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اإلشراف العام  :جورج كرزم

شكر وتقدير
يتقدم مركز العمل التنموي /معا ،والسفارة النيوزلندية –
أنقرة ،جبزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم يف إجناح هذا
العمل ،وإخراجه إىل النور ،من استشاريني و مؤسسات،
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بريك ،د .حممد الرمياوي ،أ.د .حممد سليم اشتية ،د .مراد
عوض اهلل.
واملربية البيئية:
ضحى املصري اليت زودتنا باألغاني البيئية وبالفيلم
الوثائقي البيئي ،من إنتاج مدارس الفرندز.
واملصمم الفين:
أشرف زريقي
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أهداف الدليل:

األهداف التفصيلية:
أوال :تزويد الطالب واملدرسني باملعارف والطرق واآلليات واملهارات املهنية والتطبيقية التقنية الالزمة ،من
أجل تشخيص الظواهر واملشاكل البيئية املختلفة وحلها ،وبالتالي التأثري يف البيئة على حنو إجيابي.
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اهلدف العام:
يهدف هذا الدليل الرتبوي البيئي التطبيقي ،إىل تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة املدارس يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،ومساعدتهم يف إطار نشاطاتهم التعليمية املنهجية والالمنهجية ،على التعلم عن أبرز القضايا
والظواهر واملشاكل البيئية املعاصرة ،واالهتمام بها ،وفهم كيفية تفاعل اإلنسان معها واعتماده على النظم
البيئية الطبيعية؛ وبالتالي ،تطوير مهارات تستند إىل التفكري الناقد ،من أجل حل املشاكل البيئية.
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يستهدف هذا الدليل الرتبوي البيئي اإلرشادي طالب املدارس ،وهو يتصل بواقع حياة الطالب واملشاكل
احلياتية والبيئية اليت يواجهها؛ مبعنى أن السمات األساسية للدليل تطبيقية ،حبيث ال يزود الطالب باملعلومة
البيئية النظرية فقط ،بل العمل أيضا على خلق الوعي املعريف والعملي لديه ،مبختلف اجلوانب واملشاكل
البيئية؛ وبالتالي االجتاه حنو حلها حال بنّاًء وخالقا.
ومبا أن العلوم البيئية ،هي يف جوهرها ،علوم تطبيقية ،فال بد ،إذن ،أن يكون التعليم البيئي تعليما تطبيقيا يستند
إىل التجارب العملية؛ لذا ،فإن الفلسفة الرتبوية – البيئية اليت تقف وراء هذا الدليل ،تتجسد يف تشجيع
الطالب على فهم أفضل للبيئة احمليطة بهم ،ومساعدتهم على حتديد املشاكل البيئية والتعرف عليها وحلها؛
وبالتالي الرتكيز على اجلوانب التطبيقية والعملية والبحثية املستندة إىل التفكري العلمي النقدي ،حيث يكون
للطالب دور قيادي يف توجيه عملية التعليم ،بينما يلعب املعلم دور امليَ َّسر واملشارك يف النقاش ويف البحث
ويف استخالص النتائج.
ويركز هذا الدليل ،بشكل مكثف ،النشاطات والتجارب العملية اليت وردت يف كتاب «الدليل املرجعي يف
الرتبية البيئية» الذي صدر عن مركز العمل التنموي عام  .2007لذا؛ فمن يرغب يف االستزادة من املعلومات
والتفاصيل اإلضافية ميكنه الرجوع إىل الدليل املرجعي الذي ُن ِس َخ نصه الكامل على قرص مدمج ()CD
مرفق مع هذا الدليل التطبيقي.
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ثانيا :تعريف الطالب واملدرسني باخلصوصية الفلسطينية البيئية ،وبالتالي مالمسة الواقع الفلسطيين املتغري
واملتطور ،األمر الذي يساهم يف إحداث التغيري املنشود يف سلوكيات األجيال القادمة ،مبا يضمن احلفاظ على
بيئتنا ،وحتقيق تنمية مستدامة ،ووطن نظيف بيئياً.

إرشادات حول استخدام الدليل:
يرتكز هذا الدليل على مبدأ «التعلم النشط» ،أو «التعلم من التجربة» .وقد ُع ِر َضت املادة من خالل عملية دمج
املعلومات واملعرفة النظرية بالنشاطات؛ أي أن عرض املعلومات النظرية يهدف إىل خدمة وتعزيز النشاطات،
وبالعكس.
ويستند الدليل يف معاجلته للمشاكل البيئية وحلها إىل املهارات املتضمنة يف النشاطات؛ فالدليل يركز أساسا
على املهارات واكتساب االجتاهات؛ كما أن استنتاج العديد من املفاهيم واملعلومات ،وبلورة األفكار األساسية
وتطويرها ،واستنباط الطرق والتقنيات املقرتحة ملعاجلة املشاكل البيئية وحلها ،تتم من خالل النشاطات.
احتلت النشاطات التطبيقية اجلماعية و  /أو الفردية حيزا كبريا من الدليل ،وتضمنت ،إمجاال :عنوان النشاط
وأهدافه احملددة واملواد واألدوات وخطوات العمل .أما فلسفة األمناط املتشابهة من النشاطات وأهدافها العامة،
وخطوات العمل العامة اليت تنطبق عليها إمجاال ،فتم إجيازها يف هذا اجلزء من الدليل (انظر الحقا).
وقد اشتملت بداية كل وحدة على خلفية نظرية عامة ومكثفة ،فضال عن مقدمة صغرية لكل فصل.
وتتنوع النشاطات ما بني دراسة حالة ،وعمل حبثي ،ولعب أدوار ،وجمموعات عمل ،وأوراق عمل ،ومناقشة نص،
ومشروع ميداني ،وزيارة ميدانية ،وغري ذلك.
وقد ُت ِرك هامش مرونة كبري فيما يتعلق باملستوى الصفي للنشاطات؛ أي أن املعلم هو الذي حيدد املستوى
الصفي للنشاطات ،حسب تقديراته ،وحسب املستوى العلمي واملعريف واملهاراتي للطالب.
فالنشاط الواحد يستهدف أكثر من مستوى صفي واحد ،إال أن طريقة طرحه وتطبيقه تكون مبستويات خمتلفة.
وقد صمم الدليل حبيث يكون املعلم والطالب هما هدف وحداته وفصوله املختلفة بشكل عام ،بينما يطبق
الطالب النشاطات الواردة يف إطار كل فصل.

ليل ا

يف هذا النشاط ،يوزع املعلم ،يف العادة ،نصا معينا على الطالب ،ليقرؤوه بإمعان؛ ومن ثم ،يدير املعلم ،أو طالب
فامليسر
معني ،نقاشا مفتوحا وحيويا بني الطالب .ويعترب دور املعلم أو الطالب ،يف تسهيل النقاش ،دورا حيوياِّ .
يشجع الطالب على النقاش ،ويعمل أيضا على تغذيته ببعض األفكار ،دون فرضها على الطالب .كما أنه يثري
بعض األسئلة.

 .2طرح أســئلة:

يعد هذا النشاط مزجيا من شرح املعلم وطرحه لألسئلة يف سياق الشرح .والرتكيز هنا يكون على طرح األسئلة،
نظرا ألهميتها يف حتقيق األهداف الرتبوية اهلامة السابقة الذكر .وقد ترتاوح األسئلة بني األسئلة االفرتاضية،
واألسئلة التأملية ،وأسئلة استخالص الرأي ،واألسئلة التوضيحية أو التلخيصية.
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أهداف النشاط:
•إثارة اهتمام الطلبة وتشجيعهم على التفكري.
•إتاحة الفرصة أمام الطالب للتفاعل والتواصل.
•الكشف عن مدى استعداد الطلبة وفهمهم.
•تزويد املعلم والطالب بتغذية راجعة.
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أهداف النشاط:
•إتاحة الفرصة للطالب يف أن يعربوا عن آرائهم.
•تشجيع الطالب على االخنراط النشط واملشاركة اإلجيابية يف التعلم.
ومن الضروري أن تتم املناقشة باستخدام بعض الصور واألشكال التوضيحية اليت ميكن تصويرها على
شفافيات ،أو حفظها يف الكمبيوتر؛ وبالتالي يتم عرضها بوساطة الشفافيات وجهاز عرض الشفافيات ،أو
الكمبيوتر وجهاز  .LCDوميكن االستعانة ببعض الصور واألشكال التوضيحية املوجودة يف صفحات الوحدات
املختلفة .أخريا ،يقوم أحد الطالب ،بتلخيص النقاش عند انتهائه.

لت
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 .1النقاش المفتوح:
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مالحظات حول أنماط النشاطات المختلفة

 .3مجموعات عمل:
أهداف النشاط:
•تعميق املعرفة املتصلة مبوضوع النشاط ،وتعزيز اإلدراك البيئي به ،وذلك بوساطة مجع معلومات من
مصادر خمتلفة (جمالت ،دوريات ،كتب ،إنرتنت ،خرباء...إخل).
•تنمية مهارة العمل يف جمموعات لدى الطلبة.
•إتاحة الفرصة لكل طالب باملشاركة.
•تعلم مهارة مجع املعلومات من مصادر ميدانية متعددة ،ومقارنتها باملراجع العلمية املوثقة ،وتصنيفها،
واختيار املعلومات املطلوبة وذات الصلة فقط.
•اكتساب الطالب مهارة عرض أفكارهم وأعماهلم أمام اآلخرين ،بوقت قصري وحمدد مسبقا.

