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تم إصدار هذا الدليل التدريبي في إطار 
مشروع نوادي Greenish بدعم من 

سفارة سويسرا ونيوزلندا بالقاهرة. 

الدليل هو نتاج عمل جماعي لخبراء و 
ميسرين/ات في مجال التعليم البيئي، 

نتقدم اليوم لكم بجزيل الشكر 
واالمتنان لكل ما قدمتموه لبناء هذا 
العمل والذي لم يكن ليتحقق بدون 

مجهوداتكم و ايمانكم بأهمية خلق 
محتوى تعليمى بيئى باللغة العربية. 

عمل على اإلعداد والتحرير المبدئي 
)األسماء على حسب الترتيب االبجدي 

لالسم األول(: 
احمد  حامد قناوي- 
 رانيا طارق حسني- 
رحاب على الدمرداش- 
سالي سامي  سعد- 
سلمى عماد قدري- 
سهيلة عصام جاهين- 
محمد باشرمحمد- 
محمد حسين مصطفى كمال- 
مريم ابراهيم الصادق- 
مصطفى محمد عادل- 
منة اهلل صالح الدين رمزي- 
ميرنا ايمن غالى- 
 نهاد نصر الدين احمد- 
 نهال  مجدي  محمود- 



مصمم رئيسي:
عالء الدين توفيق- 

مراجعة لغوية وترجمة:
شركة ايجي ترانسكريبت - 

تنسيق ومراجعة على المحتوى:
مريم عبدالعزيز عمر- 

إشراف عام على المحتوى:
شادى عبداهلل خليل- 

تنسيق عام المشروع: 
احمد ذكي- 

مدير المشروع: 
مصطفى بيبرس- 

مراجعة عامة:
 مؤسسة نهضة مصر للنشر- 

كتابة مفصلة، خلق انشطة، تيسير 
 ومراجعة الدليل:

محمد باشر محمد- 
محمد حسين مصطفى كمال- 
مريم ابراهيم الصادق- 
نهال  مجدي  محمود- 



شكر وامتنان

أثر الفراشة ال ينتهي، 
 أثر الفراشة ال يزول. 

نوادي و دليل Greenish هي إهداء 
 ،Greenishللمؤسس الشريك ل

مدحت محمد محمد بنزهير. رحل عنا 
 فى ١ ابريل ٢٠١٨ قبل ذكرى ميالده

 ال٢٩ بشهر بعد أن أشعل فى 
قلوبنا شرارة التغيير برؤيته، و ألهمنا 

 بابتسامته و فنه.

رحلت عن عالمنا بجسدك لكن لم 
يرحل أثرك و ال حبك فى قلوبنا.

نأمل أن يكون هذا الدليل، و 
المشاركين والمشاركات في نوادي 
Greenish استكمااًل لمسيرتك في 

الوعى البيئى لخلق عالم أخضر، 
معطاء و صادق كقلبك.

نأمل أن يراك من لم يقابلك من خالل 
أثرك في نفوسنا و أعمالنا، فإن اثر 

 الفراشة ال ينتهي وال يزول.

مخلصين لذكراك.
 أصدقائك،

  إخوتك ،
أسرتك الثانية،

 فريق عمل جرينش.

"أنا اخترت الفن كوسيلة للتغيير... 
ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية، 

المهم تبقى عارف وسيلتك اللي تؤثر 
 بها على المجتمع"

- مدحت بنزهير ١٩٨٩ - ٢٠١٨



المقدمة
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مقدمة:

تأسست شركة Greenish في عام 
٢٠١7 ومنذ ذلك الحين تعهدت بنشر 

الوعي البيئي وتقديم استشارات 
بيئية في مصر بحدودها الجغرافية 

المختلفة، وفي عام ٢٠٢٠ قدمت 
السفارة السويسرية وسفارة نيوزيلندا 
الدعم لنشر منهج تعليمي للمدارس 
والجامعات للفئة العمرية التي تتراوح 

بين )١4-٢3( عام وقامت بتدريب 
ميسرين عليه لنشر ثقافة الحفاظ 
على البيئة، وفي ظل الظروف التي 

يمر بها العالم من تحديات اقتصادية 
مختلفة تؤثر على البيئة كان من الالزم 

نشر ثقافة الوعي الفردي وتشجيع 
كل شخص على تقليل نسبة 

المخلفات التي يستهلكها يومًيا. 

يحتوي الكتيب على أنشطة تعليمية 
للتعرف على المصطلحات البيئية 

بأشكال تفاعلية من أجل األهداف 
التالية:

تعزيز المعرفة الفردية بالبيئة في ـ 
النطاقات الجغرافية المختلفة 

)المدن أو المناطق الريفية(.
رفع وعي كل شخص وتزويده ـ 

بمهارات مختلفة للحفاظ على 
البيئة.

اإلسهام في خلق نمط سلوكي ـ 
جديد تجاه البيئة على مستوى 

 الفرد والمجتمع لنشر ثقافة البيئة.

يحتوي هذا الكتيب على أنشطة 
عديدة تساعد في فهم طبيعة 

البيئة من حولنا والطرق الصحيحة 
إلدارة الموارد البيئية، وُيقام جزء من 
هذه األنشطة في أماكن مفتوحة، 

والهدف منها هو زيادة معرفة الفرد 
بالمصطلحات البيئية مما يجعله واعًيا 

بالقضايا ويسهم بشكل فعال في 
المجتمع لحل هذه المشكالت. 
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يقوم هذا الدليل بتطبيق مفاهيم 
البيئة الرئيسية من خالل أربع 

موضوعات مختلفة تضم التحديات 
الحالية البيئية و مفاهيم علمية تقدم 

من خالل االنشطة التفاعلية. هذه 
المواضيع هي )كل شيء مرتبط بكل 

شئ آخر، كل شئ يذهب الى مكان 
ما، الطبيعة تعرف االفضل و ال يوجد 

شئ اسمه وجبة غذائية مجانية(. 

من خالل هذه الرحلة سيكون على 
المعلم اإللمام بمفاهيم تدعم 

رؤيته للبيئة و تغير منظور رؤيته لما 
يحدث حولنا و كيف يمكن مواجهة 
التحديات الكبيرة عالميا بتفكير على 

نطاق محلي وتطبيق خطوات بسيطة 
إلحداث تغييرات عالمية كبيرة.

منهجية الكتيب:

يتناول الكتيب أساسيات العلوم 
البيئية من خالل شرح النظام البيئي، 

والسلسلة الغذائية، والعوامل المؤثرة 
على النظام البيئي، وأنواع البيئات، 

وكيفية ترابط عناصر البيئة ببعضها 
بعًضا، والمخلفات والنفايات والطرق 

اآلمنة للتعامل معها وتسلسلها 
الهرمي، واالقتصاد الدائري، ومحاكاة 

الطبيعة وكيفية التعامل معها 
واالستفادة من مواردها دون اإلخالل 

بأنظمتها، واالقتصاد البيئي وتقييم 
األثر البيئي للمشروعات، وفلسفات 

التعامل مع البيئة.

استخدمنا القواعد البيئية األربعة التي 
أقرها )كومنر، عام ١٩7٠( لفهم علوم 

البيئة فهًما شامًلا كما هو موضح 
أدناه: 

كل شيء مرتبط بكل شيء.ـ 
كل شيء يذهب إلى مكان ما.ـ 
الطبيعة أكثر من يعلم.ـ 
ال يوجد شيء دون مقابل.ـ 
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تم تصميم الكتيب وفًقا لهذه 
القواعد حيث يبدأ بعرض المعلومات 

وإجراء نقاشات ثم ينتقل إلى التطبيق 
من خالل بعض األنشطة واأللعاب 

وفي نهاية الجلسات نفكر فيما 
سنفعل بما تعلمناه.

يبدأ الميسر بعرض معلومات ويطرح 
سؤاًلا للمناقشة بهدف أن يكتشف 

المشاركون المفاهيم بأنفسهم، 
حيث يطلب منهم عرض وجهات 

نظرهم ثم تقوم المجموعات بشرح 
المفاهيم المعروضة من خالل التأمل 

والتطبيق واالكتشاف.

يستخدم هذا الدليل منهجية بلوم 
فى تطبيق االنشطة الخاصة لكل 

موضوع يتدرج كل شئ تشكل هرمي 
على هيئة معرفة، استيعاب، تطبيق، 
تحليل، تركيب تقويم. فيبدأ الميسر 

بتوضيح مفاهيم اساسية و يقوم 
بانشطة تفاعلية ليتأكد من وصول 

المعلومة للمشاركين ثم يترك فرص 
لتحليل هذه االنشطة من خالل 

تطبيقات مفتوحة الى ان يصل الى 
تقويم بشأن أفعالنا تجاه البيئة من 

حولنا.

ملحوظة هامة للميسرين 
)الُمعلمين البيئيين( 

يجب أن تفهم طبيعة ـ 
المستمعين وبيئاتهم المختلفة 
)يمكنك إيجاد أسئلة للمساعدة 

في هذا الملف(
يجب أن يحترم الخطاب الُموَجه ـ 

للمجتمع كل بيئة ويظهر في نصه 
التواضع والحماس. 

ينبغي على الميسر تقديم نفسه ـ 
)دراسته وخبراته وعمله ويعطي 

نبذة عن اهتماماته(.
يضع الميسر القواعد قبل كل ـ 

جلسة ويذكر بها المشاركين.
ال تقتصر عملية تيسير العلوم ـ 

البيئية على السرد فقط، ففي 
بعض األحيان ستحتاج إلى أن تبدأ 
بنشاط لشرح المفهوم والعكس 

صحيح.

https://drive.google.com/file/d/1LkXtYwdGyJ4k0U3EUPM9JV2yvix3bKG5/view?usp=sharing


نظرة عامة



اسم النشاط/
الموضوع

مدة األهداف
النشاط

المواد المستخدمة

الموضوع األول: كل شيء مرتبط بكل شيء. 

1. ابحث عن 
البوكيمون

ذكر النباتات والحيوانات 
والعناصر البشرية األخرى. 

 ورق مالحظات الصق 15 دقيقة
)استيكي نوت(

التعرف على مصدر األشياء 2. جت من فين؟!
وردها ألصلها في الطبيعة.

ورق 10A4 دقائق

معرفة السلسلة الغذائية 3. ابِن هرمك
وطبيعة الكائنات في النظام 

البيئي.

 بطاقات عليها صور 15 دقيقة
الكائنات )مطبوعة(

التعرف على النظام البيئي 4. شبكة الحياة
وكيفية اتصال البيئات 

المختلفة ببعضها بعًضا.

 خيوط صوف15 دقيقة

معرفة مصادر التلوث 5. خمن واكسب
المختلفة والعناصر التي 

تسببه.

ورقة األسئلة )طباعة(20 دقيقة

رسم خريطة تفاعلية تحتوي 6. امسك تلوث
على عناصر التلوث في الحدود 

الجغرافية المختلفة. 

 طباعة خريطة15 دقيقة
 banlastic  أو استخدام 

خريطة جوجل

التعرف على البصمة الكربونية 7. جمع واحسب
الفردية.

أونالين أو طباعة النشاط15 دقيقة

https://docs.google.com/document/d/1uzWguZuFNvWUdZcX_4-ANiezxteHvWMuTEdMMEFeal0/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1Av3qHxSwCKzNTFBU1-x72kMX_UNswxyfoto9dTWoclI/edit
https://www.google.com/maps
https://docs.google.com/document/d/1tM5dAuQgSaRXoz52fl9wIFlgmMnVFalkNpdCfZpwXsk/edit?pli=1


اسم النشاط/
الموضوع

مدة األهداف
النشاط

المواد المستخدمة

الموضوع الثاني: كل شيء يذهب إلى مكان ما.

ل  1.  وصَّ
واكتشف  

التعرف على أنواع المخلفات 
ومصادرها.

جدول )للطباعة(15 دقيقة

2. افرز وافصل 
واربح

التعرف على أنواع المخلفات 
المنزلية وكيفية فصلها من 

المصدر.

مخلفات منزلية يتم 20 دقيقة
إحضارها من المنزل.

التعرف على طرق التخلص من 3. مدينة األحالم
المخلفات.

 2  فرخ لوح40 دقيقة

معرفة التسلسل الهرمي 4. أبطال التغيير
للمخلفات.

30 دقيقة

5. اتبع رفيقي! 
)قصة حياة 660( أو 
تقمص شخصيتي

مقدمة عامة عن االقتصاد 
الدائري.

ورق مكتوب فيه أسماء 20 دقيقة
األشياء )هاتف- تيشرت(.

ر! ورق 20A4 دقيقةابتكارات إلعادة االستخدام.6. ابتكر وغيَّ

https://docs.google.com/document/d/1__uaCQTh-kKRpCZkOwYGIi5x3xn52EUtEtG_ICg7_8M/edit?pli=1


اسم النشاط/
الموضوع

مدة األهداف
النشاط

المواد المستخدمة

الموضوع الثالث: الطبيعة أكثر من يعلم. 

بطاقة تعارف على كائنات 1. من أنا؟
بيئية لها استخدامات في 

حياتنا.

بطاقات نشاط10 دقائق
 “ابِن هرمك”

معرفة العمليات التي تقوم 2. القوة الخارقة
بها الكائنات لتطبيقها أثناء 

محاكاة الطبيعة.

بطاقات طباعة 10 دقائق

3. ابحث عن 
شبيهك 

التعرف على نماذج مختلفة 
ُتستخدم في عملية محاكاة 

الطبيعة.

بطاقات طباعة 15 دقيقة
 

4. المزرعة 
السعيدة 

التعرف على أهم قوانين 
الطبيعة والنظام البيئي 

لتحقيق االستدامة في الموارد.

ورق 30A4 دقيقة

تعريف كيفية تعامل الكائنات 5. صمم كائن 
المختلفة مع مختلف األحداث 

البيئية.

بطاقات طباعة 40 دقيقة

6. قاوم مثل 
الطبيعة 

تعريف مقاومة الطبيعة 
وكيفية االستفادة منها في 

الحفاظ على المشاريع وإطالق 
مشاريع صديقة للبيئة.

ورق 40A4 دقيقة

تدريب عملي على مبادئ 7. اسأل الطبيعة 
محاكاة الطبيعة لمعرفة 

طريقة التطبيق.

ورق أبيض 30 دقيقة

https://docs.google.com/document/d/1uzWguZuFNvWUdZcX_4-ANiezxteHvWMuTEdMMEFeal0/edit?pli=1
https://biomimicards.com/examples-biomimicry/
https://docs.google.com/document/d/1p7yNiXQEl8XtjskaxnY6Lhj65vecx4vvumoPFmd2knI/edit
https://docs.google.com/document/d/1y2FWJKwXxJRDfXgapyecv9j7h9TSCBPrWXxQ-FrFVck/edit?pli=1


اسم النشاط/
الموضوع

مدة األهداف
النشاط

المواد المستخدمة

الموضوع الرابع: ال يوجد شيء دون مقابل )اقتصاديات البيئة(.

التعرف على الخدمات البيئية 1. قوات خاصة 
المختلفة.

طباعة هذه الصورة20 دقيقة

2. خريطة اليوم 
واألمس

معرفة التغيرات الطبيعية 
والبشرية التي تطرأ على 

النظام البيئي.

ورق 15A0 دقيقة

3. القبعات البيئية 
الثالث

التعرف على نماذج مختلفة 
ُتستخدم في عملية محاكاة 

الطبيعة.

ورق 20A4 دقيقة

مناظرة عن البيئة والتنمية، 4. 10/10
وتعريف مزايا منهج التنمية 

المستدامة.

ورق20 دقيقة

5. دورة حياة 
تقييم سعر  منتج  

الوجبات الغذائية 
المختلفة.

تقييم سعر الوجبات الغذائية 
المختلفة.

ورق20 دقيقة

6. مناظرة 
الوحوش  

تعزيز القدرة على بناء وتنظيم 
أفكار متعلقة بالقضايا البيئية 

المختلفة.

30 دقيقة

7. تقييم األثر 
البيئي

معرفة أسس اإلدارة البيئية 
للمشروعات.

 ورق وطباعة30 دقيقة
النماذج اآلتية

https://docs.google.com/document/d/1120Z9TKhOwgqqaszj1CFriSc9r7eEg6BC962dP1Ks3A/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ogQPxrijv1_CbewSkdvHnMCt0CCmXAO8l61NB8AKslk/edit?pli=1


الموضوع األول
كل شيء مرتبط بكل شيء
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الموضوع األول 
كل شيء مرتبط بكل شيء

السياق العام للموضوع:

قبل بداية الجلسة، يجب أن تلقي 
نظرة على السياق المحلي وتتعرف 

على أهم مميزاته من خالل االسترشاد 
 باألسئلة التالية:

ما هي أشكال  التنوع الحيوي في ـ 
المنطقة )نباتات و حيوانات(؟

هل هناك أسماء يطلقها أهل ـ 
المنطقة على كائنات معينة 

)خاصة باستخدامها في 
التعريفات البيئية التي سيتم 

شرحها(؟
كيف يتم االستفادة من مصادر ـ 

التنوع الموجودة؟ 
ما هو مصدر المياه؟ وما هي ـ 

حالتها )عكرة أم نظيفة وصالحة 
للشرب(؟

هل المنطقة صالحة للزراعة؟ ـ 
وما نوع األرض )أراضي زراعية أم 

ماشية(؟ 
أين يعيش السكان؟ ـ 
هل يوجد نظام إلدارة المخلفات؟ ـ 

وكيف يتم التخلص منها؟
هل حدثت أي مشكلة بيئية في ـ 

الخمس سنوات السابقة؟
هل هناك أي أمراض منتشرة؟ ـ 
ما هو مصدر الطاقة؟ ـ 



الجلسة األولى
ما هي البيئة؟ وما أنواعها؟
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الجلسة األولى
ما هي البيئة؟ وما أنواعها؟

الهدف: فهم تعريف البيئة وجوانبها 
الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية 

وأقسامها. 

