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مقدمة
نضـــع بيـــن يديك عزيـــزي القـــارئ كتّيـــب إرشـــادي فـــي موضـــوع إدارة النفايات 

. لصلبة ا

هـــذا الكتيب موجـــه للمدارس العربية ويشـــتمل على ثالثة فصـــول: الفصل األول  
عبـــارة عـــن مادة نظرية حول النفايـــات الصلبة؛ ُكتبت هذه المادة بطريقة سلســـة 
وقريبـــة مـــن الطالب. فـــي الفصل الثاني أدرجنـــا نصائح عامة موجهة للمدرســـة 
لجعلهـــا صديقـــة للبيئـــة. الفصـــل الثالث يشـــتمل علـــى مجموعة مـــن الفعاليات 
المقتـــرح تنفيذهـــا مع طـــالب المدارس في المراحـــل المختلفة. هـــذه الفعاليات 
ســـهلة التنفيذ وتشـــجع الطالـــب على التفكير خارج صندوق االســـتهالك الشـــائع 
وتعمـــل على ترســـيخ ثقاقة إعادة االســـتعمال والتدوير.  في نهايـــة الكتيب ضمّنا 

روابـــط مهمة قد تحتاجها المدرســـة في مســـيرتها البيئيـــة التربوية. 

بالرغـــم مـــن االهتمام المتزايد بموضـــوع البيئة ضمن الهيئات التدريســـية، إال أن 
معظـــم المـــواد الموجودة ال تتالءم مـــع خصوصيتنا الثقافيـــة الحضارية. من هنا، 
ارتأينـــا إصـــدار هـــذا الكتيـــب الـــذي يعتمد علـــى موروثنـــا العربي البيئـــي ويعيد 

    . تفعيله

كما أســـلفنا، يتمحور هذا الكتيب في األســـاس حول موضوع النفايات الصلبة إال 
أنـــه ينطوي على رســـالة بيئية شـــاملة ترمـــي إلى تعميق الوعي للبيئـــة. لقد أثبتت 
الفعاليـــات البيئيـــة والتـــي تنفذ مع الطالب فـــي المدارس نجاعتهـــا ونجاحها في 
تذويت ســـلوكيات بيئية ســـليمة وفي رفع الوعي لدى الطالب والهيئة التدريســـية 
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ومنهمـــا إلـــى المجتمع كافـــة، ألهمية الحفاظ علـــى البيئة كآلية لتحســـين حياتنا 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والصحيـــة وإتباع منهج حياتي مســـتدام يالئـــم ثقافتنا 

وحضارتنـــا العربية في البالد. 

 باســـم وحدة البيئة المناطقية بير المكســـور وجمعية الجليل نشـــكر كل شـــركائنا 
العامليـــن فـــي مجال الحفاظ على البيئة، وكلنا أمل أن تســـاهم هذه الكراســـة في 
نجـــاح عمل الهيئات التدريســـية وفي تدعيم مســـيرتها التربويـــة وأداء مهامها لما 

فيه صالـــح مجتمعنا وأبناءنا.  

 

باحترام،
وحدة البيئة المناطقية بير المكسور

جمعية الجليل 

مالحظة: كتبت التعليمات بصيغة المذكر، 
إال أنها موجهة للذكور واإلناث على حد سواء.
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تختلف المشاكل البيئية بين بلدان العالـم في نوعيتها، حجمها، عوارضها وتأثيرها 
على الطبيعة وعلى صحة اإلنسان. يتواكب التطور التكنولوجي مع ازدياد اآلفات 
واألضرار البيئية، هذا إلى جانب تأثير العولمة التي في ظلها تالشت خصوصية 
الدول  في  المجتمعات  باقي  مع  يتشابه  العربي  مجتمعنا  المحلية.  الحضارات 
المفاهيم  التطور أيضا واالبتعاد عن  الناحية، فهو آخذ في  المتقدمة في هذه 
الحياتية القديمة. أحد نتاجات هذه الظاهرة هو زيادة كمية النفايات الناتجة، 
فكمية النفايات الناتجة من الفرد في نهج حياة مدني أكبر من الكمية الناتجة 
منها  يعاني  يومية  مشكلة  هي  ومعالجتها  النفايات  كمية  قروي.  حياة  نهج  في 
العالم أجمعه. الطريقة المتبعة اليوم للتخلص من هذه النفايات هي طمرها في 
األرض، وهي عملية مكلفة وذات أبعاد بيئية سلبية مثل تلويث المياه الجوفية، 
الهواء والتربة. من هنا، من الحري بنا زيادة االهتمام بموضوع  النفايات لتقليص 
كمية النفايات المنتجة والتشجيع على إعادة استعمالها وفصلها ومعالجتها بطرق 
أكثر صحية وبيئية، ال سيما أن الحضارة العربية لطالما اتسمت باالقتصاد في 

الموارد الطبيعية وإعادة االستعمال.  

ماذا نعني بالنفايات الصلبة؟ 
هي المخلفات والبقايا الناتجة الصلبة وشبه الصلبة القابلة للنقل والتي يرغب مالكها 

بالتخلص منها. 
ما هي أنواع النفايات الصلبة؟ 

من المتّبع التمييز بين أنـــواع النفايات المختلفة على عدة محاور: 
نفايات خطرة ونفايات غير خطرة.	 
نفايات مدنية يتّم تجميعها بواسطة السلطة المحلية، ونفايات غير مدنية والتي ال 	 

يتّم معالجتها من قبل السلطة المحلية. 

 املـــواد يف هذا الفصل تعتمد يف معظمها على كتاب د. ســـاري عاصلة »مقتطفات 
موّسعة يف علم البيئة«، 2016. 

الفصل األول

النـفـايـات الصلبة
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النفايات المدنية تشمل: 
ومواد غير عضوية 	  ذلك  إلى  وما  كالطعام  )مواّد عضوية  المنزلية  النفايات 

كالبالستيك، الزجاج، القماش، الورق وما إلى ذلك(. 

النفايات غير المدنية تشمل:
 النفايات الصناعية )وهي النفايات الناتجة عن المواد الخام المتبقية بعد 	 

التصنيع، إضافة إلى المنتجات الصناعية غير السليمة وكذلك مغلفات رزم 
هذه المنتجات(.

النفايات الزراعية )وهي النفايات الناتجة عن األعمال الزراعية المختلفة، وعن 	 
تربية المواشي والمسالخ وتشمل بقايا العلف، األسمدة، مخلفات بالستيكية 

مختلفة، عبوات، األسمدة، المبيدات والقالمة(.
 نفايات البناء والهدم )تشمل باطون، حصى، بالستيك، خشب، حديد وحجارة 	 

الطوب(.
النفايات الطبية )غالًبا من مواّد كيماوية خطرة وتشمل كذلك مواّد مشعة، 	 

شاش، ضمادات، منتجات الدم(
 النفايات اإللكترونية )وهي فضالت األجهزة االلكترونية والكهربائية كالبرادات 	 

والغساالت والحواسيب والتلفونات وما إلى ذلك(. 

النفايات اإللكترونية 
ما هي: هي أجهزة إلكترونية تعمل بالتيار الكهربائي أو 
االفتراضي  انتهى عمرها  الكهرومغناطيسية  المجاالت 
وتلقى كنفايات، مثل: الحواسيب، التلفونات، الغساالت 

وما إلى ذلك.. 
على  اإللكترونية  النفايات  تحتوي  خطورتها؟  هي  ما 
المعادن مثل الزئبق والقصدير وعلى البالستيك والتي 
حرقها  عند  أنه  كما  الجوفية  المياه  تلويث  إلى  تؤدي 

تطلق مواد سامة تؤذي البيئة وصحة اإلنسان.
اليوم هو إعادة تدوير  المتاحة  أحد الحلول  ما الحل؟ 

النفايات اإللكترونية. هنالك عدة مؤسسات تقوم اليوم بتدوير النفايات اإللكترونية. 
أنظر في الروابط.
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 تحّلل النفايات 
يمر قسم من مركبات النفايات، وهو المواد العضوية، بعملية تحلل طبيعية بواسطة 
المحلالت.عملية التحلل التي تمر بها المواد العضوية هي عملية تحلل بيولوجي 
أي بواسطة كائنات دقيقة. تشكل المواد العضوية غذاء للمحلالت وتتحول بعد 
بيولوجي ال هوائي  الكربون وماء. هنالك عملية تحلل  ثاني أكسيد  إلى  تحليلها 
للمواد العضوية، وتتم إذا توفرت ظروف ال هوائية، عندها تكون عملية التحلل 
بطيئة، باإلضافة إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. ينتج خالل هذه العملية غاز 
الميثان )CH4( وكبريتيد الهيدروجين )H2S( وأمونيا )NH3(. هذه المواد سامة 
وذات رائحة كريهة. إلى جانب ذلك، غاز الميثان قابل لالشتعال ويمكن أن يؤدي 

إلى اشتعال حرائق في مواقع تجميع النفايات. 
التطور الذي جرى في الصناعة أنتج نفايات اصطناعية غير قابلة للتحلل. يُظهر 
أن  الجدول  من  يظهر  المختلفة.  المواد  لتحلل  المطلوب  الزمن  التالي  الجدول 
هناك مواد عضوية مثل قشرة موز والورق التي تتحلل خالل شهور، بينما هنالك 

مواد أخرى يستغرق تحللها آالف السنين، ومواد غير قابلة للتحلل بتاًتا. 

جدول: الزمن المطلوب لتحلل مواد مختلفة 

الزمن الّلزم للتحللنـــوع الـمادة 

4 أسابيع قشرة موز 
3-2 أشهر ورق 

6-5 أشهر قطن 
50 سنة أحذية جلدية 

400 سنة معلبات ألومنيوم 
700 سنة حفاظات

1000 سنة أوعية بالستيكية 
1000000 سنة قـنـانـي زجاجية 

أبدي )غير قابل للتحلل(كلكر 
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ما هي أضرار النفايات؟ 
تُعتبر النفايات مكرًها بيئًيا، من إضرارها: 

تضّرر المياه الجوفية: تحتوي النفايات على نسبة عالية من المواد العضوية . 1
والتي تحتوي بدورها على نسبة ماء عالية. خروج الماء من المواد العضوية 
هذه  في  السامة  المواد  ذوبان  إلى  تؤدي  عليها  األمطار  مياه  سقوط  و/أو 
النفايات، خاصة المعادن الثقيلة، مّما يؤدي إلى تكوين ما يُسمى بالعصارة. 

من الممكن أن تصل هذه العصارة إلى المياه الجوفية وتؤدي إلى تلوثها. 
في . 2 المرتفعة  المياه  لنسبة  نتيجة  سامة:  ومواد  كريهة  روائح  انبعاث 

النفايات تتكون بيئة ال هوائية في كومة النفايات مّما يحفز عملية التحليل 
الالهوائي للمواد العضوية مكّوًنا مواد سامة ذات رائحة كريهة، مثل: األمونيا، 

غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين. 
غاز . 3 هو  الالهوائي  التحلل  من  الناتجة  الغازات  أحد  النفايات:  اشتعال 

الميثان، وهو قابل لالشتعال، وفي ظروف معينة ممكن أن يؤدي إلى انفجار، 
هذا إلى جانب كونه واحد من غازات الدفيئة. يتّم االشتعال إّما من  الطاقة 
الناتجة خالل عملية تحلل المواد العضوية أو مباشرة من أشعة الشمس التي 

تّسخن الزجاج الموجود في الطمر. 
تشكل . 4 والتي  عضوية  مواد  على  النفايات  كومة  تحتوي  األمراض:  انتشار 

غذاء للحشرات، البكتيريا ولكائنات مضرة أخرى. يمكن لهذه الكائنات نقل 
األمراض من مكان إلى آخر. كما يمكن أن تتجمع الطيور على أكوام النفايات 

وأن تضّر بمحركات الطائرات المارة. 
تشويه المنظر العام: موقع التخلّص من النفايات يضر بمنظر البيئة، كما . 5

يُقلّل من سعر األراضي الموجودة بالقرب منها. 

