز لمَ ِع تَ فادِ من الضَّ  نوعٌ 
قريًبا. في متًرا تَ  81فدِع  لكاَن يستطيُع أن يقفَز لمسافة اإلنساُن يستطيُع أن يْقِفَز مْثَل الضَّ  كانَ 

الشِهّيِة. هم من المأكوالتِ هناك َمن يأكلون أرجَل الضفاِدِع وهي  عندَ  مِ العالَ  لِ وَ دُ  بعِض 

مَّ عبَر الجِ الضفادِ  هِ ْفِرُز هذِ هي ضفادُع ساّمٌة. تُ  عِ قسٌم من الضفادِ  ُف على . يُ دِ لْ ُع السُّ مكُن التَعرُّ
ُز بألوانٍ  تها بُسهولٍة ألّنها تتميَّ  لكثيَر من الحيواناتِ ذي يجعُل اباِرزة وبّراقة األمر الّ  غالبيَّ

مِّ الّذهبّية" ألّن لوَن جلِدها  عةُ دَ فْ تسّمى "ضِ  عِ عنها. إحدى هذه الضفادِ  دُ تعِ تبْ عليها و فُ تتعرَّ  السُّ
يكفي لقتِل  أّنه إذ  فّتاكٌ  مَّ ّم إاّل أّن هذا السُّ من السُّ  القليلَ  فدعُة القليلَ ذهبّي. تفرُز هذه الضِّ 

 فأٍر تقريًبا.  800111

     الَبْرمائّي" هو:        "الَحَيوان  . 1

فقط عيَش في الماءِ يَ  أنْ  هُ نُ كِ أ. الحيواُن الذي ُيمْ    

 فقط على اليابسةِ  َيعيشَ  أنْ  ُيْمِكُنهُ  الذي الحيوانُ  ب.  

 أيًضا. وعلى اليابسةِ الحيواُن الذي ُيْمِكُنُه أْن َيعيَش في الماِء ج.   

 .وال على اليابسةِ ُيْمِكُنُه أْن َيعيَش في الماِء ال الحيواُن الذي  د.   

            رى؟ األخْ  فاِدَع عن الَحَيواناِت الَبْرمائّيةِ ما الذي ي َمّيز  الض  . 2

 ها ساّمةأ. أنَّ    

ها تعيُش في الماءِ أنَّ  ب.  

 .لوَنها ذهبيّ  أنَّ ج.   

 ها ِبدوِن َذّنٍب.د.  أنَّ   
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فهم المقروء 

َّ أجيُبوا َعِن الأْسِئلِة اّلتلَت ييها ِاْقَرُؤوا اْلِقْطَعَة الّتاِلَيَة ُث
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من الَحَيواناِت التي ُتَسَمى "َبْرماِئّية" وهَي تسَمى َكذلك ألّنها  الضفاِدُع هي َنْوٌع

َتسَتطيُع العيَش في الماِء وعَلى الياِبسِة. هناك َحيواناٌت أخرى ُتعَتَبُر برمائّيًة

ما يمِيُز الضفاِدَع عن مثَل أنواٍع معّينٍة من الّسحالي )جمع ِسْحِلّية(، ولكْن

الحَيواناِت الَبْرمائّيِة هو كوُنها بدوِن َذَنٍب أْي أّنها تنتمي إلى عائلة غيِرها من

أو "الّلا ذنبّيات". "الَبْتراوات"

للضفاِدِع توجُد ِرْجالِن خلفّيتاِن طويلتاِن وقوّيتاِن ِمّما ُيمّكنها من القْفِز إلى

َتستطيُع أن تْقِفَز لَمسافٍة أكبَر من طوِلها َمسافٍة َكبيرٍة. هناك نوٌع من الَضفاِدِع

أّنه لو كاَن اإلنساُن يستطيُع أن يْقِفَز مْثَل الَضفدِع بَعَشرِة أضعاٍف. هذا يعني

متًرا َتقريًبا. في بعِض ُدَوِل العاَلِم هناك َمن18كاَن يستطيُع أن يقفَز لمسافةل

الضفاِدِع وهي  عنَدهم من المأكوالِت الشِهّيِة. يأكلون أرجَل

الِجْلِد. ُيمكُن الضفاِدُع الُسَم عبَر قسٌم من الضفاِدِع هي ضفادُع ساّمٌة. َتْفِرُز هِذِه

