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)  العلوُم: )ظاهرةُ االحتباِس الحراريِّ
، أْو ظاهرةُ االحتراِر العالميِّ )Global Warming( أْو ظاهرةُ الدفيئِة )Greenhouse(، على أنّها ارتفاٌع في معّدِل  تُعّرُف ظاهرةُ االحتباِس الحراريِّ
درجِة حرارِة الهواِء الجّويِّ الموجوِد في الطبقِة السفلى مْن سطِح األرِض، وذلَك خالَل القرِن أِو القرنيِن الماضييِن، وتحدُث هِذِه الظاهرةُ عنَد حبِس أِو 

احتباِس حرارِة الشمِس في الغالِف الجويِّ لألرِض بعَد دخولِها إليِه، ما يرفُع درجةَ حرارِة األرِض ويجعلُها أكثَر دفئًا.
ما االحتباس الحراري؟

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: السابع الّصفُّ
نشاُط )12(: العمُل المناخيُّ  

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّيات الّلغة العربّيةالّلغة اإلنجليزّيةالعلوم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أصَف أهميةَ دوراِت بعِض الموادِّ )الكربوِن مثاًل(؛ الستدامِة األنظمِة البيئيِة.	 
أوضَح أثَر حدوِث خلٍل في هِذِه الدوراِت في األنظمِة البيئيِة.	 
أكّوَن جماًل تمثُل التراكيَب واألساليَب اللغويةَ الُمتعلَّمةَ.	 
أكتَب جماًل بسيطةً وفقراٍت بسيطةً لمواضيَع محددٍة وجمهوٍر محدٍد.	 
 - أمثَل البياناِت بالساِق والورقِة.	 

- أختبَر صحةَ فرضيةً باالعتماِد على بياناٍت معطاٍة.

أحتاُج إلى: قلٍم ودفتر

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

  

  

  

  

جسور التعلم
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الّشكل )٢(: ظاهرةُ االحتباِس الحراريِّ  الّشكل )١(: نسُب انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن مَن القطاعاِت المختلفِة

.   أستذكُر مَع أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي دورةَ غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن وأهميتَها للنظاِم البيئيِّ
يعدُّ غاُز ثاني أكسيِد الكربوِن والميثاُن وبخاُر الماِء مَن الغازاِت المسببِة لظاهرِة االحتباِس الحراريِّ )غازاِت الدفيئِة(. أستعيُن بالّشكلين الّسابقين إلجابِة األسئلِة اآلتيِة:

 أصُف أثَر زيادِة انبعاِث غازاِت الدفيئِة في ارتفاِع درجِة حرارِة سطِح األرِض.. 1
أناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في أسباِب زيادِة انبعاِث غازاِت الدفيئِة، خصوًصا غاَزي ثاني أكسيِد الكربوِن والميثاِن وأثَرهما في دورِة . 2

الكربوِن في الطبيعِة.

أشعة الشمس تصل األرض 
كضوء وحرارة وطاقة

ينعكس بعض الحرارة من سطح 
األرض وتعود مرة أخرى إلى الفضاء

يتم امتصاص بعض 
الحرارة من الغازات 
المسببة لالحتباس 
الحراري في الجو

تسخن األرض نتيجة لذلك

تبقى بعض الحرارة في الفضاء وال 
تصل إلى األرض توليد الكهرباء وإنتاج الماء

صناعة األلمنيوم

أخرى

النفايات

الزراعة

صناعة النفط والغاز
المواصالت

صناعة اإلسمنت
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3. أتخيُل نفسي صاحَب مشروٍع صديٍق للبيئِة، أستعيُن بالجدوِل اآلتي لتأسيِس هذا المشروِع وفَق معاييَر بيئيٍة تقلُل مِن انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن:

4.  أناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في أفكاري، ثمَّ أصمُم ُملَصقًا يوضُح فكرةَ المشروِع والمبدأَ الذي يقوُم عليِه للتقليِل مِن انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد 
الكربوِن.