ما هي طرق إدارة النفايات؟ 
يتّم التعامل اليوم مع النفايات كمصدر ممكن استغالله وليس كمكرًها يجب التخلص 
منه. الطرق الموجودة إلدارة النفايات الصلبة تتمحور اليوم حول محورين: التقليل من 

كمية النفايات والتخلص من النفايات. 
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طرق التقليل من النفايات:
تقليص حجم النفايات في المصدر: الطريقة األمثل لمواجهة مشكلة النفايات 
هي تقليص حجم النفايات في األصل )REDUCE( وذلك من خالل تغييرات في 
عملية اإلنتاج أو بواسطة تغييرات في عادات االستهالك. أمثلة على تغيير عملية 
اإلنتاج: إنتاج معلبات تحتوي على كمية أقل من األلومينيوم، إنتاج منتجات تخدم 
لفترة أطول مثال إنتاج إطارات تخدم لفترة 5 سنوات بدال من سنة. أمثلة على 
تغيير عادات االستهالك: تقليل شراء منتجات جديدة، تقليل استهالك المنتجات 
أحادية االستعمال مثل الكؤوس البالستيكية، الصحون البالستيكية وما إلى ذلك. 

استعمال جديد للمنتجات: تُجمع المنتجات بعد استعمالها ويتّم استعمالها 
مرة أخرى لنفس الهدف أو لهدف آخر )REUSE(. مثال يمكن استعمال الرزم أو 
القناني أو الصناديق المصنوعة من البالستيك المقوى. حتى تكون طريقة إعادة 
يكون  وأن  لالستعمال  صالح  المنتج  يكون  أن  نكفل  أن  يجب  ناجعة  االستعمال 

نظيًفا وأن نفحص ما هي تأثيرات إعادة االستعمال على البيئة. 

يتّم خاللها فصل مواّد مختلفة  إعادة تدوير مواد في النفايات: هي عملية 
RECY�( ةمن النفايات واستعمال هذه المواد كمواد خام إلنتاج منتجات جديد
CLE(. بهذه الطريقة يمكن التقليل من كمية النفايات الناتجة وبالتالي التقليل 
من استنزاف الموارد الطبيعية. بفضل عملية التدوير مثال يمكن التقليل من قطع 
األشجار بهدف إنتاج الورق وذلك إذا قمنا بتدوير الورق مرة أخرى. إعادة التدوير 
تشمل عدة مراحل ويجب أن يكون تعاون بين المجموعات المختلفة حتى تكون 

العملية ناجحة. هذه المراحل هي: 

فصل المادة من موقع التخلص من النفايات	 
تجميع النفايات ونقلها إلى مصنع مناسب	 
تصنيف المادة	 
معالجة المادة وإنتاج مواد خام منها	 
إنتاج منتج جديد من المادة المعاد تدويرها	 
بيع هذا المنتج في األسواق	 
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حسنات إعادة التدوير:
تقليص كمية النفايات المعدة للدفن وتقليص إطار استعمال األراضي لدفن 	 

النفايات.
وتحسين وضع 	  المحلية  السلطات  الصلبة في  النفايات  وتسوية عالج  زيادة 

النظافة في األماكن العامة.
توفير المـــوارد الطبيعية )عدم استعمال مــواد خـام، طاقة، مياه الخ(...	 

 سيئات إعادة التدوير:
طريقة مكلفة نسبًيا 	 
المنتجات الناتجة ذات جودة أقل	 
 بحاجة لوعي عالي من السكان 	 

المواد  من  الكومبوست  إنتاج  عملية  هو  التدوير  إعادة  عمليات  أشكال  أحد 
العضوية، بحيث أن الكومبوست الناتج من التحليل، وهو سماد عضوي طبيعي، 
النباتات،  الكومبوست يمكن استعمال بقايا  الزراعة. إلنتاج  يمكن استغالله في 
إفرازات حيوانات مختلفة، مواد عضوية من النفايات البيتية أو مواد عضوية من 
المتبقية بعد عملية  أو الحمأة  الزراعية، مثل: القالمة، ورق األشجار  النفايات 
تطهير المجاري. يتّم إنتاج الكومبوست إما بطريقة مفتوحة أو داخل وعاء خاص. 
يتّم تجميع النفايات العضوية، ويُفّضل خلطها مع القالمة بهدف إبقاء فراغات 
هوائية لتزويد األوكسجين. إذا كانت حالة الطقس في بلد معينة ماطرة أغلب الوقت 
فيُفضل استعمال األوعية إلنتاج الكومبوست وليس المناطق المفتوحة. تستغرق 

شهور  عدة  التحلل  عملية 
نحافظ  أن  يجب  وخاللها 
من  مناسبة  ظروف  على 
ناحية التهوية والرطوبة. يتّم 
مرة  من  أكثر  الكومة  فلب 
األوكسجين،  إدخال  بهدف 
ويجب المحافظة على نسبة 
رطوبة مثالية لعملية التحليل 

)حوالي 50%�65%(. 
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معالجة النفايات الصلبة
غير  )طمر  وطمرها  خاصة  مواقع  إلى  النفايات  نقل  عملية  إن  طمر صحي: 
صحي( هي الطريقة المنتشرة لمعالجة النفايات في البالد. لهذه الطريقة مضار 
التقليل من  بهدف  الصحي  الطمر  تدعى  تطوير طريقة أخرى  تّم  لذلك  كثيرة، 
السلبيات وبشكل ال يؤدي إلى مكاره بيئية. اختيار موقع طمر صحي يستوجب أن 
يكون غير نفاذ للعصارة )طبقة صماء( وأن يكون بعيًدا عن المياه الجوفية. عادة 
يتّم اختيار مواقع محفورة أصال بهدف التقليل من تكاليف الحفر.، مثل: واد بين 

جبلين أو مكان حفر الكسارات. 
أمام  المقوى صامدة  البالستيك  يتّم وضع طبقة من  الحفر  تتّم عملية  أن  بعد 
أغلب أنواع النفايات البيتية، ثم يتم وضع النفايات على هذا البالستيك، ورصها 
بواسطة أداة خاصة. بعد الوصول إلى ارتفاع 60 سم تقريًبا يتّم تغطيتها بالتراب 
أو بالرمل وهكذا حتى تمتلئ هذه الحفرة. يتّم وضع أنابيب خاصة داخل الموقع 
بهدف تجميع غاز الميثان )بيو غاز( الناتج من التحليل الالهوائي حيث يستغل 
غاز الميثان إلنتاج الطاقة الالزمة لتفعيل الموقع. بعد تعبئة الحفرة يتّم تغطيتها 
من  الممتلئة  األجزاء  في  كمنتزه  واستغاللها  النباتات  زراعة  ويمكن  بالتراب، 
الموقع خالل عدة سنوات،  المطمورة في  العضوية  المواد  تحليل  يتّم  المجمع. 
يمكن  وعندها  يستقر،  ما  سرعان  لكن  الموقع،  مستوى  يهبط  ما  غالًبا  لذلك 

استغالل الموقع ألهداف مختلفة مثل إقامة مالعب رياضية ومتنزهات.
مساحات  إيجاد  في  مشكلة  هنالك   :NIMBY جديدة-  طمر  مساحات  إيجاد 
منطقة  توفير  في  بيئية  أسباب  من  نابعة  الصعوبة  هذه  جديدة.  نفايات  طمر 
وبعيدة  الجوفية  المياه  بعيدة عن مصادر  الزراعية،  األراضي  بعيدة عن  للطمر 
عن التجمع السكاني. ولكن تبقى هنالك مشاكل أخرى متعلقة بالضغط الشعبي، 
فهناك ظاهرة تسمى   NIMBY وهي تعني: NOT IN MY BACK YARD؛ ال 

أحد يريد موقع نفايات في فناء بيته الخلفي.  

 استغالل مركبات النفايات الستخالص الطاقة: تحتوي النفايات على مواد 
غنية بالطاقة والتي ممكن استغاللها إلنتاج الكهرباء أو في الصناعة مما يؤدي 
إلى المحافظة على مواد خام متآكلة مثل النفط. هنالك عدة طرق الستخالص 

الطاقة من النفايات:
عملية الحرق: استخالص الطاقة من حرق النفايات في أجهزة خاصة يُقلل من 
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حجم النفايات ب %90 ومن وزنها ب%75. إضافة إلى ذلك، هذه الطريقة تُعتبر 
النفايات.  تجميع  أماكن  من  الناتجة  البيئية  اإلزعاجات  من  وتقلل  للبيئة  ودية 
تستعمل هذه الطريقة بنسبة عالية في دول كثيرة مثل الواليات المتحدة، السويد، 

سويسرا، فرنسا، ألمانيا وغيرها. 

هنالك طريقتان لعملية الحرق: 
وبدون . 1 الخام  بوضعها  النفايات  تُحرق  MASS BURN: حيث  الكلي  الحرق 

معالجة مسبقة، ما عدا إبعاد األجسام غير المرغوب فيها. 
RDF: حيث تعالج النفايات قبل الحرق ويتّم اختيار النفايات ذات قيمة تدفئة . 2

التدفئية هي عدد  القيمة  والكرتون.  والورق  البالستيك  مثل:  جًدا،  مرتفعة 
كلما  الصلبة.  النفايات  من  واحد  كغم  الناتجة من حرق  الحرارية  السعرات 
أقل  التدفئية  القيمة  تكون  أعلى  النفايات  في  العضوية  المواد  نسبة  كانت 
بسبب وجود الماء في هذه الموارد. بعد أن نفصل المواد القابلة لالشتعال 

نقوم بتقطيعها وضغطها إلى قطع أصغر تستعمل كوقود. 

يجب التمييز هنا بين الحرق المنظم للنفايات وبين الحرق العشوائي 
المنشر جًدا في البلدات العربية. بعكس المعتقد الشائع أنه ال ضير 
أن  قاطع  بشكل  األبحاث  ُتشير  منها،  للتخلص  النفايات  حرق  في 
الحرق العشوائي للنفايات يؤدي فيما يؤدي إلى أمراض لدى اإلنسان.  

الصلبة  للنفايات  كيماوي  تحليل  التحليل الحراري )البيروليزا(: هي عملية 
التي تحدث تحت ضغط مرتفع، ودرجة حرارة أعلى من 450 درجة مئوية، وبدون 
وجود أكسجين. يتم التحليل الحراري في جهاز مغلق ولذلك ال تطلق ملوثات إلى 
الجو وهذا يعطيها أفضلية عن باقي الطرق. إن عملية التحليل الحراري تحول 
النفايات إلى مواد جديدة وهذه المواد هي مواد خام لعمليات أخرى تنتج الطاقة 

بعكس عملية الحرق حيث حرق النفايات يعطي طاقة مباشرة. 

