
كالم الكالب

كلب في ما يقوله كللوصف الكلبتفسيرات كالم إستخدم ورقة 

"" إستخدم عالمات اإلقتباس. المعروضةالصَور ن كل واحدة م

.قوله في هذه الصَورلوصف ما الذي يحاول كل كلب 

2الدرس : في فهم لغة الكالب، الصفوف اإلبتدائية العليا

Michigan Humane Societywww.michiganhumane.org))مؤسسة الرفق بالحيوان
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إنحناءة اللعب #1
!"هيا نلعب"

يدعوك هذا الكلب للعب.

 أن ( هو أو هي)يحاول هذا الكلب

يبلغك بأن كل شيء مرح ولعب، 
.وأنه ليس هناك ما يدعو للتوتر
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إدارة الرأس #2 "ماذا قلت؟"

شكل تدير الكالب رأسها لتسمعنا ب
.أفضل

جهة هي تفعل ذلك لتحّدد أكثر ال
.التي يأتي منها الصوت

رفة يقول لك الكلب بأنه راغب بمع
.معنى الصوت الصادر عنك
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تثاؤب الكلب #3 "أنا قلٌق بعض الشيء"

 يحاول هذا الكلب أن يهدئ
.محيطه أو يحجب تهديداً ما

يشعر الكلب بأنه مهّدد أو أنه
.ومقلق، لكنه ال يتحّضر للهج
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لحس الشفة #4 أو" أنا جائع"
"أحتاج إلى بعض المساحة"

قد إذا كنت تحمل طعاماً شهياً، ف

أو أنه )يكون هذا الكلب جائعاً 
!(يلحس بقايا الطعام عن أنفه

أنه غير ذلك، يقول لك هذا الكلب ب

لى قلق ربما، ومتوتّر، ويحتاج إ
.بعض المساحة
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عين الحوت #5
!"أنا غير مرتاح؛ إبتعد عني"

"تعبير يستخدمه" عين الحوت

مدربو الكالب حين يدير الكلب

ياض رأسه قليالً ويمكنك أن ترى ب
.عينيه

ر إنه يقول لك بأنه قلق وال يشع
.بالراحة

ر يمكن أن ينتج عن شعور التوت
.هذا عضة الكلب
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الزمجرة #6
!"إنني على وشك الهجوم"

ورة، الزمجرة العنيفة، كالتي في الص
.يرمز لها بإظهار األسنان

ذير يستخدم الكلب الزمجرة كإشارة تح

صبح بالتوقف عما تفعله وإال فإنه قد ي

.عنيفاً 

 الزمجرات الخافتة التي ال تُظهر

ريد األسنان يمكن أن تعني أن الكلب ي
.شيئاً ما أو أنه يتألم

من كن حذراً دائماً حين تكون بالقرب
!كلب يزمجر
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لالذيهزّ  #7 "أنا سعيٌد وراض  "

 ً أو إذا هّز الكلب ذيله وبدا جسده هادئا

يتحّرك مع حركة ذيله، فهو حينها

.كلب سعيد ومرتاح

 ً إذا احتفظ الكلب بجسده مستقيما

ً )وجامداً  يله، أثناء هّزه لذ( أو منتحبا

ه فلعله يشعر بأن مكانه مهّدد أو أن

.غير مرتاح
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هّز الجسد #8

أو!" أنا مبلّل"
"فلنبدأ من جديد"

 ّف يمكن أن تستخدمها الكالب لتنش
.نفسها من البلل

ة ما إذا لم يكن الكلب مبلالً، فهو عاد

يهّز جسده هكذا حين يحاول أن 

تحّول إلى يخفّف توتراً أو ليُظهر أنه ي

.نشاط مختلف

 كأن هذه الحركة تعني اإلنتهاء من
.نشاط والبدء بآخر



لماذا من المهم أن نفهم لغة التواصل مع الكالب؟

إن فهم لذا ف. الكالب هي أحد أكثر الحيوانات األليفة الموجودة في المنازل
.ما يحاول الكلب أن يوصله فيه فائدة كبيرة لكم وللكلب

يفهمون األطفال هم أكثر من يتعرض لعّضات الكالب وذلك ألنهم غالباً ال 

وجاً، إن فهم متى يكون الكلب مزع. إشارات التحذير الصادرة عن الكلب
.أو قلقاً، أو عصبياً، يساعد على بقائكم في مأمن

فهم لغة الكالب يساعد على تحسين العالقات بين الكالب والناس.

عقاب يمكن أن يساعد فهم لغة الكالب على الوقاية من تعريض الكالب ل
.الحيوانغير ضروري بسبب سوء فهم بسيط في التواصل بين الناس و



مصادر متخّصصة

ي أسست جمعيت–كولين سافورد

(New York Walk & Train ) و

(Far Fetched Acres ) وهي

معروفة كأشهر مدّربة كالب في 

منحتها نشاطاتها لقب. نيويورك

من قبل" األفضل في نيويورك"

كولين هي ". نيويورك ماغازين"

اص المدّربة المعتمدة في كتاب وأقر

الخاصة ( Nylabone)حلقات 

 ً بمالكي الكالب الجدد، وهي أيضا

 The)مقدمة للبرنامج اإلذاعي 

Family Pet ) على محطة(Pet 

Life Radio.)

ة أخصائية كالب مشهور–ليندا كول

 Responsible)وكاتبة في مدّونة 

Pet Ownership)

عضو في جمعية –إيمي بندر

(Association of  Pet Dog  .)

كاتبة لعدد من المقاالت حول الكالب 

ة متخصص. لمنشورات ومواقع إنترنت

تقييم في تعليم العامة عن سلوك الكالب و

.سلوك الكالب في مآوي الحيوانات


