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نحو
مستقبل
مستدام 

 

موضوع حقيبة األنشطة لعام 2022 “نحو مستقبل مستدام" يقدمه أسبوع العلوم
العربي للقيام بعض األنشطة التي تناقش مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وآثارها
على البيئة السيما مجتمعنا العربي، الحقيبة موجهة للطالب من سن 12 إلى 15 عام

بطريقة مبتكرة وممتعة ليكونوا أكثر تفاعًلا مع أسبوع العلوم العربي.
 

حقيبة األنشطة للمرحلة اإلعدادية

موضوع الحقيبة

تعريف االستدامة

أما عن تعريف االستدامة فهذا ما ينص عليه تعريف لجنة األمم المتحدة المعنية بالبيئة
واالستدامة “التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر، دون المساس بحق

األجيال القادمة في تلبية احتياجاتهم”
 

تحتوي الحقيبة على ستة أنشطة رئيسية تهدف إلى تعريف الطالب بأهداف التنمية المستدامة من
خالل تحديات  وألعاب مختلفة.
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حقيبة األنشطة للمرحلة اإلعدادية

تهدف حقيبة األنشطة إلى التوعية ببعض أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها
أسبوع العلوم العربي 2022 عن طريق ربط القضايا والمشكالت العالمية المعقدة
باألنشطة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهذه بعض أهداف

التنمية المستهدفة:

إرشادات ُميسري حقيبة األنشطة 
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سر، والذي يختلف دوره عن دور المعلم أو يقوم الشخص القائم على النشاط بدور الُمي
المحاضر حيث يركز ميسرو النشاط بشكل أكبر على تحسين عملية التعلم عن طريق
إدارة المناقشات، وتعزيز مشاركة المعرفة بين الطالب ومساعدة األشخاص على

التعلم من التجربة نفسها. ويتلخص دوره كالتالي: 

توجيه المشاركين أثناء الجلسة، وهذا يستلزم قراءة النشاط بعناية والبحث عن
خلفيته العلمية قبل بدء الجلسة، حيث يجب معرفة  الهدف من النشاط

والخطوات العملية التي ستنفذها المجموعة من البداية إلى النهاية. 
 

إعداد وتحضير األدوات الالزمة للقيام بالنشاط.
 

تعريف الطالب بالنشاط بطريقة تفاعلية تحفزهم للبدء في النشاط كالسرد
القصصي ومشاهدة الفيديو وطرح األسئلة والنقاشات واأللعاب. 

 
إنشاء مجموعات مختلفة وتوزيع األدوار على الطالب أثناء قيامهم بالنشاط.

 
الحفاظ على سير النشاط بسالسة فأنت مسؤول في النهاية عن إبقاء الجلسة
في المسار الصحيح ؛ وهذا يستلزم قطع المناقشات غير ذات الصلة بلباقة،

والحفاظ على مستوى ثابت من التفاصيل طوال الجلسة.
 

مالحظة ردود أفعال المشاركين واستبصار عالمات التعب أو التعثر التي قد تعتري
بعض الطالب لصعوبة النشاط، والعكس عند بعض الطالب اآلخرين، وذلك

لتوجيه اإلرشادات الالزمة لكل منهم.
 

تقديم الدعم والثناء على جهد الطالب وتعريفهم أوجه قوتهم والعمل على نقاط
الضعف لتعزيز اكتشاف الذات.

 

إرشادات ُميسري حقيبة األنشطة 

الهدف من إجراء األنشطة دفع المتعلمين في االتجاه الصحيح، بدًال من إخبارهم بالنتائج
التي يحتاجون إلى الوصول إليها. و للتحقق من تلك النقطة يتجنب الميسر اآلتي: 

العمل كُملقن أو ُمحاضر 
فرض طريقة تعلم أو تفكير بعينها 

نقل خبرته كأساس للنشاط 
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إرشادات ُميسري حقيبة األنشطة 

ال نّدعي أن الطفل سيتمكن من تطوير كل هذه المهارات بعد القيام باألنشطة،
فقد يمتلك الطفل بعض هذه السمات بالفعل، ولكن التركيز على الصفات التي

يمتلكها الطفل أو التي يمكنه تطويرها تساهم في رؤية الطفل لنفسه ولمهاراته
نه على العمل في إحدى مجاالت العلوم والتنكنولوجيا والهندسة وغيرها  التي ُتمك

تهدف الحقيبة إلى اكتساب الطفل عدة مهارات خالل اختباره لألنشطة وهي:

قوة المالحظة
االبداع
التخيل

التعاون مع اآلخرين
 

االتصال مع اآلخرين
االلتزام

الصبر
 التفكير المنطقي

 