تحليل ال هوائي:  ينتج عن غاز الميثان بواسطة تحليل بيولوجي )بوجود كائنات 
دقيقة محللة( للمواد العضوية قي بيئة ال هوائية. نحصل على هذا الغاز مثال 
لتجميع  إمكانية  هنالك  الصحي.  الطمر  عملية  في  العضوية  المواد  تحليل  في 
أجهزة  في  ووضعها  المجاري  مياه  تطهير  عملية  من  الراسبة  العضوية  المواد 
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الذي  الميثان  غاز  على  بذلك  ونحصل  هوائية،  ال  ظروف  فيها  تحفظ  خاصة 
يستعمل الستخالص الطاقة. إمكانيات أخرى للحصول على غاز الميثان هي في 
الزراعة حيث يتم عند زراعة األرز تغطية األرض بالماء فتتوفر ظروف ال هوائية، 
مما يؤدي إلى تحليل المواد العضوية ال هوائيا وإنتاج غاز الميثان. لدى األبقار 

المجترة يكون تحليال ال هوائيا في معدة األبقار وينتج غاز الميثان.

قوانين لتقليل كمية النفايات 
التدوير الذي ينص على أن  1993 سن قانون إعادة  قانون التدوير: في سنة 
تقوم السلطات المحلية بتقليل تدريجي بكمية النفايات من خالل إعادة التدوير. 
أنها  إال   ،2007 سنة  إلى 30%  التدوير  إعادة  نسبة  تصل  أن  المتوقع  من  كان 
وصلت فقط إلى %23. حسب قانون التدوير، كان من المخطط أنه حتى سنة 
النفايات  من   25% باستحداث  ملزمة  المحلية  السلطات  جميع  ستكون   2007
إعفاء سلطة  البيئة  حماية  وزير  بإمكان  ذلك،  مع  نطاق سلطتها.  في  المتكونة 
محلية من تطبيق هذا االلتزام إذا اقتنع أن هذه السلطة تستعمل بديال أفضل 

لمعالجة النفايات. 

 .2001 به عام  العمل  وبدأ   ،1999 القانون سنة  تّم سن هذا  قانون الرهينة: 
ينص هذا القانون بإلزام جميع منتجي المشروبات جباية 30 أغورة على جميع 
األوعية المصنوعة من البالستيك، الزجاج والمعادن بسعة 100 ملل حتى 1500 
ملل )ال يشمل 1500 ملل وما عدا أوعية الحليب(. هذه األوعية تُعاد إلى الدكان 
المحافظة على  بهدف  القانون  تّم سن هذا  أغورة.   30 بمقدار  الرهينة  وترجع 
كذلك  المطمورة،  النفايات  كمية  لتقليل  التدوير  إعادة  عملية  وتشجيع  النظافة 

لتشجيع استعمال األوعية القابلة للترجيع ولالستعمال من جديد. 

قانون المحافظة على النظافة: تّم سن هذا القانون سنة 1984 والذي يهدف 
إلى منع إلقاء النفايات في األماكن العامة. بموجب هذا القانون، من يقوم برمي 

نفايات في األماكن العامة يخضع لعقاب مالي. 

قانون التعبئة والتغليف )الرزم(: تّم سن هذا القانون في بداية سنة 2011، 
وهو يتطرق ألشكال الرزم، التعبئة والتغليف. يهدف هذا القانون إلى تقليل كميات 

الرزم المستعملة يومًيا.  
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من المحبذ إتباع التوصيات العامة اآلتية لجعل المدرسة أكثر بيئية:

للتوفير في الكهرباء: 
فتـــح الشـــبابيك إلدخال ضوء وهـــواء طبيعي لتقليص االســـتهالك الكهربائي 	 

والتكييف. لإلضاءة 
إطفاء الكهرباء )اإلضاءة والمكيف( عند مغادرة الغرفة.	 
تعييـــر درجـــة حرارة المكّيف )لتجنب تـبـذيـــــر الطـاقــــة(: فـــي الصيف 25° 	 

وفي الشـــتاء 20°.
استعمال اإلضـاءة المـوفــرة للطاقة.	 

للتوفير في المياه: 
إغالق الحنفية بعد االستعمال.	 
إحضار مطرة الشرب من البيت.	 
ري المزروعات عن طريق التنقيط.	 
استعمال مياه المكيف لشطف األرض.	 
استعمال الكبسة الصغيرة في المرحاض.	 

للتوفير في الورق: 
الطباعة على الوجهين لتقليص كمية األوراق المستهلكة.	 
استعمال الوجه »النظيف« لألوراق المستعملة للمسودة.	 
توزيع حاويات جمع الورق في نطاق المدرسة إلعادة استعمالها.	 
إرســـال الملفات بين الهيئة التدريسية والطالب عن طريق البريد االلكتروني 	 

للتوفير في الورق المطبوع.
إعادة استعمال الورق في أشغال الفنون اليدوية.	 

االف السنين

الفصل الثاني

اقتراحات ونصائح عامة

كم ســنــــــــة بحاجة 
حتى يتحلل الزجاج؟
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للتقليص في كمية النفايات: 
إحضـــار الـــزوادة البيتيـــة في علب يتم غســـلها بدال من اســـتعمال أكياس 	 

النايلون.
توزيـــع حاويات جمـــع البطاريـــات إلعادتها للشـــركات المختصة لعالجها 	 

السليم.
توزيع حاويات جمع الكراتين إلعادتها للشركة إلعادة استعمالها.	 
توزيـــع حاويات جمـــع القناني البالســـتيكية والزجاجية إلعادتها للشـــركة 	 

إلعادة اســـتعمالها.
توزيع الكومبوســـتر واالعتناء بـــه لتقليص النفايـــات العضوية الناتجة من 	 

المدرســـة وإنتاج السماد العضوي.
تخفيف استخدام األدوات البالستيكية أحادية االستعمال.	 

ـــي المواضيع الدراسية المختلفة وتطبيقها 	  ـــج مشاريع بيئية فـ ـ دمـ
المختلفة: ـيــال  األجـ حسب 

فعاليات مقترحةمواضيع ومصطلحات أساسيةاملوضوع

البيئة، اإلنسان، احليوانات، الطبيعة
الطيور، املياه، الهواء، الفصول....

فيلم عن فصول السنة

االحتباس احلراري، تغير املناخ، العلوم
املواد السامة، التحلل الطبيعي...

جتربة ملواد فترة حتليلها 
مختلفة: وضع نفايات 

عضوية يف قنينة ومواد 
معدنية وبالستيكية يف 
قنينة أخرى ومتابعتها 

على مدة أسابيع ووصف 
التغيرات. 

موطن 
وجغرافيا

الشـــرق  القـــارات،  األرضيـــة،  الكـــرة 
األوسط، فلسطني، الشمال، اجلنوب، 
املثلـــث، الشـــق الســـوري األفريقي...

عرض خارطة البلد على 
لوحة من األوراق املكبوبة

األحرف، مصطلحات بيئية العربية
بالعربية مثل “االستدامة” 

مسابقة كتابة أشعار 
ومواضيع إنشائية مبجال 

البيئة
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فعاليات مقترحةمواضيع ومصطلحات أساسيةاملوضوع

األحرف، مصطلحات بيئية العبرية
بالعبرية مثل ״קיימות״ 

أشغال يدوية من مواد 
غير مستعملة مثل أوراق 
اجلرائد لكتابة األحرف 

بالعبرية

األحرف، مصطلحات بيئية االجنليزية
 ”Sustainability« باالجنليزية مثل

بناء لوحة فنية تفسر عن 
البيئة باالجنليزية من 

مواد غير مستعملة مثل 
األطعمة املجففة )شعيرية 

واملعكرونة( التي انتهت 
صالحيتها

احلساب 
والرياضيات

عرض رسوم بيانية ثالثية معدالت وأعداد، معادالت حسابية
األبعاد من االسطوانات 

الكرتونية املكبوبة

بناء مرافق رياضية فعاليات رياضيةالرياضة
من أطر سيارات غير 

مستعملة 

فعاليات فنية مثل املسرح الفنون 
واألشغال اليدوية واملوسيقى

* العمل على مسرحية 
إبداعية مبوضوع 
التطورات البيئية. 

* صنع آالت املوسيقية من 
مواد مكبوبة مثل العلب 

واملالعق البالستيكية.
* صنع الزينة من مواد مثل 

املالبس املكبوبة.
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يشـــمل هـــذا الفصل خطط عمـــل وفعاليات مقترحـــة لكافة األجيـــال على النحو 
التالـــي: فعاليات لكل فئة عمرية )البســـاتني واحلضانات، الصف األول - الثالث، 
الصف الرابع � الســـادس، اإلعدادية والثانوية(، فعاليات تشـــغيلية مختلفة لكافة 

األجيال.

خطط عمل للبساتني واحلضانات
األهـداف التعليمية:

تشـــجيع الطفـــل علـــى بنـــاء نهج وأســـلوب للتعامـــل مـــع البيئـــة المحيطة به 	 
بشـــكل الئق من خـــالل الحفاظ على قيــــم ومعايير بيئية يســـتطيع أن ينقلها 

للبيئـــة والعائلة.
خلـــق روابط ومشـــاعر شـــخصية بيـــن الطفل وبيـــن البيئة من خـــالل تذويت 	 

أهميـــة الحفـــاظ على بيئة نظيفـــة وجميلة.  
حث األطفال على مساعدة البيئة بتقليل كمية النفايات.	 

النفايات الصلبة وطرق عالجها:
يتـــم تعليم األطفال ومترير الفعاليات حســـب املدة الزمنية التـــي تقوم بتحديدها 
املربيـــة. تشـــرح املربية لألطفـــال بأنه باســـتطاعتنا أن نعيد اســـتعمال عدة مواد 
بالفعاليـــات الصفيـــة بـــدال مـــن رميهـــا يف ســـلة املهمالت ممـــا يؤدي إلـــى تقليل 

كميـــة النفايات.

الفصل الثالث

فعاليات مقترحة حول النفايات 

الطباعة عـلى جهتي الـورقة توفر 
في الــورق وتنقذ األشجار

הדפסה משני צדדי הנייר חוסכת 
בנייר ומצילה עצים

The Galilee Society
אגודת הגליל 

جمعية الجليل
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تقليل كمية النفايات: 
تطلـــب المعلمـــة مـــن األطفـــال أن يحضـــروا الطعـــام فـــي علبـــة لـــكل طفل 	 

والتشـــديد علـــى عـــدم وضـــع الطعـــام بأكيـــاس نايلون.
عـــدم اســـتعمال كـــؤوس بالســـتيكية داخـــل الصف فتطلـــب المعلمـــة من كل 	 

طفـــل أن يحضـــر مطـــرة ماء خاصـــة به.
تطلـــب المعلمـــة من األطفال بأن يقوموا بتصنيـــف النفايات فيمكن بأن تضع 	 

المربيـــة عـــدة كراتيـــن داخـــل الصف تكـــون عليها صـــور للمـــواد المختلفة. 
مثـــال كرتونـــه لجمع القناني البالســـتيكية، أخرى لجمع الـــورق، حاوية إللقاء 

الطعام. بقايا 
إلنتاج الســـماد العضوي )الكومبوست( باســـتطاعة المربية أن تحضر برميل 	 

قديـــم مـــع غطـــاء وتقوم بعمـــل ثقـــوب للتهوئة )فتحـــات صغيـــرة لمنع دخول 
الحشـــرات( ويقـــوم األطفال بوضع بقايـــا الطعام بداخله، وفـــي كل يوم تقوم 
المربيـــة بمســـاعدة األطفـــال بدحرجة البرميـــل لخلط المواد وبعد شـــهرين 
إلـــى ثالثـــة أشـــهر يكون الطعام قـــد تحلل وتخمـــر وتحول إلى ســـماد طبيعي. 

