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 املقدمة

 

بانغة انعربٍة و  ,حيتىي عهى خمتهف أنىاع احلٍىانات  نقد حاونث أن انشًء كتاباً

سهم و مبسط نألطفال و انكبار و أمتنى أن أكىن قد وفقث يف ذنك  بأسهىباالنكهٍزٌة و 

 واهلل ويل انتىفٍق .
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Bears Facts 
 حمابك عن الدببة

 

 
Most bears are omnivores(مختلطة التؽذٌة) which means 

they eat plants and meat or fish. 
 معظم الدببة مختلطة التؽذٌة و ذلن ٌعنً إنها تؤكل النباتات و اللحوم و األسمان

 

 
 

There are lots of different kinds of bears. 
 توجد أنواع مختلفة من الدببة
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Bears can be big or small and they come in many 
Colors . Bears live in the mountains, in the forest 

and even in the snow . 
لد تكون الدببة كبٌرة أو صؽٌرة و بؤلوان متعددة . تعٌش الدببة فً الجبال و 

 الؽابات و حتى الثلوج
Panda bears only eat bamboo, and they eat for up to 

fifteen hours every day! 
ساعة فً الٌوم 15حٌث ٌؤكل دب الباندا نبات البامبو و هم ٌؤكلون   

Baby bears are very small when they are born 
 صؽار الدببة تكون صؽٌرة الحجم للؽاٌة عندما ٌولدون
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Baby bears stay with their mothers until they are a 
year and a half old. 

عمر سنة و نصؾ ال تبلػ منتبمى صؽار الدببة مع أمها حتى   

 
Bears are good swimmers and they can climb trees 

 Too 
تسلك األشجار أٌضاالدببة سباحون ماهرون و ٌمكنهم   

 
Bears can stand up on their back legs to look around 

if they hear or smell something . 
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تستطٌع الدببة الولوؾ على أطرافها الخلفٌة لترى ما حولها إذا سمعت صوتا أو 
 أحست برابحة ما 

Most people only see a bear if they go to the zoo 
But if you go camping or hiking (األلدامالسفر على  ) in the 

woods, you might see a bear Then you hope the bear 
doesn‘t see you! 

و  ممعظم الناس ٌرون الدببة فً حدٌمة الحٌوانات فمط و لكن إذا ذهبت للتخٌٌ
 السٌر على األلدام  فً الؽابة ربما ترى دب و عند ذلن تتمنى أن ال ٌران الدب

 

Peacock facts 

 حمابك عن الطاووس
 

 

Male peacocks 
have beautiful long tail feathers, they can spread 

these tail feathers into a fan.  
ٌمكن للطاووس أن ٌنشر حٌث طوٌل  و رٌش جمٌلذٌل ذو الطاووس لدٌه  كرذ

. مروحة على شكلرٌش الذٌل   
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The fans are covered with sparkling متؤلك circles, or 
eyes, in purple, red or yellow.  

األحمر أو األصفر جوانً أوالمراوح مؽطاة بدوابر أو عٌون متأللبة باللون األر   
The feathers are usually blue or green. 

. عادة ما ٌكون الرٌش أزرق أو أخضر   
 Male peacocks use 

these feathery displays to get a date موعد. The female 
peacocks seem to prefer the males with the largest, 

brightest fans. 
الطاووس عروض الرٌش هذه للحصول علىٌستخدم ذكور   

 و جملأ رٌش لدٌهم تكون  موعد. ٌبدو أن إناث الطاووس تفضل الذكور الذٌن
 أكثر تؤلماً .

 

 
 صورة ألنثى الطاووس

Peacocks eat seeds, plants, insects and small 
reptiles زواحؾ . 

. ٌؤكل الطاووس البذور والنباتات والحشرات والزواحؾ الصؽٌرة  
Peacocks can fly, but they stay on the ground most 

of the time . 



 11 

بمى على األرض معظم الولتٌطٌر ، لكنه ٌلطاووس أن ل ٌمكن .  
Females are usually grayish white or brown. They do 

not have long trains. 
. ا ذٌل طوٌلهلٌس لدٌو  عادة ما ٌكون لون اإلناث أبٌض أو بنً مابل للرمادي  

In some parts of the world, people do hunt and eat 
peacocks . 

 فً بعض أنحاء العالم ، ٌصطاد الناس الطاووس وٌؤكلونه

Grasshopper Facts 
 حمابك عن الجندب

 

 
 

Grasshoppers are the most ancient living 
insects.  

 الجنادب هً ألدم الحشرات الحٌة. 
They have been living on earth since 250 million 

years ago. 
.ملٌون سنة 250لمد كانوا ٌعٌشون على األرض منذ   

They almost look like crickets صرصار in appearance 
but both grasshoppers and crickets are different 

species. 
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 تبدو تمرٌبًا مثل الصراصٌر فً المظهر ولكن كال من
 الجنادب والصراصٌر نوعان مختلفان .

Grasshoppers have three simple eyes which allow 
them to see even in dark. 

.بالرإٌة حتى فً الظالم ٌمتلن الجنادب ثالث عٌون بسٌطة تسمح لهم  
 

 
 

Like cockroaches  grasshoppers have also ,  رصراصٌ
 a pair of antennae with the help of which they can 

detect as well as smell things around them. 
ثل الصراصٌر ، تحتوي الجنادب أٌضا على زوج من الهوابٌات التً ٌمكنهم م

. من خاللها اكتشاؾ األشٌاء من حولهم وشمها  
The back leg of the grasshopper is very powerful. It 
has claws at the end of its rear leg الساق الخلفٌة to help 

in gripping ٌمبض   . 
لدٌها مخالب فً نهاٌة سالها الخلفٌة  و ساق الخلفٌة للجندب لوٌة جداال

.للمساعدة فً اإلمسان   
Grasshoppers eat plants, grasses, pasture, grain, 

and cereal grown as crops. 
الحبوب المزروعة  بوب وؤكل الجنادب النباتات واألعشاب والمراعً والحٌ

. كمحاصٌل  
Locust الجراد is one type of a grasshopper. 

 Locusts can jump up to one meter. 
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 They jump either to escape the predators or to fight 
each other. 

ٌمكن للجراد المفز حتى متر واحد. و لجراد هو نوع واحد من الجندبا  
. لهروب من الحٌوانات المفترسة أو لمحاربة بعضهم البعضٌمفزون إما ل وهم  

Grasshoppers have several predators such as 
ground beetles, ants, spiders, and waspsدبابٌر. 

جنادب لدٌها العدٌد من الحٌوانات المفترسة مثل الخنافس األرضٌة والنمل ال
.والعناكب والدبابٌر  

A few grasshoppers species has the ability to 
change their color (camouflageتموٌه) with respect to 

the surroundings. 
عدد للٌل من أنواع الجنادب لدٌها المدرة على تؽٌٌر لونها )التموٌه( فٌما ٌتعلك 

 .بالمناطك المحٌطة
In some countries, grasshoppers are eaten as food. 

 ، تإكل الجنادب كؽذاء.فً بعض البلدان 

Crocodile Facts 
 حمابك عن التمساح

 

 
 

Crocodiles are reptiles الزواحؾ 
that live in rivers, fresh water and in a special type of 

water that is a mixture of fresh and salt water. 
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وفً نوع  تعٌش فً األنهار والمٌاه العذبة التً زواحؾمن الالتماسٌح هً 
. خاص من المٌاه وهو خلٌط من المٌاه العذبة والمالحة  

A total of 23 species of crocodiles can be found. 
نوًعا من التماسٌح 23ٌمكن العثور على ما مجموعه  .  
They are fast over short distances. 

. هم سرٌعون على مسافات لصٌرة  
Their physical characteristics like- sharp teeth make 

them good predators   .  
.   خصابصها الجسدٌة مثل األسنان الحادة تجعلها مفترسات جٌدة

They have the strongest bite of any animal in the 
world. 

من أي حٌوان فً العالم عضةلدٌهم ألوى  .  
They are cold-blooded . 

.   باردالدم التماسٌح من ذوات ال
A crocodile can survive without food for a long time. 

 ٌمكن أن ٌعٌش التمساح بدون طعام لفترة طوٌلة.
Most of them live in fresh water but some live in salt 

water. 
 معظم التماسٌح تعٌش فً المٌاه العذبة و لكن بعضها ٌعٌش فً المٌاه المالحة .
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They release heat through their mouths rather than 
through sweat glands ؼدد. 

. ٌطلمون الحرارة من خالل أفواههم بدال من الؽدد العرلٌة  
Some crocodile species weigh over 1200 kg. 

. كجم 1200تزن بعض أنواع التماسٌح أكثر من   
They eat a variety of fish, birds and other animals. 

. مجموعة متنوعة من األسمان والطٌور والحٌوانات األخرىٌؤكلون   
The muscles that open their jaws are not so 

powerful. It is the reason that strong 
people could hold a crocodile‘s jaw closed with bare 

hands. 
شخاص العضالت التً تفتح فكٌهم لٌست لوٌة جًدا. هذا هو السبب فً أن األ

عارٌة   األلوٌاء ٌمكن أن ٌمسكوا بفن التمساح بؤٌد  
They can swim at a speed of 25 mph with the help of 

their powerful tail. 
.   الً فً الساعة بمساعدة ذٌلهم المويمٌ 25ٌمكنهم السباحة بسرعة 

Farmed crocodiles can reach 1.5 metres in length in 
just one year. 

. متر  فً عام واحد فمط 1.5ٌمكن أن ٌصل طول التماسٌح المستزرعة إلى   
When crocodiles sit on river banks with their mouths 

open, it s not aggression. It is 
their way to cool off as they sweat through their 

mouth. 
وحة ، فهذا لٌس وأفواهها مفتعندما تجلس التماسٌح على ضفاؾ األنهار 

خالل أفواههم ٌتعرلون من ألنهمنًا إنها طرٌمتهم للتهدبة عدوا  
They display increased aggressiveness وانٌا عد  during 

the mating season. 
 وهم ٌظهرون عدوانٌة متزاٌدة خالل موسم التزاوج .

A crocodile‘s jaw has 24 teeth that are meant to 
grasp and crush, not chew. 

. نًا معدة لإلمسان والسحك ولٌس للمضػس 24ٌحتوي فن التمساح على   
They 
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gulp down stones that pulverize food inside their 
stomachs and also act as ballast ثمل . 

. بطونهم وتعمل أًٌضا كثمل   ٌبتلعون الحجارة التً تسحك الطعام داخل 
 A crocodile can live up to 80 years. 

.   ًماعا 80ٌمكن أن ٌعٌش التمساح حتى 
They wipe their eyes when feeding, but only because 

their eyes form an 
overflowing mass of small bubbles when feasting 

 
فمط ألن عٌونهم تشكل كتلة فابضة  ذلن، و تناول الطعامٌمسحون عٌونهم عند 

. ؽٌرة عند تناول الطعاممن الفماعات الص  
Crocodile skin is very soft and durable متٌن . 

ًدا ومتٌنجلد التمساح ناعم ج .  

Quail facts 
 حمابك عن طابر السمان

 

 
 

Quails can only fly a short distance . 
.   مسافة لصٌرة فمطلالسمان  طابر طٌرٌٌمكن أن 
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Spend the night in the Arizona desert and one of the 
first sounds you‘ll hear in the 

morning is the distinctive call of the quail. 
الِض اللٌل فً صحراء أرٌزونا وستجد أن أول األصوات التً ستسمعها فً 

. الصباح هً نداء السمان الممٌز   
 This ground bird is found in many parts 

of the United States, including the southwest. 
 تم العثور

على هذا الطابر األرضً فً أجزاء كثٌرة من الوالٌات المتحدة ، بما فً ذلن 
.  الجنوب الؽربً  

 Quails are small, plump birds with 
brown to bluish-gray feathers. 

 السمان طابر صؽٌر
.  ممتلا الجسم مع رٌش بنً إلى رمادي مزرق  

 A plume   منتصبرٌش on the tops of their heads bob as 
they walk. 

. على لمم رإوسهم ٌتماٌل وهم ٌمشون منتصب رٌشلدٌهم   
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In spring and summer, you‘ll see mother quails 
walking through the desert or 

grasslands, their babies trailing  ٌمشً بتثالل behind 
them. 

ٌع والصٌؾ ، سترى طٌور السمان األم تسٌر فً الصحراء أو فً فصلً الرب
 األراضً العشبٌة ، وأطفالها ٌتخلفون

. اوراءه  
 Quails are sometimes hunted for 

their meat. In some places, they have been hunted 
almost to extinction االنمراض . 

تم ٌ التًفً بعض األماكن  و ٌتم اصطٌاد السمان أحٌانًا للحصول على لحومها
على وشن االنمراض هً ااصطٌاده  

 

 
Quails eat seeds, grain and insects. 

  ٌؤكل السمان البذور والحبوب والحشرات
Quails can lay 10 to 20 eggs at one time. 

بٌضة فً ولت واحد 20إلى  10ٌمكن أن ٌضع السمان من   
Cats, skunks, fox, snakes, owls and dogs hunt quail. 
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 المطط والظربان والثعالب والثعابٌن والبوم والكالب تصطاد السمان .
Quails usually live alone, but they form flocks in the 

fall. 
 عادة ما ٌعٌش السمان بمفرده ، لكنه ٌشكل لطعانًا فً الخرٌؾ .
Quails build grassy nests on the ground. 

ان أعشاًشا عشبٌة على األرضتبنً السم .  
mothers raise their babies alone Sometimes but  At 
other times, groups of quails take care of the babies 

together. 
 تربً األمهات أطفالهن وحدهن

. فً أولات أخرى ، تعتنً مجموعات من السمان باألطفال  و فً بعض األحٌان  

Goats facts 
 حمابك عن الماعز
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تشمل هذه العابلة أًٌضا الؽزالن واألبمار  و تنتمً الماعز إلى عابلة البمرٌات
 واألؼنام والظباء . إنها حٌوانات اجتماعٌة

Goats were one of the first animals to be 
domesticated  تدجن . 

. كانت الماعز من أوابل الحٌوانات التً تم تدجٌنها  
The female goat generally give birth to twins and 

triplets and sometimes they can have five . 
فً بعض األحٌان ٌمكن أن ٌكون لدٌهم  و توابم وثالثة توابم الماعز عادة ما تلد

. خمسة توابم  
A baby goat can stand within minutes of being born. 

ك من والدتهٌمكن أن ٌمؾ الماعز الصؽٌر فً ؼضون دلاب .  
A goat does not have any teeth on its upper jaw. 

.   الماعز لٌس له أسنان فً فكه العلوي
They can easily survive in mountain area because 

they are incredibly good at balancing. They can 
climb trees as well. 

 

 
 
جبلٌة ألنهم جٌدون بشكل ال المنطمة الً ٌمكنهم البماء على لٌد الحٌاة بسهولة ف

األشجار .  ٌمكنهم أًٌضا تسلك و ٌصدق فً التوازن  
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They are picky eaters, contrary to the common belief 
that they can eat almost every thing. 
بؤن بإمكانهم  إنهم من الصعب إرضاءهم فً األكل ، على عكس االعتماد السابد

. بًاًء تمرٌتناول كل ش  
They have rectangular pupils like many hooved 

animals. 
. مستطٌل الشكل مثل العدٌد من الحٌوانات ذات الحوافر بإبإلدٌهم   

They can be found on almost every continent except 
Antarctica . 

جنوبٌةبًا باستثناء المارة المطبٌة الٌٌمكن العثور علٌها فً كل لارة تمر  

Koala facts 
 حمابك عن الكواال

 

 
 

Koalas look like cute, cuddly teddy bears , but 
they‘re not even related to bears. 

 تبدو الكواال مثل الدببة اللطٌفة والمحبوبة ، لكنها لٌست مرتبطة بالدببة.
جرابٌات مثل الكنؽر.ال من الكواال هً   

Koalas are marsupials like kangaroos 
These slow-moving animals eat only one kind of 

food – eucalyptus leaves.  
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أوراق  -ًدا فمط من الطعام ًعا واحول هذه الحٌوانات بطٌبة الحركة نتؤك
. األوكالبتوس  

Eucalyptus is a tree with thick, fragrant عطرٌة leaves 
that are poisonous to people and other animals . 

عبارة عن شجرة ذات أوراق كثٌفة عطرٌة سامة لإلنسان  األوكالبتوس
  . والحٌوانات األخرى

Koalas have special bacteria 
in their stomachs that make the leaves safe to eat. 

. تجعل األوراق آمنة لألكل بكتٌرٌا خاصة فً معدتهالدٌها   الكواال لكن  
 

Koalas are nocturnal. They eat leaves during the 
night and sleep or rest during the day. 

 ٌؤكلون أوراق الشجر أثناء اللٌل وٌنامون أو ٌسترٌحون حٌث الكواال هً لٌلٌة
  . أثناء النهار

They are very good at climbing trees and like to sit in 
branches to nap. 

.وٌحبون الجلوس على األؼصان ألخذ لٌلولة ك األشجارجٌدون تسلٌإنهم   
They come down to the ground only when moving to  

A new tree, which is a good thing. 
. ال ٌنزلون على األرض إال عند االنتمال إلى شجرة جدٌدة ، وهذا أمر جٌد  

Because they move so slowly, dogs and dingoes can 
catch and hurt them. 

.  الدنؽو اإلمسان بهم وإٌذابهم ألنهم ٌتحركون ببطء شدٌد ، ٌمكن للكالب و  
Sometimes they get hit by cars too. They are safest 

in the trees. 
. نًا فً األشجارر أمااكث همضا لذا فً بعض األحٌان تصدمهم السٌارات أٌ و  

 New koala babies are the size of a jelly bean. 
.  أطفال الكواال الجدد بحجم حبة الهالم  

They can‘t see or hear. They crawl 
into their mothers‘ pouch and stay there for up to six 

months. 
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حمٌبة أمهاتهم وٌبمون هنان لمدة  الىٌزحفون  فهم ال ٌمكنهم الرإٌة أو السماع
  تصل إلى ستة أشهر. 

Then baby koalas 
ride on moms‘ backs for a few more months before 

they‘re ready to go it alone. 
ثم ٌركب صؽار الكواال على ظهور األمهات لبضعة أشهر أخرى لبل أن ٌكونوا 

بمفردهم . مستعدٌن للذهاب  
Kangaroos have a pouch like a pocket. It opens 

toward the animal‘s head.  
. كنؽر لدٌه كٌس مثل الجٌب. ٌفتح باتجاه رأس الحٌوانال  

Koalas have pouches that open toward the animal‘s 
hind legs. 

 
 

 .  الكواال لها أكٌاس تنفتح باتجاه األرجل الخلفٌة للحٌوان
This is to keep dirt out of ,the pouch. 

  .الكٌس  خارجإلبعاد األوساخ وذلن 
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Koalas have sharp claws for climbing. 
. الكواال لها مخالب حادة للتسلك  

Koalas communicate with each other. They snore, 
grunt, screech or even scream. 

.   الكواال تتواصل مع بعضها البعض. إنهم ٌشخرون أو ٌصرخون

 
 ٌركب صؽار الكواال على ظهور امهاتهم لبضعة اشهر

Eucalyptus leaves aren‘t very nutritious so koalas 
have to eat a lot.  

 أوراق األوكالبتوس لٌست مؽذٌة جًدا لذا ٌجب على الكواال أن تؤكل كثًٌرا. 
They eat as much as 2 pounds each day. 

.  كل ٌوم رطل 2ؤكلون ما ٌصل إلى ٌ فهم  
 They keep leaves stuffed in their mouths for a 

 later snack.  
حتفظون بؤوراق محشوة فً أفواههم لتناول وجبة خفٌفة فً ولت الحكو ٌ  

They are not endangered yet, but scientists are 
keeping an eye on them. A disease is killing many of 

them. 
 حٌث هنان بعد ، لكن العلماء ٌرالبونها االنمراض لم ٌتعرضوا لخطر الكواال

. متل الكثٌر منهمٌ مرض  
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Woodpeckers facts 
 حمابك عن نمار الخشب

 

 
Woodpeckers 

are colorful and beautiful birds, well-known for 
pecking the wood of trees with their pointed beaks. 

مار الخشب طٌور ملونة وجمٌلة ، تشتهر بنمر خشب األشجار بمنالٌرها ن
. المدببة  

There are about 200 different species of 
woodpeckers world wide . 

. نوع مختلؾ من نمار الخشب فً جمٌع أنحاء العالم 200ان حوالً هن  
Most species live in forests or woodland habitats 

, although a few species are known to live in treeless 
areas, such as rocky hillsides and deserts 

الؽابات ، على الرؼم من أن بعض  طنعٌش معظم األنواع فً الؽابات أو موت
األنواع معروؾ أنها تعٌش فً مناطك خالٌة من األشجار ، مثل سفوح التالل 

. والصحاري الصخرٌة   
The average lifespan is from 4 to 12 years in the wild 

depending on the species. 
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نوعهاعاًما فً البرٌة ، اعتماًدا على  12إلى  4العمر من وسط مت  
The two largest woodpeckers in the world are the 

imperial woodpecker and the ivory-billed 
woodpecker, but both maybe extinct. 

بر نمارالخشب فً العالم هما نمار الخشب اإلمبراطوري ونمار الخشب ذو اك
.  العاجً ، ولكن كالهما لد ٌكون منمرًضا المنمار  

 
 

Woodpeckers have strong bills for drilling and 
drumming on trees and long sticky tongues 

for extracting food . 
طوٌل  لسانلدٌهم على األشجار و مرعمار الخشب لدٌهم منالٌر لوٌة للحفر والن

. زج الستخراج الطعامو ل  
The tongue 

of a woodpecker is up to 10 centimeters long and 
three times the length of its bill . 

منمارهثالثة أضعاؾ طول  أيسنتٌمترات  10صل طول لسان نمار الخشب إلى ٌ    
Many woodpeckers have barbed مزود باألشوان tongues 

that help them extract bugs from trees and holes. 
مار الخشب ألسنة شابكة تساعدهم فً استخراج طٌور نٌمتلن العدٌد من 

. الحشرات من األشجار والثموب  
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When the long tongue is not in use, the woodpecker 
wraps it around the back of its head, between the 

skull and the skin . 
االستخدام ، ٌلفه نمار الخشب حول مإخرة  عندما ال ٌكون اللسان الطوٌل لٌد
. لجمجمة والجلد ا رأسه ، بٌن  

The diet of woodpeckers consists mainly of insects 
and their grubs ٌرلة دودٌة taken from living and dead 
trees , along with fruit nuts and sap عصارة from live 

trees. 
مار الخشب بشكل أساسً من الحشرات والٌرلات كون النظام الؽذابً لنٌ

المؤخوذة من األشجار الحٌة والمٌتة ، ومفصلٌات األرجل األخرى ، جنبًا إلى 
.جنب مع الفاكهة والمكسرات وعصارة األشجار الحٌة   

Woodpeckers are diurnal roosting at night inside 
holes. 

. بلثمومار الخشب نهارٌة ، تجثم فً اللٌل داخل ان  
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, In most species the roost  المسكن will become the 
nest during the breeding season. 

. رهو العش خالل موسم التكاث سكنفً معظم األنواع ، سٌصبح ال  
The woodpeckers range from highly antisocial 

solitary species that are aggressive toward other 
members of their species to species that live in 

groups . 
تراوح نمار الخشب من األنواع االنفرادٌة المعادٌة للمجتمع والتً تكون ٌ

عدوانٌة تجاه األعضاء اآلخرٌن من نوعها ، إلى األنواع التً تعٌش فً 
. مجموعات  

*************  
الخشب لها نمط طٌران الممارنة مع الطٌور األخرى ، فإن معظم أنواع نمار ب

ممٌز . ٌتكون من عدة ضربات سرٌعة للجناح ٌتبعها بعد ذلن انزالق سرٌع 
 عندما تكون أجنحة نمار الخشب مطوٌة على أجسادهم بدالً من نشرها

فً حٌن أن معظم الطٌور لدٌها إصبع واحد ٌشٌر للخلؾ وثالثة تشٌر لألمام 
خالب حادة تشٌر فً كل اتجاه على كل لدم ، فإن نمار الخشب لدٌهم أصابع م

  نمرلمساعدتهم على اإلمسان بجوانب األشجار والتوازن أثناء ال
رلبة تمنحه الموة لٌضرب رأسه العضالت لوٌة وكثٌفة فً  ٌمتلن نمار الخشب

.  بشكل متكرر   
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على عكس الدماغ البشري ، فإن دماغ نمار الخشب محصور بشدة بواسطة 

. هذا ٌمنع دماغ نمار الخشب من االهتزاز  ضؽوطعضالت فً الجمجمة وعظم م
. جذع شجرة الطابر نمرعندما ٌ  

مرة فً الثانٌة  20ٌستطٌع نمار الخشب النمر    
ٌنمر نمار الخشب على األشجار بحثًا عن الطعام أو إلنشاء مولع تعشٌش . هم 

إٌماعً سرٌع لتؤسٌس منطمتهم وجذب زمالبهم.  ًنمر تتابع فً ٌمومونأٌضا   
ٌمكنهم إجراء محادثات  وصدر نمار الخشب مجموعة متنوعة من األصوات ٌ

 ومكالمات إنذار أخرى. 
ٌعٌش معظم نمار الخشب على مدار العام فً نفس المنطمة . إنهم مثابرون 

. للؽاٌة وال ٌتم طردهم بسهولة من أراضٌهم  
************* 

Woodpeckers are monogamous 
Both male and female prepare nest in the tree. 

ٌموم كل من الذكور واإلناث بإعداد العش فً  حٌثنمار الخشب أحادي الزواج 
 الشجرة.

 Female lays between 2 and 5 eggs 
Incubation period lasts 11 to 14 days 

 14إلى  11تستمر فترة الحضانة من  وبٌضات  5و  2تضع األنثى ما بٌن  
 ٌوًما.

It takes about 18–30 days before the young are ready 
to leave the nest . 

ٌوًما لبل أن ٌصبح الصؽار جاهزٌن لمؽادرة  30-18ٌستؽرق األمر حوالً 
. العش  

The 
main predators of the woodpecker include wild cats, 
foxes coyotes snakes and large birds although many 
other species of animal will prey on the woodpecker 

too. 
شمل الحٌوانات المفترسة الربٌسٌة لنمار الخشب المطط البرٌة والثعالب ت

والثعابٌن والطٌور الكبٌرة على الرؼم من أن العدٌد من األنواع األخرى من 
 الحٌوانات ستفترس نمار الخشب أًٌضا
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Many species of woodpeckers are threatened or 
endangered due to loss of habitat or habitat 

fragmentation 
طن العدٌد من أنواع نمار الخشب مهددة أو معرضة للخطر بسبب فمدان المو

. طن الطبٌعً الخاص بهاأو تجزبة المو الطبٌعً  

Lizard facts 
 حمابك عن السحلٌة

 

  
 

Lizards are part of a group of animals known as 
reptiles . 

. لسحالً هً جزء من مجموعة من الحٌوانات تعرؾ باسم الزواحؾا  
They have walked the Earth for some 200 million 

years . 
. ملٌون سنة 200لد ساروا على األرض منذ حوالً   

Lizards live across all continents except Antarctica . 
. تثناء المارة المطبٌة الجنوبٌةتعٌش السحالً فً جمٌع المارات باس  

They live in all habitats except extreme cold and 
deep oceans . 
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. باستثناء البرودة الشدٌدة والمحٌطات العمٌمة طنٌعٌشون فً جمٌع الموا إنهم  
In general, lizards have a small head, short neck, 

and long body and tail. Unlike 
snakes, most lizards have moveable eyelids . 
. بشكل عام ، تتمٌز السحالً برأس صؽٌر وعنك لصٌر وجسم طوٌل وذٌل  

. على عكس الثعابٌن ، فإن معظم السحالً لها جفون متحركة   
Some live in large colonies, while others lead  

a solitary existence .  
.ة ، بٌنما ٌعٌش البعض اآلخر فً عزلةٌش البعض فً مستعمرات كبٌرٌع  

Whether a lizard is nocturnal or diurnal really just 
depends on the species. Some lizards are 

Nocturnal where others are diurnal 
بعض السحالً ف نوعهاما إذا كانت السحلٌة لٌلٌة أم نهارٌة حمًا على فٌعتمد ٌ

. آلخر نهاريلٌلٌة بٌنما البعض ا  

 
 

The lifespan of most lizard species varies from 1 to 
20 years ,but it can be up to 50 years for some 

species .  
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عاًما ، ولكن ٌمكن أن ٌصل  20إلى  1ٌختلؾ عمر معظم أنواع السحالً من 
. عاًما لبعض األنواع 50إلى   

Reaching 3 meters in length and more than 135 
kilograms Komodo dragons are the largest lizards 

on Earth   .  
كٌلوؼراًما وهً  135أكثر من تزن  أمتار و 3تنانٌن كومودو إلى  طول صلٌ

. أكبر السحالً على وجه األرض  
Most lizards replace their teeth throughout life 

, حٌاة ،ستبدل معظم السحالً أسنانها طوال الت    
Many species display perfect cryptic coloration that 

makes them invisible in their natural habitat . 
تعرض العدٌد من األنواع تلوٌنًا  و ٌتنوع التلوٌن بشكل ملحوظ فً السحالً

. خفًٌا مثالًٌا ٌجعلها ؼٌر مربٌة فً بٌبتها الطبٌعٌة   
Their colorful body parts allow them to communicate 

with each other and help them tell which are male 
and which are female . 

تسمح لهم أجزاء أجسامهم الملونة بالتواصل مع بعضهم البعض ومساعدتهم 
. ذكور واإلناثال على تحدٌد  

Lizards smell stuff with their tongues! 
Just like snakes, alizard sticks out its tongue to 

catch scent particles in the air and then pulls back 
its tongue and places those particles on the roof of 
its mouth, where there are special sensory cells . 

 اخرج السحالً لسانهت حٌثتماًما مثل الثعابٌن  سحالً تشم األشٌاء بؤلسنتهاال
ضع تلن ت للخلؾ و اسحب لسانهتاللتماط جزٌبات الرابحة فً الهواء ثم 

. ، حٌث توجد خالٌا حسٌة خاصة االجزٌبات على سمؾ فمه  
The lizard can use these scent to find food or a mate 

or to detect enemies . 
كتشاؾ أو ال رفٌكالٌمكن للسحلٌة استخدام الرابحة هذه للعثور على طعام أو 

. األعداء  
Lizards don‘t have ear flaps like mammals do. 

Instead, they have visible ear openings to catch 
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sound, and their ear drums are just below the 
surface of their skin. 

ذن مثل الثدٌٌات. بدالً من ذلن ، لدٌهم فتحات أذن االسحالً سماعات  متلن تال
. بٌة اللتماط الصوت ، وطبلة األذن الخاصة بهم تحت سطح الجلد مباشرةمر  

Even so, lizards can‘t hear as well as we do, but their 
hearing is better than that of snakes. 

ومع ذلن ، فإن السحالً ال تسمع كما نفعل نحن ، لكن سمعها أفضل من سمع 
. الثعابٌن  

All lizards grow continuously throughout their lives, 
however their skin does not grow to accommodate 

their changing size. 
نمو جمٌع السحالً بشكل مستمر طوال حٌاتها ، إال أن جلدها ال ٌنمو لٌالبم ت

 حجمها المتؽٌر. 
It is for this reason that they must shed their skin 

regularly to allow for proper growth This process is 
known as electrolysis . 

و  ولهذا السبب ٌجب علٌهم التخلص من جلدهم بانتظام للسماح بالنمو السلٌم
. تُعرؾ هذه العملٌة باسم التحلل الكهربابً  

Most lizards live on the ground , but others can be 
found making their home in a tree burrow , or in the 

water . 
عٌش معظم السحالً على األرض ، لكن ٌمكن العثور على البعض اآلخر ت

. ٌصنعون منزلهم فً شجرة أو جحر أو فً الماء همو   
Different lizard species eat different types of food 
Some are predators, eating mammals, birds, and 

other reptiles. 
السحالً المختلفة تؤكل أنواًعا مختلفة من الطعام . بعضها مفترس ٌؤكل  أنواع

. الثدٌٌات والطٌور والزواحؾ األخرى  
 Others are mainly vegetarian, eating leaves, fruits , 

and flowers. 
 والبعض اآلخر نباتً ٌؤكل األوراق والفواكه والزهور.
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 But most lizards are insect eaters, grabbing 
crickets, flies, grasshoppers , and more with long, 

sticky tongues or quick bites . 
لكن معظم السحالً هً من أكلة الحشرات ، وتلتمط الصراصٌر ، والذباب ، 

. والجنادب ، وأكثر من ذلن بؤلسنة طوٌلة لزجة أو لدؼات سرٌعة  
Lizards are for many types of predators, from birds 

of prey to snakes and carnivorous mammals. 
عد السحالً فرٌسة شابعة للعدٌد من أنواع الحٌوانات المفترسة ، من الطٌور ت

. الجارحة إلى الثعابٌن والثدٌٌات آكلة اللحوم  
Their camouflage  لابلٌة التموٌه and ability to stay still for 

hours helps keep them safe. 
فً الحفاظ على  تساعدها لساعاتلابلٌة التموٌه ولدرتها على البماء ساكنة 
.ا سالمته  

Several types of lizards are able to escape from an 
enemy‘s grasp by breaking off part of their own tail 

 طرٌك كسرعدة أنواع من السحالً لادرة على الهروب من لبضة العدو عن 
 جزء من ذٌلها .

The tail has a weak spot just for this purpose. If a 
predator grabs the lizard by its tail, the tail easily 

comes off. It will grow back , but without bone rod of 
and will be slimmer , shorter and a different color, 

with small scales. 
. إذا أمسن حٌوان مفترس بالسحلٌة  الذٌل لدٌه نمطة ضعؾ فمط لهذا الؽرض

سوؾ ٌنمو مرة أخرى ، ولكن بدون عظم  و الذٌل بسهولة نكسر، فسٌ امن ذٌله
لونًا مختلفًا ، مع له )مجرد لضٌب من الؽضروؾ( ، وسٌكون أنحؾ وألصر و

. لشور صؽٌرة  
Most lizards are egg laying though some species 
give birth to live young because the eggs develop 

inside the mother . 
معظم السحالً تبٌض على الرؼم من أن بعض األنواع تلد صؽاًرا ألن البٌض 

. ٌنمو داخل األم  
************ 
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بؽض النظر عن ظروؾ بداٌتها فً الحٌاة ، تبدو صؽار السحالً كنسخ صؽٌرة 
. من والدٌهم  

. تمتع السحالً بمضاء الولت فً التشمس فً ضوء الشمستس  
٪ من دهون أجسامها فً 60مكن لبعض أنواع السحالً تخزٌن ما ٌصل إلى ٌ

. ذٌلها   
 

Parrot facts 
 حمابك عن الببؽاء

 

 

 

 
There are over 350 kinds of parrots and they all live 

in warm places. 
. ٌعٌشون جمٌعًا فً أماكن دافبة الببؽاوات و نوًعا من 350هنان أكثر من   

Parrots live in rainforests and woodlands in Africa, 
Australia, Asia, Central America , and South 

America. 
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ٌعٌش الببؽاء فً الؽابات المطٌرة و فً أفرٌمٌا و استرالٌا واسٌا و أمرٌكا 
 الوسطى و الجنوبٌة .

Parrots have a special talent they can imitate ٌملد 
human speech They‘re not talking 

to communicate, but they can say words and even 
sing . 

للببؽاوات موهبة خاصة ٌمكنها تملٌد الكالم البشري إنهم ال ٌتحدثون للتواصل ، 
. لكن ٌمكنهم لول الكلمات وحتى الؽناء  

 
 

Parrots eat fruit, nuts, seeds, buds, flowers and even 
insects. 

.الببؽاوات تؤكل الفاكهة والمكسرات والبذور والبراعم والزهور وحتى الحشرات  
Parrots can live up to 80 years old. 

.عاًما 80ٌمكن أن تعٌش الببؽاوات حتى   
Some parrots are brightly colored. Others are mostly 

white or gray. 
. البعض اآلخر أبٌض أو رمادي فً الؽالبو بعض الببؽاوات ذات ألوان زاهٌة  

Parrots have curved beaks. 
 الببؽاوات لها منالٌر منحنٌة.
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Most parrots do fly, but they also spend a lot of time 
climbing trees and branches . 

كثٌر من الولت فً تسلك األشجار معظم الببؽاوات تطٌر ، لكنها تمضً أًٌضا ال
. والفروع  

 

Spiders facts 
 حمابك عن العناكب

 

 
 

There are many animals on the planet that are truly 
scary, but spiders aren‘t one of 

them. In fact, spiders do much more good than 
harm. 

ذا الكوكب ، لكن العناكب لٌست هنان العدٌد من الحٌوانات المخٌفة حمًا على ه
. فً الوالع ، تفعل العناكب نفعًا أكثر بكثٌر من األذى  واحدة منها  

In the whole world, only 
25 species of spiders can harm humans, out of over 

37,000 species . 
ن نوًعا فمط من العناكب البشر ، م 25فً جمٌع أنحاء العالم ، ٌمكن أن ٌإذي 
 . نوع 37000بٌن أكثر من 
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لإلنسانعنكبوت األرملة السوداء سام   

 

Black Widow spider is venomous to people. 
 

spiders eat insects – and lots of them. One 
spider can eat over 2,000 insects a year. 

كل أكثر ٌمكن لعنكبوت واحد أن ٌؤ حٌث والكثٌر منهم -الحشرات  العناكب تؤكل
. حشرة فً السنة 2000من   

 Without them, your home and garden 
would be overrun with flies, mosquitoes and beetles. 

. بدونهم ، سٌؽمر منزلن وحدٌمتن بالذباب والبعوض والخنافس  
Spiders also have several 

fancy tricks that make them different than any other 
animal . 

تمتلن العناكب أًٌضا العدٌد من الحٌل الفاخرة التً تجعلها مختلفة عن أي حٌوان 
. آخر  
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عنكبوت البنً هو أٌضا سام للبشرال   

Brown Recluse منعزل spider is also poisonous to 
humans. 

All spiders can spin silk, but not all spiders spin 
webs. 