مراحل عمل اجملموعات:

يقسم املعلم طالب الصف ،مسبقا ،إىل بضع جمموعات (كل جمموعة مكونة من حنو مخسة طالب أو ستة).
وذلك اختصارا للوقت .وتنتخب كل جمموعة منسقا وُم َق ِرراً هلا.
وتتلخص مهمات املنسق مبا يلي:
•تنظيم وإدارة نشاط اجملموعة ،بطريقة دميقراطية ،مع التأكد من مشاركة كل عضو يف نشاط اجملموعة.
•التأكد من التزام أعضاء اجملموعة باملهام املنوطة بهم ،فضال عن التزامهم بالوقت احملدد.
•التأكد من مشاركة املقرر يف كتابة التقرير النهائي للنشاط.
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أما مهمات املقرر فتتلخص مبا يلي:
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•تلخيص أهم النقاط املتعلقة بنشاط أعضاء اجملموعة .مع إبراز بعض النقاط البارزة واملثرية وإدخاهلا إىل
احلاسوب ،وطباعتها وتصويرها على شفافيات خاصة (مبساعدة املعلم أو املنسق) ،بهدف عرضها على
طالب الصف (بوساطة جهاز عرض الشفافيات) يف أثناء عرض عمل اجملموعة.
•عرض عمل اجملموعة أمام طالب الصف يف أثناء النقاش العام.
•إشراك أعضاء اجملموعة يف الرد على أية استفسارات ،بعد العرض.
وعلى املعلم أن يشرف بشكل عام على عمل اجملموعات ،وأن يتأكد من أنها تركز على اجملاالت املطلوبة وذات
الصلة.

أما مهمات ومراحل عمل اجملموعات ،فتتلخص بالتالي:

•يعرض املعلم على اللوح أو اللوحة القالبة ،املهمات واخليارات أو جماالت البحث املتعلقة بالنشاط.
ختتار كل جمموعة ما يناسبها.
•يواصل أفراد اجملموعة نشاطهم الذي قد يكون عبارة عن عملية حبث عن معلومات .وجتري اجملموعة

كي تكون األفكار املطروحة يف هذا النشاط شاملة ،حيبذ أال تكون اجملموعة صغرية .كما ّ
يفضل ،وبهدف إشراك
مجيع الطالب يف النقاش ،أال تكون اجملموعة كبرية .لذا ،حيبذ أن يرتاوح أعضاء اجملموعة بني  10و .14ويفضل
ختصيص حصتني متتاليتني هلذا النشاط.
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 .5العصف الذهني:
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أهداف النشاط:
يف هذا النشاط يزود اخلبري الطالب باملعرفة النظرية والعملية املتصلة ببعض اجلوانب اهلامة املتصلة مبوضوع
الزيارة .ويعمد الطالب إىل تسجيل املالحظات.
وإمجاال ،يساهم هذا النشاط يف إكساب الطالب معرفة وجتربة غنيتني ،وخمتلفتني عن اللتني لدى املعلم؛ وبالتالي
كسر احتمال اعتقاد الطالب أن املعلم حيتكر كامل املعرفة .واألمر األكثر أهمية هو ،عرض خربات إنسانية وحياتية
جديدة ومتنوعة على الطالب ،تساهم يف توسيع مداركهم إىل ما هو أبعد من نطاق املدرسة.
•إعطاء اخلبري يف اجلامعة أو مركز األحباث (أو اخلبري الضيف يف املدرسة) فرصة للتأثري العاطفي على
الطالب ،مما يعزز عملية تعلمهم.
•تغطية جزء مهم من املادة التعليمية ،يف لقاء واحد مكثف.
•منح الطالب فرصة ملناقشة اخلبري ،واالستفسار منه عن نقاط حمددة.
•جعل االتصال يف اجتاهني ،أي بني اخلبري والطالب يف آن معا.
* تعلم الطالب كيفية بلورة وتركيز وتوجيه األسئلة والتساؤالت العلمية ،وكتابة التقارير العلمية املوجزة واملكثفة.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

 .4زيارة لجامعة محلية أو مركز أبحاث ،أو دعوة خبير في مجال بيئي معين:

ا
ل
د
ل
ي
ل
ا
ل
ت
ط
ب
يقي في ا

عملية مقارنة بني املعلومات اليت مجعتها واملراجع العلمية املوثقة.
•يتابع منسق اجملموعة سري عمل أفراد جمموعته (باإلضافة إىل مشاركته يف النشاط) ،ويتفق معهم على
موعد حمدد (قبل احلصة املدرسية املعنية) إلنهاء عملهم.
•تسلم كل املواد اليت مجعها أعضاء اجملموعة إىل مقرر جمموعتهم .حيث يلخص األخري أهم املعلومات
اليت مجعها أعضاء اجملموعة .مع إبراز بعض النقاط اهلامة واملثرية وإدخاهلا إىل احلاسوب ،وطباعتها
وتصويرها على شفافيات خاصة (مبساعدة املعلم أو املنسق) ،بهدف عرضها على طالب الصف
(بوساطة جهاز عرض الشفافيات) يف أثناء عرض عمل اجملموعة.
•يف احلصة املدرسية املعنية ،تتاح الفرصة ملقرر كل جمموعة يف أن يعرض نتائج عمل جمموعته أمام طالب
الصف ،مع االستعانة بالشفافيات .ثم تتاح الفرصة لسائر طالب الصف يف أن يستفسروا.
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الدليل التطبيقي في التربية البيئية

أهداف النشاط:
حتفيز الطالب على توليد األفكار واإلبداع بسرعة؛ وبالتالي تشجيعهم على التفكري العلمي والبيئي السريع.
منح الطالب فرصة التعبري حبرية عن آرائهم.
جعل املشاركة فعالة من قبل غالبية الطالب.
عمل اجملموعات (يف إطار العصف الذهين):
قبل احلصة املعنية ببضعة أيام ،يقسم املعلم طالب الصف إىل ثالث جمموعات عمل ،أو أكثر (كل جمموعة
مكونة من حنو  14 – 10طالب).
كي يتمكن أعضاء اجملموعة ،يف أثناء جلسة العصف الذهين ،من عرض سريع لألفكار الصحيحة واملنطقية ،ال
بد أن يكتسبوا (قبل جلسة العصف الذهين) ،بعض املعرفة حول موضوعات العصف الذهين .وذلك من خالل
القراءة األولية السريعة يف مكتبة املدرسة ،أو يف إحدى املكتبات العامة أو اجلامعية ،أو اإلنرتنت.
قبل احلصة املدرسية املعنية (يف احلصة السابقة هلا مثال) ،وقبل انقسام اجملموعات للمناقشة ،وبهدف كسب
الوقت ،يشرح املعلم أسلوب العصف الذهين ومزاياه؛ ومن ثم ،يف احلصة املعنية ،جتتمع كل جمموعة على حدة،
وتنتخب منسقا هلا ليدير ويسهل عملية العصف الذهين .كما تنتخب اجملموعة أيضا مقررا هلا ،كي يعمل على
تسجيل األفكار على اللوح (أو اللوحة القالبة) ،وانتقاء أهم األفكار وأفضلها ،وتلخيص ذلك لعرضه الحقا
(يف احلصة التالية) ،باسم جمموعته ،أمام مجيع طالب الصف.
يقسم منسق اجملموعة املواضيع اليت سيتم نقاشها إىل بضعة بنود.
يبدأ املنسق بطرح موضوع أو سؤال على الطالب (حول البند األول) ويتيح الفرصة أمامهم كي يقرتحوا أكرب
عدد ممكن من األفكار ،حتى وإن بدا بعضها ضعيفا أو غريبا أو سخيفا .وحيرص املنسق على إشراك مجيع أعضاء
اجملموعة .بعد االنتهاء من البند األول ،يتم االنتقال إىل البند الثاني ،ومن ثم الثالث ،وهكذا .متوسط الفرتة
الزمنية لعملية مجع األفكار لكل بند جيب أال تزيد على  7 - 5دقائق .وميكن االستعانة باألسئلة والنقاط
املساعدة املقرتحة يف إطار النشاط.
يتوىل مقرر اجملموعة عملية تسجيل األفكار (املتعلقة بكل بند من البنود املختلفة) على اللوح ،أمام مجيع
الطالب ،دون أي تعليق أو مناقشة .ويواصل عملية التسجيل حتى تنتهي األفكار.
بعد االنتهاء من عملية مجع األفكار وتسجيلها حول كل بند على حدة ،يرجع املنسق إىل األفكار املطروحة ،ويبدأ
مناقشتها مع الطالب فكرة فكرة ،حتى يتوصل أعضاء اجملموعة إىل أفضل األفكار املناسبة للبند املطروح.
يف نهاية عملية العصف الذهين والنقاش ،يعمد مقرر اجملموعة إىل تسجيل األفكار النهائية املتفق عليها يف دفرت
النشاطات .ويعمل املقرر ،بعد الدوام املدرسي ،على تركيز األفكار وترتيبها وتوضيحها ،بالتعاون مع بعض
أعضاء اجملموعة ،كي تكون املادة جاهزة لعرضها أمام مجيع طالب الصف يف احلصة الالحقة.
* يف احلصة التالية ،تتاح الفرصة ملقرر كل جمموعة يف أن يعرض نتائج عمل جمموعته أمام طالب الصف،

ليل ا

يف هذا النشاط ،يكلف الطالب بإعداد دراسة بيئية (فردية) معينة ،وذلك خالل فرتة زمنية حمددة .وإلعداد هذه
الدراسة ،يستطيع الطالب االعتماد على مصادر معلومات متنوعة ،مثل األدبيات األجنبية والعربية املتعلقة
مبوضوع الدراسة (من مكتبة املدرسة أو املكتبات العامة واجلامعية ،أو اإلنرتنت ،أو مقابلة خرباء بيئيني،
وغري ذلك من مصادر املعلومات) .وحيبذ جدا أن يطعم الطالب دراسته ببعض الصور واخلرائط واألشكال
التوضيحية ،فضال عن تصوير بعض الصور واألشكال التوضيحية على شفافيات ،أو حفظها يف الكمبيوتر،
وذلك بهدف عرضها بوساطة الشفافيات (وجهاز عرض الشفافيات) ،أو بوساطة الكمبيوتر وجهاز .LCD
وقد يرتاوح حجم الدراسة بني  4إىل 10صفحات  ،) ( A4هوامش  2سم من اليمني واليسار ،ومن أعلى
وأسفل الصفحة .وقبل احلصة املعنية؛ على املعلم أن يتأكد من توافر جهاز عرض الشفافيات ،والكمبيوتر
وجهاز .LCD