التَعُرُف على غالبَيتها بُسهولٍة ألّنها تتمَيُز بألواٍن باِرزة وبّراقة األمر الذي

الحيواناِت تتعَرُف عليها وتْبتِعُد عنها. إحدى هذه الضفاِدِع يجعُل الكثيَر من

سّمى "َضْفَدعُة الُسِم الّذهبّية" ألّن لوَن جلِدها ذهبّي. تفرُز هذه الضفدعُة القليَل ت

أّنه يكفي لقتِل  إّلا أّن هذا السَم فّتاٌك إذ فأٍر تقريًبا.15,000القليَل من السّم
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كاَن َسَيحدث. 3 يْقفِماذا أْن الناس الضلو اْستطاَع فاِدِع؟ زوا ِمْثلَ

اْرأ.  إلى َيْقِفزوا أْن الناُس كبيٍرفاٍعِتالْسَتطاَع

يقِفب. أْن الناُس فقْط.الستطاَع َقصيرٍة لمسافٍة زوا

ِباْلَمّرِةج.  يْقِفزوا أْن الناُس اْسَتطاَع  . لَما

ابيرَكمسافٍةإلىَيْقِفزواْنأالناُسالْسَتطاَعد.   جّدً  .ٍة

:       َتْعنيساّمٌة"  فادع  هي ضَ  عِ فادِ ٌم من الض  سْ "قِ  ملة  ج  . 4

 ّيات".بِ نَ ها "ال ذَ أ. أنَّ    

على اليابسةِ عيُش ها تَ أنَّ  ب.  

  ها ُملّونةٌ أنَّ ج.   

  .م  فيها سُ  دُ يوجَ  هُ د.  أنَّ   

ْضٍو في ِجْسمها ت ْفِرز  الضِّ عن َطريِق أيِّ . 5 ها؟ ع  م  ْفَدعة  الساّمة  س 

 َطريِق أْسناِنها عنأ.    

هايْ ِرْجلَ  عن َطريقِ  ب.  

لِساِنها عن َطريقِ ج.   

ِجْلِدها د.  عن َطريقِ   

نًة َوَبّراقًة؟ . ما هي َحَسنة  َكْوِن الضِّ 6 لَو            ْفَدعِة الساّمة م 

ُر الَحَيواناِت األخْ حَ ذلك يُ  أ. ألنَّ     رى من االقتراِب منها. ذِّ

 ميلةً ْجَعلُها جَ يَ ذلك  ألنَّ  ب.  

 ذلك يمِكُن أْن يقُتَل الفئرانَ  ألنَّ ج.   

 .مَّ َز السُّ ُنها من أن ُتفرِ كِّ مَ يُ  ذلك ألنَّ د.    

مِّ . 7 مِّ الّذهبّية" ضِ " َيتلماذا س  بهذا االسِم؟ ْفَدعة  السُّ

ها بلوٍن َذَهبّي وتقفُز َمسافًة َطويلةً نَّ ألأ.    

ا رِ فْ ها ملّونٌة وتُ ألنَّ  ب.    ُز ُسّمً

َطويلةً  َمسافةً  وتقفزُ  ملّونةٌ  هاألنَّ ج.   

ا وُتْفِرزُ َذَهبّي  بلونٍ  هاألنَّ د.      .ُسّمً

معنى كلمة "فّتاك"؟ 8 . ما

سامأ. 

ٌحجاِرب.

ٌنمُ ج.  لوَّ

قاِتٌلد.  

أْن تْؤذَينا؟كيَف يْمكن للضِّ. 9 السامِة ْفَدعِة

لََمْسناهاأ.  إذا

ْتناب. عضَّ إذا

لََسَعْتناج.   .إذا

َقَفَزْتد.   إذا
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ُحّل التَّماريَن التّالِيَة:

0. 5 + 16 = ___

2. 201 - 37 = ___

3. 4 + 7 + 29 = ___

ٍد بَِحْيُث تُْصبُِح اْلُمعاَدلَتاِن َصحيَحتَْيِن:فَراٍغ بَِعدَ  ُكلَّ  اِْمَل 

.4 13 + 6   =   10 + ___ 

.5 11 – 8     =   9 - ___

ُحّل التَّماريَن التّالِيَة:

.6  90 – (50 + 20) = ___

=

= 

حساب

21

164

40

9

6

20
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