5. أعرُض وزمالئي ُملصقاتِنا في معرٍض افتراضيٍّ باستخداِم برنامِج زووم بالتعاوِن مَع معلِمنا ومعلِم الحاسوِب، وندعو إليِه مديَر المدرسِة وأولياَء 
األموِر وبعَض المهتميَن في مجاِل المشاريِع الرياديِة لنتناقَش في مشاريِعنا.

 English: )Climate Action: Small Steps by Ordinary People(
Marimuthu Yoganathan, a bus conductor in India has handed out more than 300 thousand saplings so 

passengers can plant some green of their own. He started his eco-mission more than 30 years ago, by planting 
trees in his backyard and gifting saplings to passengers, bringing huge smiles to their faces. Now this conductor 
is a famous eco-warrior with three acres of land. He works daily and spends 40% of his salary planting and 
caring for his saplings. His goal is to plant more than a million across the region. Yoganathan’s gifting and 
growing nature proves that even a small effort can make the world a better place.

Source: Waste-Ed.
      1( I can define the following words and draw pictures to help me remember the definitions. 

    

2) Marimuthu, the bus conductor, is an example of a person who takes action against global warming/climate 
change. He takes very simple steps to fight against these bad changes that are happening to the environment. 

●  I can think of 2-3 steps, I can take to fight against climate change.
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
3( I can create a brochure that shows my family and community how humans are the reason for climate 
change. Below is a template you can copy in your notebook / paper.

2

تعليماٌت خاصةٌ بالنقِل والمواصالِتتعليماٌت خاصةٌ بالموظفيَن/ تسهيالٌت، معامالٌت، وغيُرهاشروطُ المبنى

Acreseco-missionsaplingsconductor



___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 اللّغةُالعربيّةُ: )المدرسةُ البيئيةُ( 
 أواًل: هْل سمْعَت مْن قبُل بالَعلَِم البيئيِّ األخضِر؟

 أبحُث في شبكِة اإلنترنتِّ عْن هذا العلِم وأشارُك معلوماتي مَع زمالئي وأفراِد أسرتي.
  ثانيًا: أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أكتُب أهمَّ المعلوماِت التي تعلْمتُها منهُ في صورِة نقاٍط في دفتري.
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    المدارُس البيئيةُ إحدى تطبيقاِت برنامِج التنميِة المستدامِة للجمعيِة، يسهُم برنامُج الجمعية الملكيِة لحمايِة البيئِة البحريِة في مقاومِة ظاهرِة االحتباِس 
، وممارسِة نمِط حياٍة بيئيٍة هادفٍة إلى إحداِث تغييٍر معرفيٍّ وسلوكيٍّ  . يُمنَُح لقُب المدرسِة البيئيِة للمدارِس التي تقوُم على مبادِئ التعلِم البيئيِّ الحراريِّ
تجاهَ البيئِة. تكمُن أهميةُ البرنامِج في رفِع الوعِي المرتبِط بعدٍد مَن الموضوعاِت، مثِل: الطاقِة، والنفاياِت، والتنوِع الحيويِّ وغيِرها، كما في تحقيِق 

وفرٍة ماليٍة مرتبطٍة بترشيِد الطاقِة والمياِه.
    بدأَ تطبيُق برنامِج المدارِس البيئيِة في األردنِّ عاَم 2009 بواقِع 15 مدرسةً، وقْد تطوَر البرنامُج، فأصبَح يشمُل عدًدا كبيًرا مَن المدارِس موزعةً 

في عدٍد مَن المحافظاِت.
    مَن األنشطِة المنجزِة في المدارِس البيئيِة، إنشاُء نظاِم حصاٍد مائيٍّ لجمِع مياِه األمطاِر واستخداِمها. باإلضافِة إلى إنشاِء وحداٍت لجمِع المياِه الرماديِة 
، مثُل تجميِع األوراِق المستهلكِة والتالفِة  ومعالجتِها، وربِط حدائِق المدارِس فيها عْن طريِق شبكِة ريٍّ بالتنقيِط. كما نُفَِّذْت أنشطةٌ تعكُس الجانَب البيئيَّ

وإعادِة تدويِرها. يسهُم المشروُع في تفعيِل دوِر الطلبِة لتحقيِق التنميِة المستدامِة وتعزيِز مبدأِ المسؤوليِة المجتمعيِة لديهْم. 

