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نحو
مستقبل
مستدام 

 

موضوع حقیبة األنشطة لعام 2022 "نحو مستقبل مستدام" یقدمھ أسبوع العلوم
العربي لتقدیم بعض األنشطة التي تناقش مفاھیم التنمیة المستدامة وأھدافھا
وآثارھا على البیئة السیما على مجتمعنا العربي، الحقیبة موجھة للطالب من سن

7إلى 12 عام بطریقة مبتكرة وممتعة لیكونوا أكثر تفاع ًال مع أسبوع العلوم العربي.

حقيبة األنشطة للمرحلة اإلبتدائية

موضوع الحقيبة

تعريف االستدامة

أما عن االستدامة فھي وف ًقا لتعریف لجنة األمم المتحدة المعنیة بالبیئة واالستدامة
“التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر، دون المساس بحق األجیال القادمة في تلبیة

احتیاجاتھم”

تحتوي الحقیبة على سبعة أنشطة رئیسیة تھدف إلى تعریف الطالب بأھداف التنمیة المستدامة
من خالل تحدیات وألعاب مختلفة.
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إرشادات ُميسري حقيبة األنشطة 

حقيبة األنشطة للمرحلة اإلبتدائية

تھدف حقیبة األنشطة إلى التوعیة ببعض أھداف التنمیة المستدامة التي یركز علیھا
أسبوع العلوم العربي 2022عن طریق ربط القضایا والمشكالت العالمیة المعقدة
باألنشطة في مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات، ومن أھداف التنمیة

المستھدفة:
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یلعب الشخص القائم على النشاط ر دور ال ُم یسر والذي یختلف دوره عن دور المعلم
أو المحاضر حیث یركز میسرو األنشطة بشكل أكبر على تحسین عملیة التعلم عن
طریق إدارة المناقشات، وتعزیز مشارك المعرفة بین الطالب ومساعدة األشخاص

على التعلم من التجربة نفسھا، ویتلخص دوره فیما یلي:

توجیھ المشاركین أثناء الجلسة، وھذا یستلزم قراءة النشاط بعنایة والبحث عن
خلفیتھ العلمیة قبل بدء الجلسة، إذ یجب أن تعرف الھدف من النشاط والخطوات

العملیة التي ستنفذھا المجموعة من البدایة إلى النھایة.
 

إعداد وتحضير األدوات الالزمة للقيام بالنشاط.
 

تعریف الطالب بالنشاط بطریقة تفاعلیة تحفزھم للبدء في النشاط كالسرد
القصصي ومشاھدة الفیدیو وطرح األسئلة والنقاشات واأللعاب.

 
إنشاء مجموعات مختلفة وتوزيع األدوار على الطالب أثناء قيامهم بالنشاط.

 
الحفاظ على سیر النشاط بسالسة؛ فأنت مسؤول في النھایة عن إبقاء الجلسة
في المسار الصحیح، وھذا یستلزم قطع المناقشات غیر ذات الصلة بلباقة،

والحفاظ على مستوى ثابت من التفاصیل طوال الجلسة.
 

مالحظة ردود أفعال المشاركین واستبصار عالمات التعب أو التعثر التي قد تعتري
بعض الطالب لصعوبة النشاط، والعكس عند غیرھم، وذلك لتوجیھ اإلرشادات

الالزمة لكل منھم.
 

تقدیم الدعم والثناء على جھد الطالب وتعریفھم أوجھ قوتھم والعمل على نقاط
الضعف لتعزیز اكتشاف الذات.

