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info@qanbar.com
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أعيش يف الغابات واملناطق العشبية 
لقارة اسرتاليا والجزر املحيطة بها

السكن: 

لدي مهارات عديدة، فأنا أستطيع
 السباحة مبهارة، كام أستطيع حفر االرض

 برسعة بحثا عن ماء الرشب.

مهارات:

أمتلك سمعا قويا ميّكنني من تفادي اقرتاب
العدو، وحني أواجه أحداً ال أستطيع الفرار

منه أرفسه بقوة بوساطة أقدامي الكبرية

الدفاع:
ّننأمتلك سمعا قويا ميكنني من تفادي اقرتاب
ًلعدو، وحني أواجه أحداً ال أستطيع الفرار

رفسه بقوة بوساطة أقدامي الكبرية

الدفاع:

لدي مهارات عديدة، فأنا أستطيع
السباحة مبهارة، كام أستطيع حفر االرض

لرشب.

مهارات:
دي مهارات عديد

سباحة مبهارة، كام أستطيع حفر االرض
 برسعة بحثا عن ماء الرشب.

أعيش يف الغابات واملناطق العشبية 
لقارة اسرتاليا والجزر املحيطة بها

السكن: 

لدي مهارات عديدة، فأنا أستطيع
 السباحة مبهارة، كام أستطيع حفر االرض

 برسعة بحثا عن ماء الرشب.

مهارات:

أمتلك سمعا قويا ميّكنني من تفادي اقرتاب
العدو، وحني أواجه أحداً ال أستطيع الفرار

منه أرفسه بقوة بوساطة أقدامي الكبرية

الدفاع:
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أنا حيوان نبايت أتغّذى عىل أوراِق
األشجار واألعشاب التي أجدها يف 

 الغاباِت الكثيفة والسهول.

الغذاء:

 .١ 

.٢

أستخدم ذييل ألحافظ عىل توازن

يساعدين الفراء املوجود عىل جسمي

جسدي أثناء القفز كام تساعدين رجالي 
القويتان عىل ذلك.

عىل الوقاية من أشعة الشمس.

مميزات:

يعيش صغريي ١٩٠ يوماً داخل جراب
أّمه قبل أن يخرج منه ألول مرّة ويبدأ 

باإلعتامد عىل نفسه.

التكاثر:

أجري برسعة ٦٤ كيلو مرتا يف الساعة،
وأستطيع أن أقفز ملسافة تزيد عىل ٥ أمتار

الرسعة:
ة

الرسعة:

ّأنا حيوان نبايت أتغّذى عىل أوراِق
األشجار واألعشاب التي أجدها يف

ِالغاباِت الكثيفة والسهول.

الغذاء:

خدم ذييل ألحافظ عىل توازن
مميزات:

أستخدم ذييل ألحافظ١. 
جسدي أثناء القفز كام تسا

القويتان عىل

أنا حيوان نبايت أتغّذى عىل أوراِق
األشجار واألعشاب التي أجدها يف 

 الغاباِت الكثيفة والسهول.
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جسدي أثناء القفز كام تساعدين رجالي 
القويتان عىل ذلك.

عىل الوقاية من أشعة الشمس.

مميزات:

يعيش ص
ههأمه ق ّ

التك
يعيش صغريي ١٩٠ يوماً داخل جراب

أّمه قبل أن يخرج منه ألول مرّة ويبدأ 
باإلعتامد عىل نفسه.

التكاثر:

أجري برسعة ٦٤ كيلو مرتا يف الساعة،
وأستطيع أن أقفز ملسافة تزيد عىل ٥ أمتار

الرسعة:
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