المدة: 15 دقيقة.

التحضيرات االستباقية للجلسة:
 يبدأ الميسر بطرح سؤال)ما هي 

البيئة؟( )التعريفات التي تعلمناها في 
الماضي( ويطلب من المشاركين ذكر 

العناصر بناًء على هذا التعريف في 
نشاط )ابحث عن البوكيمون(. 

وبعد عرض النقاط التي حصلوا عليها، 
يقوم بترتيب مفاهيم البيئة وأنواعها 

ويوضحها، ثم ينتقل إلى النشاط 
الثاني )جت من فين( لعرض قصة 
حياة األشياء وكيف بدأت، ويختتم 

الجلسة بتوضيح أن الطبيعة هي أصل 
كل شيء.

نشاط)ابحث عن البوكيمون(

الهدف: عصف ذهني للعناصر 
الطبيعية والبشرية في البيئة 

المحيطة.

المدة: 20 دقيقة.

األدوات: أوراق مالحظات الصقة. 
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شرح النشاط: 
ُيطَرح على المشاركين سؤال )ما ـ 

معنى البيئة؟( ويتم توضيح أنها 
كل ما يحيط باإلنسان من جماد 

ونبات وحيوان.
يطلب الميسر من المشاركين ذكر ـ 

عناصر طبيعية )حيوانات ونباتات( 
وعناصر أخرى من صنع اإلنسان، 
وكلما ذكر الشخص أمثلة أكثر 

 يحصل على نقاط أعلى في
 تجميع البوكيمون.

يعرض الميسر أقسام البيئة ـ 
)الطبيعية واالجتماعية 

والبيولوجية(.
الطبيعية: تربة وماء وهواء ومعادن ـ 

ومصادر طاقة.
البيولوجية: اإلنسان )الفرد( وأسرته ـ 

ومجتمعه.
االجتماعية:ـ 
الجانب المادي: كل ما استطاع ـ 

اإلنسان صنعه من مأكل وملبس 
ووسائل نقل وأدوات وأجهزة 

تساعده في حياته.

الجانب غير المادي: عقائد اإلنسان ـ 
وثقافاته وكل ما تنطوي عليه 
نفسه من قيم وعلوم وآداب 

وأفكار وثقافات سواء تلقائية أو 
مكتسبة.

يذكر تقسيم أنواع البيئات كما ـ 
يلي: 

بيئة مائية: مياه عذبة ومياه مالحة.ـ 
بيئة برية: غابات وجليد وصحراء ـ 

وأراضي زراعية.

مخرجات النشاط:
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

التعرف على أنواع البيئات ـ 
المختلفة.

 تحديد عناصر البيئة في محيط ـ 
المشارك.
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نشاط )جت من فين؟!(
 

الهدف: رسم لتتبع قصة حياة األشياء.

المدة: 20 دقيقة.

األدوات: ورق.
الفئة العمرية: من 15 – 23 عام.

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

مجموعات ويوزع عليهم أشياء من 
صنع اإلنسان )سيارة – مالبس - 

هواتف( 
يعرض الميسر األشياء التي ُذكرت ـ 

أثناء العصف الذهني وأشياء )من 
صنع اإلنسان( والجمادات.

يطلب من المشاركين رسم دورة ـ 
حياة األشياء، على سبيل المثال 

السيارة والهواتف.
يعرض المشاركين دورة حياة ـ 

األشياء بدًءا من المواد الُمستخَدَمة 
من الطبيعة.

ليس من الضروري ذكر عمليات ـ 
التصنيع بالتفصيل. 

يذكر المشاركين ماذا يحدث بعد ـ 
دورة حياة األشياء وماذا يتبقى 

منها في الطبيعة. 

يعرض كل فريق قصة حياة ـ 
الشيء الذي بحث عنه وعرضه 

أمام بقية المشاركين.
في نهاية الجلسة يوضح الميسر ـ 

أن الطبيعة هي أصل كل شيء.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

اعتبار بأصل األشياء وردها إلى ـ 
الطبيعة.

تحليل األشياء المحيطة بنا ـ 
ومعرفة قصة حياتها.



الجلسة الثانية 
ما هو النظام البيئي والسلسلة الغذائية 

والهرم الغذائي؟ وما طبيعة الكائنات الحية 
داخل النظام البيئي؟
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الجلسة الثانية 
ما هو النظام البيئي والسلسلة 

الغذائية والهرم الغذائي؟ وما 
طبيعة الكائنات الحية داخل 

النظام البيئي؟ 

الهدف: تطبيق عملى لمفهوم 
النظام البيئي ومعرفة كيفية ارتباط 

الكائنات ببعضها بعًضا من خالل 
السلسلة الغذائية. 

المدة: 3٠ دقيقة.

التحضير االستباقي للجلسة: يبدأ 
الميسر بسؤال المشاركين )هل توجد 

عالقة بين الفراشة والطاقة العالية 
التي تولد رياح شديدة القوة؟( 

لكن قبل أن يجيب المشاركون على 
السؤال، يعطيهم الميسر فرصة 
للتفكير وتوضيح وجهة نظرهم 

ويحاول أن يترك السؤال مفتوًحا وال 
يعطي أي إجابة عن الموضوع إلى آخر 

الجلسة.
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نشاط )ابِن هرمك(

الهدف: بناء الهرم الغذائي لبيئة 
معينة.

المدة: 15 دقيقة.

األدوات: بطاقات عليها صور الكائنات 
لألنظمة الغذائية )طباعة(.

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

مجموعات ويوزع عليهم بطاقات 
ألنظمة غذائية مختلفة في أظرف.

يبدأ بشرح معنى النظام البيئي؛ ـ 
وهو كل الكائنات الحية التي 

تعيش في مكان ما وتتفاعل 
مع عناصره الفيزيائية مثل: الماء 

والتربة والهواء. مثال: غابات شجر 
البلوط وبيئات الشعاب المرجانية، 

وتنقسم المكونات إلى: 

عوامل حيوية: جميع الحيوانات ـ 
والنباتات والكائنات الميتة المحللة 

في البيئة. 
عوامل غير حيوية: العناصر غير ـ 

الحية من هواء وتربة ومياه ورمال 
وضوء وحر.

يعرض مثال عن غابات البلوط ـ 
وكيفية ارتباط هذه البيئة ببعضها 

بعًضا عن طريق عرض صور 
الكائنات: الفئران والشجر والعث 

والماعز والبراغيث، ثم يطرح أسئلة 
مثل من يأكل من؟ وأين بداية هذا 

الهرم؟ 
على غرار هذا المثال، يطلب من كل ـ 

مجموعة تطبيق المفهوم على 
كل نظام بيئي في مجموعته، 

وفي كل مجموعة يعطي 
المشاركين ظرف يحتوي على صور 

لكائنات في بيئة مختلفة كاآلتي:
مجموعة )1( صور للبيئة البحرية: ـ 

طحالب و هائمات و حشائش 
بحرية و سلحفاة و حوت و دولفين 

و سمك صغير وتونة. 
مجموعة )2( صور لبيئة مياه عذبة: ـ 

تمساح و هائمات وشمس والرعاد 
وسمك صغير وضفادع وبعوض 

 ونورس وبط. 

https://docs.google.com/document/d/1uzWguZuFNvWUdZcX_4-ANiezxteHvWMuTEdMMEFeal0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uzWguZuFNvWUdZcX_4-ANiezxteHvWMuTEdMMEFeal0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uzWguZuFNvWUdZcX_4-ANiezxteHvWMuTEdMMEFeal0/edit?usp=sharing
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مجموعة )3( صور لبيئة زراعية: ـ 
حشائش وثمار وفراشات وذباب 

ودود وأرانب وماعز وثعالب وإنسان.
مجموعة )4( صور لبيئة صحراوية: ـ 

نباتات صحراوية )صبار وحشائش( 
وسلحفاة وثعابين وصقور وجمال 

وثعالب.
يرتب المشاركون السلسلة ـ 

الغذائية في شكل هرمي.
في نهاية النشاط، يذكر الميسر ـ 

مكونات السلسلة الغذائية )من 
الكائنات( كما يلي: 

كائنات منتجة: تصنع غذائها ـ 
بنفسها مثل النباتات.

كائنات محللة: تتغذى على تحلل ـ 
أجساد الكائنات االخرى.

كائنات مستهلكة: كائنات تتغذى ـ 
 على كائنات أخرى أو نباتات.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تذكر مفهوم الهرم الغذائي. ـ 
تطبيق شكل الهرم الغذائي لبيئات ـ 

مختلفة. 
استخراج عناصر الكائنات الرئيسية ـ 

في كل بيئة وأدوارهم.
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نشاط )شبكة الحياة( 

الهدف: معرفة كيف ترتبط الكائنات 
ببعضها بعًضا في األنظمة البيئية 

المختلفة وأن كل شيء في الكوكب 
متصل بأشياء أخرى. 

المدة: 15 دقيقة. 

األدوات: خيوط صوف 

شرح النشاط: 
يطلب الميسر من المشاركين ـ 

ذكر كائن في بيئتهم يعيش في 
أكثر من مكان وله مصادر غذائية 

مختلفة مثل الضفادع والطيور 
والتماسيح.

يطلب من كل مجموعة تمثيل ـ 
شخصي عن هذا الكائن وبيئته.

يرمي خيط لبيئة المياه العذبة ـ 
التي يمثلها التمساح، ثم يذكر 

أن التمساح يمكن أن يتغذى على 
ماعز من تمثيل البيئة الزراعية.

تتنقل الخيوط بين البيئات المختلفة ـ 
وممثليها مثل هذه الصورة.

بعد االنتهاء من هذا النشاط يوضح ـ 
الميسر ارتباط البيئات ببعضها 

بعًضا واتصالها بكل شيء أخر.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تفسير العالقات المختلفة بين ـ 
الكائنات و بعضها فى البيئات 

المختلفة. 
  إدراك أن كل البيئات مرتبطة ـ 

ببعضها البعض.



الجلسة الثالثة 
ما هي العوامل المؤثرة على النظام البيئي؟ 



27

الجلسة الثالثة 
ما هي العوامل المؤثرة على 

النظام البيئي؟ 

الهدف: معرفة التلوث البيئي بأنواعه 
المختلفة وشرح تأثيره على الحياة 

بأكملها والتعرف على مصطلح 
التراكم الحيوي للملوثات. 

المدة:  50 دقيقة.

التحضير االستباقي للجلسة: يبدأ 
الميسر هذه الجلسة بتعريف 

المصطلحات ثم يستكمل النشاط 
للتأكد من فهم المعلومات ووضعها 

في مكانها الصحيح. 

يبدأ الميسر بسؤال المشاركين عن 
مفهوم التلوث )التلوث البيئي هو 

ارتفاع نسبة الطاقة في النظام البيئي 
كاإلشعاع والحرارة والضجيج أو زيادة 

كمّية المواد المختلفة بأشكالها 
السائلة أو الصلبة أو الغازّية إلى درجة 

ُتفِقد النظام قدرته على تحليلها أو 
تشتيتها أو إعادة تدويرها أو تحويلها 

 إلى مواد ال ينتج عنها أّي ضرر،

 وُيمكن تقسيم التلّوث البيئي إلى 
ثالثة أنواع رئيسّية وهي:

 تلوث التربة.ـ 
تلوث المياه.ـ 
تلوث الهواء.ـ 

وتضّم المجتمعات الحديثة أنواًعًا 
أخرى من التلّوث البيئي مثل:

 التلوث الضوئي.ـ 
التلوث البالستيكي.ـ 
التلوث الضوضائي.ـ 

 ويعرض أنواع التلوث بالتفصيل فيما 
يلي:

التلوث الهوائي: يؤثر على البيئة من ـ 
خالل إنتاج الضباب الدخاني الضوئي 

الذي يتكون من غازات وجسيمات 
صغيرة، مما يلوث األوزون وينتج 

أمطار حمضية تدمر البيئة الزراعية. 
التلوث المائي: ينتج بسبب مياه ـ 

المصارف واألمطار الحمضية 
والمخلفات التي يتم صرفها في 

مياه البحر والتلوث البالستيكي. 



28

تلوث التربة: يحدث هذا التلوث ـ 
بسبب كثرة استخدام المبيدات 

الحشرية واألمطار الحمضية والري 
بمياه ملوثة، ويؤثر تأثيًرا سلبًيا على 
موازين البيئة ويحدث خلل مؤقت 

في السلسلة الغذائية من خالل 
التراكم البيولوجي للمخلفات(

. )bioaccumulation(

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

سلوك: الشعور بالمسئولية فيما 
يتعلق بأفعالنا اليومية.

مهارات: رؤية مشكالت للتلوث وحلها.
معرفة: رحلة اإلنسان على كوكب 

األرض والتأثيرات التي أحدثها أثناء هذه 
الرحلة.
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نشاط )خمن واكسب( 
الهدف: معرفة مصادر التلوث 

وأنواعه المختلفة.

المدة: 15 دقيقة.

الفئة العمرية: من 15 – 23  عام.

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

خمس مجموعات ثم يشرح 
النشاط وهو طرح جملة ما على 

المشاركين، وعليهم إيجاد السؤال 
المناسب للجملة، ولكل إجابه 
صحيحة يحصل صاحبها على 

نقاط معينة وفي النهاية النشاط 
يفوز صاحب أكبر عدد من النقاط.

يستخدم الميسر هذه الصفحة ـ 
لمعرفة معايير تقييم الفريق 

الفائز.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تتبع شكل التلوث المحيط ببيئته. ـ 
استرجاع أضرار التراكم البيولوجي ـ 

للملوثات. 
تحليل أي الملوثات أكثر ضررا و ثباتا ـ 

فى البيئة. 

https://docs.google.com/document/d/1Av3qHxSwCKzNTFBU1-x72kMX_UNswxyfoto9dTWoclI/edit?usp=sharing
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نشاط )امسك تلوث(

الهدف: التعرف على مصادر التلوث 
في النطاق الجغرافي للمشاركين 

ورسم خريطة تفاعلية للمصادر. 

المدة: 20 دقيقة.

شرح النشاط: 
يطبع الميسر خريطة للمكان ـ 

بأكمله. 
يطلب من المشاركين ذكر أنواع ـ 

التلوث الموجودة في البيئة 
المحيطة بهم.

يقسم مصادر التلوث على أماكن ـ 
مختلفة ويذكر)أمثلة عن مخلفات 

مصنع كيماويات في النهر في 
أسوان(.

يطرح أسئلة للتفكير في أشكال ـ 
تحول المخلفات حتى تتحلل.

في حالة إجراء النشاط وتوفر جهاز ـ 
عرض:

 يفتح الميسر خرائط جوجلـ 
google maps 

يرسم بعد ذلك خريطة ويضع ـ 
 عالمات ونقاط عليها.

يفتح جزء your places )األماكن ـ 
الخاصة بك(.

يضغط على جزء maps )الخرائط(.ـ 
 يرسم خريطة.ـ 

 banlastic استخدام خريطة 
)للتعرف على الشكل النهائي 

 للخريطة التفاعلية(. 

وفي نهاية النشاط يوضح الميسر 
أن المخلفات والملوثات تبقى في 

البيئة المحيطة بنا، حيث تتسرب إلى 
المسطحات المائية والمياه الجوفية 

وبالتالي يعود الضرر على اإلنسان في 
 نهاية المطاف.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

المسئولية تجاه أفعالنا اليومية.ـ 
رؤية مختلفة لحلول التلوث. ـ 
تطبيق لما يقوم به اإلنسان ومن ـ 

شأنه إحداث أضرار كبيرة للبيئة. 

إذا ُأجريَّ هذا النشاط للفئة العمرية 

https://www.google.com/maps
https://drive.google.com/file/d/10pJGZTnHrEj-RyPUVVVULFFkj1VwX5UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pJGZTnHrEj-RyPUVVVULFFkj1VwX5UI/view?usp=sharing
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التي تتراوح بين 15 – 18 عام، يطلب 
الميسر من المشاركين رسم خريطة 

للطريق من منزلهم إلى المدرسة، 
وبعد ذلك يطلب منهم رسم ما 

شاهدوه في الطريق ويضعوا عالمات 
كناية عن المخلفات والنفايات 

الموجودة في هذا الطريق أو األشياء 
التي قد تتسبب في إحداث تغيًرا بيئًيا 

فيما بعد. 

 



الجلسة الرابعة 
البصمة الكربونية الفردية 
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الجلسة الرابعة 
البصمة الكربونية الفردية 

 نشاط )جمع واحسب(

الهدف: معرفة كيفية تقليل نسب 
التلوث وثاني أكسيد الكربون الناتج 

عن استهالكنا، وإدارك دور الفرد في 
حماية البيئة المحيطة ومسئوليته 

 تجاهها.