إرشادات ُميسري حقيبة األنشطة 

الھدف من إجراء األنشطة دفع المتعلمین في االتجاه الصحیح، بدًال من إخبارھم بالنتائج
التي یحتاجون إلى الوصول إلیھا، وللتحقق من تلك النقطة یتجنب المیسر اآلتي:

العمل ك ُملقن أو ُمحاضر
فرض طریقة تعلم أو تفكیر بعینھا

نقل خبرتھ كأساس للنشاط
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إرشادات ُميسري حقيبة األنشطة 

تھدف الحقیبة إلى اكتساب الطفل عدة مھارات خالل اختباره لألنشطة وھي:

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

- قوة المالحظة  
- العمل الجماعي 

- النظام  
-  حل المشكالت 

- أھمیة معقم الیدین وكیفیة استخدامه
-   بالصورة الصحیحة
- صناعة معقم یدین

اصنع معقم
االیدي الخاص

بك

-  حل المشكالت
-  قوة المالحظة

-  الصبر
-  العمل الجماعي

 

- مالحظة السمات التي تمیز الماء
النظیف وغیر النظیف

- تصمیم وبناء فلتر لتنقیة الماء

اصنع بنفسك
فلتر تنقیة الماء

- حل المشكالت
- حب االستكشاف

- قوة المالحظة
- التفكیر المنطقي

- التفرقة بین الطفو والغوص
- معرفة الكثافة وتطبیق ذلك عملیاً من

خالل اختبار األدوات المختلفة في
النشاط

تحقیقات
مائیة

- حل المشكالت
- قوة المالحظة

- الصبر
- االلتزام

- تصنیف النفایات
- صنع مكب نفایات الكتشاف النفایات

القابلة للتحلل

لكوكب أكثر
نظافة 

- حل المشكالت
- التفكیر اإلبداعي

- التفكیر المنطقي

- تصمیم سیارة شراعیة واختباره لبناء
السیارة

اصنع سیارتك
الشراعیة

- الصبر
- التفكیر اإلبداعي

- التعرف على الطاقة الشمسیة
وأھمیتھا كبدیل مستدام للطاقة

- تصمیم وبناء فرن شمسي
فرن شمسي
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الخطوات 

نشاط 1:
اصنع معقم األیدي الخاص بك!

تتراوح بين 20لـ 30دقیقة
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
حل المشكالت - العمل الجماعي - النظام

 قوة المالحظة

قبل البدء بإجراء النشاط یجب التأكد من نظافة كل شئ، امسح المكان بمحلول مبیض
مخفف أو أي محلول مطھر مع مراعاة استخدام أدوات نظیفة، كذلك اغسل یدیك بالماء

والصابون أو ارتد القفازات الطبیة.
لعمل مطھر فعال للیدین، التزم بنسبة 1 : 2 من الكحول إلى الصبار. حیث أن ھذا یحافظ على

نسبة محتوى الكحول لتظل %60 وھذا ھو الحد األدنى المطلوب لقتل معظم الجراثیم.
دعھم یخمنون مم یتكون معقم األیدي؟

بعد إضافة الكمیات المناسبة من الصبار والكحول في الوعاء، أضف حوالي 10 قطرات من
الزیت المعطر -إذا كان لدیك- وامزجھم جیداً.

ضع القمع على فوھة الزجاجة، ثم قم بصب محتویات الوعاء في الزجاجة.
ناقش مع الطالب الظروف التي یجب أن نستخدم فیھا معقم الیدین.

9حقيبة األنشطة للمرحلة اإلبتدائية



الخطوات 

ما ھي الطریقة الصحیحة الستخدام معقم الیدین؟
1-   ضع المطھر على راحة ید واحدة.

2- افرك یدیك مًعا وتأكد من تغطیة كل أصابعك وسطح یدیك بالكامل.
3- استمر بالفرك حتى تجف یدیك. قد یستغرق معقم الیدین 60 ثانیة على األقل لقتل الجراثیم.

10حقيبة األنشطة للمرحلة اإلبتدائية



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 ھي أھمیة كل مكون من مكونات المطھر؟
متى یكون غسل یدیك مھ ًما جداً؟ وكیف نطبقھ بشكل صحیح؟

أیھما أكثر كفاءة في قتل المیكروبات غسل األیدي بالماء والصابون، أم استخدام
معقم الیدین؟

احذر مالمسة الكحول أو الزیت العطري للعینین، وإذا حدث اغسلھما فو ًرا بالماء.

