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بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي

"مشروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية لطلبة الصف األول والثاني والثالث األساسي لعام 2012-2011"

كتيب تحري مصادر تلوث البيئة
   

 

  

   

   

نحن ال نرث األرض عن أجدادنا بل نستعيرها من أحفادنا 
                                                                                                                                            حكمة قديمة لسكان أميركا األصليين  

مسؤوليتنا اتجاه كوكبنا

بدعم منالراعي الرئيسي بدعم من

مشروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة المدارس للعام الدراسي 2012 - 2013
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كتيب تحري مصادر تلوث البيئة
لماذا اخترنا العمل في كتيب تحري مصادر تلوث البيئة ؟

ومسؤولية  البيئة  على  الحفاظ  في  كأفراد  دورنا  وتحديدًا  البيئية،  التوعية  موضوع  في  العمل  ضمن 
البيئة  على  إيجابًا  أو  سلبًا  اليومية  ممارساتنا  تنعكس  وكيف  الموضوع،  هذا  في  المباشرة  منا  كل 
الصف  طلبة  مع  السابقين  العامين  في  تنفيذها  تم  التي  للنشاطات  واستكماال  حولنا.  من  ومصادرها 

األول والثاني األساسي , وبعد أن تم تنفيذ عدة نشاطات مع طلبة الصف الثالث والتي تضمنت:
بعض  وتنفيذ  المختلفة,  األشجار  أنواع  ,مشاهدة  التشتيل  لتعلم  القيقب  حديقة  زيارة    .1

النشاطات التي تسلط الضوء على بعض مصادر تلوث البيئة
يكون  و  الزراعة  حوض  في  به  خاصة  شتلة  بزراعة  طالب  كل  يقوم  بحيث  بأشتال  الطلبة  تزويد   .2

هو المسئول عن العناية بها على مدار العام 
تنفيذ حملة نظافة في منطقة قريبة من المدرسة   .3

تزويد الطلبة بكتيب كيوس »اسأل كيوس عن النفايات الصلبة وهو يجيب«  .4
زيارة عين قينيا للتعرف على العناصر البيئية المختلفة ورسم صورة معبرة عن تلك العناصر  .5

6.  تنفيذ اختبار بيئي »هل أنت صديق للبيئة؟«

من  الذي  الكتيب,  هذا  عمل  تم  المدرسي,  المنهاج  كتب  إلى  وبالرجوع  النشاطات  لتلك  واستكماال 
خالل العمل به, سيكتسب الطالب عدة مفاهيم ومهارات والتي تتلخص بالتالي:

به  نعيش  الذي  الكوكب  من  انطالقا  منها  تتكون  التي  والعناصر  ببيئتهم  الطلبة  تعريف   º
وصوال إلى الحي, المدرسة والبيت الذي نقطنه  

إيجاد  على  وتحفيزهم  بهم  المحيطة  بالبيئة  المخلة  اإلنسانية  بالممارسات  الطلبة  تعريف   º
مهارة  وهي  الطالب  لدى  المشاكل  حل  مهارة  ينمي  مما  الممارسات  هذه  من  للحد  حلول 

حياتية مهمة تقوي قدرة الطالب على تحمل المسؤولية والقدرة على التغيير.   
تنمية روح اإلبداع ودقة المالحظة عند الطلبة تجاه قضايا بيئية   º

مرحلة  من  بدءا  مراحل  عدة  من  تتكون  والتي  المنتج«  حياة  »دورة  بمفهوم  الطلبة  تعريف   º
المنتج  بتلف  وانتهاء  المنتج,  استخدام  ثم  بالتصنيع,  مرورا  به,  الخاص  الخام  المواد  جمع 

والتخلص منه والذي قد يكون عبر طمره, إعادة استعماله, أو تدويره إن أمكن.
تسليط الضوء على اآلثار السلبية الناتجة عن اإلفراط في استخدام األكياس البالستيكية  º

آلية تعبئة الكتيب:
تشتمل  والتي  بهم  المحيطة  للبيئة  اليومية  حياتهم  في  الطلبة  مشاهدات  خالل  من   :)1( رقم  نشاط 

على الحي, المدرسة والبيت يطلب من كل طالب ما يلي:

الهواء،  الماء،  التربة،  على:  تشتمل  والتي  محيطه  في  الموجودة  البيئية  العناصر  جميع  رصد  أ . 
النباتات، والحيوانات 

ب .  تحديد مصدر تلوث كل عنصر 
ت .  تحديد المسئول عن هذا التلوث 

ث .  اقتراح حل للحد من هذه المشكلة 
ج .  رسم صورة تعبيرية عن تلوث ذلك العنصر البيئي

حول  الموضح  بالمثل  ,واقتداء  المنتج«  حياة  »دورة  مفهوم  على  االطالع  بعد   :)2( رقم  نشاط 
دورة حياة عبوة زجاجية, يطلب من الطالب ما يلي:

وفقا  وترتيبها   )1( رقم  الجدول  في  الموجودة  الملصقات  مستخدما  كتاب  حياة  دورة  رسم   أ. 
للتسلسل المنطقي في الشكل الدائري الخاص »بدورة حياة كتاب«.

وترتيبها   )1( رقم  الجدول  في  الموجودة  الملصقات  مستخدما  نايلون  كيس  حياة  دورة  رسم   ب. 
وفقا للتسلسل المنطقي في الشكل الدائري الخاص »بدورة حياة كيس بالستيكي«.
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مدينتي /قريتي /مخيمي  وما يتعرض له من تلوث.

   أراقب مصادر تلوث التربة من حولي وأعددها.

    أحدد الدور والمسؤولية التي يتحملها األفراد والمؤسسات في حل المشكلة أو في زيادتها.

    هل أنا مشارك في زيادة المشكلة؟ وكيف ؟ 

  ما هو المطلوب منّي للمساعدة في حل المشكلة؟

هل أنا مشارك في من المسئول؟مصادر تلوث التربةالتربة
زيادة المشكلة؟ 

وكيف ؟

ما هو الحل؟

1

2

3

3

نشاط رقم )1(
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أختار أحد أسباب تلوث التربة في البيت وأرسمها

أختار أحد أسباب تلوث التربة في المدرسة وأرسمها

أختار أحد أسباب تلوث التربة في الشارع وأرسمها

4

نشاط رقم )1(
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مدينتي /قريتي /مخيمي  وما يتعرض له من تلوث.

  أراقب مصادر تلوث وهدر المصادر المائية من حولي وأعددها.

    أحدد الدور والمسؤولية التي يتحملها األفراد والمؤسسات في حل المشكلة أو في زيادتها.

    هل أنا مشارك في زيادة المشكلة؟ وكيف ؟ 

  ما هو المطلوب منّي للمساعدة في حل المشكلة؟

مصادر تلوث /هدر المياه
المياه

هل أنا مشارك في من المسئول؟
زيادة المشكلة؟ 

وكيف ؟

ما هو الحل؟

1

2

3

5

نشاط رقم )1(
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أختار أحد أسباب تلوث أو هدر الماء في البيت وأرسمها

 
أختار أحد أسباب تلوث أو هدر الماء في المدرسة وأرسمها

 
أختار أحد أسباب تلوث أو هدر الماء في الشارع وأرسمها

 

6

نشاط رقم )1(
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مدينتي /قريتي /مخيمي  وما يتعرض له من تلوث.

  أراقب مصادر تلوث الهواء من حولي بالغازات الضارة وأعددها.

    أحدد الدور والمسؤولية التي يتحملها األفراد والمؤسسات في حل المشكلة أو في زيادتها.

    هل أنا مشارك في زيادة المشكلة؟ وكيف ؟ 

  ما هو المطلوب منّي للمساعدة في حل المشكلة؟

هل أنا مشارك في من المسئول؟مصادر تلوث الهواءالهواء
زيادة المشكلة؟ 

وكيف ؟

ما هو الحل؟

1

2

3

7

نشاط رقم )1(
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أختار أحد أسباب تلوث الهواء في البيت وأرسمها
 

أختار أحد أسباب تلوث الهواء في المدرسة وأرسمها
 

أختار أحد أسباب تلوث الهواء في الشارع وأرسمها
 

8

نشاط رقم )1(
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مدينتي /قريتي /مخيمي  وما يتعرض له من تلوث.