كب أن تؽزل الحرٌر ، ولكن لٌس كل العناكب تؽزل الشبكات. مكن لجمٌع العناٌ  
 Jumping spiders, for 

example, have great eyesight. They simply wait to 
pounce on their prey. 

. إنهم ببساطة ٌنتظرون لوي، على سبٌل المثال ، لدٌها بصر  المافزة العناكب
. لالنمضاض على فرابسهم  

Spiders can produce seven different kinds of silk. 
Some silk has special glue that 

makes it sticky to catch insects. Other silk is not 
sticky . 

ستطٌع العناكب إنتاج سبعة أنواع مختلفة من الحرٌر. ٌحتوي بعض الحرٌر 
ألخرى لٌست أنواع الحرٌر ا و على مادة الصمة تجعله لزًجا اللتماط الحشرات

. لزجة  
Spiders make a nest of silk to protect their eggs. 

. صنع العناكب عًشا من الحرٌر لحماٌة بٌضهات  
 They place the eggs on the nest 
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and then cover it with more silk to make a soft 
pocket . 

ب ناعمٌضعون البٌض على العش ثم ٌؽطونه بمزٌد من الحرٌر لعمل جٌ  
Spiders‘ silk is so strong, it has been compared to 

steel . 
. حرٌر العناكب لوي جًدا ولد تم ممارنته بالصلب  

Most spiders eat insects, but a few large spiders eat 
birds and lizards. 

 معظم العناكب تؤكل الحشرات ، ولكن الملٌل من العناكب الكبٌرة تؤكل الطٌور
. والسحالً  

Sometimes. Spiders eat arthropods المفصلٌات including 
other spiders. A female 

spider might eat her mate because she sees it as 
lunch, not a mate.  

ً بعض األحٌان تؤكل العناكب المفصلٌات ، بما فً ذلن العناكب األخرى لد ف
. نها تعتبره ؼداء ولٌس رفٌمةتؤكل أنثى العنكبوت رفٌمها أل  

Spider babies look exactly like adults, only smaller 
Sometimes they are a different color, as well. 

تبدو أطفال العنكبوت تماًما مثل البالؽٌن ، ولكنها أصؽر فمط. فً بعض األحٌان 
. ٌكونون بلون مختلؾ أًٌضا  

سة. بدالً من ذلن ، ٌمومون بحمن مادة فً ال تستطٌع العناكب مضػ الفرٌ
فرابسهم تعمل على إذابة دواخل الحٌوان. ثم ٌمتصون السابل من خالل أنبوب 

. مثل اللبن المخفوق -تؽذٌة   
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Llama facts 
 حمابك عن الالما

 

 
 

Llamas are domesticated mammals, meaning that 
they are no longer living in the wild. 

. ما من الثدٌٌات المستؤنسة ، مما ٌعنً أنها لم تعد تعٌش فً البرٌةلالا  
The llama is a South American relative of the camel, 

though the llama does not have a hump. 
لالما هو أحد ألارب الجمل من أمرٌكا الجنوبٌة ، على الرؼم من أن الالما ال  ا

. سنام تمتلن  
Llamas are used by the peoples of the Andes 

Mountains.  
. شعوب جبال األندٌز من لبل ستخدمتلالما ا  

Llamas are big animals. They are tall and can grow 
to be 6ft. A full grown llama can weigh between 280-

500 pounds. 
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. ٌمكن أن تزن  ألدام 6لى لالما حٌوانات كبٌرة. إنها طوٌلة وٌمكن أن تنمو إا
. رطل 500-280الالما الكاملة النمو ما بٌن   

Llamas do not have hair instead they are covered in 
wool. Their wool can be a variety of colors including 

gray, black, white, and or tan. 
ٌمكن أن ٌكون  . لالما لٌس لدٌها شعر بدال من ذلن فهً مؽطاة بالصوؾا

 أللوان بما فً ذلن الرمادي واألسود واألبٌض و صوفهم مجموعة متنوعة من
 األسمر المصفر .

Llamas wool is used to make clothing blankets, hats 
and scarves.. 

  . البطانٌات والمبعات واألوشحة فً صناعة المالبس ٌستخدم صوؾ الالما
 
 

 
 

When they are pushed back it means they are feeling 
upset or threatened, 

.عندما ٌتم دفعهم للوراء ، فهذا ٌعنً أنهم ٌشعرون بالضٌك أو التهدٌد   
When their ears are straight up it means they are 

happy and curious. 
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 وعندما تكون آذنها مستمٌمة فذلن ٌعنً إنها سعٌدة و لدٌها حب االستطالع .
Llamas are herbivores meaning they only eat plants. 

. الالما من الحٌوانات العاشبة بمعنى أنها تؤكل النباتات فمط  
Llamas only need to drink a small amount of water, 

which is helpful on long journeys. 
د فً الرحالت ، وهو أمر مفٌ فمط تحتاج الالما إلى شرب كمٌة صؽٌرة من الماء
. الطوٌلة  

Llamas are not found in the wild anymore. 
. لم تعد الالما موجودة فً البرٌة بعد اآلن  

Llamas are willing pack animals but only to a point 
An overloaded llama will simply refuse to move.  

سوؾ  و مط إلى حد ماولكن ف المستعدة لحمل األثمال الحٌوانات منلالما ا
. التحرن بكل بساطة ةرفض الالما المحّملت  

These animals often lie down on the ground and 
they may spit, hiss, or even kick at their owners until 

their burden is lessened. 
ل ركتؼالبًا ما تستلمً هذه الحٌوانات على األرض ولد تبصك أو تهمس أو حتى 

ا .هببأصحابها حتى ٌتم تخفٌؾ ع  
Llamas graze on grass and, like cows . 

. عى حٌوانات الالما على العشب ، مثل األبمارتر  
Llamas can survive by eating many different 

kinds of plants, and they need little water. 
أنواع مختلفة من النباتات تستطٌع الالما البماء على لٌد الحٌاة عن طرٌك تناول 

 ، كما أنها تحتاج إلى الملٌل من الماء.
These attributes make them durable متحمل and 

dependable even in the mountains 
هذه الصفات تجعلها متٌنة وٌمكن االعتماد علٌها حتى فً التضارٌس الجبلٌة 

. المتناثرة  
They will fight each other to be a leader in the herd. 

.سوؾ ٌماتلون بعضهم البعض لٌكونوا لادة فً المطٌع  
Llamas have an excellent sense of smell, eyesight 

and hearing. 
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.تتمتع الالما بحاسة شم ممتازة وبصر وسمع  
They can runs up to 35 miles per hour. Llamas are 
also good jumpers. They have been known to jump 

up to 3ft. 
المفزجٌدة فً . الالما هً أٌضا  مٌالً فً الساعة 35مكنهم الركض حتى ٌ  

. ألدام 3من المعروؾ أنهم ٌمفزون حتى   
They are smart animals and can be easily trained . 

نها حٌوانات ذكٌة وٌمكن تدرٌبها بسهولة.ا  
 They are also good with dealing with harsh weather 

conditions and environments.  
.كما أنها جٌدة فً التعامل مع الظروؾ المناخٌة والبٌبات الماسٌة   
Their wool helps protect them in extreme 

temperatures . 
.ٌساعد صوفهم على حماٌتهم فً درجات الحرارة المصوى و  

Farmers sometimes use Llamas as guard animals to 
protect sheep and other animals on farms 

ستخدم المزارعون أحٌانًا الالما كحٌوانات حراسة لحماٌة األؼنام والحٌوانات ٌ
ة .زرعاألخرى فً الم  

 ****************  
صوفهم الحبال والبسط واأللمشة. من ٌصنع الجلد من جلودهم ، وٌصنع  

حتوي على مادة الالنولٌن الموجودة فً صوفهم ٌصد الماء وخفٌؾ الوزن وال ٌ
. صوؾ األؼنام  

ٌتم تجفٌؾ فضالت الالما وحرلها للولود. حتى فً حالة الموت ، ٌمكن أن  
. بعض الناس لحومها كما ٌؤكلتخدم الالما أصحابها من البشر   
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Eagle Facts 
 حمابك عن النسر

 

 
 

Eagles are a type of bird that is called a ―bird of 
prey‖.  

 النسر هو نوع من الطٌور التً تسمى بالطٌور الجارحة .
Eagles are known for their heavy heads and large, 

hooked beaks. They are also known for their strong, 
powerful legs and sharp talons مخالب   . They are 

covered in feathers, and they have a wide wings. 
. كما أنها معروفة عموفةشتهر النسور برإوسها الثمٌلة ومنالٌرها الكبٌرة المت

. حادة وهً مؽطاة بالرٌش ، ولها جناحان واسعانال مخالبهابؤرجلها الموٌة و  
While all eagles are powerful predators, the type of 
food they eat depends on where they live as well as 

what their species is. 
فً حٌن أن جمٌع النسور هً مفترسة لوٌة ، فإن نوع الطعام الذي تؤكله ٌعتمد 

. على المكان الذي تعٌش فٌه وكذلن نوعها  
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A few different eagles in Africa mostly eat 
Snakes . 

بهنان عدد للٌل من النسور المختلفة فً أفرٌمٌا تؤكل الثعابٌن فً الؽال   
where as the eagles in North America mainly eat fish 

and water birds, like ducks 
فً حٌن أن النسور فً أمرٌكا الشمالٌة تؤكل األسمان والطٌور المابٌة بشكل 

. ربٌسً، مثل البط  
eagles only hunt for prey that is smaller than them, 

but some eagles have been recorded picking up 

large deer or other big animals. 
ولكن تم تسجٌل بعض النسور تلتمط  النسور تصطاد فمط الفرابس األصؽر منها

. الؽزالن الكبٌرة أو ؼٌرها من الحٌوانات الكبٌرة  
They have excellent eyesight which helps them to be 
able to spot a potential meal from far up in the sky. 

لدٌهم بصر ممتاز ٌساعدهم على أن ٌكونوا لادرٌن على اكتشاؾ وجبة النسور 
. محتملة من بعٌد فً السماء  

Once they have spotted something, they are able to 
dive down at speeds of close to 100 miles per hour! 

مٌل فً  100تمارب  مجرد أن ٌكتشفوا شٌبا ما ، ٌمكنهم الؽوص بسرعة
. الساعة  

There are over 70 different kinds of eagles. 
. نوعا مختلفا من النسور 70هنان أكثر من   

Eagles mainly live in Eurasia and Africa, but a few 
types live in the Americas and Australia .  

ن بعض األنواع تعٌش تعٌش النسور بشكل ربٌسً فً أوراسٌا وأفرٌمٌا ، ولك
. فً األمرٌكتٌن وأسترالٌا  
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Wolves facts  
 حمابك عن الذباب

 

 
 

All the wolves in a pack help take care of the pups 
and each other. 

.   تساعد كل الذباب فً مجموعة فً رعاٌة الجراء وبعضهم البعض
Cubs bond with ٌرتبط ب their families when they are 

babies and keep these bonds until they are old 
enough to make their own families. 

اًل وٌحتفظون بهذه الروابط ل مع عابالتهم عندما ٌكونون أطفاٌتواصل األشبا
. حتى ٌكبروا بما ٌكفً لتكوٌن أسرهم  

All wolves howl تعوي . We‘re not sure exactly why 
they howl, but scientists think wolves howl to scare 
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other wolves away and to communicate to others 
members within  

. لسنا متؤكدٌن تما ًما من سبب عواءهم ، لكن العلماء ٌعتمدون  كل الذباب تعوي
والتواصل مع األعضاء اآلخرٌن داخل  أن الذباب تعوي إلخافة الذباب األخرى

. لطٌعها  
Wolves are top predators in the wild and are related 

to dogs . 
 تعتبر الذباب من أهم الحٌوانات المفترسة فً البرٌة وترتبط بالكالب .

Wolves are carnivores. They eat everything from 
deer and moose to rabbits and mice. 

الؽزال  شًء من الؽزالن و. ٌؤكلون كل  الذباب من الحٌوانات آكلة اللحوم
. إلى األرانب والفبران األمرٌكً الضخم  

They work in teams to hunt large animals, but can 
hunt small animals on their own if they need to. 

مجموعاتإنهم ٌعملون فً   
الصطٌاد الحٌوانات الكبٌرة ، لكن ٌمكنهم اصطٌاد الحٌوانات الصؽٌرة بمفردهم 

. إذا احتاجوا إلى ذلن  
Wolves can run up to 38 miles per hour if they are 

hunting or running away from something dangerous.  
مٌالً فً الساعة إذا كانت تصطاد أو تهرب  38ٌمكن أن تصل سرعة الذباب إلى 

. من شًء خطٌر  
Wolves have been known to travel up to 100 miles in 

one day. 
دمٌل فً ٌوم واح 100الذباب تسافر لمسافة تصل إلى  إن من المعروؾ     

wolves also live in close families, called packs, for 
their whole lives. 

عابالت لرٌبة ، تسمى مجموعات ، طوال حٌاتها.  تعٌش الذباب أًٌضا فً  
A pack has a female and male leader, much like a 

mom and dad. are called the ―alphas‖ because they 
are the leaders of the pack. 

أنثى و زعٌم ذكر على ابلةتحتوي الع  
.   اسم "ألفا" ألنهما لادة المطٌع ٌهماٌطلك عل.  مثل األم واألب 
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The alphas are also the only ones that have babies. 
. التً لدٌها أطفالألفا هً أٌضا الوحٌدة   

 They keep order, direct hunting 
trips, and resolve fights that sound a bit like your 

parents . 
 ٌحافظون على النظام وٌباشرون رحالت الصٌد وٌحلون المعارن. هذا ٌبدو

. للٌال مثل والدٌن  
  Each year, the alpha couple will produce one litter 

of pups, usually with 4 to 6 babies. 
 6إلى  4ٌصل عددها من من الجراء ،  عدد اأال لف ذباب زوجا ٌلدكل عام ، 

 صؽار .
Wolf mothers give birth to their pups in a den, where 

they will stay for about a month to nurse their 
babies. 
بمون لمدة شهر تمرٌبًا إلرضاع تلد أمهات الذباب صؽارها فً وكر حٌث سٌ
.أطفالهم   

These mommas do not even leave the den to eat, so 
other members of the pack will bring them food. 

هإالء األمهات ال ٌتركون العرٌن لٌؤكلوا ، لذلن سٌحضر لهم األعضاء اآلخرون 
.  الطعام  

When pups are first born, they are blind, deaf, and 
defenseless, so it is important that they stay hidden 

and tucked away until their senses develop a bit 
more and they are able to at least run away from 

danger. 
 عندما ٌولد الجراء ألول مرة ،

ا مختببٌن حتى ، لذلن من المهم أن ٌظلو للٌلً الحٌلةٌكونون عمى وصم و
تتطور حواسهم أكثر للٌالً وأن ٌكونوا لادرٌن على الهروب من الخطر على 

. األلل  
Other than the brief time after mothers give birth, 

wolves do not live in dens Instead, they sleep 
outside on the ground. 
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. الً بد األوكار وٌش الذباب فً بخالؾ الولت المصٌر بعد والدة األمهات ، ال تع
. من ذلن ، ٌنامون بالخارج على األرض  

 

 
 

Wolves stay with their the pack of their mother and 
father (the alphas) until they 

are 2 to 3 years old. Then, they are old enough to 
start their own pack families, so they ―move out‖ to 

find a mate. 
 3إلى  2لفا حتى ٌبلؽوا من العمر األأبابهم  تبمى الذباب مع لطٌع أمهاتهم و

ًرا بما ٌكفًاسنوات. بعد ذلن ، ٌصبحون كب  
، لذلن "ٌخرجون" للعثور على رفٌك بهم خاصة لة جدٌدةلبدء عاب .  

Wolves are carnivores, meaning they eat mostly 
meat, but sometimes they will also 

eat apples, berries, and other fruits that are 
available. The majority of their food is made up of 

meat though. 
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الذباب من الحٌوانات آكلة اللحوم ، مما ٌعنً أنها تؤكل اللحوم فً الؽالب ، لكنها 
 فً بعض األحٌان تؤكل التفاح والتوت

خرى المتوفرة. على الرؼم من أن ؼالبٌة طعامهم والفواكه والخضروات األ
. ٌتكون من اللحوم  

This big family will usually hunt together to take 
down animals big enough to feed everyone, like deer  

كفً إلطعام تحٌوانات كبٌرة  الحظارعادة ما تصطاد هذه العابلة الكبٌرة معًا 
.الن الجمٌع ، مثل الؽز  

When big prey is hard to find, wolves will also hunt 
smaller animals like rabbits, foxes, squirrels, and 

even mice 
عندما ٌصعب العثور على فرٌسة كبٌرة ، فإن الذباب تصطاد أًٌضا حٌوانات 

و السناجب وحتى الفبران .  أصؽر مثل األرانب والثعالب  
Wolves are top predators in the wild. With sharp 

teeth, big heavy bodies, and their pack mates, there 
is not much that can take them down. Even a bear or 

a mountain lion doesn‘t stand a chance against a 
whole pack of wolves . 

ع األسنان الحادة واألجسام الذباب هً أعلى الحٌوانات المفترسة فً البرٌة. م
. حتى من ٌستطٌع التؽلب علٌهم ال ٌوجد مجموعتهم الكبٌرة الثمٌلة الكبٌرة و

. مجموعة كاملة من الذباب مواجهة ٌمكنهم الدب أو أسد الجبل ال  
The greatest threat to wolves are humans. People 

have hunted wolves nearly to 
extinction in some places in the world. 

على وشن و هم اصطاد الناس الذباب  حٌث أكبر تهدٌد للذباب هم البشر
. العالم مناالنمراض فً بعض األماكن   

Wolves only breed once per year between the 
months January and March. 

ومارس . تتكاثر الذباب مرة واحدة فً السنة بٌن شهر كانون الثانً  
*************  

بولهم لتحدٌد منطمتهم وإخبار الذباب األخرى بما هو ملكهم الذباب ٌستخدم  
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ٌصدرون أصواتًا مثل  و وحتى ٌتمكنوا من العثورعلى طرٌمهم إلى المنزل
العواء والنباح والنشٌج التً ٌمكن أن تسمعها الذباب األخرى من مسافة تصل 

. أمٌال 10إلى   
 

Bat facts 
 حمابك عن الخفاش

 

 
 

Bats are flying mammals. 
. الخفافٌش هً الثدٌٌات الطابرة  

While others can glide, bats are the only mammals 
capable of continued flight. 

االنزالق ، فإن الخفافٌش هً الثدٌٌات الوحٌدة  للطٌور األخرىٌنما ٌمكن ب
. المادرة على مواصلة الطٌران  

There are over 1000 different bat species. 
. نوع مختلؾ من الخفافٌش 1000هنان أكثر من   
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Bats are nocturnal (active at night). 
نشطة فً اللٌلو ذلن ٌعنً إنها الخفافٌش لٌلٌة   

Bats ‗see‘ in the dark using a special skill called 
echolocation. 
تسمى تحدٌد المولع بالصدى ترى" الخفافٌش فً الظالم باستخدام مهارة خاصة  

Bats make noises and wait for the sound waves to 
bounce 

back off objects (an echo), if it doesn‘t bounce back 
then they can safely fly forward. 

" وتنتظر حتى ترتد الموجات الصوتٌة عن األشٌاء  أصواتتصدر الخفافٌش  
ٌمكنها الطٌران إلى األمام  عند ذلن تعرؾ انه،ٌها الصدىلرتد إٌ)صدى( ، إذا لم 

. بؤمان  
 They can tell the distance of various 

objects by how quickly the sound waves bounce 
back to them. 

معرفة مسافة األشٌاء المختلفة من خالل مدى سرعة ارتداد الموجات  اٌمكنه
. الصوتٌة إلٌها  

Most bats feed on insects, while others eat fruit, fish 
or even blood! 

تتؽذى معظم الخفافٌش على الحشرات بٌنما ٌؤكل البعض اآلخر الفاكهة أو 
. األسمان أو حتى الدم  

There are 3 species of vampire bats which feed 
solely on blood. 

فمط على الدمأنواع من الخفافٌش مصاصة الدماء تتؽذى  3هنان   
Vampire bats have small and extremely sharp teeth 

which are capable of piercing an animal‘s skin 
(humans included) without them even noticing. 

تمتلن الخفافٌش مصاصة الدماء أسنانًا صؽٌرة وحادة للؽاٌة لادرة على اختراق 
.ر( دون حتى أن ٌالحظوها جلد الحٌوان )بما فً ذلن البش  
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Vampire bats can carry rabies, making their bites 
potentially dangerous. 

  ٌمكن أن تحمل الخفافٌش مصاصة الدماء داء الكلب ، مما ٌجعل لدؼاتها خطرة
Some bats live by themselves while others live in 

caves with thousands of other bats. 
تعٌش بعض الخفافٌش بمفردها بٌنما ٌعٌش البعض اآلخر فً كهوؾ مع آالؾ 

. الخفافٌش األخرى  
Bats can live for over 20 years. 

. عاًما 20ٌمكن أن تعٌش الخفافٌش ألكثر من    
Pteropus bats (also known as flying foxes or fruit 

bats) are the largest in the world. 
ٌش البتروبس المعروفة أًٌضا باسم الثعالب الطابرة أو خفافٌش الفاكهة تعد خفاف

. األكبر فً العالم  
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The blue whale Facts 
 حمابك عن الحوت االزرق

 

 
 

The largest animals to have ever lived on Earth, blue 
whales can grow to over 30m long  and weigh more 
than 130,000kg – that‘s longer than three buses and 

heavier than three lorries 
كبر الحٌوانات التً عاشت على األرض على اإلطالق ، ٌمكن أن تنمو الحٌتان ا

وهذا  -ألؾ كٌلوجرام  130متًرا ووزنها أكثر من  30الزرلاء إلى أكثر من 
. أطول من ثالث حافالت وأثمل من ثالث شاحنات  

Pretty much everything about the blue whale is 
massive. It‘s tongue weighs as much as an elephant, 
its heart is the size of a car and its blood vessels are 

so wide you could swim through them! 
ٌزن لسانه مثل وزن الفٌل ،  حٌث كل شًء تمرٌبًا عن الحوت األزرق ضخم

أوعٌته الدموٌة واسعة بحٌث ٌمكنن السباحة من خاللها م سٌارة ووللبه بحج  
Blue whales can be found in all of our planet‘s 

oceans, except the Arctic, usually swimming alone 
or in groups of two to four. 
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But in areas where there‘s lots of food available, as 
many as 60 whales may come together 

To communicate with each other, 
ٌمكن العثور على الحٌتان الزرلاء فً جمٌع محٌطات كوكبنا ، باستثناء المطب 
الشمالً ، وعادة ما تسبح بمفردها أو فً مجموعات من اثنٌن إلى أربعة. ولكن 

حوتًا  60إلى لد ٌجتمع ما ٌصل  وفً المناطك التً ٌتوفر بها الكثٌر من الطعام 
. معًا  

 blue whales make a series of super-loud vocal 
sounds. Their calls are the loudest of any creature 
on the planet, in fact, and can be heard underwater 

for hundreds of kilometers . 
ألصوات عالٌة للتواصل مع بعضها البعض ، تصدر الحٌتان الزرلاء سلسلة من ا

فً الوالع ، ٌمكن  ونداءاتهم هً األعلى صوتًا من أي مخلوق على هذا الكوكب 
. سماعها تحت الماء لمبات الكٌلومترات  

At birth, blue whale calves measure around 8m long 
and weigh a massive 4,000kg! They grow quickly, 
too – for seven to eight months, these bulky(ضخم) 

babies suckle (رضع) on their mother‘s rich, fatty milk, 
and gain around 90kg each day! 

كجم!  4000أمتار وتزن  8ٌبلػ طول عجول الحوت األزرق عند الوالدة حوالً 
لمدة سبعة إلى ثمانٌة أشهر ، ٌرضع هإالء األطفال  -إنها تنمو بسرعة أًٌضا 
كجم كل ٌوم 90أمهاتهم الدسم الؽنً ، وٌزٌدون حوالً الضخمون من حلٌب   

******* 
ٌسافرون إلى  حٌثتتبع هذه الحٌوانات المابٌة الرابعة نمط الهجرة الموسمٌة 
. المٌاه االستوابٌة األكثر دفبًا للتزاوج والوالدة  

****** 
Sadly, in the late 19th early 20th century, blue 

whales were heavily hunted. And despite a 
global(شامل) hunting ban in 1966, their population has 
declined by 70-90 percent in the past 150 years. With 

only 10,000-25,000 left in the wild these 
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magnificence marine (بحري) mammals are today 
classified as an endangered species(صنؾ) 

لألسؾ ، فً أواخر المرن التاسع عشر وأوابل المرن العشرٌن ، تم صٌد 
،  1966الحٌتان الزرلاء بكثافة وعلى الرؼم من حظر الصٌد العالمً فً عام 

عاًما الماضٌة.  150 إلفً المابة فً  90-70فمد انخفض عدد سكانها بنسبة 
دٌٌات البحرٌة فمط فً البرٌة ، ٌتم تصنٌؾ هذه الث 25000-10000مع بماء 

. الرابعة الٌوم على أنها من األنواع المهددة باالنمراض   

Gorilla Facts 
 حمابك عن الؽورال

 

 
 

Gorillas are very social animals, who live together in 
groups 

 الؽورٌال حٌوانات اجتماعٌة للؽاٌة تعٌش معًا فً مجموعات
Gorillas spend a lot of time moving around their 
habitat in family groups known as ‗troops‘ (لطٌع). 

Each troop can contain up to 30 gorillas This usually 
includes a dominant( مسٌطرالذكر ال  ) and  

young offspring الذرٌة الصؽار 
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ة مضً الؽورٌال الكثٌر من الولت فً التنمل حول موطنها فً مجموعات عابلٌت
ؼورٌال !  30احتواء ما ٌصل إلى  لطٌع" . ٌمكن لكل طٌعتُعرؾ باسم " الم

. المهٌمن والعدٌد من اإلناث وذرٌتهم الصؽار وهذا ٌشمل عادة الذكر   
 Gorillas can weigh over 

200kg and stand as tall as an average human 
اإلنسانكجم وتمؾ بطول متوسط  200ٌمكن أن تزن الؽورٌال أكثر من   

Gorillas are mostly herbivores( النبات آكل ), which means 
they only eat plants However, some subspecies 

have been known to eat insects and snails(الحلزون), 
too 

الؽورٌال من الحٌوانات العاشبة فً الؽالب ، مما ٌعنً أنها تؤكل النباتات فمط. 
المعروؾ أن بعض األنواع الفرعٌة تؤكل الحشرات والموالع ومع ذلن ، من 

  أًٌضا
An adult gorilla can gobble( التهم) up to 30kg of food 

each day – that‘s a lot of leaves 
 وهذا كجم من الطعام كل ٌوم 30ٌمكن للؽورٌال البالؽة أن تلتهم ما ٌصل إلى 

كثٌر من األوراقال ٌعنً  
These powerful males can be more than 10 times 
stronger than an average human – they can tear 
down banana trees, bend iron bars and bite with 

more power than a lion! For the most part, though 
they‘re gentle giants, only using 

their full strength when they feel threatened . 
مكن أن ٌكون هإالء الذكور األلوٌاء ألوى بعشر مرات من اإلنسان العادي ٌ
ٌمكنهم هدم أشجار الموز وثنً لضبان الحدٌد والعض بموة أكبر من األسد  حٌث
ومع ذلن ، فإنهم فً الؽالب عمالمة لطٌفون ، ٌستخدمون لوتهم الكاملة فمط  

. عندما ٌشعرون بالتهدٌد   
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Gorillas are very clever, and have been recorded 
making and using tools 

Gorillas can live up to 40 years old, so they have lots 
of time to learn. 

. الؽورٌال ذكٌة جدا ، ولد تم تسجٌلها وهً تصنع وتستخدم األدوات  
  لتعلمعاًما ، لذلن لدٌها الكثٌر من الولت ل 40ٌمكن أن تعٌش الؽورٌال حتى سن 

Gorilla nose prints are as unique( نظٌر له ال ) as human 
fingerprints! As a result, scientists can identify 

individual gorillas by paying close attention to the 
shape of their nose. Unique scars or marks on their 

faces . 
من نوعها مثل بصمات األصابع البشرٌةبصمات أنوؾ الؽورٌال فرٌدة  تعد  

نتٌجة لذلن ، ٌمكن للعلماء التعرؾ على أفراد الؽورٌال من خالل االنتباه الشدٌد 
. تساعد الندبات أو العالمات الفرٌدة على وجوههم أًٌضا ولشكل أنوفهم   

A captive(حبٌس) gorilla called ‗Koko‘ learned sign 
language! 

ة تسمى "كوكو" لؽة اإلشارةؼورٌال أسٌرتعلمت   
 Hanabi-Ko, known as ‗Koko‘, was a female western 
lowland gorilla Over her lifetime, she learned over 
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1,000 signs and was able to understand more than 
2,000 English words  

 
Hanabi-Ko المعروفة باسم ، "Koko" ل كانت أنثى ؼورٌال السهو و

عالمة وتمكنت من فهم  1000على مدار حٌاتها ، أكثر من تعلمت  لد الؽربٌة
. كلمة إنجلٌزٌة 2000أكثر من   

Koko created many beautiful paintings throughout 
her life. 

ابتكرت كوكو العدٌد من اللوحات الجمٌلة طوال حٌاتها. ولد    
 She even took a photograph of herself in a mirror in 

1978 – one of the earliest animal selfies  
واحدة من  وهً - 1978حتى أنها التمطت صورة لنفسها فً المرآة فً عام 

سٌلفً للحٌواناتالألدم صور    
Sadly, gorillas are critically endangered 

 لألسؾ ، الؽورٌال معرضة لخطر شدٌد

 
 

The biggest threat they face is habitat 
destruction(ًتدمٌر المسكن الطبٌع), which leaves gorillas 

with fewer safe spaces to live. As their natural 
habitat declines(للت مساحات السكن الخاصه بها), gorillas have 
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to venture closer to areas where humans live where 
they‘re more likely to catch human diseases or fall 

victim to poaching( إذنالصٌد بدون  ) 
، مما ٌترن الؽورٌال  سكن الخاص بهالتهدٌد األكبر الذي ٌواجهونه هو تدمٌر ال
مع تدهور موطنها الطبٌعً ، ٌتعٌن  و مع عدد ألل من المساحات اآلمنة للعٌش

، حٌث من المرجح  على الؽورٌال االلتراب من المناطك التً ٌعٌش فٌها البشر
. أن تصاب بؤمراض بشرٌة أو تمع ضحٌة للصٌد الجابر   

 

Emperor penguin facts 
 حمابك عن البطرٌك االمبراطور

 

 
 

Emperor penguins are truly beautiful birds. Adults 
have a white stomach and a black head, black tail 

and wings. They also have yellowy-gold markings on 
the side of their head and neck . 

طٌور البطرٌك اإلمبراطور هً طٌور جمٌلة حمًا للبالؽٌن معدة بٌضاء ورأس 
لدٌهم أًٌضا عالمات ذهبٌة صفراء على جانب  و وظهر وذٌل وأجنحة سوداء

  الرأس والرلبة
Emperor penguins are the largest of all the different 

kinds of penguin. 
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. طٌور البطرٌك اإلمبراطور هً األكبر من بٌن جمٌع أنواع البطارٌك المختلفة  
On average they measure 115cm tall – about the 

height of the average six year old. 
ست ل شخص  عمرحوالً ارتفاع متوسط  -سم  115ٌبلػ طولهم فً المتوسط 

 سنوات
Emperor penguins spend their entire lives in 

Antarctica (المارة المطبٌة الجنوبٌة) – the Earth‘s 
southernmost continent(لارة) – where temperatures 

can drop to as low as -60°C. 
 -تمضً طٌور البطرٌك اإلمبراطور حٌاتها بؤكملها فً المارة المطبٌة الجنوبٌة 

حٌث ٌمكن أن تنخفض درجات  -ى جنوب األرض المارة الوالعة فً ألص
. درجة مبوٌة 60-الحرارة إلى   

To survive in such low temperatures, these brilliant 
birds have special adaptations(التكٌؾ) – they have 

large stores of insulating (العزل) body fat and several 
layers of scale-like feathers that protect them from 

icy winds. 
المنخفضة ، فإن هذه الطٌور الرابعة  ةدرجات الحرار للبماء على لٌد الحٌاة فً

لدٌها مخازن كبٌرة من دهون الجسم العازلة وعدة طبمات  -لدٌها تكٌفات خاصة 
. الذي ٌحمٌها من الرٌاح الجلٌدٌةوبالحراشؾ من الرٌش الشبٌه    

They also huddle (تجمع) close together in large 
groups to keep themselves, and each other, warm. 

كما أنهم ٌتجمعون بالمرب من بعضهم البعض فً مجموعات كبٌرة للحفاظ على 
. دؾء أنفسهم وبعضهم البعض   

Around April every year (the start of the Antarctic 
winter شتاء المارة المطبٌة) emperor penguins meet to 

breed on the thick Antarctic ice. 
فً حوالً أبرٌل من كل عام )بداٌة شتاء أنتاركتٌكا( تلتمً طٌور البطرٌك 

. اإلمبراطور لتتكاثر على الجلٌد الكثٌؾ فً المطب الجنوبً  
 By the time the female lays her egg (usually around 
June), she‖s worked up a big appetite! She passes 
the egg to the male before journeying up to 80km to 
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the open ocean where she can feed her hungry 
tummy(البطن) on fish, squid (الحبار ) and krill (المولعة) 

و حلول الولت الذي تضع فٌه األنثى بٌضتها )عادة فً شهر ٌونٌو تمرٌبًا( ، ب
البٌضة إلى الذكر لبل السفر  االنثى تمرر حٌث انت لد اكتسبت شهٌة كبٌرةك

كٌلومتًرا إلى المحٌط المفتوح حٌث  ٌمكنها إطعام بطنها  80لمسافة تصل إلى 
. مولعةوال الجابع  بالسمن والحبار    

 

 
 

During this time, the males are in charge of keeping 
the egg safe and warm in the breeding(تكاثر) ground. 
They do this by balancing the egg on their feet and 

covering it with feathered skin, called a ‗brood 
pouch‘(كٌس الفراخ). It takes about two months for the 

eggs to hatch( تفمس) 
البٌضة آمنة ودافبة خالل هذا الولت ، ٌكون الذكور مسبولٌن عن الحفاظ على 

ٌفعلون ذلن عن طرٌك موازنة البٌضة على ألدامهم  و فً أرض التكاثر
ٌستؽرق البٌض  حٌثنة" اوتؽطٌتها بجلد من الرٌش ، ٌسمى " كٌس الحض
. حوالً شهرٌن حتى ٌفمس   
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The females return in July, bringing with them food 
in their bellies(بطن) which they regurgitate(اجتر) (or 

throw up) for the chicks to eat.  
 اجترارهعود اإلناث فً شهر ٌولٌو حاملة معها طعاما فً بطونها تموم بت

. لتتناوله الكتاكٌت  
The females now take over babysitting duty, leaving 
the males to head to the ocean for their own Fishing 

اآلن مهمة مجالسة األطفال ، تاركة الذكور للتوجه إلى المحٌط تتولى اإلناث 
 لجلسة الصٌد الخاصة به

 
 

As the youngsters grow, the parents leave them in 
groups  they head to the ocean to fish. 

ندما ٌكبر الصؽار، ٌتركهم اآلباء فً مجموعات تسمى " حضانات " " ، بٌنما ع
. لمحٌط للصٌدٌتوجهون إلى ا   

 Come December the warmer temperatures break up 
the ice that the penguins occupy, bringing open 

waters closer to the nesting site( مولع العش).  
عند حلول شهر دٌسمبر ، تعمل درجات الحرارة األكثر دفبًا على تفتٌت الجلٌد 

مما ٌجعل المٌاه المفتوحة ألرب إلى مولع الذي تحتله طٌور البطرٌك ، 
  التعشٌش
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By this time, the chicks are old enough to swim and 
fish and take to the ocean themselves 

و بحلول هذا الولت ، تكون الكتاكٌت لد بلؽت من العمر ما ٌكفً للسباحة 
. إلى المحٌط بؤنفسهم ذهبونوالصٌد ، وٌ  

Without the warmth of the parents‘ brood 
pouches(كٌس الفراخ), emperor penguin chicks would 
die in just a few minutes in the cold of Antarctica 

الوالدٌن ، تموت فراخ بطرٌك اإلمبراطور فً ؼضون س فراخ ون دؾء كٌبد
ة .دلابك للٌلة فً برودة المارة المطبٌة الجنوبٌ   

 
 

These birds are super swimmers and impressive 
 .divers (رابع)

. هذه الطٌور هً من السباحٌن الخارلٌن والؽواصٌن المثٌرٌن لإلعجاب    
 They can reach depths of over 500m and stay 

underwater for up to 22 minutes! 
إلى  متر وتبمى تحت الماء لمدة تصل 500مكن أن تصل إلى أعماق تزٌد عن ٌ

. دلٌمة 22   
Sadly, today emperor penguins are considered near 

threatened and their populations are expected to 
decrease rapidly in the coming years . 



 65 

لألسؾ ، تعتبر طٌور البطرٌك اإلمبراطور الٌوم شبه مهددة ومن المتولع أن 
. وات المادمةعدد سكانها بسرعة فً السنٌنخفض   

 It‖s feared that rising temperatures 
due to global (شامل) warming will reduce their 

breeding ground (ارض التكاثر), and overfishing will 
mean less food for them to eat. 

ٌخشى أن ٌإدي ارتفاع درجات الحرارة بسبب االحتباس الحراري إلى تملٌص 
ا .ٌؤكلونه التًطعام ال فً تملٌل كمٌة الصٌد الجابر ٌسبباثرها ، وتك بٌبة  

Panda Facts 
 حمابك عن الباندا

 

 
 

Giant pandas (often referred to as simply ―pandas‖) 
are black and white bears. 