حقيبة األنشطة للمرحلة اإلبتدائية

انتبه

األدوات الالزمة

جل الصبار
كحول 99%
وعاء للخلط

ملعقة
زیت عطري(اختیاري)

قفازات طبیة (إن وجد)
قمع

زجاجة مطھر معاد
استخدامھا أو زجاجة

جدیدة
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فكرة النشاط

یواجھ العالم الیوم مشكلة في توافر المیاه النظیفة للشرب واالستعمال الیومي، حیث
یعیش الكثیر من الناس بمیاه ملوثة غیر صالحة للشرب واالستخدام. في ھذا النشاط
العملي، سیكون لدى الطالب مھمة تصمیم وبناء مرشح میاه ینقي المیاه باستخدام مواد

رخیصة عادیة.

زجاجة بالستیكیة كبیرة مقطوعة لنصفین
أكواب بالستیكیة

رمل
طین

حصى أو أحجار صغیرة
قطعة من القماش أو كرات من القطن

األدوات الالزمة 

نشاط 2:
اصنع بنفسك فلتر تنقیة الماء

یتراوح بین 30 - 45 دقیقة
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
حل المشكالت - العمل الجماعي -  قوة المالحظة -

الصبر
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في البدایة ناقش مع الطالب استخدامات المیاه النظیفة في حیاتھم الیومیة
اسأل الطالب عن مصادر المیاه العذبة الصالحة للشرب

یمكنكم مشاھدة فیدیوھات عن مشكلة الحصول على میاه صالحة للشرب حول
Access to fresh water life without clean water العالم

یمكنك تقدیم النشاط من خالل السرد القصصي عن شركة مصنعة لفالتر تنقیة
المیاه ترید اختبار فعالیة مواد الفلترة والترشیح الجدیدة، والتوصل للتصمیم المناسب
للفلتر بمساعدة الطالب، ومھمة الطالب ھي تصمیم طرق لفلترة المیاه باستخدام

تلك المواد، مع مراعاة كفاءة التصمیم وبأقل سعر تكلفة.
قبل البدء في النشاط یرجي تحضیر عینة كبیرة من الماء غیر النظیف المراد
تنقیته كالتالي: في وعاء ضع كمیة مناسبة من ماء الصنبور وأضف بعض الرمل

والطین وألوان الطعام وبضع قطرات من الخل.
قم بتقسیم الكمیة إلى عینات صغیرة متساویة في الحجم لتوزیعھا على مجموعات
الطلبة بحیث تأخد كل مجموعة عینتین: واحدة لتنقیتھا، بینما ٌتترك األخرى لمقارنة

العینة قبل وبعد التنقیة.

الخطوات 
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قم بتقسیم الطالب إلى مجموعات من 4 طالب، ومن ثم وزع العینات والمواد
الالزمة وأوراق العمل التي تتضمن خطوات النشاط أو قم بكتابة الخطوات

على السبورة لجمیع المجموعات وھي كالتالي:
1- ضع الجزء العلوي من نصف الزجاجة رأ ًسا على عقب في النصف السفلي.

2- ضع طبقات - بحسب تصمیم كل مجموعة لنموذج الترشیح المرجو اختباره- من
مواد الترشیح المختلفة

(قطن - حصى - رمل - تربة - فحم).
3- قم بتقلیب الماء المراد تنقیتھ جیًدا ثم صب المحتویات في الفلتر.

4- شاھد ما یحدث وسجل مالحظاتك من حیث (مدة الترشیح الالزمة- خصائص
المیاه بعد الفلترة مثل اللون، الرائحة)
5- قارن بین المیاه قبل وبعد الفلترة.

6- اكتب النتیجة النھائیة الخاصة بك.
بعد االنتھاء من التجربة، ستقدم كل مجموعة نتائجھا أمام المجموعات األخرى.

یقوم الطالب بمقارنة النتائج األخیرة الختیار أفضل تصمیم وكتابة تقریر إلرساله
للشركة.