مدة الدرس: حصتني )احلصة الثانية يف اليوم التالي(
األدوات املطلوبة: الورق، غراء، ماء، وعاء

سير الـــدرس:
تقـــوم المربيـــة بمســـاعدة األطفـــال بتجميـــع الـــورق الموجود بحاويـــة الورق 	 

ويقـــوم األطفـــال بتقطيـــع الورق إلـــى قطع صغيـــرة جدا. 
بعـــد االنتهاء مـــن تقطيع الورق تضـــع المعلمة الورق في وعـــاء كبير وتضيف 	 

إليـــه الماء حتـــى يغطي وجه الـــورق، وينقع الورق بالماء لمـــدة يوم كامل.
فـــي اليـــوم التالـــي  نقوم بعصـــر الورق جيـــًدا ووضعـــه بإناء جـــاف ونضيف 	 

إليـــه غـــراء أبيض حســـب الحاجة، نبـــدأ بعجن الورق مع الغـــراء حتى يصبح 
كالمعجونـــة وممكـــن أن تضيف على العجينة صبغة ملونة لكي تصبح العجينة 
ملونـــة، بعدهـــا يصنع الطفل الشـــكل الذي يريـــده من العجينـــة ويوضع على 

كرتونه ويتـــرك خارًجا ليجف. 

عجينة الورق فعالية )1(: 
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                             أشــغــــال يدوية 
مدة الدرس: حصة

األدوات املطلوبـــة: قنانـــي بلســـتيكية، ســـحاب ملبـــس، مقص، غراء )ســـيليكون(. 
)كل طفـــل بحاجـــة إلـــى 2 قناني بلســـتيك وســـحاب واحد( 

سير الـــــدرس:
نقوم بقص القنينة البالستيكية 	 

مـــن الـــقـــــاع ونكـــرر العمـلـيــــة 
بالقنينـــة الثانيـــة وبعدها نلصق 
النصـــف األول مـــن السحــــاب 
األولـــى  القنينـــة  قـــــــاع  علـــى 
والـنصـــــف اآلخـــر علـــى القاع 

ني. لــثـــــا ا

                             حتّلل املــــــواد
أهداف الدرس: التعرف على الفرق بني املواد العضوية وغير العضوية.

مصطلحات الدرس: مواد طبيعية، مواد مصنعة، حتلل.
األدوات املطلوبة: نفايات عضوية، نفايات جافة، جوارب.

سير الـــــدرس:
 توضع النفايات العضوية في جورب والنفايات غير العضوية في جورب آخر.	 
 توضع الجوارب في التراب في ساحة الحضانة.	 
 يتـــم فحـــص الجـــوارب بعـــد شـــهر ويناقـــش كيـــف أن الجـــورب الـــذي يحوي 	 

نفايـــات مصنعـــة لـــم يتغيـــر حجمه وشـــكله بينمـــا اآلخـــر تحلـــل وانبثقت منه 
وحشـــرات. نباتات 

فعالية )2(: 

فعالية )3(: 

الـقـوا الـــورق في حـاويـة إعادة 
تـدوير الورق

השליכו נייר לפח מיחזור הנייר The Galilee Society
אגודת הגליל 

جمعية الجليل
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مدة الدرس: حصة 
األدوات املطلوبة: لعبة بازل مكونة من صور متعلقة بالبيئة

سير الـــدرس:
تـــوزع الصـــورة لكل ولدين، وبعد تركيبها يشـــرح الولـــدان للصف عن الصورة 	 

ومـــاذا يفكر عنها.

أهداف الدرس: التعرف على الفرق بني الصح واخلطأ )سلوكيات بيئية(
مدة الدرس: حصة 

األدوات املطلوبة: صور تخص البيئة 
سير الـــدرس:

ولـــد 	  لـــكل  تـــوزع   
واحـــدة  صورتـــان 
ســـلوك  تصـــف 
صحيـــح فيمـــا يخص 
البيئـــة وواحدة تصف 
يُطلب  سلوك خاطئ. 
من الطـفــل أن يشرح 
ومـــا  الصحيـــح  مـــا 

. لخطـــأ ا

لعبة بازل 

صح / خطأ

فعالية )4(: 

فعالية )5(: 
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                            ســـرد قّصة 
مدة الدرس: حصتين 

األدوات المطلوبة: قصة
الهدف:

1( القصة تســـاعد الطفل على اكتســـاب اتجاهات اجتماعية جيدة : المشـــاركة في 
األلعـــاب ، كيفيـــة التصرف في بعض المواقف

2( تنمي القصة حب االستطلع وفن إلقاء األسئلة 
3( تنمي القصة الخيال والقدرة على الربط واالستنتاج

سير الـــــدرس:
 تقـــوم المربيـــة بســـرد قّصـــة عـــن 	 

علـــى  والحفـــاظ  النظافـــة  أهميـــة 
البيئة لألطفـــال ومن بعدها تناقش 

معهم. القّصـــة 
مثـــال لقصة عـــن البيئـــة: الحطاب 	 

والشجرة  
القصة من موقع:	 

http://www.kids.jo    

كان يـــا مـــا كان في قديـــم الزمان، كان هناك حطابا اســـمه أبا خالـــد، كان لديه 
أســـرة مكونـــة مـــن زوجتـــه وأبنائه الثالثـــة. كان أبـــو خالد يذهب صبـــاح كل يوم 

الـــى الغابـــة من أجل قطع األشـــجار وبيعها الســـتخدامها  
 فـــي صناعة أنـــواع مختلفة مـــن قطع األثـــاث المختلفة أو اســـتخدامها كحطب 
إلشـــعال النار؛حتى يســـتطيع أن يعيش هو وأســـرته بأحســـن حال ودون الحاجة 

الـــى الســـؤال، وكان أبـــو خالد ال يجيد أي عمل آخر ســـوى قطع االشـــجار.
وفـــي يـــوم مـــن األيام نهـــض الحطـــاب مبكرا قاصـــدا الغابـــة كعادتـــه كل صباح  
وعندمـــا وصـــل الى الغابة بـــدأ يعمل بجد ونشـــاط حتى ينهي عملـــه قبل ارتفاع 
حـــرارة الشـــمس فقطع عـــددا كبيرا من األشـــجار  حتى أنهكه التعـــب، ففكر أن 
يســـتريح تحت ظل شـــجرة تقيه حرارة الشـــمس، وما هي إال لحظات حتى غّط 
فـــي نـــوم عميـــق. وبعد مـــدة وجيزة اســـتيقظ الفالح مـــن غفوته وتنـــاول طعامه 
الـــذي يحملـــه فـــي صرتـــه كالعـــادة، ثم نهض ومســـك منشـــاره لمواصلـــة العمل 

فعالية )6(: 
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وتحـــرك باتجـــاه شـــجرة أخـــر ى وبدأ بقطعهـــا حتى انتهـــى من ذلك، ثـــم توجه 
نحـــو الشـــجرة التـــي كان يجلس تحتهـــا يريد أن يقطعهـــا.  ولكن وقبـــل أن يبدأ 
بمواصلـــة العمـــل ســـمع صوتا قويا يقـــول له تمهـــل أيها الحطـــاب أال يكفيك ما 

قطعـــت  من أشـــجار في هـــذا اليوم أرجـــوك ارحمنـــي و ال تقطعني. 
فأجابهـــا الحطـــاب لكنه عملي ومصدر رزقـــي ورزق أوالدي فكيـــف لي أن أؤمن 
لهـــم ســـبل العيش ان لـــم أعمل في قطـــع األشـــجار وبيعها، فإنه مصـــدر  رزقي 

الوحيـــد وأنـــا ال أجيد غيره. 
ولكـــن أال تعلـــم فوائـــد األشـــجار إنك بعملـــك هذا تقضـــي على مســـتقبلك أوال 

وتضـــر البيئـــة. معـــك حق يـــا صديقي
ولكن لماذا؟  

أال تعلـــم أن األشـــجار هـــي التـــي تحافـــظ علـــى تـــوازن البيئـــة والمحافظة على 
هوائهـــا نقيـــا وخاليا مـــن التلوث.
وكيف هذا أيتها الشجرة الحكيمة؟

 أال تعلم أن األشـــجار تتنفس غاز ثاني أوكســـيد الكربون الذي يخرجه اإلنســـان 
فـــي حالـــة الزفير وتخـــرج غاز األوكســـجين الذي يستنشـــقه االنســـان في حالة 
الشـــهيق، ولـــوال ذلـــك النتهـــى غاز األوكســـجين مـــن الهـــواء واســـتحالت الحياة 
وماتـــت جميـــع الكائنـــات. ســـبحان اهلل مـــا أعظم صنـــع الخالق ! خلق كل شـــئ 

بقدر.  
لذلـــك أيهـــا الحطـــاب إذا لـــم يكـــن هنـــاك بديـــال لعملك هـــذا فعليـــك أن تقوم 
بزراعـــة شـــجرة صغيـــرة مكان كل شـــجرة تقطعهـــا حتى تســـتطيع الحفاظ على 

تـــوازن البيئـــة والحفـــاظ علـــى الحياة لإلنســـان والحيـــوان والنبات. 
نعـــم ....نعـــم .....معك حق يـــا صديقتي لقد علمتني درســـا مهمـــا، ومنذ اليوم 
لـــن أقـــوم بقطع األشـــجار إال للضرورة القصوى وســـوف أجعل جـــزءا من عملي 

أيضـــا زراعة األشـــجار حتى نحافظ على مســـتقبلنا ومســـتقبل أبنائنا
وآالن إلـــى اللقـــاء أيتهـــا الشـــجرة الحكيمة ولقد ســـررت بالتعرف إليك وســـوف 
أزورك مـــن وقـــت آلخـــر ان شـــاء اهلل حتـــى أطمئـــن عليك،أســـتودعك اهلل وفي 