العماللة )ٌشار إلٌها ؼالبًا باسم "الباندا"( هً دببة سوداء وبٌضاء الباندا   
In the wild, they are found in thick bamboo forests, 

high up in the mountains of central China . 
.فً البرٌة ، توجد فً ؼابات الخٌزران الكثٌفة ، فً أعالً جبال وسط الصٌن    

These magnificent(رابع) mammals(الثدٌٌات) are 
omnivores.(مختلط التؽذٌة) But while pandas will 
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occasionally eat small animals and fish, bamboo 
counts for 99 percent of their diet (ًنظام ؼذاب) 

ولكن فً حٌن أن الباندا تؤكل من حٌن  مختلطة التؽذٌةهذه الثدٌٌات الرابعة هً  
فً المابة من  99آلخر الحٌوانات الصؽٌرة واألسمان ، فإن الخٌزران ٌشكل 

. نظامهم الؽذابً  
Pandas are BIG eaters – every day they fill their 

tummies for up to 12 hours, shifting up to 12 
kilograms of bamboo! 

ساعة  12فهً تمأل بطونها كل ٌوم لمدة تصل إلى  -الباندا من األكالت الكبٌرة 
. كجم من الخٌزران 12وتحول ما ٌصل إلى     

Giant pandas grow to between 1.2m and 1.5m, and 
weigh between 75kg and 135kg . 

كؽم   75وٌزن ما بٌن متر 1.5متر و 1.2نمو الباندا العمالق إلى ما بٌنت
   .كؽم  135و

Scientists aren‘t sure how long pandas live in the 
wild, but in captivity(اسر) they live to be around 30 

years old. 
اء لٌسوا متؤكدٌن من المدة التً تعٌشها الباندا فً البرٌة ، لكن فً األسر لعلما

عاًما . 30تعٌش حوالً    
Baby pandas are born pink and measure about 15cm 
– that‘s about the size of a pencil! They are also born 

blind and only open their eyes six to eight weeks 
after birth . 

أي بحجم للم  -سم   15ٌولد صؽار الباندا باللون الوردي وٌبلػ لٌاسها حوالً  
! ٌولدون أًٌضا مكفوفٌن وٌفتحون أعٌنهم فمط بعد ستة إلى ثمانٌة  رصاص

. أسابٌع من الوالدة  
Family time! Female pandas give birth to one or two 

cubs(  every two years. Cubs stay with their ( أشبال 
mothers for 18 months before venturing (المخاطرة)off 

on their own . 
ٌبمى األشبال  و األسرة! تلد إناث الباندا شبالً أو شبلٌن كل عامٌن تكوٌن ولت

. شهًرا لبل أن ٌؽامروا بمفردهم 18مع أمهاتهم لمدة   
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Unlike most other bears, pandas do not 
hibernate( سباتلا ). When winter approaches, they head 

lower down their mountain homes to warmer 
temperatures, where they continue to chomp(ٌمضم) 

away on bamboo! 
على عكس معظم الدببة األخرى ، ال تدخل الباندا فً فترة السبات الشتوي. 

نازلهم الجبلٌة إلى درجات حرارة عندما ٌمترب الشتاء ، ٌتجهون إلى أسفل مو
الخٌزراننبات أكثر دفبًا ، حٌث ٌواصلون لضم   

Sadly, these beautiful bears are endangered, and it‘s 
estimated(تمدٌر) that only around 1,000 remain in the 
wild. That‘s why we need to do all we can to protect 

them 
فمط  1000بة الجمٌلة مهددة باالنمراض ، وٌمدر أن حوالً  لألسؾ ، هذه الدب

. لهذا السبب نحتاج إلى بذل كل ما فً وسعنا لحماٌتهم  فً البرٌةتم بماءها    

Tigers Facts 
 حمابك عن النمور

 
Tigers are big cats that live in the wild . Have you 
seen tiger at the zoo? What do you know about 

tigers? 
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النمور هً لطط كبٌرة تعٌش فً البرٌة . هل رأٌت نمرا فً حدٌمة الحٌوان ؟ 
 ماذا تعرؾ عن النمور ؟

Baby tigers are called cubs. When cubs are born, 
they are blind and helpless 

 صؽار النمور تسمى أشبال عندما ٌولد األشبال تكون عمٌاء و للٌلة الحٌلة 
Cubs grow quickly and spend lots of time play 

fighting with their brothers and sisters 
 األشبال تنمو بسرعة وتمضً معظم ولتها تلعب و تتشاجر مع إخوتها و أخواتها 
 

 
 

The mother takes care of her cubs and teaches them 
how to hunt. The cubs leave home when they are 

around two years old. 
تعتنً األم باألشبال و تعلمهم كٌؾ ٌصطادون . األشبال تؽادر المنزل عندما تبلػ 

 من العمر سنتٌن  
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Tigers are carnivores( لحوم آكالت ), which means they 
eat meat. A full grown tiger eats thirty to forty 

pounds of meat a day . 
.النمر البالػ ٌؤكل من ثالثٌن إلى أربعٌن ات آكالت اللحوم النمور هً من الحٌوان

. رطل من اللحم فً الٌوم  
Tigers are the heaviest cats found in the wild. They 

 can weigh up to 660 pounds. 
 660أكثر المطط وزنا فً البرٌة . و ٌمكن أن ٌصل وزنها إلى النمور هً من 

 رطل
Tigers have large, sharp teeth that help them hunt 

and eat. They hunt at night when it‘s easier to sneak  
.up on their prey (فرٌسة) 

فهم ٌصطادون  األكل .تساعدهم فً الصٌد و تمتلن النمور أسنانا كبٌرة و حادة 
 فً اللٌل عندما ٌكون من السهولة علٌهم التسلل و الهجوم على الفرٌسة .
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Tigers live in the jungle or the forest so they can 
hide in the plants and trees and sneak up on their 

prey. 
ٌمكنها من االختباء فً النباتات و  ذلنو النمور تعٌش فً األدؼال أو فً الؽابة

  األشجار و التسلل نحو الفرٌسة
 

  
 

Most cats don‘t like to swim, but tigers do They can 
swim up to four miles. Tigers cool off by laying in a 

pool of water . tigers always live close to water. 
 معظم المطط ال تحب السباحة و لكن النمور تستطٌع السباحة حتى أربع أمٌال .
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مرب النمور تبرد جسمها باالستلماء فً بركة ماء لذلن النمور دابما تعٌش بال
 من الماء

Most tigers have over 100 stripes (أشرطة) The stripes 
help the tiger hide in the jungle and forest 

Tigers can be orange, white or golden. 
و األشرطة تساعدها على االختباء فً  شرٌط  100معظم النمور تملن أكثر من

نمور برتمالٌة اللون أو بٌضاء أو ذهبٌةاألدؼال و فً الؽابة . ٌمكن أن تكون ال   
White and golden tigers are rare and are found 

mostly in zoos. 
 النمور البٌضاء و الذهبٌة نادرة و توجد ؼالبا فً حدٌمة الحٌوانات

Next time you go to the zoo, visit the tigers and 
watch them eat, sleep and play! 

لم بزٌارة النمور و شاهدها  حدٌمة الحٌوانات تذهب إلى ماادمة عندالمرة الم
  وهً تؤكل و تنام و تلعب
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kangaroo facts 
 حمابك عن الكنؽر

 

 
 

Kangaroos have ‗big foot.‘ Thanks to their large feet 
and powerful back legs, kangaroos can travel more 

than 56km/h and leap more than 9m They have small 
front legs and a long, strong tail which helps them 

balance while jumping. 
بفضل ألدامها الكبٌرة وأرجلها الخلفٌة الموٌة ، تمتلن الكنؽر ألداما كبٌرة و 
أمتار فً خط  9كم / ساعة والمفز  أكثر من  56ٌمكن للكنؽر السفر أكثر من 

ٌهم أرجل أمامٌة صؽٌرة وذٌل طوٌل لوي ٌساعدهم على التوازن لدو واحد 
  أثناء المفز

The tallest of all our planet‘s marsupials(الجرابٌون), 
these amazing animals can stand over two meters 

tall . 
الكنؽر هو أطول حٌوان جرابً على كوكبنا و هذه الحٌوانات المدهشة ٌمكن أن 

رتفاعها أكثر من مترٌن . ٌبلػ ا   
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Kangaroos are found in Eastern Australia, where 
they live in small groups called troops (لطعان) or 

herds (لطعان) typically made up of 50 or more animals. 
م العثور على الكنؽر فً شرق أسترالٌا ، حٌث ٌعٌشون فً مجموعات صؽٌرة ت

.حٌوانًا أو أكثر 50ان  وعادة ما تتكون من تسمى المطع . 
 If threatened, kangaroos pound (دق) the ground with 
their strong feet to alert (إنذار) and warn the others in 

the group. 
ً حالة التهدٌد ، ٌضرب الكنؽر األرض بؤلدامه الموٌة لتنبٌه وتحذٌر اآلخرٌن ف

. فً المجموعة   
 And these cool creatures aren‘t to be messed 

with(عبث معها) – when they fight, they punch(لكمة) and 
kick with powerful blows, and will sometimes even 

bite. 
موم باللكم و عندما تماتل ت المخلولات الرابعة فإنها مع هذهوال ٌنبؽً العبث 
. عضفً بعض األحٌان بالبضربات لوٌة ، ولد تموم  الرفس  

 Males will often fight each other over access to 
females. 

. ٌتشاجر الذكور مع بعضهم البعض من أجل الوصول إلى اإلناث  
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Female kangaroos sport a pouch (كٌس صؽٌر) on their 

belly (made by a fold in the skin) to cradle baby  
 (سرٌر للطفل)

أنثى الكنؽر كًٌسا على بطنها )ٌتكون من ثنٌة فً الجلد( لتضع صؽار  متلنت
فٌه الكنؽر  

 Newborn kangaroos  are tiny, measuring just 2.5 
centimetres, or about the size of a grape – cute! 

سم فمط ، أو بحجم حبة  2.5الحجم ، بمٌاس  يألطفال حدٌثً الوالدة صؽٌرا
. عنب   

After birth kangaroos travel unassisted through their 
mother‘s thick fur to the comfort and safety of the 

pouch (الكٌس الصؽٌر) 
دون مساعدة من خالل الفراء السمٌن  حدٌث الوالدة الطفل نتملعد الوالدة ، ٌب

.راحة وأمان لٌستمر داخل الكٌس ب ألمهاتهم  

 
 

A newborn can‘t suckle (رضاعة) or swallow, so 
 

the kangaroo mum uses her muscles(العضالت) to 
 

 pump milk down its throat. 
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 ٌستطٌع المولود الرضاعة أو البلع ، لذلن تستخدم أم الكنؽر عضالتها لضخ ال
 الحلٌب فً حلمها
 At around 4  

months, the youngster emerges(ٌبرز) from the pouch 
for short trips, and at ten months, it‘s mature(ناضج) 

enough to leave the pouch for good . 
من الحمٌبة فً رحالت لصٌرة ،  الكنؽر الٌافعأشهر تمرٌبًا ، ٌخرج  4فً عمر 

.وفً عمر عشرة أشهر ، ٌكون ناضًجا بدرجة كافٌة لترن الحمٌبة لألبد . 
Kangaroos are herbivores ( أعشاب آكل ) and like to chew 

on grasses, herbs and Shrubs(الشجٌرات). 
 ٌعتبر الكنؽر من الحٌوانات العاشبة وٌحب أن ٌمضػ األعشاب والشجٌرات
 Besides humans and wild dogs called dingoes 

 kangaroos ,(كلب استرالً)
face few natural predators  

  )الحٌوانات المفترسة(
جانب البشر والكالب البرٌة التً تسمى الدنؽو ، ٌواجه الكنؽر عدًدا للٌالً من  إلى

 الحٌوانات المفترسة الطبٌعٌة
Heat, drought and hunger due to (ناجم   من )   

vanishing(زوال) habitat (الموطن) are amongst the 
dangers these animals face 

من بٌن  البٌبة المالبمة لهابب تالشً تعتبر الحرارة والجفاؾ والجوع بس
ذه الحٌوانات .واجهها هتاألخطار التً   
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rhino facts 
 حمابك عن الكركدن

 

 
 

These brilliant beasts are known for their awesome 
 giant horns that grow from their snouts ,(مدهش)
 These creatures are some of the biggest (خرطوم)

animals in world!  
 وهذه الوحوش الالمعة معروفة بمرونها الهابلة والعماللة التً تنمو من أنوفها 

المخلولات الرابعة هً من أكبر الحٌوانات فً العالم هذه  
The largest of the  

five species is the white rhino, which can grow to 
1.8m tall and and weigh a massive (هابل) 2,500kg – 

that‘s the weight of 30 men . 
أكبر األنواع الخمسة هو وحٌد المرن األبٌض ، والذي ٌمكن أن ٌصل طوله إلى 

رجالً  30أي وزن  -كٌلوجرام  2500متر وٌزن  1.8  
Despite their huge size and strength, these bulky 
 on other animals for (فرٌسة) beasts don‘t prey (ضخم)

food.  
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ولوتها ، إال أن هذه الوحوش الضخمة ال  ضخامة حجمها لى الرؼم منع
. تفترس الحٌوانات األخرى للحصول على الطعام   

They‘re herbivores ( أعشاب آكل ), and instead like to 
munch 

 ,on lots of grass and plants at night  (ٌمضػ بصوت عالً)
dawn and dusk . 

حٌوانات عاشبة ، وبدالً من ذلن تحب تناول الكثٌر من العشب والنباتات فً  اإنه
. اللٌل والفجر والؽسك  

During the heat of the day, these magnificent 
mammals can be found sleeping in the shade or 

wallowing ٌتمرغ in muddy pools to cool off. 
عثور على هذه الثدٌٌات الرابعة نابمة فً الظل أو الل حرارة النهار ، ٌمكن الخ

.جسمها ؼارلة فً برن موحلة لتبرد  
 They love to get mucky (موحل), in fact! Mud protects 

their skin from the strong sun (like a natural sun 
block) and wards (ٌمنع) off biting bugs, too. 

! ٌحمً الطٌن بشرتهم من أشعة  ، فً الوالع نموحلٌإنهم ٌحبون أن ٌصبحوا 
ة أًٌضاصالشمس الموٌة )مثل الوالً الشمسً الطبٌعً( وٌماوم الحشرات المار  

For the most part, rhino are solitary (انفرادي) animals 
and like to avoid each other.  

زلة وترؼب فً عال التً تحب حٌوانات من النسبة للجزء األكبر ، وحٌد المرنب
. تجنب بعضها البعض  

But some species (أصناؾ), particularly the white 
rhino, may live in a group These are usually made up 

of a female and her calves, although sometimes 
adult females (called cows) can be seen together, 

too 
صة وحٌد المرن األبٌض ، لد تعٌش فً مجموعة لكن بعض األنواع ، وخا

عادة من أنثى وعجولها ، على الرؼم من أنه فً بعض المجموعات تتكون هذه 
)تسمى األبمار( معًا أًٌضا التً األحٌان ٌمكن رإٌة اإلناث البالؽة  

Males (called ‗bulls‘), on the other hand, like to be 
left alone unless in search of a female to breed with 



 78 

they mark out their area of land with, believe it or 
not, poop (ؼابط)! In fact rhinos often use spongy  

 ,to communicate with each other (كومة) piles (إسفنجً)
since each individual‘s dung (روث) smells unique  

 ( نضٌر له ال ). 
أخرى ، ٌحب الذكور )المسماة " الثٌران "( أن ٌتركوا بمفردهم ، إال من ناحٌة 

. إنهم إللٌمٌون للؽاٌة أًٌضا ، وٌحددون  إذا كانوا ٌبحثون عن أنثى لتكاثر معها
ستخدم وحٌد المرن ٌ! فً الوالع ، ؼالبًا ما الؽابط مساحة أرضهم باستخدام 

البعض ، نظًرا ألن روث  للتواصل مع بعضها من الروث مشبعة بالماءأكواًما 
. كل فرد تنبعث منه رابحة فرٌدة  

They may rarely hang out with each other, but they 
spend a lot of time with their feathered friends! 

Rhinos are often seen with birds perched (جاثم) on 
their back, which live off the pesky ( مزعج) parasitic 
 insects living in the rhino‘s thick skin. The (طفٌلً)

birds‘ loud cries also help alert their big buddies of 
potential (محتمل) danger, too!  

دراً ما ٌتسكعون مع بعضهم البعض ، لكنهم ٌمضون الكثٌر من الولت مع نا
طٌور المراد التً تطفو على  عؼالبًا ما ٌُرى وحٌد المرن مالطٌور و أصدلابهم
والتً تعٌش على الحشرات الطفٌلٌة المزعجة التً تعٌش فً جلد  ظهورها ،

ساعد صرخات الطٌور العالٌة أًٌضا فً تنبٌه رفالها و ت وحٌد المرن السمٌن
. الكبار من الخطر المحتمل أًٌضا  

Because of their huge bodies, strong horns and 
thick skin, rhinos have no natural predators 

 .(مفترسون ) 
سبب أجسامها الضخمة ولرونها الموٌة والجلد السمٌن الذي ٌشبه الدروع ، ب

. فإن وحٌد المرن لٌس لدٌه حٌوانات مفترسة طبٌعٌة   
 Nevertheless, these brilliant beasts get frightened 
easily! When they feel threatened they‘re instinct  
موهبة أوؼرٌزة  ) ) is to charge directly at whatever has 
spooked (أخاؾ) them – whether it be another animal 

or a harmless object . 
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هم تذه الوحوش الرابعة تخاؾ بسهولة! عندما ٌشعرون بالتهدٌد ، فإن ؼرٌزه
اء كان حٌوانًا آخر أو كابنًا سو -مباشرة لكل ما أخافهم  انتباههمتوجٌه ل تدفعهم

 ؼٌر ضار
Sadly, it‘s estimated (تمدٌر) that there are only around 
29,000 rhinos left in the wild, compared to 500,000 at 

the beginning of the 20
th

 century. 
من وحٌد  29000لألسؾ ، تشٌر التمدٌرات إلى أنه لم ٌتبك سوى حوالً 

فً بداٌة المرن العشرٌن.  500000البرٌة ، ممارنة بـ المرن فً   
 The main threat to these 

beautiful animals is illegal hunting largely because 
their horns are used in traditional (تملٌدي) folk 

medicine particularly in Asia. 
ٌد ؼٌر المانونً ، إلى حد كبٌر التهدٌد الربٌسً لهذه الحٌوانات الجمٌلة هو الص

ال سٌما فً آسٌا ألن لرونها تستخدم فً الطب الشعبً التملٌدي   

Reindeer Facts 
 حمابك عن ؼزال الرنة
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تعٌش الرنة فً منطمة التندرا المطبٌة الشمالٌة والؽابات الرطبة والدول 
. وروسٌا وأالسكا وكندا ةاالسكندٌنافٌ  

. إنها األنواع الوحٌدة من الؽزالن التً ٌمكن للذكور  الرنة هً نوع من الؽزالن
. ٌها لرونلدواإلناث أن تنمو    

Reindeer (الرنة) can live for up to 15 years in the wild, 
although domesticated (داجن) reindeer (reindeer that 
are cared for by humans), can live for as long as 20 

years . 
عاًما فً البرٌة ، على الرؼم من أن  15كن أن تعٌش الرنة لمدة تصل إلى مٌ

الرنة المستؤنسة )الرنة التً ٌعتنً بها اإلنسان( ، ٌمكن أن تعٌش لمدة تصل 
عاًما 20إلى    

When grazing (رعً الماشٌة), a reindeer‘s preferred food 
like plant that‘s often found in high, open spaces 
Humans have hunted reindeer for thousands of 

years for their meat, milk, fur and antlers (لرن) which 
can be fashioned into tools . 

لمد اصطاد البشر حٌوانات الرنة آلالؾ السنٌن للحصول على لحومهم وألبانهم 
. والتً ٌمكن تحوٌلها إلى أدوات -وفرابهم ولرونهم    

Male reindeer can grow up to 1.2 meters tall at the 
shoulder and weigh up to 250 kilograms  that‘s over 

three times the weight of an average person! 
Females are a little smaller than males. 

 250متر عند الكتفٌن ووزنها حتى  1.2ٌمكن أن ٌصل ارتفاع ذكور الرنة إلى 
اإلناث أصؽر  أما أي أكثر من ثالثة أضعاؾ وزن الشخص العادي -كٌلوجراًما 

. للٌالً من الذكور  
These beautiful beasts may be big, but they are still 

the target ( هدؾ) of hungry predators (المفترسون)! 
Wolves, bears, and even eagles are just some of the 

animals that prey ( تفترس) on reindeer . 
لد تكون هذه الوحوش الجمٌلة كبٌرة ، لكنها ال تزال هدفًا للحٌوانات المفترسة 

الحٌوانات  من لٌست سوى بعض وهً لذباب والدببة وحتى النسوركاالجابعة 
. التً تتؽذى على الرنة  
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Reindeer spend up to 40% of their lives in snow, so 
they‘ve developed special adaptations (تكٌؾ) to help 

them survive the chilly conditions. 
٪ من حٌاتها فً الثلج ، لذا فمد طوروا 40مضً حٌوانات الرنة ما ٌصل إلى ت

. تكٌفات خاصة لمساعدتهم على البماء على لٌد الحٌاة فً الظروؾ الباردة  
 Their cloven (مشموق) hooves (حوافر) (divided into two) 

spread their weight, helping them stand on snow 
and soft ground. 

توزع حوافرها المشمولة )ممسمة إلى لسمٌن( وزنها ، مما ٌساعدها على 
 الولوؾ على الثلج واألرض الناعمة

 Their fur helps to trap heat, and they‘re good 
swimmers, too! 

ألجوؾ على حبس الحرارة ، كما أنهم سباحون جٌدون أًٌضاٌساعد فراءهم ا .  
Reindeer actually do have red noses sort of… Lots 
of tiny veins (العروق) circulate warm blood around 

their nose, heating up the air they breathe in so they 
don‘t get cold . 

لكثٌر من األوردة الدلٌمة بتدوٌر الدم الدافا تموم ا حٌثالرنة لها أنوؾ حمراء 
 حول أنفهم ، مما ٌإدي إلى تسخٌن الهواء الذي ٌتنفسونه حتى ال ٌصابوا بالبرد 
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Giraffe facts 
 حمابك عن الزرافة

 

 
 

Giraffes are found in the dry savannahs of Africa, 
where they roam ( ٌتجول) among the open plains and 

woodlands (الؽابات)  
وجد الزرافات فً السافانا الجافة فً إفرٌمٌا ، حٌث تتجول بٌن السهول ت

. المفتوحة والؽابات  
Well known for their long necks, these gentle giants 

are the world‘s tallest living land animals. 
لها الطوٌلة ، وهً أطول الحٌوانات تشتهر هذه الحٌوانات العماللة اللطٌفة بؤعنا

.  البرٌة فً العالم  
An adult male can grow to around 5.5m – that‘s taller 

than three adult humans . 
أي أطول من ثالثة بشر بالؽٌن -متر  5.5ٌمكن أن ٌنمو الذكر البالػ إلى حوالً   

A giraffe‘s height is helpful for keeping a look out for 
predators such as lions and hyenas (الضباع). 

رتفاع الزرافة مفٌد فً البحث عن الحٌوانات المفترسة ، مثل األسود والضباعا   
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Their excellent eyesight allows them to spot hungry 
beasts from far away too 

. أًٌضا تتٌح لهم بصرهم الممتازة اكتشاؾ الوحوش الجابعة من بعٌد  
Herbivores( عشاباأل آكالت ), giraffes only eat plants. Their 

favorite plant is the acacia (نبات االكاشا) tree,  
المفضلة لدٌهم هً  نبتةالو لحٌوانات العاشبة ، والزرافات تؤكل النباتات فمطا

 شجرة األكاسٌا
and they use their long necks to reach the  

leaves and buds (البراعم) in the treetops. 
وٌستخدمون أعنالهم الطوٌلة للوصول إلى األوراق والبراعم فً رإوس 

 األشجار. 
Their long tongues (which grow to 53cm!) also help 

them pull down leaves growing way up high 
ى سحب األوراق سم!( أًٌضا عل 53تساعد ألسنتهم الطوٌلة  )التً تنمو إلى 

. التً تنمو عالٌا  
They have an appetite! They spend most of their 
time eating, and can guzzle (التهم) up to 45kg of 

leaves and twigs (أؼصان) a day! 
إنهم ٌمضون معظم ولتهم فً تناول الطعام ، وٌمكنهم  حٌث لدٌهم شهٌة مهو

. األوراق واألؼصان فً الٌومكجم من  45تناول ما ٌصل إلى    
While they may eat a lot, giraffes don‘t drink much 

water. 
ً حٌن أنها لد تؤكل الكثٌر ، إال أن الزرافات ال تشرب الكثٌر من الماء.ف   

This is because they get most of their water from 
their leafy meals, and only need to drink once every 

few days. 
هذا ألنهم ٌحصلون على معظم المٌاه من وجباتهم الورلٌة ، وٌحتاجون للشرب 

.مرة واحدة كل بضعة أٌام فمط   
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Giraffes are very social animals and roam (تتجول) 
around in groups, typically have around 15 members 

led by an adult male.  
نات اجتماعٌة للؽاٌة وتتجول فً مجموعات. هذه المجموعات ، لزرافات حٌواا

. عضًوا بمٌادة ذكر بالػ 15حوالً عادة ما تضم   
The other members are females and young males 

. األعضاء اآلخرٌن من اإلناث والشباب  
To see who is stronger, males (called bulls ثٌران) fight 
by butting their long necks and heads These fights 
aren‘t usually dangerous, and end when one bull 

admits defeat and walks away 
ماتل الذكور )الذٌن ٌطلك علٌهم الثٌران( من خالل تلوى ، ٌاأللمعرفة من هو 

نطح أعنالهم الطوٌلة ورإوسهم. هذه المعارن لٌست خطٌرة فً العادة ، 
. ندما ٌعترؾ ثور واحد بالهزٌمة وٌبتعدوتنتهً ع  
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Female giraffes give birth standing up. 
. تلد أنثى الزرافات والفة  

 The result? Newborns Likes are welcomed to the 
world when they drop to the ground , these infants 

are quick to get on their feet – within 30 minutes they 
are standing, and only hours later they are able to 

run with their mothers. 
  و عند سموطهم على هم الجدٌدالترحٌب بالموالٌد الجدد فً عالم نتٌجة لذلن ٌتم

 30فً ؼضون  -إلى الولوؾ على ألدامهم  الصؽار هإالء األرض ٌسارعون 
. مع أمهاتهم دلٌمة ، وبعد ساعات فمط ٌمكنهم الركض  

In the wild these beautiful creatures live for around 
25 years In captivity (اسر) they live longer, and have 

been known to reach 40 years old. 
ٌعٌشون فً  و عاًما تمرٌبًا 25عٌش هذه المخلولات الجمٌلة فً البرٌة لمدة ت

. عاًما 40وؾ أنهم ٌصلون إلى األسر لفترة أطول ، ومن المعر   
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meerkat facts 
 حمابك عن السرلاط

 

 
 

ط الرسهنان عدد للٌل من الحٌوانات على األرض التً تعمل معًا مثل حٌوانات ال
ٌعٌش هإالء األفراد بحجم السنجاب من عابلة النمس فً مجموعات  حٌث

ٌشارن الجمٌع فً  و فرًدا 50بؤحجام مختلفة ، من ألل من ثالثة إلى أكبر من 
. فً جمع الطعام ، والبحث عن الحٌوانات المفترسة ورعاٌة األطفال   

Meerkats live in the deserts and grasslands of the 
southern tip(ًالطرؾ الجنوب) of Africa. 

عٌش حٌوانات السرلاط فً الصحاري والمراعً فً الطرؾ الجنوبً من  ت
. إفرٌمٌا   

 They are super cute, with bushy, brown-striped 
 face and large eyes (مدبب) fur, a small pointed (مخطط)

surrounded by dark patches (بمع).  
وجه صؽٌر مدبب وعٌنان  وهم لطٌفون للؽاٌة ، مع فراء كثٌؾ ، مخطط بنً ،

. كبٌرتان تحٌط بهما بمع داكنة  
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They average about 50 centimetres  long, including 
their tail . 

. سم ، بما فً ذلن ذٌلها 50طولها حوالً  بلػ متوسط ٌ  
These extremely social animals live together in 

burrows (جحور), which they dig with their long, sharp 
claws( مخالب). 

نها بمخالبهم تعٌش هذه  الحٌوانات االجتماعٌة للؽاٌة  معًا فً جحور ٌحفرو
. الطوٌلة الحادة   

 Living underground keeps mob (جمهور) members 
safe from predators (المفترسون) and out of the 

harsh(لاسٌة) African heat. 
من الحٌوانات المفترسة وبعًٌدا عن  مجموعةلعٌش تحت األرض ٌحمً أفراد الا

الماسٌة.  افرٌمٌاحرارة   
 These burrows can be 5 metres long and contain 

multiple entrances, tunnels, and rooms. 
أمتار وتحتوي على مداخل وأنفاق  5ٌمكن أن ٌصل طول هذه الجحور إلى 

.  وؼرؾ متعددة  
 A group will use up to five separate burrows at a 

time. 
دةحفً المرة الواستستخدم المجموعة ما ٌصل إلى خمسة جحور منفصلة   

 Meerkats only go outside during the daytime. 
. حٌوانات السرلاط ال تخرج إال خالل النهار  

 Each morning, as the sun comes up, the mob 
emerges (ٌظهر) and begins looking for food.  

عن ٌبدأون فً البحث  و مجموعةظهر التصباح ، مع شروق الشمس ،  عند كل
. الطعام  

They use their keen sense of smell to locate (لتحدٌد) 
their favourite foods, which include beetles (خنافس), 

caterpillars, spiders and scorpions (العمارب).  
ٌستخدمون حاسة الشم الشدٌدة لتحدٌد األطعمة المفضلة لدٌهم ، والتً تشمل 

لعناكب والعمارب.الخنافس والٌرلات وا  
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They‖ll also eat small reptiles (الزواحؾ), birds, eggs, 
fruit and plants.  

سوؾ ٌؤكلون أًٌضا الزواحؾ الصؽٌرة والطٌور والبٌض والفواكه والنباتات. 
Back at the burrow, several babysitters stay behind 

to watch over newborn pups (الجراء). 
إلى الجحر ، ٌبمى العدٌد من المربٌات فً الخلؾ لمرالبة الجراء حدٌثً  بالعودة

 الوالدة
 This duty rotates to different members of the mob, 

and a sitter will often go all day without food. 
 بمى، وؼالبًا ما ت مجموعةتم تناوب هذا الواجب على أعضاء مختلفٌن من الٌ

. ل الٌوم بدون طعامالحاضنة طوا  
 The babysitters‖ main job is to protect pups from 

meerkats in rival  mobs ( المتنافسةالجماعات  ) who, if given 
the chance, will kill the babies . 

تتمثل المهمة الربٌسٌة لجلٌسات األطفال فً حماٌة الجراء من حٌوانات 
فسة التً ، إذا أتٌحت لها الفرصة ، ستمتل األطفال السرلاط فً الجماعات المتنا

 الصؽار. 
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While the rest of the mob forages(ٌبحث عن العلؾ) for 
food, one of the meerkats (or sometimes more), 

called a sentry ( الخفر أوالحارس  )will find a high point, 
like a termite mound (  (جثم) and perch ,( ضاألبٌكومة النمل 

on its back legs From here it scans the sky and 
desert for predators such as eagles, hawks(النسور) 

and jackals( آوىابن  ). 
تبحث عن الطعام ، فإن إحدى حٌوانات السرلاط )أو  مجموعةفً حٌن أن بمٌة ال

ة عالٌة ، مثل كومة النمل أحٌانًا أكثر( ، والتً تسمى الحارس ، ستجد نمط
جثم على أرجلها الخلفٌة. ومن هنا ٌموم بمسح السماء والصحراء تاألبٌض ، و

.بحثًا عن الحٌوانات المفترسة مثل النسور والصمور وابن آوى  
 A sentry who senses danger will let out a high 

pitched( صرخة عالٌه) squeal, sending the mob 
scrambling  (زحؾ او اندفع) for cover. 

 مجموعةال جعلالحارس الذي ٌشعر بالخطر سٌطلك صرخة عالٌة ، مما ٌ
. ٌندفعون بحثًا عن ؼطاء  

 Meerkats dig safe places called bolt holes ( ثموب
منطمة البحث عن ) throughout their foraging area (المزالج

 .where they can hide in an emergency ,(الطعام
حفر حٌوانات السرلاط أماكن آمنة تسمى ثموب المزالج فً جمٌع أنحاء منطمة ت

 البحث عن الطعام ، حٌث ٌمكنهم االختباء فً حاالت الطوارئ.
 But if caught in the open by a predator, a meerkat 

will try to look fierce, lying on its back and showing 
its teeth and claws.  

ولكن إذا تم المبض علٌها فً العراء من لبل حٌوان مفترس ، فسوؾ تحاول 
أن تبدو شرسة ، مستلمٌة على ظهرها وتظهر أسنانها ومخالبها.  سرلاطال  

If a group is confronted ( مواجه), the meerkats will 
stand together, arching their backs, raising their hair 

and hissing. 
إذا واجهت مجموعة ما ، ستمؾ حٌوانات السرلاط معًا ، وتموس ظهورها ، 

 وترفع شعرها وتصفر. 
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This sometimes fools an attacker into thinking they 
are a single large, vicious (شرٌر) animal 
. هذا ٌخدع المهاجم أحٌانًا لٌعتمد أنه حٌوان واحد كبٌر وشرٌر   

 

 
 

Meerkats are abundant (ؼزٌر) throughout their range 
and are not considered threatened or endangered. 

بكثرة فً جمٌع أنحاء مساحتها وال تعتبر مهددة أو  سرلاطنتشر حٌوانات الت
. معرضة للخطر  

 But they live a very difficult life in the African desert, 
constantly threatened by hungry predators, rival 
meerkats, drought (الجفاؾ) and burrow-flooding 

rainstorms 
 .(العواصؾ المطٌرة التً تؽمر الجحور ( 

لكنهم ٌعٌشون حٌاة صعبة للؽاٌة فً الصحراء األفرٌمٌة ، مهددة باستمرار من 
جفاؾ ، وال لها المنافسة سرلاطلبل الحٌوانات المفترسة الجابعة ، وال

 والعواصؾ الممطرة التً تؽمر الجحور

 



 91 

Ants Facts 
 حمابك عن النمل

 
There are more than 12,000 ant species worldwide 

نوع من النمل فً جمٌع أنحاء العالم 12000ٌوجد أكثر من   
ٌبنً المالع تحت  الذي إلى النملفٌما حولنا بدًءا من النمل الذي لد تجده ٌتنمل 

ؽابات المطٌرة ، إلى النمل الطابراألرض فً ال   
The bullet ant (نملة الرصاصة) is said to have the most 

painful sting (اللدؼة) in the world. 
. ٌمال إن نملة الرصاصة لدٌها اللدؼة األكثر إٌالًما فً العالم  

 

 
 صورة لنملة الرصاصة

Living in humid jungle (الؽابات الرطبة) conditions such 
as the Amazon, their sting has been compared to 

being hit by a bullet . 
رطبة مثل األمازون ، تمت ممارنة لدؼتهم الؽابة اللذٌن ٌعٌشون فً ظروؾ ا

برصاصة باإلصابة  
Fire ants cause over £3 billion worth of damage 

 !a year (أضرار)
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ملٌارات جنٌه إسترلٌنً  3تزٌد لٌمتها عن  ٌتسبب النمل الناري فً أضرار
 سنوًٌا

North America‘s red imported fire ant (نملة النار الحمراء) 
might only be little, but the tiny critters (المخلوق) have 

a painful bite which causes a burning sensation 
( حارلا إحساسا )– hence (ومن هنا) the name ―fire ant‖, which 

costs the US millions in veterinary (بٌطري) and 
medical bills ( الفواتٌر الطبٌة) every year!  

 

 
لنمل الناريصورة ل  

هذه ، لكن صؽٌرة د تكون نملة النار الحمراء المستوردة من أمرٌكا الشمالٌة  ل
ومن هنا جاء اسم  - المخلولات الصؽٌرة لها لدؼة مإلمة تسبب إحساًسا حارلًا

"نملة النار" ، التً تكلؾ الوالٌات المتحدة مالٌٌن من الفواتٌر البٌطرٌة 
! والطبٌة كل عام  

They‘ve also been known to cause damage to 
farmer‘s crops  
( رعٌنامزمحاصٌل الل ) 

 من المعروؾ أًٌضا أنها تسبب أضراًرا لمحاصٌل المزارعٌن
Ants are the longest living insects 
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( الحشرات عمرا أطولالنمل هو  ) 
Unlike some bugs who might only live for days or 

even hours, the queen ant (ملكة النمل) some of species 
can live up to 30 years – so be careful not to stand 

on her! 
مكن أن ٌ و حتى ساعات ،لى عكس بعض الحشرات التً لد تعٌش فمط ألٌام أع

ذا احرص على عدم الولوؾ ل عاًما 30حتى   األصناؾلبعض  النمل تعٌش ملكة
.! علٌها  
 

 
 

The ant is one of the world‘s strongest creatures in 
relation to its size مخلولات العالم بالنسبة لحجمها(  ألوىالنمل من  ) 
A single ant can carry 50 times its own bodyweight, 

and they‘ll even work together to move bigger 
objects as a group 

( اكبر أشٌاءوتعمل معا كمجموعه لتحرٌن  ) 
العالم بالنسبة لحجمهافً النملة من ألوى مخلولات  تعتبر  

مرة ، وستعمل معًا  50ٌمكن للنملة الواحدة أن تحمل وزن جسمها حٌث 
كمجموعةلتحرٌن أشٌاء أكبر   
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Ants hold the record for the fastest movement in the 
animal kingdom 

(حركة فً مملكة الحٌوانات األسرعٌعد النمل هو   ) 
The species of trap jaw ant (نملة فن المصٌدة), can close 

its jaws 
at 140mph(مٌال فً الساعة), which it uses to kill its prey 

 or injure predators (الفرٌسة)
 .(جرح الحٌوانات المفترسة) 

 ٌحمل النمل الرلم المٌاسً ألسرع حركة فً مملكة الحٌوان
مٌالً فً الساعة ،  140ٌمكن لألنواع نملة فن المصٌدة أن تؽلك فكٌها بسرعة  

. والتً تستخدمها لمتل فرٌستها أو إصابة الحٌوانات المفترسة  
Ants can be found on every single continent (لارة) 

except Antarctica (المارة المطبٌة الجنوبٌة). 
. ٌمكن العثور على النمل فً كل لارة باستثناء المارة المطبٌة الجنوبٌة  
Ants are social insects which live in colonies 

The colony is made up of one or more egg laying 
 queens and a large amount of female (بٌوضة)

―worker‖ ants who tend (تعتنً بها) to her, build and 
maintain (تحافظ على ) the nest, forage (تجمع العلؾ) for 

food and and care for the young 
لنمل حشرات اجتماعٌة تعٌش فً المستعمراتا  

البٌض وكمٌة  ً تضعالت ملكاتالتتكون المستعمرة  من ملكة واحدة أو أكثر من 
ٌجمع كبٌرة من النمل "العامل" الذي ٌعتنً بها ، وٌبنً العش وٌحافظ علٌه ، و

. الطعام وٌعتنً بالصؽار  
Male ants have wings and their only function is to 

mate with the queen . 
. ذكور النمل لها أجنحة ووظٌفتها الوحٌدة هً التزاوج مع الملكة  

Ants don‘t have ears, and some of them don‘t have 
eyes! 