نظرا لضيق الوقت (طول احلصة الواحدة حنو  45 - 40دقيقة) ،قد يتطلب عرض مجيع الطالب لدراساتهم
(مع نقاشها من قبل سائر الطالب) ،بضع حصص .لذا ،خيتار املعلم حنو  8طالب ،بوساطة القرعة ،ليعرضوا
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كيفية اختيار الطالب لعرض دراساتهم:
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أهداف النشاط:
•استقصاء موضوع بيئي خاليف ،وتقديم تقرير حوله.
•إكساب الطالب مهارات البحث العلمي يف اجملال البيئي.
•إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة عملية التعلم الذاتي وتوسيع دائرة اهتماماتهم.
•تعويد الطالب حتمل املسؤولية واالستقاللية ،من جهة ،والتعاون مع اآلخرين ،من جهة أخرى.
•تعلم مهارة مجع املعلومات من مصادر متعددة ،ومقارنتها باملراجع العلمية املوثقة ،وتصنيفها واختيار
املعلومات املطلوبة وذات الصلة فقط.
•مساعدة الطالب على الربط بني املشاريع ذات الطابع السياسي االسرتاتيجي واألبعاد البيئية.
•تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم؛ إذ على جمموعة من الطلبة (انظر الحقا كيفية اختيارهم) ،أن يعرضوا
أمام مجيع طالب الصف ،وبإجياز شديد ،أهم ما توصلوا إليه من نتائج والدفاع عنها .وذلك يف مدة
ال تتجاوز ثالث دقائق عرض ودقيقيت نقاش مع سائر الطالب .ويفضل أن يستعني الطالب ،يف أثناء
عرضه ،بالصور وباألشكال التوضيحية وباجلداول وبالرسوم البيانية.

لت
طبيقي في
التربية البيئية

 .6دراسة بيئية:

ا
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ا
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يقي في ا

(وذلك ملدة  5-4دقائق) .ثم تتاح الفرصة جلميع طالب الصف يف أن يستفسروا (ملدة حنو دقيقتني) .ومن
الضروري أن حيرص مقرر اجملموعة على إشراك أعضاء جمموعته يف الرد على االستفسارات.

دراساتهم ،الواحد تلو اآلخر (خالل حصة واحدة) ،وذلك يف مدة أقصاها  5دقائق مع النقاش ،للطالب الواحد.
ويهدف اختيار الطالب بالقرعة إىل منح الطالب الشعور بالعدل واملساواة ،وعدم التحيز يف اختيار الطالب.
التحضري لعملية االختيار يكون قبل احلصة املعنية ،من خالل كتابة أمساء مجيع طالب الصف على قصاصات
ورقية ،وثنيها جيدا .ويف احلصة املعنية ،يتم كل مرة اختيار طالب معني جديد ،بشكل عشوائي ،ليخلط
القصاصات جيدا وخيتار واحدة منها ،ويقرأ االسم الوارد فيها (اسم الطالب الذي سيعرض دراسته).

 .7لعب أدوار:

قبل بضعة أيام من موعد احلصة املدرسية ،خيتار املعلم ،على سبيل املثال ،ثالثة طالب ليتدربوا على أداء أدوار
متثيلية ،تهدف إىل توضيح أهمية اجملال احملدد قيد النقاش .اختيار الطالب قبل بضعة أيام من احلصة املعنية،
يهدف إىل إتاحة الفرصة الكافية للطالب ليتدربوا على أدوارهم ،بإشراف املعلم ،ومبساعدة بعض األفكار
املكتوبة حول موقف كل طالب يف أثناء لعب األدوار .ويف أثناء لعب األدوار ،ال بد أن ينتبه الطالب إىل نربة
صوته واحلركات املنسجمة مع طبيعة املوقف أو الفكرة اليت سينقلها.
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أهداف النشاط:
•تدريب الطالب على تنمية قدرته على مناقشة اآلخرين والتدليل على صحة أرائه والتعبري الصحيح
عن نفسه.
•مناقشة موضوع النشاط من زوايا متعددة.
• تشجيع الطالب على القراءة اإلضافية.
•وحيتاج هذا النشاط إىل ختطيط دقيق من قبل املعلم ،وقد حيتاج إىل حصة مدرسية كاملة.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

 .8مشروع ميداني:

تعد املشاريع اليت ينفذها الطالب ،خالل فرتة زمنية حمددة ،أحد أهم األساليب الفعالة يف التعلم النشط؛ حيث
يتم من خالهلا ترمجة املنهاج التعليمي ترمجة عملية بشكل تطبيقي ،من خالل مشاريع ذات صلة حبياة الطالب
ومعربة عن احتياجاتهم.
أهداف النشاط:
•تنمية روح املشاركة والتعاون مع اآلخرين.
•تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم؛ إذ قد تعرض اجملموعات ما توصلت إليه من نتائج أمام الصف ،والدفاع
عنها.
•اكتساب الطالب مهارات عرض أفكارهم وأعماهلم أمام اآلخرين والدفاع عنها.

يف هذا النشاط يزود املعلم الطالب مبوقف أو حالة معينة (حقيقية أو افرتاضية) ،وذلك على شكل نص مكتوب
أو فيلم وثائقي أو غري ذلك .ومن ثم حيلل الطالب األحداث والوقائع املتصلة باحلالة املعروضة ،ليتوصلوا إىل
تقييم احلالة والنتائج املرتتبة عليها.
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أهداف النشاط:
•توفري جمال واسع للمشاركة من جانب الطالب.
•تعزيز قدرات الطالب على قراءة وفهم النص الذي يعاجل مشكلة حمددة؛ وبالتالي اكتشاف األسباب
والعوامل املتعلقة بهذه املشكلة ،والتفتيش عن احللول اإلبداعية.
•توعية الطالب حول احتماالت وجود بضع تفسريات لنفس احلالة.
•تقوية قدرات الطالب على التحليل النقدي وإصدار األحكام واختاذ القرارات املستندة إىل البيانات
والوقائع.
•إتاحة الفرصة للطالب للمساهمة خبرباتهم وتبادل األفكار واملعلومات.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

 .9دراسة حالة:
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•مساعدة الطالب على الربط بني ما جيري داخل الصف وخارجه.
•إكساب الطالب مهارات التنظيم والتخطيط وإدارة الوقت.
•إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة التعلم الذاتي وتوسيع دائرة اهتماماتهم.
•إتاحة الفرصة لتبادل اخلربات والتعلم من اآلخرين (سواء بني الطالب أنفسهم ،أو بينهم وبني األهل
واألشخاص اجملربني).
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الوحدة األولى:

التنوع الحيوي

ل
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الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

خالل اخلمسمئة مليون سنة األخرية ومنذ العصر الكامربي ،شهدت األرض مخسة انقراضات ضخمة ،وانقراضاً
سادساً حصل يف بداية العصر الكامربي (قبل حنو  540مليون سنة) .وقد حصلت االنقراضات بسبب كوارث
طبيعية؛ أما االنقراض الذي تظهر بدايته اليوم فهو جيري بتدخل اإلنسان ،حيث يتمثل هذا االنقراض يف فقدان
أنواع كثرية من الكائنات احلية بسبب تأثريات النشاط البشري مبختلف أوجهه .واألمر املهم هو أن الرتميم
الطبيعي الذي حصل يف كل مرة كان يتطلب ماليني السنني .فمنذ ظهر اإلنسان على األرض مل يتسبب يف
ضرر للكائنات احلية ويدمرها كما فعل يف اخلمسني عا ٍماً األخرية .فاإلحصائيات تبني أن التوسع احلضري
اهلائل كان سبباً يف زوال  %52من األشجار الشبيهة بالنخل %32 ،من الربمائيات ،و %25من الصنوبريات.
وتظهر معطيات األمم املتحدة حول النظام الطبيعي أن  %47من مساحة األرض كانت مغطاة بالغابات ،بينما
اخنفضت هذه النسبة حالياً إىل  .%10ويبني تقرير أعده  1300عامل من حوالي  100بلد عام  2007أن زوال
أنواع احليوانات والنباتات يتم مبعدل  1000 - 100ضعف سرعة االنقراض الطبيعي .والسؤال هو :هل من
الصحيح أخالقياً إبادة أنواع كثرية من األحياء على األرض خالل بضعة عقود فقط ،يف حني أن الطبيعة ستحتاج
إىل ماليني السنني لرتميم وإصالح ما جيري إفساده؟
كما ُيطرح سؤال آخر وهو :إىل أي حد جيب أن يقلقنا تقلص التنوع احليوي؟ فقد شهدت األرض انقراضات
كارثية أكرب...يف احلقيقة جيب ألاّ نقلل من قدر االنقراض الذي جيري اآلن .فجميع علماء األحياء املهتمني بالتنوع
احليوي يتفقون على القول إننا إذا تابعنا تدمري بعض البيئات الطبيعية فإننا سوف نكون قد أبدنا نصف نباتات
وحيوانات الكوكب أو أكثر؛ وسيحل انقراض كبري خالل بضعة عقود ،يوازي يف كربه االنقراضات اليت وقعت
يف القدم.
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الوحدة األولى:

أهداف الوحدة
يتوقع منك بعد دراستك هلذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

 .1توضح املقصود بكل من:

أ .التنوع احليوي		.

		
د .تدهور األراضي.

ب .مهددات التنوع احليوي.
هـ .التصحر.