الخطوات 
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ال یمكنك شرب الماء حتى بعد تنقیتھا

تنبیه

بعد مشاركة النتائج األخیرة لكل مجموعة، ًترى ما فائدة كل من الرمل والطین
والفحم النشط والقطن كمكونات لترشیح المیاه؟

ھل تعتقد أن ھذه الطریقة ُتستخدم بالفعل لتنقیة المیاه؟ لمعرفة ذلك
یمكنك البحث على االنترنت ومشاركة االجابة مع أصدقائك.

فكر ثم ناقش 
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فكرة النشاط 

األدوات الالزمة 

ترى ھل یمكنك التفرقة بین ماء البحر والنھر دون استخدام حاسة التذوق؟ سنتعرف سویًا أھم
خصائص المادة التي نستطیع من خاللھا التفریق بین الماء العذب أال وھي الكثافة. أیھما أثقل،

ماء البحر أم ماء النھر؟

إبریق بالستیك
أكواب بالستیك (لھا نفس الحجم)

ملعقة
ملعقة طویلة

ماء دافيء
ملح طعام

ألوان طعام (لونان مختلفان)
قمع

زجاجة صودا بالستیك (معاد استخدامھا)

نشاط 3:
تحقیقات مائیة

یتراوح بین 30 - 45 دقیقة
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
حل المشكالت - حب االستكشاف  -  قوة المالحظة -

التفكیر المنطقي
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في البدایة ناقش مع الطالب الفرق بین ماء البحر وماء النھر؟ وھل یمكن التفرقة
بینھما بدون استخدام حاسة التذوق

أخبر الطالب أنھ یمكننا التفرقة فقط من خالل معرفة الخصائص التي تمیز الماء
مثل: الكثافة

قدم مفھوم الكثافة إذا لم یسبق لھم دراستھا من خالل اختبار الطفو والغوص في
حوض زجاجي به ماء ضع أشیاء مثل المفاتیح، العمالت المعدنیة، ورق الكرتون

وذلك لتوضیح معنى الكثافة.
ابدأ النشاط للتفرقة بین ماء البحر والنھر. امأل اإلبریق حتى نصفھ بالماء الدافئ.
أضف ملعقة من الملح وقلب جیًدا ثم الحظ، إذا ذاب الملح ولم تر أ ًیا منھ في القاع ،

أضف المزید وحركھ حتى ترى الملح في القاع. واآلن لدیك محلول مشبع بالملح.
امأل نصف كوب بالمحلول ثم أضف إلیه قطرات من لون طعام أزرق. ھذا الكوب

سیمثل ماء المحیط أو البحر خالل النشاط.
امأل كوب بالماء الدافئ حتى منتصفھ ھذا یمثل میاه النھر.

اطلب من الطالب تخمین ماذا سیحدث عند وضع ماء المحیط فوق ماء النھر
ُصب ماء المحیط ببطء وتدریجیًا على حافة الكوب الذي یمثل ماء النھر.ھذه نقطة

مھمة يك نحصل على نتیجة جیدة.
ال ترج الكوب أو تخلط الماء ببعضه، فقط انتظر قلی ًال وشاھد ماذا یحدث ثم دون

النتائج

الخطوات 

یمكنك أن تجرب شی ًئا آخر، امأل نصف زجاجة الصودا بماء المحیط. وامأل زجاجة أخرى
حتى منتصفھا بماء دافئ عذب.

لو وضعت قلم غیر حاد في كل زجاجة - بحیث تكون الممحاة ألسفل- ماذا سیحدث؟
بحسب ما رأیت، أیھما أسھل في رأیك؟ السباحة في الماء العذب (النھر)، أم في

(الماء المالح ) البحر أو المحیط؟

ماذا بعد؟

من أثقل ماء المحیط أم ماء النھر؟ ولماذا؟

فكر ثم ناقش 
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فكرة النشاط 

علبة كرتون مستخدمة مسب ًقا سعة 1لتر  تقریًبا
تربة صالحة للزراعة

ماء
بقایا طعام مثل قشور الموز أو التفاح أو البیض

غطاء بالستیك
أوراق

بذور قمح
 

نشاط 4:
لكوكب أكثر نظافة

30 دقیقة ومتابعة لمدة 4 أسابیع ألخذ المالحظات
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
قوة المالحظة - حل المشكالت - االلتزام - 