نمل لٌس له آذان وبعضهم لٌس لدٌه عٌونال  
Ants ―listen‖ by feeling vibrations (االهتزازات) from the 

ground through their feet, 
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and eye-less ants such as the driver ant (النمل السابك) 
species can communicate by using their antennae 

 (الهوابٌات)
ستمع" النمل من خالل الشعور باالهتزازات من األرض من خالل ألدامهم ، ت

وٌمكن للنمل عدٌم العٌن مثل أنواع النمل السابك التواصل باستخدام الهوابٌات 
  الخاصة بهم

 Plus, they can send chemical signals (called 
pheremones تسمى الفٌرمنات كٌمٌابٌة إشارات ) released 

through their body(ٌتم اطاللها من خالل جسمها) to send 
messages to other ants!  

 التً اإلضافة إلى ذلن ، ٌمكنهم إرسال  إشارات كٌمٌابٌة  )تسمى الفٌرمونات (ب
 ٌتم إطاللها عبر أجسامهم إلرسال رسابل إلى النمل اآلخر!

They send out warnings when danger‘s near, leave 
trails ( المإدٌة الى مصادر الؽذاء الفٌرمونات آثار ) of pheremones 

leading to food sources and even use them to attract 
a mate (من اجل جذب الرفٌك)  

ٌرسلون تحذٌرات عندما ٌمترب الخطر ، وٌتركون آثار الفٌرمونات المإدٌة إلى 
رفٌكالٌستخدمونها حتى لجذب مصادر الؽذاء و  

The largest ant‘s nest ever found was over 3,700 
miles wide! Found in Argentina in 2000, the colony 

housed 33 ant populations which had merged (اندمجوا) 
into one giant super colony (مستعمرة عماللة), with 

millions of nests and billions of 
workers! 

 
مٌل 3700أكبر عش للنمل تم العثور علٌه على اإلطالق كان عرضه أكثر من   

 33، وتضم  2000تم العثور على المستعمرة العماللة فً األرجنتٌن فً عام 
فً مستعمرة عماللة واحدة ، مع مالٌٌن األعشاش  تاندمج نملمستعمرة 

. وملٌارات العمال  
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Hippo Facts  
 حمابك عن فرس النهر 

 

 
 

Hippos are large mammals, with a large 
barrelshaped (على شكل برمٌل) body, short legs, a short 
tail and an enormous head! They have greyish to 

muddy-brown (بنٌة موحلة) skin, which fades to a pale 
pink colour underneath . 

ٌٌات كبٌرة شبه مابٌة ، لها جسم كبٌر على شكل برمٌل ، فراس النهر هً ثدا
! لدٌهم بشرة رمادٌة إلى بنٌة موحلة  وأرجل لصٌرة ، وذٌل لصٌر ورأس ضخم

. ، والتً تتالشى إلى اللون الوردي الباهت تحتها  
They are considered the second largest land animal 

on Earth (first place goes to the elephant!). 
 ٌعتبرون ثانً أكبر حٌوان بري على وجه األرض المركز األول ٌذهب إلى الفٌل.
 Males measure around 3.5m long and can weigh up 

3,200kg. That‘s as much as three small cars! 
كٌلوجرام  3200متر وٌمكن أن ٌصل وزنهم إلى  3.5ٌبلػ طول الذكور حوالً 
ث سٌارات صؽٌرةهذا ما ٌعادل ثال   
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To stay cool in the blistering (حارلة) African heat, 
hippos spend most of their day in rivers and lakes. 

فً الحرارة اإلفرٌمٌة الحارلة ، تمضً أفراس النهر معظم  بارد تبمً جسمهال
 ٌومها فً األنهار والبحٌرات. 

 Their eyes, nose and ears are located on the top of 
their head, which means they can see and breathe 

while submerged (ؼمر) in the water. 
توجد عٌونهم وأنفهم وآذانهم أعلى رأسهم ، مما ٌعنً أنه ٌمكنهم الرإٌة 

.  والتنفس أثناء ؼمرهم فً الماء  

 
What‘s more, these creatures sweat an oily red liquid 

 which helps protect their skin from (سابل احمر زٌتً)
drying out – and acts as a sunblock,(كوالً شمس) 

عالوة على ذلن ، تتعرق هذه المخلولات الرابعة ساباًل أحمر زٌتًٌا ٌساعد على 
. وتعمل كوالً شمسً أًٌضا -حماٌة بشرتها من الجفاؾ   

Hippos are most active at night, when they forage 
 .for food (علؾ)

.  تكون أفراس النهر أكثر نشاًطا فً اللٌل ، عندما تتؽذى على الطعام  
They are herbivores ( أعشاب آكل ), and eat mostly grass 
In just one night, they can guzzle (التهم) down up to 

35kg of their favorite food . 
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حٌث ٌؤكلون الكثٌر من  لعاشبة ، وٌؤكلون فً الؽالب العشب هم من الحٌوانات ا
كجم  من طعامهم  35فً لٌلة واحدة فمط ، ٌمكنهم تناول ما ٌصل إلى العشب 

. المفضل  
Despite their enormous size, hippos are great 

swimmers and can hold their breath for up to five 
minutes underwater. 

م من حجمها الهابل ، تعتبر أفراس النهر سباًحا رابعًا وٌمكنها حبس على الرؼ
 أنفاسها لمدة تصل إلى خمس دلابك تحت الماء.

When completely submerged (تؽمر), their ears and 
nostrils ( األنؾفتحة  ) fold shut ( تطوي) to keep water out. 

. فتحات أنفها إلبماء الماء خارًجاعند ؼمرها بالكامل بالمٌاه ، تُؽلك آذانها و  
Hippos usually live in groups of around ten to 20 

individuals, led by one large dominant (مهٌمن) male. 
 20إلى  10تعٌش أفراس النهر عادة فً مجموعات )أو "لطعان"( من حوالً 

. فرًدا ، ٌمودها ذكر كبٌر مهٌمن  
 The other members are females, their young and 

 a few young non-breeding  (ؼٌر لابل للتكاثر) males 
 األعضاء اآلخرون هم من اإلناث وصؽارهم وعدد للٌل من الشباب ؼٌر المتكاثر

Dominant males (الذكر المهٌمن) are very protective 
over their group. 

كبٌرن ٌحمون مجموعتهم بشكل ولذكور المسٌطرا .  
To warn off rival males 

(لتحذٌر الذكور المنافسٌن ), they open their huge mouths  
and display their long, curved canines (أنٌاب)! 

 لتحذٌر الذكور المنافسٌن ، ٌفتحون أفواههم الضخمة وٌعرضون أنٌابهم الطوٌلة 
  . المنحنٌة

They also make loud grunts (همهمات) and aggressive 
 .in the water (رذاذ) splashes (عدوانً)

. كما أنهم ٌصدرون همهمات صاخبة ورذاذًا عنٌفًا فً الماء   
Female hippos, called cows, give birth (تلد) every two 

years, usually to a single calf.  
لعجل واحد.إناث أفراس النهر ، التً تسمى األبمار ، كل عامٌن ، عادة تلد   
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Soon after  
birth, the mother and her baby join up with 

 other cows and calves for protection against 
 predators (المفترسون), such as crocodiles, lions and 

hyenas (الضباع). 
بعد الوالدة بولت لصٌر ، تنضم األم وطفلها إلى األبمار والعجول األخرى 

. اٌة من الحٌوانات المفترسة ، مثل التماسٌح واألسود والضباعللحم   
In the wild hippos live (فً البرٌة ٌعٌش فرس النهر) for 

around 40 years. In captivity ( األسرفً  ), they tend to 
live longer and may reach up to 50 years old. 

فً األسر ، ٌمٌلون إلى العٌش  وا عامً  40عٌش أفراس النهر فً البرٌة حوالً ت
. عاًما 50لفترة أطول ولد ٌصل عمرهم إلى    

Elephant facts 
 حمابك عن الفٌل

 
 

فٌل سافانا األفرٌمً ، وفٌل الؽابة  -نان  ثالثة  أنواع مختلفة من األفٌال ه
. األفرٌمٌة  ، والفٌل اآلسٌوي  

ال تتولؾ أنٌاب  حٌث نٌابهمكنن معرفة الكثٌر عن الفٌل من خالل النظر إلى أٌ
 الفٌلة  عن النمو أبًدا ، لذا ٌمكن أن تكون األنٌاب الهابلة عالمة على فٌل عجوز
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Elephants are known for their large ears, tusks 
 (العاج) made of ivory (أنٌابها )

  .تشتهر األفٌال بآذانها الكبٌرة وأنٌابها المصنوعة من العاج 

 
Elephants are the world‘s largest land animal! 
Male African elephants can reach 3m tall and 

weigh between 4,000 -7,500kg. Asian elephants are 
slightly smaller  

األفرٌمٌة  الفٌلٌمكن أن ٌصل طول ذكر  و لفٌلة هً أكبر حٌوان بري فً العالما
م .ؽك 7500-4000أمتار  وٌزن ما بٌن  3إلى    

 الفٌلة اآلسٌوٌة أصؽر للٌالً ، 
 ( اصؽر للٌال األسٌويالفٌل   ), reaching 2.7m tall and weighing  

 6,000kg –3,000 (ٌزن)
ؽم .ك 6000إلى  3000متًرا ووزنها من  2.7حٌث ٌصل طولها إلى   

African elephants have large ears Asian elephants‘ 
ears are smaller . 

آذان الفٌلة اآلسٌوٌة أصؽر حجًما  . و ال األفرٌمٌة لها آذان كبٌرة  األفٌ  
You can tell a lot about an elephant by looking at 

their tusks (انٌاب)! Elephant tusks never stop growing, 
so enormous tusks can be a sign of an old elephant. 
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( ى كبر سن الفٌلاألنٌاب الهابلة تكون عالمة عل ) 
ال تتولؾ أنٌاب  حٌث مكنن معرفة الكثٌر عن الفٌل من خالل النظر إلى أنٌابهٌ

 الفٌلة  عن النمو أبًدا ، لذا ٌمكن أن تكون األنٌاب الهابلة عالمة على فٌل عجوز
These magnificent mammals  ( الرابعة تالثدٌٌاهذه  ) spend 
between 12 to 18 hours eating grass, plants and fruit 

every single day! They use their long trunks 
 to smell their food and lift it up into (جذوعهم الطوٌلة) 

their mouth ( أفواههم إلىو رفعه  ) 
ساعة   فً  أكل  العشب   18إلى  12مضً هذه الثدٌٌات الرابعة ما بٌن  ت

دمون جذوعهم الطوٌلة لشم طعامهم ورفعه ٌستخ ووالنباتات  والفاكهة  كل ٌوم 
.أفواههم  إلى  

Each elephant creates about one tonne of poo  كل فٌل(
(سبوعاٌنتج طن من البراز كل   per week, which keeps the soil 

fertile ( الذي ٌجعل التربة خصبة) and disperses tree seeds  
( األشجارو ٌشتت بذور  ). 

، مما ٌحافظ على  خصوبة حوالً طن واحد من البراز أسبوعًٌا  نتج كل فٌلٌ
. ٌشتت  بذور األشجار والتربة   

 Elephants also dig waterholes and create footpaths, 
( للماء و طرق للمشاة آبارتموم بحفر  األفٌال ) that changing the 

landscape around them( ولهمالمناظر الطبٌعٌة فٌما ح ذلن ٌؽٌر )  
تموم األفٌال أًٌضا  بحفر  آبار المٌاه  وإنشاء ممرات للمشاة ، مما ٌإدي حرفًٌا 

. إلى تؽٌٌر المناظر الطبٌعٌة من حولهم  
Elephants have created their very own sunscreen 

( والً الشمس الخاص بها األفٌالتصنع  )  
After a river or swamp bath,  

( البركة  أوهر نلبعد االستحمام فً ا ) 
 they‘ll throw mud and sand up and over themselves 

to protect their skin from the hot, burning sun 
الحارلة لحماٌة جلودهم من حرارة الشمس أنفسهمٌرمون الرمل و الطٌن على   

Sadly, elephants are in trouble. Many are killed by 
humans for their ivory tusks( العاج أنٌاب ) 

.بسبب  أنٌابهم العاجٌة منهم ٌمتل البشر الكثٌر حٌث لألسؾ ، األفٌال فً ورطة  



 112 

Wombat Facts 
 حمابك عن حٌوان الومبات 

 

 
 

Wombats are marsupials (الجرابٌات) Like their tree-
climbing cousin, the koala, wombats are marsupials. 

بٌاتجرامن الت االومب  
ت هم جرابٌات امثل ابن عمهم المتسلك لألشجار ، الكواال ، الومب  

 This means that they are part of a particular group 
of mammals ( تالثدٌٌا ), who have pouches (أكٌاس) where 

their newborn young develop  . 
تً لدٌها جٌوب حٌث هذا ٌعنً أنهم جزء من مجموعة معٌنة من الثدٌٌات ، ال و

. صؽارها حدٌثً الوالدةفٌه ٌنمو   
Wombat babies are born super small and helpless 

تاٌولد صؽار الومب صؽارا جدا و عاجزٌن) )  
so the pouch is a safe place for them to grow up and 

get ready for the world! 
وا للعالموٌستعد لٌنموامكان آمن لهم  الكٌسلذا فإن   

Kangaroos, koalas, and wombats might not look 
alike, but they‘re all marsupials (جرابٌات), 
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.ت متشابهٌن ، لكنهم جمٌعًا جرابٌاتالد ال ٌبدو الكنؽر والكواال والومب   
An adult wombat usually grows to about a metre 

long – the same as a medium-sized dog. 
حوالً متر مثل الكلب متوسط الحجم إلىت البالػ اٌنمو الومب   

They can weigh up to 40 kilograms, and have wide, 
strong feet which are great for Digging (للحفر) 

لوٌة وعرٌضة مما ٌجعلها  ألدامكٌلوؼراما و لها  40 إلىٌصل وزنها  أنٌمكن 
. رابعة للحفر  

Wombats also live for a surprisingly long time.  
. تعٌش الومبات أًٌضا لفترة طوٌلة   

The oldest wombat ever large male known as Patrick 
was 32 when he died 

 ( سنة عند وفاته 32عاش حتى بلػ  تاالومب   (باترٌن هو ذكر 
Wombats are mostly Nocturnal (ًلٌل ) These clever 

critters ( خلولاتالم ) spend their nights foraging ( تبحث عن
) for food, or digging new tunnels (العلؾ أنفاقتحفر  أو ), 

entrances, or exits for their ever-expanding 
Burrows   

تمضً هذه المخلولات الذكٌة لٌالٌها فً البحث عن الطعام ، أو حفر أنفاق أو 
. التً تتوسع باستمرار مداخل أو مخارج جدٌدة لجحورها  

They are herbivores ( أعشاب آكل  ), so most of their time 
is spent grazing (ترعى) on native grasses. 

الحٌوانات العاشبة ، لذلن ٌمضون معظم ولتهم فً الرعً على األعشاب هم من 
. المحلٌة  

Wombats usually spend their days away in their 
underground  homes. 

 عادة ما ٌمضً الومبات أٌامهم بعٌدا فً منازلهم تحت األرض
 However, they do sometimes come out to sunbathe 

 and warm up, especially when the (حمام شمسً)
weather is very cold. 

حمام شمسً و تدفبة خاصة عندما ٌكون الطمس شدٌد  ألخذ أحٌاناو ٌخرجون 
 البرودة
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Wombats can run at speeds of up to 40km per hour  
كم فً الساعة 40للومبات الركض بسرعات تصل إلى  ٌمكن   

These amazing animals can move surprisingly 
quickly when they need to, and can sustain (تعزز) this 
speed for up to 90 seconds. There are even reports 

of humans being knocked over by charging 
حٌوانات الومبات تتحرن بسرعة مفاجبة عندما تحتاج الى ذلن و ٌمكنها ان 

ثانٌة وهنان تمارٌر تفٌد بان البشر هزموا  90 إلىتعزز هذه السرعة حتى تصل 
 عند تحدٌهم لسرعة الومبات

Wombat poo (براز) is cube A wombat‘s intestines 
 they shape –(لدرة ؼرٌبة) have a curious ability (أمعاء)

their poop into angular cubes( مكعبات زاوٌة) Wombats 
often mark their territory ( منطمتها) using their poo. 

 حٌثت على شكل مكعب اراز الومبب
 إلى مكعبات زاوٌة  برازهافهً تشكل  -ت بمدرة ؼرٌبة اتتمتع أمعاء الومب

 . البًا ما تحدد الومبات منطمتها باستخدام برازهاؼو
 and so scientists believe that the square-sided 
shape is designed to stop the poop from rolling 

away, ensuring the smelly signals stay put 
 ( بعٌدا مصمم لمنع البراز من التدحرج الشكل المكعب للبراز  إنٌعتمد العلماء )

 !(مما ٌضمن بماء اإلشارات ذات الرابحة الكرٌهة فً مكانها(
During bushfires (حرابك الؽابات), wombat burrows 

become places of shelter for many other 
Animals 

ت أماكن إلٌواء العدٌد من الحٌوانات اأثناء حرابك الؽابات ، تصبح جحور الومب
 األخرى

 Wombat burrows can be huge! These underground 
homes can contain tunnels over 200 metres long. 

 200مكن أن تحتوي هذه المنازل تحت األرض على أنفاق ٌزٌد طولها عن ٌ
  متر

 And these burrows don‘t just serve 
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as homes for wombats – they can become vital 
shelters (مال جًء حٌوٌة) for other small mammals, too. 

بل ٌمكن أن تصبح مالجا  -ت فحسب اكمنازل للومب جحور تُستخدم هذه الال
. حٌوٌة للثدٌٌات الصؽٌرة األخرى أًٌضا   

 During bushfires, the tunnels ( اإلنفاق) stay cool, 
offering protection from the flames (شعالت النار). Rock 

wallabies ( ٌؽراتالكن ) and even little penguins have 
been seen using wombat . burrows to escape fires, 

or hide from predators 
حٌث ألنفاق باردة ، مما ٌوفر الحماٌة من النٌرانا حرابك الؽابات ، تظل أثناء  

تستخدم جحور الومبات  وحتى طٌور البطرٌك الصؽٌرة شوهدت بعض الحٌوانات
من الحٌوانات المفترسة أو لالختباءمن النار  للهروب  

 
 

Most marsupials (الجرابٌات) have their Pouches (األكٌاس) 
on their fronts, but 

wombats have theirs backwards    الخلؾ إلى أكٌاسهاتكون 
أكٌاسها  كونات ت، لكن الومباألمامٌةفً الجهة أكٌاسها  تكونمعظم الجرابٌات 

. خلؾال  فً 
This protects wombat 
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joeys ( ذلن ٌحمً صؽار الومبات) in the pouch from being 
sprayed with dirt, while their mother digs in the 

ground  
 من األوساخ عندما تحفر األمهات جحورها فًذلن ٌحمً صؽار الومبات 

  األرض
In prehistoric times (فً عصور ما لبل التارٌخ), herds of 

giant wombats roamed Australia!  
 These huge marsupials formed (جابت لطعان الومبات استرالٌا)

a group of animals which lived in Australia during 
the Ice Age  these huge wombat were about 1.8 

metres tall and weighed as much as 2,800 kilograms 
– roughly the same as a rhinoceros (وحٌد المرن)! 

عاشت حٌوانات الومبات الضخمة فً عصور ما لبل التارٌخ فً استرالٌا خالل 
ؼرامكٌلو 2800متر و وزنها  1.8 إلىالعصر الجلٌدي وكان طولها ٌصل   

The Northern hairy-nosed wombat  
 is critically endangered ,(الومبات الشمالً ذو االنؾ المشعر)

Sadly (مهدد بالخطر), there are only 115 Northern hairy-
nosed wombats left on Earth. 

 ت الشمالً ذو األنؾ المشعر معرض لخطر االنمراضالومبا
من الومبات الشمالٌة ذات األنؾ المشعر على  115لألسؾ ، لم ٌتبك سوى 

  . األرض
Due to food shortages and droughts  

 (األصناؾ ) this super species ,(نتٌجة لنمص الطعام و الجفاؾ)
has been driven out of their historic habitats  

 .(طردت من موطنها التارٌخً)
طنها بسبب نمص الؽذاء والجفاؾ ، تم طرد هذه األنواع الفابمة من موا

 التارٌخٌة . 
 They now live in just two tiny locations in Australia 

 إنهم ٌعٌشون اآلن فً مولعٌن صؽٌرٌن فمط فً أسترالٌا
 Luckily, In the 1980s just 35 Northern hairy-nosed 

wombats were left alive 
من الومبات الشمالً ذو األنؾ المشعر 35لم ٌتبمى على لٌد الحٌاة سوى   
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Facts about bugs 
 حمابك عن البك

 
A ladybird might eat more than 5000 insects in their 

life 
(  (  حشرة فً حٌاتها 5000من  أكثرلد تؤكل الدعسولة 

 
Fruit flies were the first living creatures to be sent 

into space. 
 كان ذباب الفاكهة هو الكابنات الحٌة األولى التً ٌتم إرسالها إلى الفضاء

Dragonflies have been on earth for 300 million years! 
ملٌون سنة 300الٌعسوب موجود على األرض منذ   

 
Caterpillars have 12 eyes! 

 ( عٌن 12الٌرلات لها  ) 
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One dung beetle can drag 1,141 times its weigh 
which is similar to a human pulling six double 

decker buses 
 وزنها وهذا ٌشبه سحب اإلنسان ضعؾ 1141ٌمكن لخنفساء لروث إن تسحب 

 لست حافالت ذات طابمٌن
 

 
 صورة لخنفساء الروث

A single honeybee colony can produce around 
100kg of honey each year 

كٌلوجرام من العسل كل  100تنتج حوالً  إنٌمكن لمستعمرة نحل عسل واحدة 
 عام

Mosquitoes are attracted to smelly feet! 
بعوض لإللدام كرٌهة الرابحةال  ٌنجذب 

Butterflies taste with their feet  
 الفراشات تتذوق بؤلدامها

A hornet‘s favorite food is a bee  
 ( ةطعام الدبور المفضل هو النحل ) 

Grasshoppers existed before dinosaurs 
 (الجراد موجود لبل الدٌنصورات)

Ladybirds sometimes play dead to avoid predators 
ابالموت لتتجنب الحٌوانات المفترستتظاهر الدعسولة   
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Facts about honey bees 

 حمابك عن نحل العسل
 

 
 

Honey bees are super-important Pollinators (ملمحات) 
for flowers, fruits and vegetables. 

This means that they help other plants grow! Bees 
transfer pollen (حبوب اللماح) between the male and 

female parts, allowing plants to 
grow seeds and fruit 

 للزهور و الفواكه و الخضروات األهمٌةٌعتبر نحل العسل من الملمحات البالؽة 
على النمو ٌموم النحل بنمل حبوب اللماح  األخرىتساعد النباتات  أنهاهذا ٌعنً 
مما ٌسمح للنباتات بزراعة البذور و الفاكهة األنثىالذكر و  زاءأجبٌن   

Honey bees live in hives خالٌا (or colonies). The 
members of the hive are divided into three types: 

:أنواعثالثة  إلىنحل العسل ٌعٌش فً خالٌا أو مستعمرات أفراد الخلٌة تمسم   
Queen: One queen runs the whole hive. Her job is to 

lay the eggs that will generate (ٌولد) the hive‘s next 
generation of bees. The queen also produces 

chemicals that guide the behavior of the other bees 
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وظٌفتها هً و ضع البٌض الذي سٌولد الجٌل  ملكة واحدة تدٌر الخلٌة بؤكملها
مواد كٌمٌابٌة توجه سلون النحل  أٌضامن النحل فً الخلٌة تنتج الملكة المادم 

 اآلخر
Workers: these are all female and their roles are to 
forage (تبحث عن الطعام) for food (pollen (حبوب اللماح) and 

nectar from flowers), build and protect the hive, 
clean and circulate air (تدوٌر الهواء) by beating their 

wings. Workers are the only bees most people ever 
see flying around outside the hive 
 العامالت: كلهن إناث و دورهن هو البحث عن الطعام

( و بناء الخلٌة و حماٌتها و تنظٌؾ الهواء األزهار)حبوب اللماح و رحٌك    
.هاأجنحتو تدوٌره بضرب    

 العمال هم النحل الوحٌد الذي ٌراه معظم الناس وهو ٌطٌر خارج الخلٌة
the male bees, and their purpose is to mate with the 

new queen. Several 
hundred live in each hive during the spring and 

summer. But come winter, when the hive goes into 
survival mode, they are kicked out! 

ذكور النحل الؽرض منها هو التزاوج مع الملكة الجدٌدة ٌعٌش عدة مبات فً كل 
خلٌة خالل فصلً الربٌع و الصٌؾ ولكن مع حلول فصل الشتاء عندما تدخل 

 الخلٌة فً وضع البماء على لٌد الحٌاة ٌتم طردها من الخلٌة
these buzzing bugs are  most famous for Delicious 
honey they produce honey as food stores for the 

hive during winter? Luckily for us, these little 
workers produce 2-3 time more honey than they 

need 
 أثناءهذه الحشرات الطنانة مشهورة لما تنتجه من عسل كمخزون طعام للخلٌة 

 بممدارالعمال الصؽار ٌنتجون عسال ٌزٌد الشتاء لحسن الحظ بالنسبة لنا هإالء 
إلٌهعما ٌحتاجون  مرات 3 إلى 2  

If the queen bee dies, workers will create a new 
queen by selecting a young larva ٌرلة صؽٌرة (the newly 
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hatched baby insects الحشرات المولودة حدٌثا) and feeding 
it a special food called ―royal jelly ؼذاء ملكات النحل―This  

enables the larva to develop into a fertile queen 
فسٌموم العمال بتكوٌن ملكة جدٌدة عن طرٌك اختٌار ٌرلة  اذا ماتت ملكة النحل

صؽٌرة و اطعامها طعاما خاصا ٌسمى ؼذاء ملكات النحل وهذا ٌمكن الٌرلة من 
 التطور لتصبح ملكة خصبة

 

 
 

Honey bees are fast flyers. They fly at a speed of 
around 25km per hour and beat their wings 200 

times per second! 
كم فً الساعة و ٌضربون  25نحل العسل طٌارون سرٌعون ٌطٌرون بسرعة 

مرة فً الثانٌة 200 أجنحتهم  
Each bee has 170 odorant receptors (مستمبال للرابحة), 

which means they have one serious sense of smell 
 They use this to communicate within !(حاسة شم خطٌرة)
the hive and to recognize different types of flowers 

when looking for food. 
لدٌهم حاسة شم خطٌرة  إنمستمبال للرابحة مما ٌعنً  170لكل نحلة 

مختلفة من الزهور  أنواعداخل الخلٌة و التعرؾ على ٌستخدمونها للتواصل 
 عند البحث عن الطعام
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The average worker bee lives for just five to six 
weeks. During this time, she‘ll produce around a 

twelfth of a teaspoon of honey. 
الولت ستنتج  تعٌش النحلة العادٌة لمدة خمسة إلى ستة أسابٌع فمط خالل هذا
 حوالً اثنتً عشر ملعمة صؽٌرة من العسل

The queen can live up to five years. She is busiest in 
the summer months, when she can lay up to 2,500 

eggs a day! 
فً أشهر الصٌؾ  ةث تكون مشؽولإن تعٌش الملكة حتى خمس سنوات حٌ ٌمكن

بٌضة فً الٌوم 2500حٌث ٌمكنها وضع ما ٌصل إلى   
 

 
 

Honey bees share information about the best food 
sources, they perform their  

‗waggle dance رلصة االهتزاز‘ When the worker returns 
to the hive, it moves in a figure-of-eight and waggles 

 its body to indicate the direction of the food تهز
source. 

نحل العسل تشارن المعلومات حول مصادر الطعام األفضل حٌث تإدي رلصة 
االهتزاز عندما تعود العامالت إلى الخلٌة فؤنها تتحرن فً شكل ثمانٌة وتهز 

 جسدها لإلشارة إلى اتجاه مصدر الؽذاء 
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Sadly, over the past 15 years, colonies of bees have 
been disappearing, and the reason remains 

unknown. Referred to as 
 ‗colony collapse disorder انهٌار المستعمرات‘, billions of 

honey bees across the world are leaving their hives, 
never to return. In some regions, up to 90% of bees 

have disappeared 
شرة الماضٌة كانت مستعمرات النحل لألسؾ على مدى السنوات الخمس ع

تختفً و ال ٌزال السبب ؼٌر معروؾ و ٌشار إلٌه بانهٌار المستعمرات حٌث 
ٌؽادر ملٌارات من نحل العسل فً جمٌع أنحاء العالم خالٌاهم و ال ٌعودون أبدا . 

% من النحل 90فً بعض المناطك اختفى ما ٌصل إلى   

white shark facts 
 حمابك عن سمن المرش

possible. 
We hope this  

 
 

Great white sharks can be found throughout the 
world‘s oceans, mostly in cool waters close to the 

coast. 
محٌطات العالم ومعظمها  أنحاءٌمكن العثور على اسمان المرش البٌضاء  فً 

 فً المٌاه الباردة المرٌبة من الساحل
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These super swimmers are the largest predatory fish 
(fish that eat other fish or animals) on our planet. On 
average, they grow to around 4.6m long, but some 

great whites have been measured at 6m – that‘s half 
the length of a bus! 

التً تؤكل  األسمانرسة )المفت األسمانهإالء السباحون الخارلون هم اكبر 
 4.6حوالً  إلى( على كوكبنا كمعدل ٌصل طولها األخرىالحٌوانات  أو األسمان

متر أي نصؾ طول  6 إلىمتر و بعض اسمان المرش البٌضاء ٌصل طولها 
 حافلة

Any creature unlucky enough to find itself in face 
with this beast because its mouth is equipped مجهز 
with a set of 300 sharp, triangular teeth arranged in 

up to seven rows.  
أي مخلوق ٌكون سًء الحظ إذا وجد نفسه فً مواجهة هذا الوحش الن فمه 

سن حادة مثلثة مرتبة إلى سبعة صفوؾ  300مجهز بمجموعة من   
While many think of these beasts as fearsome man-
eaters humans aren‘t, in fact, on the great white‘s 
menu. There are around 5-10 attacks a year, but 
researchers believe that, rather than preying on 

humans to eat them, the sharks are instead taking a 
―sample bite عٌنة من العضة‖ out of curiosity, before 

swimming off 
مخٌفة للبشر فؤن  آكلة إنهاهذه الوحوش على  إنالكثٌرٌن ٌعتمدون  إنفً حٌن 

هجمات  10 إلى 5البشر لٌسوا فً الوالع فً لابمة الطعام الخاصة بها هنان 
فؤنها تؤخذ  ألكلهافً السنة لكن الباحثون ٌعتمدون انه بدال من افتراس البشر 

بدافع الفضولعضة   
When they‘re young, they feed on small prey (فرٌسة), 

such as fish. But when they‘re older and bigger, they 
generally feast on sea mammals ( تالثدٌٌا ) such as sea 

lions, seals ( الفممات) and small whales 
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عندما تكون اسمان المرش صؽارا فؤنهم ٌتؽذون على فرٌسة صؽٌرة مثل 
دما ٌكونون اكبر سنا و اكبر فؤنهم ٌتؽذون عموما على و لكن عن األسمان

البحرٌة مثل اسود البحر و الفممات و الحٌتان الصؽٌرة الثدٌٌات  
 

 
 

Great white sharks have such a strong sense of 
smell that they can detect a colony of seals (  مستعمرة
 two miles away. And check this out – if (من الفممات
there was only one drop of blood in 100 liters of 

water, a great white would smell it! 
تتمتع اسمان المرش البٌضاء الكبٌرة بحاسة شم لوٌة بحٌث ٌمكنها اكتشاؾ 

فً  كانت هنان لطرة دم واحدة فمط إذامستعمرة من الفممات على بعد مٌلٌن و 
ٌشمهاسمن المرش سوؾ  لتر من الماء فؤن 100  

When a great white gives birth, she usually has two 
to ten youngsters, called ―pups―. But she shows no 

care for her offspring نسلها    – in fact, she may even try 
to eat them! Taking care of themselves, the newborn 

pups will immediately swim off into the ocean. 
عندما تلد أنثى سمن المرش عادة ما ٌكون لدٌها من اثنٌن إلى عشرة صؽار 
ٌطلك علٌهم اسم الجراء لكنها ال تبدي أي اهتمام بصؽارها بل فً الوالع لد 
تحاول أكلهم  ٌعتنً الصؽار بؤنفسهم وسوؾ تسبح الجراء حدٌثً الوالدة  على 

 الفور فً المحٌط
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Great white sharks are at the top of the food chain 
and aren‘t likely to be killed by other sea creatures. 

Sadly, however, they are under serious threat by 
human activity. Illegal hunting of these beautiful 

beasts, and over fishing have meant that today great 
white sharks are one of the endangered species 
توجد اسمان المرش البٌضاء الكبٌرة فً لمة السلسلة الؽذابٌة و من ؼٌر 
المحتمل إن تمتل على ٌد كابنات بحرٌة أخرى و مع ذلن فمن المإسؾ إنهم 
 ٌتعرضون إلى الصٌد الجابر و ذلن ٌعنً إنها من األنواع المعرضة للخطر

Facts about turtles 
 حمابك عن السالحؾ
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These magnificent creatures come in all shapes and 
sizes and live in a number of different environments 

They all belong to a group of reptiles ( الزواحؾ) 
 

تؤتً هذه المخلولات الرابعة فً جمٌع األشكال و األحجام و تعٌش فً عدد من 
ؾالبٌبات المختلفة و ٌنتمون جمٌعا إلى مجموعة الزواح  

 

 
 

Turtles belong to one of the oldest reptile groups in 
the world – beating snakes, crocodiles  

مجموعات الزواحؾ فً العالم وهً بذلن تهزم  ألدم إلىتنتمً السالحؾ 
 الثعابٌن و التماسٌح

These creatures date back to the time of the 
dinosaurs, over 200 million years ago 

ملٌون سنة 200تعود هذه المخلولات إلى زمن الدٌنصورات منذ أكثر من   
Turtles are easily recognized by their shell. This 

shell acts like a shield to protect them from 
predators – some turtles can even tuck their head up 

inside their shell 
لى السالحؾ بسهولة من خالل لولعتها و هذه المولعة تعمل عرؾ عتٌمكن ال

بعض السالحؾ ٌمكنها ثنً  إنكدرع لحماٌتها من الحٌوانات المفترسة حتى 
 رإوسها داخل لولعتها
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Just like your bones, a turtle‘s shell is actually part 
of its skeleton. It‘s made up of over 50 bones which 

include the turtle‘s rib (ضلع) cage and spine  
 .(العمود الفمري) 

تماما مثل عظامن فؤن لولعة السلحفاة هً فً الوالع جزء من هٌكلها العظمً و 
عظمة تشمل المفص الصدري و العمود الفمري 50تتكون من   

Contrary to popular belief, a turtle cannot come out 
of its shell The turtle‘s shell grows with them, so it‘s 

impossible for them to grow too big for it 
خالفا لالعتماد السابد ال ٌمكن للسلحفاة إن تخرج من لولعتها حٌث تنمو لولعة 

 السلحفاة معها لذلن من المستحٌل أن تنمو بشكل كبٌر جدا بالنسبة لها 
What a turtle eats depends on the environment it 

lives in. Land dwelling turtles will eat beetles, fruit 
and grass, whereas sea dwellers will eat everything 

from algae (الطحالب) to squid(  الحبار ) and jellyfish 
 (لندٌل البحر) 

على السالحؾ على البٌبة التً تعٌش فٌها فالسالحؾ التً تعٌش  تؤكلهٌعتمد ما 
السالحؾ التً  تؤكلبٌنما  األعشابالخنافس و الفاكهة و  تؤكلسوؾ  األرض

الحبار و لندٌل البحر إلىتسكن البحر كل شًء من الطحالب   
Some turtles are carnivores (meat eaters), others are 
herbivores  (plant eaters) and some are omnivores 



 119 

 (a mixture of the two!). 
عض السالحؾ من الحٌوانات آكلة اللحوم و البعض األخر من الحٌوانات آكلة ب

 األعشاب و بعضها مختلطة التؽذٌة
Turtles  breathe air and lay their eggs on land, 
although many species live in or around water. 

من  العدٌد إنالسالحؾ تتنفس الهواء وتضع بٌضها على األرض بالرؼم من 
حوله أوتعٌش فً الماء   األنواع  

These cold-blooded creatures have  a long life may  
reach to 188 years 

سنة 188السالحؾ من ذوات الدم البارد و تمتلن حٌاة طوٌلة لد تصل إلى   
Sadly, many species of turtle are endangered! 