جـ .البستنة العضوية.

 .2تقرتح طرقاً للمحافظة على التنوع احليوي باشكاله املختلفة.

 .3حتدد آلية احلفاظ على احليوانات الربية.

 .4تصف طرق القيام بالبستنة العضوية.

 .5متيز بني النباتات الطبية وغريها من النباتات.

 .6تصف طرق العناية باالعشاب الطبية.

 .7تعطي أمثلة عن النباتات الطبية املستخدمة يف عالج بعض األمراض يف فلسطني وكيفية استخدامها.

 .8تبني أهمية املشتل املدرسي أو البييت ،ودوره يف البستنة املدرسية واملنزلية.
 .9توضح املقصود بالتعديل الوراثي وآثاره املستقبلية على التنوع احليوي.
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 .10تستنتج األبعاد االقتصادية واالجتماعية للتعديل الوراثي على اجملتمع احمللي والعاملي.
 .11تساهم عملياً يف نشر الوعي البيئي بأهمية التنوع احليوي واحملافظة عليه.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

ليل ا

نشاط 1:1:1

عجلة التنوع الحيوي

هدف النشاط :متييز مستويات التنوع احليوي الثالثة.

الشكل ( )1عجلة التنوع احليوي

19

الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

التنفيذ:
 .1شرح مستويات التنوع احليوي الثالث مع عرض صور توضيحية تظهر كل مستوى (مث ً
ال ،صنفان
من اخليار ،أو ساللتان من الكالب ،أو صنفان من التفاح لبيان التنوع على مستوى املورثات/
اجلينات .صورة فيل ومنلة تبني التنوع يف مستوى النوع .صور للبحار أو األنهر ،أو الصحاري أو
الغابات تبني التنوع يف مستوى األنظمة البيئية.
 .2قص الورق املقوى/الكرتون على شكل دوائر (املطلوب دائرتان)،
 .3رسم دائرة على الورق املقوى على بعد نصف سنتيمرت من احمليط
اخلارجي.
 .4تقسيم الدائرة إىل ثالثة قطاعات متساوية ،ويف كل قطاع يرسم
الطالب مستوى واحداً من التنوع احليوي (انظر الشكل رقم
 ،)1أو ميكن أن جيمعوا صوراً ممثلة ملستويات التنوع احليوي بدل
الرسم.
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املواد واألدوات املطلوبة:
ورق مقوى/كرتون ،مقص ،برغي وصمولة عدد ( 2أو ميكن االستعاضة عن ذلك بسلك) ،صمغ ،صور
كائنات حية وأنظمة بيئية.

لت
طبيقي في
التربية البيئية

يرى املختصون والعلماء أن آالفاً من األحياء تنقرض سنوياً ألسباب طبيعية وأخرى بشرية ،حيث يسعى املهتمون
بالبيئة من أفراد ومنظمات حملية ودولية إىل البحث عن حلول لوقف اإلضرار بالتنوع احليوي يف مستوى العامل ،وإجياد
سبل لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية ،بشكل يليب احتياجات الناس احلاليني دون املساس حبق األجيال القادمة يف
االنتفاع من هذه املوارد.
يف هذا الفصل سوف نتعرف إىل مفهوم التنوع احليوي ومستوياته وأهميته ،وكذلك إىل مهددات التنوع احليوي يف
املستويني العاملي واحمللي ،وكيفية املساهمة يف احلفاظ عليه.
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1

حماية التنوع الحيوي

 .5تقسم إحدى الورقتني إىل ثالثة قطاعات متساوية ويقص واحد منها ،بينما تبقى
الثانية كاملة ،كما هو موضح يف الشكل رقم (.)2
 .6عمل ثقب يف منتصف الورقتني/الكرتونتني ،ووضع برغي يف الكرتونة األوىل ثم
توضع الصمولة األوىل وتشد؛ ثم يتم إدخال الكرتونة الثانية وتوضع الصمولة
الثانية ،وتشد لدرجة تسمح بدوران الكرتونة الثانية.
 .7ندور الورقة/الكرتونة العلوية فيظهر لنا مستوى من مستويات التنوع احليوي.
بهذه الطريقة يقوم املعلم بتوضيح مفهوم مستويات التنوع احليوي

الشكل ()2

نشاط  2:1:1زيارات وأبحاث ميدانية
•يطلب من الطالب عمل أحباث حول األحراش واحملميات الطبيعية
يف فلسطني.
•يقوم الطالب بزيارة حممية طبيعية يف املنطقة القريبة.
•يتم تنظيم زيارات للحدائق النباتية املوجودة يف بعض مناطق
الضفة الغربية وقطاع غزة.
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نشاط 3:1:1

كائنات منقـــرضة

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

تتعرض بعض الكائنات احلية يف فلسطني إىل خطر االنقراض ،ألسباب
من صنع بشري ،وهناك كائنات انقرضت ً
فعال.
خطوات العمل:
 .1يقوم املعلم بإعداد قائمة بأمساء كائنات (نباتات وحيوانات) عاشت
يف فلسطني وانقرضت.
 .2يوزع املعلم أمساء هذه الكائنات على الطالب ،حبيث يأخذ كل طالب
اسم كائن من الكائنات املنقرضة.
 .3يطلب املعلم من كل طالب عمل اآلتي:
 .1البحث عن معلومات وصور هلذا الكائن الذي انقرض .
 .2حتديد إن كان هذا الكائن موجوداً يف السابق يف منطقة سكن
الطالب.

تبني هذه الصورة كيف تشق جذور
األشجار الصخور وتسمح بدخول املياه

الضبع املخطط املوجود يف بعض
مناطق األغوار

اقرأ النص اآلتي وأجب عن األسئلة اليت تليه
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.2
.3
.4
.5

بعد أن قرأت النص عرب عما تعنيه القصة لك.
حتدث عن أنشطة وقصص مشابهة يف منطقتك.
وِّثق هذه التجارب كتابًة وحاول أن تنشرها يف الصحافة.
اخرت عنواناً للنشاط مبيناً سبب االختيار.
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مصنع يبعد عدة كيلومرتات عن مكان
يف بلد بعيد عاش عامل بسيط يف مكان ريفي حيث كان يعمل يف
ٍ
بأرض جرداء .وخالل ذهابه
سكنه .كان هذا العامل يذهب إىل مكان عمله مشياً على قدميه عرب ٍ
طريق متر ٍ
وإيابه إىل مكان عمله كان يلتقط بذور بعض األشجار اليت مير بها يف حياته اليومية .خالل ذهابه وإيابه كان
حيمل بيده عصاً هلا رأس مدبب فيقوم بغرسها يف األرض لعمل ثقب صغري يضع فيه بذرة ،ويغلق الثقب
بقليل من الرتاب بوساطة العصا نفسها .كان يكرر العملية كلما سار عدة خطوات .بدأت البذور تنمو
فتشكلت حول الطريق منطقة مزروعة باألشجار .ويف كل عام كان يبتعد عن الطريق الرئيسي الذي كان
يسلكه ليدخل قلي ً
ال حنو الداخل ويستمر يف العملية .وما لبثت وبعد مرور عدة سنوات أن تشكلت غابة
حقيقية يف املنطقة على تلك األرض اليت كانت يوماً جرداء.
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مناقشــــة
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 .3مجع قصص وحكايات من كبار السن عن الكائن احلي املقصود.
 .4البحث يف أسباب انقراض الكائن الذي مساه املعلم للطالب .
 .5كتابة تصور عن التأثري احملتمل على البيئة النقراض ذاك الكائن.
 .6يعرض كل طالب نتائج حبثه أمام زمالئه ،وباإلمكان عمل نشرة أو كتيب أو جملة حائط تتضمن
نتائج حبث الطلبة.

2

الحيوانات البرية

لعبت احليوانات الربية منذ القدم ،وما تزال ،دوراً حيوياً يف توازن البيئة ،إذ تعترب احليوانات الربية ُم َك ِوناً أساسياً من
مكونات البيئة ،وتتكامل مع األجزاء األخرى فتؤثر فيها وتتأثر بها ،وانقراض نوع منها يؤثر على كامل السلسلة احليوية
ٍ
وميكن أن يهددها تهديداً حقيقياً؛ ويعترب وجود األنواع املختلفة من احلشرات والزواحف واحليوانات والطيور مؤشراً
على صحة البيئة وتوازن الطبيعة.
تتميز فلسطني ،مثل الكثري من البلدان األكرب مساحًة ،بتنوع بيئاتها ،بفعل االختالف الشديد يف املناخ والتضاريس
والرتبة؛ وقد ساعد ذلك على ظهور حيوانات متنوعة ذات احتياجات بيئية خمتلفة يف بقعة جغرافية حمدودة؛ وساهم أيضاً
يف هذا التنوع وقوع فلسطني بني ثالث قارات ،وحدودها اليت تتصل بثالثة حبار (البحر األبيض املتوسط ،والبحر
األمحر ،والبحر امليت) ،باإلضافة إىل حبرية طربية .غري أن مساحة فلسطني الصغرية واحملدودة والفواصل الطبيعية وتلك
اليت صنعها االحتالل ،وكذلك التغيريات اليت جتري على األرض ،جعلت النظام البيئي (ومنه احليوانات الربية) يف
فلسطني هشاً وحساساً للتغيري .ويف هذا اجلانب ينبغي االنتباه إىل أن عدد احليوانات الربية ،رغم تنوعها ،حمدود يف هذه
البقعة الصغرية من األرض ،مما يضعنا أمام مسؤولية احلفاظ على هذه األنواع من االنقراض؛ فقد أدى الصيد اجلائر،
إضافة إىل عوامل اخرى ،إىل انقراض بعض األنواع خالل العقود األخرية من الزمن.
سنحاول يف هذا الفصل التعرف إىل احلياة الربية وأهم احليوانات الربية اليت تعيش هنا واملخاطر اليت تتهددها ،وكيفية
املساهمة يف احلفاظ على األحياء الربية (غري النباتات).

