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نَْجُم البَْحر

 ُهَناَك أَنْواٌع َعِديَدٌة ِمْن نَْجِم البَْحِر.
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يَِعيُْش نَْجُم البَْحِر ِ�ْ كُل� ا�ُِحيطَاِت ِ�ْ الَعالَِم،

ا،  تَِعيُْش بَْعُض ا�َنَْواِع ِ� الِْميَاِه الَعِميَقِة ِجد�

اِطِئ.  َوبَْعُضها ا�َخُر يَِعيُْش ِبالُقرِْب ِمَن الش�

تَِعيُش َهِذِه الَكائَِناُت ِ� الِبَحاِر،

َولَيَْس ِ�ْ البَُحْ�َاِت َواْ�َنَْهاِر. 
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ٍة � ُ�ِْكُن أَْن يَِعيَش نَْجُم البَْحِر لُِمد

تَِصُل إَِ� َخْمٍس وثَ�ثَ� َسَنة.

 يَْستَِطيُع نَْجُم البَْحِر الن�ُمَو إَِ� َحْجٍم أكَْ�َ ِمْن َرأِْسك.

يَِصُل َوْزُن بَْعِض ا�نَْواِع إَِ� َوْزِن إِبِْريٍق ِمْن ا�َاء.
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ُهَناك أَنَْواٌع أُْخَرى لَْونُها أَْزَرٌق.

انْظُُروا  إَِ� نَْجِم البَْحِر ا�ْزَرِق َهَذا ِ�ْ ا�َاِء!

�ْتَاُز نَْجُم البَْحِر ِبأَلَْوانِِه الَعِديَدِة.َ

. بَْعُض أَنَْواِع نَْجِم البَْحِر لَْونَُها بُرْتَُقاِ��
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، ِ�إَِذا قَط�ْعَت نَْجَم البَْحِر إَِ� نِْصَفْ

 .�َستَِجُد كَِ� الَجانِبَْ�ِ ُمتََشاِبَهْ

ْى َهَذا َ َاثـًُ�. يَُسم�

ُ�ِْكْن أَْن يَُساِعَد لَْوُن نَْجِم البَْحِر

ِ�ْ ِحَ�يَِته ِمْن الَخطَِر ا�ُِحيِط ِبِه. 
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َ�ْتَلُِك بَْعُض أَنْواِع نَْجِم البَْحِر ا�َِزيَد ِمَن ا�َْذُرِع.

 يَِصُل َعَدُد ا�َْذُرِع لََدى بَْعِضَها إَِ� أَْربَعَ� ِذَراًعا!

َ�ْتَلُِك ُمْعظَُم أَنَْواِع نَْجِم البَْحِر َخْمَسَة أَْذُرٍع.
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ى الَحيََوانَاُت ا
ُْخَرى أَْحيَانًا ع� نَْجِم البَْحِر. تَتََغذ�

َوِ�ْ بَْعِض ا
َْحيَاِن تَأْكُُل نُُجْوُم البَْحِر بَْعَضها بَْعًضا.

َ�ْتَلُِك نَْجُم البَْحِر َعيًْنا ع� كُل� ِذَراٍع.

يََستَِطيُع نَْجُم البَْحِر ِمْن ِخَ�ِل ا
َعُ�ِ َمْعرِفََة 

َما إَِذا كَاَن ا�ََكاُن ُمِضيئًا أَْو ُمظْلًِ�. 

يَُساِعُده َذلِك َعَ� ا¤ْخِتبَاِء وإِيَْجاِد الط�َعاِم. 
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قَْد يَْفِقُد نَْجُم البَْحِر أَْذُرَعُه.

أْحيَانًا تَأْكُُل الَحيََوانَاُت ا�ُْخَرى تِلَك ا�َْذُرَع.    

قَْد يَْفِقُد نَْجُم البَْحِر أَْذُرَعُه.

    أْحيَانًا تَأْكُُل الَحيََوانَاُت ا�ُْخَرى تِلَك ا�َْذُرَع.

 كََ� أن�ه يَْستَِطيُع الت�َخ�� َعْن أََحِد أَْذُرِعِه ِبَهِدِف الُهُرْوِب!