العمل الجاد
الفضول وحب االستكشاف

حل المشكالت
التفاوض
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أھداف األنشطة

المھارات التي یركز
علیھاالنشاط األھداف اسم النشاط

  -  الوعي الذاتي  
  -  العصف الذھني  
  -  التفكیر التحلیلي  

  -  التنظیم الذاتي  
  -  الیقظة  

    - االمتنان  

-  تحدید االحتیاجات النفسیة
-  التفكیر في كیفیة تلبیة االحتیاجات

بشكل واعي وصحي
-  التفریق بین االحتیاجات والرغبات

-  تحدید النعم الیومیة وتعلم ممارسة
االمتنان بشكل یومي

تعرف على
احتیاجاتك
الشخصیة

-  قوة المالحظة
-  التفكیر المنطقي

-  التعاون مع اآلخرین

-  معرفة اضرار البالستیك على البیئة
-  تصنیف العبوات البالستیكیة التي          
 تستخدم یومیًا لمعرفةكیفیة   التخلص

منھا بالشكل المناسب
-  قراءة الرموز على العبوات البالستیكیة

ومعرفة داللتھا

تصنیف 
البالستیك

-  قوة المالحظة
-  البحث العلمي

-  التصمیم الھندسي
-  حل المشكالت

- التعرف على مفهوم التلوث النفطي
عن طریق  مشاھدة الفیدیو أو
السردالقصصي وعرض الصور

- تصمیم كاشط زیت لتنظیف المحیطات
من الملوثات النفطیة

- القیام بعرض تقدیمي للتصمیم أمام
المجموعة

- البحث عن مصادر عربیة للتوعیة
بضرورة الحفاظ على الموارد المائیة

تنظیف
المحیطات

-  التفكیر النقدي
-  تحدید القیم

-  التواصل مع اآلخر
-  اتخاذ القرارات

-  االنفتاح

- تعدید مصادر الطاقة المتجددة
- اختبار النباتات الجافة الختیار أحدھا

كوقود نباتي مستدام

البحث عن وقود
نباتي
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أھداف األنشطة

المھارات التي یركز
علیھاالنشاط األھداف اسم النشاط

-  التفكیر النقدي
-  تحدید القیم

-  التواصل مع اآلخر
-  اتخاذ القرارات

-  االنفتاح

-  تحدید القیم الفردیة تجاه البیئة
-  اتخاذ القرارات بناء على القیم الفردیة

-  مشاركة اآلخرین وإجراء مناقشات
حول القرارات

-  احترام اآلخرین

تحدي المعضالت
البیئیة

-  التفكیر المنطقي
- التفكیر اإلبداعي

-تصمیم وبناء دائرة كھربیة بسیطة
-تصمیم وبناء نموذج لشكل اللعبة

لعبة متاهة
األسالك
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فكرة النشاط 

األدوات الالزمة الخطوات 

نشاط 1:
تعّرف على احتياجاتك الشخصية 

لكل فرد احتياجاته النفسية الشخصية التي يتميز بها عن غيره (إضافة إلى احتياجات البقاء على قيد
الحياة)، وليك نحيا حياة طيبة يجب علينا تلبية هذه االحتياجات بصورة سليمة وصحية. لكن قلة من
الناس يدركون احتياجاتهم، وبالتالي فقد يلبونها دون وعي بطريقة غير الئقة. لذا نحتاج من حين
آلخر أن نتعرف على احتياجاتنا ومعرفة كيفية تلبيتها، حيث أنه كلما تعرفت على نفسك وما هو
مهم بالنسبة لك، كلما اخترت طرًقا أكثر إيجابية لتلبية احتياجاتك. كما سنتعرف أيًضا الفرق بين ما

تحتاجه حًقا وما تريده، وسنجري مًعا بعض تمارين االمتنان للنعم في حياتنا. 

تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة 
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
الوعي الذاتي - العصف الذهني - التفكير التحليلي

التنظيم الذاتي - اليقظة - االمتنان

طباعة أوراق
النشاط المرفقة 

اسأل الطالب عن االحتياجات األساسية لإلنسان وناقش
معهم أهمية تلك االحتياجات، يمكنكم أيُضا مشاهدة هذا

الفيديو عن هرم االحتياجات لماسلو 
 

 صَنف مع الطالب تلك االحتياجات تبًعا لهرم ماسلو 
القبول - اإلنجاز - الصحة الجيدة - طلب العلم -
المغامرة - االهتمام - االستقاللية - التحدي - المنزل -
التواصل مع اآلخر - التعاون - المحبة - اإلبداع -
االكتشاف - األكل - الحرية - االنسجام - األهمية -
االستقالل - التأثير - التحفيز الفكري - الحميمية -

البساطة - األمان
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الخطوات 

فكر ثم ناقش 

ناقش معهم الفرق بين االحتياج والرغبة وهل علينا تلبية رغباتنا يك نكون سعداء؟ 
 

اعطهم أمثلة لكل من االحتياجات والرغبات ثم دعهم يصنفونها كما في هذا الجدول أدناه.
 