نشاط  1:2:1نتائج انقراض كائن حي
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اخلطوات:

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

 .1نقرأ النص التالي:
تتميز إحدى القرى الفلسطينية بإنتاج احلبوب ومنها القمح ،الذي يستورد الفلسطينيون منه ما يزيد على
 %90من حاجتهم .وتعيش يف املنطقة الكثري من احليوانات الربية ،ومنها ما يتغذى على احملاصيل احلقلية
مثل فأر احلقل.
يف هذه القرية قرر األهالي القيام حبملة للقضاء على األفاعي (اليت تتغذى على الفئران وغريها) ،من منطلق أن
األفاعي خطرة ،وقد تقوم بلدغ البعض خاصة يف موسم احلصاد ،عندما يكون اجلو حاراً .بدأ األهالي االستعداد
للقضاء على األفاعي .قامت جلنة من األهالي بدراسة أفضل السبل للقضاء عليها ،ووضعت خطة العمل
وقررت أن تبدأ احلملة مع بداية الربيع ،عندما تبدأ احلرارة باالرتفاع فتبدأ األفاعي باخلروج من جحورها.
بدأت احلملة وشارك فيها معظم رجال البلدة ،وُقتل كل أفعى متت مشاهدته ،حتى عاد من الصعب
مشاهدة أفعى مهما كبرَُ حجمه أو ُ
صغر ،وكانت النتيجة القضاء شبه الكامل على األفاعي يف أراضي

يقوم املعلم والطلبة باالتصال بإحدى املؤسسات املختصة مبراقبة الطيور (مثل مركز
التعليم البيئي يف بيت جاال) ،ويطلبون منها تنظيم يوم عمل يف املدرسة أو يف منطقة
قريبة ملراقبة الطيور املنتشرة يف املنطقة والتعرف إليها ،وإذا أمكن تصويرها .كما يعمل
الطلبة مبساعدة املؤسسة املختصة على حتضري صناديق لتبين فيها الطيور أعشاشها

أول جمعية لحماية الحيوان

تنتشر اليوم يف العامل مجعيات خاصة حلماية احليوانات ،ومنها ما هو متخصص يف محاية نوع حمدد ،حيث
تنشط هذه اجلمعيات يف معظم دول العامل.
يف هذا النشاط ينقسم الطلبة إىل ثالث جمموعات.

اجملموعة الثانية :تبحث يف تاريخ تشكيل مجعيات الرفق باحليوان ،ومتى مت تشكيل أول مجعية من هذا
النوع ،وكيف تشكلت .تعد اجملموعة تقريرها اخلاص.
اجملموعة الثالثة :تبحث يف دور األديان يف احلفاظ على احليوانات ،وجتمع النصوص الدينية اخلاصة بذلك،
وتعد تقريراً.
بعد أن تنهي اجملموعات عملها تعرض كل جمموعة نتائج حبثها ،وتضع مقرتحاً عملياً للمساهمة يف احلفاظ
على احليوانات الربية يف فلسطني.
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اجملموعة األوىل :تبحث عن مجعيات مهتمة باحليوانات والطيور يف املنطقة وتقوم بزيارتها ،وتسجل تقريراً
عن أهداف ونشاطات اجلمعيات .ويف حال عدم وجود مثل هذه اجلمعيات يف املنطقة يقوم أعضاء اجملموعة
بالبحث عرب االنرتنت ,واالتصال باجلمعيات عرب وسيلة االتصال األنسب ،وعمل التقرير.
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ً
احتفاال خاصاً باملناسبة ومسّوا ذلك اليوم «يوم
القرية .فرح األهالي بالنتيجة اليت حققتها احلملة وأقاموا
القضاء على احلية».
 .2جنيب عن األسئلة التالية:
هل كان القرار بإبادة األفاعي صائباً؟ وهل ميكن أن تكون هناك آثار سلبية؟ وما هي؟
هل سيؤثر القضاء على األفاعي على دخل املزارعني الذي حيصلون عليه من زراعة القمح؟ كيف؟
لو كنت عضواً يف منظمة بيئية هل تقف مع القرار أم ضده؟ ملاذا؟
إذا كنت ضد القرار ،فكيف ستقنع أصحاب فكرة إبادة األفاعي بالعدول عن فكرتهم؟

نشاط 4:2:1

أثر الممارسات البشرية على الحياة البرية

اخلطوات:
 .1نقرأ النص التالي:
تقع قرية بيت فجار جنوب مدينة بيت حلم ،وتعترب منوذجاً حياً ملا
تحُ دثه صناعة احلجر من مشاكل بيئية وصحية.

24

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

تشتهر القرية بصناعة احلجر وقد أحرز األهالي تطورا ملحوظا يف
هذا اجملال ،وترافق مع هذا التقدم ظهور مواد كيماوية جديدة مل تعرفها
فتصاعد الغازات من حمركات معامل احلجر،
بيئة القرية من قبل.
ُ
وانتشار الغبار و”الروبة” الناجتة عن هذه املعامل ،وغري ذلك ،لوث
بيئة البلدة؛ وتسبب تراكم الغبار و”الروبة” يف تشكيل طبقات
مناشري احلجر تدمر األراضي اخلصبة
صلبة على سطح األرض أثرت على خواص الرتبة ،فأصبحت غري
والغطاء األخضر يف قرية بيت فجار
صاحلة للزراعة.
يصل عدد مناشري احلجر املنتشرة بشكل عشوائي يف البلدة إىل  145منشاراً ،معظمها مقامة على أراض
زراعية ،حمدثًة دماراً كبرياً لكل ما هو أخضر بسبب التخلص اخلاطئ من خملفاتها كالروبة ،اليت حتول
األرض من خضراء إىل بيضاء قاحلة غري قابلة للزراعة.
وحتولت األراضي الزراعية إىل مكب كبري ملخلفات صناعة احلجر ،واحنسر الغطاء النباتي وغاب لون
النباتات األخضر؛ ومعه اختفت احليوانات الربية مثل الغزال واألرنب والثعلب والضبع والنمس
والنسناس .ومع تدمري الرتبة الزراعية واحنسار الغطاء النباتي وهدير اآلالت الكبرية يف الليل والنهار،
بة والبوم والغراب واهلدهد وغريها.
اختفت الطيور الربية من بيئة القرية كالشنار والُقَرَّ

(عن ملحق البيئة والتنمية ،عدد )21

 .2بعد قراءة النص ينقسم الطلبة إىل ثالثة فرق:

الفريق األول يناقش كيف ميكن إقناع األهالي بالتقليل من األضرار اليت تلم ببيئة قريتهم.
الفريق الثاني يضع مقرتحاً لتطوير الغطاء النباتي وإعادة إحياء الرتبة الزراعية املتبقية يف أراضي
القرية
الفريق الثالث يضع تصوراً لكيفية مساعدة احليوانات والطيور الربية على العودة إىل بيئة القرية.

 .3يقود املعلم نقاشاً للمقرتحات

 .2يف الدرس التالي يتم تقسيم الطلبة إىل  3جمموعات
اجملموعة األوىل تكتب موضوعاً عن أثر اجلدار على احليوانات
الربية من خمتلف النواحي.

اجلدران العنصرية دمرت النظام البيئ
والغطاء األخضر والتنوع البيولوجي يف
الضفة الغربية.

 .3يرسل الطلبة رسالة بهذه االنتهاكات إىل املنظمات الدولية ذات العالقة.
نشاط 6:2:1

أبو العالء المعري
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له عليـك ُ
حق
وداوه إذا جرح

يف هذا النشاط يطلب املعلم من الطلبة البحث يف أقوال أبي العالء املعري ،من شعر ونثر ،اليت حددت
رؤية أبي العالء وعالقته بالكائنات احلية بوجه عام واحليوانات بوجه خاص.

الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

يعترب أبو العالء املعري واحداً من قدماء املدافعني عن احليوانات عامة ،وقد ورد يف أشعاره وأقواله الكثري
مما يدلل على رفضه إحلاق األذى باحليوان .ومل يكن أبو العالء وحده الذي كتب يف الرفق باحليوان ،فقد
قال أمحد شوقي:
ُ
			
خــــلق
احلــيوان
			
إن كل دعه يسرتح
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اجملموعة الثانية تبحث يف االتفاقيات اليت وقع عليها الكيان
ً
جدوال حيتوي
الصهيوني حول التنوع احليوي ومحاية البيئة .تعد
على :اسم االتفاقية ،سنة التوقيع ،ومقتطفات من هذه االتفاقيات
تسجلها يف العمود األخري ،وجمموعة تكتب ً
مقاال للمؤسسات
الدولية تفضح عدم التزام هذا الكيان باالتفاقيات اليت وقع عليها
وأوجه انتهاك البيئة اليت ينفذها على األرض.