Threats include loss of habitat, poaching (  الصٌد
) and the illegal pet trade(الجابر األلٌفةتجارة الحٌوانات  ). 

لألسؾ العدٌد من أنواع السالحؾ مهددة باالنمراض و تشمل التهدٌدات التً 
التجارة الؽٌر  طن الذي تعٌش فٌه و الصٌد الجابر وتتعرض لها أما فمدان المو

األلٌفةمشروعة بالحٌوانات   

anaconda facts 
 حمابك عن أفعى االناكوندا
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The anaconda is a semi aqueous ( ًشبه ماب) snake 
found in tropical (ًاالستواب) South 

America. 
 االنكوندا هً ثعبان شبه مابً ٌوجد فً أمرٌكا الجنوبٌة االستوابٌة

When taking into account both weight and length, 
the green anaconda is the largest snake in the world, 

growing up to 9m long and weighing as much as 
227kg. 

ن عند االخذ فً االعتبار الوزن و الطول فؤن االناكوندا الخضراء هً اكبر ثعبا
كٌلو ؼرام   226 إلىو وزنها ٌصل  أمتار 9 إلىفً العالم حٌث ٌصل طولها   

green anaconda is not a poisonous snake and does 
not kill its prey by poisoning through its sting 

من خالل سامة و ال تمتل فرٌستها عن طرٌك السم  أفعىاالناكوندا هً لٌست 
 لدؼة

It wraps around the neck of the prey and 
suffocates(ٌخنك) it 

 إنها تلتؾ حول عنك الفرٌسة و تخنمها

 
 

its mouth wide enough to swallow prey whole – 
which could be large fish wild pigs, small deer 

فمها واسع بما ٌكفً البتالع فرٌسة كاملة و التً ٌمكن أن تكون سمكة كبٌرة أو 
 خنازٌر برٌة أو ؼزال صؽٌر
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zebra facts 
 حمابك عن الحمار الوحشً

 

  
 

Zebra are herbivores (آكلة أعشاب) and spend most of 
their day eating grass, and sometimes leaves, and 

bark (اللحاء), too. 
تمضً معظم ٌومها فً أكل العشب و  الحمٌر الوحشً من آكالت األعشاب و
أٌضاو اللحاء  أحٌانا األوراق  

Zebras are constantly on the move for fresh grass to 
eat and water to drink. they‘ll travel thousands of 
kilometers in search of green pastures where they 

can fill their bellies and quench their thirst! 
حٌث تسافر  و الماء للشرب لعشب الطازجل الحمٌر الوحشٌة تتحرن باستمرار

حٌث ٌمكنهم ملًء بطونهم و  بحثاً عن المراعً الخضراء آالؾ الكٌلومترات
  اء عطشهمإرو
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Zebras are social animals and live together in large 
groups, called herds(لطعان). As they migrate (تهاجر) to 

new feeding grounds,. 
الحمٌر الوحشٌة هً حٌوانات اجتماعٌة و تعٌش سوٌة فً مجامٌع كبٌرة تسمى 

أراضً تؽذٌة جدٌدة إلىالمطعان حٌث تهاجر   
تكون هذه المطعان من آالؾ من األفراد ولد ٌتعاونون مع حٌوانات الرعً لد ت

 األخرى فً رحالتهم مثل الضباء و الحٌوانات البرٌة
Within a herd, zebras tend to stay together in smaller 
family groups, made up of a dominant male, several 
females (called mares‘) and their young When they 

are between one and three years old, males leave to 
join ‗bachelor herds  العزبةالمطعان ‘ (all-male groups), 

where they stay until they‘re old enough and strong 
enough to compete for females 

موعات عابلٌة اصؽر داخل المطٌع تمٌل الحمٌر الوحشٌة إلى البماء معا فً مج
تتكون من ذكر مهٌمن و العدٌد من اإلناث ٌطلك علٌها المهور و صؽارها عندما 
ٌكون عمرهم بٌن سنة و ثالث سنوات ٌؽادر الذكور لالنضمام إلى لطعان العزبة 

حٌث ٌبمون حتى ٌبلؽون من العمر ماٌكفً و هً مجموعات كلها من الذكور  
Their fierce fighting skills and strong social bonds 

help to protect zebras from predators, which include 
lions, leopards, hyenas (الضباع) When under threat, 

these animals form a semi-circle facing the attacker, 
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and prepare to strike if need be. And if one of the 
group is wounded or injured, other zebras will circle 
around and attempt to drive off the hungry attacker. 

All for one and one for all! 
تساعد مهاراتهم المتالٌة الشرسة و الروابط االجتماعٌة الموٌة على حماٌة 

و النمور و  األسودالحمٌر الوحشٌة من الحٌوانات المفترسة و التً تشمل 
و عندما تتعرض للتهدٌد تشكل هذه الحٌوانات نصؾ دابرة تواجه الضباع 

المهاجم و تستعد للهجوم إذا لزم األمر و إذا أصٌب احد أفراد المجموعة فؤن 
 الحمٌر الوحشٌة األخرى ستدور حوله و تحاول طرد المهاجم الجابع .

 الجمٌع للواحد و الواحد للجمٌع
  

Butterfly Facts 
 حمابك عن الفراشة

 
Butterflies are insects that have six legs and three 

separate parts to their body. They have been around 
for over 56 million years. Butterflies have four 
stages in their life cycle. Most butterflies are 

herbivores and only eat plants and leaves 
ً من الحشرات تمتلن ست أرجل و ٌتكون جسمها من ثالث أجزاء الفراشات ه

ملٌون سنة . تمر الفراشة بؤربعة  56منفصلة . و الفراشات كانت موجودة لبل 
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مراحل فً دورة حٌاتها .معظم الفراشات من آكالت األعشاب حٌث تؤكل النباتات 
 و األوراق

a female butterfly lays her eggs, usually on leaves or 
stems of plants. Inside these tiny eggs, caterpillars 

grow 
و داخل هذه  أنثى الفراشة تضع بٌضها عادة على األوراق أو سٌمان النباتات

 البٌوض الصؽٌرة تنمو الٌرلات . 
Once ready, the caterpillar leaves its egg home and 

enters the big outside world! 
مستعدة فؤن الٌرلة تؽادر البٌضة التً تعتبر كمنزل لها و تدخل  عندما تصبح

 العالم الخارجً الواسع
 

 
most adult butterflies only live for 15 – 29 days. 

 معظم الفراشات البالؽة تعٌش من 15 إلى 29 ٌوم
Some predators that go after butterflies 

include wasps(الدبابٌر), flies (الذباب), frogs, spiders, 
and birds 

المفترسون الذٌن ٌهاجمون الفراشات هم الدبابٌر و الذباب و الضفادع و 
 العناكب و الطٌور

One of the best ways that butterflies protect 
themselves is by using their wings. 

أجنحتهاشة نفسها هً استخدام االطرق التً تحمً بها الفر أفضلواحدة من   

https://www.coolkidfacts.com/wasp-facts-for-kids/
https://www.coolkidfacts.com/frog-and-toad-facts-for-kids/
https://www.coolkidfacts.com/bird-facts/
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Besides using them to fly away from threats or 
things that are trying to harm them, butterflies have 
adapted to have wings that provide camouflage in 

their surroundings. 
باإلضافة إلى استخدامها للهروب بعٌدا من التهدٌدات و األشٌاء التً تحاول 

توفر التموٌه فً محٌطها أجنحةإٌذابها فؤنها تكٌفت لتكون لها   
These wings even have patterns on them that mimic  

 .other large animals, like owls (التموٌه )
ثل البومهذه األجنحة علٌها أنماط تحاكً الحٌوانات الكبٌرة األخرى م  

 

Dolphins Facts 
 حمابك عن الدولفٌن

 

 
dolphins are marine mammals (الثدٌٌات البحرٌة) that live 

in tropical oceans and oceans with 
mild temperatures around the world. 

هً من الثدٌٌات البحرٌة تعٌش فً المحٌطات االستوابٌة و المحٌطات  فٌنالالد
. لحرارة المعتدلة حول العالمذات درجات ا  

These beautiful creatures have a short thick beak 
and a curved mouth, giving the appearance that they 

https://www.coolkidfacts.com/owl-facts-for-kids/
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are always smiling. They are usually grey in colour, 
and measure around two to four meters in length. 

ها منمار لصٌر و سمٌن و فم منحنً مما ٌعطً مظهراً هذه المخلولات الجمٌلة ل
 إلىانها تبتسم دابماً وهً عادة ما تكون رمادٌة اللون و ٌبلػ طولها من مترٌن 

أمتار أربعة  
dolphins  are Social creatures travel in groups , of 
around 10-15. In these groups they play and hunt 

together, as well as cooperate to raise young 
dolphin calves and help each other 

و فً  15إلى  10الدالفٌن مخلولات اجتماعٌة تسافر فً مجموعات من حوالً 
هذه المجموعات ٌلعبون و ٌصطادون معاً و كذلن ٌتعاونون لتربٌة صؽار 

 الدالفٌن و مساعدة بعضهم البعض
 

 
  

Although they live underwater, dolphin must come 
up to the surface to breath air . It breathes through 
what‖s called a  ―blowhole ثمب―, a hole at the top of 
its head. These clever creatures can open this hole 
when inhaling (الشهٌك) and exhaling (الزفٌر) out of the 
water, and close it when below the ocean surface. 
They can hold their breath underwater for around 

seven minutes. 
 على الرؼم من ان الدالفٌن ٌعٌشون تحت الماء ٌجب أن ٌصعد الدلفٌن إلى



 127 

السطح الستنشاق الهواء حٌث ٌتنفس من خالل ما ٌسمى ثمب فً أعلى رأسه  
ح هذا الثمب عند االستنشاق و الزفٌر خارج ٌمكن لهذه المخلولات الذكٌة فت 

الماء و إؼالله عندما تكون تحت سطح المحٌط وكذلن ٌمكنهم حبس أنفاسهم 
 ً  تحت الماء لمدة سبع دلابك تمرٌبا

dolphins are kings of communication! They send 
each other messages in different ways 

they squeak (صرٌر) and whistle (صفٌر) and also use 
body language, leaping out of the water, and butting  

 their head (ٌنطح ) 
الدالفٌن ملون فً التواصل    

ٌرسل الدالفٌن رسابل بعضهم لبعض بطرق مختلفة حٌث ٌصدرون صرٌر و 
 صفٌر و ٌستخدمون لؽة الجسد حٌث ٌمفزون من الماء و ٌنطحون رإوسهم 

These magnificent mammals also produce high-
pitched clicks ( وتنمرات عالٌة الص ) to 

help them navigate (التنمل) and find food – a process 
called ―echolocation تحدٌد المولع بالصدى―.When the 

clicking sounds hit an object in the water – such as a 
rock or fish – they bounce (ترتد) back to the dolphin 
as echoes (أصداء). From this, the dolphins can work 

out the location, size and shape of the object. 
صوت لمساعدتها على التنمل و تصدر هذه الثدٌٌات الرابعة نمرات عالٌة ال

تضرب العثور على الطعام وهً عملٌة تسمى تحدٌد المولع بالصدى و عندما 
أصوات النمر شٌباً ما فً الماء مثل صخرة أو سمكة فؤنها ترتد إلى الدولفٌن 

   و من هذا ٌمكن للدالفٌن تحدٌد مولع وحجم و شكل الكابن أصداءمثل 
Dolphins  are Carnivores (آكالت اللحوم) they eat mostly  

fish . 
 الدالفٌن من آكالت اللحوم حٌث ٌؤكلون السمن

dolphins are not classed as endangered However, 
illegal hunting, fishing nets and pollution is a threat 

to them 
ال ٌتم تصنٌؾ الدالفٌن على إنها مهددة باالنمراض و مع ذلن فؤن الصٌد الؽٌر 

 لانونً و شبان الصٌد و التلوث ٌشكل تهدٌدا لها
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Lion facts 
 حمابك عن االسد

 

 
 

Lions usually live in groups of 10 or 15 animals 
من الحٌوانات15إلى  10تعٌش األسود فً مجموعات تتكون من   

An adult male‘s roar can be heard up to 8km away 
كٌلومترات 8ٌمكن سماع زبٌر الذكر البالػ لمسافة تصل إلى   

A female lion needs 5kg of meat a day. A male needs 
7kg or more a day. 

كٌلو  7كٌلوؼرامات من اللحم ٌومٌاً و ٌحتاج الذكر إلى  5تحتاج أنثى األسد إلى 
 ؼرامات أو أكثر فً الٌوم

Lions go on the hunt for food mostly from dusk till 
dawn. Female lions do 85-90% of the hunting, while 

the male lions protect them. 

د فً البحث عن الطعام فً الؽالب من الؽسك حتى الفجر حٌث تموم تذهب األسو
% بٌنما تموم الذكور بحماٌتها 95إلى  85أنثى األسود بالصٌد بنسبة   
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In the wild, lions live for an average of 12 years and 
up to 16 years. They live up to 25 years in captivity 

عاماً و هم ٌعٌشون إلى ما  16عاماً و حتى  12ة بمعدل تعٌش األسود فً البرٌ
عاماً فً األسر 25ٌصل   

 
Often known as the ‗king of the jungle‘, most lions 

actually live in the savannah or grasslands. 
ؼالبا ما ٌعرؾ األسد بملن الؽابة تعٌش معظم األسود فً السفانا أو األراضً 

 العشبٌة
 Lions run at a speed of up to 81kmph. 

ساعة  ⧵ كم  81تجري األسود بسرعة تصل إلى   
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. Lions hunt large animals such as zebra and 

wildebeest. 
 تصطاد األسود الحٌوانات الكبٌرة مثل الحمار الوحشً و الحٌوانات البرٌة

 

ladybird facts 
 حمابك عن الدعسولة

 

 
 

 Ladybird  Mostly carnivores 
 الدعسولة من الحٌوانات آكالت اللحوم

 Its Body length: Up to 1cm 
سم 1طول جسمها   
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ladybird  lives Around one year or two years 
maximum 

 تعٌش الدعسولة سنة واحدة أو سنتٌن كحد ألصى
farmers love ladybird because they eat aphids 

 and other plant-eating (حشرات المن) 
Pests ( اآلفات). ladybird can eat – in it‘s year-long life, 

more than 5000 aphids! 
The ladybird‘s bright colours act as an important 
defence mechanism, warning animals they‘d best 

not eat them. When threatened, they secrete (تفرز) an 
oily, yellow fluid (سابل) from joints ( المفاصل)  in their 
legs – and their colouring acts a reminder to any 

predators who‘ve eaten their kind before that they 
taste disgusting! 

تعمل ألوان الدعسولة الزاهٌة كآلٌة دفاع مهمة حٌث تحذر الحٌوانات من انه 
من  سابال زٌتٌا اصفر بإفرازلها و عندما تتعرض للتهدٌد تموم من األفضل أال تؤك

دعسولة من لبل  أكلعلى تذكٌر أي مفترس  ألوانهاو تعمل  أرجلهاالمفاصل فً 
  بان طعمها ممزز

  

 
 

The ladybirds  have another trick to avoid danger 
they remain still and pretend to be dead. Birds are 
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The ladybirds  main predators, but they also fall 
victim to frogs, wasps (الدبابٌر), spiders . 

الدعسولة لدٌها حٌلة أخرى لتجنب الخطر حٌث تبمى ثابتة و تتظاهر بالموت و 
تعتبر الطٌور هً من المفترسات الربٌسٌة للدعسولة و لكنها تمع أٌضا ضحٌة 

بللضفادع و الدبابٌر و العناك  
Ladybirds lay their eggs in clusters (مجموعات) or rows 

on the underside of a leaf, usually where aphids 
 have gathered (حشرة المن)

تضع الدعسولة بٌضها فً مجموعات أو صفوؾ على الجانب السفلً للورلة 
 وعادة فً مكان تجمع حشرة المن

 
 

when the weather turns colder in autumn, Ladybirds 
look for a warm, secluded (منعزل) place to hibernate 
 such as in rotting logs, under rocks or even , (للسبات)
inside houses. They like to group together, too, and 
these hibernating colonies(مستعمرات فً فترة السبات) can 

sometimes contain thousands of ladybirds! 
برودة فً الخرٌؾ فان الدعسولة تبحث عن مكان  أكثر سعندما ٌكون الطم

حتى  أوتحت الصخور  أوالمتعفنة   األشجارللسبات مثل جذوع و منعزل  دافا
تحتوي هذه المستعمرات فً  إنٌحبون التجمع معا و ٌمكن  إنهم.  داخل المنازل

  هامن ؾاآلالعلى  أحٌانافترة السبات 
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Camels facts 
 حمابك عن الجمال

 

 
 

Camels have been domesticated(دجن) by humans for 
thousands of years. Used mostly for transport or to 

carry heavy loads, they also provide a source of 
milk, meat, and hair/wool. 

لام البشر بتدجٌن الجمال منذ آالؾ السنٌن و تستخدم فً الؽالب لنمل الحموالت 
 الثمٌلة كما انه توفر مصدرا للحلٌب و اللحوم و الشعر و الصوؾ
Camels live on average for 40 to 50 years. 

سنة 50 إلى 40ٌعٌش الجمل بمعدل   
Camels are capable of running as fast as 65 km/h  

for a short period of time, and can maintain a speed 
of around 40 km/h. 

ساعة لفترة لصٌرة من الزمن و ⧵ كم  65تستطٌع الجمال الركض بسرعة 
ساعة⧵ كم   40ٌمكنه الحفاظ على سرعة تبلػ حوالً   
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Camels do not actually hold liquid water in their 
humps. The humps contain fatty tissue (األنسجة الدهنٌة) 
reserves, which can be converted to water or energy 

when required. They can survive up to six months 
without food or water by using up these fatty stores. 

ن األنسجة ممال بالماء فً سنامها بل ٌحتوي السنام على مخزون ال تحتفظ الج
الدهنٌة و التً ٌمكن تحوٌلها إلى ماء أو طالة عند الحاجة . ٌمكن للجمال البماء 
على لٌد الحٌاة لمدة تصل إلى ستة أشهر بدون طعام أو ماء عن طرٌك استهالن 

 هذا المخزون الدهنً
 
 

 
 

Camels are well suited to the hot sandy deserts they 
roam in. Their thick coat insulates them from heat 

and also lightens during summer to help reflect heat. 
الجمال مناسبة تماما للصحاري الرملٌة الحارة التً تتجول فٌها فؽالفها السمٌن 

الحرارةٌعزلها عن الحرارة و ٌخفؾ خالل الصٌؾ للمساعدة فً عكس   
A camels long legs help its body to be high from the 
hot desert surface and a pad of thick tissue raises 
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the body slightly when the camel sits so cool air can 
pass underneath. 

تساعد األرجل الطوٌلة للجمل على أن ٌكون جسدها مرتفعاً عن سطح الصحراء 
ر كما إنها تمتلن وسادة من األنسجة السمٌكة ترفع الجسم للٌال عندما الحا

 ٌجلس الجمل حتى ٌمر الهواء البارد من تحتها
A large camel can drink around 30 gallons (113 
liters) in just 13 minutes, making them able to 

rehydrate (الترطٌب) faster than any other 
mammal. 

دلٌمة فمط  13لتر ( فً 113جالوناً ) 30للجمل الكبٌر أن ٌشرب حوالً  ٌمكن
 مما ٌجعله لادراً على إعادة الترطٌب أسرع من أي حٌوان ثدي آخر

 

 
 

Long eyelashes, ear hair, and closable nostrils 
 keep sand from affecting the camel, while (خٌاشٌم)

their wide feet help them move without sinking into 
sand. 

تمنع الرموش الطوٌلة وشعر األذن و األنؾ المابل للؽلك الرمال من التؤثٌر على 
 الجمل بٌنما تساعد ألدامهم الواسعة على التحرن دون االنؽماس فً الرمال
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Anteater Facts 
 حمابك  عن آكل النمل

 

 
 

Most animals are messy eaters, but not the anteater.  
Anteaters eat ants. They never destroy ant hills, but 

carefully take off the top portion of the hill. Then 
they stick their long snouts (خرطوم) into 

the ant hills and lap up (لعك) thousands of ants with 
their sticky tongues. 

النمل ٌؤكل  آكلو لكن  و لٌست آكلة للنمل.  التؽذٌةالحٌوانات مختلطة معظم 
النمل . هم ال ٌدمرون تالل النمل و لكنهم ٌزٌلون بعناٌة الجزء العلوي من التل 

 بؤلسنتهمالنمل  آالؾالطوٌلة فً تالل النمل و ٌضعون  خطومهمثم ٌلصمون 
 الالصمة

Anteaters have to work quickly because those ants 
have stings that hurt. Anteaters spend just a minute 
or two in an ant hill before moving on. Because they 
don‘t destroy the ant hills, they can come back for 

another snack later. 
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ٌجب أن ٌعمل آكل النمل بسرعة الن هإالء النمل لدٌهم لسعات مإلمة. ٌمضً 
أو دلٌمتٌن فمط فً تل النمل لبل المضً لدماً وهم ال ٌدمرون  آكل النمل دلٌمة 

 تالل النمل و ذلن للعودة إلٌها الحما و تناول وجبة أخرى 
Ant eaters live in Central and South America 

 ٌعٌش آكل النمل فً أمرٌكا الوسطى و الجنوبٌة
There are four species of anteaters. 

ن حٌوان آكل النملتوجد أربعة أصناؾ م  
Silky anteaters are the size of a squirrel; giant 

anteaters can be 7 feet long. 
آكل النمل الحرٌري ٌكون بحجم السنجاب بٌنما ٌصل طول آكل النمل العمالق إلى 

ألدام 7  

 

 

لوي و سرٌع  أذنهذا الحٌوان له إمكانٌة أحسن فً شم الرابحة و عصب 
شهور وتلد كل مرة واحد فمط حٌث  6حوالً  األنثىؽرق حمل التكٌؾ . ٌست

شهور وٌبمى مع أمه للتعلم منها البحث عن  3ٌمسن الولد بظهر األم لمدة 
أسبوعا وبعد ذلن ٌخرج للبحث عن الطعام  12-10الطعام لمدة تتراوح من 

 بنفسه وشرب الماء من أوراق األشجار

Anteater  mainly feeds on ants and termites ( النمل
 but also it attacks bees nests to eat honey ,(األبٌض
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طعام آكل النمل الربٌسً هو النمل و النمل األبٌض ولكنه فً بعض األحٌان 
 ٌهاجم أعشاش النحل ألكل العسل

Anteaters are ―edentate بال أسنان,‖ which means they 
have no teeth.  

ناأسناآكل النمل ال ٌمتلن   

An anteater‘s tongue is about 2 feet long and very 
thin. It looks like a long piece of spaghetti. 

لدم و ٌكون نحٌفا جدا حٌث ٌبدوا و كؤنه  2ٌبلػ طول لسان آكل النمل حوالً 
 لطعة كبٌرة من االسباكتً

Moles Facts 

 حمابك عن الخلد

 

Gardeners usually don‘t like moles very much 
because they dig holes and tunnels 

in the yard, but moles are kind of cute! These little 
animals are 

about the size of squirrel. They‘re usually brownish 
gray to black and they live 
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in North America, Europe, Asia and even parts of 
Africa. There are no moles in Ireland. 

 األنفاقٌحفرون الثموب و  ألنهمالخلد كثٌرا  اتنٌون حٌوانٌحب البستا عادة ال
وعادة  .هذه الحٌوانات تكون بحجم السنجابفً الفناء لكن الخلد حٌوان لطٌؾ 

أوروبا الشمالٌة و  أمرٌكااسود وهم ٌعٌشون فً  إلىٌكون لونها رمادي بنً  ما
أفرٌمٌا وال توجد حٌوانات الخلد فً اٌرلندا من  أجزاءفً و حتى  آسٌاو    

Moles look a little like mice or squirrels but they‘re 
not rodents (الموارض).  

من الموارضالسناجب و لكنها لٌست  أوتبدو حٌوانات الخلد مثل الفبران   

They love to eat bugs (الحشرات) and Their favorite food 
is worms( الدٌدان). One mole can eat over 50 pounds of 
worms in one year. Moles also eat ants, spiders and 

grubs(الٌرلات) 

الحشرات و طعامها المفضل الدٌدان حٌث ٌستطٌع  أكلحٌوانات الخلد تحب 
رطال من الدٌدان فً عام واحد كما تؤكل  50من  أكثر أكلحٌوان خلد واحد 
و الٌرلات وانات الخلد النمل و العناكبحٌ  

 

Moles have curved front paws and claws that dig like 
shovels. They build long tunnels and underground 

homes. 
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منحنٌة تحفر مثل المجرفة وهم  أمامٌةو مخالب  ألدامتمتلن حٌوانات الخلد 
تحت األرض طوٌلة و منازل أنفاقٌبنون   

Moles can dig up to 18 feet in one hour 

لدم تحت األرض خالل ساعة واحدة 18ما ٌمارب ٌمكن لحٌوان الخلد حفر   

Moles have a good sense of smell, but they don‘t see 
very well. In fact, their eyes are hard to find because 

they‘re very small and covered in fur. 
حٌوانات الخلد بحاسة شم جٌدة لكنها ال ترى جٌدا الن عٌونها صؽٌرة تتمتع 

 جدا و مؽطاة بالفراء
Moles don’t hibernate. They work all year round to catch 

food. 
السبات فهم ٌعملون على مدار السنة الصطٌاد الطعامال تدخل حٌوانات الخلد   

These little animals paralyze worms and insects with 

poison in their saliva. Then 

they store the insects in an underground room to eat later. 
تشل هذه الحٌوانات الصؽٌرة الدٌدان و الحشرات بسم فً لعابها ثم ٌمومون 

 بتخزٌن الحشرات فً ؼرفة تحت األرض لتناولها الحما 
Moles have twice as much blood as other mammals and 

they have more oxygen in their blood, which helps them 

breathe and live underground. 
ٚ ٌذ٠ٙب  األخشٜرّزٍه ح١ٛأبد اٌخٍذ ظؼف و١ّخ اٌذَ اٌّٛجٛدح فٟ اٌضذ١٠بد 

فٟ دِٙب ِّب ٠غبػذ٘ب ػٍٝ اٌزٕفظ ٚ اٌؼ١ؼ  رحذ  األٚوغج١ٓو١ّخ اوجش ِٓ 

 األسض

Moles usually have litters with 2 to 6 babies. The babies 

can take care of 

themselves when they are only one month old. 

ِٓ األغفبي ٠ّٚىٓ ٌألغفبي االػزٕبء ثأٔفغُٙ  6إٌٝ  2ػبدح ِب رٍذ أٔضٝ اٌخٍذ ِٓ 

 ػٕذِب ٠جٍغْٛ ِٓ اٌؼّش ؽٙشا ٚاحذا فمػ

 

The Earth Pigs Facts 
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 حمبئك ػٓ خٕبص٠ش االسض
 

 
 

These animals do look a little bit like pigs. They have 
long snouts ( ومخطم ) and rounded bodies. But, they 

also have ears like a rabbit and a tail like a kangaroo. 
هذه الحٌوانات الى حد ما الخنازٌر حٌث لدٌها انؾ طوٌل و أجساد تشبه 

   و ذٌل مثل الكنؽر األرنبثل و آذان ممستدٌرة 
These mixed-up creatures live in central and 

southern Africa. To escape the heat, they spend their 
days lounging (ٌسترخً أو ٌتسكع) underground in cool, 
dark burrows (جحور). At night, they come out to dine 
on their favorite food—termites ( األبٌضالنمل  ) . they use 
their sharp claws(مخالب) and shovel-like paws to dig 

through termite hills . Then, their long, skinny 
tongues lap up (تلعك) millions of termites. 

أفرٌمٌا و للهروب من  و الجنوب تعٌش هذه الحٌوانات المختلطة فً وسط
و مظلمة و فً  ضون أٌامهم مسترخٌن تحت األرض فً جحور باردةالحرارة ٌم

تستخدم خنازٌر  األبٌضاللٌل ٌخرجون لتناول طعامهم المفضل و هو النمل 
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ثم  األبٌضؾ للحفر عبر تالل النمل ٌمخالبها الحادة الشبٌهة بالمجار األرض
األبٌضالنمل من الطوٌلة النحٌلة مالٌٌن  ألسنتهمتلتهم   

 

 
 

Earth pigs can close their nostrils to keep out dirt and bugs 

while they dig. 

 ٠ّىٓ ٌخٕبص٠ش األسض أْ رغٍك فزحبد أفٙب ٌزجٕت األٚعبخ ٚ اٌجك أصٕبء اٌحفش
Their thick skin protects them from termite and ant 

bites.  
 جلدهم السمٌن ٌحمٌهم من لدؼات النمل األبٌض

Earth pigs are powerful diggers. They can build a big 
burrow in 5 to 20 minutes. 

دلٌمة 20إلى  5خنازٌر األرض حفارات لوٌة حٌث ٌمكنها بناء جحر كبٌر خالل   
Other animals like to live in old Earth pigs burrows. 

 الحٌوانات األخرى تحب أن تعٌش فً الجحور المدٌمة لخنازٌر األرض
Earth pigs have sticky tongues, which help them 

catch bugs. 
 تمتلن خنازٌر األرض السنة لزجة تساعدها على التماط الحشرات

Earth pigs have excellent hearing and their long ears 
allow them to hear 

tiny sounds, such as termites under the ground. 
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بسمع ممتاز و تسمح لها آذانها الطوٌلة بسماع األصوات تتمتع خنازٌر األرض 
 الصؽٌرة مثل النمل األبٌض تحت األرض

Earth pigs usually have only one baby at a time. The 
baby is born in a den (عرٌن) 

and mother takes care of it for up to one year. 
ط فً كل مرة حٌث ٌولد فً وكر عادة ما ٌكون لدى خنزٌر األرض طفل واحد فم

 و تعتنً به األم لمدة تصل إلى عام واحد

Sloth Bear Facts 
 حمابك عن الدب الكسالن

 
 

The Sloth Bear is a bear that lives in India and Sri 
Lanka. 

 ٌعٌش الدب الكسالن فً الهند و سرٌالنكا
Sloth Bears have long and shaggy black fur, but its 

fur can also be brown. On its chest it 
has a white or yellow mark, which is shaped like an 

Y or V. They have big feet with long 
claws.  

 ٌمتلن الدب الكسالن فرواً اسود طوٌال و أشعثا و لكن فرابه ٌمكن أن ٌكون بنٌاً 
  ً شكل حرؾ صفراء على أوبٌضاء و على صدره عالمة  أٌضا  
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لدٌهم ألدام كبٌرة بمخالب طوٌلة  و     Y أو V  

 
 

Sloth Bears eat insects, like for example termites. 
But they also eat fruit, honey, eggs, and 

also meat 
ٌؤكل حٌوان الكسالن الحشرات مثل النمل األبٌض كما ٌؤكل الفاكهة و العسل و 

 البٌض و اللحوم أٌضا
Female Sloth Bears usually have 1-2 babies,  
sometimes 3. Young Sloth Bears stay with 

their mother for 2-3 years. In captivity (األسر) they can 
live to be 40 years old. 

أطفاال 3طفل و أحٌانا  2إلى  1عادة ما تلد أنثى دب الكسالن من   
سنوات . ٌمكن أن  3إلى  2ا لمدة تتراوح من تبمى الدببة الصؽٌرة مع أمهحٌث 

ً  40ٌعٌش الدب الكسالن فً األسر حتى ٌبلػ من العمر    عاما
Sloth bear adults can weigh from 120-130 pounds 

and measure from 60-70 inches in length. 
رطال و ٌصل لٌاس طوله من  130 إلى 120ٌزن الدب الكسالن من  أنٌمكن 

. بوصة 70 إلى 60  
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Sloth bears are mostly nocturnal (ًلٌل). They sleep 

during the day and they look for food at night.  
النهار و ٌبحث عن الطعام  أثناءالدب الكسالن هو فً الؽالب لٌلً حٌث ٌنام 

اللٌل أثناء  

 
 

Sloth bear is Slow and deep sleep during the winter 
الشتاء أثناءلكسالن بطًء و ٌنام بعمك الدب ا  

Sloth bears are usually shy, but they will attack if 
frightened  they are wild animals. 

و لكنه ٌهاجم إذا شعر بالخوؾ ألنه من الحٌوانات  بطبعه الدب الكسالن خجوال
 البرٌة

Other bears, tigers and leopards all prey on (تفترس) 
sloth bears  

 الدببة األخرى و النمور و الفهود تعد من المفترسات للدب الكسالن 
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Beaver Facts 
 حمابك عن المندس

 

 
The beaver is mainly a nocturnal animal 

 المندس هو فً األساس حٌوان لٌلً
Beavers are large rodent 

الكبٌرة المندس هو من الموارض  
The beaver is dark brown. It has a tail that looks like 

a paddle. A typical beaver can weigh about 30-60 
pounds, so a really big 

beaver could weigh almost as much as you! The tail, 
is very thick, will 

cause a loud SPLASH when the beaver dives into 
water. The beaver also has huge front teeth. 
ٌزن  أنالمندس هو حٌوان لونه بنً ؼامك و له ذٌل ٌشبه المجداؾ . ٌمكن 

أن ٌزن رطال لذا فؤن المندس الكبٌر ٌمكن  60 إلى 30المندس النموذجً حوالً 
رشاشاً صاخبا عندما ذٌل سمٌن جداً ٌسبب  ٌمتلن المندسمن و زنن   ما ٌمرب

.أمامٌة ضخمة  ٌمتلن أسنانا و .ٌؽطس المندس فً الماء  
Beavers are very good swimmers and like to live in 

streams and lakes with trees, or on banks. 
المنادس سباحون ماهرون و ٌحبون العٌش فً الجداول و البحٌرات مع األشجار 

 أو على ضفاؾ األنهار
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 Beavers are herbivores(آكلة للنباتات) only eat plants. 
Beavers like to eat a few different kinds of trees, 

including aspen(الحور), maple (المٌمب), willow(الصفصاؾ). 
Beavers also eat bark and small twigs, and store 

small sections of logs underwater near their lodge to 
eat later. 

ان ٌؤكلوا أنواعا مختلفة من  حب المنادسٌؤكلون النباتات فمط . حٌث ٌ المنادس
 األشجار مثل الحور و الصفصاؾ و المٌمب

 

 
 

ٌؤكل المنادس أٌضا اللحاء و األؼصان الصؽٌرة و ٌخزنون ألساما صؽٌرة من 
 جذوع األشجار تحت الماء بالمرب من منازلهم لتناول الطعام الحما

The beaver has a good sense of hearing, smell, and 
touch. It has poor eyesight, but does have a set of 
transparent eyelids(جفون شفافة) which allow them to 

see under water. 
ٌتمتع بحاسة سمع و شم و لمس الجٌدة و لدٌه ه لكنالمندس ضعٌؾ البصر و 

 مجموعة من الجفون الشفافة التً تسمح له بالرإٌة تحت الماء 
A beaver can stay under water for up to 15 minutes. 

دلٌمة 15 تصل الى ٌستطٌع المندس ان ٌبمى تحت الماء لمدة  
Beavers mostly sleep during the day and are awake 

at night, when you are sleeping . 
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 But, they are sometimes seen during the day. 
النهار و تستٌمظ فً اللٌل عندما تكون نابما لكن  أثناءتنام المنادس فً الؽالب 

. النهار أثناء أحٌاناٌمكن رإٌتهم   
Families of beavers, live together. In a family there 

are parents, yearlings (big kids), and kits (little kids). 
ال الكبار عابالت المنادس تعٌش معا حٌث ٌوجد فً األسرة  األب و األم و األطف

. الصؽار األطفالو   
Beavers can live up to 24 years in the wild. 

عاما فً البرٌة 24ٌمكن أن تعٌش المنادس حتى   
Beavers usually have one mate for life Once a 
beaver is two-years-old, it leaves the family. 

جرد أن ٌبلػ المندس عادة ما ٌكون للمندس زوجة واحدة مدى الحٌاة و بم
  عامٌن فانه ٌؽادر عابلته .

 In beaver years, being two is a lot like being old 
enough to go to college. 

 إلىحد كونن لادرا للذهاب  إلىكبٌرا  تكون فلدى المنادس كون عمرن عامٌن
. الكلٌة  

 
 

Beavers like to keep themselves busy, they are 
prolific(ؼزٌر االنتاج) builders during the night.  

 ٌحب المنادس أن ٌظلوا مشؽولٌن فهم بناة ؼزٌري اإلنتاج أثناء اللٌل
animals, like bears, wolves, lynx (الوشك), and 

otters(ثعالب الماء), like to eat young beavers for dinner. 
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They also face danger from fishers, who fish near 
their homes. 

تحب أن تؤكل المنادس  الحٌوانات مثل الدببة و الذباب و الوشك و ثعالب الماء
كما ٌواجهون خطرا من الصٌادٌن الذٌن ٌصطادون بالمرب من منازلهم الصؽٌرة  

Facts about Weasel 
 حمابك عن ابن العرس

 

 
Weasels are small, nimble mammals . They can be 
found all across the world except for Antarctica, 

Australia, and neighbouring islands. 
 أنحاءو ٌمكن العثور علٌها فً كل الصؽٌرة الرشٌمة  ابن العرس من الحٌوانات

المارة المطبٌة الجنوبٌة و استرالٌا و الجزر المجاورة باستثناءالعالم   

Weasels live to 2 – 3 years in the wild and  to 10 
years in captivity. 

األسرسنوات فً  10سنوات فً البرٌة و  3إلى  2ٌعٌش ابن العرس حوالً   

Weasels vary in length from 17 to 22 centimeters 
females being smaller than the males. Their tails 

may be from 3.5 to 5.2 centimeters long; The 
average weasel weighs about 200 grams 

http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-antarctica/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-australia/
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سم و تكون اإلناث اصؽر من الذكور  22إلى  17تختلؾ أطوال ابن العرس من 
سنتٌمتر كما ٌبلػ متوسط وزن ابن  5,2إلى  3,5ح طول ذٌولها من و لد ٌتراو

ؼرام 200العرس حوالً   

Weasels have brown to yellow-brown fur with paler 
fur on the belly (البطن). The tip (طرؾ) of the tail is often 
black. Many weasels grow white fur in the winter, but 

the tip of the tail remains black. 