ُ�ِْكن أََن تَْنُمَو أَْذُرٌع َجِديَدٌة لَنْجِم البَْحِر.
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تَْسَمُح أقَْداُم نَْجِم البَْحِر با�َْ�ِ َعَ� ا�َرِْض،

ُخوِر.  وتَْسَمُح لَُه أَيًْضا بالت�َسل�ِق َعَ� الص�

 َ�ْتَلُِك نَْجُم البَْحِر أقَْداًما َعِديَْدًة.

تَبُْدُو َهِذِه ا�قَْداُم وكَأَن�َها أَنَاِبيٌب 

 صغ�ٌة تََقُع أَْسَفَل أَْذُرِع نَْجِم البَْحِر. 
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تَُساِعُد أقَْداُم نَْجِم البَْحِر أَيًضا َعَ� تََناُوِل الط�َعاِم.

تَْدفَُع القَدُم الط�َعاَم تَجاَه الَفِم. 

َهْل تَْستَِطيُعون ُرْؤيََة الَفِم أَْسَفَل نَْجِم البَْحِر َهَذا؟ 

تَْسَمُح أقَْداُم نَْجِم البَْحِر با�َْ� تَْحَت ا�َاِء أَيًْضا،

ِبَحيُْث يَزَحُف نَْجُم البَْحِر َعَ� طُْوِل 

قَاِع البَْحِر بَْحثًا َعْن الط�َعاِم. 
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يَأْكُُل نَْجُم البَْحِر َوَمِعَدتُه ِ�ْ الَخارِِج!

َدفَِة؛  ِ َُجر�ِد أَْن يَِتم� فَتُْح الص�

اِخِل لتََناُوِل الط�َعاِم.  تَُعوُد ا�َِعَدُة إَِ� الد�

ى َعَ� بَلَِح البَْحِر. يُِحب� نَْجُم البَْحِر أَْن يَتََغذ�

َدفَِة ويَْسَحبُها ،  يَلُف� نَْجُم البَْحِر أَْذُرَعه َحْوَل الص�

َدفََة، َوبَْعَدَها يَأْكُُل الَحيَواَن ال�ِذي ِبَداِخلَِها.  ثُم� يَْفتَُح الص�
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َ�ْتَلُِك نَْجُم البَْحِر ِجلًْدا َصلْبًا

يُِحيُط ِجْسَمه ِمْن الَْخارِِج لِحَ�يَِتِه. 

 يُوَجُد لََدى بَْعِض أَنَْواِع نَْجِم البَْحِر أَْشَواٌك َحاَدٌة لِِحَ�يِتَها.

ُ�ِْكُن أْن تَُسب�َب ا�نََواُع ا�ُخَرى ا�َرََض للَحيَوانَاِت.
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نَْجُم البَْحِر ?

نَْجُم البَْحر

ْوٌع فَن�ي� َمْ�ُ

َراِْجْع ا�َْسِئلََة

أيَْن يَعيُش نَْجُم البَْحر؟ 

كَْم َعَدُد ا�َْذُرِع ال�ِتي َ�ْتَلُِكها ُمْعظَُم أنْواِع نَْجِم البَْحر؟ 

َماَذا يَْحُدُث إَذا فََقَد نَْجُم البَِحِر ِذَراَعه؟ 

ما الط�عاُم ال�ذي يُِحب� نَْجُم البَْحِر تََناُولَه؟

كَيِْف يَبَْقى نَْجُم البَْحِر � َمأَْمٍن ِمَن الَخطَر؟ 

.1

.2

.3

.4

.5

ا. نَْجُم البَْحِر َجِميٌل جد¢

يَْحتَِفُظ بَْعُض الن�اِس ِبَنْجِم البَْحِر كََحيَواٍن أَلِيٍف.

أَتُريُدون واِحًدا؟

ارسم نَْجَم البَْحر! فك�ر ِ�ْ ا®ََكاِن ال�ِذي يَِعيُش ِفيِه نَْجُم البَْحِر.

كَْم َعَدُد ا�ْذُرِع ال�ِتي ُ�ِكُن أَْن َ�ْتَلَِكَها؟ َما ُهَو الت�َ°ثُل؟



نه قد خرج من أسطورة أو ح�ية خيالية،
�
م البحر عيون الكبار والصغار بفعل ش�ه الذي يبدو و� �

�
يلفت حيوان �

ا عن هذا ا�يوان وخصائصه ودورة حياته . عرف�� �غبون � تقدم هذه القصة ل� معلومات ��

قیمة اإلنسان ھي ما یضیفھ إلى الحیاة بین میالده و موتھ .. مصطفى محمود