 المدة: 15 دقيقة.

السياق العام: يركز هذا النشاط على 
دور كل فرد في الحفاظ على البيئة 

من خالل مطالبة المشاركين بالتفكير 
في إجاباتهم وتوضيحها، مما 

سيوضح في النهاية كيف يرتبط كل 
 شيء بنا. 

النشاط: 
يوزع الميسر هذا الجدول على 

المشاركين ويطلب منهم تقييم 
أنفسهم ويضعوا عالمة على أكثر 

اختيار مناسب لهم.
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جبأ

هل تستهلك 
زجاجات مياه 

معدنية؟ 

من 1 إلى 3 زجاجات 
أسبوعًيا 

ن 5 إلى 20 زجاجة 
أسبوعًيا 

نادًرا ما يحدث

هل تترك صنبور 
المياه مفتوًحا عند 

غسل أسنانك؟

ال يحدثفي بعض األحياندائًما

هل تستخدم 
غسالة

نعم لكل األشياء 
المتسخة

غسل أحياًنا دون 
غسالة

ال أستخدمها

استخدام المطبخ 
يومًيا

ال أطبخفي بعض األحياندائًما

لدينا واحدةلدينا اثنينلدينا أكثر من اثنينالمبردات )الثالجة(

الستحمام 
واستخدام المياه 

في الحمامات

أستخدم من 3 إلى 
5 لتر مياه يومًيا

أستخدم من 2 إلى 
3 لتر يومًيا

أستخدم أقل من
2  لتر يومًيا
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 البصمة الكربونية الفردية )للطعام(

جبأ

كم عدد المرات 
التي تتناول فيها 

بروتين من مصدر 
حيواني )لحوم 

حمراء ودجاج( 
أسبوعًيا؟

يومين أو ثالثة في يومًيا
األسبوع 

ال أتناول 
)أعتمد على 

البروتين النباتي(

ما معدل تناولك 
االكل من خارج 

المنزل؟

ال أتناول يوم أو يومينيومًيا

البصمة الكربونية الفردية )للطاقة( 

جبأ

هل تمتلك سيارة 
خاصة؟

استقلها مع نعم
عائلتي

ال

هل تركب 
مواصالت عامة؟

نعمأحياًناال

هل تمتلك 
مكيفات في 

المنزل؟

ال يوجدلدينا اثنينلدينا أكثر من اثنين
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وبعد منح بعض الوقت للمشاركين ـ 
ليجيبوا على األسئلة، يقترح الميسر 

 التقسيم التالى:

 إذا كانت معظم اإلجابات )ج(، . 1
يحصلون على نجمة بيئية وكل ما 

يحتاجونه هو نشر ثقافتهم في 
التعامل مع البيئة.

 إذا كانت معظم اإلجابات . 2
)ب(، يجب أن يعملوا على 

تحسين أنفسهم وتقليل نسب 
استهالكهم لموارد معينة أو 

يلجأوا للزراعة كبديل لتقليل 
البصمة الكربونية.

  إذا كانت معظم اإلجابات )أ(، . 3
يجب أن يراجع الشخص أفعاله 

 وعاداته اليومية مرة أخرى. 

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تطبيق لقياس أضرار أفعالنا على ـ 
كوكب األرض. 

معرفة البصمة الكربونية الفردية.ـ 
تقييم الدور الفردي الذي يقوم به ـ 

من أجل الحفاظ على البيئة.



الموضوع الثاني 
كل شيء يذهب إلى مكان ما 
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الموضوع الثاني 
كل شيء يذهب إلى مكان ما

 
السياق العام للموضوع:

يكمل هذا الموضوع فكرة اتصال 
األشياء ببعضها بعًضا ويستكمل 
الحديث عن نظام البيئة المغلق، 

ويوضح أننا ال نتخلص من النفايات 
والمخلفات، وتعتمد الجلسة على 
تعريفات أساسية في مجال إدارة 

المخلفات، وقبل أن يبدأ، ينبغي على 
الميسر اإلجابة على األسئلة اآلتية 

)تساعد في عملية التيسير(: 

كيف يتم صرف الفضالت البشرية ـ 
)بيارات أم نظام صرف حديث(؟ 

ما نوع المخلفات المنتشرة في ـ 
هذه المناطق )بالستيكية/ فضالت 

طعام(؟ 
ما نوع السماد المستخدم في ـ 

التربة؟ 
كيف يتخلص األشخاص من هذه ـ 

المخلفات؟
ما النسبة التقريبية للمخلفات التي ـ 

يمكن تحليلها؟
كيف ُتدار المخلفات )هل هناك ـ 

شركات إعادة تدوير النفايات 
والمخلفات(؟

من هو المسئول عن إعادة تدوير ـ 
 المخلفات؟  

يعرض الميسر أسئلة محورية لتطبيق 
األنشطة قبل كل جلسة. 



الجلسة األولى 
 ما الفرق بين المخلفات والنفايات والقمامة؟

وما مصدرهم؟
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الجلسة األولى 
ما الفرق بين المخلفات والنفايات 

والقمامة؟ وما مصدرهم؟

الهدف: معرفة الفرق بين المخلفات 
والنفايات والقمامة والتعرف على 

أنواع المخلفات ومعرفة مصادرها.
 

المدة: 45 دقيقة.

التحضيرات االستباقية للجلسة: يطرح 
الميسر هذا السؤال: هل المخلفات 

والنفايات والقمامة هم نفس 
الشيء؟ 

ثم يبدأ بالتعليق على المفاهيم 
ويذكر ما هي المخلفات )10 دقائق(.

خلينا نبدأ بمناقشة التعريفات 
الرئيسية ألنها مهمة جًدًا لفهم 

سياق تعريف المخلفات.
مخلفات / نفايات / قمامة: عادًة 

ُتستخدم هذه المصطلحات لتعريف 
نفس الشيء )ولكن هذا غير صحيح(، 

فالمخلفات هي أشياء غير مرغوب 
فيها أو شيء ليس له قيمة أو مواد 

غير مستخدمة، وهو مصطلح 
موضوعي ألن المخلفات قد تكون 

مفيدة بالنسبة للبعض، فعلى سبيل 
المثال عبوة الزجاج الفارغة إما تكون 

مخلًفا لشخص أو حاوية ُتستخّدم 
في التخزين لشخص أخر.

 أما النفايات هي أشياء يجب التخلص 
منها وال فائدة من إعادة تدويرها أو 

استخدامها )يمكن الحصول على 
الطاقة منها(. 

أما القمامة أو الزبالة فهي مصطلح 
عام ألي شيء يتخلص منه اإلنسان 

لعدم وجود فائدة له.
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ل واكتشف( نشاط )وصَّ

الهدف: معرفة أنواع المخلفات 
ومصادرها.

المدة: 15 دقيقة.

األدوات المستخدمة: طباعة ورق 
)للمسابقة( بين فريقين.

شرح النشاط: 
يكتب الميسر المصطلح في ورقة ـ 

والتعريف في ورقة أخرى ويوزع 
على كل مشارك ورقة ويطلب منه 

إيجاد نصفها األخر.
الطريقة الثانية هي تقسيم ـ 

المشاركين إلى مجموعتين 
وطباعة الجدول التالي وُيطلب 

من كل مجموعة توصيل الرقم 
بالحرف الصحيح.

يبدل الميسر إجابات المجموعة ـ 
األخرى ويصحح المفاهيم في 

الجداول كالتالي: 
 المخلفات الصلبة: تشمل ـ 

مجموعة متنوعة من العناصر 
الموجودة في منزلك وفي 

المواقع التجارية والصناعية 
)النفايات البالستيكية والورقية، 

والبطاقات والعلب والمعادن 
والسيراميك والزجاج(.

المخلفات السائلة: نجد المخلفات ـ 
السائلة في المنازل والمصانع، 

وتشمل المياه المتسخة 
والسوائل العضوية ومياه الغسيل 

والمنظفات ومياه األمطار.
المخلفات الخطرة: تشمل جميع ـ 

أنواع القمامة القابلة لالشتعال 
والسامة والمتفاعلة.

المخلفات العضوية: جميع ـ 
مخلفات الطعام ومخلفات 

الحدائق والسماد واللحوم 
الفاسدة.

المخلفات القابلة إلعادة التدوير: ـ 
تشمل القمامة القابلة إلعادة 

التدوير وجميع عناصر المخلفات 
التي يمكن تحويلها إلى منتجات 
قابلة لالستخدام مرة أخرى، كما 
يمكن إعادة تدوير المواد الصلبة 

مثل الورق والمعادن واألثاث 
والمخلفات العضوية.

  المصادر البلدية: تشمل القمامة ـ 
من المنازل والمدارس واألسواق 

والمطاعم واألماكن العامة 
األخرى.

 المصادر الطبية: تشير عادة إلى ـ 
النفايات الناشئة من مرافق الرعاية 

https://docs.google.com/document/d/1__uaCQTh-kKRpCZkOwYGIi5x3xn52EUtEtG_ICg7_8M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1__uaCQTh-kKRpCZkOwYGIi5x3xn52EUtEtG_ICg7_8M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1__uaCQTh-kKRpCZkOwYGIi5x3xn52EUtEtG_ICg7_8M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1__uaCQTh-kKRpCZkOwYGIi5x3xn52EUtEtG_ICg7_8M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1__uaCQTh-kKRpCZkOwYGIi5x3xn52EUtEtG_ICg7_8M/edit?usp=sharing
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الصحية مثل المستشفيات.
المصادر الزراعية: المخلفات الناتجة ـ 

عن األنشطة الزراعية، وتشمل زراعة 
الفاكهة والبذور وتربية الماشية.

المصادر الصناعية: أي نفايات تنشأ ـ 
أثناء عملية تصنيع المنتجات التي 

نستخدمها بشكل يومي.
البناء والهدم: أي مخلفات تنشأ ـ 

أثناء تشييد منشآت جديدة أو هدم 
منشآت قديمة.

اإللكترونيات والسيارات: مخلفات ـ 
األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

والسيارات التي وصلت لنهاية 
عمرها االفتراضي. 

و في نهاية النشاط يوضح الميسر ـ 
اآلتي:  كل ما نقوم به يشكل نوع 

من أنواع المخلفات، سواء كان إنتاج 
الطعام أو استهالكه أو خياطة 
قميص أو حتى مجرد الحصول 

على مياه شرب نظيفة، وهذا 
طبيعي تماًما فمن المفترض أن 

تصبح المخلفات مورًدا في النهاية 
ألن كل شيء يأخذ مكانه في 

الدورة الطبيعية، فتتحلل معظم 
النفايات إذا لم تلوث األرض التي 

دفنت فيها. أما بالنسبة ألنواع 
المخلفات األخرى، يمكن إعادة 

تدويرها أو إعادة استخدامها 

بشكل مستمر كمواد في عمليات 
التصنيع األخرى، وينطبق هذا على 
الزجاج والمعادن مثاًل. ولكن لسوء 

الحظ في ظل الثورة الصناعية 
والعصر التكنولوجي، لم يعد هذا 

يحدث بسبب وصول مواد مثل 
البالستيك الذي كسر هذه الدورة 

الطبيعية، وعلى الرغم من أنه 
يمكن إعادة تدوير البالستيك، إال 

أن معظمه ُيستخدم مرة واحدة 
ويصعب إعادة تدويره إن لم يكن 

مستحيًلا، كما أصبحت عمليات 
التصنيع أكثر تقدًما. ويتم توليد 

المزيد من المخلفات الخطرة 
التي ال يمكن إعادة استخدامها 

ألغراض أفضل ويجب دفنها بأمان 
بعيًدا عن البشر، وينطبق هذا 

على النفايات النووية التي  تمثل 
تهديًدا دائًما لن يختفي أبًدا ويجب 

تخزينها بعناية. 
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مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

استرجاع أنواع المخلفات واصلها.ـ 
استنتاج أضرار أنواع المخلفات.ـ 
وعي و مسؤولية بأضرار هذه ـ 

المصادر.
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نشاط )افرز وافصل واربح(
 

الهدف: التعرف على أنواع المخلفات 
المنزلية وكيفية فصلها من المصدر.

المدة: 20 دقيقة. 

األدوات المستخدمة:
مخلفات منزلية ) ورق - بالستيك - 

أطباق فوم - أكياس شيبسي - بقايا 
أكل أو نبات - ورق مناديل - زجاجات 

مياه – فرشاة - معجون أسنان - 
زجاجة كاتشب - باكت شاي - عبوات 

 دواء( يتم إحضارهم قبل الجلسة.

شرح النشاط: 
 يبدأ الميسر النشاط بسؤال ـ 

المشاركين ودفعهم إلى التفكير 
في: األشياء التي نستهلكها كل 

يوم وتنتج مخلفات.
بعد إجابة المشاركين على السؤال ـ 

يقسم الميسر المشاركين إلى 
مجموعتين )بحد أقصى 8 في 

المجموعة(.
المرحلة األولى من النشاط هي ـ 

مرحلة الفرز والفصل: 
إذا تمكن الميسر من إحضار أنواع ـ 

مختلفة من المخلفات المنزلية 

معه، يقسمها بين المجموعات 
ويطلب من كل مجموعة فرز هذه 

المخلفات وفصلها إلى )بالستيك 
- ورق- مخلفات عضوية - معادن 

– زجاج(.
يمكن تقسيم المخلفات المنزلية ـ 

إلى ما يلي:
العضوية والغذائية - المخلفات ـ 

الخضراء ومخلفات الطعام مثل 
عظام الدجاج وغيرها.

الورق والكرتون - نفايات التغليف ـ 
والدفاتر المستعملة وغير ذلك.

بالستيك - أي عبوة أو حاوية ـ 
بالستيكية.

زجاج - وعاء للطهي أو زجاجة ـ 
عطر.

 المعادن - زجاجة مشروب الصودا ـ 
أو ورق التغليف الغذائي.

 قماش - المالبس التالفة.ـ 
حفاضات األطفال المستعملة.ـ 
كتل السيراميك المكسورة.ـ 
خشب - األثاث المكسور أو أدوات ـ 

الطبخ.
في المرحلة الثانية من النشاط يبدأ ـ 

الميسر بطرح مجال للنقاش حول 
أصل المادة الخام لكل مخلف 

وهل يمكن إعادة استخدامه 
والربح منه أم ال.
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في هذه المرحلة يكون النقاش ـ 
كما يلي: 

مناديل ورقية: يمكن ذكر أنها ـ 
تستخدم في الحمامات أو 

المطابخ وال يمكن إعادة تدويرها 
بسبب التلوث الناجم عن 

استخدامها.
 وعاء زجاجي: يرجى إحضار أشكال ـ 

وأنواع مختلفة من الحاويات 
الزجاجية الفارغة )بعضها مغطى 
بالغطاء( وذكر أن الغطاء والحاوية 

مادتين مختلفتين، واذكر أيًضا أن 
الزجاج يمكن إعادة تدويره بسهولة 

وال يفقد جودته. يمكن أن تشمل 
األمثلة حاوية مربى فارغة وكوب 

زجاجى مكسور وزجاجة عطر 
فارغة )وغطائها المعدني / أنبوب 
بالستيكي داخلها يسحب السائل 
من العبوة( وما إلى ذلك. يمكنك 
البدء بتوضيح مدى صعوبة إعادة 

تدوير بعض العناصر ألنها مصنوعة 
من مواد متعددة يجب فصلها 
يدوًيا، مما يستغرق وقًتا طويًلا 

ويجعل إعادة التدوير أو االستعادة 
أكثر صعوبة. كما يمكن أنه من 

السهل جًدا إعادة استخدام 
الحاويات الزجاجية )مع إعطاء 

مثال على استخدام أمهاتنا لعلب 

المربى الفارغة وهكذا(.
 قشر الموز: سوف تحتاج إلى التأكد ـ 

من أن عمره يوم واحد فقط حتى 
ال تكون هناك رائحة كريهة، فقشر 

الموز مخلف عضوي ويمكنك 
إحضار أشياء مثل قشر البرتقال أو 

بذور التفاح. وفي هذا الجزء يمكنك 
ذكر أشياء مثل العظام وأي أجزاء 
متبقية من اللحوم أو الدجاج التي 
نأكلها على أنها مخلفات عضوية 

تستخدم في صناعة السماد 
العضوي.

 منتجات األسنان: يمكنك إحضار ـ 
أشياء مثل فرشاة األسنان أو 

معجون األسنان وتوضيح أنها 
مصنوعة من أنواع مختلفة من 
البالستيك، فعلى سبيل المثال، 

ُيصنع غطاء ووعاء معجون 
األسنان من نوعين مختلفين من 

البالستيك.
باكت شاي: يرجى إحضار أكياس ـ 

شاي مستعملة مختلفة. تعرف 
إذا كان بإمكان المشاركين 

تحديد المادة المصنوعة منها ثم 
تصحيحها إذا فاتهم أي شيء. 