الصبر

فكرة النشاط 

مكب النفایات ھو المكان الذي نقوم فیھ بالتخلص من القمامة عن طریق دفنھا في باطن
األرض. ثم مع مرور الوقت تتحلل بعض المواد بشكل أفضل من غیرھا بینما قد ال یتحلل اآلخر
أبًدا. تستھلك مكبات النفایات مساحات أرضیة شاسعة وذلك بسبب استھالك اإلنسان للكثیر

من المنتجات فما العمل ليك نقلل من مساحة مكبات النفایات؟
إذا قمنا بفرز القمامة إلى مواد یمكن إعادة تدویرھا، وأخرى یمكنھا أن تتحلل وأخرى ال یمكننا
تدویرھا أو تحلیلھا في التربة یمكننا تقلیل النفایات التي ندفنھا في باطن األرض وبالتالي نوفر تلك

المساحات لالستفادة بھا للزراعة أو الصناعة أو اإلقامة فیھا.
في ھذا النشاط ، سیقوم الطالب بإنشاء مكب نفایات صغیر للقیام بتصنیف القمامة التي قد

تتحلل واألخرى التي ال یمكنھا التحلل.

األدوات الالزمة 

18



الخطوات

یمكنك سؤال الطالب أین تذھب محتویات صنادیق القمامة؟ واستمع إلى آرائھم
أخبر الطالب أن محتویات القمامة ُتصنف إلى مواد یمكن إعادة تدویرھا (أي إعادة تصنیعھا
واستخدامھا مرة أخرى) ومواد ال یمكن إعادة تدویرھا. ثم تؤخذ تلك المواد لیتم دفنھا بأخد

األراضي البعیدة غیر المأھولة بالسكان.
ومع ازدیاد عدد السكان یزید استھالكھم للموارد وتزداد القمامة، فماذا سیحدث إذا لم

تتوافر أماكن لدفن تلك النفایات؟
نعم، بالتأكید ستصبح األرض بأكملھا مكب للنفایات وتنتشر األوبئة فًضال عن الروائح

الكریھة والحشرات. فما الحل إذن؟ كیف یمكننا تقلیل النفایات؟
یمكنكم أیًضا مشاھدة ھذا الفیدیو لمعرفة أضرار مكب النفایات

قم بتقدیم مفھوم  3Rs إلى الطالب عن طریق السرد القصصي باستخدام الصور وذلك
لمعرفة كیفیة القمامة

 

 

دع الطالب یختبرون المواد أیھم سیتحلل، وأیھم سیظل كما ھو عن طریق بناء مكب
نفایات صغیر من علبة الكرتون، حیث سیتم دفن المواد المراد اختبارھا في التربة

في البدایة، قم بإعداد بقایا الطعام عن طریق تقطیعھا أو ھرسھا إلى قطع أصغر. كلما
كانت القطع أصغر ، زادت سرعة تحلل الطعام

قم بتقسیم الطالب إلى مجموعات من فردین أو ثالثة ودع كل مجموعة تختار ما تریده من
القمامة على أن یتم اختیار  3 مواد مختلفة ال أكثر

19



الخطوات

أعلى كل مجموعة أن تجري النشاط كالتالي:
1-  ضع طبقة من التربة داخل علبة الكرتون

2-  انثر القمامة على التربة ثم غطھا بمزید من الرمل أو التربة
3-  یمكنك زراعة عشبة القمح عن طریق وضع البذور ثم تغطیتھا بطبقة أخیرة من التربة

4- قم بري التربة ثم اتركھا لمدة تتراوح من 6 - 4 أسابیع، تقوم كل مجموعة بكتابة
فرضیاتك الخاصة فیما سیحدث

للقمامة المستخدمة ھل ستتحلل أم ال؟ في دفترك الخاص
5-  تلتزم كل مجموعة بري العشبة مرتین أسبوعیًا أو عند جفاف التربة.