بنً مع فرو شاحب على البطن . ؼالبا ما  -اصفر إلىابن العرس له فراء بنً 
ٌكون طرؾ الذٌل اسود  و ٌنمو للعدٌد من ابن العرس فروا ابٌضا فً الشتاء 

 لكن طرؾ الذٌل ٌظل اسود

 

Weasels are active in both winter and summer; they 
do not hibernate. 

 ٌكون ابن العرس نشطا فً الشتاء و الصٌؾ و ال ٌدخل السبات

Depending on the climate and season, they may 
display nocturnal (لٌلٌا) or diurnal (نهارٌا) behavior. 

لد ٌظهر ابن العرس سلوكا لٌلٌا أو نهارٌا اعتمادا على المناخ و الموسم  

http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-winter/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-summer/
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weasels are solitary animals that live for themselves 
in the wild. 

 ابن العرس من الحٌوانات المنعزلة التً تعٌش لنفسها فً البرٌة

They‘re skilled climbers, swimmers and runners. 

 ابن العرس متسلمون ماهرون و سباحون و عداءون .

Weasels are ferocious predators. Their senses of 
sight, smell and hearing are acute, their hunting 
instinct is keen, and they are active, aggressive 

 .and quick (عدابً)

الحٌوانات المفترسة الشرسة و لدٌهم حاسة بصر و شم و سمع  ابن العرس من
و ؼرٌزة الصٌد لدٌهم شدٌدة وهم نشٌطون وعدابٌون و سرٌعونحادة   

Weasels are carnivores who eat meat 

 حٌوانات ابن العرس من آكالت اللحوم 

They eat small mammals ( الثدٌات ) (like mice, 
squirrels, rabbits, and hares), birds, frogs, lizards, 

insects, carrion (dead meat that they find). 

و هم ٌؤكلون الثدٌات الصؽٌرة مثل الفبران و السناجب و األرانب و األرانب  
 البرٌة  و الطٌور و الضفادع و السحالً و الحشرات و الجٌؾ 

Their long slender bodies enable them to follow their 
prey into burrows. 

 .أجسادهم الطوٌلة النحٌلة تمكنهم من متابعة فرابسهم فً الجحور

http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-mice/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-squirrels/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-rabbits/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-hares/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-frogs/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-lizards/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-insects/
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Weasels often kill more prey than they can eat, 
storing the overkill for later consumption 

أن ٌؤكل و ٌخزن الفابض ستطٌع مما ٌ أكثرمتل ابن العرس فرٌسة ما ٌؼالبا 
 الستهالكه الحما

Male weasels mate with multiple females and do not 
provide parental care. Most species have a single 

infant per year. 

تتزوج الذكور عدة إناث و ال تمدم الرعاٌة لصؽارها و عادة ما تضع اإلناث 
 صؽٌر واحد كل سنة

Young Weasels develop remarkably quickly and are 
not only weaned (ٌفطم) by the time they are two 

months old, but are also able to hunt small prey and 
will leave their mother within the next few weeks to 

establish a territory (اللٌم) of their own. 

ٌنمو ابن العرس الصؽٌر بسرعة ملحوظة و ال ٌتم فطامه فمط عند بلوؼه 
هرٌن من العمر و لكنه ٌكون لادرا أٌضا على اصطٌاد الفرٌسة الصؽٌرة و ش

 ٌترن والدته فً ؼضون األسابٌع الملٌلة المادمة إلنشاء منطمة خاصة به
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Despite their fast and dexterous (البراعة) nature, the 
small size of Weasels means that they are preyed 
upon by a number of different predators. Birds of 

Prey such as owls, hawks (الصمور) and eagles (النسور) 
that are able to spot them from high in the sky are 
the most common predators of the weasel, along 

with foxes and snakes. 

بالرؼم من طبٌعتها السرٌعة و براعتها فان صؽر حجم حٌوان ابن العرس ٌعنً 
كالطٌور  عددا من الحٌوانات المفترسة المختلفة تموم بمهاجمتها و افتراسها إن

سماء الجارحة مثل البوم و الصمور و النسور المادرة على رصدها من أعلى ال
وهً أكثر الحٌوانات المفترسة شٌوعا لدى ابن العرس إلى جانب الثعالب و 

 األفاعً

weasel is the world‘s smallest mammalian carnivore  

  ابن العرس هو اصؽر الثدٌٌات آكلة اللحوم فً العالم

Weasels often prey on animals larger than 
themselves. 

نات اكبر من حجمهٌفترس ابن العرس حٌوا  

 

 

 

 

 

 

 

http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-owls/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-hawks/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-eagles/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-foxes/
http://justfunfacts.com/interesting-facts-about-snakes/
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Owl Facts  

 حمابك عن البومة
 

 

If you’ve ever seen this nighttime animal before, you 
know that the owl has big eyes and makes  

 unique ―hoot  صٌاح‖ sound. 

عٌون  الدٌه ةإذا كنت لد رأٌت هذا الحٌوان اللٌلً من لبل فؤنت تعلم بان البوم
ة و تصدر صوت ممٌز ال نضٌر له كبٌر  

Owls can be found in all different types of 

habitats (ث١ئخ), and every continent (لبسح) except Antarctica 

 .of owls (أصٕبف)contains species (اٌمبسح اٌمطج١خ اٌجٕٛث١خ)

خ اٌجٕٛث١خ فٟ ج١ّغ اٌمبساد ثبعزضٕبء اٌمبسح اٌمطج١ خ٠ّىٓ اٌؼضٛس ػٍٝ اٌجِٛ  
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Owls are nocturnal (ٍٟ١ٌ) and prefer to stay awake and be 

active at night. 

فٟ ا١ًٌٍ خىْٛ ٔؾطرٚ  خفعً اٌجمبء ِغز١مظرِٓ اٌح١ٛأبد ا١ٍ١ٌٍخ ح١ش  خاٌجِٛ  

 
 

Most owls do not go through the trouble of making 
their own nest – they just use an old tree cavity or 

another‘s bird‘s old nest. 
ستخدم تجوٌؾ شجرة ت إنهاحٌث  العش خاص به امر بمشمة صنعهتال  ةالبوم

 لدٌم أو عش لدٌم لطابر آخر
most owls like to eat insects, small mammals (like 

hares and rabbits), and other smaller birds. 
و الثدٌٌات الصؽٌرة مثل األرانب البرٌة  تتحب أكل الحشرا ةمعظم أنواع البوم

 و األرانب و الطٌور الصؽٌرة
owls eat rodents (الموارض), squirrels, 

bats, weasels, woodchucks (الحطاب), and even the 
cats as well. 

 الموارض كالسناجب و الخفافٌش و ابن العرس و الحطاب و المطط ةتؤكل البوم
 أٌضا
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Owls very rarely drink water – they get most of the 
Hydration (الترطٌب) they need from the prey (الفرٌسة) 

they feast on. 
ال تشرب الماء إال نادرا فهً تحصل على معظم الماء من الفرٌسة التً  ةالبوم

 تتؽذى علٌها
Owls do not have teeth They have 

to use their beak to tear apart their food and eat it.. 
لتمزٌك طعام و أكله استخدم منمارهت ًلدٌها أسنان لذلن فه تلٌس ةالبوم  

Most owls have large eyes, a flat face, and a 
large head. They also have a small, hooked (معموؾ) 

beak that is down turned . 
كبٌر و منمار صؽٌر معموؾ نحو  و وجه مسطح و رأسعٌون كبٌرة  اله ةالبوم

 األسفل
Females and males often look very similar, but the 

females are usually about 25 percent larger. 
ؼالبا ما تبدوا اإلناث و الذكور متشابهٌن جدا و لكن اإلناث تكون اكبر من 

فً المابة 25الذكور بنحو   
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Most owls have asymmetrical ears. Because their 
ears 

are at different heights on their heads, it is easier for 
them to understand where multiple sounds are 

coming from. 
تكون على ارتفاعات مختلفة على   اآذانهؼٌر متكافبة الن  آذان اله ةالبوم

ٌن تؤتً األصوات من أ تفهمأن  او ذلن ٌجعل من السهولة علٌه ارإوسه
. المتعددة  

An owl‘s eyelids have three functions: one for 
blinking, 

one for sleeping, and one for keeping the owl‘s eyes 
clean. 

لها ثالثة وظابؾ واحدة للرمش  و واحدة للنوم و أخرى لحفظ  ةجفون البوم
نظٌفة ةعٌنً البوم  

Owls can live up to 25 years 
عاما 25ٌمكن أن تعٌش البومة حتى   

Owls are less intelligent than parrots 
and crows. 

 البومة الل ذكاء من الببؽاء و الؽراب
Owls are fearless, and unlike most other birds they 

will 
not fly away when humans get close. 

ب بعٌدا عندما ٌمترب منها البشرالبومة ال تخاؾ كبمٌة الطٌور حٌث إنها ال تهر  
Baby owls cannot fly, but can leave their nest and 

walk. Parent owls protect their owlets fiercely . 
ال تستطٌع صؽار البومة الطٌران و لكن ٌمكنهم ترن عشهم و السٌر و الوالدٌن 

 ٌحمون صؽارهم و ٌدافعون عنهم بشراسة 
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Some of the baby owl start hunting early and will 

hunt beetles, worms and even frogs. 

٠جذأ صغبس اٌجِٛخ ثبٌص١ذ ِجىشا ح١ش ٠مِْٛٛ ثبصط١بد اٌخٕبفظ ٚ اٌذ٠ذاْ ٚ   

 حزٝ اٌعفبدع

owl can turn their heads 270 degrees! 

دسجخ 272رغزط١غ اٌجِٛخ أْ رذ٠ش سأعٙب   

despite having very large eyes, owls 

do not have eyeballs. They actually have something 

more like eye tubes. this interesting feature 

means that owls can’t really move or roll their eyes. 

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اِزالن اٌجِٛخ ػ١ْٛ وج١شح جذا إال إٔٙب ١ٌظ ٌذ٠ٙب ِمً . فٟ 

ٔبث١ت اٌؼ١ٓ ٚ رٌه ٠ؼٕٟ أْ اٌجِٛخ ال رغزط١غ رحش٠ه اٌٛالغ ٌذ٠ٙب ؽٟء أؽجٗ ثأ

 أػ١ٕٙب

Barn owls are monogamous ( طاأحبد٠خ اٌضٚ ) and will stay 

together for 

the rest of their lives. When they’re together with their 

partner and babies, they embrace and kiss each 
other. 



 159 

In the event that their partners dies, the other gets 
despondent (لانط) and may even die. 

عندما البومة مع شرٌكها بمٌة حٌاتها وبومة الحظٌرة أحادٌة الزواج و تبمى 
ٌكونون سوٌة مع الشرٌن و األطفال ٌحتضنون و ٌمبلون بعضهم البعض و فً 

و ربما ٌموت بالٌؤسحالة وفاة شرٌكها ٌصاب األخر   
Owls must swivel (دار) their heads to look since their 

eyes are set in place. 
تستطٌع البومة أن تدٌر رأسها فً جمٌع االتجاهات لتتمكن من الرإٌة بشكل 

عٌناها مثبتتان و ال تستطٌع تحرٌكهمامملتا جٌد الن   
Their large eyes let them see in the 

dark, and they‘re far-sighted, so they can identify 
prey from hundreds of yards away. 

تمكنها من الرإٌة فً الظالم و لدٌها بصر حاد ٌمكنها من عٌنا البومة الكبٌرتان 
.رإٌة الفرٌسة على بعد مبات الٌاردات   

Crow Facts 
 حمبئك ػٓ اٌغشاة

 
 

Crows can remember the faces of individual (فرد) 
humans. They can also hold a grudge(الضؽٌنة). 

 ٌمكن للؽربان أن تتذكر وجوه األفراد و ٌمكنهم أٌضا أن ٌحملوا الضؽٌنة



 161 

Crows generally stay with the same mate throughout 
their whole life, but they are not always entirely 
faithful- they sometimes mate with other crows. 

تبمى الؽربان عموما مع نفس الرفٌك طوال حٌاتها ولكنها لٌست مخلصة تماما 
 فهً تتزاوج مع ؼربان أخرى أحٌانا 

Crows are carnivores and they do not appear to be 
selective eaters. Their diet includes fruits mice frogs 

and carrion (الجٌؾ)  
بدو إنها آكلة انتمابٌة حٌث ٌشمل نظامهم الؽذابً الؽربان آكلة للحوم و ال ٌ

 الفواكه و الفبران و الضفادع و الجٌؾ
Crows live on every continent except for Antarctica. 

 تعٌش الؽربان فً كل المارات ما عدى المارة المطبٌة الجنوبٌة

 
 

Young crows from prior years (اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ِٓ) often help 

their parents take care of new young crows. 

 غبٌجب ِب رغبػذ اٌغشثبْ اٌصغ١شح ٚاٌذ٠ُٙ فٟ سػب٠خ اٌغشثبْ األصغش عٕب

Crows sometimes attack people, but these attacks are 

generally not very serious. 

 أح١بٔب رٙبجُ اٌغشثبْ إٌبط ٚ ٌىٓ ٘زٖ اٌٙجّبد ١ٌغذ خط١شح جذا

Once a young crow leaves its nest, it spends a few days on 

the ground learning important skills and how to fly. 
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ثّجشد ِغبدسح اٌغشاة اٌصغ١ش ػؾٗ فأٔٗ ٠معٟ ثعؼخ أ٠بَ ػٍٝ األسض فٟ رؼٍُ 

 ِٙبساد ِّٙخ ٚ و١ف١خ اٌط١شاْ

Crows, being the smart birds that they are, investigate an 

area for possible threats after another crow dies there . 

ٌىْٛ اٌغشثبْ غ١ٛس رو١خ فٟٙ رحمك فٟ ِٕطمخ ِب ثحضب ػٓ رٙذ٠ذاد ِحزٍّخ ثؼذ 

 ِٛد غشاة آخش فٟ رٍه إٌّطمخ

The lifespan of crows differs, and an American crow  lives 

for 

seven to eight years while an Australian raven 

 crow (ج١ف) lives for 22 years. The carrion (غشاة اعٛد) 

lives for only four years. 

صّبٟٔ عٕٛاد  إٌٌّٝذح عجغ  األِش٠ى٠ٟخزٍف ػّش اٌغشثبْ ح١ش ٠ؼ١ؼ اٌغشاة 

 أسثغعٕخ ٚ ٠ؼ١ؼ غشاة اٌج١ف ٌّذح  22ث١ّٕب ٠ؼ١ؼ اٌغشاة االعزشاٌٟ ٌّذح 

 عٕٛاد فمػ

The crows lay around three to six eggs in a single clutch, 

and the incubation takes 18 days. 

رعغ اٌغشثبْ ِب ث١ٓ صالس إٌٝ عذ ث١عبد فٟ و١ظ ٚاحذ ٚ رغزغشق فزشح 

٠ِٛب 88اٌحعبٔخ   

Crows are birds that are afraid of shiny objects. As a 

result, many people hang shiny 

objects in their yard to keep away crows. 

ٟ٘ ِٓ اٌط١ٛس اٌزٟ رخبف ِٓ األؽ١بء اٌالِؼخ ٌزٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌبط اٌغشثبْ 

اٌغشثبْ  إلثؼبد فٟ فٕبء ِٕضٌُٙ اٌالِؼخ األؽ١بءرمَٛ ثزؼ١ٍك   

 

 

 

 

Ostrich Facts 

 حمبئك ػٓ إٌؼبِخ
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Ostrich Found across Africa‘s hot savannahs and 
open woodland, 

 توجد النعامة عبر السفانا الحارة فً أفرٌمٌا و الؽابات المفتوحة

The ostrich is the world‘s largest bird. It stands up to 
a massive 2.7m tall and weighs as much as 159kg 
that‘s around 1m taller than the average man, and 

the weight of two men combined! 

و تزن حوالً  متر 2,7تعد النعامة اكبر طابر فً العالم حٌث ٌصل ارتفاعها إلى 
أي أطول بحوالً متر واحد من الرجل العادي و تزن بممدار  كٌلو ؼرام 159

. رجلٌن مجتمعٌن  

This flightless bird has a long, bare neck, long, 
sturdy (لوي) legs and a bulky (ضخم) body covered with 
feathers. Males and females have different coloured 
feathers – males sport black feathers with a white 

tail, and females are mostly brown. Both sexes have 

small heads, a short, wide beak and big brown eyes 

protected by long dark lashes 
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غ٠ٍٛخ ِز١ٕخ ٚجغُ  أسجًا اٌطبئش اٌزٞ ال ٠ط١ش ثشلجخ غ٠ٍٛخ ِىؾٛفخ ٚ ٠ز١ّض ٘ز

فبٌزوٛس ٠ّزٍىْٛ  اإلٔبسظخُ ِغطٝ ثبٌش٠ؼ . ٠خزٍف ٌْٛ اٌش٠ؼ ث١ٓ اٌزوٛس ٚ 

فٟ اٌغبٌت ث١ٕخ اٌٍْٛ . وال اٌجٕغ١ٓ ٌّٙب  اإلٔبسس٠ؾب اعٛد ٚ ر٠ال اث١ط ٚ رىْٛ 

وج١شربْ ِح١ّخ ثجٍذ  سؤٚط صغ١شح ٚ ِٕمبس لص١ش ٚ ػش٠ط ٚ ػ١ٕبْ ث١ٕزبْ

 غ٠ًٛ داوٓ

 

Ostriches huge eyes (which are bigger than their brains!) 

give them excellent eyesight 

 ػ١ْٛ إٌؼبَ اٌعخّخ ٚ اٌزٟ ٟ٘ اوجش ِٓ أدِغزٙب رّٕحٙب ثصشا ِّزبصا

The ostrich might not be able to fly , but it can run! Using 

its long legs, powerful thighs (أفخبر) and strong feet, this big 

bird can cover five meters in a single stride (ثخطٛح ٚاحذح) 

and reach speeds of over 70km per  

hour! and it holds out its short wings to help it balance. 

ثبعزخذاَ سج١ٍٙب  لذ ال رزّىٓ إٌؼبِخ ِٓ اٌط١شاْ ٚ ٌىٓ ٠ّىٕٙب اٌشوط

اٌط٠ٍٛز١ٓ ٚ أفخبر٘ب اٌم٠ٛخ ٚ ألذاِٙب اٌم٠ٛخ ٚ ٠غزط١غ ٘زا اٌطبئش اٌىج١ش رغط١خ 

وُ فٟ اٌغبػخ  72خّغخ أِزبس ثخطٛح ٚاحذح ٚ اٌٛصٛي إٌٝ عشػخ رض٠ذ ػٓ   

 ٚرجشص أجٕحزٙب اٌمص١شح ٌّغبػذرٙب ػٍٝ اٌزٛاصْ

If an ostrich is cornered by hungry predator, such as 
a lion, a cheetah, leopard or hyena, it will kick with a 

force powerful enough to kill! And check this out, 
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each two-toed foot is armed with a ten centimeters 
sharp claw, too, so predators had better beware! 

و فهد أو نمر أو ضبع ، حاصرت النعامة حٌوان مفترس جابع ، مثل أسد أ إذا
فسوؾ ترفس بموة تكفً للمتل ! وتحمك من ذلن ، كل لدم ذات إصبعٌن مسلحة 

 بمخلب حاد ٌبلػ عشرة سنتٌمترات أًٌضا ، لذلن كان من األفضل أن تحذر

 

With their tall height and excellent eyesight, these 
amazing creatures are able to see predators from far 

away. But if danger gets too close the ostrich will 
often lie low to hide, stretching its neck along the 

ground. Its coloured feathers help it to blend (مزٌج) in 
with the sandy soil where it lives. Have you ever 

heard that ostriches bury their head in the sand to 
hide? Well, as funny as that sounds, it‘s not true! 

 بفضل ارتفاعها الطوٌل وبصرها الممتاز ، تستطٌع هذه المخلولات الرابعة رإٌة
الحٌوانات المفترسة المحتملة من بعٌد. ولكن إذا الترب الخطر فؽالبًا ما ترلد 

الملون  ارٌشه اساعدهتألرض. النعامة منخفضة لالختباء ، وتمدد رلبتها على ا
 ةعلى االندماج مع التربة الرملٌة التً ٌعٌش فٌها . هل سمعت من لبل أن النعام

ختبا؟ حسنًا ، بمدر ما ٌبدو هذا مضحًكا ، إال أنه لٌس تفً الرمال ل ادفن رأسهت
 صحًٌحا! 
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Ostriches are mainly vegetarian (ًنبات), eating roots, 
leaves, flowers and seeds. But they will also eat 

insects, lizards and other small creatures, too. They 
generally live in the vicinity (المناطك المجاورة) of grazing 
animals such as wildebeest, antelopes (الضباء) and 

zebras, and together they form a great partnership – 
the grazers stir up insects and rodents for the 

ostriches to eat, and the ostriches help alert (تنبٌه) the 
grazers (حٌوانات) to dangers such as approaching 

lions. 
لنعام نباتً بشكل ربٌسً ، ٌؤكل الجذور واألوراق والزهور والبذور. لكنهم 

الً والمخلولات الصؽٌرة األخرى أًٌضا. إنهم سٌؤكلون أًٌضا الحشرات والسح
ٌعٌشون عموًما بالمرب من حٌوانات الرعً مثل الحٌوانات البرٌة والظباء 

ٌموم الرعاة بإثارة الحشرات  -والحمر الوحشٌة ، وٌشكلون معًا شراكة كبٌرة 
والموارض للنعام لٌؤكلوها ، وٌساعد النعام فً تنبٌه الرعاة إلى مخاطر مثل 

راب أسودااللت  

 
 

Ostrich chicks hatch from their eggs 
 تفمس كتاكٌت النعام من بٌضها

 Ostriches live in groups, called herds, generally 
made up of around 12 individuals. Males compete 
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with one another for control of several females (or 
hens), and the winner becomes the leader of the 

herd. Each group also has a dominant hen, she will 
only mate with the alpha male, but he may mate with 

other females in the herd as well. 
فرًدا.  12عٌش النعام فً مجموعات تسمى لطعان تتكون عموًما من حوالً ٌ

ٌطرة على العدٌد من اإلناث أو الدجاجات ٌتنافس الذكور مع بعضهم البعض للس
والفابز ٌصبح زعٌم المطٌع. كل مجموعة لدٌها أًٌضا دجاجة مهٌمنة ، وسوؾ 
 تتزاوج فمط مع ذكر ألفا ، لكنه لد ٌتزاوج مع إناث أخرى فً المطٌع أًٌضا
The main female may lay up to 11 eggs, which are 

positioned in the centre of the communal nest where 
they‘re safest, and the other hens lay between two to 
six eggs. The alpha male and dominant female then 

look after the nest, taking it in turns to incubate 
 .the eggs (احتضان)

ً وسط بٌضة ، والتً ٌتم وضعها ف 11لد تضع األنثى الربٌسٌة ما ٌصل إلى 
العش الجماعً حٌث تكون أكثر أمانًا ، وتضع الدجاجات األخرى بٌن بٌضتٌن 
إلى ست بٌضات. ثم ٌعتنً ذكر ألفا واألنثى المهٌمنة بالعش ، وٌتبادالنه فً 

البٌض احتضان  

 
After about 40 days, the new chicks hatch (تفمس), all 
feathered and ready to walk! Within days, they leave 

the nest to follow their parents, who protect them 
from the hot sun or rain by keeping them huddled 

under their body or outstretched wings. By the time 
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the young ostriches are 18 months old, they are fully 
grown and have become birds, just like their parents. 

ٌوًما ، تفمس الكتاكٌت الجدٌدة ، وكلها مصمولة بالرٌش  40بعد حوالً 
ومستعدة للمشً فً ؼضون أٌام ، ٌؽادرون العش لٌتبعوا والدٌهم ، الذٌن 

ٌحمونهم من أشعة الشمس الحارلة أو المطر بإبمابهم متجمعٌن تحت أجسادهم 
شهًرا  18ػ فٌه النعامات الصؽٌرة أو بؤجنحتهم الممدودة. بحلول الولت الذي تبل

 ، تكون لد نمت بالكامل وأصبحت طٌوًرا ، تماًما مثل والدٌها.

Heron Facts 
 حمابك عن مالن الحزٌن

 

 
 

This bird has a long neck and long legs. When flying, its 

wings spread out and its feet trail (عحت) behind. Not all 

herons are big though. The heron 

family includes over 64 species (صٕف), and some of them 

are quite small. 
هذا الطابر له رلبة طوٌلة وأرجل طوٌلة. عند الطٌران ، تنتشر أجنحتها 

 إلى الخلؾ. وتتدحرج لدماها



 168 

لٌس كل مالن الحزٌن كبٌر بالرؼم من ذلن. تضم عابلة مالن الحزٌن أكثر من 
 جداً  نوًعا ، وبعضها صؽٌر 64

All herons are carnivores. Most of them eat fish , shellfish 

 mice and even insects (اٌّحبس)

Herons often pierce (اخزشق) their prey with their sharp 

beaks and then eat it whole . Sometimes 

herons choke because they try to eat prey that is too big to 

fit down their necks. Scientists have seen herons tossing 

seeds or fruit in the water to attract  

fish. 

األسمان والمحار  ؤكلت امن الحٌوانات آكلة اللحوم. معظمه ومالن الحزٌن ه
 والفبران وحتى الحشرات . ؼالبًا ما

ٌختنك مالن الحزٌن  ثم ٌؤكلها كاملة. الحاد هراٌخترق مالن الحزٌن فرٌسته بمنم
 أكل فرٌسة أكبر أحٌانًا ألنه ٌحاول

. رأى العلماء مالن الحزٌن ٌرمً البذور أو الفاكهة فً الماء عنمهمن أن تالبم 
  لجذب األسمان

Herons build nests in colonies. The nests are made 
of sticks. 

 اٌؼصٟ ِٓ ِصٕٛػخ األػؾبػ .اٌّغزؼّشاد فٟ أػؾبًؽب ٠جٕٟ اٌحض٠ٓ ِبٌه.
Herons live near the ocean as well as near lakes and 

wetlands. 

ٌعٌش مالن الحزٌن بالمرب من المحٌط وكذلن بالمرب من البحٌرات واألراضً 
 الرطبة

Herons can live 20 years or more. 

 سنة أو أكثر 20ٌمكن أن ٌعٌش مالن الحزٌن 
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Great blue herons look big, but weigh only about 6 pounds 

because their bones are hollow. 

أسغبي فمػ ألْ  ٠6ضْ حٛاٌٟ  ٠ٗجذٚ ِبٌه اٌحض٠ٓ األصسق اٌىج١ش وج١ًش ا , ٌىٕ

 ػظبِٗ ِجٛفخ

Herons have good vision and can hunt during the night, as 

well as the day. 

 ٠ّزٍه ِبٌه اٌحض٠ٓ سؤ٠خ ج١ذح ٠ّٚىٕٗ اٌص١ذ أصٕبء ا١ًٌٍ ٚوزٌه إٌٙبس

They are a monogamous species which means their 
breeding strategy only includes one mate. Unlike 

several other species of birds, heron birds only have 
one breeding season in a year. 

مما ٌعنً إن إستراتٌجٌة تكاثرهم تعنً وجود  م من األنواع أحادٌة الزوجه
و على العكس من بمٌة الطٌور فان طٌور مالن الحزٌن لها موسم رفٌك واحد 

 تكاثر واحد فً السنة
Both the male and female heron parents are involved 
in bringing up the chicks . After two to three months, 

the chicks that survive grow feathers, become 
independent and leave the nest. 

ٌتشارن الذكر و األنثى فً رعاٌة الصؽار و بعد شهرٌن أو ثالثة أشهر تنمو 
الصؽار و ٌؽطً جسمها الرٌش و تصبح لادرة فً االعتماد على نفسها و تؽادر 

 العش
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Herons, unlike other birds, are not domesticated 
 They are found in the wild. Because of their .(تدجٌن)

wild nature, large wingspan, speed, height, and 
temperament, they will not make good pets . They 

also can be dangerous to humans. 
حٌث توجد فً البرٌة  امالن الحزٌن على عكس الطٌور األخرى ال ٌمكن تدجٌنه

و بسبب طبٌعتها البرٌة و أجنحتها الكبٌرة و سرعتها وارتفاعها و مزاجها فهً 
وٌمكن أن تكون  خطرة على البشر ال تصلح الن تكون من الحٌوانات األلٌفة   

Herons typically die from poaching and habitat 
destruction. 
و تدمٌر البٌبة الخاصة بهٌموت المالن الحزٌن من الصٌد الجابر   

 
 

 Squirrls Facts 
 حمابك عن السناجب
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Squirrels belong to the family of mammal rodents 

 تنتمً السناجب إلى عابلة لوارض الثدٌٌات
there are three types of squirrels: ground squirrels, tree 

squirrels, and flying squirrels; 
الثة أنواع من السناجب: السناجب األرضٌة ، والسناجب الشجرٌة هنان بالفعل ث

والسناجب الطابرة   
We can find squirrels everywhere in the world with the 

exception of Antarctica and Australia  
ٌمكننا أن نجد السناجب فً كل مكان فً العالم باستثناء المارة المطبٌة الجنوبٌة 

 وأسترالٌا
Squirrels live in places depending upon the type: most live 

in trees and some burrow (جحٛس) into the ground and other 

types will remain in their burrows to hibernate اٌغجبد ٠ًذخ)  

) in the cold months. 
ً األشجار تعٌش السناجب فً أماكن اعتماًدا على النوع: ٌعٌش معظمها ف

فً جحورها للسبات فً  وٌحفر بعضها فً األرض وتبمى األنواع األخرى
 األشهر الباردة

Flying squirrels live in trees but prefer to build their 
nets in-branch or tree holes. 
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تعٌش السناجب الطابرة فً األشجار ولكنها تفضل بناء شباكها داخل الفروع أو 
 رثموب األشجا

Squirrels are only out at dusk and dawn 
 تخرج السناجب فمط عند الؽسك أو الفجر

 Squirrels are omnivores مختلط التؽذٌة
 and that means they will eat plants as well as meat. 
السناجب من الحٌوانات آكلة اللحوم وهذا ٌعنً أنها سوؾ تؤكل النباتات وكذلن 

 اللحوم

 
Squirrels will eat fruit, nuts , seeds, fungi , small 
insects, eggs, small animals, young snakes and 

caterpillars. 
 (fungi) السناجب الفاكهة والمكسرات والبذور والفطرٌات تؤكل

 والحشرات الصؽٌرة والبٌض والحٌوانات الصؽٌرة والثعابٌن الصؽٌرة والٌرلات
Squirrels are smart and will often figure out developed 

and sophisticated  methods to access food. 

ومتطورة  (sophisticated) السناجب ذكٌة وستكتشؾ ؼالبًا طرلًا معمدة
 للوصول إلى الطعام

A female is pregnant for 33 - 46 weeks and usually 
has from two to eight babies. Baby squirrels are 

called ‗kits‘ and are born without fur and are blind 
أطفال.  8إلى  2وعادة ما ٌكون لدٌها من  أسبوعا 44-33األنثى لمدة تحمل 

 بدون فرو وتكون عمٌاء اجب الصؽٌرة اسم "مجموعات" وتولدٌُطلك على السن



 173 

Facts about swan 
 حمابك عن البجع

 

 
Swans – Mum and Dad Stay Together for Life 

 اٌح١بح ِذٜ ِؼًب ٠ظالْ ٚ األة األَ - اٌججغ
You’ve probably heard the story of the Ugly Duckling, and 

it’s true – baby swans 

aren’t as cute as gosling( اإلٚصفشخ  ) or duckling 

 They have gray or brown feathers until .(فشخ اٌجػ)

they’re about two years old, but they grow up to become 

the most beautiful of all 

 water fowl  ( غ١ش)  

Adult swans usually have pure white feathers and a long, 

graceful neck. 

البجع الصؽٌر لٌس  -ربما تكون لد سمعت لصة البطة المبٌحة ، هذا صحٌح 
 .بطال خأفراأو  وزفًا مثل صؽار اللطٌ

لدٌهم رٌش رمادي أو بنً حتى ٌبلؽوا من العمر حوالً عامٌن ، حٌث ٌكون 
ٌكون للبجع البالػ رٌش  لكنهم ٌكبرون لٌصبحوا أجمل الطٌور المابٌة. عادة ما
 أبٌض نمً وعنك طوٌل رشٌك

  Swans are grumpy (وض١ش اٌززِش)

 especially when they’re protecting their eggs or babies. 
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 صغبسٖ أٚ ث١عٗ ٠حّٟ ػٕذِب خبصخ , غعتاٌ وض١ش ٠ىْٛ اٌججغ
 

 

 
Swans mate for life and each mate is protective of the 

other. Swans even touch 

beaks to kiss. When they kiss, their necks form a heart. 

Swans form nests near the 

water’s edge made of mats of reeds and plants. Their eggs 

are about 4 inches 

long. When the babies, known as cygnets, are born, they 

can swim immediately. 
منالٌر اللمس بالبجع  و ٌمومٌتزاوج البجع مدى الحٌاة وكل رفٌك ٌحمً اآلخر. 

 عندما ٌمبلون ، تشكل أعنالهم للبًا.ولتمبٌل. ل
من و حصابر الالمرب من حافة المٌاه مصنوعة من البجع أعشاًشا ب بنًت

 عندما ٌولد األطفال  و بوصات 4 المصب والنباتات . ٌبلػ طول بٌضها حوالً 
 ٌمكنهم السباحة على الفور

  Swan eggs can take up to 42 days to hatch. 
 ًما حتى ٌفمسٌو  42ٌمكن أن ٌستؽرق بٌض البجع ما ٌصل إلى 
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They 

attack other birds that enter their territory   (ِٕطمزٙب)

They even attack dogs or kids that come 

too close. 

ٌهاجمون  حٌث ؼاضب ، خاصة عندما ٌحمً بٌضه أو صؽارهٌكون لبجع ا
 الطٌور األخرى التً تدخل أراضٌهم. حتى أنهم

 ٌهاجمون الكالب أو األطفال الذٌن ٌمتربون منهم كثًٌر ا
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A female swan can lay between 3 and 9 eggs. 
بٌضات 9و  3ٌمكن أن تضع أنثى البجعة ما بٌن   

After swans scare off other birds, they flap their wings and 

call to each other in 

celebration  
 بعضهاببعد أن تخٌؾ البجع الطٌور األخرى ، فإنها ترفرؾ بجناحٌها وتتصل 

 عض فً احتفال الب
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A swan can fly up to 60 mph. 
مٌال فً الساعة 60إلى  بسرعة تصلبجعة الٌمكن أن تطٌر   

baby swans will stay with their parents until they are 
3 or 4 years old. They then leave to find a mate. 

ثم من العمر. سنوات  4أو  3البجع الصؽٌر مع والدٌهم حتى ٌبلؽوا ٌبمى 
كٌؽادرون للعثور على رفٌ  

Swan are herbivores. They dive for plants growing at the 

bottom of shallow lakes and ponds. 

٠غٛصْٛ ثحضًب ػٓ إٌجبربد اٌزٟ رّٕٛ فٟ لبع  ٚ اٌججغ ِٓ اٌح١ٛأبد اٌؼبؽجخ

 اٌجح١شاد ٚاٌجشن اٌعحٍخ

Facts  Fox 
 حمابك عن الثعلب

 

 
 

Foxes are small, Most weigh only 6 to 8 pounds. 
 أرطال 8إلى  6الثعالب صؽٌرة حٌث. ٌزن معظمهم من 

They can run up to 30 miles an hour and they‘re  
Foxes are nocturnal , which means that  
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 Stealthy  they‘re usually up at night, when you‘re 
asleep. 

أًٌضا. الثعالب  ختلسونمٌالً فً الساعة وهم م 30الركض حتى  الثعالب ٌمكنهم
ً  لٌلٌة ، مما ٌعنً أنها عادة ما تكون مستٌمظة  فً اللٌل ، عندما تكون نابما

Foxes have small tummies so they eat many small 
meals every day. They eat just about anything 

Rodents are their favorite meal and they‘re expert 
hunters of mice rabbits and squirrel 

 .They also eat birds, bugs and lizards. If they live 
near people , they might eat dog food or fruits and 

berries from your garden. Occasionally, they snatch 
Chickens from the chicken coop 

بطون صؽٌرة لذا فهً تؤكل العدٌد من الوجبات الصؽٌرة كل ٌوم. الثعالب لها 
 ٌؤكلون أي شًء تمرٌبا مثل الموارض هً

وجبتهم المفضلة وهم صٌادون خبراء للفبران واألرانب والسناجب . كما ٌؤكلون 
 الطٌور والبك والسحالً و إذا كانوا

ه والتوت من ٌعٌشون بالمرب من الناس ، فمد ٌؤكلون طعام الكالب أو الفواك
 الدجاج من لن الدجاج حدٌمتن و فً بعض األحٌان ، ٌخطفون
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Foxes have large, triangular ears. These ears help 
them hear rodents scurrying about . Foxes have 

exceptional hearing. 
ً الثعالب لها آذان كبٌرة مثلثة. تساعدهم هذه اآلذان على سماع الموارض وه

 تندفع حٌث تتمتع الثعالب بسمع استثنابً
A fox is a mammal Foxes live in dens in the ground 

or old trees .  
 

One female fox is the boss . She is the only one in 
her area that has babies. The other adult foxes help 

her raise the pups. 
ً األرض أو فً األشجار المدٌمة. أنثى الثعلب هً تعٌش الثعالب فً أوكار ف

 الربٌسة و هً الوحٌدة فً منطمتها التً لدٌها أطفال.
. تساعدها الثعالب األخرى البالؽة فً تربٌة الجراء   

Foxes have long, bushy tails and narrow faces. 
 للثعالب ذٌول طوٌلة كثٌفة ووجوه ضٌمة.