  أراقب أسباب انخفاض عدد الحيوانات والطيور الفلسطينية من حولي وأعددها.

    أحدد الدور والمسؤولية التي يتحملها األفراد والمؤسسات في حل المشكلة أو في زيادتها.

    هل أنا مشارك في زيادة المشكلة؟ وكيف ؟ 

  ما هو المطلوب منّي للمساعدة في حل المشكلة؟

الحيوانات 
والطيور

أسباب انخفاض عدد 
الحيوانات والطيور 

الفلسطينية

هل أنا مشارك في من المسئول؟
زيادة المشكلة؟ 

وكيف ؟

ما هو الحل؟

1

2

3

9

نشاط رقم )1(



11 10

أختار أحد أسباب انخفاض عدد الحيوانات والطيور الفلسطينية في حديقة البيت  وأرسمها

 

أختار أحد أسباب انخفاض عدد الحيوانات والطيور الفلسطينية في الحي وأرسمها

 

10

نشاط رقم )1(



13 12

مدينتي /قريتي /مخيمي  وما يتعرض له من تلوث.

أراقب أسباب انخفاض عدد األشجار والنباتات الفلسطينية من حولي وأعددها.  

    أحدد الدور والمسؤولية التي يتحملها األفراد والمؤسسات في حل المشكلة أو في زيادتها.

    هل أنا مشارك في زيادة المشكلة؟ وكيف ؟ 

  ما هو المطلوب منّي للمساعدة في حل المشكلة؟

أسباب انخفاض عدد النباتات
األشجار والنباتات 

الفلسطينية

هل أنا مشارك في من المسئول؟
زيادة المشكلة؟ 

وكيف ؟

ما هو الحل؟

1

2

3

11

نشاط رقم )1(



13 12

أختار أحد أسباب انخفاض عدد األشجار والنباتات الفلسطينية في البيت وأرسمها
 

أختار أحد أسباب انخفاض عدد األشجار والنباتات الفلسطينية في المدرسة وأرسمها

 
أختار أحد أسباب انخفاض عدد األشجار والنباتات الفلسطينية في الشارع وأرسمها

 

12

نشاط رقم )1(
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أحب كوكب األرض
اكتب أسماء الكواكب وفقًا لموقعها في المجموعة الشمسية:

 

يتميز كوكبنا عن المجموعة الشمسية ب:

................................................................................................................................................................... .1

.................................................................................................................................................................. .2

.................................................................................................................................................................. .3

13

نشاط رقم )1(



15 14

أرسم كوكب األرض وما يتعرض له من أخطار تؤدي إلى تلوثه

. 

أرسم كوكب األرض وقد خال من مصادر تلوثه
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نشاط رقم )1(
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دورة حياة المنتج
مرورا  به,  الخاص  الخام  المواد  جمع  مرحلة  من  بدءا  المنتج  بها  يمر  التي  المراحل  هي   
عبر  يكون  قد  والذي  منه  والتخلص  المنتج  بتلف  وانتهاء  المنتج,  استخدام  ثم  بالتصنيع, 

طمره, إعادة استعماله, أو تدويره إن أمكن. 

يوضح المثال التالي دورة حياة عبوة زجاجية. 
  

 

15

نشاط رقم )2(

جمع المواد الخام

التصنيع

اعادة اإلستخدام

التخلصاإلستخدام

تلف المنتج

إعادة تدوير

1

2

3

4

5

6
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دورة حياة كتاب

وامأل  كتاب,  حياة  دورة  لرسم   )1( رقم  الجدول  في  المرفقة  الملصقات  بتجميع  قم  الطالب,  عزيزي 
الفراغات أسفل الصور بذكر اسم المرحلة.

  

16

نشاط رقم )2(

1

2

3

6

4
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دورة حياة كيس بالستيكي 
عزيزي الطالب هل تعلم أن:

هالك  إلى  تؤدي  قد  ولكنها  الكيس،  »فناء«  إلى  تنتهي  ال  البالستيكي  الكيس  حياة«  »دورة   •
كائنات أخرى تعيش على هذا الكوكب!