بعد ذلك يمكنك مناقشة موضوع نقص الموارد، وأنه في هذا الوقت هناك أشخاص ال
يمكنهم تسديد احتياجاتهم األساسية للبقاء على قيد الحياة كالطعام والماء والمأوى وذلك

بسبب عوامل كثيرة يمكنك أخذ آرائهم ومناقشتهم فيها. 
 

ثم اختم النشاط بتقديم ورقة "االمتنان اليومي" وفيها يحاول كل فرد أن يجد 3 أشياء يومًيا
يمتن لوجودهم في الحياة اليومية، مثل أكل وجبة لذيذة، مقابلة صديق عزيز، االستمتاع

بمشاهدة غروب الشمس، صحبة أحد الوالدين، الحديث مع العائلة وهكذا
 

ما هي االحتياجات التي ال يمكن ألي إنسان العيش بدونها؟ تعرف من خالل البحث على
االنترنت على المناطق في العالم التي ال يمكنها سد احتياجاتها األساسية. 

 
كيف يحسن الوعي بالذات حياة الفرد والمجتمع؟ 
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الرغبات  االحتياجات 

مثال: الشيكوالتة مثال: الطعام 

  

  

  

  

  

  

  

  

تشير االحتياجات إلى المتطلبات األساسية التي يجب على الفرد تلبيتها ، من أجل البقاء،بينما الرغبات
هي األشياء التي يرغب المرء بامتالكها لمزيد من الرفاهية وبالتالي فهي غير أساسية لبقاء الفرد. 

 ًتعرف على احتياجاتك ورغباتك الشخصية.
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ورقة االمتنان

التعبير اليومي عن االمتنان  له تأثير جيد على الصحة العقلية
وتعزيز العالقات مع اآلخرين. اقض 3 دقائق يومًيا متفكًرا
بالنعم واألشياء البسيطة مثل تناول طعام لذيذ  وحضن
دافيء ومكالمة صديق عزيز والنظر للسماء الواسعة  ثم

دّون ذلك في مفكرة االمتنان الخاصة بك. 
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تصنيف االحتياجات تبًعا لهرم ماسلو 
القبول - اإلنجاز - الصحة الجيدة - طلب العلم - المغامرة - االهتمام - االستقاللية - التحدي -

المنزل - التواصل مع اآلخر - التعاون - المحبة - اإلبداع - االكتشاف - األكل - الحرية - االنسجام
- األهمية - االستقالل - التأثير - التحفيز الفكري - الحميمية - البساطة - األمان
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فكرة النشاط 

نشاط 2:
تصنيف البالستيك 

45 دقيقة  
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
قوة المالحظة - التفكير المنطقي - التعاون 

التلوث البالستييك

هو أحد المشاكل التي يواجهها العالم اليوم.
ولكن هل كل البالستيك مضر للبيئة؟ ولماذا نعتبر البالستيك مضر للبيئة؟ 

في هذا النشاط سنتعرف على األنواع المختلفة من البالستيك التي نستخدمها كل يوم،
كما سنتعلم تصنيف المواد البالستيكية لمعرفة تأثيرها على البيئة، ولماذا من المهم إعادة

تدوير العناصر البالستيكية. ستختبر وتصنف البالستيك وفًقا لمعايير معينة لتحديد النوع.
 
 

وعاء بالستييك سعته لتر، وامأله بنصف لتر من الماء 
طباعة التعليمات والمخطط لكل مجموعة/ طالب 

جمع أربعة أصناف بالستيكية من (PVC - بوليثين - بوليسترين - بوليسترين ممدد)
مقطعة إلى قطع 2 سم في 6 سم مع إعطاء رقم للعينات األربع. يمكنك االستعانة

بالجدول اآلتي: 

األدوات الالزمة 
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البوليثين - منخفض الكثافة  البوليثين- عالي الكثافة