 ثالثًا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على دفتري إجاباٍت تاّمةً: 
 ثمَّ أناقُش مجموعةً مْن زمالئي أْو أفراَد أسرتي في إجابتي؛ لنثرَي أفكاَرنا ونطوَرها.

- برأيَِك: لماذا أنشأِت الجمعيةُ الملكيةُ لحمايِة البيئِة البحريِة هذا البرنامَج؟
؟ - كيَف يسهُم هذا البرنامُج في مقاومِة ظاهرِة االحتباِس الحراريِّ

- كيَف يؤدي ترشيُد الطاقِة والمياِه إلى وفرٍة ماليٍة؟
، يمكنُني تطبيقُها في مدرستي. - أفكُر بأنشطٍة بيئيٍة أخرى غيِر المذكورِة في النصِّ

- ما الممارساُت البيئيةُ التي مَن الممكِن نقلُها مَن البيئِة المدرسيِة إلى البيئِة المنزليِة للتطبيِق؟

 رابًعا: أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على دفتري، ثمَّ أعرُض إجابتي على زميلي ونتبادُل تقويَم إجاباتِنا.
-  أرتُب الكلماِت اآلتيةَ لتكويِن جمٍل مفيدٍة: أولئَك، البيئية، دعم، علينا، الذين، الطلبة، نفذوا، في مدارسهم، المشاريع.  

- أستخرُج مَن النصِّ كلمتيِن فيهما حرفاِن يُكتباِن وال يُنطقاِن: )ال الشمسيةُ – همزةُ وصٍل(.
. - أعرُب الكلماِت المكتوبةَ بخطٍّ غامٍق في النصِّ

- أكتُب العدَد في الجملتيِن اآلتيتيِن بالكلماِت:
- نفََّذ 9 طاّلٍب نشاطًا جماليًّا لتزييِن جدراِن المدرسِة بإشراف معلِّمهم.

- حصلَْت 5 مدارَس على لقِب )المدرسةُ الخضراُء( في مدينتي.

؟(  الّرياضيّاُت: )انبعاُث ثاني أكسيِد الكربوِن مْن وسائِل النقِل - ما الحلُّ
النقِل التي نستخدُمها في معّدِل انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد  النقِل مشكلةً؟ كيَف تؤثُر وسيلةُ  لماذا تُعدُّ انبعاثاُت غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن مْن وسائِل 

الكربوِن في دولتي وفي العالِم؟ 
مدارَس  طلبةُ  فيِه  شارَك  العالِم  حوَل  مدارَس  طلبةُ  نفَذهُ  مشروٍع  في 
، عملوا على حساِب المسافاِت التي يقطعونَها للوصوِل إلى  مَن األردنِّ
مدرستِهْم وحساِب كميِة غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن المنبعثِة عنَد استخداِمهْم 
على  الكميِة  تسجيِل  ثمَّ  المدرسِة،  إلى  للوصوِل  المختلفةَ  النقِل  وسائَل 

 . موقِع المشروِع على اإلنترنتِّ
وضَعْت إحدى المدارِس في األردنِّ الفرضيةَ اآلتيةَ: أكثُر مْن نصِف المدارِس المشاركِة مَن األردنِّ ستكوُن كميةُ غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن المنبعثةُ 

.80 g/km منها عنَد استخداِمهْم وسائَل النقِل تزيُد على
، كاَن مقداُر انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن )غرام لكلِّ كيلومتٍر( مْن 25 مدرسةً مشاركةً مَن األردنِّ  بالرجوِع إلى موقِع المشروِع على اإلنترنتِّ

في المشروِع كما يأتي:
73 ،74 ،69 ،64 ،90 ،91 ،63 ،82 ،68 ،88 ،67 ،75 ،61 ،69 ،80 ،91 ،67 ،73 ،86 ،94 ،67 ،71 ،78 ،89 ،91

 أمثُّل هِذِه البياناِت باستعماِل مخطِط الساِق والورقِة. 
 أكتُب استنتاجي حوَل الفرضيِة التي وضَعْتها إحدى المدارِس.