يندر أن تخضع األكياس البالستيكية لعملية التدوير!  •
تنتهي مرحلة االستفادة من الكيس البالستكي عند تفريغه و قد يستغرق نحو 1000 عام لكي يتحلل!   •

إن حمل الكيس البالستيكيي يعد سلوكًا إنسانيا يسعى إلى تبديد الطاقة على كوكب األرض!  •

عزيزي الطالب, وفقا للمعلومات السابقة, قم بتجميع الملصقات المرفقة في الجدول رقم )1( 
لرسم دورة حياة كيس بالستيكي, وامأل الفراغات أسفل الصور بذكر اسم المرحلة.

   

1

2

3

6

4

5
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19 18

جدول رقم )1(: صور المراحل المختلفة لدورة حياة كتاب وكيس بالستيكي 

18

نشاط رقم )2(
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األهل األعزاء,

 
يسعدنا أن نعلمكم ببرنامجنا التعليمي التوعوي، الذي يهدف إلى زيادة وتوسيع مدارك أطفالنا 
األحبة من خالل تعزيز القضية البيئية ضمن المنهاج لما لهذه القضية من تأثير على حياتنا جميعًا، 
خصوصًا ونحن نشهد انتهاكًا يوميًا متواصاًل للبيئة في بلدنا من قِبل أبنائه كما الدُخالء عليه. 
لقد جرت تجربة هذا البرنامج لعدة سنوات في روضة مدارس الفرندز، وأثبت نجاحًا كبيرًا وتركت 
وتعلمهم  البيئة  تجاه  وسلوكهم  التعليمي  أدائهم  حيث  من  األطفال،  على  ملحوظًا  أثرًا 

لمصطلحات جديدة َأْثرَتْ مخزونهم اللغوي المتطور سريعًا.
خالل  عديدة  حياتية  مهارات  أطفالنا  إكساب  على  العمل  في  كبيرا  دورا  علينا  أن  نؤمن  نحن 
العملية التعليمية وتحويل هذه المهارات إلى سلوكيات إيجابية، تساعدهم على فهم الحياة 
الذي  للمحيط  إدراكًا  أكثر  وجعلهم  لها،  المختلفة  للمناحي  السريع  التطور  مع  والتعاطي 
يعيشون فيه وأكثر حسا بمسؤوليتهم تجاه مدينتهم ووطنهم . ونؤمن إلى جانب ذلك بأهمية 
الدور التكاملي بين المدرسة واألهل من أجل الحصول على أفضل النتائج. إن الدور الذي يلعبه 
األهل على درجة كبيرة من األهمية، كون األهل يمثلون القدوة التي يقتدي بها الطفل، فإن 
كان سلوكهم إيجابي، نشأ الطفل على السلوك اإليجابي. ودور األهل يتكامل ويتماهى مع 
الدور الذي تقوم به المدرسة ، وكال الطرفين له دور كبير في إكساب الطفل السلوك اإليجابي 
الهفوات والمشاكل في  الكثير من  اإليجابية في حياته، مما يجنبه  التصرفات  وتوجيهه نحو 

المستقبل، ويجعل منه إنسانًا صالحًا، صلبًا، ال تهزه تقلبات الشارع.
الدور  أهمية  نرى  والمدرسة،  األهل  بين  األدوار  بتكامل  الراسخ  واإليمان  المنطلق  هذا  ومن 
الذي يقع على عاتق األهل في المساعدة على إنجاح البرنامج التعليمي ــ البيئي، الهادف إلى 
المنهاج وفتح  البيئي في  التعليم  المدرسي من خالل دمج  األطفال وتحصيلهم  أداء  تحسين 

أعين األطفال على جوانب جديدة في الحياة وتوسيع أفق التفكير عندهم.
 

ومن هنا فإننا نتوجه إلى األهل الكرام بالمساعدة على تنفيذ هذا النشاط ، وتسجيل المعلومات 
المطلوبة في الجداول المرفقة في هذا الكتيب بمصداقية كاملة وبمنتهى الجدية و وفقا 

للجدول المُعد لهذا الغرض. 
وعالم  بيئة  اجل  من  وغايتنا  المشروع هو طموحنا  إلنجاح هذا  ألبنائكم  تعاونكم ودعمكم 

أفضل