************ 
Stealthy : : Sneaky and quiet 

Nocturnal : Sleeps during the day, awake at night 
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Foxes are about the size of a cat and they‘re 

generally very shy. They do not hurt people, but 
sometimes they carry disease. Do not feed them or 

try to catch them 
 إنهم ال ٌإذون الناس   مط وهم خجولون بشكل عامحجم الثعالب ٌمارب حجم ال

بهم .  اإلمسانتحاول  أو تطعمهم الفلكنهم أحٌانًا ٌحملون المرض و  

Swallo Facts 
 حمابك عن طابر السنونو

 

 
 

Swallow is a kind of songbird found all over the world. 

They spend much of their time in flight. They are known to 

use a hole in a tree as a nest. 

ٟٚ٘  ح١ش رمعٟ ِؼظُ ٚلزٙب فٟ اٌط١شاْ اٌغٕٛٔٛ ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌط١ٛس اٌّغشدح

 رغزخذَ صمٛة فٟ األؽجبس وؼؼ

Swallows are found throughout the world 
 ٌوجد طابر السنونو فً جمٌع أنحاء العالم
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Swallows tend to be solitary birds, though they will 
come together for mating. Some species are known 

to form small colonial nests. 
تكون طٌورا منفردة على الرؼم من إنها لد تتجمع للتزاوج أن إلى تمٌل السنونو  

 و بعض األصناؾ تكون مستعمرات عشٌة صؽٌرة 
The life of a barn swallow bird is three to eight years. 

They may live less than this in the wild. 
ٌتراوح عمر السنونو من ثالثة إلى ثمان سنوات و لد تعٌش الل من ذلن فً 

 البرٌة
Barn swallow birds travel by day, eating as they fly. 

They can even feed their young while they are in 
flight ! They can travel as many as 600 miles a day. 

ٌمكنهم حتى  كما ٌطٌرون عندماٌسافرون فً النهار وٌؤكلون طٌور السنونو 
مٌل فً الٌوم 600ٌمكنهم السفر ما ٌصل إلى  و! إطعام صؽارهم أثناء طٌرانهم  

 

 
 

The female has 4 to 6 eggs. Both parents care for the 
young. The eggs take around two weeks to hatch 
and the chicks will fly when they are about three 

weeks old. 
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ٌستؽرق  حٌث صؽاركال الوالدٌن ٌهتمان بال و بٌضات 6إلى  4 منألنثى تضع ا
البٌض حوالً أسبوعٌن حتى ٌفمس وسوؾ تطٌر الكتاكٌت عندما ٌبلػ عمرها 

. حوالً ثالثة أسابٌع  
 

hedgehog facts 
 حمابك عن المنفذ

 

 
 

Hedgehogs are famous for their prickly (شابن ) 
spines (نتوآت ), which they have everywhere except 

on their face, 
legs and bellies. These cute critters depend on their 
spines for defense, both while they sleep and when 
they face enemies. By curling into a tight ball and 

tucking (ًٌثن (in their heads, tail and legs, they 
protect vulnerable (حساس) parts of their body. 

شتهر المنافذ بؤشواكها الشابكة الموجودة فً كل مكان باستثناء وجوهها ت
 للدفاع ،النتوآت الشابكة وأرجلها وبطونها تعتمد هذه المخلولات اللطٌفة على 
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ء أثناء نومها أو عندما تواجه األعداء. من خالل االلتفاؾ فً كرة ضٌمة سوا
  رإوسهم وذٌلهم وأرجلهم ، فإنهم ٌحمون األجزاء الضعٌفة من أجسامهم ثنًو

The body of adult hedgehogs ranges from 14 to 30 
centimeters long, and their tail can add one to 

six centimeters. When they are born (there can be up 
to seven in a litter عند كل والدة) their spines are soft and 

short. But soon after birth, their spines harden, 
becoming stiffer, sharper and longer. Babies stay in 
the nest until they are about three weeks old. By that 
time, their eyes are open, their spines are effective 
and they can safely follow their mother outside the 

nest as she looks for food 

 
 

سم ، وٌمكن أن ٌضٌؾ ذٌله  30إلى  14تراوح طول جسم المنفذ البالػ من ٌ
ٌصل إلى  من واحد إلى ستة سنتٌمترات. عندما ٌولدون )ٌمكن أن ٌكون هنان ما

( تكون أشواكهم ناعمة ولصٌرة. ولكن بعد الوالدة بفترة عند كل والدةسبعة 
وجٌزة ، تتصلب أشواكها وتصبح أكثر صالبة وأشد وأطول. ٌبمى األطفال فً 
العش حتى ٌبلؽوا ثالثة أسابٌع من العمر. بحلول ذلن الولت ، تكون عٌونهم 
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لدتهم بؤمان خارج العش وهً وٌمكنهم متابعة وا هفعال نتوآتهم مفتوحة ، و
 تبحث عن الطعام

Top on the hedgehog‖s menu are insects, followed 
by small mice, snails الموالع, lizards, frogs, eggs and 
even snakes. Mostly nocturnal creatures, they head 

out at night in search of food – but they are 
sometimes 

active during the day, too, particularly after it rains. 
الحشرات على رأس لابمة المنفذ ، تلٌها الفبران الصؽٌرة والموالع  تعد

. معظمهم من المخلولات اللٌلٌة ،  والسحالً والضفادع والبٌض وحتى الثعابٌن
أًٌضا ، خاصة لكنهم ٌنشطون أحٌانًا أثناء النهار  -ٌخرجون لٌاًل بحثًا عن الطعام 

 بعد هطول األمطار
Hedgehogs have a trick up their, ―sleeve‖ to give 
themselves extra protection – ―self anointing.‖ 

These amazing animals are immune منٌع to certain 
poisonous plants, which they eat before making a 
frothy خفٌؾ saliva لعاب   in their spines, spreading the 

saliva 
with the plant‖s poison all over the spikes. 

Scientists believe this may help hedgehogs hide 
their scent  رابحة from predators, or give them  

a nasty  بؽٌض shock should they attack! 
"  -أنفسهم حماٌة إضافٌة  لمنافذ لدٌها خدعة فً " الكم" الخاص بهم لمنحا

الدهن الذاتً ". هذه الحٌوانات المدهشة محصنة ضد بعض النباتات السامة 
التً تؤكلها لبل أن تصنع لعابًا رؼوًٌا فً أفواهها. ثم تلعك المنافذ أشواكها ، 
وتنشر اللعاب بسم النبات على جمٌع األشوان. ٌعتمد العلماء أن هذا لد ٌساعد 

ء رابحتها عن الحٌوانات المفترسة ، أو تصٌبها بصدمة سٌبة المنافذ على إخفا
 فً حالة مهاجمتها
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There are 15 different species of hedgehog, found 
across Europe, Asia and Africa. While these cool 

creatures mainly stay on the ground, they are quite 
good swimmers and can climb trees, too! 

نوًعا مختلفًا من المنفذ فً جمٌع أنحاء أوروبا وآسٌا وأفرٌمٌا. فً  15ٌوجد 
حٌن أن هذه المخلولات الرابعة تبمى بشكل أساسً على األرض ، فهً سباح 

 جٌد جًدا وٌمكنها تسلك األشجار أًٌضا

Stork facts 
 حمابك عن اللملك
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Storks live in swamps and wetlands. Most storks live 
in warm, tropical areas in Florida, South America, 

Africa, India and Asia. 
عٌش تتعٌش طٌور اللملك فً المستنمعات واألراضً الرطبة. معظم طٌور اللملك 

دافبة فً فلورٌدا وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌمٌا والهند الستوابٌة الفً مناطك ا
 وآسٌا

A few storks live in cold areas and migrate south in 
the winter. 

مناطك باردة وتهاجر جنوبًا فً الشتاءالمن طٌور اللملك فً  ٌعٌش عدد للٌل  
They use their long, deep bills to catch fish, frogs 

and other small animals. 
نات ٌرهم الطوٌلة والعمٌمة لصٌد األسمان والضفادع والحٌوامنالٌستخدمون 

.الصؽٌرة األخرى  
Some storks are like garbage  نفاٌة men. They eat 
dead or dying animals and keep the area clean. 

الممامة. ٌؤكلون الحٌوانات المٌتة أو  جمع مثل رجال اللمالكبعض طٌور 
 المحتضرة وٌحافظون على نظافة المنطمة

 
Storks are heavy birds. They can‘t fly very far by 

flapping their wings. Instead, they glide  ٌنزلك on warm 
air currents تٌارات. 

اللمالك طٌور ثمٌلة ال ٌمكنهم الطٌران بعًٌدا عن طرٌك رفرفة أجنحتهم. بد الً من 
. الدافا ذلن ، ٌنزلمون على تٌارات الهواء  
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Storks make huge nests in trees, on cliffs, on roofs 
or even on the tops of telephone poles. 

The nests are used year after year. They can be 9 
feet wide or larger. 

ٌصنع اللمالك أعشاًشا ضخمة فً األشجار أو على المنحدرات أو على األسطح 
 أو حتى على لمم أعمدة الهاتؾ. ٌتم

. ألدام أو أكبر 9كن أن ٌكون عرضها ٌم حٌث استخدام األعشاش عاًما بعد عام  
Storks can‘t sing the way most birds can. They can 

hiss or screech. They also clatter ٌمعمع their bills 
together. 

 و لكن الؽناء بالطرٌمة التً تؽنً بها معظم الطٌور اللمالكال تستطٌع طٌور 
معمعةبأٌضا  نمووٌم همو .  ٌمكنهم الهسهسة أو الصراخ  

ٌرهم معامنال .  
Both the moms and dads spit up ٌبصك half-eaten fish 

and frogs for their babies. 
ألطفالهم أو ممضوؼة ٌبصك اآلباء واألمهات أسماًكا وضفادع نصؾ مؤكولة  

storks live alone Sometimes, but more often they 
live in colonies, or large groups. 

مبمفردهٌعٌشون اللمالك   
فً أؼلب األحٌان ٌعٌشون فً مستعمرات أو  همفً بعض األحٌان ، ولكن

. مجموعات كبٌرة  
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Leopard Facts 
 حمابك عن الفهد

 

 
 

Leopards of all the big cats, leopards are the best 
climbers. In fact, they spend 

most of their lives high in the trees. They can climb 
while upside down on branches 

and even climb down trees headfirst. Your cat 
probably doesn‘t like water, but 

leopards do. They are strong swimmers. 
ٌمضون فً الوالع ،  و الفهود من المطط الكبٌرة ، الفهود هم أفضل المتسلمٌن

ٌمكنهم و معظم حٌاتهم عالٌاً فً األشجار  
أًسا على رالتسلك بٌنما هم مملوبون على األؼصان وحتى ٌتسلمون األشجار 
هم سباحون فعمب. من المحتمل أن لطتن ال تحب الماء ،.لكن الفهود تحبها 

 ألوٌاء
Leopards live in Africa and Asia. People hunt them 

and destroy the forests and 
jungles that are their homes. Leopards are 

endangered animals. 
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هم وٌدمرون الؽابات واألدؼال وٌصطاد الناس و تعٌش النمور فً إفرٌمٌا وآسٌا
باالنمراض حٌوانات مهددة هً من الفهود لذلن التً هً منازلهم  

Leopards are nocturnal. They hunt mostly at night 
and lounge ٌتكاسل at day. 

.   اللٌل وٌتسكعون أثناء النهار أثناءٌصطادون فً الؽالب  فهم الفهود لٌلٌة
 

 
 

They carry their prey up into the trees to keep it safe. 
They can even carry heavy animals 

ٌمكنهم حتى حمل  و إنهم ٌحملون فرابسهم إلى األشجار للحفاظ على سالمتها
. لحٌوانات الثمٌلةا  

Leopards can run 36 miles per hour and jump 10 feet 
high.  

.  ألدام 10مٌالً فً الساعة والمفز على ارتفاع  36ٌمكن للفهود الركض   
Leopards are carnivorous. They eat deer, fish, birds, 

lizards, wild pigs, monkeys and even 
porcupines( ن من الموارضحٌوان شاب ) 

ٌؤكلون الؽزالن واألسمان والطٌور والسحالً والخنازٌر  الفهود آكلة اللحوم
)حٌوان شابن من الموارض ( البرٌة والمرود وحتى النٌص  
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Leopards don‘t need to drink water. They get 
moisture from their food. 

من طعامهمٌحصلون على الرطوبة  فهم الفهود ال تحتاج لشرب الماء  
Males weigh 80 to 200 pounds; females weigh 60 to 

130 pounds. 
 ٌصل

الرط 130إلى  60تزن اإلناث ما بٌن  ورطل  200إلى  80وزن الذكور من   
Leopards live alone, except when a mother is raising 

cubs. 
 ٌعٌش الفهود بمفردهم ، إال عندما تموم األم بتربٌة األشبال

Leopards can hear five times better than humans. 
They can hear tiny mouse squeaks. 

ٌمكن للفهود أن تسمع خمس مرات أفضل من البشر. ٌمكنهم سماع صرٌر الفؤر 
 الصؽٌر

Flamingos Facts 
 حمابك عن غ١ٛس إٌحبَ

 

 
 

Flamingos, have long legs, curving beaks and bright 
orange color,  
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People love to watch them at zoos and nature 
preserves. In the wild, flamingos live in flocks in 

Florida, Central and South 
America, as well as a few places in Africa. 

منحنٌة ولونها البرتمالً ، بؤرجلها الطوٌلة ومنالٌرها ال نحامطٌور التتمٌز 
ٌحب الناس حٌث الالمع  

فً البرٌة ، تعٌش طٌور  و مشاهدتها فً حدابك الحٌوان والمحمٌات الطبٌعٌة
الوسطى والجنوبٌة ، وكذلن فً أماكن  النحام فً لطعان فً فلورٌدا وأمرٌكا

. للٌلة فً إفرٌمٌا  

 
Have you ever wondered why flamingos are pink or 

orange? Some foods, such as 
carrots, get their orange color from carotenoids. 
Flamingos eat seaweed and small shells rich in 

carotene and if they ate a different diet, they would 
lose their brilliant color. 

ًما لماذا طٌور النحام وردي أو برتمالً؟ بعض األطعمة ، مثل هل تساءلت ٌو
على لونها البرتمالً منالجزر ، تحصل   
نحامتؤكل طٌور ال حٌث الكاروتٌن  
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، ولهذا السبب تكون هذه الطٌور  المحار الصؽٌر الؽنً بالكاروتٌنالطحالب و
ؼذابًٌا مختلفًا ، فسوؾ ٌفمدون لونهم  زهرٌة أو برتمالٌة. إذا تناولوا نظاًما

. الالمع  
Flamingos have a funny way of eating. They place 

their bills upside down in the 
water and suck water into their mouths. Then they 

pump the water out the sides of 
their mouths and Tiny plants and animals remain to 

make a tasty meal. 
ٌرهم رأًسا على منالٌضعون  حٌث طٌور النحام لدٌها طرٌمة مضحكة فً األكل

مً الماء وٌمتصون الماء فً أفواههعمب ف  
تبمى النباتات والحٌوانات الصؽٌرة  حٌث الماء من جوانب أفواههم دفعونثم ٌ

. إلعداد وجبة لذٌذة  
Flamingos prefer to stand on one foot. 

 ٌفضل طٌور النحام الولوؾ على لدم واحدة.
Flamingos look big, but they weigh only 5 to 6 

pounds. 
أرطال فمط 6إلى  5كبٌرة ، لكنها تزن من  نحامتبدو طٌور ال .  

Flamingos can live 30 to 50 years. 
. عاًما 50إلى  30ٌمكن أن تعٌش طٌور النحام من   

Flamingos make nests from mud. They usually lay 
only one egg. Both parents take 

care of the egg, which hatches after 30 days. 
.  عادة ما ٌضعون بٌضة واحدة فمطو من الطٌن ٌصنع طٌور النحام أعشاًشا

ٌوماً  30 ٌعتنً كال الوالدٌن بالبٌضة التً تفمس بعدو  
Baby flamingos stay in the nest for a few weeks. 

Then they gather with other young flamingos. 
سابٌع. ثم ٌجتمعون مع طٌور النحام ٌبمى صؽار طٌور النحام فً العش لبضعة أ

 الصؽٌرة األخرى
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 ٌحب طٌور النحام الولوؾ على لدم واحدة

Flamingos make a special liquid called crop حوصلة 
milk in their digestive ًهضم tract جهاز   . 

They spit this up to feed their babies. Both males 
and females can make the milk. 

 ثم فً الجهاز الهضمً حوصلةطٌور النحام تصنع سابال خاصا ٌسمى حلٌب ال
. ٌمكن لكل من الذكور واإلناث صنع الحلٌب طفالهمأل ٌبصمون هذا إلطعام  

Flamingos are an awesome رابع sight in flight. They 
fly in large flocks with their necks and legs 

outstretched. 
ٌطٌرون فً لطعان كبٌرة مع  حٌث لنحام هً مشهد رابع فً الطٌرانطٌور ا

 أعنالهم وأرجلهم ممدودة
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Musk Ox Facts 
 حمابك عن ثور المسن

 
 

Musk oxen live in the frozen Arctic and graze on 
roots, mosses, and lichens during 

winter and Arctic flowers and grasses in summer. 
 و جذورالعلى المسن فً المطب الشمالً المتجمد و ٌرعون  انرٌعٌش ثت

 الطحالب و االشنة خالل الشتاء و أزهار المطب الشمالً و األعشاب فً الصٌؾ 
Musk Oxen are adapted for the harsh climate in the 

Arctic, and their hair is long and shaggy. 
الماسً فً المطب الشمالً تتكٌؾ ثٌران المسن مع المناخ   
.  أشعث وشعرها طوٌل و   

They are herd animals, and when threatened, they 
use their sharp horns  to defend themselves.  

 
الحادة  لرونها تستخدمإنها حٌوانات لطٌع ، وعندما تتعرض للتهدٌد ، فإنها 

. أنفسهاللدفاع عن   
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Muskoxen live in herds they have separate age-
based hierarchy ًتسلسل هرم. Bulls will assert تإكد their 
dominance in different ways, including by rushing, 

and kicking subordinate المرإوس bulls ثٌران 
فً المسن تعٌش انرٌث  

ن الثٌراحٌث تفرض  لدٌهم تسلسل هرمً منفصل على أساس العمرو لطعان 
ذلن التدافع و الرفس للثٌران التً تحت  بطرق مختلفة ، بما فً اهٌمنته

. سٌطرتها  
Musk Ox are Herbivore . Musk Ox are Mammals 

. من الثدٌٌات ًوه المسن من الحٌوانات العاشبة انرٌث  
Their lifespan is 12- 20 years  .  

سنة 20إلى  12ٌتراوح من  اعمره  و 
The musk ox eats grasses, sedgesنباتات البردي, and 

woody plants. Winter habitat for these 
creatures is limited to areas with shallow snow 

accumulations تتراكم or areas blown free of 
snow since they are poorly adapted to digging 

through heavy snow. 
الخشبٌة. ٌمتصر و النباتات  البردي ب ، ونباتاتٌتؽذى ثور المسن على األعشا

 الموطن الشتوي لهذه المخلولات على
المناطك التً تتراكم فٌها الثلوج الضحلة أو المناطك الخالٌة من الثلوج ألنها 

 ؼٌر مهٌؤة بشكل جٌد للحفر خالل الثلوج الكثٌفة
They live in the arctic tundra of northern Canada 

شون فً منطمة التندرا المطبٌة فً شمال كندا إنهم ٌعٌ   
They run at 60 km/h. They can cover distances up to 

100 miles per day. 
مٌل فً  100تصل إلى  ةٌمكنهم تؽطٌة مسافو كم / ساعة  60بسرعة  تركض

 الٌوم
 
 

Mature bulls and cows weigh 600 to 800 pounds and 
1.2 m, respectively. Calves weigh 
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22-31 pounds and are born in the spring to older 
cows. 

 متر على التوالً 1.2رطل و  800إلى  600تزن الثٌران واألبمار الناضجة 
الربٌع تصبح أبمارا ناضجة رطالً و فً 31إلى  22تزن العجول من و  

They are gregarious ٟاجزّبػ animals, living in herds of 50-

75 animals. They live in harem ُحش٠ of up 

to 15 females and sub adults, containing one dominant 

bull, which prevents other adult 

bulls from entering the group. 

ؼ١ؼ فٟ حش٠ُ ٠صً ر 70إٌٝ  02 إٔٙب ح١ٛأبد ِجزّؼ١خ رؼ١ؼ فٟ لطؼبْ ِٓ 

ػٍٝ صٛس ١ِّٙٓ ٚاحذ , ِّب ٠ّٕغ حزٛٞ ر أٔضٝ ٚفئخ فشػ١خ 80ػذد٘ب إٌٝ 

. اٌض١شاْ اٌجبٌغخ األخشٜ ِٓ دخٛي اٌّجّٛػخ  

 

 
 

They have tough hoofed feet, which allows them to 
walk on the ice and snow without 
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hurting their feet, and they have horizontal pupils in 
their eyes, which protect them from 

the sun‘s glare . 
لدٌهم ألدام حوافر صلبة ، مما ٌسمح لهم بالسٌر على الجلٌد والثلج دون 

مما ٌحمٌهم من وهج الشمس أفمً فً عٌونهم بإبإاإلضرار بؤلدامهم ، ولدٌهم   
Their name derives from the odor produced by 
males during mating season to attract females 

من الرابحةاسمها مشتك   
 

 التً تنتجها الذكور خالل موسم التزاوج لجذب اإلناث .

  
Normally muskoxen are not dangerous, but they can 

still cause a threat to people. But 
they are wild animals and should be treated as such. 

كن أن ٌشكل تهدًٌدا المسن خطًٌرا ، لكن ال ٌزال من المم ورعادة ال ٌكون ث
هذا النحو . حٌوانات برٌة وٌجب معاملتها على ألنهاللناس   

Wolf packs مجموعات الذباب stalk تطارد خلسة a herd of musk 
oxen. If they can get the herd moving, they work 
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together to separate the musk oxen by going after 
the calves or older oxen. 

إذا تمكنوا من تحرٌن المطٌع ، فإنهم  و ب تطارد لطٌع من ثٌران المسناالذب
ٌعملون معًا لفصل ثٌران المسن عن طرٌك مالحمة العجول أو الثٌران األكبر 

. سنًا  
Humans are another threat to the musk ox. However 

many of them live on nature 
preserves where they are protected. 

البشر تهدٌد آخر لثور المسن ومع ذلن ، ٌعٌش الكثٌر منهم فً محمٌات ٌشكل 
. طبٌعٌة حٌث ٌتم حماٌتهم  

Arctic wolves can only attack musk oxen when they 
are calves or older oxen. 

ال تستطٌع ذباب المطب الشمالً مهاجمة ثٌران المسن إال عندما تكون عجواًل أو 
سنال ةرٌكبثٌرانًا   

 Muskoxen 
form protective circles around their calves to protect 

them from Arctic wolves. 
 والٌة حول عجولها لحماٌتها من ذباب المطب  دوابرتشكل ثٌران المسن 

. الشمالً  
Musk ox are hunted for their meat, horns, or both. 

ا .لحومها أو لرونها أو كلٌهممن أجل  المسن ثٌرانٌتم اصطٌاد   
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Houbara Facts 
 حمابك عن طابر الحباري

 

 
 

Asian Houbara usually migrate in winter in search of 
the best conditions and habitats for breeding, 

feeding and raising young birds.  
ا عن أفضل الظروؾ البٌبٌة عادة ما تهاجر الحبارى اآلسٌوٌة فً الشتاء بحثً 

للتكاثر والتؽذٌة وتربٌة الطٌور الصؽٌرة طن المالبموالمو  
The primary reason for the lower population size of 
the Asian Houbara is the hunting events conducted 

in Pakistan . 
، إلى عود السبب الربٌسً النخفاض عدد سالالت طابر الحبارى اآلسٌوي ٌ

. أحداث الصٌد التً تُجرى فً باكستان  
Houbaras prey on? 

Seeds, fruits, leaves and flowers, shoots, 
 locusts جراد , grasshoppers , beetles 

البذور والفواكه واألوراق والزهور والبراعم والجراد ٌؤكل طابر الحباري 
. والجنادب والخنافس وصراصٌر الخلد  



 211 

 

 
 

 Houbaras are omnivore 
لنبات والحٌوانلآكل طابر الحباري   

Houbara  lays from 2 to 4 eggs 
بٌضات 4 إلى 2تضع طابر الحباري من   

Houbara  is found in North Africa And Central Asia . 
 ٌتواجد طابر الحباري فً شمال افرٌمٌا و وسط اسٌا

 The average lifespan of both the African houbara 
and the Asian houbara ranges from 10-15 years. 

ٌتراوح من اآلسٌوٌة  ياألفرٌمٌة والحبار يكل من الحبار عمرفإن متوسط 
سنة 10-15  

The Female lays eggs, usually from two to four eggs. 
They incubate ٌحضن البٌض these eggs for an average 
of 23 days. The breeding season for these birds is 

from mid-February to mid-June. 
و تضع إناث الحبارى بٌضها ، وعادة ما ٌكون من بٌضتٌن إلى أربع بٌضات 

من هو موسم التكاثر لهذه الطٌور وٌكون ٌوًما  23ٌحضنون البٌض لمدة 
. منتصؾ فبراٌر إلى منتصؾ ٌونٌو  
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the Asian houbara and the African houbara have 
been classified as endangered and the main reason 
is that  the Arab falcon and hunters often hunt with 

guns these species. 
اآلسٌوٌة على أنها معرضة للخطر ياألفرٌمٌة والحبار يتم تصنٌؾ الحبار  

العرب ؼالبا ما  لسبب الربٌسً النمراض الحبارى هو أن الصمور والصٌادٌنوا
. ٌصطادون بالبنادق هذه األنواع  

 

Muskrat facts 
 حمابك عن فؤر المسن لالطفال

 

 
 

Muskrats are rodents that live in freshwater and 
saltwater marshes lakes ponds and streams. 
Muskrats often build dome-shaped houses in 

marshes 
تعٌش فً مستنمعات المٌاه العذبة والمٌاه المالحة التً  موارضال فؤر المسن من

 والبحٌرات والبرن والجداول .
Muskrats often build dome-shaped houses in 

marshes. 
 على شكل لبة فً المستنمعات. هممنازل فؤر المسنؼالبًا ما ٌبنً 

 These houses made of plants, protect  
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the muskrat from predators, since the only entrance 
is underwater. 

من الحٌوانات المفترسة  فؤر المسنهذه البٌوت المصنوعة من النباتات تحمً 
 تحت الماء. ٌكون ألن المدخل الوحٌد

Some muskrats live in burrows on the water banks.  
 فً جحور على ضفاؾ المٌاه. أنواع فؤر المسن ٌعٌش بعض 

 حون ممتازون ولكنهم بطٌبون على األرض.هم سباف 
Muskrats are excellent swimmers but are slow on 

land 
Muskrats are native to North America but have been 

brought to urope and Asia where they now live in the 
 wild. 

إلى أوروبا وآسٌا ،  إلى أمرٌكا الشمالٌة ، ولكن تم جلبها فؤر المسنود أصول تع
 حٌث تعٌش اآلن فً البرٌة.

Muskrats got their name because they have musk   
 glandsؼدد 

 that produce a strong scent . 
 . ؼدد المسن التً تنتج رابحة لوٌة األن لدٌه اعلى اسمه فبران المسنحصلت 

An adult muskrat is about 40–70 cm  long, half of 
that is the tail, and weighs from 0.6–2 kg .  

That is about four times the weight of the brown rat 
الذٌل ،  همنٌتكون سم ، نصؾ ذلن  70-40المسن البالػ حوالً  فؤر لػ طولٌب

 هذا حوالً أربعة أضعاؾ وزن الجرذ البنًوكجم  2-0.6وٌزن 
Muskrats are much smaller than beavers 

 
with which they often share their habitat 

فً  همأصؽر بكثٌر من المنادس ، والتً ؼالبًا ما ٌشاركونفبران المسن  
 م .موطنه

Muskrats are covered with short, thick fur 
which is medium to dark brown or black in color, 

with the belly a bit lighter counter shaded    
as the age increases, it turns a partly gray in color. 
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والبنً المسن بفراء لصٌر سمٌن ، ٌتراوح لونه بٌن المتوسط  جسم فؤر طىٌؽ
الداكن أو األسود ، وٌكون البطن أفتح للٌالً ) مظلل ( ؛ مع تمدم العمر ، ٌتحول 

 إلى اللون الرمادي جزبًٌا. 
 The fur has two layers, which helps protect them 

from the cold water. 
 ٌتكون الفراء من طبمتٌن ، مما ٌساعد على حماٌتهم من الماء البارد.

 They have long tails covered with scales rather than 
hair, and to aid them in swimming, are slightly 

flattened vertically, which is a shape that is unique 
to them. 

بدالً من الشعر ، ولمساعدتها على السباحة ،  مشورلها ذٌول طوٌلة مؽطاة بال
 ٌتم تسطٌحها رأسٌاً للٌالً ، وهو شكل فرٌد بالنسبة لها.

 When they walk on land, their tails drag on the 
ground, which makes their 
Tracks easy to recognize 

ون على األرض ، تسحب ذٌولهم على األرض ، مما ٌجعل من السهل عندما ٌمش
 التعرؾ على مساراتهم .

Muskrats spend most of their time in the water and 
are well suited for their semi aquatic life. They  can 

swim under water for 12 to 17 minutes. 
لماء وهً مناسبة تماًما لحٌاتها شبه معظم ولتها فً ا المسن فبرانضً تم

. دلٌمة 17إلى  12السباحة تحت الماء لمدة  اٌمكنهو المابٌة   
 
 

 Their bodies, like those of seals and whales 
, are less sensitive to the buildup of 

carbon dioxide than those of most other mammals. 
والحٌتان ، ألل حساسٌة لتراكم ثانً أكسٌد  أجسامهم ، مثل أجسام الفممات

 الكربون من أجسام معظم الثدٌٌات األخرى. 
They can close off their ears to keep the water out . 

in swimming, their tails are their main means of 
propulsion دفع    
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وسٌلة ن ذٌولهم كٌستخدموأثناء السباحة وٌمكنهم إؼالق آذانهم إلبعاد المٌاه 
فع الربٌسٌةد  

they are capable of removing much of the vegetation 
in wet lands. They are thought to play a major role in 

determining the vegetation of prairie wet lands in 
particular.  

الرطبة. ٌُعتمد أنها هً لادرة على إزالة الكثٌر من الؽطاء النباتً فً األراضً و
تلعب دوًرا ربٌسًٌا فً تحدٌد الؽطاء النباتً لألراضً الرطبة فً البراري على 

 وجه الخصوص.
They also selectively remove preferred plant 

species, thereby changing the abundance ,وفرة, of 
plant species in many kinds of wetlands. 

  كما أنهم ٌزٌلون
بشكل انتمابً األنواع النباتٌة المفضلة ، وبالتالً ٌؽٌرون وفرة األنواع النباتٌة  

 فً العدٌد من أنواع األراضً الرطبة.
crocodiles are thought to be an important natural 

predator, and the absence of muskrats from Florida 
may in part be the result of crocodiles predation . 

من  المسن انرفبٌُعتمد أن التمساح مفترس طبٌعً مهم ، ولد ٌكون ؼٌاب 
لهم . حٌسانتٌجة افتراس التمهو فلورٌدا جزبًٌا   

Muskrats are able to live alongside streams which 
contain the water that drains away from coal mines. 

نبًا إلى جنب مع الجداول التً تحتوي على لادرون على العٌش ج فبران المسن
. المٌاه الكبرٌتٌة التً تستنزؾ بعًٌدا عن مناجم الفحم  

Fish and frogs perish in such streams, yet musk rats 
may thrive  ٌزدهر and occupy the wetlands. 
فبران تموت األسمان والضفادع فً مثل هذه الجداول ، ومع ذلن لد تزدهر 

. وتحتل األراضً الرطبةسن الم  
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Muskrats normally live in groups consisting of a 
male and female pair and their young. 

عادة فً مجموعات تتكون من زوج من الذكور واإلناث  فؤر المسنعٌش ٌ
. وصؽارهم  

 During the spring, they often fight with other musk 
rats over territory. Many are injured or killed in these 

fights 
مُتل الكثٌر فً ٌب أو اصٌ و لد األرض من اجل ٌماتل بعضهم البعضؼالبًا ما 

. هذه المعارن  
Muskrat families build nests to protect themselves 

and their young from cold and  predators. 
ا لحماٌة أنفسهم وصؽارهم من البرد أعشاشً  فؤر المسنبنً عابالت الت

 والحٌوانات المفترسة. 
 In streams, ponds, or lakes, muskrats burrow into 
the bank with an underwater entrance and These 

entrances are 6–8 in (15 – 20 cm) wide. 
له ضفة فً ال جحراً  المسنفبران فً الجداول أو البرن أو البحٌرات ، تحفر 

.  سم( 20-15بوصات ) 8-6 من المدخل اٌبلػ عرض هذ و مدخل تحت الماء  
Muskrats are most active at night or near dawn and 

dusk. 
. أكثر نشاًطا فً اللٌل أو لرب الفجر والؽسك فؤر المسنون ٌك  

They feed on  aquatic  vegetation نباتات مابٌة . They do 
not store food for the winter, but sometimes eat the 
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insides of their push-ups. Plant materials compose 
about 95% of their diets, but they also eat small 

animals, such as freshwater mussels frogs  
Crayfish , and small turtle 

هم ال ٌخزنون الطعام لفصل  و ىعلى النباتات المابٌة األخر فبران المسن تؽذىت
تشكل المواد  و بهم الجحور الخاصةالشتاء ، لكنهم ٌؤكلون أحٌانًا دواخل 

٪ من وجباتهم الؽذابٌة ، لكنها أًٌضا تؤكل الحٌوانات الصؽٌرة 95النباتٌة حوالً 
مثل بلح البحر فً المٌاه العذبة والضفادع وجراد البحر واألسمان والسالحؾ  

 الصؽٌرة .
Muskrats follow trails they make in swamps and 
ponds. When the water freezes, they continue to 

follow their trails under the ice . 
عندما  و تتبع المسارات التً ٌصنعونها فً المستنمعات والبرن المسن انرفب 

. ٌتجمد الماء ، ٌستمرون فً متابعة مساراتهم تحت الجلٌد  
Muskrats provide an important food resource for 

many other animals, including mink , foxes , coyotes 
wolves lynx  حٌوان الوشك bears eagles snakes crocodile 

and large owls and hawks  
مصدًرا ؼذابًٌا مهًما للعدٌد من الحٌوانات األخرى ، بما فً  فبران المسنوفر ت

المنن ، والثعالب ، والذباب ، والوشك ، والدببة ، والنسور ، حٌوان ذلن 
 والثعابٌن ، والتماسٌح ، والبوم والصمور الكبٌرة

Otters and turtle, and large fish such as pike 
prey on baby muskrats 

تتؽذى ثعالب الماء والسالحؾ واألسمان الكبٌرة مثل سمن الباٌن على  بٌنما
. ر المسنفؤصؽار   
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 سترة مصنوعة من فرو فأر المسك

 Muskrats, like most rodents, are prolific ولود) ) 
breeders. Females can have two or three litters a 

year of six to eight young each.  
. ٌمكن لإلناث  ؼزٌرة اإلنتاج ولودات، مثل معظم الموارض ، هً  فبران المسن

من ستة إلى ثمانٌة صؽار وفً كل مرة تلد فً السنة  مرات نان أو ثالثةأن تلد اث  
The babies are born small and hairless, and weigh 

only about 22 g.  
. جراًما  فمط 22ولد األطفال صؽاًرا وبال شعر ، وٌزنون حوالً ٌ  

 southern environments, young muskrats 
matured ٌنضج in six months, while in colder northern 

environments, it takes about a year. 
فً البٌبات الجنوبٌة ، تنضج صؽار المسن فً ؼضون ستة أشهر ، بٌنما فً 

. البٌبات الشمالٌة الباردة ، تستؽرق حوالً عام  
In the early 20th century, the trapping of the animal 

for its fur became an important industry there.  
الحٌوان من أجل فرابه صناعة مهمة  صٌدفً أوابل المرن العشرٌن ، أصبح 

. هنان  



 218 

During that era  حمبة , the fur was specially trimmed 
and dyed to be sold widely in the US  

 خالل تلن الحمبة ، تم لص
.سع فً الوالٌات المتحدة الفراء وصبؽه خصًٌصا لٌتم بٌعه على نطاق وا  

********* 
 فبران المسن ً بعض الدول األوروبٌة ، مثل بلجٌكا وفرنسا وهولندا ، تعتبرف

، حٌث ٌإدي حفرها إلى إتالؾ السدود والسدود التً  المتوسعةمن اآلفات 
 تعتمد علٌها هذه الدول المنخفضة للحماٌة من الفٌضانات. 

 هاتسمٌمها ومطاردتها فً محاولة إلبماء عددفً تلن البلدان ، ٌتم حصرها وو 
 منخفًضا.

التً تنمو  نٌتاالبس الذرة وؼٌرها من محاصٌل المزرعة و فؤر المسنكما ٌؤكل  
 . بالمرب من المسطحات المابٌة

gull factsSea 
 حمابك عن طابر النورس

 

 
 

Gulls also called seagulls birds  
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There are many different types of gull but most of 
them are white, with grey or black wings, a yellow 
beak and are about the size of a chicken  

(but some are smaller). 
. ط١ٛساٌ ِٓ صٕف إٌٛاسط , ٚرغّٝ أ٠ًعب غ١ٛس إٌٛسط , ٟ٘  

أجٕحخ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ إٌٛاسط ٌٚىٓ ِؼظّٙب أث١ط , ِغ 

حجُ اٌذجبجخ رمش٠جًب )ٌىٓ ثؼعٙب أصغش(. ثسِبد٠خ أٚ عٛداء , ِٕٚمبس أصفش ٚ  

Gulls can eat most typesof food but like meat more 
than anything else. 