ويمكن صنع كيس الشاي نفسه 
من الورق أو البالستيك مع الخيط 
والملصق الورقي لشركة الشاي. 
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تستخدم بعض الشركات دباسة 
لتوصيل الحبل الرفيع بالورقة 

المكتوب عليها اسم الشركة، 
وهي مصنوع من المعدن. حاول 

أن تسلط الضوء على تعقيد المواد 
في مثل هذا العنصر البسيط 

)وذّكرهم بأن الشاي الموجود 
داخل كيس الشاي هو مخلف 

عضوي بحد ذاته(.
 طبق أو كوب الستايروفوم )أطباق ـ 

الفوم البيضاء(: ُيفَضل إحضار 
عناصر مختلفة من الستايروفوم 
يمكن التخلص منها ومعرفة إذا 

استطاع المشاركين تحديد أنها 
بالستيكية أم ال. أكد على أنه من 

الصعب جًدا إعادة تدويرها، وقدم 
أيًضا أمثلة عن األشياء المستخدمة 

لحماية أجهزة التلفزيون الجديدة 
في الكرتون.

منظف األحذية: منظف األحذية ـ 
مصنوع من أنواع مختلفة من 

البالستيك )الغطاء والجسم(. أما 
اإلسفنج المستخدم في تنظيف 

الحذاء مصنوع من نفس الزيت 
المستخدم في صناعة المواد 

البالستيكية، وبالتالي إعادة تدوير 
هذا العنصر أو االستفادة منه أمر 

صعب للغاية بسبب صعوبة فصل 

أجزائه.
زجاجة كاتشب: حاول إحضار ـ 

نوعين مختلفين أحدهما 
بالستيك واألخر زجاج، تأكد من أن 

المشاركين يعلمون أن الزجاجة 
البالستيكية والغطاء مصنوعان 

من مادتين مختلفتين. أما بالنسبة 
للزجاجة األخرى غطاءها معدني 

وجسمها زجاجي.
فرشاة: يرجى إحضار أنواع مختلفة ـ 

من أمشاط الشعر الخشبية أو 
البالستيكية وتوضيح أن الجزء 

الداخلي يمكن صنعه من المطاط 
والبالستيك مًعا. وبالنسبة إلى 

أمشاط الشعر األصغر، اشرح كيف 
يتم تصنيعها من مادة واحدة إما 

الخشب أو البالستيك.
إذا كان لديك وقت حاول تطبيق ـ 

عملية إعادة استخدام الورق في 
صنع الزينة مثًلا، وأكياس البالستيك 

في صنع حوافظ األقالم عن 
طريق تركيب سوستة في نهايتها 
أو مقدمتها، واستخدام الزجاجات 

البالستيكية في الزراعة أو تزيينها 
بالفوم واستخدامها في المكاتب 

وهكذا.
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مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تحديد عناصر المخلفات المنزلية. ـ 
تطبيق عملي على معرفة أصل ـ 

المخلفات.

ملحوظة: مطلوب من مقدم العرض 
أن يجلب معه أنواع مختلفة من 

المخلفات، بعضها شائع والبعض 
األخر يصعب على المشاركين تحديد 

نوعه بسهولة.



الجلسة الثانية 
ما هي الطرق المختلفة للتخلص من 

المخلفات؟ 
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الجلسة الثانية 
ما هي الطرق المختلفة للتخلص 

 من المخلفات؟ 

الهدف: توضيح الطرق المختلفة 
للتخلص من المخلفات ومعرفة أيهم 

 أفضل وأكثر أمًنا. 

 المدة: 50 دقيقة. 

السياق العام للجلسة: بعد االنتهاء 
من الجلسة السابقة و معرفة من 
أين تأتي مخلفاتنا وتكوينها، يصبح 
السؤال اآلن: عندما أضع مخلفاتي 

في سلة المهمالت ويجمعها عامل 
المخلفات، ما الذي يحدث لها؟ 

هل رأيت طرق سيئة للتخلص من 
المخلفات من قبل؟ هل علمت في 
ذلك الوقت أن ما كان يحدث خطأ؟ 
هل رأيت مكبس مخلفات في مصر 

من قبل؟ ما رأيك فيه؟ ثم يعرض 
الميسر النقاط الرئيسية ويناقش 

الطرق بالتفصيل لمعرفة أي الطرق 
أفضل وأكثر استدامة للبيئة المحيطة. 

 نشاط )مدينة األحالم( 

الهدف: التعرف على أفضل طريقة 
 للتخلص من المخلفات.

 المدة: 40 دقيقة. 

 األدوات: 2 فرخ لوح وأقالم مختلفة.

شرح النشاط: 
يبدأ الميسر بعملية عصف ذهني ـ 

للمشاركين والسؤال هو: عندما 
أضع مخلفاتي في سلة المهمالت 

ويجمعها عامل المخلفات، ما 
الذي يحدث لها؟ )ذكر المواقف 

 الحياتية التي نراها حولنا كل يوم(.

من المؤكد سيقدم بعض المشاركين 
اقتراحات مثل دفن المخلقات أو 

حرقها أو إلقائها في النهر أو البحر أو 
 إرسالها لمصانع إعادة التدوير وهكذا. 

يفرد الميسر حينها اللوحتين وفي ـ 
اللوحة األولى يركز على الطرق 

اآلمنة للتخلص من المخلفات مثل:
إطعامها للحيوانات مثل الخنازير.ـ 
 دفن النفايات في مناطق بعيدة ـ 

عن النشاط البشري.
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إنشاء مدافن صحية للنفايات ـ 
الخطرة والطبية.

إعادة تدوير المخلفات إلى مواد أو ـ 
أشياء جديدة )البالستيك والزجاج 

واأللمنيوم والورق(.
إرسال المخلفات لمحطات تحويل ـ 

النفايات إلى طاقة.
تسميد المخلفات العضوية.ـ 
إعادة االستخدام.ـ 
أما في اللوحة الثانية يذكر الطرق ـ 

األخرى الضارة بالبيئة كما يلي:
إلقاء المخلفات على األرض أو ـ 

في مكب مفتوح: إذا لم تكن 
هناك مناطق مخصصة للتخلص 

من المخلفات غير المصنفة 
سيضطر عمال المخلفات إلى 

رميها في قطعة أرض خالية، ومع 
مرور الوقت وتراكم المزيد من 

المخلفات، يجذب ذلك البكتيريا 
الخطرة وُيلِوث التربة ويصدر رائحة 
كريهة. وقد يؤدي سقوط األمطار 

الغزيرة إلى حدوث فيضانات 
خطيرة ألن النفايات تعيق نظام 

 الصرف.

إلقاء المخلفات في الماء:  إن إلقاء ـ 
المخلفات في النهر أو البحر يلوث 

المياه، ولكن األهم من ذلك أنه 
يهدد البيئة البحرية تهديًدا خطيًرا. 

وقد أظهرت األبحاث أن األسماك 
والطيور البحرية تخطئ وتظن أن 

البالستيك مصدر للغذاء، ونظًرا 
لعدم قدرتهم على هضمه 

يموتون في النهاية ألن معدتهم 
تصبح غير قادرة على هضم 

الطعام.
حرق المخلفات في الهواء الطلق: 

ربما تكون أسوأ طريقة للتخلص من 
المخلفات هي حرقها في الهواء 

الطلق، فيميل األشخاص إلى حرقها 
العتقادهم أنها تقضي على وجودها 

وتزيل رائحتها الكريهة. ومع ذلك 
يولد حرق المخلفات ملوثات الهواء 

والملوثات السامة في البيئة التي 
تشكل تهديًدا شديد الخطورة على 

 الصحة العامة.
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بعد ذلك يناقش الميسر إجابات 
المشاركين ويوضح لهم أثر التعامل 

السيئ مع المخلفات وأنها في نهاية 
المطاف ستصل للثروة السمكية 

وتدمرها ولإلنسان بسبب تراكمها في 
 األراضي الزراعية وتلوث الهواء وهكذا.

ويؤكد على أنهم هم من يحددون 
كيف سيكون المستقبل الذي 

يعيشون فيه )نبذة مختصرة عن أضرار 
 تلوث البالستيك والمخلفات عموًما(. 

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تقرير مصير المخلفات اليومية.ـ 
ربط بين أضرار التعامل مع ـ 

المخلفات بشكل معين وحدوث 
أمراض على المدى البعيد.



الجلسة الثالثة
التسلسل الهرمي للمخلفات وأهميته  
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الجلسة الثالثة
التسلسل الهرمي للمخلفات 

 وأهميته  

نشاط )أبطال التغيير(

الهدف: تقديم التسلسل الهرمي 
للمخلفات وشرح أهميته.

المدة: 30 دقيقة.

شرح النشاط:  
يفتح الميسر حلقة نقاش بعد ما ـ 

كل عرفه المشاركين ويسألهم 
كيف يمكننا أن ننقذ مجتمعنا 
ونكون أبطال التغيير لألفضل؟

يشرح التسلسل الهرمي ـ 
للمخلفات: مفهوم مهم للغاية 

يعرض أكثر الخيارات المرغوبة 
واألقل رغبة للتعامل مع أي 

 مخلفات محتمل تولدها.
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يعرض أمثلة على كل  طريقه 
بما في ذلك بدائل المواد الملوثة 

وتقليل استخدامها وطرق معالجة 
المخلفات الصناعية  وطرق 

التخلص اآلمنة مثل المدفن أو 
المحرقة الصحية.

يوزع الميسر أوراق مالحظة الصقة ـ 
على كل مشارك ويطلب منه 

كتابة عبارة تشجيعية من جملة 
واحدة أو جملتين لتقليل استهالك 

المخلفات والحفاظ على البيئة 
نظيفة )هستخدم منتجات 

صديقة للبيئة وهكذا( ثم وضعها 
على سبورة أو جدار وتصويرها 
ومشاركتها من خالل هاشتاج 

.#Greenish #Greenishheroes 

يمكن أيًضا أن يقسم المشاركين إلى 
 مجموعات صغيرة ويقوم بما يلي:

يطلب منهم التفكير في األشياء ـ 
التي يستهلكونها يومًيا. اآلن 
بمساعدة التسلسل الهرمي 

للمخلفات، كيف يمكنهم منع 
توليد المخلفات أو التخلص منها 

بشكل أفضل؟
يتأكد من أنهم يفكرون في أنواع ـ 

مختلفة من المخلفات.
يطلب منهم وضع خطة لمنع ـ 

التوليد إن لم يتمكنوا من إعادة 
استخدام المخلفات المنزلية أو 

إعادة تدويرها، وإذا لم تكن هذه 
الحلول ممكنة يلجأون لالستعادة 

وهكذا.
يحتاج الميسر إلى أوراق كبيرة ـ 

وأقالم ملونة لتوزيعها على 
المجموعات الصغيرة حتى 

يتمكنوا من كتابة أفكارهم 
 الخاصة بكل نوع من المخلفات.
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تآكد من اختتام هذه الجلسة بسؤال 
المشاركين: لماذا تعتقد أنه من 

المهم قضاء الكثير من الوقت لفهم 
التسلسل الهرمي للمخلفات؟ ألنه 

يجب أن يكون جزًءا من أسلوب حياتنا 
 اليومي.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تفكير واع فى كل المخلفات ـ 
اليومية التي ننتجها.

تلخيص طرق التعامل مع ـ 
المخلفات فى شكل هرمي.

تحليل التعامالت المختلفة مع ـ 
المخلفات.



الجلسة الرابعة 
مقدمة عن االقتصاد الدائري ودور األفراد في 

إدارة المخلفات
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الجلسة الرابعة 
مقدمة عن االقتصاد الدائري ودور 

األفراد في إدارة المخلفات

الهدف: وضع المشاركين في سياقات 
مختلفة للتعرف على كيفية إدارة 

المخلفات بطريقة سليمة على 
المستوى الفردي.

المدة: 50 دقيقة.

السياق العام للجلسة: تحتوي الورشة 
على أكثر من نشاط، ويختار الميسر 

أفضل نشاط وفًقا لكل مرحلة عمرية، 
ولكن يجب تطبيق نشاطين وتنفيذ 
األنشطة الفردية على نطاق واسع 
)مدارس أو مساحات واسعة وآمنة 

للمشاركين حتى ال تنتقل إليهم أي 
عدوى من المخلفات( ويجب اتخاذ 

جميع إجراءات السالمة. 
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 نشاط )لعب األدوار(
 

الهدف: التشجيع على ابتكار طرق 
جديدة في إعادة التدوير أو االستخدام 

 لتقليل ضرر المخلفات.

المدة: 20 دقيقة.

شرح النشاط:
أواًل، يجب أن نفهم جميًعا أنه في ـ 

الطبيعة ال يوجد ما يسمى بمواد 
غير مرغوب فيها، فالمخلفات جزء 

من دورة وتصبح ثمينة مرة أخرى.
اطلب من سبعة أشخاص من ـ 

المشاركين مساعدتك في عرض 
هذا الجزء من الجلسة.

عرفهم على الدورة البيولوجية ـ 
الطبيعية من خالل شرح ما يمثله 

كل شخص من المتطوعين 
السبعة المختارين في دورة 

 طبيعية مغلقة.

 األدوار التي سيلعبها المتطوعون: ـ 

سلة فواكه.. 1
مطبخ.. 2
سلة قمامة.. 3
مكب للمخلفات.. 4
تربة.. 5
شجرة تفاح.. 6
 تفاحة.. 7

يمر الشخص السابع حول دائرة ـ 
المشاركين الستة اآلخرين إلظهار 

 الدورة البيولوجية.

7
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يمكنك بعد ذلك القيام بنفس ـ 
الشيء إلظهار الدورة الفنية إلعادة 

التدوير )بالستيك أو ألمنيوم أو 
زجاج(.

الخطوة المهمة التالية هي إظهار ـ 
ما يحدث عندما تتعطل هذه 

الدورة.
الدورة معطلة ووصلنا اآلن إلى ـ 

مفهوم المواد غير المرغوب فيها 
 التي أصبحت نفايات بالفعل.

نظًرا لمحدودية مساحة األرض ـ 
على كوكبنا محدودة وقلة 

الموارد، من المضر كسر الحلقة 
الدائرية.

يقدم االقتصاد الدائري مفهوم ـ 
الدورة الطبيعية لعالمنا الحديث 

الذي يولد كمية هائلة من 
المنتجات المصّنعة التي تتحول 

في النهاية إلى نفايات وال يمكن 
تفكيكها أو التخلص منها بشكل 

طبيعي.
تخيل لو تم تحويل جميع المواد ـ 

البالستيكية وغيرها من النفايات 
القابلة إلعادة االستخدام أو 

القابلة إلعادة التدوير إلى الحلقة 
االقتصادية، ألن يكون لذلك فائدة 

 كبيرة لالقتصاد والبيئة المصرية؟

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

معرفة الفرق بين االقتصاد الدائري ـ 
واالقتصاد المستقيم. 

 استنتاج أن دورة الحياة الدائرية هي ـ 
أصل التعامل على كوكب األرض.
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نشاط
 )اتبع رفيقي – قصة حياة 660( 

الهدف: التعرف على فائدة االقتصاد 
الدوار ولماذا يشكل أهمية وضرورة 
قصوى من خالل قصة حياة جهاز 

إلكتروني 

المدة: 20 دقيقة.

األدوات: ورق على عدد المجموعات 
 

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

مجموعات ويعرض صورة أو يعرض 
موبايل نوكيا 660 أمام المشاركين. 

يترك مساحة للمشاركين لرواية ـ 
ذكرياتهم مع هذا الجهاز، ثم يبدأ 

بسؤالهم عن مكونات األجهزة 
التليفونية.

يذكر المشاركين المواد التي تصنع ـ 
منها بطاريات الهواتف، وعندها 
يشرح الميسر مفهوم التراكم 

البيولوجي في البيئة بسبب 
المخلفات ويؤكد حتمية وصول 

هذه الملوثات إلينا.
ثم يطرح سؤال على المشاركين: ـ 

في رأيك ما هي الطريقة 

التي نتخلص بها من أجهزتنا 
اإللكترونية؟ 

يذكر المشاركين ما تعلموه ويعلق ـ 
الميسر على أن كل هذه الطرق 
مضرة بالبيئة ألن هذه النفايات 

تظل في البيئة.
يعرض الميسر فكرة االقتصاد ـ 

الدائري وأنه يعتمد على إعادة 
استخدام المواد الخطرة 

وتصنيعها في منتجات أخرى.
يذكر أن هناك شركات كبرى تفعل ـ 

هذا مثل شركة آبل.
وفي نهاية الجلسة يذكر أن ـ 

االقتصاد الدوار ال ينطبق فقط على 
أنظمة الشركات واإللكترونيات، بل 

هو مفهوم يشمل كل ما يُعاد 
استخدامه في حياتنا.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تطبيق بمثال جهاز المحمول على ـ 
شكل االقتصاد الدائري.

برهان على أن التعامل باالقتصاد ـ 
الدائري أفضل من االقتصاد 

المستقيم.
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نشاط )ابتكر وغير!(

الهدف: التشجيع على ابتكار طرق 
جديدة إلعادة التدوير أو االستخدام 

لتقليل ضرر المخلفات.
 

المدة: 30 دقيقة.

األدوات: ورق A4 لكل مجموعة.

شرح النشاط: 
سيتم تقسيم نشاط العمل ـ 

الجماعي الختامي إلى ثالثة أجزاء 
مختلفة كما يلي:

 ناقش في مجموعاتك الطرق ـ 
المختلفة التي يمكنك من خاللها 

تقليل المخلفات التي تنتجها.
 فكر في طرق أفضل إلعادة ـ 

التدوير، فيمكن ابتكار منتج وعرضه 
للمجموعات األخرى، وتأكد من 

شرح ما صنعت منه وكيف صنعته 
وما هي فوائده.