ليل التطبيق
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ف
ي
ال
تر
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ة البيئية

اخلطوات:
 .1يقوم طلبة أحد الصفوف بزيارة ملوقع جدار الفصل العنصري
القريب من منطقة سكنهم للتعرف على الواقع الذي خلقه هذا
اجلدار واألضرار اليت أحلقها بالبيئة.
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نشاط  5:2:1زيارة ميدانية لجدار الفصل العنصري

3

تدهور األراضي وتصحرها

أدت املمارسات البشرية إىل تدهور مساحات واسعة من األراضي يف املستوى العاملي ،حيث أدى تدمري الغابات والرعي اجلائر
واإلدارة السيئة للرتبة الزراعية إىل تغيريات جذرية يف الغطاء الطبيعي على سطح الكرة األرضية .إن مثل هذا التدهور يف
األراضي يؤثر سلباً على حياة قرابة املليار إنسان حول العامل يقطنون يف حوالي مئة بلد ،معظمها من الدول النامية.
ً
أشكاال عدّة ،مثل التغريات الكيماوية واحليوية والتآكل بفعل التعرية الناجتة عن الرياح واألمطار.
يشمل تدهور الرتبة
ويقدر متوسط تآكل الرتبة يف السنة حوالي  50إىل  200كغم للدومن ،ويعتمد ذلك على نوع الرتبة ودرجة االحندار
وطبيعة عملية التآكل.
ويف املستوى العاملي يتعرض للتدهور ،مبعدالت خمتلفة ،ما يقارب العشرين مليار دومن وهو ما يساوي تقريباً  % 15من
مساحة اليابسة .و يقدر أن حوالي  25400مليون طن من املواد ُتفقد من سطح الرتبة كل عام بسبب التعرية .كما
يعترب تراجع خصوبة الرتبة أو اخلسارة الكلية لألرض الزراعية بسبب زيادة امللوحة أو القلوية ،من املشاكل العامة
على الصعيد العاملي.
يعاجل هذا الفصل مفهوم تدهور األراضي ،واآلثار الناجتة عنه وأسباب تدهور األراضي الفلسطينية احملتلة عام .1967
ويعاجل أيضاً مفهوم التصحر وأسبابه ومستوياته والبعد العاملي له ،وكذلك طرق احلد منه.
فما املقصود بتدهور األراضي؟
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تدهور األراضي يعين تدني القدرة اإلنتاجية للرتبة بشكل مؤقت أو فقدان هذه القدرة على اإلنتاج بشكل دائم .وتعترب
األساليب الزراعية احلالية أحد أهم أسباب تدهور الرتبة إضافة إىل عوامل أخرى ترد يف هذا الفصل.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

نشاط  1:3:1أثر السياسات االقتصادية في تدهور األراضي
اخلطـــوات:

 .1يكتب املعلم على اللوح ثالثة عناوين لبحث أثرها يف تدهور األراضي والعناوين هي:
* أثر سياسات دول الغرب يف تدهور الرتبة يف دول العامل الثالث.
* كيف تؤثر سياسات البنك الدولي يف تدهور األراضي.
* السياسة احمللية وأثرها على تدهور الرتبة.
 .2خيتار كل طالب موضوعاً ليبحث فيه ويعد تقريراً بذلك.

 .3حيدد املعلم حصة (أو أكثر إن لزم) ليعرض كل طالب أبرز النقاط اليت توصل
إليها خالل البحث.

يؤدي زحف الكتل األمسنتية (املباني)
وما يرافقها من شق الطرق إىل ضياع
الرتبة الزراعية وانتشار التصحر

خطوات العمل:
.1
.2
.3
.4
.5

يتم رسم اجلدول على ورق  A3أو ما يراه املعلم مناسباً.
يقسم الطلبة إىل ثالث جمموعات.
كل جمموعة تقوم بتعبئة األعمدة الفارغة حيث يتم حتديد وقت معني لالنتهاء من إكمال اجلدول.
بعد انتهاء الوقت احملدد تعرض كل جمموعة نتائجها وتعلقها على اللوح.
يتم رسم جدول آخر ُت َف ّر ُغ فيه نتائج اجملموعات بعد نقاشها واالتفاق عليها.

مالحظة :جيب أن تكون اإلجراءات التصحيحية سهلة وقابلة للتطبيق
السلوك

اإلسراف يف استهالك البالستيك والنايلون
األلعاب النارية يف املناطق احلرجية
قطع األشجار
إتالف األثاث املدرسي اخلشيب
شراء منتجات زراعية مت إنتاجها باستخدام الكيماويات
اإلسراف يف أكل اهلمربغر

(كل قطعة همربغر تستلزم قطع أشجار الغابة على مساحة  5مرت مربع

إهمال زراعة حديقة املنزل أو املدرسة

سكب الزيوت املستهلكة اخلاصة باحملركات عشوائياً
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استخدام الكيماويات الزراعية
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اإلسراف يف استهالك الورق

األثر

اإلجراء التصحيحي

ليل التطبيق
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ة البيئية

يف هذا النشاط يقوم الطلبة بالربط ما بني السلوك وأثره على تدهور األراضي يف هيئة جدول ،ثم يقرتح
الطلبة إجراءات تصحيحية.
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نشاط  2:3:1العالقة بين السلوك وتدهور األراضي.

نشاط  3:3:1أثر الغطاء النباتي في حفظ التربة ومنع تدهورها
املواد واألدوات
قنينتان من البالستيك سعة  2لرت .
تربة عليها نباتات نامية.
تربة دون نباتات.
صحنان شفافان جموفان .
ماء.
سكني.

خطـوات العمــــل:
.1
.2

.3
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.4
.5
.6
.7
.8

زراعة األشجار أي كان نوعها كفيلة باحلد
من تدهور الرتبة ومن التصحر

يتم قطع القنينتني على ارتفاع  5-6سم من القعر وعمل ثقوب كبرية يف قعرهما.
يق��وم الطلب��ة بإحضار قطعة من الرتاب عليها أعش��اب قد منت بكثافة (متثل ه��ذه القطعة األراضي
ذات الغطاء النباتي) ،وأخرى ال توجد عليها أعش��اب ( متثل األراضي اجلرداء أو اليت تعرضت للرعي
اجلائر).
توضع القطعة األوىل من الرتبة اليت عليها أعشاب نامية يف القنينة األوىل وتوضع القنينة يف الصحن
اجملوف.
توضع القطعة الثانية من الرتبة «القاحلة» يف القنينة األخرى وتوضع القنينة يف الصحن الثاني.
يبدأ أحد الطلبة بسكب املاء يف القنينة األوىل ،و يسكب طالب آخر املاء يف القنينة الثانية.
يراقب الطلبة تسرب الرتبة من الثقوب يف أسفل القنينتني .
يقوم الطلبة بتسجيل املالحظات.
بعد االنتهاء من التسجيل يدير املعلم نقاشاً مستعيناً بأسئلة مثل:

* أي صحن احتوى على كمية أكرب من الرتبة؟
* ملاذا خرجت إىل هذا الصحن مع املاء هذه الكمية من الرتبة؟
* هل يشبه ما جرى عملية اجنراف الرتبة؟
* ما هي العربة اليت ميكن استخالصها من هذه التجربة؟
* هل ميكن االستفادة منها يف الزراعة؟ وهل عمل غطاء من القش ميكن أن يساعد الرتبة يف شيء؟
(عن كتاب بني السماء واألرض ألندريا منال)

نشاط 5:3:1

* تربة.
* قش جاف أو أعشاب خضراء.

* ورق أبيض 1م 1م.

نشاط 6:3:1

زيــارة ميــدانية

يقوم املعلم بتنظيم زيارة إىل املناطق الشفا غورية ،للوقوف على ظاهرة التصحر الناجتة عن الرعي اجلائر،
والتقاط الصور اليت تبني مسارات األغنام اليت ترعى يف تلك املنطقة.
حياول الطلبة وضع حلول عملية ملواجهة تدهور األراضي يف تلك املنطقة مع احلفاظ على إمكانية استمرار
الرعي.
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خطوات العمل:
غط سطح الرتبة يف أحد الوعاءين بالعشب أو القش واترك اآلخر دون تغطية.
 .1ضع الرتبة يف الوعاءينِ ،
 .2ضع كل وعاء على ورقة بيضاء
 .3يقوم طالب وهو واقف بسكب املاء على الوعاء املغطى بالقش ،حبيث ينزل على شكل قطرات تشبه
قطرات املطر
 .4يقوم طالب آخر بسكب املاء ،على شكل قطرات كما فعل الطالب األول ،على الوعاء اآلخر ذي الرتبة
املكشوفة.
 .5سجل مالحظاتك وناقش احلالتني
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املواد واألدوات:
* وعاءان جموفان قلي ً
ال.
			
* ماء.

دور الغطاء النباتي في الحفاظ على التربة من االنجراف

ليل التطبيق
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اخلطـــوات:
 .1يقوم الطالب واملعلم بالتوجه إىل اجلهات الزراعية املختصة (وزارة الزراعة واملؤسسات واجلمعيات)
لطلب أشتال متنوعة ،من أجل زراعة مناطق خالية يف أماكن السكن (ساحات عامة ،شوارع ،مقابر،
داخل املدرسة ،واملؤسسات العامة).
 .2يتم تكوين جلنة من الطالب ملتابعة عملية التحضري للزراعة واالتصال باملؤسسات ،ومن ثم الحقاً
متابعة األشتال ورعايتها بعد الزراعة.
 .3يبحث الطلبة عن دور األشجار يف حفظ الرتبة ،وزيادة املخزون املائي يف الرتبة
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نشاط 4:3:1

نزرع ونخضر بلدنا

نشاط 7:3:1

زيارة ميـــدانية

معرض صور ورسومات حول االعتداءات على األراضي الزراعية.
خطوات العمـــل:

 .1يقسم الطلبة إىل جمموعتني:
* اجملموعة األوىل ـ جمموعة التصوير.
يقوم الطلبة يف هذه اجملموعة بتصوير مظاهر االعتداء على املناطق الزراعية ،وخباصة السهلية ،حيث
يتمدد البناء ألغراض السكن والصناعة والطرق على تلك املناطق.
* اجملموعة الثانية ـ جمموعة الرسم.
تقوم هذه اجملموعة بتجسيد أعمال االعتداء على األراضي الزراعية اخلصبة من خالل رسومات
متنوعة ،منها رسوم كريكاتورية.
 .2يبحث الطلبة عن تاريخ يوم التصحر العاملي.
 .3بعد االنتهاء من الرسم والتصوير ،يتم عمل معرض خاص مبناسبة يوم التصحر العاملي.