عبوات تخزين الطعام  عبوات الحليب 

عوازل األسالك  أنابيب المياه 

البالستيك الشفاف للتغليف أدوات المطبخ

الزجاجات القابلة للثني  عبوات التنظيف 

PVC عديد كلوريد الفنيل بوليستيرين الممدد

مفرش الطاولة البالستيكيي (الثقيل) أكواب العازلة للحرارة ذات االستخدام الواخد

معاطف المطر كرتون البيض

بطاقات االئتمان  بوليستيرين

ستائر الحمام عبوات تخزين الطعام 

كرتون البيض 

عبوات تخزين الطعام  
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ناقش مع الطالب ما يعرفونه عن التلوث البالستييك، ثم يمكنك مشاهدة تاريخ
البالستيك من خالل هذا الفيديو

قدم لهم فكرة النشاط، وهو تصنيف البالستيك وفًقا الختبار الكثافة (الطفو
والغرق في الماء) واختبار الجهد، وذلك لمعرفة البالستيك المستدام (يمكن إعادة

تدويره)
قم بترقيم عينات البالستيك المقصوصة باألرقام من 1 لـ 4 

امأل نصف اإلناء بالماء، وضع العينة 1 تحت الماء ثم اتركها. افعل الشيء نفسه
بالنسبة لبقية العينات. الحظ وسجل المواد البالستيكية التي تطفو وتغرق

قم بإزالة القطع البالستيكية السابقة من الماء، وقم بطّي كل قطعة لألمام
وللخلف لمعرفة ما يحدث، حيث تنكسر بعض المواد البالستيكية تحت الضغط،
والبعض اآلخر يطوي ببساطة في تجعد بينما تظهر بعض المواد البالستيكية خًطا

أبيض.
سجل مالحظاتك واستخدم مفتاح التصنيف لتحديد نوع كل قطعة

 

الخطوات 

ُينصح بارتداء نظارات السالمة أثناء اختبار التجعد، وذلك ألنه قد تتناثر قطع
البالستيك عند الكسر 

يفضل ارتداء القفازات التي من شأنها أن تمنع الجروح من الحواف الحادة 
 

إرشادات السالمة 

لماذا طفت بعض القطع البالستيكية بينما غرقت األخرى؟ 
عند شراء معظم العبوات البالستيكية ُيكتب أسفلها الرمز التالي: 
ُترى ماذا يعني هذا الرمز؟ يمكنك البحث عبر االنترنت لمعرفة

داللة الرمز ومن ثم مناقشة النتيجة مع زمالئك
 
 

فكر ثم ناقش 
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https://www.youtube.com/watch?v=9GMbRG9CZJw


مفتاح التصنيف 

بوليسترين
ممدد

PVC

هل تطفو على الماء ؟

نعم ال

هل تظهر ثنية
االجهاد ؟

نعمال

هل تنكسر ؟

نعمال

بولي ستيرينبولي إيثيلين
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فكرة النشاط 

نشاط 3:
تنظيف المحيطات من المخلفات

النفطية 

تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة 
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
قوة المالحظة - البحث العلمي - التصميم الهندسي -

حل المشكالت 

فكرة النشاط 

األدوات الالزمة 

ُيعد التلوث النفطي في المسطحات المائية مثل األنهار والبحار والمحيطات، أحد أهم قضايا
التلوث البيئي، وقد يحدث بسبب إطالق البترول السائل في الماء أثناء مرور شاحنات نقل البترول
أو أثناء استخراج البترول نفسه من المحيطات. يضر التلوث النفطي بالنظام البيئي والتنوع
البيولوجي البحري. في هذا النشاط سنستخدم عملية التصميم الهندسي إلنشاء واختبار النماذج

األولية لتنظيف االنسكابات النفطية.

زيت طهي 
ماء

مناديل ورقية
وعاء من البالستيك

كوب كبير
مخبار مدرج 1000 مل 

مخبار مدرج 100 مل
كرات القطن

ورق تغليف بالستييك 
ورق ألومنيوم 
جوارب طويلة

قطع اإلسفنج

ضمادات من الشاش 
خيط 

صابون سائل
فرشاة األسنان

الفشار
طباعة ورق التعليمات والنتائج
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في بداية النشاط قّدم مفهوم التلوث النفطي للطالب. يمكنكم مشاهدة هذا الوثائقي القصير 
قم بتجهيز المواد الالزمة على أن ُيقسم الطالب لمجموعات مكونة من 4 أفراد.

قّدم مفهوم التصميم الهندسي إلى الطالب وعّرف خطواته وهي تحديد المشكلة والبحث
إليجاد حلول وإنشاء نماذج أولية وتحسين النماذج بناًء على االختبارات

ثم قّسم الطالب إلى مجموعات من أربعة طالب ووزع ورقة النشاط على كل منهم،
واطلب منهم تحديد األدوار التالية:

 

الخطوات 

القائد

يتأكد من بقاء الجميع في المهمة ويتيح
الفرصة للجميع للمساهمة في المهمة.