قدم لكل مجموعة عدد من ـ 
المنتجات المعاد تدويرها، هل 
يمكنك معرفة ما كانت عليه 
في حياتها السابقة أو المواد 

المعاد تدويرها المستخدمة في 
صناعتها؟

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

المسئولية تجاه مخلفاتنا اليومية.ـ 
تعاون و حل فردي لمشكلة ـ 

المخلفات.
طرق إعادة ابتكار للمخلفات ـ 

بشكل مختلف.



الموضوع الثالث 
الطبيعة أكثر من يعلم 
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الموضوع الثالث 
الطبيعة أكثر من يعلم 

السياق العام للموضوع:
ُخِصَص هذا الموضوع للتحدث 

عن كيفية تعلم اإلنسان تصميم 
احتياجاته من أنظمة مستوحاة من 

الطبيعة، لذلك يجب على الميسر 
معرفة مجاالت دراسة المشاركين 

لتأكيد أمثلة معينة معهم، ويجب 
أيًضا مراجعة مخرجات نشاط )كل 

شيء باألخر( حتى يتعرفوا على أهم 
الكائنات المتواجدة )ُيستعان بهم 

 في األمثلة(.

يمكن للميسر فتح نقاش عن حياة 
اإلنسان البدائي حتى يذكر أننا نحاكي 
الكائنات الحية بأشكال مختلفة إلدارة 

حياتنا. 

يقوم الميسر بعدها بتعريف نفسه 
وخبراته ويضع قواعد عامة للجلسة 

ويتعرف على المشاركين. 

63



الجلسة األولى
ما هو علم محاكاة الطبيعة؟ 
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الجلسة األولى
ما هو علم محاكاة الطبيعة؟ 

 
الهدف: معرفة أصل كلمة محاكاة 

الطبيعة وعناصرها وتمهيد لمعرفة 
أسرار الكائنات في الطبيعة وقواها 

 المختلفة.  

 المدة: 40 دقيقة.

السياق العام للجلسة: يطرح الميسر 
سؤال عن العالقة بين سمكة القرش 
وزي الغواصين؟ وما هي العالقة بين 

الخفاش والعصا التي يستخدمها 
الكفيف؟ وبين فلتر المياه وشجر 

المانجروف )الشجر الذي ينمو في 
المياه المالحة(؟ »اإلجابة موضحة 

الحًقا«. 
ويبدأ بذكر مفهوم محاكاة الطبيعة 

الذي يشرح لنا العالقات التي تساءلنا 
عنها أعاله، فالكلمة باللغة االنجليزية 

 اسمها
BI-O-MIM-IC-RY و Biomimicry 
 From the Greek bios, life, and

mimesis, imitation يعني المصطلح 
األقرب إليها باللغة العربية هو 

محاكاة الطبيعة. 

خلينا نتفق اننا بنعمل ده من زمان 
جًدا وبنحاكي الطبيعة من حوالينا 

بأشكال مختلفة بس دلوقتي الوضع 
أصبح بطرق علمية أكتر كاآلتي:

الطبيعة نموذج: بنستخدم شكل ـ 
مصمم من الطبيعة مثل صنع 

خاليا الطاقة الشمسية اللي 
استوحاه العلماء من تصميم ورق 

الشجر.
الطبيعة مقياس: علم المحاكاة ـ 

بيتشغل على فكرة المعايير البيئية 
للقياس من خالل إيه الحاجات 

اللي بتشتغل والحاجات المناسبة 
والحاجات المستدامة. 

الطبيعة مرشد: من محاكاة ـ 
الطبيعة مش بس بنستخرج 

موارد من األرض ونستغلها، احنا 
بنمر بمرحلة تعلم من الطبيعة 

وقوانينها.
احنا لما بنعمل الحاجة بالطريقة ـ 

اللي بتتبعها الطبيعة هيبقى 
عندنا احتمالية أكبر نغير طريقة 

إنتاج غذائنا وطريقة صناعتنا 
والعالج بتاعنا وحفظ المعلومات 

 وإدارة األعمال. 
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يمكن للميسر مشاهدة هذه ـ 
 الفيديوهات مع المشاركين: 

/https://www.youtube.comـ 
watch?v=V2GvQXvjhLA 

/https://www.youtube.comـ 
watch?v=iMtXqTmfta0 

/https://www.youtube.comـ 
watch?v=coEwQRba_2o 

/https://www.youtube.comـ 
 watch?v=sf4oW8OtaPY 

خلينا نطلع رحلة نتعرف فيها ـ 
أكتر على إزاي نقدر نستفيد من 

الطبيعة وإزاى نعمل تصميمات من 
الطبيعة ولو عندنا فكرة نقدمها 

فين. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA
https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA
https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0
https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0
https://www.youtube.com/watch?v=coEwQRba_2o
https://www.youtube.com/watch?v=coEwQRba_2o
https://www.youtube.com/watch?v=sf4oW8OtaPY
https://www.youtube.com/watch?v=sf4oW8OtaPY
https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0
https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA
https://www.youtube.com/watch?v=coEwQRba_2o

https://www.youtube.com/watch?v=sf4oW8OtaPY


67

نشاط )من أنا؟!( 

الهدف: لعبه إحماء للتعرف على 
مميزات الكائنات الحية وطبيعة 

معيشتها.

 المدة:  10  دقائق.

الفئة العمرية: من 15 – 23 عام.  
األدوات: بطاقات الحيوانات والنباتات 

المطبوعة سابقا من موضوع )كل 
شيء مرتبط بكل شيء(. 

شرح النشاط: 
يختار الميسر أنواع مختلفة من ـ 

الحيوانات والنباتات المنتشرة 
في بيئتهم المحيطة )بطاقات 

مطبوعة بصور الكائنات المختارة(.
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

خمس مجموعات.
يطلب من كل فريق اختيار قائد ـ 

للمجموعة يعطيهم ظهره 
ويقوم الميسر بعرض البطاقة 

على المجموعة دون أن يراه القائد.
يسمح الميسر للقائد بأن يسأل ـ 

مجموعته خمسة أسئلة لمعرفة 
اسم الكائن الحي الموجود 

بالبطاقة ماعدا السؤال عن اسم 

الكائن الحي )قطة أو كلب أو زهرة 
أو هكذا(. 

يفوز الفريق الذي التزم بقواعد ـ 
النشاط وطرح عدد أسئلة أقل من 

الفرق األخرى. 

مالحظات: 
يفضل اختيار مجموعة من الكائنات 

الحية المستخدمة في علم المحاكاة 
الطبيعية مثل: العنكبوت - سمك 

القرش - النمل - الخفاش - بلح البحر.

أمثلة لألسئلة التي يوجهها قائد 
المجموعة إلى زمالئه )نوع الكائن 
/ البيئة التي يعيش فيها / غذائه / 

شكله البيولوجي / عالمة مميزة في 
تكوينه / إمكانيه االستفاده منه في 

الطبيعة(.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

معرفة الكائنات ووصفهم. ـ 
استخراج الصفات المميزة فى ـ 

تكوين الكائنات للتعرف على 
كيفية استخدامها.
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نشاط )القوة الخارقة(

الهدف: أن يتعلم المشارك النظر بدقة 
في قدرة الكائنات الحية على التأقلم 

 مع الطبيعة والبيئة المحيطة بها.

 المدة: 15 دقيقة.

الفئة العمرية: من 15 – 23 عام.
 األدوات: طباعة البطاقات.

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

خمس فرق. 
ُيِعد الميسر أمثلة لنماذج كائنات ـ 

حية في البطاقات.
يراعي الميسر أن يكون لكل ـ 

كائن حي خاصية معينة مميزة 
سواء بيولوجية - فسيولوجية - 

فيزيائية. 
يطلب من كل فريق اكتشاف نقاط ـ 

القوة في البطاقات المعطاة 
 لهم. 

ُيفَضل إعطاء كل فريق خمسة ـ 
بطاقات وكل بطاقة به نقطه قوة 

يمكن محاكاتها لالستفادة منها 
في حل مشاكل تواجهنا في 

الصوت الصوت أو المياه أو الطاقة 
أو الضوء أو الهواء.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تصنيف مزايا الكائنات البيولوجية ـ 
لمعرفة كيفية استخدامها فى 

أعمالها الحيوية.
ربط الخواص المميزة بأشكال نقاط ـ 

القوة فى حياتنا.

https://biomimicards.com/examples-biomimicry/
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نشاط )ابحث عن شبيهك(
 

الهدف: التعرف على أوجه الشبه 
بين األنظمة التي صنعها اإلنسان 

واألنظمة البيئية.

المدة: 20 دقيقة.

الفئة العمرية: 15 – 23 عام. 
األدوات: طباعة البطاقات اآلتية 

شرح النشاط: 
يوزع الميسر البطاقات على ـ 

المشاركين بشكل عشوائي. 
يطلب الميسر من كل مشارك أن ـ 

يجد شبيهه في البطاقات.
بعد األنتهاء من هذه الخطوة ـ 

يطلب الميسر من كل مشارك على 
حدة مناقشة سبب اختيار هذا 

الشبيه ومحاولة التفكير في أوجه 
التشابه بينهم )سواء خصائص 

في الشكل - أسلوب الحركة - 
الخواص البيولوجية(.

بعد االنتهاء من تحليل المشاركين ـ 
يقوم الميسر بتفسير وجه محاكاه 

كل نموذج.

مخرجات النشاط من النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

الربط بين أوجه الشبه بين الكائنات ـ 
و نماذج المحاكاة فى الصناعات.

https://docs.google.com/document/d/1p7yNiXQEl8XtjskaxnY6Lhj65vecx4vvumoPFmd2knI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p7yNiXQEl8XtjskaxnY6Lhj65vecx4vvumoPFmd2knI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p7yNiXQEl8XtjskaxnY6Lhj65vecx4vvumoPFmd2knI/edit?usp=sharing


الجلسة الثانية
التعلم من الطبيعة
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الجلسة الثانية
التعلم من الطبيعة

الهدف: التعرف على قوى الكائنات 
الحية التي تم استغاللها في 

تطبيقات الحياة والتعرف على أهم 
قوانين الطبيعة والنظام البيئي 

لتحقيق االستدامة من الموارد.

المدة: 40 دقيقة.

السياق العام للجلسة:  
يبدأ الميسر باإلجابة عن األسئلة ـ 

التي ذكرها في البداية وهي أن 
العالقة بين سمكة القرش وبدلة 

الغواصين هي جلد القرش كمادة 
عازلة لدرجة الحرارة، فتم تصنيع 
البدلة بهذه الطريقة المستوحاة 

من الطبيعة. أما العالقة بين 
الخفاش وعصا المكفوفين هى 

فكرة صدى الصوت المنبعث من 
الخفاش الذي يساعده في معرفة 

مكان فريسته. 
يبدأ باستعراض النقاط التي من ـ 

شأنها تقديم حلوًلا أكثر استدامة 
)الغذاء - التصنيع - مصادر 

الطاقة - تصنيع العالج - حفظ 
المعلومات وإدارة األعمال(.

محاكاة الطبيعة هي عملية خلق 
ابتكارات من الطبيعة من خالل تدقيق 

النظر في إزاي العمليات الطبيعية 
بتحصل، بداية من عملية الطيران وإزاي 

اشتغلت الطيارات، بعدها بدأ اإلنسان 
يشتغل على فكرة تصنيع مواد 

تتحلل في التربة زي أجسام الحيوانات 
والنباتات، وعمليات تصنيع األدوية اللي 

بدأ العلماء يشوفوا إزاي الحيوانات 
والحشرات بتحافظ على أجسامها 

من األمراض وبتتعامل معاها، وصناعة 
السيراميك اللي اتعلمناها من شكل 

صدفة اللؤلؤ. 
العمليات دي بتبدأ بالتعرف على رؤية 

الطبيعة ومشاهدتها بصفة دائمة 
وتأملها، وبعدها معرفة األشياء من 
حولنا ودراسة إزاي بتتعامل وطريقة 

تأثرها وكيف يعمل النظام البيئي 
المحيط بها. 
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نشاط )المزرعة السعيدة(

الهدف: التعرف على أهم قوانين 
الطبيعة والنظام البيئي لتحقيق 

االستدامة من الموارد. 

المدة: 30 دقيقة.

 A4 االدوات: ورق

شرح النشاط: 
يشرح الميسر قصة المزرعه ـ 

)مثال(: على الرغم من أن مساحة 
المزرعة 2 فدان إال أنها تنتج حوالي 
10 محاصيل مختلفة وتحتوي على 
14 عشب طبي و10 أنواع من الشجر 

المثمر وربي صاحبها الدجاج واألبقار 
ولديه خلية نحل ويربي سمك 
البلطي وال تحتاج إلى أي موارد 

خارجية.
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

فريقين ويطلب منهم شرح 
النظام البيئي في المزرعة وتفسير 

أنها ال تحتاج إلى أي موارد خارجية 
ومستدامة تكفي نفسها 

بنفسها.

مالحظات :
يركز المدرب في المثال الذي يذكره 

على استنتاج قوانين النظام البيئي 
المستدام وهي:

تعمل الطبيعة على ضوء الشمس. 1. 
 ستخدم الطبيعة الطاقة التي 2. 

تحتاجها فقط.
تناسب الطبيعة شكل العمل.3. 
تعيد الطبيعة تدوير كل شيء.4. 
تكافئ الطبيعة التعاون.5. 
 بنوك الطبيعة على التنوع.6. 
تتطلب الطبيعة خبرة محلية.7. 
تكبح الطبيعة التجاوزات من 8. 

الداخل. تستغل الطبيعة قوة 
الحدود.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

معرفة قوانين الطبيعة. ـ 
تطبيق مبادئ االستدامة و إدراج ـ 

العنصر االقتصادي لتحقيق منافع 
مادية.

بناء برهان على أن مبادئ االستدامة ـ 
قابلة للتحقيق.

تصميم شكل لكيفية استغالل ـ 
كل العناصر في بيئة المزرعة.



الجلسة الثالثة 
عملية تصميم محاكاة الطبيعة 
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الجلسة الثالثة 
عملية تصميم محاكاة الطبيعة 

الهدف: كيفية استخدام مبادئ 
محاكاة الطبيعة لتطبيق مبادئ 

االستدامة.

المدة: 60 دقيقة 

السياق العام للجلسة: تهيئة 
المشاركين إلقامة حلقة نقاشية عن 
طرق المقاومة الطبيعية وذكر أمثلة 

على فكرة المرونة في الطبيعة، وهي 
قدرة النظام – سواء فرد أو غابة أو 

مدينة أو اقتصاد – على التعامل مع 
التغيير واالستمرار في التطور، ويتعلق 

األمر بالقدرة على استخدام الصدمات 
واالضطرابات مثل األزمات المالية أو 

تغير المناخ لتحفيز التجديد والتفكير 
المبتكر. ويتطلب التفكير المرن 

التعلم والتنوع واإليمان بأن البشر 
والطبيعة مرتبطان بقوة لدرجة أنه 

ينبغي تصورهما كنظام إيكولوجي 
اجتماعي واحد. ويعرض الميسر 

مقدمة عن فكرة التأقلم التي تقوم 
بها الكائنات وأنها وسيلة لتواكب 

الحيوانات التغيرات المناخية والبيئية 
التي تتعرض لها حتى ال تنقرض. 
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 نشاط )صمم كائن( راقب كائن.

الهدف: التعرف على كيف يعيش 
الكائنات في بيئاتهم المختلفة 

 والتأقلم معها.

 المدة: 30 دقيقة.

 األدوات: طباعة هذه البطاقات

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى أربع ـ 

مجموعات. 
يعطي كل مجموعة بيئة مختلفة ـ 

)غابات، صحراء، مياه عذبة ومياه 
مالحة( وصورة الحيوان المفترس 

الذي يترأس النظام البيئي في هذا 
المكان.

 يطلب الميسر من كل مجموعة ـ 
ذكر الكائنات التي تعيش في 

هذه البيئات والتحديات الطبيعية 
والبشرية التي تتعرض لها )مثل: 

تغير المناخ، تدمير بيوتهم.(
يذكر الميسر مثال على الدب ـ 

القطبي الذي يستخدم أظافره 
وكفوفه للتأقلم على الحياة في 

الجليد واستخدام أنيابه لصيد 
الفرائس.

يطلب الميسر من المشاركين ذكر ـ 
صفات كائن من الكائنات التي يتم 
افتراسها في البيئات وكيف تحمي 

نفسها وتحافظ على ذريتها.
يطرح الميسر على المشاركين ـ 

األسئلة التالية: ماذا تأكل هذه 
الكائنات؟ ما لون هذه الكائنات أم 

هي متغيرة األلوان؟ كيف تتحرك 
هذه الكائنات؟ هل تعيش هذه 

الكائنات في مجموعات أم فردية؟ 
كيف تحافظ هذه الكائنات على 
درجة حرارة جسدها؟ أين تعيش 

هذه الكائنات؟ ما حجم هذه 
الكائنات؟ 

بعد االنتهاء من النشاط يذكر ـ 
الميسر كيفية االستفادة من 

طريقة الكائن في حياته وبيئته 
وتطبيق هذا في حياتنا على نظام 

 معين.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تصميم لكيفية قيام الكائنات ـ 
بعمليات التأقلم فى الطبيعة. 