نشاط  8:3:1تقليد عملية موت التربة بسبب استخدام الكيماويات
تقليد عملية موت الرتبة (موت الكائنات احلية فيها) بسبب استخدام الكيماويات الزراعية.
30

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

اخلطــــوات
 .1يقوم الطلبة بأخذ مقدار دلوين من الرتاب من نفس املكان ،وتؤخذ الرتبة من منطقة طبيعية غري مزروعة
 .2ختلط الرتبة جيداً حتى تصبح متجانسة
 .3تقسم الكمية إىل قسمني متساويني:
* القسم األول يوضع يف حوض زراعي دون إجراء أي عملية.
* القسم الثاني يشوى داخل فرن حتى يصبح جافاً متاماً.
 .4تزرع شتلة من نبات البندورة يف كل دلو (جيب أن تكون النباتات متشابهة متاماً من حيث العمر
وظروف النمو والصنف) تتم مراقبة منو النباتات وتسجل املالحظات.
أسئلة مســاعدة:
* ملاذا؟
			
* أيهما كان منوه أفضل؟
* هل يشبه ما حدث يف الرتبة اليت ُشويت ما حيدث يف الزراعة املعتمدة على الكيماويات؟
* هل تستطيع من خالل هذا النشاط تفسري ظاهرة التصحر؟

ليل التطبيق
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يف عام  1900كان يف الواليات املتحدة  6,400,000مزرعة ،ومل تكن تستخدم املبيدات يف ذلك الوقت ،وكان ُيتَوقع أن
أقل من واحد من كل عشرة أشخاص من السكان ميكن أن يصاب بالسرطان .ويف العام  1960تقلص عدد املزارع إىل
 ،3,700,000واستخدم يف ذلك احلني  120ألف طن من املبيدات الكيماوية على املزروعات ،فأصبح واحد من كل
أربعة أمريكيني يحُ تمل إصابته بالسرطان.
يتزايد يف اآلونة األخرية انتشار أساليب الزراعة البيئية املعتمدة على الطرق الطبيعية يف اإلنتاج ،بعيداً عن استخدام
الكيماويات الزراعية اليت بدأت باالنتشار يف بدايات القرن العشرين ،وتسارعت وترية استخدامها بعد انتهاء احلرب
العاملية الثانية ،بتأثري دعاية قوية تستند إىل االّدعاء بقدرة املبيدات واألمسدة الكيماوية على توفري الغذاء لكل البشر،
على الرغم من أنه وحتى اليوم مل ينقص عدد الفقراء واجلوعى بل يزداد باستمرار .ويرجع االهتمام املتزايد باملنتجات
الزراعية اخلالية من الكيماويات (األمسدة واملبيدات) إىل زيادة األمراض اليت تصيب اإلنسان ،ويرى الكثريون أن سبب
ذلك يعود إىل دخول تلك الكيماويات إىل أجسامنا عرب تناول الغذاء امللوث ،فبتنا نسمع عن اإلصابة بأمراض كالفشل
الكلوي وتليف الكبد وأمراض السرطان والعقم وغريها من األمراض.
يف عام  ،1989قدرت منظمة الصحة العاملية أن هناك مليون حالة تسمم باملبيدات الكيماوية حتدث سنوياً يف العامل ،منها
عشرون ألف حالة تؤدي إىل املوت .واألطفال هم األكثر عرضة خلطر املبيدات الكيماوية؛ ذلك ألن املعايري (املشكوك
فيها من حيث املبدأ) ،اليت توضع حول املبيدات تتم دراستها وتأخذ بعني االعتبار الكبار ،دون األخذ يف االعتبار الوزن
األقل لألطفال.
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4

مفاهيم أساسية ونماذج في البستنة البيئية

األول :إلنتاج غذاء سليم يسهم يف احلفاظ على صحة الناس بعيداً عن األمراض واملشاكل الصحية.
الثاني :للحفاظ على البيئة والطبيعة املتوازنة ،اليت يفسدها اإلنسان عرب طرق اإلنتاج الزراعي اليت يتبعها بهدف حتقيق
الربح.
هلذا االعتبار وغريه من االعتبارات وجد بعض املزارعني أنفسهم أمام ضرورة التغيري يف األساليب الزراعية القائمة
على الكيماويات ،فبدأ التحول حنو الزراعات البيئية اليت حتمل مسميات ،مثل :الزراعة احليوية ،الزراعة البيئية ،الزراعة
ً
تداوال على الصعيد
قليلة مدخالت اإلنتاج اخلارجية ،الزراعة العضوية ،وغريها ،وأصبح اسم الزراعة العضوية األكثر
العاملي ،خاصة بعد تأسيس “االحتاد الدولي حلركات الزراعة العضوية”.

الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

من هنا أصبحت احلاجة ملحة لالهتمام والتوجه حنو طرق زراعة بعيداً عن استخدام امللوثات الكيماوية ،وذلك
لسببني:
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نشاط 1:4:1

زيــارة حقليــة

يقوم الطلبة بزيارة أحد احلقول املوجودة يف املنطقة للتعرف إىل األسلوب الزراعي املتبع يف تلك املنطقة،
ونقاش املزارع حول إجيابيات وسلبيات األسلوب املتبع.
بعض األسئلة املمكن التوجه بها للمزارع:
 .1هل تستخدم املبيدات واألمسدة الكيماوية يف الزراعة؟
 .2هل تعتقد أن هذه الكيماويات هلا آثار سلبية على الصحة والبيئة؟
 .3هل حتصل على إرشاد زراعي عن أساليب الزراعة الكيماوية؟
 .4هل تعتقد أن هناك بدي ً
ال عن األسلوب الكيماوي يف الزراعة؟
 .5ملاذا ال تتحول حنو الزراعة البديلة غري املعتمدة على الكيماويات؟
 .6ثم يتوجه الطالب بأسئلة ختاطب وجدان املزارع مثل :هل تزرع بأسلوب خمتلف خضاراً خاصة بك
وببيتك؟ هل تهمك صحتنا؟ إن كان جوابه نعم ،يسأله الطالب :كيف ميكنك أن تربهن عملياً
اهتمامك بنا كأطفال؟
يف نهاية الزيارة يعد كل طالب أبرز االستنتاجات اليت خرج بها من هذه الزيارة ،ويطرحها يف نقاش عام
داخل الصف.

نشاط  2:4:1كيفية دخول الزراعة الكيماوية المكثفة وأثرها
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اخلطـــوات:
 .1نقرأ النص التالي:

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

مع بداية احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام  1967والسيطرة على دوائر الزراعة ،بدأت وزارة
الزراعة اإلسرائيلية بعمل (مشاهدات زراعية) للمزارعني الفلسطينيني ،وزراعة اخلضار باستخدام
األمسدة الكيماوية؛ كانت النتائج «مبهرة» بالنسبة للمزارعني ،ومت الرتويج هلذه النتائج بني املزارعني.
تبع ذلك توزيع األمسدة جماناً؛ وبعد أن اعتاد البعض استخدام األمسدة بدأ «توزيعها» بنصف الثمن ،وحني
زاد ارتباط املزارعني بها أصبحوا يشرتونها من املصانع اإلسرائيلية بتكلفتها احلقيقية ــ توقف الدعم!
وبنفس الطريقة بدأت عملية إدخال املبيدات الكيماوية وأصناف اخلضار املهجنة وغريها.

(صحيح أن بعض األمسدة والقليل جداً من املبيدات كانت تستخدم وإن على نطاق ضيق قبل االحتالل،
ولكن املوضوع اختلف مع بداية االحتالل من حيث الرتويج واهلدف).

ليل التطبيق
ي
ف
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تر
بي
ة البيئية

واقع احلال يقول غري ذلك ،فقد أصبح املزارع فريسة الديون يف معظم
احلاالت ،فاعتماده يف تزايد متواصل على الكيماويات باهظة الثمن واليت
ترتفع أسعارها باستمرار ،وهامش الربح عنده يف تناقص ،واألهم أنه
أصبح عرضة ملخاطر كبرية بسبب تلك الكيماويات؛ الحتماالت اإلصابة
العالية باألمراض اخلطرية الناجتة عن استخدامه للكيماويات.

تعليم أساليب الزراعة البيتية للمزارعني
جينبهم احتيال شركات الكيماويات

* هل من اجملدي االستمرار يف هذا النهج الزراعي؟
* هل تضمن هذه األساليب الزراعية استدامة الزراعة؟
* ما البديل عن ذلك؟
* ما هو دورنا يف مواجهة هذه احلرب الكيماوية اليت تشن على املزارع واملستهلك
والبيئة؟
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 .2بعد قراءة النص حناول اإلجابة عن األسئلة التالية:
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الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

أما فيما يتعلق بالزراعة والبيئة فإن ما يتم استخدامه من كيماويات حيدث أفدح
األضرار بالرتبة خاصة ،والتنوع احليوي والبيئة وتلويث املياه اجلوفية بشكل عام؛
حيث يؤدي االستخدام املتزايد للكيماويات إىل قتل الكائنات احلية املوجودة يف
الرتبة واليت تقوم بتحليل املادة العضوية ،وتسهم يف التوازن البيئي داخل الرتبة؛
ومن هنا تبدأ عملية تدمري للرتبة وتراجع يف خصوبتها ونقص املادة العضوية فيها،
والنتيجة أن تصبح الرتبة عالية احلساسية لألمراض وبالتالي غري صاحلة للزراعة.
(ميكن التأكد من ذلك من خالل زيارة مزارعي البيوت البالستيكية الذين اضطروا
لنقل بيوتهم البالستيكية إىل أماكن جديدة بعد أن مل يعد مبقدورهم االستمرار يف
الزراعة يف األماكن القدمية ،بسبب انتشار أمراض مستعصية داخل الرتبة ،مل تعد
تنفع معها املبيدات).
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بهذه الطريقة بدأت عملية افرتاس املزارع الفلسطيين عن طريق
الشركات اإلسرائيلية ،فأصبح أسرياً ،فماذا كان أثر ذلك على املزارع
وعلى أرضه وعلى الزراعة والبيئة الفلسطينية؟ هل حتسن وضع املزارع،
وهل انتعشت أرباحه؟