مديرالموارد

مسؤول عن المواد المطلوبة

الُمدِون

سيقوم بتدوين المالحظات بشكل أكثر
تفصيًال عن كل نموذج أولي تم عمله 

مسؤول التواصل

سيشارك النتيجة النهائية للمجموعة مع
الفصل بأكمله في صورة عرض تقديمي

أو سرد قصصي للعملية 

األدوات الالزمة 
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https://www.youtube.com/watch?v=Gtwcb5qF6SQ


خطوات إجراء النشاط

قم بقياس 900 مل من الماء باستخدام المخبار المدرج وصبها في وعاء بالستييك - يمثل هذا الوعاء  البيئة

البحرية.

قم بقياس 100 مل من الزيت وصبه في الوعاء البالستييك المملوء بالماء، لمحاكاة انسكاب الزيت.

اصنع النموذج الخاص بك إلزالة بقع الزيت من سطح الماء باستخدام  األدوات المتاحة أمامك من قطع

االسفنج والجواراب الطويلة والشاش والقطن وغيرها.

لديك اآلن  30 ثانية الختبار النموذج األّولي الخاص بك لنقل أكبر قدر ممكن من الزيت المسكوب في البيئة

البحرية  إلى الكوب الكبير . عند انتهاء الوقت، ضع النموذج المصنوع والزيت الذي تم نقله في الكوب جانًبا.

صب محتويات الوعاء البالستييك بعناية في المخبار المدرج 1000 مل لقياس الحجم المتبقي بعد إزالة الزيت.

اتركه دقيقة واحدة على األقل حتى ينفصل الزيت عن الماء.

سجل حجم الماء (دون احتساب الزيت)، ثم حجم الماء + الزيت المتبقي في جدول البيانات.

استخدم هذه المعلومات لحساب حجم الزيت المتبقي والنسبة المئوية إلجمالي االنسكاب المتبقي والنسبة

المئوية إلجمالي االنسكاب النفطي الذي تم جمعه.

اغسل الوعاء البالستييك والمخبار المدرج ثم قم بمراجعة نموذجك األولي وقم بالتعديل المناسب واختبره

مرة ثانية. مسموح لكل مجموعة باختبار أربع نماذج أولية فقط.

بعد االنتهاء، تقوم كل مجموعة بعرض تقديمي عن النموذج األولي الُمختار وعرض النتائج النهائية، ليتم

اختيار النموذج األولي األكثر كفاءة في معالجة انسكاب الزيت.
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نسبة
الزيت

المتبقي
بعد

التجربة 

حجم
الزيت

المتبقي
بعد

التجربة

حجم
الماء

المتبقي
بعد

التجربة

حجم
الماء

والزيت
المتبقي

بعد
التجربة 

حجم
الزيت
قبل

التجربة 

حجم
الماء
قبل

التجربة 

 

النموذج      
األول 

النموذج      
الثاني 

النموذج      
الثالث

حساب كفاءة نموذج تنظيف بقعة الزيت 

إذن بعد التجارب األولية تبين لنا أن أكثر نموذج يعمل بكفاءة، تمت صناعته من المواد التالية …..… 
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تقوم كل مجموعة بالبحث عن األضرار البيئية للتلوث النفطي في الوطن العربي
تحديًدا، ومشاركة النتائج مع زمالء الصف

هل وجدت مصادر عربية جيدة كافية للتوعية باألضرار البيئية للتلوث النفطي؟
يمكنكم مشاركة المصادر معنا 

شارك معنا النتائج على #مستقبل_مستدام في #أسبوع_العلوم_العربي على
وسائل التواصل االجتماعي

 

فكر ثم ناقش 
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فكرة النشاط 

وعاء كبير يحتوي على: تبن، قش، نشارة خشب
أكواب صغيرة للقياس

1 دلو من الرمل أو الماء
3 صواني معدنية

والعة
طباعة ورقة تسجيل النتائج لكل طالب

نشاط 4:
البحث عن وقود نباتي 

45 دقيقة  
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
حب االستكشاف - حل المشكالت - المنطقية - 

قوة المالحظة 

فكرة النشاط 

ارشادات السالمة

يركز النشاط على حاجة العالم إلى
الطاقة المتجددة. يبدأ النشاط بقصة عن
شركة خيالية تبحث عن وقود نباتي
بشكل مستدام وعليه سيواجه الطالب
تحدًيا للعثور على وقود نباتي مستدام
من خالل القيام باختبار عدة نباتات

مجففة الختيار الخيار األفضل.