مراقبة الكائنات ورؤية كيفية ـ 
قيامهم بعملياتهم البيولوجية. 

https://docs.google.com/document/d/1y2FWJKwXxJRDfXgapyecv9j7h9TSCBPrWXxQ-FrFVck/edit?usp=sharing
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نشاط )قاوم مثل الطبيعة(

الهدف: كيفية تحقيق نظام بيئي 
مستدام من خالل االستعانة بعلم 

محاكاة الطبيعة. 

المدة:  20 دقيقة. 

 2x A0 األدوات: ورق

الفئة العمرية: 15 – 23 عام.
 

شرح النشاط: 
بعد النشاط السابق، يتحدث الميسر ـ 

مع المشاركين ويطرح عليهم 
أسئلة عصف ذهني مثل: كيف 

نحافظ على هذه المزرعة من 
الكوارث الطبيعية وكيف تحمي 
نفسها؟ كيف نصممها لتقاوم 

الكوارث الطبيعية والملوثات؟
بعد االستماع إلى اآلراء يرضع ـ 

الميسر فيديوهات الستكشاف 
مقاومة الطبيعة للكوارث 

الطبيعية التي تتعرض لها وتظل 
محتفظة بهذا النظام البيئي 

الثابت على مدار ماليين السنين.
ُيَعِرف الميسر بعد ذلك مقاومة ـ 

الطبيعة ويذكر أمثلة عليها.

ثم يطلب من المشاركين ـ 
االنقسام إلى ثالث مجموعات 

واختيار مكان لتنفيذ مشروع 
استثماري )مصنع - منتجع 

 سياحي - هايبر(

ويطلب منهم اآلتي:ـ 
ذكر أهم الكوارث الطبيعية ـ 

الممكنة حدوثها في المشروع.
طرق التصميم واتخاذ إجراءات ـ 

السالمة الالزمة والحفاظ على 
المشروع من الهالك باالستناد إلى 

ما تعلموه عن مقاومة الطبيعة 
للكوارث.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

تصميم إجراءات لتحقيق ـ 
االستدامة فى المشاريع 

االقتصادية. 
تطبيق مبادئ المحاكاة البيولوجية ـ 

فى مقاومة الكوارث.

https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0&feature=emb_title


الجلسة الرابعة 
محاكاة الطبيعة واالستدامة 
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الجلسة الرابعة 
محاكاة الطبيعة واالستدامة 

الهدف: التعرف على خطوات حل 
المشكالت بعلم محاكاة الطبيعة 

وإعداد نموذج عملي لحل مشكلة في 
البيئة المحيطة المشاركين )المنطقة 

 الخاصه بهم( بمبدأ )اسأل الطبيعة(.

 المدة: 45 دقيقة
 

السياق العام للجلسة: هذه هي 
الجلسة الختامية في علم محاكاة 

الطبيعة، وفيها يعرض الميسر نماذج 
لتعلم تطبيق فكرة المحاكاة من 

خالل اتباع الخطوات اآلتية: 
يجلس المبتكرون مع علماء ـ 

البيولوجيا على مكتب التصميم، 
ويناقشون الوظائف التي يجب 
أن يؤديها، ثّم يسألون: »ما هي 
األنظمة البيئّية أو الكائنات التي 

تعتمد على هذه الوظائف لتحيا؟« 
وتمتلئ القائمة باألمثلة التي 
ُيختار منها األصلح للتصميم 

المطلوب. ويحاول المهندسون 
عندها محاكاة هذه الوظائف بما 
تخّول لهم تقنّياتهم من تقريب 

نماذجهم إلى النموذج األم؛ 

فيختارون المواد والشكل وطريقة 
التصنيع، وقد يبتكرون الجديد 

منها لتحسين نموذجهم ليضيفوا 
إلى عالم التقنّية البشرّية منتجات 

 ووظائف ومواد وطرق جديدة.

والمحاكاة ليست مجرد تقليد ـ 
عادي، بل هي تقليد واعي لعبقرية 

الحياة، فال يكفي تصميم منتج 
يشبه أمًرًا طبيعًيا دون اإلستناد 

إلى الطبيعة، فالمحاكاة هي 
التفكر الواعي اإلرادي بالطبيعة، 

والبحث الهادف عن نصيحتها 
لنا أثناء إعداد تصميمنا. وال تمكن 

المسألة في اكتشاف خلطات 
الطبيعة فقط، فالتوجه الختراع 
منتج أو عملية إنتاجية تتالءم مع 
النظام البيئي الواسع هو الدليل 

على تنفيذ )محاكاة الطبيعة( 
بصورة فعلّية وعميقة. كما أّن 
المحاكاة ال تعني إعادة اختراع 

الكائن الذي ندرسه، بل هي تقليد 
لمبادئ تصميمه ودروس حياته، فال 

تقتصر على معرفة كيف ينسج 
هذا الكائن خيوطه وحسب، بل 
كيف يؤمن هذا الكائن حاجاته 

وفي نفس الوقت يحسن موطنه 
الخارجّي ومحيطه. ووضُع هذه 
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المعايير ضمن حساباتنا ال يقتصر 
على تسجيل وحساب أحجام 

عناصر الطبيعة وأشكالها، 
بل يتطلب أيًضا التأمل الدائم 

للمسيرة الكاملة لحياتها وكيفّية 
 انسجامها وتأثيرها في موطنها.

فالمحاكاة العميقة تتطلب )مخاطبة 
المخلوقات( لتقليدها على ثالثة 

 مستويات:

 تقليد الشكل الذي يؤدي الوظيفة ـ 
المطلوبة: )تقليد منقار العصفور 

لصنع مقّدمة قطار(.
 تقليد العملية الطبيعية وكيفية ـ 

تشكيل هذا التصميم: )محاكاة 
كيفية بناء أذن البحر لقشرته 

القاسية(.
تقليد األنظمة البيئّية الطبيعّية: ـ 

)االلتفات إلى أن منقار العصفور 
المراد تقليده جزء من العصفور، 
وهو جزء من غابة، وكذا منتجنا 
جزء من اقتصاد يؤثر على البشر 

واألرض؛ فإذا حاكيت الشكل 
المناسب لك لكن باستعمال حرارة 

عالية أو بمخّلفات ملوثة لم تقم 
 بالمحاكاة الحقيقية(.

بهذه المستويات يسعى المحاكون 
دة  لخلق الظروف المالئمة والمجدِّ

للحياة. وبهذه النظرة تصبح الطبيعة 
ليست مجّرد مثال بل مقياس ناصح.

 ولتكون محاكيًا عليك أن تسأل:

 ماذا تفعل الطبيعة في هذه ـ 
حالة؟ الطبيعة كمثال.

ما الذي تمتنع عنه الطبيعة هنا؟ ـ 
الطبيعة كمقياس.

ِلم هكذا وليس كذلك؟ الطبيعة ـ 
 كُمرشد.

باختصار تطلب الطبيعة منك أن: 
تصمت- تنِصت- تحاكي- تراقب- 

تواظب. 
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نشاط )اسأل الطبيعة(

الهدف: إعداد نموذج لحل المشاكل 
في البيئة المحيطة بالمشاركيين 

)المنطقه الخاصه بهم( بمبدأ )أسأل 
الطبيعة(. 

المدة: 40 دقيقة.

األدوات: ورق.

شرح النشاط: 
يسأل الميسر المشاركيينعلى أهم ـ 

المشاكل البيئية التي تواجههم 
في المجتمع المحيط )نقاش 

مفتوح(، ومن أبرز المشاكل التي 
يمكن أن يستعين بها الميسر: 

مشكلة الرطوبة العالية في 
المنازل واستخدام المبردات )زيادة 

استهالك للطاقة(، ومشكلة 
المواصالت وسرعة القطارات، 

ونقص موارد المياه العذبة 
واستخدام طرق لتحلية المياه، 

والحرائق التي تشتعل في المباني. 

يجب على الميسر تحديد مشكلة ـ 
واضحة حتى يتمكن من عرض 

حلول متوافقة باستخدام مبدأ 
 )اسأل الطبيعة(.

يتفق معهم على اختيار أهم ثالث ـ 
مشكالت بيئية في مجتمعهم 

ويقسم بالمشاركين إلى ثالث فرق 
بشكل عشوائي.

يعطي كل فريق مشكلة بيئية ـ 
محددة واختيارات لعناصر في 
الطبيعة تصلح لحل المشكلة.

يطلب الميسر من الفريق الواحد ـ 
االنقسام إلى فرق أصغر للتعامل 

مع المشكلة. 

في وسط النشاط يمر الميسر على 
الفرق ويبدأ في إعطاء معلومات عن 

خطوات تحليل المشكلة وكيفية 
 تقسيم الفريق.

يذكر الميسر نماذج مختلفة لحل ـ 
المشكالت البيئية المذكورة: نماذج 

عن محاكاة الطبيعة )ضمن عدة 
 مجاالت(.
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المياه: ـ
تحلية المياه عبر التناضح األمامي ـ 

forward osmosis – مستلهمة 
من الخاليا.

تقليد طريقة الخنفساء في ـ 
استخراج المياه من الضباب، وهي 

عملّية فّعالة أكثر بعشر مرات من 
الطريقة البشرية )العملية تسمى 

 التقاط الضباب(.

المواد: ـ
أسمنت ذاتي التصليح عبر تقليد ـ 

العظام.
صناعة السيراميك بعملّية التركيب ـ 

الذاتي بتقليد حيوان »أذن البحر«.
بالستيك يلصق صدوعه بنفسه ـ 

 بتقليد الِجلد.

الصناعة: ـ
التركيب الذاتي للمواد في حرارة ـ 

معتدلة وعملّيات منخفضة التلوث 
مستلهمة من الصدف البحري.

صناعة ألياف قاسية ومطاطة ـ 
 بمحاكاة خيوط العنكبوت.

المواصالت: ـ
 طائرات وقوارب تستخدم ـ 

تقنّيات منخفضة السحب لتوفير 
الطاقة بتقليد بعض أنواع الطيور 

واألسماك.
 مقدمة قطار ياباني سريع وهادئ ـ 

اسُتلِهم تصميمه من منقار طائر 
الرفراف.

تصميم لسيارة مرسيدس بينز ـ 
تصل إلى 70 ميل للجالون الواحد 

مسَتلَهم من شكل سمكة 
 بوكس فيش.

المباني: ـ
 مبنى في زيمبابوي ال يحتاج ـ 

للتكييف ويكتفي بحركة الهواء 
الطبيعية – مستلَهم من بيوت 

النمل األبيض.
تقنّية إزالة الرطوبة في أنظمة ـ 

التهوية والتكييف مستوحاة من 
 الحشرات.
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أجهزة االستشعار:ـ 
استشعار الحرائق بتقليد أحد أنواع ـ 

الخنافس.
تقنّية تجنب حوادث السيارات ـ 

مستوحاة من الَجراد.
عصا للمكفوفين مستلهمة من ـ 

الوطواط.
حّساسات لتحديد مصدر التلوث ـ 

الكيميائي في الماء مستلهمة من 
 الكركند.

الذكاء االصطناعي:ـ 
الخوارزمّيات الجينّية التي تبحث عن ـ 

الحّل األمثل وتحاكي عمل الجينات 
الوراثية )في هذا العدد مقال عن 

الموضوع(.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

 رؤية دقيقة لكيفية عمل األشياء ـ 
ومبادئ المحاكاة األساسية.

استخراج أمثلة ألشكال محاكاة ـ 
غير األمثلة التي ٌذكرت.

تطبيق استخدام موقع اسأل ـ 
الطبيعة ask nature لوضع حلول 
لمشكالت بيئية باستخدام مبادئ 

المحاكاة البيولوجية.



الموضوع الرابع 
ال يوجد شيء دون مقابل 
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الموضوع الرابع 
ال يوجد شيء دون مقابل 

السياق العام للموضوع:
يعرض الموضوع مقدمة عن 

اقتصاديات البيئة والتعرف على آثار 
التنمية االقتصادية على البيئة. يبدأ 
الميسر بذكر دور جهاز شئون البيئة 

وعمل هيئات البيئات العالمية، ويذكر 
معضلة البيئة والتنمية ودور العلماء 

والجمعيات والحكومات في الحفاظ 
على الثروات البيئية.

يحكي الميسر قصة التسرب النفطي 
في خليج المكسيك

 )deepwater horizon( عام 2010، 
عندما انفجر بئر بترول في خليج 

المكسيك ونتج عنه انتشار بقع زيت 
في الخليج وتمت مقاضاة الشركة 

دولًيا بمبلغ ُيقدر بقيمة 4 مليار دوالر 
أمريكي لتعويض الخسائر التي 

أحدثوها. 
ويحكي أيضا قصة تسرب إيكسون 

فالديز النفطي
)Exxon Valdez oil spill(  عام 1989 

في أالسكا وتم تقييم اآلثار البيئية 
واالقتصادية لهذه الحادثة وُدِفَعت 

تعويضات عن األضرار التي سببها 
انتشار الزيت في المنطقة. 



الجلسة األولى 
الخدمات البيئية وأنواع التغيرات البيئية 

المختلفة 
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الجلسة األولى 
الخدمات البيئية وأنواع التغيرات 

 البيئية المختلفة 

الهدف: معرفة الخدمات البيئية 
المختلفة والتغيرات البيئية التي تحدث 

 في األنظمة المختلفة.

المدة: 35 دقيقة.

التحضيرات االستباقية للجلسة: 
مقدمة عن الخدمات البيئية المختلفة 

لوضع أسعار لها حتى يتسنى لصناع 
القرار والعلماء مقارنة ما سيقوموا 

بدعمه بعد معرفة الخدمات ومن ثم 
تقييم أسعار التغيرات البشرية التي 

ستحدث تغييرات في البيئة. 

نشاط: قوات خاصة.

الهدف: التعرف على الخدمات البيئية.
األدوات المستخدمة: بطاقات نباتات.

المدة: 20 دقيقة.

شرح النشاط: 
يراجع الميسر فائدة النباتات ـ 

العادية والطبية حيث أنها عنصر 
أساسي في عملية البناء الضوئي 

ومصدر لألوكسجين. 
ويوضح أن النباتات وسيلة لمصادرة ـ 

نسبة ثاني أكسيد الكربون في 
الهواء وهي خدمة بيئية عظيمة 

تقوم بها بعض البيئات البحرية 
مثل: غابات طحلب الكلب 

والطحالب واألعشاب البحرية 
وشجر الصمغ العربي )األكاسيا( 

وشجر الكاكاو. 
يبدأ الميسر بتقسيم المشاركين ـ 

إلى 5 مجموعات ويقوم بتوزيع 
صور لغابات طحلب الكلب 

والطحالب واألعشاب البحرية 
وشجر الصمغ العربي )األكاسيا( 

 وشجر الكاكاو.

https://docs.google.com/document/d/1120Z9TKhOwgqqaszj1CFriSc9r7eEg6BC962dP1Ks3A/edit?usp=sharing
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يطلب من كل مجموعة ذكر ـ 
فوائد الصورة التي حصلوا عليها 

وقيمتها االقتصادية.
يشجع الميسر المشاركين على ـ 

ذكر الفوائد البيئية واالقتصادية 
والثقافية لكل بيئة من البيئات 

والفائدة من ناحية اعتماد باقى 
 سلسلة الكائنات عليها.

يوضح الميسر نقاط هذه الدائرة ـ 
ويترك مساحة للمشاركين 

لمناقشتها، على سبيل المثال 
معرفة الخدمات التي يمكن 

الحصول عليها من شجرة: صمغ 
وثمار وظل وورق وخشب وبيت 

لبعض الحيوانات واستخراج أدوية 
من بعض أليافها وهواء نظيف 

وخدمات أخرى عديدة. 

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

 إعطاء أمثلة تجاه تجميع نقاط ـ 
خدمية لكل بيئة من بيئات 

المشاركين.
رؤية مختلفة للخدمات البيئية و ـ 

البيئة من حولنا.
معرفة بالخدمات البيئية.ـ 
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نشاط )خريطة األمس واليوم(

الهدف: معرفة التغيرات البشرية 
والطبيعية التي تطرأ على األنظمة 

البيئية.

األدوات المستخدمة: ورق لكل 
مجموعة.

المدة: 15 دقيقة.

شرح النشاط: 
يطلب الميسر من كل مجموعة ـ 

تحديد نطاق جغرافي للبيئة 
المذكورة عندهم أو تخيل اسم 

بلدة على شكل هذه البيئة.
يسأل الميسر: كيف كان هذا ـ 

النظام البيئي في عام 1899؟  
وما هي توقعاتهم عن مصادر 
غذاء للمجتمع في هذا النظام 

البيئي آنذاك؟ وكيف كانت حركة 
التجارة؟  وما هي الصناعات 

والزراعة السائدة في ذلك الوقت؟ 
يطلب منهم بعد ذلك العودة ـ 

إلى عام 2021 ويسألهم: ما اإلرث 
الثقافي المتبقى من 1899؟ وما 
التغيرات التي حدثت في شكل 

األرض والموارد التي اختفت؟ وما 

حال التجارة والزراعة الحالية؟ 
يترك كل مجموعة لمدة 10 دقائق ـ 

لرسم شكل خريطة جغرافية 
ووضع عناصر تغيير )إذا حدث( هذه 

البيئة وتجهيز عرض لمدة 3 دقائق 
فيه القصة الخيالية لهذا المكان.