حفـــظ اهلل ورعايته.  
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قصة معاذة العنبرية للجاحظ 
قـــال شـــيخ من البخـــالء :"لم أر فـــي وضع األمـــور مواضعها ،وفـــي توِفيَتها غاية 
حقوقهـــا ،كمعـــاذة العنبريـــة" قالوا :وما شـــأن معاذة هـــذه ؟. قال : أهـــدى إليها 
رة مطرقـــًة ، فقلت  -العـــام- ابـــن عـــمِّ لها : أضحيـــة فرأيتهـــا كئيبة حزينـــة مفكِّ
لهـــا : " مـــا بـــك يـــا معاذة ؟" قالـــت : " أنا امـــرأة أرملـــة وليس لي قيِّـــٌم وال عهد 
ه ،  لـــي بتدبيـــر لحم األضاحي ، وقـــد ذهب الذين كانـــوا يدبِّرونه ويقومـــون بحقِّ
ـــاة ، ولســـت أعرف وضـــع جميع أجزائها في  وقـــد خفت أن يضيع بعض هذه الشَّ
أماكنـــا ، وقـــد علمـــت أنَّ اهلل لـــم يخلق فيها وال فـــي غيرها شـــيًئا ال منفعة فيه 
ولكـــنَّ المـــرء يعجـــز ال محالة ، ولســـت أخاف من تضييـــع القليـــل ، إالَّ أنَّه يجرُّ 
ر فـــي جذع من  ـــا القـــرن فالوجه فيـــه معروف وهو أن يســـمَّ تضييـــع الكثيـــر. أمَّ
بُُل وكلُّ ما خيَف عليه من األر والنمل والّســـنانير  جـــذوع الّســـقف فيعلَّق عليـــه الزُّ
ـــا المصـــران فإنَّـــه ألوتـــار الِمندفـــة ، وبنـــا إلى ذلـــك أعظم  وبنـــات وردان ، وأمَّ
أس واللَّحيان وســـائر العظام فســـبيله أن يكســـَر بعد أن  ا قحُف الرَّ الحاجة ، وأمَّ
ســـم كان للمصباح ثمَّ تؤخُذ تلـــك العظاُم  يعـــرق ، ثـــمَّ يطبـــخ ، فما ارتفع مـــن الدَّ
ا  - أصفى وال أحســـن لهبا منهـــا ، فأمَّ فيوقـــد بهـــا :فلم يـــر النَّـــاس وقوًدا-قـــطُّ
ا الفـــرُث والبعُر  وف وجـــوهٌ ال تُدفـــُع ، وأمَّ اإلهـــاب فالجلـــد نفســـه جـــراٌب وللصُّ
م  ـــف - عجيـــٌب ." ثـــمَّ قالت : " بقـــي علينا علينا اإلنتفـــاع بالدَّ فحطـــٌب -إذا جفِّ
م من الّدم المســـفوح إاّل أكله وشـــربه ،  ، وقـــد علمتـــم أن اهلل عـــزَّ وجلَّ لم يحـــرِّ
وأنَّ لـــه مواضـــع يجـــوز فيها وال يمنع منهـــا ، وإن أنا لم أقع علـــى ِعلِم ذلك حّتى 

يوضـــع موضـــع االنتفـــاع به صـــار كيًَّة فـــي قلبي ، وقـــًذى في عيني
ـــمت ، فقلت : "  ـــا ال يـــزال يعوُدنـــي" فلـــم ألبـــث أن رأيتها قـــد طلَّقت وتبسَّ ، وهّمً
ينبغـــي أن يكـــون قـــِد انفتح لـــِك باُب الـــرأي في الـــّدم ". قالت : " أجـــل ، ذكرُت 
أّن عنـــدي قـــدورا شـــآميًة جـــدًدا . وقد زعمـــوا أنَّه ليس شـــيء أدبـــغ ، وال أزيد 
ســـم ، وقد اســـترحت اآلن ، إذ وقع كلُّ  تهـــا ، مـــن التلطيخ بالدم الحارِّ الدَّ فـــي قوَّ
شـــيء موقَعـــه" قـــال : " ثمَّ لقيتها بعد ســـتَّة أشـــهٍر ، فقلُت لها : كيـــف كان قديم 
تلـــك؟ " قالـــت : " بأبـــي أنت ، لم يجـــىْء وقُت القديم بعُد. لنا في الّشـــحم واللية 

ق وغير ذلـــك َمَعاٌش ، ولكلِّ شـــيٍئ إبَّاٌن". والجثنُـــوِب والعظـــم المعرَّ
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مدة الدرس: حصتني إلى ثلث حصص
أهداف الدرس: عمل صابون عطري للمحافظة على النظافة الشخصية  

األدوات املطلوبة: 
ميكروجال	 
2 مل جلتسرين سائل	 
كمية كبيرة من رقائق الصابون الخام )פתיתי סבון גולמי(	 
زيوت عطرية )مثل: اللفندر(	 
صبغة طعام	 
قالب سيليكون	 
كحول طبي 	 
وعاء زجاجي وملعقة	 

سير الـــدرس:
نقـــوم بوضـــع كميـــة مالئمـــة من رقائـــق الصابـــون في وعـــاء زجاجـــي وإدخالها 
إلـــى الميكرويـــف لعـــدة دقائـــق حتى تـــذوب. عند ذوبانهـــا نخرجهـــا ونضيف 2 
مل جليتســـرين ســـائل والزيـــت العطري )حســـب الحاجة(. نختـــار أي لون نحبه 
مـــن صبغـــة الطعـــام ونضع بضـــع نقاط علـــى المواد ونحرك بشـــكل ســـريع، ثم 
نضيـــف نقاط مـــن الكحول الطبي ونســـكب المواد قـــي قالب ســـيليكون. ننتظر 
ربـــع ســـاعة لتجمد المـــواد ونخرجها من القالـــب وتصبح صالحه لالســـتعمال . 

صنع صابون عطري فعالية )7(: 

زيت عطري )لفندر(صبغة طعامجليتسرين سائل

قالب سيليكونكحول طبيرقائق صابون خام



25

 خطط عمل لصفوف األول حتى الثالث

فعالية )1(: 

ية
كم

ف ال
ص

ي ن
وال

ح

                             مكونات النفايات
 مدة الدرس: حصتني. 

أهـــداف الـــدرس: التعـــرف وفهـــم معنـــى مصطلـــح النفايـــات وأنواعها وتصنيفها حســـب 
مركباتها.

مصطلحات الدرس: نفايات، ورق، زجاج، بلستيك، معادن، مواد عضوية.
األدوات املطلوبة: صور ألنواع نفايات.

سير الـــــدرس:
 نعـــرض علـــى الطـــالب صـــور مختلفـــة ألنـــواع النفايـــات ويتم مناقشـــة 	 

الصـــور مـــع الطـــالب مـــن خالل أســـئلة:
مـــاذا تـــرى فـــي الصورة؟ ما هي النفايات؟ تســـمية أنـــواع النفايات؟ ما هي 

المـــواد التـــي نقوم برميها في ســـلة المهملت...
 النفايـــات عبـــارة عـــن مـــواد قمنـــا باســـتعمالها ولم تعـــد لدينـــا الحاجة 	 

إليهـــا لذلـــك نقـــوم برميها فـــي ســـلة المهمـــالت. باســـتطاعتنا أن نقوم 
بعمليـــة تصنيـــف النفايـــات حســـب مركباتها: زجـــاج، بالســـتيك، معدن، 

مـــواد عضويـــة، ورق...
 نطلـــب مـــن الطـــالب أن يحضـــروا مواد مـــن داخل الصف أو المدرســـة 	 

مصنوعـــة من المـــواد التي ذكـــرت أعاله.
 نقوم بتقســـيم الطالب إلى مجموعات يتم توزيع بطاقات مرســـوم عليها 	 

عـــدة أنـــواع من النفايات علـــى الطالب أن يصنفوا البطاقات حســـب نوع 
النفايات. 

أمثله لبطاقات:	 

ية 
ضو

الع
ت 

ايا
نف

ة ال
ســـب

ي ن
ا ه

م
ة؟

تـيـــــ
بـــيـ

 الـ
ات

يـــــــــ
ــــــــا

ــــفـ
ــنـــــ

 الــ
فـــي
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                             لعبة املتاهة )أوراق عمل(
 مدة الدرس: حصتني.

أهـــداف الـــدرس: التعـــرف وفهـــم معنـــى عمليـــة االســـتحداث وإعـــادة تصنيـــع املـــواد، 
والتعـــرف علـــى مراحـــل عمليـــة إعـــادة تصنيـــع البلســـتيك والـــورق. 

مصطلحات الدرس: استحداث، إعادة استعمال، تكرير، بلستيك، ورق...

سير الـــــدرس:
 بعد أن تعرف الطالب في )الفعالية 1( على أنواع النفايات ومشـــكلة النفايات، 	 

تعـــرض المعلمـــة علـــى الطـــالب أحـــد الحلـــول  للمشـــكلة وهو االســـتحداث 
)اســـتحداث النفايـــات - هـــي عمليـــة اســـتخراج المواد مـــن النفايـــات وإعادة 

تصنيعهـــا مـــرة أخرى او اســـتعمالها كمواد خـــام إلنتاج مـــواد جديدة(.  
تقـــوم المعلمـــة بشـــرح عمليـــة إعـــادة تصنيـــع المـــواد البالســـتيكية من خالل 	 

مخطـــط تعرضـــه إمـــام الطالب فـــي الصف.
فـــي المرحلـــة األولـــى يتـــم فـــرز النفايات مـــن المصـــدر أي أن نقـــوم بتجميع 	 

النفايـــات البالســـتيكية مـــن البيت، وبعدهـــا نلقيها في الحاويـــات المخصصة 
للبالســـتيك، وبعدهـــا تفرغ الحاويات وتنقل إلى مصنـــع التدوير، يقوم المصنع 
بتجميـــع القنانـــي وضغطهـــا على شـــكل حـــزم كما هـــو موضح فـــي المخطط 

التالـــي وذلـــك بهـــدف تقليص 
حجـــم القنانـــي، وبعدهـــا يتم 
المـــواد البالســـتيكية  إدخـــال 
تقـــوم  خاصـــة  ماكنـــات  إلـــى 
بهـــدف  البالســـتيك  بطحـــن 
اســـتعماله كمـــادة خـــام إلنتاج 
مـــادة جديدة أو نفـــس المنتج 

األصلي.

فعالية )2(: 

أعيدوا عبوات املشروب املعدنية إلى شبكات 
التسويق واسترجعوا ثمن الوديعة, حتلل عبوة 

املشروب املعدنية يستغرق 200-500 سنة
החזירו לרשות השיווק את פחיות השתייה וגבו דמי הפיקדון.

זמן התכלות פחית השתייה נע בין 200 ל-500 שנים
The Galilee Society

אגודת הגליל 
جمعية الجليل
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منوذج ملخطط مراحل عملية استحداث البلستيك:
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 حاولوا التقليل من استعمال املنتجات
 البالستيكية أحادية االستعمال ألن مدة

حتللها تصل حتى 450 سنة
 הפחיתו את השימוש במוצרים חד פעמיים-זמן

התכלות קופסאות פלסטיק הוא 450 שנים
The Galilee Society

אגודת הגליל 
جمعية الجليل

بعـــد أن يتعـــرف الطالـــب علـــى مراحل عملية االســـتحداث تـــوزع المعلمـــة أوراق 
عمـــل للطالب )متاهـــة(، على الطالب أن يســـاعد في توصيل القنينـــة إلى حاوية 

االستحداث.

منوذج لورقة عمل: )متاهة(
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                             لعبة الوردة
الدرس: حصة

أهداف الدرس: تعزيز املعلومات العامة يف موضوع البيئة 
األدوات املطلوبة: بطاقات األسئلة، طباعة الوردة، حجر نرد، جنود.

سير الـــــدرس:
يقســـم الصـــف إلـــى مجموعـــات من 4-2 طـــالب ويتم توزيـــع الوردة فيمـــا بينهم، 
يكـــون لـــكل مجموعه شـــخص يديـــر اللعـــب،  كل طالب مـــن الطالب المشـــتركين 
يلقـــي بـــدوره بحجـــر النـــرد وهكـــذا يتقـــدم باللعبة بخطوات بحســـب العـــدد على 
حجـــر النـــرد. طبعا إذا كانت اإلجابة صحيحة فتحســـب له النقـــاط، أما إذا كانت 
اإلجابـــة خاطئـــة- فيبقى الالعب فـــي مكانه أي ال يتقدم خطـــوات إلى األمام. كل 
لـــون ورقة ممثـــل بالنقاط التي يحصل عليها المشـــترك. الفائز هـــو الذي يحصل 

علـــى عـــدد نقاط أكبر بعـــد انتهاء دورة األســـئلة.