قم بتنفيذ النشاط في الهواء الطلق
حرق عينات صغيرة من النباتات المجففة

جهز دلو من الرمل أو الماء لتفادي نشوب حريق 
غير مسموح للطالب استخدام الوالعة لحرق النباتات

يجب أخذ االحتياطات إذا كان لديك أطفال مصابين بالربو، كإمكانية الوصول بسهولة إلى
أجهزة االستنشاق الخاصة بهم.

 

األدوات الالزمة 

ورقة النشاط
ميزان رقمي

أكياس بقفل 

في هذا النشاط البد من تواجد شخص بالغ مع الطالب ويجب اتباع التعليمات التالية:
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الخطوات

اطرح على الطالب أسئلة عن مصادر الطاقة وتلق أجوبتهم العديدة ثم أخبرهم أن المصدر
الرئيسي المستخدم في العالم اليوم هو الوقود األحفوري 

اشرح مصطلح الوقود األحفوري من خالل السرد القصصي لتاريخ الوقود األحفوري
بشكل مبسط أو يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو 

في حال عدم إتاحة عرض الفيديو يمكنك إخبارهم بأن الوقود األحفوري قد تكّون منذ
ماليين السنين عن طريق تحلل النباتات والحيوانات التي سبقتنا بالعيش على الكوكب،
وبسبب عوامل الضغط والحرارة تكًون لدينا سائل لزج أسود اللون، ُيستخرج بشكل

طبيعي عند الحفر في األرض أو تحت سطح البحار 
ثم ناقش معهم لماذا ُيسمى النفط الخام بالوقود األحفوري ولم تمت تسميته بغير

متجدد في ضوء التوضيح السابق؟ 
بعد ذلك، اشرح كيف يؤثر حرق الوقود األحفوري على تغير المناخ وناقش أهمية العثور

على وقود بديل 
ركز على تعدد السكان الذي يتزايد باستمرار وتتزايد معه حاجتهم للوقود، لذا من المهم

لألجيال القادمة أن تجد موارد طاقة بديلة كافية "موارد طاقة مستدامة"
ثم أخبرهم بفكرة النشاط، أنهم في مهمة بحثية إليجاد وقود نباتي بديل لشركة من

شركات الطاقة التي تبحث عن حلول للطاقة المستدامة
يجب أن يكون هذا النشاط تحت إشراف المعلم أو شخص بالغ. سيقوم الطالب بإعداد
صواني معدنية ووضع كميات متساوية من النباتات المجففة المسبق تحضيرها ( القش،
التبن، نشارة الخشب أو أي نباتات أخرى مجففة) ثم يقوم المعلم / البالغ بإشعال النار

باستخدام الوالعة
يجب أن يفكر الطالب في أوجه المقارنة بين العينات مثل (نوع اللهب - مدة االحتراق -

الدخان الناتج) وتسجيل المالحظات
اجمع الرماد المتبقي بعد حرق كل عينة نباتية في كيس محكم الغلق لمقارنة كتلة النبات

قبل وبعد االحتراق
يمكن للطالب المشاركة في التوثيق من خالل طرق مختلفة مثل التقاط الصور وتصوير

فيديو العملية وتسجيل القياسات والتنبؤ بالنتائج.
ستختار الشركة النبات الذي يحترق ببطء وبأقل كمية من الدخان وإنتاج كميات صغيرة من

الرماد. ولكن ال تخبر الطالب في بداية النشاط، دعهم يستنتجون ذلك.
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https://www.youtube.com/watch?v=JasIvS7oYw4&feature=youtu.be
https://youtu.be/JasIvS7oYw4


 نتيجة الحرق   العينة

   القش 

  التبن 

   نشارة الخشب 

بناء على نتائج الحرق ستقوم بترشيح نبات (                   ) للشركة.