في نهاية هذا النشاط: يقسم ـ 
الميسر التغيرات البيئية إلى تغيرات 

طبيعية )الفيضانات والسيول 
وهجرة الكائنات والهزات األرضية 

والزالزل( وتغيرات بشرية )من 
عوامل التلوث والهدم واإلزالة 

والبناء(. 
يعرض في النهاية فيديو عن تاريخ ـ 

األرض ويوضح أن األحداث الطبيعية 
من شأنها تغيير شكل األرض 

وهناك أحداث ضرورية لتحقيق 
التوازن البيئي ولكن أغلب التغييرات 

البشرية التي تحدث تدمر األرض 
وتهدر الثروات وتكتب النهاية 

لجنس البشر على األرض. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
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مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

مسئولية لتحمل األحداث التي ـ 
تحدث على األرض وتؤثر على 

تاريخها. 
رؤية لألحداث العالمية التي غيرت ـ 

شكل االرض. 
معرفة بالتاريخ البيئي للنطاق الذي ـ 

نعيش فيه.



الجلسة الثانية 
التنمية المستدامة ومدارس الحفاظ على البيئة 
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الجلسة الثانية 
التنمية المستدامة ومدارس 

الحفاظ على البيئة 

الهدف: التعرف على مناهج التفكير 
البيئي المختلفة )فلسفات التعامل 

مع البيئة( ولماذا تعتبر التنمية 
المستدامة هي الخيار األفضل. 

المدة: 40 دقيقة.

السياق العام للجلسة: ُخِصَصت هذه 
الجلسة لشرح فلسفات ومنهجيات 

التعامل مع القضايا البيئة المختلفة، 
فمن خالل األنشطة يصل المشاركين 

إلى رسم منهجيات التفكير المختلفة 
التي تحدد طرق التعامل مع البيئة 

وتحقيق عائد اقتصادي على المكان.
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 نشاط القبعات البيئية الثالث

الهدف: معرفة مناهج التفكير 
ومدارس البيئة المختلفة وسبب 

إقامتها.

. A4 االدوات المستخدمة: ورق

المدة: 20 دقيقة.

شرح النشاط: 

يكون الميسر ثالث مجموعات، تحتوي 
كل منها على ثالثة أشخاص بقبعات 

ملونة وُيوَزع على كل منهم قضية 
بيئية مختلفة: 

القبعة األولى
 )حمراء(

القبعة الثانية
 )خضراء(

القبعة الثالثة
 )صفراء(

صاحب العمل
 )رجل االقتصاد(

ممثل جهاز حماية 
الطبيعة

محامي
 )بناء أرض مشتركة(
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يلعب باقي بالمشاركين دور ـ 
القضاة ورفع بطاقات ملونة لدعم 

أي صاحب قبعة بناًءا على تبني 
أحد القضايا.

يبدأ الميسر بعرض قضايا بيئية ـ 
مختلفة ويطلب من كل شخص 
يرتدي قبعة أن يتبنى وجهة نظر 

صاحب هذه القبعة.
يطلب من هيئة المستمعين ـ 

رفع البطاقة الملون لدعم أي 
قضية تتالءم مع وجهة نظرهم 

 ويدعموها.

 الحالة األولى: ـ 
)في اليمن بعد عام 2000 زادت 

الحاجة إلى الغذاء عن القرن 
السابق، مما أدى إلى زيادة 

استخدام المبيدات الحشرية 
واألسمدة الكيماوية لتسريع وتيرة 

نمو المحاصيل الزراعية ومقاومة 
اآلفات التي تتعرض لها، ولكن 

لوحظ في العشر سنوات األخيرة 
اإلفراط في استخدام المبيدات 

وأدت إلى موت ما يقرب من ٢٠ ألف 
شخص سنوًيًا من التسمم، وتؤكد 

معلومات التجارب العلمية التي تم 
إجرائها أن المبيدات الحشرية من 

أهم الملوثات الكيميائية المسببة 

للسرطان )وذلك ينتج من التراكم 
الحيوي لهذه السموم داخل 

أجسامنا(، فرفع جهاز شئون البيئة 
هذه القضية بشأن األثر الناجم عن 
كمية اإلصابات من الملوثات وتلوث 

الماء والتربة الناتج عن االستخدام 
المفرط للمبيدات وعدم التوعية 

فيما يخص استخدامها.  
فيما يلي مثال لمساعدة أصحاب ـ 

القبعات في الحكم على الحالة: 
ُتّوَجه األسئلة ألول مدان – صاحب ـ 

القبعة الحمراء – ألنه صاحب 
العمل )صاحب المزرعة التي 

أصدرت أعلى نسبة من الملوثات 
وتاجر مبيدات حشرية وكيميائية(، 

فرفع جهاز شئون البيئة هذه 
القضية من خالل ممثله المسئول 

عن الشئون القانونية بكم 
المخالفات الصادرة بسبب اإلفراط 

في استخدام المبيدات.
يمكن االستعانة بشاهد من ـ 

مؤسسة صحية لتوضيح عدد 
الحاالت المتضررة من المبيدات.

يلعب شخص أخر دور المحامي ـ 
للدفاع عن أصحاب المزرعة وشرح 

وجهة نظرهم التي تكمن في 
توفير كمية كبيرة من المحاصيل 

بسعر ُمَوِفر.
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الحالة الثانية:ـ 
 تفتتح الصين أسواق للكائنات ـ 

الحية وتبيعها بطريقة غير شرعية 
بغض النظر عن األمراض التي 

تسببها هذه الحيوانات حيث أنها 
 غير مناسبة لألكل البشري(.

 رفعت هيئة الرفق بالحيوان 
والمؤسسات ذات الصلة )أصحاب 

الدعوة( دعوى قضائية تقاضي فيها 
األسواق الصينية )الجاني( بالتعدي 

على الحيوانات وعرضها للتجارة دون 
وجه حق، والمحامي هنا يدافع عن 

 القيمة االقتصادية للمشروع.

 الحالة الثالثة:ـ 
 )شركة بترول معروفة ارتكبت 

مخالفة حيث أحدثت تسريب 
بترولي في النهر وتضرر أصحاب 

القرية المجاورة للشركة من 
المخلفات البترولية التي تلوث 

مصدر المياه لديهم، وتلقت 
الشركة إنذارات عديدة بالمخالفات 

البيئية لهذا التسريب ولكن بال 
 جدوى(.

 َوَكل أهل القرية )أصحاب الدعوة( 
محامي )يمثل أصحاب الدعوة( لرفع 

قضية على هذه الشركة، مطالبين 
الشركة )الجاني( بتعويض القرية 

عن الخسائر التي لحقت بها، فعلى 
سبيل المثال يمكن أن تعوضهم 

بخدمات مجتمعية مثل المدارس 
والمستشفيات أو تعين أبنائهم 

 للعمل لديها.

في نهاية هذا النشاط يذكر الميسر 
وجود ثالث مدارس لحل مشكالت 

البيئة، ووضح ارتداء القبعات دور كل 
مدرسة منهم وما قامت بتنفيذه 

ومتابعته، وفيما يلي مناهج التفكير 
البيئية المختلفة )فلسفات التعامل 

مع البيئة(:  
مدرسة الحفاظ على البيئة من ـ 

أجل االنسان ألن التلوث يضر 
بصحته ويؤثر عليه، ورائدة هذه 
المدرسة هي راتشيل كارسون 

حيث أنشأتها في عام 1970 بعد 
الثورة الصناعية، وحتى اآلن قد 

تضع الهيئات الطبية والمجتمعية 
في اعتبارها هذا الخطر فقط 

وتهمش القيمة االقتصادية 
واالجتماعية للمشروعات )الحالة 

األولى(. 
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مدرسة الحفاظ على البيئة من ـ 
أجل حقوق الكائنات االخرى 

)الحيوانات( وتركز هذه المدرسة 
على دعم حقوق الحيوانات وال 
تنظر إلى الجانب االقتصادي أو 

االجتماعي )الحالة الثانية(.
مدرسة التنمية المستدامة ـ 

التي بدأت منذ عام 1980، فتدمج 
المدارس السابقة وتركز أيًضا على 

التنمية السياسية واالقتصادية 
للدول المشاركة بها، وحلت العديد 
من المشكالت البيئية ويتم تدريس 

مبادئها في كثير من المناهج 
 الدراسية )الحالة الثالثة(.

في نهاية هذا النشاط يعطي الميسر 
نبذة مختصرة عن التنمية المستدامة 

وأهدافها، وأن الهدف من اختيار نشاط 
القبعات هو عرض طرق للتفكير في 

المشاكل البيئية التي واجهت البشرية 
وكيف تم التعامل معها، وتوضيح 

أن التنمية المستدامة وأهدافها هي 
أقرب الطرق لوضع األمور في موازينها 

الطبيعية. 

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

شغف لمعرفة أكثر عن الفلسفات ـ 
و بحث أكثر عن مسعى القادة 

البيئيون. 
بناء جذور تواصل لحل المشكالت ـ 

بمنظورات مختلفة. 
معرفة  بالمدارس و الحركات ـ 

البيئية التي قامت من أجل الحفاظ 
على البيئة. 



الجلسة الثالثة 
المنهج المتكامل لتقييم الخدمات األيكولوجية 
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الجلسة الثالثة 
المنهج المتكامل لتقييم

الخدمات األيكولوجية 

الهدف: تقديم منهج اقتصادي 
بيئي لتقييم الخدمات األيكولوجية 

المختلفة.

السياق: قبل بدء النشاط يناقش 
الميسر مع بالمشاركين أهمية 

معرفة القيمة المدفوعة لكل شيء 
نستهلكه ويوضح ما يلي: 

)نحن نسيء استخدام األرض ألننا 
نعتبرها سلعة لنا. ولكن عندما نرى 
األرض كمجتمع ننتمي إليه، قد نبدأ 

 في استخدامها بمحبة واحترام.(
  - ألدو ليوبولد

 
شهدت األرض وأنظمتها البيئية 

ومجتمعاتها ماليين السنين من 
التكيف والتغيير، فعبر دهور الزمن 

زادت هذه التغييرات بسبب تنوع 
الحياة واستقرار النظام. وفي بداية 

تاريخ األرض لم يتسبب أي شيء في 
إحداث خلل في التوازن بين النباتات 

والحيوانات والمحلالت والمياه أو 
الهواء سوى التغيرات الكارثية فقط 

مثل االنفجارات البركانية والزالزل 

والفيضانات وزخات النيازك، ولكن 
بعد ذلك منذ ما يقرب من مليوني 
عام، دخل البشر في شبكة الحياة 

المترابطة واحتلوا مركز الصدارة.
كيف كان التأثير؟ في العصر الحديث 

شهدنا تغييرات كبيرة في الرعاية 
الطبية واالتصاالت على مستوى 

العالم وأنماط السفر وقدرات 
الكمبيوتر وغيرها من التقنيات 

المتطورة، وجعل الكثير منها حياتنا 
أفضل وأسهل، ولكن بأي ثمن؟ هذه 

المكاسب والتطورات لم تتحرر، سواء 
من ناحية األموال والقيم االقتصادية 

أو من ناحية اإلجهاد البيئي.
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نشاط 10/10

الهدف: التعرف على منهج من مناهج 
تقييم الخدمات البيئية بطريقة 

اقتصادية.

األدوات المستخدمة: البطاقات 
المطبوعة المستخدمة في الموضوع 

الثالث.

المدة: 20 دقيقة. 

شرح النشاط:
يقسم الميسر المشاركين إلى أربع ـ 

مجموعات ويوزع بطاقات الكائنات 
)ذئب وقرش أبيض ودولفين وطائر 

النورس(.
يطلب الميسر من المجموعات ـ 

مراجعة بطاقة هذه الكائنات: 
أين تعيش؟ ما هي وجبتها؟ أخبار 

 ومعلومات عامة عنها.

يذكر الميسر األمثلة اآلتية: ـ 
الدولفين: يواجه هذا الكائن ـ 

مشكلة في اليابان، حيث يتغذى 
على نسبة كبيرة من األسماك 

االقتصادية )مصدر للغذاء( وتمتلك 
اليابان أكبر سوق سمك في 

العالم، بالتالي يمثل لها مشكلة 
اقتصادية، مما دفع صناع القرار 

إلى قتل عدد كبير من الدالفين أو 
اصطيادها وعرض لحومها للبيع 
في األسواق )لحم الدالفين من 

اللحوم المسممة ألنه يحتوي على 
نسبة كبيرة من البول(. 

القرش األبيض: يعترض هذا النوع ـ 
طريق السياح وأحياًنا يهاجمهم 

هجمات شرسة تؤذيهم، وبالتالي 
تصطاده بلدان عديدة أو تقطع 

زعنفته ثم تستخدمها في صناعة 
األغذية، وفي الصين هي من 

 أشهى وأغلى الوجبات.

https://docs.google.com/document/d/1y2FWJKwXxJRDfXgapyecv9j7h9TSCBPrWXxQ-FrFVck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y2FWJKwXxJRDfXgapyecv9j7h9TSCBPrWXxQ-FrFVck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y2FWJKwXxJRDfXgapyecv9j7h9TSCBPrWXxQ-FrFVck/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y2FWJKwXxJRDfXgapyecv9j7h9TSCBPrWXxQ-FrFVck/edit?usp=sharing
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الذئب: الذئب كائن مفترس يأتي ـ 
إلى األراضي الزراعية ليأكل الدجاج 

وصغار الماعز، وهذه الكائنات 
مصدر دخل لألسر مما يضر 

بمصلحة بيوت عديدة في المناطق 
الريفية، فيقوم المزارعين بعمل 

مصيدة له حتى يحبسوه ويمنعوه 
عن التعرض لممتلكاتهم. 

النورس: يتغذى هذا الطائر بشكل ـ 
أساسي على األسماك، ويأكل 

كمية كبيرة منها يومًيا مما يؤثر 
على دخل الصيادين، فيقوم 

بعضهم بوضع فخ لهذه الطيور 
حتى ال تتغذى على مصدر رزقها 
أو ليبيعوها أو لتنظيم مسابقات 
لصيدها حتى يكون لهم مصدر 

دخل أخر.
بعد عرض هذه النقاط يجب على ـ 

المجموعات إعداد نموذج تقييم 
اقتصادي للكائنات إلقناع األطراف 

المعنية والحكومات بفكرة 
الخدمات البيئية.
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نموذج التقييم االقتصادي الذي 
 سُيعِده المشاركين: 

قيمة غير مستخدمةقيمة االستخدام

استخدام مباشر 
)استهالك مباشر(

استخدام غير 
مباشر 

)مادة خام تدخل 
في شيء أخر(

قيمة وجودية 
)عائد ثقافي(

قيمة ألجيال 
المستقبل
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قيمة االستخدام: هي القيمة ـ 
المدفوعة مقابل استهالكنا 

للكائنات واألشياء، وتنقسم إلى 
استخدام مباشر واستخدام غير 

مباشر.
استخدام مباشر: نستخدم المنتج ـ 

بصفة مباشرة دون المرور في 
عملية تصنيع مثل ثمن الفاكهة.

استخدام غير مباشر: نستخدم ـ 
مادة خام من أجل تصنيع منتج 

أخر. 
قيمة غير مستخدمة: فكرة وجود ـ 

األشياء ومدى ارتباط ثقافتنا بها 
واعتبارها إرث ألوالدنا فيما بعد.

قيمة وجودية: وجودية الشيء ـ 
حولنا وأهميته الثقافية ومدى 

ارتباط ثقافتنا به، ويظهر ذلك في 
المباني الحضارية التي يأتي إليها 

زائرين حتى اآلن حيث يدر ثمن هذه 
الزيارة دخل ثابت للبلد على المدى 

الطويل.
قيمة ألجيال المستقبل: قيمة ـ 

يضعها األشخاص ليشاهد 
أوالدهم هذه الكائنات ويتعلموا 
عنها. ويمكن تقديرها عن طريق 

الذهاب ألماكن بها كائنات مهددة 
باالنقراض ومعرفة سعر تذكرتها، 

وبالتالي سيتمكن الميسر من 

تقدير الخدمة ألجيال المستقبل.
بعد التقييم يعرض شخص من ـ 

كل مجموعة ثمن الكائن ويتحدث 
عن أهميته االقتصادية.

يترتب النشاط التالي على النقاش 
الذي سيدور بعد هذا النشاط، حيث 

سيعترض العديد من المشاركين 
على فكرة عدم قتل الكائنات وأن لنا 

الحق في استغاللها واالستفادة منها. 
سيقسم الميسر المشاركين إلى 

فريقين )مع أم ضد( لتقوم مناظرة. 

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

 تبني فكرة و فلسفة بيئية و ـ 
التحدث من وجهة نظرها. 

تواصل وتعاون من أجل حل ـ 
مشاكل بيئية. 

معرفة بالمدارس الفلسفية التي ـ 
يتم تبنيها فى مجال البيئة.
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نشاط )دورة حياة منتج(

الهدف: تقييم سعر وجبة الغداء 
الفردية.

 .A4 األدوات: ورق

المدة: 20 دقيقة. 

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

ثالث مجموعات ويطلب من كل 
مجموعة مناقشة دورة حياة 

منتجات غذائية نستهلكها بشكل 
دوري.