6- بعد انقضاء المدة، افرش ورقة على الطاولة ثم قم بقلب محتویات مكب النفایات
الخاص بك

7-  شاھد ما حدث وقم بتدوینه. ھل تحققت فرضیتك أم ال؟
8-  قم بمشاركة النتائج مع أصدقائك
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لماذا ینصح تقلیل كمیة النفایات في المكب؟
ھل من الممكن إنشاء مكب نفایات في الفضاء؟

فكر ثم ناقش 
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ورقة عمل مكب النفایات

الفرضيات

ماذا سيحدث بعد مرور الوقت لقشر الموز / التفاح / الكرنب ؟ 
 

________________________________________________________________________________
هل سيتغير؟

 
________________________________________________________________________________

ماذا سيصبح عندما يتغير؟ 
 

________________________________________________________________________________
ماذا سيحدث للبالستيك؟ هل سيتغير شكله أو حجمه بعد مرور الوقت؟

 
________________________________________________________________________________

المالحظات

ماذا حدث بالفعل ؟ هل تحققت فرضيتك؟
 

________________________________________________________________________________

االستنتاج

يمكن دفن ___________ ألنه يتحلل بمرور الوقت, بينما ال يمكن دفن _________
ألنه سيظل كما هو ويستهلك مساحة من المكب 
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فكرة النشاط 

األدوات الالزمة 

ورق سمیك أو بطاقات
ثالثة أعواد خشبیة

ماصتان بالستیكیتان
4 أغطیة زجاجات بالستیكیة

شریط الصق
مقص

فكرة النشاط 

في ھذا النشاط سیتعرف الطالب على تأثیر انبعاثات الغازات من وسائل المواصالت وتقدیم
حلول لھذه الظاھرة ومناقشتھا، كما سیتم صنع نموذج سیارة صدیقة للبیئة تسیر بطاقة

الریاح.

نشاط 5:
اصنع سیارتك الشراعیة

یتراوح بین 30 - 45 دقیقة
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
التفكیر اإلبداعي - حل المشكالت - التفكیر المنطقي 
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اقطع قطعًة من الكرتون المقوى لتشكیل جسم سیارتك.
ألصق الماصتین بالجزء السفلي من سیارتك، واحدة عند كل طرف، واحرص على أن تكون

الماصتان متوازیتین.
اصنع ثقًبا على شكل عالمة (+) في منتصف كل غطاء من أغطیة الزجاجات األربعة.

أدخل أحد األعواد الخشبیة عبر الثقب في أحد أغطیة الزجاجات.
أدخل الطرف اآلخر للعود في إحدى الماصتین.

أدخل غطاء زجاجة في طرف العود في الجھة المقابلة لغطاء الزجاجة األول، وبذلك تكون
قد صنعت للتو محوًرا بعجلتین لسیارتك!

كرر ھذه الخطوات لصنع المحور اآلخر.
تأكد من أن المحورین یدوران بحریة وأن السیارة تتحرك بسالسة دون تعثر.

اصنع ثقًبا صغیًرا في منتصف قطعة الورق المقوى.
أدخل عوًدا خشبیا في الفتحة لصنع ساریة لشراع سیارتك، وثبتھ عند القاعدة بالشریط

الالصق.
اآلن لدیك سیارة شراعیة وأشرعة جاھزة لالختبار!

الخطوات 
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فكرة النشاط 

فكرة النشاط 

ُتستخدم األفران التي تعمل بالطاقة الشمسیة في جمیع أنحاء العالم، مما یوفر طھیًا خالیًا من
الوقود والدخان، مفیًدا بشكل خاصة في المناطق النائیة والفقیرة.