نتائج حرق العينات 
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فكر ثم ناقش 

هل يمكننا إعادة استخدام النفايات؟ ابحث ثم ناقش ما توصلت إليه ناقش مع زمالئك 
ما الخصائص التي ُتعد من عيوب الوقود في ضوء نتائج التجربة التي قمت بها؟

لماذا تقل كتلة النبات بعد االحتراق؟ وأين يذهب فرق الكتلة؟ 
هل يمكننا أن نعتبر الوقود النباتي من مصادر الطاقة المتجددة؟ لماذا؟ 

شارك معنا نتائج التجربة على #مستقبل_مستدام في #أسبوع_العلوم_العربي على
وسائل التواصل االجتماعي
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نشاط 5:
تحدي المعضالت البيئية

األدوات الالزمة 

طباعة بطاقات اللعبة 
ورق 

أقالم 
 

ساعة 
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
التفكير النقدي - تحديد القيم - التواصل مع اآلخر -

اتخاذ القرارات - االنفتاح

فكرة النشاط 

نتخذ العديد من القرارات اليومية والتي تؤثر تباًعا على البيئة. في
هذا النشاط سيتعرف الطالب على قيمه ومعتقداته تجاه
القضايا البيئية والمجتمعية، ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة في
هذه اللعبة، ذلك ألن الهدف منها معرفة كيف يتصرف الطالب

وليس ما يجب عليه فعله.

ُتجهز البطاقات قبل الجلسة، قم بإعطاء بطاقة لكل طالب من إجمالي ست بطاقات مختلفة 
قم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات تتكون من أربع أفراد 

يختار الطالب بطاقة بشكل عشوائي، ثم يقوم باتخاذ القرار مبدًيا أسبابه ويكتبها في شكل نقاط 
بعد انتهاء المجموعة من اتخاذ قراراتهم، يجلسون بشكل دائري ويقوم كل طالب بعرض

الموقف وإبداء قراره وأسبابه الخاصة وراء هذا القرار. 
من المهم توجيه الطالب لسماع آراء بعضهم البعض باحترام في حال اختالف اآلراء، ومن ثم

التعليق إذا أرادوا على آراء بعضهم البعض. 
الغرض من تلك اللعبة معرفة الطالب بقيمهم، والتعبير عنها بشكل واضح بحرية وثقة مع إبداء

دوافعهم التخاذ القرار. 
 

الخطوات 
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ها هي معضلتك ها هي معضلتك 

ستطلب منهم جمع القمامة
ستـنـتـظر رحـيلـهـم ثـم تـذهـب لـتجمـعها

وتضعها مع كيس قمامتكم
لن تفعل شيُئا 

ستتخذ موقًفا آخر؟ حدد

 
ذهبت في حديقة عامة مع عائلتك، والتي تتمثل
إحدى قواعدها في أن الزائرين مسؤولون عن
إخراج القمامة من الحديقة (ال توجد علب
قمامة). ترى عائلة أخرى تغادر للعودة إلى المنزل
دون جمع زجاجات الصودا ومخلفات الطعام.

ماذا ستفعل ولماذا؟
 

تقبلها وترتديها في كثير من األحيان 
تقبل القالدة ولكن لن تلبسها 

تشرح لصديقتك لماذا ال تستطيع قبول
هديتها

ستتخذ موقًفا آخر؟ حدد 

 
أعطتك صديقتك قالدة عاجية جميلة اشترتها
في رحلة إلى إفريقيا. أنت تدرك أن الفيلة
األفريقية ُتذبح بسبب أنيابها العاجية، وهي اآلن
من األنواع المهددة باالنقراض. ماذا ستفعل

ولماذا؟
 
 

فكر ثم ناقش 

هل مررت بمواقف مماثلة أو شبيهة لتلك المواقف الموجودة في اللعبة؟ إذا مررت
بإحداها، أخبرنا ماذا فعلت؟ 

عند مناقشة المعضالت، هل أقنعك أحد باتخاذ قرار مختلف عن الخيار الذي فكرت فيه؟ إذا
كان األمر كذلك، فماذا عن حجج زميلك التي أقنعتك بها؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فهل

يمكنك التفكير في أي أوقات أخرى غيرت فيها رأيك بناًء على حجج مقنعة؟
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ها هي معضلتك ها هي معضلتك 

تذهب إلى مدير المدرسة وتقترح عليه أن
تقلل عدد الوجبات التي تعتمد على اللحوم

الُمصَنعة؟

ُتحضر غدائك وال تهتم بقائمة الكافتيريا؟ 
تأكل ما يتم تقديمه 

شيء آخر؟

 
ُتعد كافيتريا المدرسة طعاًما يحظي بشعبية
لدى الطالب مثل البرجر والهوت دوج وبيتزا
البيبروني، وأنت تعلم أن اللحوم الُمصَنعة غير
صحية كما تستهلك الكثير من الطاقة والماء

لتصنيعه، ماذا ستفعل؟ 
 

 

ستطفيء كل شيء بنفسك؟
ستخبر الُمعلم؟

ستبدأ نقاًشا معهم على أهمية توفير
الطاقة؟

شيء آخر؟

 
أثناء ذهاب فصلك لتناول الغداء، الحظت أن
األجهزة والمصابيح الكهربية الزالت مفتوحة،
وأنت تعلم أن استهالك الطاقة يؤثر على موارد

