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ودة �ات عالية ا� �� بية وتقد�� �� للغة العر �طفال �
�
� لقصص ا�

و�� لك � اء ا�توى ا�� �� ت ض الذي أطلقته مبادرة ض                                               �� وع ح��� دف م�� ��

�انية
�
وند ا�

�
� مدينة دور�

�
. انطلقت ا�بادرة عام 2015 �

ً
 وثقافيا

ً
ائه ع¦يا � الفق � وإ��

و�� لك � � ا�� �اء ا�توى العر� �� تلفة.   مبادرة ض �ª مبادرة تطوعية هادفة �� ¬ار »�
�
لقصص متنوعة و�

 � ا ا�تطوع®� .  تعمل ا�بادرة بش³ منظم ع � تعاون أعضا�� � ية منذ ذلك ا�®� �ºنظمة تطوعية غ � ر¼ �
�ا��

�
� السجل ا�

�
موعة طÅب عرب. وأخذت طابÂا الر�Á عام 2017 بتسجيلها � �من »

تلفة. ية ا�� ا�ت وللفئات العمر �� ش�È ا�
�

� �
�

Êبية و»تواها  الر اء اللغة العر مÂم حب إ�� � �º � �Ìوالذ ، � �من داخل وخارج العاÎ العر�
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1 

أْس�ُك القرِْش هي نَوٌع ِمن ا�ْسَ�ِك

ال�تي تَِعيُش ِ� كل� ُمِحيطَاِت الَعالَم.
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أْسناُن ِقرٍْش   

ِعْم�ٍق َعاَش 

قَبَْل َم�ِيِ�ِ 

. ِنْ�ِ الس	

 يَْعتَِقُد الُعلََ�ُء بأن� أْس�َك الِقرِْش َعاَشْت

يْناصوراِت ِ�ِئَتَْي ِملْيوِن عاْم. قَبَْل الد�

كاَن َذلَِك ُمْنُذ َوقٍْت طَويٍل ِجًدا.
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. ُهناَك أَنَْواٌع ُمْختَلَِفٌة ِمْن أَْس�ِك الِقرِْشْ

َوَر وَحاِوْل َمْعرِفََة أَي� واِحٍد ِمْنَها َهَو ِقرُْش َ�ِحِظ الص�

.�أَبُو ِمطْرَقٍَة، وأَي�َها ِقرُْش الن�ِمر، وأَي�َها الِقرُْش ا�َبْيَُض الَْكِبُ
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تَأِْ� أْسَ	ُك الِْقرِْش ِ� ُمْختَلَِف اْ�َْحَجاِم،

وأَكُْ�ُ ِقرٍْش � الَْعالَِم َهَو ِقرُْش الُْحوِت. 

ُ�ِْكُن أَْن يَِصَل طُوُل َهَذا الِْقرِْش إَ� 45  قََدًما.
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ُ�ِْكُن أْن تَكوَن أَْس�ُك الِْقرِْش َصغًَة ِمثَْل ِقرِْش الَْفْهِد هذا.

يَِصُل طُوُل أَْصَغِر أَْس�ِك الِْقرِْش إ� َسبَْعِة  بُوَصاٍت فََقْط.
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بَْعُض أَْس�ِك الِْقرِْش تُْولَُد

بَيَْن� تَْفِقُس أنْواٌع أُْخرى 

ِمْن الْبَيِْض ِمثَْل َهِذِه 

ال�تي � الّصورَِة.

َهْل ُ�ِْكُنَك ُرْؤيَُة رأِسها

َوَذيْلِها َوزََعانِِفها؟ 
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 يُطْلَُق َعَ� َصِغ�ِ الِْقرِْش اْسُم الن�اُعوِص.

� تَُقوُم َسَمَكُة الِْقرِْش اْ ُم� ِبِعَنايَِة ِصَغارِها بَْعَد الِْوَ�َدِة،

بَْل َعلَيِْهم أَْن يَْعتَُنوا ِبأنُْفِسِهْم. 
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أَْسَ	ُك الِْقرِْش َحيََوانَاٌت ُمْفَ�َِسٌة

َوُمِميتٌَة ِم	� يَْعِني أَن�ها تَْقتاُت َعَ� 

َحيَوانَاٍت أُْخَرى كَاْ�ََْسَ	ِك 

َوِالُْفْقَ	ِت َوأَْسَ	ِك الِْقرِْش اْ�ُْخَرى.

يَأْكُُل الِْقرُْش اْ�َبْيَُض الَْكبَُ�

َخْمَسِ	ئَِة رَطٍْل ِمَن الـْل�ْحِم يَْوِمي�ا.
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تَْصطاُد أَْس�ُك الِْقرِْش فَريَستَها ِبأَْسنانِها الْحاد�ِة.

ِعْنَدما تَْفِقُد أَْس�ُك الِْقرِْش أَْسنانَها تَْنمو َمكانَها أَْسناٌن َجديَدٌة،

َوهي َ�ْتَلُِك أَْربََع طَبَقاٍت ِمْن اْ�َْسَناِن الْحاد�ِة َع� ا�َقَِل.
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َة �َ�ْتَلُِك أَْسَ�ُك الِْقرِْش َحاس

َشم� َجي�َدٍة َوتَْستَِطيُع تَتَبَُع َراْئَِحِة 

ِم ِمْن َعَ� بُْعِد ِميٍل.  �الد

تَْستَِطيُع أَْسَ�ُك الِْقرِْش أَْن تََرى

َجي�ًدا ِمثَْل اْ�نْساِن َ�َاًما 

َوُ�ِْكُنها أَْن تَْسَمَع اْ�َْصَواَت 

تَْحَت الَْ�ِء ِمْن َع� بُْعِد أَْميَاٍل.
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 الَْحيََوانَاُت الَْوِحِيَدُة ال	ِتي تَْصطَاُد أَْسَ�َك الِْقرِْش ِهَي الُْقُروُش

اْ�ُْخَرى َواْ نَْساُن. يَْصطَاُد اْ نَْساُن أَْسَ�َك الِْقرِْش ِمْن أَْجِل

ورَِة.  � الط	َعاِم ِمثَْل َ�َائِِح لَْحِم الِْقرِْش الَْمْوُجوَدِة � َهِذه الص
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أَفَْضُل َمَكاٍن لِرؤيَِة َسَمَكِة

الِْقرِْش ُهَو َحْوُض اْ	َْسَ
ِك.

ِْبيِت قَْد تَتََمك�ُن َحت�ى ِمْن ال��

َعَ� َواِحَدٍة ِمْنَها. 



 تتواجد أ�ك القرش منذ حوا�� 400 مليون عام، و�� تعت�� من أ�

� ا يطات، وقد تطورت


� تعيش �
��سة ال ية ا�ف�� ت البحر ا�يوا�

 مليون عام ا�اضية، س��  أ�ك القرش بش� كب�� خ�ل ا�ائة و�

س. ن ع£ معلومات ¢ك القرش ا�ف��
¤
وسوف نتعرف ا¥

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