م 1 )تتناقش المجموعة األولى عن ـ 
وجبات كنتاكي والوجبات السريعة 

عموًما الخاصة بلحوم األبقار أو 
الدجاج(. 

م 2 )تتناقش المجموعة الثانية عن ـ 
المخبوزات والكيك(.

م 3 )تتناقش المجموعة الثالثة عن ـ 
منتجات األلبان(. 

يحرص الميسر على توضيح نقاط ـ 
النقاش حيث تبدأ دورة حياة المنتج 

من مرحلة المواد الخام ونقلها 
وتصنيعها والتسويق لها إلى 

تعبئها. 

يركز على توضيح القيم ـ 
االقتصادية للمواد الخام والطاقة 

المستهلكة في العمليات 
الصناعية والتحضيرية، حيث ُيَعد 
هذا استهالًكا للموارد الطبيعية 

)المواد الخام( والطاقة غير 
المتجددة.

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

المسئولية تجاه الموارد ـ 
المستخدمة و المواد الخام التي 

تنفذ العمليات الغذائية.
التوصل إلى شكل الموارد الخام ـ 

وأسعارها وتكلفتها بيئًيا. 
معرفة أسعار الوجبات الغذائية ـ 

بيئًيا.
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نشاط )مناظرة الوحوش – البيئة 
أم التنمية(

الهدف: تعزيز القدرة على بناء وتنظيم 
أفكار متعلقة بالقضايا البيئية 

المختلفة.

 .A4 األدوات المستخدمة: ورق

المدة: 30 دقيقة. 

 شرح النشاط:

قبل بدء المناظرة يختار الميسر 
مجموعتين )كل مجموعة مكونة 

من 3 أفراد( ويلعب شخص دور مدير 
 المناظرة. 

قبل المناظرة يرجى التنويه عن ـ 
اآلتي:

عدم مقاطعة أي طرف للطرف ـ 
األخر ومراعاة االحترام المتبادل.

مدير المناظرة هو المتحكم في ـ 
تسييرها وفي الوقت الُمعطى 

لكل طرف.
عند تقديم األدلة والبراهين يجب ـ 

االلتزام باألداب العامة وعدم الميل 
إلى المدح الطرف األخر أو ذمه حتى 

إن كان مخطئا.
تبادل الحوار حيث يعرض أحد ـ 

االطراف وجهة نظره ثم يرد عليه 
األخر.

يعقب رئيس المناظرة أو مديرها ـ 
على كل رأي مقدم إلشعال روح 

المنافسة وإثراء المناظرة.
يقاطع رئيس المناظرة المتناظر إذا ـ 

خرج عن مقتضيات اللباقة أو خاض 
حديث بعيد عن موضوع المناظرة 

أو تجاوز حد الوقت المسموح به.
أن تكون اآلراء المقدمة مركزة ـ 

ولكن سهلة الفهم، قصيرة 
الجمل ولكن شاملة المعنى.

يشرح الميسر الفكرة العامة ـ 
للمناظرة، وهي طرح سؤال ويختار 

كل شخص بين وجهتين نظر، 
ويفكر لماذا يتبنى الفكرة التي 

قام بعرضها.
ثم يطرح على المشاركين األسئلة ـ 

اآلتية، وبعد كل سؤال يطلب 
اإلجابة بنعم أو ال وأن يعرض كل 
ممثل رأيه ويترك مساحة لتبادل 

وجهات النظر المختلفة، ثم بعد 
دقيقتين ينهي وقت المناقشة 

وينتقل إلى السؤال األخر: 
من أجل الحفاظ على بيئة أفضل ـ 

يجب أن يمتنع جميع األشخاص 



104

عن تناول اللحوم.
يجب على جميع الشركات دفع ـ 

غرامات لقيامهم بأعمال تلوث 
الطبيعة. 

يجب أن نتوقف عن ارتداء المالبس ـ 
التى تستخدم جلود طبيعية في 

التصنيع. 
لكي نحمي الطبيعة علينا أن ـ 

نعتمد على التكنولوجيا اعتماًدا 
كلًيا.

التنمية االقتصادية تتسبب في ـ 
وضع أعباء على البيئة. 

يحدث التغير المناخي بسبب ـ 
أفعال اإلنسان السيئة تجاه البيئة. 

لو كل فرد قام بأفعال صغيرة ـ 
ستكون البيئة أفضل بالتأكيد. 

البالستيك من المشاكل الكبيرة ـ 
التي تهدد العديد من الكائنات 

باالنقراض ويجب منع إنتاجه.
يجب منع استخدام الحيوانات في ـ 

تجارب صناعة األدوية.
يجب تخصيص أراضي ومساحات ـ 

شاسعة إلقامة محميات طبيعية.
يجب منع األكل المعدل وراثًيا.ـ 

  

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

احترام وجهات النظر المختلفة و ـ 
بناء جسور آمنة للتواصل. 

رؤى جديدة للمشاكل البيئية. ـ 
وعصف ذهني لوضع حلول لها 

معرفة القضايا الشائكة القائمة ـ 
بين البيئة و التنمية. 



الجلسة الرابعة 
تقييم األثر البيئي ونظم اإلدارة البيئية 
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الجلسة الرابعة 
تقييم األثر البيئي ونظم اإلدارة 

البيئية 

الهدف: معرفة أساسيات تقييم األثر 
البيئي وطرق اإلدارة البيئية.

المدة: 20 دقيقة.

السياق العام للجلسة: يذكر الميسر 
في هذه الجلسة قانون تقييم 

األثر البيئي وأنه من ضمن سياسات 
تطبيق التنمية المستدامة، حيث ينص 

هذا القانون على إجراء أي صاحب 
مشروع عملية تقييم األثر البيئي من 
خالل جهاز شئون البيئة وُتعتَمد من 

استشاريين وخبراء بيئيين لتقييم 
األضرار الناتجة عنه ويعمل هؤالء 

االستشاريون على وضع توصيات للحد 
من انتشار التلوث.



107

نشاط )تقييم األثر البيئي(

الهدف: معرفة أساسيات تقييم األثر 
البيئي. 

األدوات المستخدمة: ورق لكل 
مجموعة. 

المدة: 20 دقيقة.

شرح النشاط: 
يقسم الميسر المشاركين إلى ـ 

مجموعتين ويوزع حاالت ألنشطة 
تنموية وعمرانية مختلفة ويطلب 

منهم قراءة هذه الحالة بتمعن. 
يوزع نشاط المجموعة األولى وهو ـ 

مشروع تصنيع بسكوت.  
يوزع نشاط المجموعة الثانية وهو ـ 

مشروع مصنع غزل ونسيج. 
يطرح الميسر على المشاركين ـ 

األسئلة اآلتية: ما هو نوع المشروع 
)أ، ب، ج(؟ حيث ُيحَدد االختالف 

بناًء على اختيار مكان إقامة 
المشروع واستهالك الطاقة وإنتاج 

المخلفات.
يطلب الميسر من كل مجموعة ـ 

إجراء عملية تقييم األثر البيئي 
للمشروع. 

يطلب منهم جمع توصيات عما ـ 
سيقومون به عند تطبيق المشروع.

يوضح الميسر وجود مرحلتين في ـ 
أي مشروع أال وهم:

أوًلا مرحله اإلنشاء:ـ 
مثال في أغلب المشاريع الصناعية: ـ 
المواد الخام - مصادر الطاقة - ـ 

المخلفات الناتجة. 
التأثيرات البيئية لعملية اإلنشاء ـ 

)مثل تلوث الهواء بالغبار(.
الحل للتخفيف من حدة التلوث ـ 

)رش مياه أثناء تدفق الغبار 
لتخفيف آثاره(.

هل سُيعاد استخدام موارد البناء ـ 
مرة أخرى أم ال.

في حالة عدم استعمالها، هل ـ 
يوجد طرف ثالث للتخلص منها 

بطريقة آمنة أم ال.
ثانًيا مرحلة التشغيل:ـ 
التركيز على مصادر الطاقة ـ 

المستخدمة - المخلفات الناتجة 
عن العملية الصناعية - كيفية 

 الحد من الملوثات. 

https://docs.google.com/document/d/1ogQPxrijv1_CbewSkdvHnMCt0CCmXAO8l61NB8AKslk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HzGpiC6mtVaE5Yat3w4Q91z0kiMCI8Ie4teZTA7EEs8/edit?usp=sharing


108

مثال:ـ 

كيفية الحد من التلوثالتأثير أو التلوث الناتج عنهمصدر التلوث

المياه الناتجة عن العملية 
الصناعية أو مياه الصرف 

الصحي.

تلوث المياه نتيجة 
احتوائها على الكثير من 
المواد الكيميائيه الضارة.

معالجة المياه قبل 
صرفها في المسطح 

المائي.

الغازات المنبعثة من 
أدخنة المصانع.

تركيب فالتر على كل تلوث الهواء.
مدخنة ومراعاة االرتفاع 

المناسب لها لتخفيف من 
حدة الملوث.
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ثم بعد ذلك يتم متابعة ومراقبة 
العملية الصناعية والتأكد من طرق 

المعالجة عن طريق قياس الهواء 
وتحاليل المياه.

في نهايه هذا النشاط يؤكد الميسر 
عند القيام بأى نشاط اقتصادي على 

أهمية مراعاة تأثيره على البيئة وكيفية 
التخفيف من حدته لتحقيق التنمية 

 المستدامة. 

مخرجات النشاط: 
بعد االنتهاء من النشاط يصبح 
المشارك ُمِلًما بالنقاط التالية: 

معرفة مفهوم تقييم األثر البيئي.ـ 
تصنيف أنواع الصناعات وأضرارها. ـ 
تحديد عناصر الملوثات وتأثيرها و ـ 

كيفية الحد من دورها.



مراجع
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عن علم البيئة والنظم البيئية
/https://byjus.com/biology/ecosystem 

الئحة باهم التعريفات وكورس عن النظام البيئي والعالقات االيكولوجية من خان 
اكاديمي 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosys-
 )tems/a/what-is-an-ecosystem

موسوعة ناشيونال جيوغرافيك بعلوم البيئة
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/#:~:tex- 
t=Powered%20by-,An%20ecosystem%20is%20a%20geographic%20
area%20where%20plants%2C%20animals%2C%20and,%2C%20ani-

 ).mals%2C%20and%20other%20organisms
 BBC earth
 /https://www.bbcearth.com

منهج مؤسسة peace corps لتعليم العلوم البيئية
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/re-

source-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/
file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environ-

mental_Education_in_the_Schools.pdf 
 كورس ناشنوال جيوغرافيك عن التعليم البيئي

https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-fall-2020/ 
 home

موسوعة التنوع الحيوي
https://www.researchgate.net/publication/236733568_Encyclopedia_ 

 of_biodiversity
birtannica مقاالت مختلفة من موسوعة

 https://www.britannica.com/science/biodiversity 
محاضرات مفتوحة من HHMI يوتيوب

 https://www.youtube.com/user/biointeractive  

 https://byjus.com/biology/ecosystem/ 
 https://byjus.com/biology/ecosystem/ 
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/what-is-an-ecosystem)  
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/what-is-an-ecosystem)  
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/what-is-an-ecosystem)  
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/#:~:text=Powered%20by-,An%20ecosystem%20is%20a%20geographic%20area%20where%20plants%2C%20animals%2C%20and,%2C%20animals%2C%20and%20other%20organisms.)  
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/#:~:text=Powered%20by-,An%20ecosystem%20is%20a%20geographic%20area%20where%20plants%2C%20animals%2C%20and,%2C%20animals%2C%20and%20other%20organisms.)  
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/#:~:text=Powered%20by-,An%20ecosystem%20is%20a%20geographic%20area%20where%20plants%2C%20animals%2C%20and,%2C%20animals%2C%20and%20other%20organisms.)  
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/#:~:text=Powered%20by-,An%20ecosystem%20is%20a%20geographic%20area%20where%20plants%2C%20animals%2C%20and,%2C%20animals%2C%20and%20other%20organisms.)  
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/#:~:text=Powered%20by-,An%20ecosystem%20is%20a%20geographic%20area%20where%20plants%2C%20animals%2C%20and,%2C%20animals%2C%20and%20other%20organisms.)  
https://www.bbcearth.com/  
https://www.bbcearth.com/  
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/1861-m0075-environmental-education-in-the-community/file https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0044_Environmental_Education_in_the_Schools.pdf 
 https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-fall-2020/home  
 https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-fall-2020/home  
 https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-fall-2020/home  
 https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-fall-2020/home  
https://www.researchgate.net/publication/236733568_Encyclopedia_of_biodiversity
https://www.researchgate.net/publication/236733568_Encyclopedia_of_biodiversity
https://www.britannica.com/science/biodiversity 
https://www.britannica.com/science/biodiversity 
 https://www.youtube.com/user/biointeractive  
 https://www.youtube.com/user/biointeractive  
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شرح مبسط لقواعد العلوم البيئية
 https://fs.blog/2016/04/four-laws-of-ecology/ـ 
-https://www.researchgate.net/publication/43792098_Early_childـ 

hood_education_for_sustainability_why_it_matters_what_it_is_and_
how_whole_centre_action_research_and_systems_thinking_can_help

معضلة التنمية المستدامة
 -https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P501_USD_K3736-Deـ 

 mo/unit1/page_09.htm

الحركات البيئية واالجتماعية عالميا
 -http://www.environmentandsociety.org/arcadia/collection/global-enـ 

 vironmental-movements
https://radicalhopesyllabus.com/syllabi/#week11 ـ 

تقييم االثر البيئي
 -https://books.google.com.eg/books?id=uKcD4DwhzFـ 

4C&printsec=frontcover&dq=environmental+impact+assess-
ment+a+guide+to+best+professional+practices&hl=en&sa=X-

 &ved=2ahUKEwjQlq2z0oftAhViXhUIHRWvAjMQ6AEwAHoECAAQAg

Green political theory
https://books.google.com.eg/books?id=LLimSF81PSAC&dq=green+po-
litical+theory&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjnwePS0oftAhUwUhUIH-
 b7ABsQQ6AEwAnoECAQQAg

Debates about environment
 https://www.kialo.com/tags/Environment

 https://fs.blog/2016/04/four-laws-of-ecology/ 
 https://fs.blog/2016/04/four-laws-of-ecology/ 
https://www.researchgate.net/publication/43792098_Early_childhood_education_for_sustainability_why_it_matters_what_it_is_and_how_whole_centre_action_research_and_systems_thinking_can_help  
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مصادر خاصة بالمحاكاة

https://technologystudent.com/prddes1/biomimetic1.htmlـ 
-https://www.treehugger.com/amazing-examples-of-biomimicـ 

ry-4869336
https://www.ida2at.com/biomimicry-nature-school/ـ 
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https://arsco.org/article-detail-704-4-0ـ 
 https://arsco.org/article-detail-704-4-0ـ 

 بعض الفديوهات المقترحة للتعريف بعلم محاكاة الطبيعة:
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ural-disasters/resilience/resilience-overcoming-natural-disasters.html 
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http://www.freshvista.com/2016/natures-resilience-deals-change/ـ 
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 الئحة بأهّم بأسماء المجالت التخّصصية في هذا المجال:

 Bioinspiration & Biomimeticsـ 
 Journal of Bionic Engineeringـ 
  Journal of Biomimetics, Biomaterials, and Tissue Engineeringـ 

 الئحة بأهّم مراكز البحث المتخّصص في مجال المحاكاة:

 “مركز الهندسة المستوحاة من الطبيعة” في هارفرد.ـ 
 “معهد التصميم الطبيعي” في جامعة والية أريزونا.ـ 
 “مركز المواد المحاكية للطبيعة” في جامعة دوك.ـ 
 “مركز أبحاث محاكاة الطبيعة” في جامعة دوشيشا.ـ 
 “المركز السويدي لهندسة األلياف المحاكية للطبيعة” في المعهد الملكي ـ 

 للتكنولوجيا.
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 بإمكانك اكتشاف المثال الحي لهذه الفكرة الجديدة عبر الخطوات التالية
مقاالت و مواقع :

1. مقاالت ومواقع :
https://www.ida2at.com/biomimicry-nature-school/ـ 
https://biomimicry.org/biomimicry-examples/ـ 
https://biomimicry.net/ـ 
-https://www.cbsnews.com/news/biomimicry-turning-to-naـ 

ture-for-technological-solutions/?ftag=CNM-00-10aab6i&link-
Id=65535951&fbclid=IwAR2SquqgU01ur-P_4jpc4DHHQOBqL9A-

g3nMbrZ_FdzO3faV_fHVJNCmgw7g
 https://toolbox.biomimicry.org/references/reading-list/ـ 

 )معظم أسماء  الكتب الخاصة بعلم محاكاه الطبيعه(

https://toolbox.biomimicry.org/references/case-studies/ ـ 
 )نماذج خاصة بعلم محاكاة الطبيعة (ـ 

https://toolbox.biomimicry.org/references/business/ـ 
https://toolbox.biomimicry.org/references/biology-research/ـ 
 )مصادر للحصول على معلومات بيولوجيه (ـ 

2. فديوهات :
https://biomimicry.org/global-networks/ـ 
https://www.youtube.com/watch?v=sf4oW8OtaPYـ 
https://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_actionـ 
_https://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_s_surprisingـ 

lessons_from_nature_s_engineers
-https://www.ted.com/talks/robert_full_robots_inspired_by_cockـ 

roach_ingenuity
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