 أجُد الوسيطَ والمنواَل والمدى لهِذِه البياناِت.
  أفّكُر: هْل هناَك طرائُق أخرى يمكنُني تمثيُل هِذِه البياناِت بها؟ ما هَي؟ أيُّ الطرائِق أفضُل لتمثيِل هِذِه البياناِت؟ لماذا أعتقُد ذلَك؟

3



4

، وبقيةُ المدارِس في العالَِم المشاركِة في الحملِة.    أصوُغ فرضيةً متعلقةً بالبياناِت التي سجلَْتها مدارُس األردنِّ
بالرجوِع إلى موقِع: https://www.co2nnect.org/results/?vis=utslipp_delt أختبُر صحةَ هِذِه الفرضيِة.

 أناقُش زمالئي أْو أفراَد أسرتي في السؤاِل المطروِح في بدايِة نشاِط الرياضياِت ثمَّ أفكُر: كيَف أتوقُع اختالَف هِذِه النتائِج في جائحِة كورونا والتعلِم 
عْن بُْعٍد؟ أناقُش زمالئي وأفراَد أسرتي في ذلَك، وأبحُث في اإلنترنتِّ عْن حقائَق باألرقاِم متعلقٍة بانبعاِث ثاني أكسيِد الكربوِن في العالَِم في أثناِء الجائحِة. 
عنَد عودِة المدارِس: ما االقتراحاُت التي سأقدُمها للتقليِل مِن انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن نتيجةَ وسائِل النقِل؟ ما وسائُل المواصالِت التي أعتقُد أنهُ 

يمكُن لطالِب مدرستي استخداُمها للوصوِل إليها؟ ما األفكاُر التي يمكنُني تقديُمها ألصحاِب القراِر؟ 
 أفّكُر بمشروٍع مماثٍل يمكنُني  تنفيُذهُ مَع زمالئي ومعلميَّ ضمَن مدرستِنا والمدارِس األخرى في منطقتي؛ الستكشاِف انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد 

الكربوِن والتقليِل منهُ. 
يمكنُني معرفةُ المزيِد عْن فكرِة المشروِع السابِق ونتائِجِه عبَر الموقع اإللكترونيِّ اآلتي:

https://www.co2nnect.org/help_sheets/?op_id=617&amp;opt_id=98

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
العلوُم: يطوُر هذا النشاطُ لدى طفلي مهارةَ قراءِة األشكاِل وتحليلِها واستخالِص المعلوماِت منها، كما يساعُدهُ على ربِط المعرفِة بالحياِة، وينمي لديِه مهارةَ 
. يتيُح هذا النشاطُ  التفكيِر اإلبداعيِّ عبَر تخيِل نفِسِه صاحَب مشروٍع يضُع أسَسهُ وفَق معاييَر بيئيٍة ما يزيُد وعيَهُ البيئيَّ في مكافحِة ظاهرِة االحتباِس الحراريِّ

، ما يزيُد ثقتَهُ بنفِسِه فرًدا ُمؤثًِّرا في بيئتِِه ومجتمِعِه. لطفلي فرصةَ عرِض مشروِعِه والحديِث عنهُ أماَم الحضوِر في المعرِض االفتراضيِّ

. ِن األشخاِص العادييَن مِن اتخاِذ خطواٍت بسيطٍة للعمِل المناخيِّ اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تعلِم كيفيِة تمكُّ

اللّغةُ العربيّةُ: ينمي هذا النشاطُ الوعَي البيئيَّ لدى طفلي، وينمي لديِه مهاراِت الكتابِة والتفكيِر والبحِث، عبَر قراءِة نصٍّ يجيُب أسئلةَ تعقُبُهُ. كما ينمي لديِه 
مهاراٍت لغويةً تعلَمها سابقًا.