٠ّىٓ أْ رأوً إٌٛاسط ِؼظُ أٔٛاع اٌطؼبَ ٌٚىٓ رحت اٌٍحَٛ أوضش ِٓ أٞ ؽٟء 

. آخش  

 
 

They look around for discarded food and dead 
animals to eat as well as hunting 

and have learned how to live and breed in the same 
places as people . 
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و لتناولها  مٌتةحولهم بحثًا عن األطعمة المهملة والحٌوانات ال هم ٌنضرون
التً  تعلموا كٌفٌة العٌش والتكاثر فً نفس األماكنلد  الصٌد و باإلضافة إلى

 .  ٌعٌش فٌها الناس
Most types of seagull are awake during the day and 

sleep at night. 
 تستٌمظ معظم أنواع طٌور النورس أثناء النهار وتنام فً اللٌل. 

They like to sleep on beaches but will also sleep on 
water, like lakes or the sea when the water is calm 

ٌحبون النوم على الشواطا ولكنهم ٌنامون أًٌضا على الماء ، مثل البحٌرات أو 
 . البحر عندما ٌكون الماء هادبًا

They are more common inland these days because 
they can find food wherever people live. 
الطعام أٌنما  هً أكثر شٌوًعا فً المناطك الداخلٌة هذه األٌام ألنها ٌمكن أن تجد

 ؼالبًا فً ممالب الممامة أو فً شوارع البلدات والمدن . ٌعٌش الناس
 

Seagulls are intelligent compared to other birds. 
 طٌور النورس ذكٌة ممارنة بالطٌور األخرى.

complicated system of noises and body movements 
They have a which they use to communicate with 

other seagulls . 
لدٌهم نظام معمد من الضوضاء وحركات الجسم التً ٌستخدمونها للتواصل مع 

 . طٌور النورس األخرى
Most types of seagull breed once a year and have 

two or three chicks (babies). 
ثالثة  أو اثنانتكاثر معظم أنواع طٌور النورس مرة واحدة فً السنة ولدٌها ت

  .  صؽار
Mother gulls are very protective of their eggs and 

chicks and will sometimes fight to the death to 
defend them 

 وتماتل حتى الموت أحٌانًا للدفاع عنها. اأفراخه لنورس األم تحمً بٌضها وا
 

Most gull species are migratory 



 211 

with birds moving to warmer habitats during the 
winter, but the extent to which they migrate varies by 

species .  
دفبًا  أألكثر األماكنمهاجرة ، حٌث تنتمل الطٌور إلى  طٌور النورسمعظم أنواع 

 . خالل فصل الشتاء ، لكن مدى هجرتها ٌختلؾ باختالؾ األنواع

 
Gulls have only a limited ability to dive below the 

water in order to feed on deeper prey. 
لدٌها لدرة محدودة فمط على الؽوص تحت الماء من أجل  طٌور النورس

 . الحصول على فرٌسة من األعماق
Gulls are monogamous, they display mate  

fidelity that usually lasts for the life of the pair 
وٌظهرون إخالًصا للشرٌن ٌستمر عادةً مدى  التزاوج ةادٌأح طٌور النورس

 . حٌاة الزوج
******************* 

أًٌضا مستوٌات عالٌة من اإلخالص فً المولع ، حٌث تعود إلى  النورس لطٌور
نفس المستعمرة بعد التكاثر هنان مرة واحدة وحتى تتكاثر عادة فً نفس 

 المولع داخل تلن المستعمرة.
من مابة ألؾ زوج ، ختلؾ المستعمرات من بضعة أزواج إلى أكثر ٌمكن أن ت 

ً ولد تكون حصرٌ أو مشتركة مع أنواع الطٌور  من طٌور النورسألنواع  ا
 .البحرٌة األخرى
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مع عش عادة ما تكون أعشاش النورس عبارة عن حصابر من مادة عشبٌة 

 مركزي.
ع تبنً أعشاًشا على عادة ما تُبنى األعشاش على األرض ، لكن بعض األنوا 

 . فً بعض الحاالت فً األشجار المنحدرات ، و
ثالث بٌضات ، على الرؼم من أنها اثنتان فً بعض  تضع األنثى ادة ما ع

 . األنواع األصؽر وبٌضة واحدة فمط للنورس ذي الذٌل السنونو
موم كال الوالدٌن بإطعام ٌ و ٌوًما 26و  22ما بٌن  البٌض تستمر فترة حضانة

كتاكٌت ، على الرؼم من أن الذكر ٌموم فً ولت مبكر من فترة التربٌة بمعظم ال
 . التؽذٌة بٌنما تموم األنثى بالتربٌة والحراسة

Cobras facts 
 حمابك عن الكوبرا
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There are 12 species of cobras and they all live in 
Asia Africa and India. 

 ٌعها فً آسٌا وإفرٌمٌا والهند .نوًعا من الكوبرا تعٌش جم 12هنان 
Most cobras grow about 6 feet long, but the king 
cobra, the world‘s largest poisonous snake, can 

grow 18 feet long!  
ألدام ، لكن الكوبرا الملن ، أكبر ثعبان سام فً  6تنمو معظم الكوبرا حوالً 

  .الدمً  18العالم ، ٌمكن أن ٌصل طوله إلى 
Cobras are carnivores . They eat other snakes,  

eggs and small mammals such as rats. 
ٌؤكلون الثعابٌن األخرى والبٌض  حٌث الكوبرا من الحٌوانات آكلة اللحوم

 والثدٌٌات الصؽٌرة ، مثل الفبران .

 
Luckily enough the king cobra is shy and will try and 

avoid contact with humans. 
 . لحسن الحظ ، فإن الكوبرا الملن خجولة وستحاول تجنب االتصال بالبشر 

A king cobra doesn‘t have the most venomous 
poison, but it injects a lot in itsvictims.  

الكوبرا الملن لٌس لدٌها أكثر السموم سمٌة ، لكنها تحمن الكثٌر من السم فً 
 . اجسم ضحاٌاه

The king cobra‘s bite is powerful enough to kill 20 
men or an elephant . 
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 .رجالً أو فٌل  20عضة الكوبرا الملن لوٌة بما تكفً لمتل 
Cobras hunt mostly at night .  

 . تصطاد الكوبرا فً الؽالب فً اللٌل
King cobras lay their eggs in nests . 

 . ضها فً أعشاشتضع الكوبرا الملن بٌ
 They fiercely protect their babies. 

 . عنهم بشراسة تدافعو  اأطفاله تحمً اإنه
They are the only snake to build nests 

 . انها األفعى الوحٌدة التً تموم  ببناء األعشاش 
Cobras can live up to 30 years, depending on the 

species 
 .نوعها عاًما ، اعتماًدا على  30حتى  ٌمكن أن تعٌش الكوبرا

 They strike their prey at lightening speed. 
 . بسرعة البرقا ضرب فرٌستهت إنها 

A cobra has few enemies but one fierce predator that 
will attack and eat a cobra without fear is the 

mongoose 
داء ولكن الحٌوان المفترس الشرس الذي ٌهاجم الكوبرا لدٌها عدد للٌل من األع

 وٌؤكل الكوبرا دون خوؾ هو النمس .
Sometimes a cobra will bite without injecting venom 

This is called a dry bite. 
 . احٌانًا تلدغ الكوبرا دون حمن السم و هذا ٌسمى العضة الجافة

 A dry bite is more often used is cases of self 
defense where as a venomous bite is used to catch 

prey. 
ؼالبًا ما تستخدم العضة الجافة فً حاالت الدفاع عن النفس بٌنما ٌتم استخدام 

 العضة السامة للمبض على الفرٌسة .
King cobras are fantastic swimmers and excellent 

climbers. 
 . متسلمون ممتازونالكوبرا الملن سباحون رابعون و

Cobras can lay as many as 50 eggs at one time . 
 . بٌضة فً ولت واحد 50ٌمكن أن تضع الكوبرا ما ٌصل إلى 
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facts Mongoose 
 حمابك عن النمس

 

 
 

Few animals are as scary as a hooded cobra, but 
mongooses aren‘t afraid of them. 

 . خاؾ منهاٌمثل الكوبرا ، لكن النمس ال  للة من الحٌوانات مخٌفة
Cobras are so poisonous that one bite can kill a 

human in 30 minutes, but 
mongooses often attack and eat these snakes. 

دلٌمة ، لكن  30الكوبرا سامة لدرجة أن لدؼة واحدة ٌمكن أن تمتل اإلنسان فً 
 . هذه الثعابٌنالنمس ؼالبًا ٌهاجم وٌؤكل 

A mongoose moves very quickly to avoid a cobra‘s 
bite .  

 را .تجنب لدؼة الكوبٌحرن النمس بسرعة كبٌرة لٌت
Scientist think mongooses 
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might be immune to snake venom so it doesn‘t hurt 
them . 

ماء أن النمس لد ٌعتمد العل و ٌتحرن النمس بسرعة كبٌرة لتجنب لدؼة الكوبرا
 . سمها ٌكون محصنًا ضد سم األفعى لذلن ال ٌإذٌه
 Mongooses also have 

thick skin and fur, which protects them from a 
cobra‘s fangs. 

 . من أنٌاب الكوبرا ًٌضا جلد سمٌن وفراء ، مما ٌحمٌهأ س لهالنم
Mongooses live in Africa, Asia and parts of Europe. 

 . ٌعٌش النمس فً إفرٌمٌا وآسٌا وأجزاء من أوروبا
 Mongooses are small, no larger than a cat . 

 . صؽٌرة ، لٌست أكبر من لطة حٌوانات النمس 
Besides snakes, mongooses eat lizards, insects, 
beetles, eggs, fruit, birds and small mammals . 

النمس السحالً والحشرات والخنافس والبٌض  إلى جانب الثعابٌن ، ٌؤكل
 والفواكه والطٌور والثدٌٌات الصؽٌرة . 

 

 

 
Mongooses often live in packs . 

 . مجموعاتعٌش النمس ؼالبًا فً ٌ
 One member of the pack stands guard. 
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 .  ٌمؾ أحد أفراد المجموعة حارًسا
It whistles 

or cries to alert the other mongooses of trouble . 
 . خطرإنه ٌصفر أو ٌصرخ لتنبٌه النمس اآلخر بال

The pack hides underground until it‘s safe to come 
out . 

 . ٌشعر باألمان فٌخرج من مخبؤه ٌختبا المطٌع تحت األرض حتى 
 

 
 

Mongooses are good moms. The babies are born in 
a den and stay there for a few weeks. 

أمهات جٌدات. ٌولد األطفال فً وكر وٌبمون هنان لبضعة  حٌوانات النمس
 . أسابٌع

When the babies come out, all the mongooses help 
care for them . 

  . فً العناٌة بهم ونالنمس ٌساعد أفراد عندما ٌخرج األطفال ، فإن كل
It‘s like a big mongoose daycare 

 . نمس كبٌرةللنها مثل حضانة إ
 ( .سللحوم صؽٌر ٌنتمً إلى عابلة النم هو حٌوان آكل سرلاطال) 

 Sometimes mongooses live alone, but they also live 
in packs. They share their food and help each other.  
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حٌث ٌعٌش النمس فً بعض األحٌان بمفرده ، لكنه ٌعٌش أًٌضا فً مجموعات. 
 . طعامهم وٌساعدون بعضهم البعضفً ٌتشاركون 

Mongooses are diurnal, which means they are awake 
during the day . 

 . أثناء النهار و ٌمارس نشاطاته نهاري أي ٌستٌمظحٌوان النمس 

octopus facts 
 حمابك عن االخطبوط

 

 
 

There are around 300 species of octopus, usually 
located in tropical and temperate ocean waters .  

نوع من األخطبوط ، توجد عادة فً مٌاه المحٌط االستوابٌة  300وجد حوالً ت
 . والمعتدلة

Octopuses are interesting sea creatures. They are 
invertebrates that mean they have no bones. 

عنً أنه ٌ و ذلن. هم من الالفمارٌات  الهتماممخلولات بحرٌة مثٌرة ل اإلخطبوط
 . لٌس لدٌهم عظام

 They are considered the most intelligent of all of 
them .  

 . جمٌعًا فً الالفمرٌاتٌعتبرون األكثر ذكاًء  و
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An octopus has a hard beak, like a parrot beak, 
which they use to break into and eat their prey such 

as crabs and shellfish . 
له منمار صلب ، مثل منمار الببؽاء ، ٌستخدمه اللتحام وتناول  اإلخطبوط

 .مثل سرطان البحر والمحار فرٌسته
Octopuses have three hearts . 

 . له ثالثة للوب اإلخطبوط
Octopuses are believed to be highly intelligent 

compared to other invertebrates .  
 . شدٌد الذكاء ممارنة بالالفمارٌات األخرى اإلخطبوطٌُعتمد أن 

An octopus's main defense against predators such 
as sharks is to hide and camouflage itself by using 

certain skin cells to change its color. 
ات المفترسة مثل أسمان المرش فً الربٌسً ضد الحٌوان اإلخطبوطٌتمثل دفاع 

 إخفاء وتموٌه نفسه باستخدام خالٌا جلد معٌنة لتؽٌٌر لونه.
This can also be used to talk with or warn other 

octopuses . 
 . هااألخرى أو تحذٌر اإلخطبوطاتأًٌضا للتحدث مع  ه الطرٌمةمكن استخدام هذٌ

Another defense is to make a fast escape. 
Octopuses can eject a thick, blackish ink in a large 

cloud to distract the predator . 
إخراج حبر  لإلخطبوطاتٌمكن  حٌث هو الهروب السرٌع لإلخطبوط دفاع آخر

 .كثٌؾ أسود فً سحابة كبٌرة لتشتٌت انتباه المفترس 
An octopus is able to regenerate a lost tentacle .  

 . على تجدٌد مجساته المفمودة لادر اإلخطبوط
Octopuses have very good eyesight and an excellent 

sense of touch. 
 .جٌد جدا وحاسة لمس ممتازة لدٌه بصر اإلخطبوط

A female octopus can lay on average about 200,000 
eggs however, fending for themselves only a handful 

of the baby octopus will survive to adulthood . 
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بٌضة ، ومع ذلن   200000حوالً فً المتوسط  اإلخطبوطمكن أن تضع أنثى ٌ
ستبمى على لٌد الحٌاة حتى سن  اإلخطبوطفمط من صؽار  ممدار ضبٌلفإن 

 . الرشد
 

 
 

Octopuses usually live for 6 - 18 months. Males only 
live a few months after mating, and females die of 
starvation shortly after their protected eggs hatch. 

ٌعٌش الذكور بضعة أشهر فمط  حٌث شهًرا 18-6عادة لمدة  اإلخطبوطاتعٌش ت
التزاوج ، وتموت اإلناث من الجوع بعد فترة وجٌزة من فمس بٌضها  بعد

 . المحمً
Octopuses have blood which is blue in color 

 . له دم أزرق اللون اإلخطبوط
They have a well-developed nervous system and 

they can learn various things . 
 .لدٌهم جهاز عصبً متطور وٌمكنهم تعلم أشٌاء مختلفة

Their saliva contains venom that makes them 
poisonous. 
 . هم سامٌنٌحتوي لعابهم على سم ٌجعل

The blue-ringed octopuses are the most dangerous 
ones, They can kill a few people at once . 
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لتل عدد للٌل من  اٌمكنه و ذات الحلمات الزرلاء هً األكثر خطورة اإلخطبوطات
 . مباشرةالناس 

Some species are capable of changing their body 
shape to mimic other animals . 

 .بعض األنواع لادرة على تؽٌٌر شكل أجسامها لتملٌد الحٌوانات األخرى
Humans eat octopus in many cultures and it is also a 

popular fish bait . 
 . شعبًالسمن الفً العدٌد من الثمافات وهو أًٌضا ُطعم  اإلخطبوطؤكل البشر ٌ

Horse facts 
 حمابك عن الحصان

 

 

 
Horses can sleep both lying down and standing up. 

 . الولوؾو ٌمكن للخٌول أن تنام فً وضع االستلماء 
Horses can run shortly after birth . 

 . ٌمكن أن تجري الخٌول بعد الوالدة بملٌل
Domestic horses have a lifespan of around 25 years. 

 . عاًما 25ٌبلػ عمر الخٌول المحلٌة حوالً 
Horses have around 205 bones in their skeleton. 

 . عظمة فً هٌكلها العظمً 205تمتلن الخٌول حوالً 
Horses have been domesticated for over 5000 years. 
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 . عام 5000تم تدجٌن الخٌول ألكثر من 
Horses are herbivores, (plant eaters) . 

 اشبة )أكلة النبات(.الخٌول من الحٌوانات الع
Horses have bigger eyes than any other mammal 

that lives on land . 
 

 
 

 . الخٌول لها عٌون أكبر من أي حٌوان ثدًٌ آخر ٌعٌش على األرض
Because horse‘s eyes are on the side of their head 

they are capable of seeing nearly 360 degrees at one 
time .  

نظًرا ألن عٌون الحصان على جانب رأسه ، فإنها لادرة على رإٌة ما ٌمرب من 
 . درجة فً المرة الواحدة 360

Horses gallop at around 44 k / h 
 مٌالً فً الساعة(. 27كم / ساعة ) 44سرع الخٌول حوالً تبلػ 
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facts Skunks 
 حمابك عن الضربان

 

 
 

Skunks live throughout the United States in 
woodland areas, near farms and even in cities.  

عٌش الظربان فً جمٌع أنحاء الوالٌات المتحدة فً مناطك الؽابات ، بالمرب ٌ
 . من المزارع وحتى فً المدن

They‘re shy animals 
that don‘t want a fight, but if bothered, they‘ll spray 

their enemies with a terrible smell . 
إنهم حٌوانات خجولة ال ترٌد المتال ، ولكن إذا أزعجتهم ، فسوؾ ٌرشون 

 . أعدابهم برابحة كرٌهة
Skunks, like raccoons are omnivores . 

 .  و نباتات حومللالظربان ، مثل حٌوانات الراكون آكلة 
They eat fish clams insects fruit vegetables lizards 

and birdseed . 
ٌؤكلون األسمان والمحار والحشرات والفواكه والخضروات والسحالً حٌث 

 .  وبذور الطٌور
They have long claws to dig with and they‘re very 

smart . 
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 .  لدٌهم مخالب طوٌلة للحفر بها وهم أذكٌاء للؽاٌة
Most skunks are black with two white stripes down 

their backs.  
 . مع خطٌن أبٌضٌن أسفل ظهورهم اللون الظربان سوداءحٌوانات معظم 

Skunks have glands on their bottom that spray their 
stinky smell. 

  لظربان لدٌها ؼدد فً لاعها ترش رابحتها النتنة. ا
Skunks get into garbage cans and compost bins. 
They eat pet food and will raid vegetable garden. 

ٌؤكلون طعام الحٌوانات  و تدخل الظربان فً علب الممامة وصنادٌك السماد
 . حدٌمة نباتٌة أي األلٌفة وسوؾ ٌداهمون

Skunks can spray up to 12 feet away. The smell can 
last for up to four months . 

ن تستمر الرابحة لمدة تصل إلى ٌمكن أ و لدًما 12ٌمكن للظربان الرش حتى 
  .أربعة أشهر

Skunks live in old tree stumps, under logs or in 
dens. Sometimes they crawl into people‘s attics or 

basements . 
 عٌش الظربان فً جذوع األشجار المدٌمة أو تحت جذوع األشجار أو فً أوكارٌ

 . الخاصة بالمنازل السرادٌبأو  ةعلٌفً بعض األحٌان ٌزحفون إلى ال و
Skunks are nocturnal. They sleep during the day and 

look for food at night . 
 . ٌنامون أثناء النهار وٌبحثون عن الطعام فً اللٌل حٌث لٌلٌة حٌوانات لظربانا

Most skunks only live two or three years. They are 
often hit by cars or killed by dogs coyotes owls or 

bobcats . 
ؼالبًا ما و الظربان لمدة عامٌن أو ثالثة أعوام فمط حٌوانات تعٌش معظم

مط البري أو البوم أو ال الذباب األمرٌكٌةتصدمهم السٌارات أو تمتلهم الكالب أو 
 . األمرٌكً
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Skunks would rather run away or climb a tree than 
spray a human. They only spray as a last defense . 
As long as you leave them alone, they‘ll leave you. 

 الظربان الهروب أو تسلك الشجرة بدالً من رش اإلنسانحٌوانات تفضل 
. إنهم ٌرشون فمط كوسٌلة دفاع أخٌرة. طالما تركتهم وشؤنهم  بالرابحة الكرٌهة 

 . فسوؾ ٌتركونن وشؤنن
Skunks eat insects and rodents so they‘re actually 

helpful. 
 .  ٌتؽذى الظربان على الحشرات والموارض ، لذا فهم مفٌدون بالفعل

But they are wild animals, Sometimes they carry 
diseases and they‘ll scratch or bite if trapped . 

لون األمراض وٌخدشون أو فً بعض األحٌان ٌحم و لكنها حٌوانات برٌة
 .حوصروا ما إذا ٌعضون
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Rabbit Facts 
 حمابك عن االرنب

 

 
 

Rabbits live in groups. 
 .تعٌش األرانب فً مجموعات

The European rabbit lives underground, in burrows . 
 .عٌش األرنب األوروبً تحت األرض فً الجحورٌ

Rabbits have long ears which can be as long as 10 
cm 

 .  سم 10رانب لها آذان طوٌلة ٌمكن أن ٌصل طولها إلى األ
Rabbits have a lifespan of around 10 years . 

 . سنوات 10بلػ عمر األرانب حوالً ٌ
Rabbits are herbivores (plant eaters). 

 . ألرانب من الحٌوانات العاشبة )أكلة النبات(ا
Rabbits reproduce very quickly. This can be a major 

headache for people living in agricultural areas 
where rabbits are seen as pests. 

هذا صداًعا كبًٌرا لألشخاص  سببٌمكن أن ٌ و كاثر األرانب بسرعة كبٌرةتت
 الذٌن ٌعٌشون فً المناطك الزراعٌة حٌث ٌُنظر إلى األرانب على أنها آفات.
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Rabbits are born with their eyes closed and 
 without fur 

 . ولد األرانب وأعٌنها مؽلمة وبدون فروت

Raccoon facts 
 حمابك عن الراكون
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Raccoons live throughout the United States. They 
live in forests and woodlands, but they also live near 
farms and even in cities. Because they‘re so smart, 

they can adapt to different areas . 
و ٌعٌش الراكون فً جمٌع أنحاء الوالٌات المتحدة . إنهم ٌعٌشون فً الؽابات 

ٌعٌشون أًٌضا بالمرب من المزارع وحتى فً المدن . نظًرا ألنهم أذكٌاء جًدا  هم
 . مختلفةالمناطك ال، ٌمكنهم التكٌؾ مع 

Raccoons are about the size of a medium dog. They 
have a bushy, ringed tails and a black mask across 

their faces. They look cute, but they are wild animals 
حلمات ذات الحجم. لدٌهم ذٌول كثٌفة بلػ حجم الراكون حجم كلب متوسط ٌ 

 . حٌوانات برٌة م، لكنه ءفالط نبدوٌ إنهم ولناع أسود على وجوههم
they can bite and scratch and some carry diseases . 

 . ٌحمل األمراض منهم مكنهم العض والخدش وبعضانهم ٌ

 
Raccoons are omnivores. They eat almost anything 

including clams, fish, nuts, fruit, lizards, insects and 
squirrels or mice. 

بما فً ذلن  ٌؤكلون أي شًء تمرٌبًاو نباتات حٌث  لحوماكون حٌوانات آكلة الر
ب أو جواألسمان والمكسرات والفواكه والسحالً والحشرات والسنا رخوٌاتال

 . انالفؤر
Raccoons can get into trouble 
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 with people . They dig through trash cans or 
compost bins. They eat dog food and might even 

crawl under your house or into 
openings in the attic Raccoons love raiding 

vegetable . 
. إنهم ٌحفرون فً علب الممامة  تورط الراكون فً مشاكل مع الناسٌمكن أن ٌ

ٌؤكلون طعام الكالب ولد ٌزحفون تحت منزلن أو فً  و أو صنادٌك السماد
 .كون ٌحبون مداهمة الخضارالرا الفتحات فً العلٌة

 
 الراكون ٌحبون مداهمة الخضار

Most raccoons only live two or three years. Some 
are hit by cars. Others are eaten by predators or get 

sick . 
ٌصطدم البعض  و عٌش معظم حٌوانات الراكون عامٌن أو ثالثة أعوام فمطت

 . مرضبال ٌصابكله الحٌوانات المفترسة أوالبعض اآلخر تؤ و بالسٌارات
Raccoons have predators such as; Coyote, Bobcat, 
Cougar, Dog and large birds of prey like Eagles and 

Owls .  
،  األمرٌكًالمط البري مثل ؛ ذبب البراري ،  ةمفترسحٌوانات الراكون لدٌه 

 الكبٌرة مثل النسور والبوم . ، الكلب والطٌور الجارحة األمرٌكً األسد
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Raccoon moms usually have two or three babies, 
called kits. Raccoon moms keep their babies safe in 

dens. After two or three months, the babies start 

exploring. By 6 months of age, they‘re ready to go 
out on their own . 

أمهات الراكون حٌث تحافظ تنجب أمهات الراكون طفلٌن أو ثالثة أطفال  عادة ما
بعد شهرٌن أو ثالثة ، ٌبدأ األطفال فً  ها وبؤمان فً أوكار نعلى سالمة أطفاله
 . أشهر ، ٌكونون مستعدٌن للخروج بمفردهم 6فً عمر  و االستكشاؾ

 
Raccoons often dip their food in water, but scientists 

don‘t think they are washing it . They probably just 
like the feeling of the water on their paws . 

ؼالبًا ما ٌؽمس الراكون طعامهم فً الماء ، لكن العلماء ال ٌعتمدون أنهم 
 . ربما ٌحبون شعور الماء على كفوفهم لكن ٌؽسلونه
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facts sDog 
 حمابك عن الكالب

 

 

Dogs are domesticated mammals . 
 روضةمالثدٌٌات ال من الكالب هً

Today, some dogs are used as pets 
while others are used to help humans do their work . 

لٌوم ، تُستخدم بعض الكالب كحٌوانات ألٌفة بٌنما ٌستخدم البعض اآلخر ا
 . لمساعدة البشر فً المٌام بعملهم

Dogs eat both meat and vegetables . 
 . و الخضروات تؤكل الكالب كاًل من اللحوم

Dogs can smell and hear better than humans, but 
cannot see well in color. 

 .  مكن للكالب أن تشم وتسمع أفضل من البشر ، لكنها ال ترى األلوان جًٌداٌ
 Due to the structure of the eye, dogs can see better 

in dim light than humans. 
نظًرا لبنٌة العٌن ، ٌمكن للكالب أن ترى بشكل أفضل فً الضوء الخافت من 

 . البشر
They can also see further around before moving 

their eyes than a human can . 
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 . ٌمكنهم أًٌضا رإٌة ما حولهم لبل تحرٌن عٌونهم أكثر مما ٌستطٌع اإلنسان
A dog‘s nose print is unique; it is similar to human 

fingerprints in that no two are the same . 
صمة أنؾ الكلب فرٌدة من نوعها. إنه مشابه لبصمات األصابع البشرٌة من ب

 . حٌث أنه ال ٌوجد اثنان متماثالن
Dogs dream just like humans do. 

 شر.كالب تحلم مثلما ٌحلم البال
A dog is as smart as a 2 years old child and can 

recognize around 150 words and gestures . 
 150لكلب ذكً مثل طفل ٌبلػ من العمر عامٌن وٌمكنه التعرؾ على حوالً ا

 . كلمة وإٌماءة

 
 

Dogs cannot eat raisins, grapes, onion, chocolate, or 
garlic because it makes them sick . 

 ٌمكن للكالب أن تؤكل الزبٌب أو العنب أو البصل أو الشوكوالتة أو الثوم ألنها ال
 . تسبب لهم المرض

********************* 
ٌتم ترتٌب مجموعات  حٌث سافر الكالب البرٌة مثل الذباب فً مجموعاتت

خرى الكالب حسب الرتبة ، وستخضع الكالب ذات الرتبة المنخفضة للكالب األ
 المجموعةالكلب األعلى مرتبة ٌسمى ألفا ذكر . كل كلب فً و ذات الرتبة األعلى

. ؼالبًا ما تنظر الكالب المستؤنسة إلى صاحبها على أنه  ٌساعد وٌهتم باآلخرٌن
 . ذكر ألفا
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ٌؽٌر حجم الكلب  و تعٌش الكالب األصؽر حجًما أطول من الكالب األكبر حجًما

عادة ما تعٌش السالالت مثل الكلب األلمانً لمدة ف لكلبعمر اوتولده متوسط 
 و خمسة عشر عاًما ، بٌنما ٌمكن أن تصل سالالت الشٌواوا إلى سن العشرٌن

عمر الكلب الدنماركً من ست إلى ثمانً من ناحٌة أخرى ، ٌبلػ متوسط 
 . سنوات

Lynx facts 
 حمابك عن الوشك
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Lynxes are big cats they are similar to a regular 
house cat, but larger 

 .أكبر الكنه وشبه لطة المنزل العادٌة ت وهًكبٌرة ط الوشك لط
Lynxes inhabit forests, deserts, tundra regions, 

wetlands, rocky regions, and grasslands. 
عٌش الوشك فً الؽابات والصحاري ومناطك التندرا واألراضً الرطبة ٌ

 ك الصخرٌة واألراضً العشبٌة. والمناط
They swim and climb very well  

 ٌسبحون وٌتسلمون جًٌدا .هم 
Once a year the female gives birth to between two 

and four kittens.  
 .  أربع لططأو  اثنتانما بٌن  مرة واحدة فً السنة تلد األنثى

The young stay with the mother for one more winter, 
a total of around nine months, before moving out to 

live on their own as young adults . 
ٌبمى الصؽار مع األم لمدة شتاء آخر ، أي ما مجموعه حوالً تسعة أشهر ، لبل 

 . بالؽٌناالنتمال للعٌش بمفردهم ك
Lynxes hunt almost all mammals and birds, such as 

mice foxes and wild boars. 
صطاد الوشك جمٌع الثدٌٌات والطٌور تمرٌبًا ، مثل الفبران ، والؽرٌر ، ٌ

 والثعالب ، والدجاج ، والخنازٌر البرٌة.
Yet, they mostly focus on deer. The Siberian lynx is 
well known for hunting prey that is twice as large as 

itself. If there is a chance, it even kills reindeer. 
ٌشتهر الوشك السٌبٌري  , ومع ذلن ، فإنهم ٌركزون فً الؽالب على الؽزالن 

إذا كانت هنان فرصة ، فإنه و بصٌد الفرٌسة التً ٌبلػ حجمها ضعؾ حجمه
 . متل الرنةٌ
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the lynx has extraordinary ears , They serve as 
hearing aids ,The lynx can move them like small 

antennas in all directions in order to better perceive 
sounds with his ears . 

ٌستطٌع الوشك تحرٌكها  حٌث سمعللأنها بمثابة أجهزة  ,عادٌة الوشك ؼٌر أذن
 . مثل الهوابٌات

The lynx has big, furry paws. When it walks across 
the snow, it spreads its toes , This makes the 

surface of its paws even larger so that the lynx 
hardly sinks into the snow . 

مشً عبر الثلج ، تنتشر أصابع ٌعندما  و لوشك لدٌه كفوؾ كبٌرة من الفروا
 . الوشك فً الثلج ال ٌؽرقهذا ٌجعل سطح الكفوؾ أكبر حتى و لدمه

Humans mean a threat to lynxes ,The animals lose 
their habitats due to agriculture and building streets 

and rails.  
بسبب  طن سكناهاتفمد الحٌوانات موا حٌث تهدًٌدا للوشك ونٌسبب البشر

 سكن الحدٌدٌة .المد الزراعة وبناء الشوارع و
They are being hunted for their fur, too . 

 . أًٌضا ابحث عن فرابهٌتم ال و
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facts sPigeon 
 حمابك عن الحمام

 

 
The pigeon is a very smart bird and can find 

its nest from almost 3000 miles away.  
لحمام طابر ذكً للؽاٌة ٌتمتع بحواس مالحة رابعة وٌمكنه العثور على عشه ا

   . لمٌ 3000على بعد حوالً 
Some pigeons can even detect magnetic fields. 

 . ٌمكن لبعض الحمام اكتشاؾ المجاالت المؽناطٌسٌة
Pigeons eat Plants, Fruits, Leftover Food, Milk, Small 

Insects and Ants , they are Omnivore . 
 نملالصؽٌرة ، الحشرات البن ، للافواكه ، بماٌا طعام ، الباتات ، الحمام ٌؤكل الن

 . تلطة التؽذٌةانها مخحٌث 
The female lays two eggs at a time in the nest . 

 . بٌضتان فً كل مرة داخل العش األنثىتضع 
The pigeon weighs 0.9 to 2.1 kg . 

 .  كٌلو ؼرام 2,1إلى  0,9من  الحمام زنٌو
their main threats are 

Humans, Habitat Loss, Other Birds, Food Shortage 
 هً الحمام التً تواجه دات الربٌسٌةلتهدٌا

 . نمص الؽذاءو ، الطٌور األخرى  مواطن السكنالبشر ، فمدان 
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they can survive and live almost any where in the 
world like forests, swamp forests, rain forests, 
tropical areas except extremely cold areas like 

Antarctica and extremely dry areas like the Sahara 
Desert . 

 ٌستطٌع العٌش والبماء على لٌد الحٌاة فً أي مكان فً العالم  الحمام
  الؽابات وؼابات المستنمعات والؽابات المطٌرة والمناطك االستوابٌة مثل

استثناء المناطك شدٌدة البرودة مثل المارة المطبٌة الجنوبٌة والمناطك الجافة ب
 .صحراء الكبرى مثل ال

They are monogamous and try to find a mate for life. 
 ٌحاول إٌجاد رفٌمة مدى الحٌاة. الزواج و أحاديالحمام 

 

  
 They are very dedicated towards their young 

offspring and their mate, and they spend their whole 
period with their mate for life .  

، وٌمضون فترة حٌاتهم بؤكملها مع  حٌاتهم ورفٌك مهتمٌن جدا بصؽارهمإنهم 
 .  رفٌمهم مدى الحٌاة

They prefer living as a couple . They build their nest 
together, and both the parent pigeons take care of 

the young ones. 
، وٌموم كل من الحمام ٌبنون عشهم معًا  و إنهم ٌفضلون العٌش كزوجٌن

 .  صؽارالالوالدٌن برعاٌة 
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They are friendly animals and live  
In flocks 

 . هم حٌوانات ودودة وٌعٌشون فً لطعان
They have their breeding season in spring and 

summer. Female pigeons lay two white eggs, and 
they both incubate the eggs one by one for 17-19 

days. 
حتضن ٌتضع إناث الحمام بٌضتٌن ، و حٌث موسم تكاثرهم فً الربٌع والصٌؾ

 ٌوًما.  19-17لمدة  بالتناوب البٌض الزوجٌن كال
 The newborns are fed on crop milk by both the 

parents. 
 . الذي ٌكونه كال الوالدٌن  حلٌبالعلى الصؽار ٌتؽذى 

They can start breeding at only six months of age 
Both parents feed their young . 

 بإطعام ٌمومان ناكال الوالد و ٌمكنهم البدء فً التكاثر فً عمر ستة أشهر فمطو
 . صؽارهما

pigeons can make good pets and are really loyal to 
their owners just like any other animal; if they are 

raised properly, they can turn to be very loyal . 
وٌكون مخلًصا ألصحابه تماًما مثل أي  اجٌد االحمام حٌوانا ألٌف كونمكن أن ٌٌ

 إذا تم تربٌتهم بشكل صحٌح ، فٌمكنهم أن ٌكونوا مخلصٌن للؽاٌة. وحٌوان آخر 
*********** 

عاًما  15-14ل إلى مع التدخل البشري واألسر ، ٌمكن أن ٌعٌش الحمام ما ٌص
 وبعضها أطول من ذلن ، ولكن فً ظل الظروؾ البرٌة ، ٌمكن أن ٌختلؾ عمرها

ٌعٌش الحمام الصخري حتى ست سنوات ، فً حٌن أن العدٌد من الحمام  حٌث
اآلخر ، بعًٌدا عن التدخل البشري ، ٌمكن أن ٌعٌش حتى ثالث أو أربع سنوات 

  من العمر
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128- lion facts…………………….…. األسدحمابك عن   
130- lady bird facts…………........حمابك عن الدعسولة 
133- camel facts…………….……..حمابك عن الجمل 
136 – anteater facts…………..……حمابك عن آكل النمل 
138 – moles facts…………….…….....حمابك عن الخلد 
141- earth pigs facts………. األرض ٌرحمابك عن خناز  
143- sloth bear facts………….حمابك عن الدب الكسالن 
146 – beaver facts……………….. بك عن المندسحما  
149- weasel facts…………….……حمابك عن ابن العرس 
154- owl facts……………………..……..حمابك عن البوم 
159- crow facts…………………………حمابك عن الؽراب 
162- ostrich facts……………..……….حمابك عن النعامة 
167- Hero facts……………..……..حمابك عن مالن الحزٌن 
171- squirrels facts……………..…..حمابك عن السناجب 
173-swan facts………………….…….حمابك عن البجع 
177- fox facts……………………..…..حمابك عن الثعالب 
180- swallow facts…………………….حمابك عن السنونو 
182-Hedgehog facts………………….…حمابك عن المنفذ 
185- stork facts…………….……………حمابك عن اللملك 
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188- leopard facts………….……….…حمابك عن الفهد 
190- Flamingos facts…….………...حمابك عن طابر النحام 
196 – musk ox facts………………...حمابك عن ثور المسن 
199 - Houbara facts………………حمابك عن طابر الحباري 
201 – muskrat facts………………...حمابك عن فؤر المسن 
208 - Seagull facts………… نورس........حمابك عن طٌور ال  
212- cobra facts……………………….حمابك عن الكوبرا 
215 - Mongoose facts…………………..حمابك عن النمس 
218 -  octopus facts ………………….. حمابك عن اإلخطبوط 
221- horse facts……………………….. حمابك عن الحصان    
223 – Skunk facts …………………….. حمابك عن الضربان 
226 – Rabbit facts ……………………..حمابك عن األرنب 
227 – Racoon facts…………………….حمابك عن الراكون 
231 – Dogs facts ……………………….حمابك عن الكالب 
233 – lynx facts …………………………حمابك عن الوشك 
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