نماذج ألسئلة يمكن أن تكتب على البطاقات:
ما معنى المصطلح بيئة؟ . 1

مثـــال إلجابـــة: البيئـــة هـــي كل ما يحيـــط بنا مـــن كائنات حيـــة: إنســـان، حيوان، 
نبات، هـــواء، ماء، أشـــجار....

 ما هي أنواع النفايات التي نقوم برميها؟. 2
مثال إلجابة: ورق، بقايا طعام، بالستيك، معادن، منسوجات...

فعالية )3(: 
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ما معنى استحداث النفايات؟. 3
مثال إلجابة:استحداث النفايات هي عملية إعادة تصنيع للمواد.

لماذا من المهم تصنيف النفايات؟. 4
مثـــال إلجابـــة: من المهـــم تصنيف النفايات من أجل المســـاعدة فـــي فصل المواد 

لكي تصل إلى المصانع مباشـــرة بهدف االســـتحداث.
كيف نحافظ على البيئة؟. 5

مثـــال إلجابة: بعدم رمي األوســـاخ على األرض وأيضا بعـــدم حرق النفايات وبإلقاء 
النفايـــات بالحاويـــات المخصصة لها حســـب نوعها والتقليل من اســـتعمال أكياس 

النايلـــون بحيث يتم إحضار الطعـــام بعلب خاصة.

                             موسيقى النفايات
 مدة الدرس: حصتني.

األدوات املطلوبة: نفايات مثل أوعية بلستيكية وحديدية وخشبية.
سير الـــــدرس:

اإلصغاء إلى األغنية: "ضم البيئة" )أو أغنية أخرى في موضوع البيئة(	 
 	http://www.youtube.com/watch?v=hw7XPMWjoyk
حفظ الكلمات.	 
بناء أدوات موسيقية من علب أو مواد أخرى من النفايات.	 
عزف الموسيقى على األدوات.	 

فعالية )4(: 
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                              ورقـــــة عمل
علـــى الطالـــب أن يلـــون أحـــرف كلمات تخـــص موضـــوع البيئة مثل: اســـتحداث، 

نفايـــات، بيئـــة، تحلـــل، عضوية، مـــوارد، طبيعـــة، نظافة...  

فعالية )5(: 

مثال: كلمة "بيئة"
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                             زرع واستحداث  
مدة الدرس: 3 حصص 

أهداف الدرس: 
التعرف على كيفية استغلل استعمال قناني البلستيك ألغراض أخرى.. 1
زرع وردة وتنميتها. 2

سير الـــــدرس:
 شرح عن إعادة التدوير وأهميته. 	 
يحضر كل طالب قنينة بالستيك فارغة، تقص القنينة بالنصف. 	 
يـــوضع تراب في القنينة. 	 
تــــزرع شتلة الورد في القنينة.	 
نطلب من الطالب تزيين القنينة من الخارج بواسطة تلوينها..	 

فعالية )6(: 
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خطط عمل لصفوف الرابع حتى السادس

                              التعرف على أنواع النفايات
مدة الدرس: حصتني. 

أهـــداف الـــدرس: التعـــرف على مشـــكلة النفايـــات وأنواعها والربط بني االســـتهلك 
اليومـــي ومشـــكلة تراكم النفايات )تأثير اإلنســـان علـــى البيئة(.

مصطلحات الدرس: نفايات عضوية، نفايات خطرة.
األدوات املطلوبة: مجســـم صغير للكرة األرضية. بطاقات أســـئلة وصور مرقمة عن 

النفايات.

سير الدرس:
 افتتاحيـــة الـــدرس تكـــون عن طريق طرح ســـؤال على الطـــالب: لمـــاذا تعتبر 	 

النفايات مشـــكلة؟
 يتم نقاش أجوبة الطالب بعد سماع أرائهم.	 
 نشـــرح لـــألوالد بأننـــا نســـتطيع أن نقســـم النفايـــات لثـــالث فئـــات: نفايات 	 

عضويـــة - نفايـــات غيـــر عضويـــة - نفايـــات خطـــرة.
يتـــم تعريـــف المصطلحـــات المذكـــورة أعـــاله للطـــالب، وإعطـــاء الطـــالب 	 

نمـــاذج مـــن الحيـــاة اليومية على هـــذه المواد )قشـــور موز، قناني بالســـتيك، 
بطاريـــات...(.

 

فعالية )1(: 

للعــــائلة  النفايـــات  كميـــة  مــعــــــدل  أن  لــنـــــــفرض 
باليـــوم..  كيلـــو   1.5 هــــــو  الواحـــدة 

كـــم عـــدد العائـــلت بالصـــف؟ مـــا هـــو معـــدل كميـــة 
النفايـــات التـــي تنتجهـــا عائـــلت الصـــف؟

كـــــم مرة نخرج من البيت لرمي المخلفات في 
الحاوية الكبيرة؟

مـــــــاذا نلقي في سلة المهـــملت في البيت؟
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افصلوا النفايات العضوية (مثل بقايا الطعام) 
عن باقي النفايات.. وألقوها في الكومبوستر 

إلنتاج السماد العضوي
הפרידו אשפה אורגנית (שאריות אוכל) משאר הפסולת 

והשליכו אותה לקומפוסטר לייצור דשן אורגני
The Galilee Society

אגודת הגליל 
جمعية الجليل

بداخل مجســـم الكرة األرضية يكون هناك أوراق صغيرة للســـحب كتب عليها . 1
أرقـــام من 1 إلى 30 )حســـب عدد طالب الصف(.

يمـــرر المعلـــم/ة الكره للطـــالب بالترتيب وكل طالب يســـحب ورقه كتب عليها . 2
رقـــم مختلـــف لبطاقة مختلفـــة وعلى الطالب أن يجيب على الســـؤال الموجود 

علـــى البطاقات التي بحـــوزة المعلم/ة. )بهذا نضمن مشـــاركة كل الطالب(.
طبعـــا يتـــم نقاش األجوبة والتوســـع في شـــرح الموضوع من خـــالل المعلم/ة. . 3

ويتـــم هنـــا التوضيـــح بالتلخيـــص بأن النفايات ليســـت المشـــكلة إنمـــا ازدياد 
االســـتهالك وتراكـــم النفايات هو المشـــكلة. 

80%

مـــــا هي نسبة النفايات 
التي تطمر في إسرائيل؟
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ألقوا رزم الكرتون في حاويات التجميع  
املعدة لها وذلك إلعادة تدويرها

השליכו את אריזות הקרטון למיכלי 
האיסוף המתאימים לצרכי מיחזור

The Galilee Society
אגודת הגליל 

جمعية الجليل

طريقة التصنيع ووصولها للمنتج النهائي:
1. عملية استخراج المواد الطبيعية التي تستهلك طاقة وتستنفذ الموارد الطبيعية.

2. المواد تصنع في مصانع كيماوية تطلق غازات مضرة للبيئة.
3. هذه الصناعة قد تؤذي صحة العمال الذين يعملون في المصنع. 

4. تصـــل المـــواد إلـــى بلد آخـــر إلنتاج المنتـــج النهائي عـــن طريق وســـائل مواصالت 

                              شو أصلك؟
 مدة الدرس: حصة

أهـــداف الـــدرس: تعزيـــز املعلومـــات يف كيفيـــة صنـــع األشـــياء ومـــدى تأثيرهـــا علـــى 
لبيئة. ا

مصطلحات الدرس: مواد خام، استيراد وتصدير، صناعة.
األدوات املطلوبة: لوح وألوان للكتابة على اللوح.

سير الدرس:
ســـمي الطـــالب "األشـــياء" التـــي يســـتعملونها خـــالل النهـــار، بعدهـــا يحللون 	 

أجزائهـــا المختلفـــة، ويحاولون فهـــم كيفية صنع هذه المـــواد، مصدرها، ومن 
يعمـــل لصنعهـــا وكيفيـــة وصولهـــا إلى أيدينـــا. وبعدهـــا تناقش تأثيـــرات هذه 

الصناعـــات على البيئـــة. مثال: 

فعالية )2(: 

بالستيك )غالف القلم(

مصنع من 
عناصر طبيعية

مصنع من 
عناصر طبيعية

مصنع من 
عناصر طبيعية

حديد )الرّفاص الداخلي( حبر
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                              لعبة الوردة
مدة الدرس: حصة.

أهداف الدرس: تعزيز املعلومات العامة يف موضوع البيئة.
األدوات املطلوبة: بطاقات األسئلة، طباعة الوردة، حجر نرد، جنود.

سير الدرس:
يقســـم الصف إلـــى مجموعات من 4-2 طالب ويتم توزيع الـــوردة فيما بينهم، 	 

يكـــون لكل مجموعه شـــخص يدير اللعب،  كل طالب من الطالب المشـــتركين 
يلقـــي بـــدوره بحجر النرد وهكذا يتقـــدم باللعبة بخطوات بحســـب العدد على 
حجـــر النـــرد. طبعا إذا كانـــت اإلجابة صحيحة فتحســـب له النقـــاط، أما إذا 
كانـــت اإلجابـــة خاطئـــة- فيبقى الالعب فـــي مكانه أي ال يتقـــدم خطوات إلى 
األمـــام. كل لـــون ورقـــة ممثل بالنقـــاط التي يحصـــل عليها المشـــترك. الفائز 

هـــو الذي يحصـــل على عدد نقاط أكثـــر بعد انتهاء دورة األســـئلة.

نماذج ألسئلة يمكن أن تكتب على البطاقات:
ما معنى كلمة استحداث؟. 1

مثـــال إلجابة: اســـتحداث تعنـــي إعادة تصنيـــع للمواد أو تســـتعمل المـــواد كمواد 
خـــام إلنتاج مـــادة جديدة.

اشرح ما هي المواد العضوية؟ . 2
مثـــال إلجابـــة: هي المـــواد التي أصلها مـــن الكائنـــات الحية مثل: بقايـــا الطعام، 

أوراق األشـــجار الذابلـــة ...)طبعـــا التعريف يتناســـب مع الجيل(

فعالية )3(: 
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ما هو جذر كلمة نفايات؟. 3
إجابـــة: الجـــذر نفى أي أبعـــد أو أزاح، من هنا ينتج تعريـــف النفايات إي كل المواد 

التي اســـتعملناها ولم نعـــد بحاجة إليها ننفيها عنـــا أي نتخلص منها.
ما هي مدة تحلل المواد البلستيكية؟ . 4

إجابة: تقريبا من 700-500 سنة.
ما هو مصدر المواد التالية؟  الورق، الزجاج، أكياس النايلون؟. 5

إجابـــة: الـــورق مـــن األشـــجار، الزجاج مـــن الرمـــل، أكيـــاس النايلون مـــن البترول 
لنفط. وا

                             التعرف على مدة حتلل املواد 
مدة الدرس: حصتني. 

أهـــداف الـــدرس: التعرف على زمن حتلـــل النفايات وحتلل املواد يف الطبيعة )تأثير 
النفايات على البيئة(

مصطلحات الدرس: نفايات عضوية / غير عضوية، حتلل مواد.
األدوات املطلوبة: قائمة لزمن حتلل بعض املواد/قائمة أسئلة.