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تطبيِق تمثيِل البياناِت الذي تعلََّمهُ بطريقِة الساِق والورقِة، وصوِغ الفرضياِت واختباِرها استناًدا إلى البيانات. 
كما يعزُز هذا النشاطُ مَن الوعِي لدى طلبتي حوَل دوِرهْم في قضيِة التغيُِّر المناخيِّ واألعماِل التي يمكنُهْم تنفيُذها للمحافظِة على البيئِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 
 .)QR Code( بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

 العلوُم: ظاهرةُ االحتباِس الحراريِّ
الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي دوراِت بعِض الموادِّ في النظاِم البيئيِّ وأهميتَها في الحفاِظ على اتزانِِه، ثمَّ أوجهُ طفلي إلى قراءِة األشكاِل التوضيحيِة 
بتمعٍن؛ ُمستخلًِصا منها المعلوماِت التي يحتاُج إليها ثمَّ أناقُشهُ فيها. أستمُع ألفكاِرِه عِن المشروِع والمعاييِر البيئيِة التي سيعتمُدها في تأسيِسِه، ثمَّ أناقُشهُ 

ًزا أداَءهُ. ًما بعَض االقتراحاِت إْن ُوِجَدْت. أُلَبّي دعوةَ المدرسِة إلى حضوِر المعرِض االفتراضيِّ ُمعزِّ فيها ُمقدِّ

Climate Action: Small Steps by Ordinary People :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطّريقةُ: أقرأُ النصَّ مَع طفلي، ثمَّ أطلُب إليِه تحديَد الكلماِت، ثمَّ أدعُمهُ في التفكيِر في خطواٍت يمكنُهُ تنفيُذها للمحافظِة على البيئِة. سيصمُم طفلي 

ًحا فيِه أنَّ البشَر هْم سبُب التّغيُّر المناخّي.ِ.  منشوًرا ُموضِّ
 اللّغةُ العربيّةُ: المدرسةُ البيئيةُ

ِة األولى وأناقُشهُ فيها، ثمَّ أقرأُ مَعهُ النصَّ إْن أمكَن، وأناقُشهُ في فكرتِِه، وأوجهُهُ إلى حلِّ المهّماِت، ثمَّ  الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى البحِث عِن المهمَّ
أناقُشهُ في األفكاِر التي كتبَها. أتابُع تنفيَذهُ المهّماِت األخرى، وأقدُم لَهُ التغذيةَ الراجعةَ.

؟                 الّرياضيّاُت: انبعاُث ثاني أكسيِد الكربوِن مْن وسائِل النقِل - ما الحلُّ
لَْتها  الطّريقةُ: أساعُدهُ على الوصوِل إلى موقِع الحملِة اإللكترونيِّ )مشروُع حساِب انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن(؛ لمالحظِة البياناِت التي سجَّ

مدارُس أردنيةٌ وأخرى عالميةٌ. أناقُشهُ في رأيِِه في هِذِه القضيِة، وكيَف يعتقُد أنَّ لذلَك أثًرا في التغيُِّر المناخيِّ في العالَِم. 
في داللِة ذلَك، وفي  أناقُشهُ  ثمَّ   ، الجوِّ الكربوِن في  ثاني أكسيِد  انبعاِث غاِز  نَسِب  التقليِل مْن  بُْعٍد في  الجائحِة والتعلِم عْن  أثِر  أستمُع ألفكاِرِه حوَل 

االقتراحاِت التي يمكنُهُ طرُحها للتقليِل مِن انبعاِث غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن عنَد انتهاِء الجائحِة وعودِة المدارِس والحياِة إلى ما كانَْت عليِه.
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