الكوكب، فماذا ستفعل؟ 
 
 

ها هي معضلتك  ها هي معضلتك 

ستطلب من مدير المخيم توفير  محطات
لتعبئة المياه وتزويد المخيم بالزجاجات قابلة

إلعادة التعبئة؟ 

تطلب من مدير المخيم تجهيز صناديق
قمامة مخصصة للبالستيك الُمعاد تدويره؟ 

تحضر زجاجتك الخاصة القابلة إلعادة التعبئة
وتكتفي بذلك؟

تفعل شيًئا آخر؟ 

رأيت صناديق القمامة في المخيم الصيفي
متكدسة بالزجاجات البالستيكية، وأنت تعلم أن
البالستيك يصعب تحلله في البيئة ويؤذي

الكائنات الحية.  ماذا ستفعل ولماذا؟

 

تركب الحافلة؟ 
تركب السيارة الخاصة؟ 

تركب دراجة؟ 
شيء آخر؟ 

المدرسة التي تحضرها بعيدة عن منزلك. يمنحك
والداك خيار ركوب الحافلة أو سيارة خاصة.
ستوصلك السيارة إلى المدرسة بشكل أسرع
ودون انتظار بالخارج، لكن الحافلة تستخدم غاًزا

أقل لكل راكب. ماذا ستفعل ولماذا؟
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أنبوب نحاسي
سلك نحاسي معزول 

2AA حامل البطارية
2AA بطاريات

الجرس 3 فولت
مفتاح تشغيل / إيقاف

علبة كرتون فارغة أو علبة بالستيكية
مقص

شريط الصق
الشريط الكهربائي

 

نشاط 6:
لعبة متاهة األسالك 

ساعة 
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
التفكير المنطقي - التفكير اإلبداعي 

 االلتزام في العمل - التواصل مع اآلخرين 

فكرة النشاط 

 طنين األسالك هي لعبة يتم فيها تقديم مفهوم
الدوائر الكهربية وكيفية عملها من خالل بناء تلك
اللعبة والسباق بها مع األقران. حيث يقوم
الطالب بتوجيه الحلقة المعقوفة عبر متاهة
األسالك دون لمس الحلقة الموجودة في
المتاهة المعدنية حتى النهاية. إذا المست الحلقة
المتاهة، سيصدر صوت التنبيه ويجب على الالعب
البدء من جديد. سيكون الفائز هو الالعب الذي

يصل إلى نهاية المتاهة في أسرع وقت.

األدوات الالزمة 

قم بسؤال الطالب عن مكونات الدائرة الكهربية وما دور كل مكَون فيها؟ 
قم بتقديم فكرة النشاط لهم 

قَسم الطالب إلى مجموعات من 4 طالب ثم أعط كل مجموعة المواد الالزمة لبناء اللعبة مع
ورقة التعليمات 

يتبع الطالب التعليمات اآلتية لبناء اللعبة:
قم بتصميم إطار المتاهة باستخدام الكرتون المقوى/ العلب البالستيك والشريط الالصق أو

مسدس الشمع، ويمكنك االستعانة بالنموذج المستخدم في هذا النشاط. 

الخطوات 

31



 (+) يشير إلى موجب بينما (-) يشير إلى سالب
السلك األحمر موجب بينما السلك األسود سالب

الطويل في الجرس موجب والقصير سالب

ابدأ بالتعرف على أجزاء الدائرة الكهربية ومعرفة الطرف الموجب والطرف السالب لكل جزء،
حيث أن: 

جهز العصا الحلزونية باستخدام سلك نحاسي معزول أو نحاس صلب ولف طرفها بشريط
كهربائي

ثم قم بتوصيل الدائرة الكهربية كما بالشكل الموضح
 

الخطوات 
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 SDGs- Resources for educators
CIEC

UN-SDGs
 Art technically

project learning tree
NASA STEM engagement

 Science buddies
 Roots & shoots

 British plastic federation
 population education

 

مصادر حقيبة األنشطة
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https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material
https://www.york.ac.uk/ciec/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes-info/
https://arttechnically.org/
https://arttechnically.org/
https://www.plt.org/
https://www.nasa.gov/stem
https://www.sciencebuddies.org/
https://www.sciencebuddies.org/
https://www.rootsandshoots.org/
https://www.rootsandshoots.org/
https://www.bpf.co.uk/
https://www.bpf.co.uk/
https://populationeducation.org/
https://populationeducation.org/