سير الدرس:
يتـــم تقســـيم الصـــف إلـــى مجموعـــات وإعطـــاء كل مجموعـــة قائمـــة زمـــن تحلل 
المـــواد وقائمـــة أســـئلة عـــن زمن تحلـــل المواد فـــي الطبيعـــة، وبعـــد االنتهاء من 
اإلجابـــات يتـــم عرض االســـتنتاجات على باقـــي المجموعات وعمل مناقشـــة بين 

المجموعات.

فعالية )4(: 
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كيـــف يمكنـــك أن تســـاهم فـــي حـــل مشـــكلة النفايـــات الصلبـــة؟ اقتـــرح تغييـــرات . 1
فـــي ســـلوكك اليومـــي تعتقـــد أنهـــا قـــد تســـاهم فـــي الحـــل.

هـــل هـــذه االقتراحـــات التـــي اقترحتهـــا قـــد تثيـــر مشـــاكل بيئيـــة أخـــرى؟ مـــا هـــي . 2
هـــذه المشـــاكل؟

تحلل المواد في الطبيعة

املادة زمن حتلل املواد
بقايا الغذاء
كل ما يؤكل

حوالي شهر

الورق والكرتون عدة أشهر 2-3

بقايا أقمشة من قطن 6-5 أشهر

بقايا أقمشة من صوف سنة

اخلشب عشرات السنني

التنك – علب املعلبات حوالي 100 سنة

األملينوم - علب املشروب بني 500-200- سنة

بالستيك ونايلون مئات السنني

حفاظ لألطفال أحادي االستعمال حوالي 500 سنة

زجاج حوالي مليون سنة

كلكر مثل كأس للمشروب الساخن، علبة البوظة... إلى ما ال نهاية....
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                              استحداث الورق
مدة الدرس: حصتني إلى ثلث حصص.

أهـــداف الـــدرس: التعـــرف علـــى طـــرق تقليـــل اســـتخدام الـــورق وكيفيـــة اســـتحداثه 
والربـــط بـــني عمليـــة  تصنيعـــه وتأثيراتهـــا البييئـــة واســـتنفاذ املـــوارد الطبيعيـــة.

مصطلحات الدرس: اســـتحداث، التقليـــل باملصدر، تصنيف وفرز النفايات، تصنيع 
الـــورق، املوارد الطبيعة ...

األدوات املطلوبة: كرتونه فارغة، حاسوب

سير الدرس:
يقـــوم المعلـــم بشـــرح عمليـــة تصنيـــع وإنــتـــــاج الــــــورق وبعدها يطرح أســـئلة 	 

منها:  للنقـــاش 
كيف تؤثر عملية تصنيع الورق على البيئة؟ . 1
هل باستطاعتنا المساهمة في الحفاظ على البيئة؟ . 2
ما هي الطرق التي يجب علينا إتباعها للحد من هذه المشكلة؟ . 3
 تكتـــب الحلـــول علـــى اللوح وبعدها يشـــرح المعلـــم/ة عن كل حـــل على حدة: 	 

تجميـــع الورق.
بهدف االستحداث - تقليل استعمال الورق ...	 
 يقـــوم المعلـــم بتحضيـــر وثيقـــة يوقع عليهـــا الطـــالب فيها يتعهـــد كل طالب 	 

بـــان يكـــون صديق للبيئـــة. ويقوم أحد الطـــالب بإحضار كرتونـــه فارغة ويبدأ 
الطـــالب بفرز وجمـــع األوراق ويعين منـــدوب يجمـــع األوراق ويلقيها بالحاوية 

المخصصـــة لها.
 باإلضافـــة إلى ذلـــك يطلب المعلم/ة من كل طالب بـــان يقوم بتحضير عرض 	 

powerpoint عـــن الموضـــوع وعرضـــه أمـــام طـــالب الصـــف وذلـــك لضمان 
تذويـــت أهمية الموضوع لـــدى الطالب.

 لتشـــجيع الطـــالب ممكـــن أيضـــا اختيـــار أفضـــل عـــرض وعرضه أمـــام كل 	 
المدرســـة وتقديـــم جائـــزة رمزيـــة للطالـــب الفائز.

فعالية )1(: 

 خطط عمل لإلعدادية والثانوية

تذكر: كل طن من الورق المعاد تدويره يــوفر 17 شجرة  
و 4100 كيلوواط من الطاقة و26271 لتر من الماء 

و 27 كيلومتر من التلوث! 
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                              مسابقة معلومات عامة
 مدة الدرس: حصة واحدة

أهداف الدرس: زيادة المعلومات العامة لدى الطلب بمواضيع بيئية عامة
الماطـــرة  الغابـــات  األوزون،  منهـــا:  بيئيـــة  مصطلحـــات  الـــدرس:  مصطلحـــات 

االســـتوائية...
األدوات المطلوبة: ورق بريستول كبير، أسئلة وتحضير الجدول. 

سير الدرس:
جتبأ

10101010
20202020
30303030
40404040
50505050

ـــى  ـــا عل ـــا بينه ـــى مجموعـــات )4-2( . تتنافـــس المجموعـــات فيم نقســـم الطـــالب إل
تجميـــع عـــدد أكبـــر مـــن النقـــاط. األســـئلة مقســـمة بحســـب درجـــات متفاوتـــة بحيـــث 
أن كلمـــا كانـــت األســـئلة أصعـــب تزكـــي بعـــدد أكبـــر مـــن النقـــاط. نرســـم علـــى ورق 
بريســـتول كبيـــر جـــدول كالتالـــي )يمكـــن زيـــادة األحـــرف واألرقـــام( وكل خانـــة هـــي 
عبـــارة عـــن بطاقـــة فـــي إحـــدى جهتيهـــا مـــدون قيمـــة النقـــاط )الظاهـــرة( وفـــي الجهـــة 
الثانيـــة )غيـــر الظاهـــرة( مـــدون الســـؤال. تختـــار كل مجموعـــة خانـــة حســـب الحـــرف 
ــة  ــون المجموعـ ــة تكـ ــة الرابحـ ــة. المجموعـ ــى البطاقـ ــة علـ ــاط المدونـ ــة النقـ وقيمـ

ـــر مـــن النقـــاط. ـــى عـــدد أكب ـــة عل الحاصل
 

أمثلة لبعض من األسئلة في الجدول اآلتي:
أجوبة مقترحة )اإلجابة الصحيحة مشددة(أسئلة مقترحة

كم دونم حرق في حريق جبل 
الكرمل في سنة 2010؟  

 6،000
دونم

 12،000
دونم

 25،000
دونم

 50،000
دونم

كم هي نسبة المياه المستعملة 
في البالد والتي مصدرها من 

بحيرة طبريا؟
90%75%50%25%

فعالية )2(: 

حوالي شهر

كم يوم بحاجة إلنتاج سماد 
طبيعي من النفايات العضوية؟
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أجوبة مقترحة )اإلجابة الصحيحة مشددة(أسئلة مقترحة
على أي علو عن سطح الكرة 

األرضية موجودة الطبقة 
األساسية لألوزون؟ 

 15-40
كم

 50-65
كم

105-90 85-70 كم
كم

ما هي نسبة النفايات التي 
%100%80%40%20تطمر في إسرائيل؟

كم حيوان بحري بالتقريب يموت 
سنويا نتيجة ابتالع أكياس 

البالستيك؟
200 ألف100 ألف50 ألف20 ألف

كم من كمية النفايات البيتية هي 
%60%45%30%15نفايات عضوية؟

كم سنة تستغرق عملية تحلل 
الزجاج؟

بضعة 
سنوات

عشرات 
السنين

مئات 
السنين

آالف 
السنين

ما هي مساحة الغابات الماطرة 
االستوائية التي تزول سنويا؟

50 ألف 
كم2

100 ألف 
كم2

200 ألف 
كم2

400 ألف 
كم2

ما هي نسبة السكان في 
إسرائيل الذين يسكنون على 

ساحل البحر؟
15%30%50%70%

مــا هي أفضل طريقة لتقليص 
كـمية النفايات؟

تقليص 
الكمية من 

المصدر
فصل 
النفايات

إعادة 
تدويراستعمال

مـــا هي األفضلية إلسرائيل 
إلنتاج طاقة خضراء؟

مساحات 
طواحين الفحمالشمسمفتوحة

هوائية

مـــا هو البعد األدنى الموصى 
بـــــه الذي علينا أخذه من 

الميكرويف؟
40 سم30سم20سم10 سم
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                              فيلم "بيتنا"
مدة الدرس: حصتين

أهـــداف الـــدرس: التعـــرف علـــى العـــوارض البيئيـــة واالجتماعيـــة الناتجـــة عـــن ســـلوكنا 
اليومـــي ومســـؤوليتنا علـــى الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة.

مصطلحـــات الـــدرس: العولمـــة، حضـــارة االســـتهلك، االســـتدامة، بصمـــة القـــدم 
البيئيـــة.

األدوات المطلوبة: فيلم "بيتنا"
http://www.youtube.com/watch?v=E9-k7wtS3bg

سير الدرس:
نرى الفيلم وبعدها نفتح نقاش حول أسئلة منها: 	 
ما هو هدف الفيلم؟	 
ما هي االستنتاجات الجديدة التي تعلمتها من الفيلم؟	 
ما رأيك بالقصة التي سردت في الفيلم؟	 
ما هو دورنا في هذا التطور القائم؟	 
كيف ترى القصة المسرودة في الفيلم من منظور واقعنا المحلي؟	 

                             "احزر المصطلح"
مدة الدرس: حصة

أهداف الدرس: التعرف على مصطلحات بيئية.
مصطلحات الدرس: االستدامة، بصمة القدم البيئية، االحترار العالمي... 

سير الدرس:
يقســـم الصـــف إلى مجموعتيـــن أو ثالث وفـــي كل دور يطلب مـــن مندوب من 	 

كل مجموعـــة أن يمثـــل مصطلـــح بيئـــي مختلـــف والفرقـــة الرابحة هـــي التي 
تحـــزر أكبر عـــدد مـــن المصطلحات. 

فعالية )3(: 

فعالية )4(: 

للتوفير في الطاقة عند استعمال اإلبريق 
الكهربائي، قوموا بغلي كمية املاء املطلوبة فقط

בעת השימוש בקומקום, הרתיחו את 
הכמות הנדרשת בלבד וחיסכו באנרגיה

The Galilee Society
אגודת הגליל 

جمعية الجليل
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                              المقعد البيئيفعالية )5(: 
مدة الدرس: حصتين إلى ثلث حصص.

األدوات المطلوبـــة: إطـــارات بحجـــم متوســـط، "جبلـــة باطـــون" ) رمـــل، حصـــى، 
اســـمنت، شـــبكة معدنيـــة ذات ثقـــوب صغيـــرة، مـــاء( صبغـــة لتزييـــن المقعـــد.

سير الدرس:
نقـــوم بترتيب اإلطارات بالشـــكل الـــذي نريد ونضع نفايـــات داخل اإلطارات 	 

ونضـــع حصـــى داخـــل اإلطـــارات لســـد الفراغـــات، وبعدهـــا نقـــوم بتثبيت 
الشـــبكة علـــى اإلطـــارات بشـــكل محكـــم، ونســـكب "جبلـــة الباطـــون" علـــى 
اإلطـــارات، وبعدهـــا نقـــوم ب"تمليـــس الباطـــون" ليأخذ شـــكل المقعد الذي 
نريـــده. بعـــد أن يجـــف الباطـــون وعلى مدار يوميـــن نرش المـــاء عليه لكيال 

تحـــدث تشـــققات وســـطوح، وفـــي النهاية نقوم برســـم وتزيـــن المقعد.