في ھذا النشاط العملي، قامت شركة للطاقة المستدامة بعمل إعالن تطلب فیھ من الطالب
اقتراح تصمیم نموذج لفرن شمسي مناسب لصالح قریة فقیرة ونائیة عن محطات الكھرباء بأكبر

كفاءة ممكنة وأقل تكلفة

في البدایة قم بتحدید مستوى معرفة الطالب عن مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة
ومناقشة مفھوم الطاقة النظیفة

قم بتقدیم النشاط للطالب بقراءة خطاب الشركة

الخطوات 

نشاط 6:
فرن شمسي

ساعة
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
الصبر - التفكیر اإلبداعي

25



إمياً� منا �همية إيجاد حلول بديلة و صديقة للبيئة, نعلن عن فتح

�ب التقدم ملرشوع "أفران مشسية لبيئة نظيفة", والذي هيدف اىل

مساعدة القرى الفقرية عن طريق صنع أفران مشسية ذات كفاءة

عالية و�قل تكلفة ممكنة.

شاركوا معنا نتائج املشاريع عىل وسائل التواصل االجمتاعي عىل

#مستقبل_مستدام يف #أسبوع_العلوم_العريب.

تحيايت،

مدير الرشكة.
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قم بقص الغطاء من ثالث جوانب مع ترك مسافة 2.5 سم حول الجوانب الثالثة
قم بتغطیة الجزء السفلي من الغطاء بورق األلمنیوم حتى یكون كالمرآة

قم بتغلیف الصندوق من الداخل بورق األلومنیوم أیًضا
ضع طبقتین من الغطاء البالستیيك على الفتحة المصنوعة

قم باستخدام العصا لجعل الغطاء مفتوًحا
ضع الصندوق في الشمس بالخارج وابق الغطاء مفتوًحا

قم بتسخین الفرن قبل استخدامھ لمدة نصف ساعة
قم بتسخین إناء من األلومنیوم قبل االستخدام بنصف ساعة أیًضا

واآلن قم بوضع قطع من المارشملو داخل الفرن وشاھد ماذا یحدث

الخطوات 

 لماذا تم استخدام ورق األلومنیوم؟
ما دور البالستیك في عمل الفرن؟

فكر ثم ناقش 

ال ُیستخدم المقص أو أي آلة حادة إال تحت إشراف المیسر
یراعى إرتداء القفازات عند إخراج البسكویت من الفرن

تنویه
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فكرة النشاط 

فكرة النشاط 

تعتبر أیدینا من أھم األعضاء التي نستخدمھا للقیام
باألعمال الیومیة بسھولة، فمم تتكون؟ وكیف
تنقبض وتنبسط بسھولة؟ إنھا تتكون من مزیج من
العظام والعضالت والمفاصل واألوتار ولكن، ماذا لو
أصیب شخص ما في یده في حادث، كیف یمكننا
مساعدته؟ ماذا لو تمكنا من بناء ید آلیة لمساعدته
على القیام بأنشطتھ الیومیة؟ في ھذا النشاط،

سیقوم الطالب ببناء ید آلیة بمواد بسیطة.

اشرح للطالب تركیب الید أو یمكنك مشاھدة ھذا الفیدیو كیف تعمل الید
ضع یدك على الورقة ثم قم بتحدید یدك باستخدام القلم الرصاص

قم بقص الورقة لتصبح على شكل یدك
قم بتحدید عالمات المفاصل على الورقة

قم بقص الماصة لقطع صغیرة، ثم قم بلصقھا على أماكن المفاصل على الورق
واآلن مرر الخیط من خالل الماصة

قم بشد الخیوط مًعا لتقبض الید

الخطوات 

نشاط 7:
كیف تصمم ید صناعیة؟

تتراوح بين 30 - 45 دقیقة
مدة النشاط:

المهارات المكتسبة 
الصبر - التفكیر المنطقي - حل المشكالت - 

قوة المالحظة

األدوات الالزمة 

ورق مقوى
مقص

قلم رصاص
خیط

ماصات
شریط الصق
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ما الذي یمثل األوتار والعظام في األدوات المستخدمة في ھذا النشاط؟

فكر ثم ناقش 

یستخدم المقص تحت إشراف المیسر

تنویه
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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
British Science Week 

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/
https://www.britishscienceweek.org/
https://www.britishscienceweek.org/