للتوفير في الطاقة اضبطوا درجة حرارة املكيف 
الى 20C في الصيف والى 24C في الشتاء

וסתו את טמפרטורת המזגן לטמפרטורה 
המתאימה; בקיץ 24 מעלות ובחורף 20 מעלות

The Galilee Society
אגודת הגליל 

جمعية الجليل
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                              كتابة قانون يخص البيئة 
مدة الدرس: حصة

قانـــون الدولـــة هـــو نظـــام مكتـــوب، يتطّلـــب مـــن جميـــع المواطنيـــن تنفيـــذه وطاعتـــه. 
تســـتطيع القوانيـــن، التـــي يســـنها المجلـــس التشـــريعي، أن تحافـــظ علـــى الســـلم وأن 
تحمـــي المواطنيـــن كـــي يســـود الرفـــاه، كذلـــك بإمـــكان هـــذه القوانيـــن تنظيـــم الحيـــاة 
والعلقات في المجتمع، وإدارة شـــؤون المؤسســـات الحكومّية في البلد بشـــكل أفضل. 
بعـــد إقـــرار القانـــون يتّم التوقيع عليه من قبل رئيس الكنيســـت، رئيس الوزراء، الوزير 

المســـؤول، ورئيس الدولة، وُيكتب القانون في السجلت.

الــهـــدف:
التعّرف على القوانين التي صدرت في الكنيست المتعلّقة بالحفاظ على البيئة.. 1
ممارسة كتابة قوانين للحفاظ على البيئة. . 2
تحقيق مسؤولية التالميذ تجاه القوانين.. 3

سير الفعالية: 
إنشاء قوانين لحماية البيئة. 

فعالية )6(: 

قـــــــــوانــــــــين حمــــاية 
الحدائق الــــــعـــــــــاّمة

كن حذرا في استعمالك . 1
للنار. بعد انتهاء النشاط 

تأّكد من إطفاء النار 
تماما! 

أبِق المكان نظيًفا. اجمع . 2
القمامة في المرافق 

المخّصصة، أو خذها 
معك!

الحدائق قد ُخططت . 3
وزرعت لتستمتع بها، 

فحافظ عليها!

اكتبوا قوانين حماية البيئة

قانوننا

مثال:
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                             ترميز البالستيك )لعبة سؤال /جواب(
الهـــدف: التعـــرف علـــى مـــواد جديـــدة تتعلـــق بالبلســـتيك وفهـــم معنـــى األرقـــام 

البلســـتيكية العبـــوات  علـــى  الموجـــودة 

سير الدرس:
يتـــّم تحضيـــر بطاقات من موضوع ترميز البالســـتيك )من المـــواد المذكورة 	 

أدنـــاه (، تتكـــون البطاقات من نوعين: بطاقات أســـئلة وبطاقـــات أجوبة، يتّم 
إحضـــار مواد بالســـتيكية متنوعة عليهـــا أرقام المواد للتعـــرف عليها نظريا.

يتـــم تقســـيم الصـــف إلـــى مجموعتيـــن، المجموعـــة األولـــى يتـــم إعطاؤها 	 
بطاقات أســـئلة تـــم تحضيرها مســـبقا والمجموعـــة األخرى يتـــم إعطاؤها 
بطاقـــات اإلجابـــات. يجـــب أن يكون قائد مـــن كل فريق يســـأل وقائد يجيب 

)بالتعـــاون مـــع مجموعته( 

فعالية )7(: 

ترميز البلستيك
معظم العبوات البالستيكية المصنعة محلياً تحمل رمز نوع البالستيك.

شارة المثلث مع رقم المادة
المثلـــث يعنـــي أن البالســـتيك قابـــل للتدويـــر وإعـــادة التصنيـــع وكل رقم 	 

داخـــل المثلـــث يمثـــل مـــادة بالســـتيكية معينـــة، والحروف هـــي اختصار 
الســـم البالســـتيك المـــرادف للرقم فـــي المثلث.

الرقم 1: آمن وقابل للتدوير. يستخدم لعلب الماء والعصير.
الرقم 2: آمن وقابل للتدوير : يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات.

الرقم 3: ضار وسام إذا أستخدم لفترة طويلة.
الرقم 4 : آمن نسبيا وقابل للتدوير، يستخدم لصنع عـلب السيديات وبعـض 

القوارير وأكياس التسوق.
الرقم 5: من أفضل أنـــواع البالستيك وأكثرها أـمناً، يستخـدم في صـــنـاعـة 

حوافظ الطعام والصحون وعلب األدوية وكل ما يتعلق بالطعام.
الرقم 6: خطر وغير آمن.
الشارة المثلث ضمن دائرة

معناهـــا أن هـــذا البالســـتيك مصنع من 
تدويره.      تم  بالســـتيك 
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فيما يلي بعض الرموز المتبعة المتعلقة بالبيئة:

מוצר ירוק: 
منتج أخضر 

أي ضرره للبيئة 
قليل جدا مثال 
ال يبذر طاقة، 

يقلل من استعمال 
المواد الخطرة 

أو السامة، يمكن 
استحداثه

يمكن استحداثه، وحسب ما يكتب في داخل األسهم أو تحتها 
تقرر المادة وكميتها التي تستحدث.

حافظ على   مواد خطرة 
النظافة 

لم يجرب على 
الحيوانات 

آمن وقابل للتدوير

ما معنى رقم )2( 
الموجود على علبة الشامبو؟
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فعاليات إضافية:

جمع القطع غير المستعملة في غرفة في المدرسة الستعمالها في األعمال 
اليدوية. مثال على ذلك: إعادة استعمال عبوات مكبوبة أو مواد غير مستعملة 

مثل مشجب )عالقة المالبس( ألشغال وأدوات مستعملة.

استحداث ورق الجرائد )ترطيبها وعجنها وتنشيفها وتلوينها( ولصقها على 
لوحات أو صنع مجسمات وأشكال مختلفة.

إعادة استعمال قناني المشروب وتحويل شكلها عن طريق قصها وتلوينها لصنع 
الزينة واألدوات المنزلية.
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فعاليات إضافية:

تلوين الكؤوس 
البالستيكية ولصقها 
سوية بشكل دائري 

لصنع كرة مزينة تعلق 
من السقف.

استعمال أألقمشة 
واألقراص المحوسبة 
المكبوبة لصنع تماثيل 

حائط. 

تلوين سدادات القناني 
وإلصاقها على طاسة 
عجل سيارة أو أية 

قطعة مستديرة لصنع 
ساعة حائط من مواد 

مستحدثة.

إعادة استعمال 
المالبس القديمة 
لصنع الحقائب 

المزينة.

تلوين علب البيض 
المكبوب لصنع الفتات 
بأشكال وألوان مختلفة 
ولصنع أدوات مختلفة.

عرض نتائج بحث 
أجري في حي 

المدرسة بموضوع 
كمية استعمال المياه 

وذلك عن طريق 
رسم بياني بني من 

االسطوانات الكرتونية 
المكبوبة.
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فعاليات إضافية:

استعمال الحبوب التي انتهت صالحيتها واألصداف واألزرار لتزيين العلب البيتية 
أو لعرض لوحة تعليمية وصنع لوحات إعالمية.

استعمال أكياس النايلون الملونة المكبوبة كزينة مثل تعبئتها في قناني مشروب 
مكبوبة من البالستيك أو الزجاج لصنع أدوات زينة أو تزيين لوحات حائط بشكل 

الورود أو صنع مراييل للطالب.

غرس النباتات في أوعية من المواد المكررة مثل أطر السيارات وعلب المشروب 
البالستيكية واألحذية المكبوبة وتعبئتها بالتراب وغرس المزروعات والعناية بها.



50

مسابقة )1(: مسابقة ألعمال إبداعية تقوم بتحويل جهاز الكتروني 
معطل )شاشة حاسوب، مطبعة، وغيرها..( إلى تحفة فنية/إبداعية 

فيما يلي وصف مختصر لمراحل الفكرة:
سير المسابقة: يستلم الطالب واحدا من 

األجهزة المعطلة والمخصصة لهذا الغرض، 
أو يختار الطالب أي جهاز معطل مناسب 

يرغبون به من بيوتهم.
اإلبداع: يقوم الطالب خالل مدة شهر على 

األكثر، بأعمال فنية إبداعية لتحويل هذا 
الجهاز المعطل )والذي هو عبارة عن نفايات 

صلبة( إلى تحفة فنية بحسب ما يمتد إليه 
خيالهم.

التقدير: جوائز قّيمة ألعمال وتحف قّيمة.
 يتم توزيع الجوائز والشهادات في احتفال خاص.

مسابقة )2(: أحذية ال تبلى
مجموعة الهدف: 

عمل مشترك طالب وأهالي من صفوف البستان وحتى الصف الثامن
تفاصيل: 

1.استخدام حذاء/ زوج أو مجموعة أزواج أحذية )بأنواعها المختلفة - كل ما نقوم 
بانتعاله( خرجت من االستعمال )تالفة(.

2.يجب تنظيف/غسل األحذية فبل استخدامها.
3.إنتاج عمل فني/ إبداعي من الحذاء أو من مجموعة األحذية.

4.يقدم كل صف أفضل مجموعة لديه )يقوم الصف باختيار/انتخاب المجموعة 
المميزة واألفضل بالنسبة له ليقدمها للمسابقة(.

تــــــرتيبات: 	 
1. تقدم مجموعة األحذية على أرضية معينة، 
يحضرها طالب المسابقة بحيث تبين الشكل 

والوضعية التي تريدها المجموعة من األحذية.
2. أخر موعد لتسليم النتاج هو _____.

مسابقات في البيئة: 



51

روابط:
البريد االلكتروني / موقع الهاتفالعنواناملؤسسة - املسؤول

االنترنت

ص. ب. 330 جمعية اجلليل
9861171http://www.gal-soc.org-04شفاعمرو 20200

وحدة البيئة املناطقية 
9058900-04بير املكسور بير املكسور

 Ecommunity
مصنع إلعادة تدوير 
النفايات اإللكترونية

املنطقة الصناعية 
6129999www.ecommunity.org.il-04مسغاف

http://arabic.sviva.gov.ilوزارة حماية البيئة

ماجد حجاجرة
רח׳ המלאכה 3 

ת.ד.575 נצרת עילית 
17105

 04 - 6059104
majedh@sviva.gov.ilשלוחה 130

وزارة التربية والتعليم
http://cms.education.

gov.il/EducationCMS/
Units/Owl/Hebrew

شركة אמניר
 אזור התעשיה חדרה 

ת.ד. 142 חדרה 
38101

1-700-707-715
فاكس:

073-2832211 
www.amnir.co.il

شركة ק.מ.מ

 רח’ התעשיין
 ת.ד. 15274

א.ת. ישן, ראשון 
לציון, 75051

03-9566677
فاكس:

03-956660 
www.kmm.org.il

6500422shimons@rsf.co.il-03معهد جمع البطاريات

טל- אל
מושב באורתיים ד.נ. 
לב השרון ת.ד. 193

מיקוד- 42850

טל: 09-8989723
פקס: 09-8989720

נייד: 052-4397467

tal@talel.co.il