نشاط 3:4:1

.1نقرأ القصة التالية:
ً
يوم من األيام
يعقوب مواطن لبناني عاش جزءا من حياته خارج لبنان ،ويف ٍ
قرر العودة إىل بلده لبنان؛ وحني عاد إىل بلدته يف البقاع اللبناني بدأ العمل يف
الزراعة ،حيث كانت عنده مساحة كافية من األرض ليقيم عليها مزرعته .بدأ
يعقوب الزراعة باالعتماد على الكيماويات الزراعية؛ ويف يوم من األيام أفاق يف
املستشفى بعد أن كان يف غيبوبة استمرت عدة أيام .كان سبب ذلك استخدامه
برميل لتخمري النفايات املنزلية
ألحد املبيدات يف رش مزروعاته.
ً
سؤاال :إذا كنت أنا الذي يعرف
يف أثناء تواجده يف املستشفى طرح على نفسه
خماطر املبيدات وبعد أن اختذت االحتياطات يف أثناء عملية الرش وصلت إىل هذا الوضع اخلطري ،فماذا ميكن
أن حيصل للناس الذين يتناولون هذه املنتجات املرشوشة؟ وماذا ميكن أن حيصل لألطفال الذين يتغذون على
آمن للجميع ،وأدرك أنه ال بد أن يبحث عن طريق
مثل هذا الغذاء؟ هنا أدرك أن هذا األسلوب الزراعي غري ٍ
بديل وآمن يف الزراعة.
بعد أن خرج من املستشفى بدأ يبحث عن هذا الطريق البديل ،ووصل إىل األساليب الزراعية البيئية
والزراعة العضوية بدل تلك الزراعة الكيماوية اليت كان ميارسها.
فبدأ بتغيري أسلوبه ليكون بذلك أول مزارع عضوي يف لبنان وغريه من البلدان العربية .بدأ بتحويل
مزرعته إىل مزرعة بيئية تعتمد على الزراعة العضوية ،وبدأ بتسويق إنتاجه مباشرة إىل املستهلكني ،الذين
بدأ عددهم بالتزايد.
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 .2ماهي العربة املستفادة من القصة؟
* اكتب عنواناً مناسباً للقصة.
* احبث عن مناذج حملية ملزارعني قرروا وقاموا بالتحول من الزراعة الكيماوية إىل الزراعة العضوية،
وقم بتسجيل هذه التجارب.
* ضع خطة لتشجيع املزارعني يف املنطقة والتعاون معهم للتحول للزراعة العضوية.

نشاط  4:4:1التعرف إلى إنتاج المبيدات الطبيعية
اخلطـــوات:
 .1ينقسم الطلبة إىل جمموعات.
 .2تقوم كل جمموعة بالبحث عن طرق تصنيع ملبيدات طبيعية من خالل االنرتنت أو املؤلفات الزراعية
املختصة (االستعانة بكتاب “الكيماويات الزراعية واحلرب القذرة” للباحث جورج كرزم) وختتار
واحدة من الطرق وتكتب كل ما يتعلق بها.

اهلـــدف :التعرف على طريقة إنبات البذور الغنية باملعادن والفيتامينات
واليخضور/الكلوروفيل.

تنبيت البذور للحصول على غذاء
ذي قيمة عالية
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الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

اخلطـــوات:
 .1نأخذ ملعقة كبرية من البذور الصغرية (كالفجل واحللبة واخلس وغريها) ،أو نصف فنجان من البذور
الكبرية؛ وبإمكاننا جتربة خليط من حبوب العدس واحلمص والفاصوليا ،أو بذور احللبة والفجل.
 .2ننقع البذور الصغرية مدة  5 – 4ساعات ،أما حبوب القمح واحلبوب الكبرية األخرى فتنقع  15ساعة.
 .3نقوم برتشيح البذور من املاء بشكل تام بعد عملية النقع ،ومن ثم ترك املرطبنات مائلة بزاوية ،ْ45
مع التأكد بأن الشريط املنخلي نظيف ،حبيث يتاح اجملال حلركة اهلواء .تعترب عملية غسل البذور برفق
مرتني ،يوميا ،أمرا هاما للتخلص من خملفات البذور النامية.
 .4يف األيام الثالثة أو األربعة األوىل ،يفضل حفظ البذور النامية يف مكان معتم ودافئ كاخلزانة مع تهوية
جيدة.
 .5يف حنو اليوم الرابع ،نسكب البذور (النامية) من املرطبان يف مصفاة ،ومن ثم نالمسها برفق ببعض املاء،
للتخلص من بقايا القشور اليت ،إذا ما بقيت ،فرمبا تتسبب يف تلف البذور أو نشوء رائحة كريهة عنها.
 .6نعيد البذور النظيفة واجلافة إىل املرطبان؛ ويف هذه املرحلة ،بإمكاننا ترك البذور (النامية) حتت ضوء الشمس
لفرتة قصرية لتكوين الكلوروفيل يف األوراق ،فضال عن متابعة عملية غسلها برفق مرتني يوميا.
 .7بإمكاننا تناول اجملموع اخلضري ألشتال العدس ،احلمص ،الفول والفاصوليا مباشرة ،وذلك حينما
يكون اجملموع اخلضري قصريا وحلوا ،علما بأن اجملموع اخلضري يصبح ليفيا وعسري املضغ ،إذا ما
تركت األشتال فرتة زمنية طويلة.
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املواد واألدوات :مرطبانات بالستيكية مضادة لألكسدة أو زجاجية كبرية.
أشرطة منخلية نظيفة (أو قطع قماشية مثقبة ومرنة) .ملعقة كبرية من بعض
أصناف البذور الصغرية (كالفجل واحللبة واخلس وغريها) ،أو/و نصف
فنجان من كل من البذور األكرب (عدس ،محص ،فاصوليا ،قمح وغريها).
غربال أو مصفاة.
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نشاط 5:4:1

طريقة إنبات البذور الغنية بالمعادن والفيتامينات
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 .3حتضر كل جمموعة املواد املطلوبة لتصنيع املبيد إىل الصف يف يوم متفق عليه.
 .4تقوم كل جمموعة بتحضري املبيد وتنقل لباقي الطالب املعلومات اخلاصة به ،واملتعلقة بكيفية التحضري
واحلفظ واالستعمال .
 .5باإلمكان القيام بتجربة للمبيد على اآلفات املختص بعالجها

5

األعشاب الطبية والغذائية
بديال لألدوية الكيماوية

تزرع معظم األعشاب ألهداف طبية عالجية ،أو غذائية .ويهدف البعض من زراعة األعشاب ،إىل االستفادة من رائحتها
العطرية أو استخدامها كنباتات للزينة ،أو كنباتات مرتافقة مع حماصيل أخرى ،أو يف توفري مصدر لغذاء النحل.
سنتعرف يف هذا الفصل ،إىل األعشاب الطبية ،وكيف ميكننا أن نستفيد منها يف معاجلة أمراضنا والعناية بأجسامنا ،أو
كمصدر هام لطعامنا .وسنوضح أيضا ،املبادئ والتقنيات األساسية املتعلقة بزراعة األعشاب والعناية بها وجنيها وختزينها
واستعماهلا .كما سنتعرف إىل بعض احلدائق النباتية الفلسطينية اليت حتوي بداخلها تشكيلة مجيلة من األعشاب الطبية.
نشاط 1:5:1

نقــاش مفتوح

لنقرأ النص التالي حول جتربة ذاتية ألسرة فلسطينية تقطن يف حيفا ،ولنجب عن األسئلة اليت تلي النص:
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كان جمد ،منذ الرابعة من عمره ،يعاني من التهاب مزمن يف اللوزتني (أو ما يسمى أحيانا بالتهاب احلنجرة)،
إذ كان يصاب بهذا االلتهاب مخس أو ست مرات سنويا ،صيفا وشتاًء ،مع ما يرافقه من عملية ابتالع مؤملة،
فقدان الشهية للطعام ،إرهاق عام ،قشعريرة وبرد ودرجة حرارة مرتفعة ْ(39-40م) ،ووجع يف غدد الرقبة ويف
زاوية الفك ،باإلضافة إىل أنف مزكوم .ويف كل مرة كان أحد والديه يأخذه إىل طبيب العائلة ،أو إىل طبيب
األنف واألذن واحلنجرة ،اللذين كانا يسارعان إىل إعطائه مضادات حيوية ( )antibioticsمثل “البنسلني”
ومشتقاته .وبالرغم من «عالج» الطبيب الكيماوي ،كان االلتهاب لدى جمد يدوم باملتوسط حنو مخسة إىل ستة
أيام ،ليعود ثانية بعد شهر ونصف – شهرين ،وهكذا .وحني بلغ جمد السادسة من عمره ازداد عدد إصاباته
السنوية ،إذ أصبح يصاب بني سبع مرات إىل مثان سنويا! ومن املعروف ،طبيا ،أن العامل املسبب هلذا النوع
من االلتهاب قد يكون بكترييا من نوع “سرتبتوكوكاي”.
لكن ،يف معظم احلاالت ،سبب التهاب اللوزتني فريوسات غري حساسة جتاه املضادات احليوية؛ وبالتالي فإن
الوصفات الطبية الكيماوية (املضادات احليوية) ال فائدة منها ،بل هي تؤدي إىل زيادة مقاومة الفريوسات هلذه
املضادات ،نتيجة استعماهلا املفرط؛ مبعنى ،أن املضادات احليوية قد تقتل فقط البكترييا ،أما إذا كان الفريوس
هو سبب االلتهاب ،فإن املضادات تكون غري جمدية.
ويف حالة جمد ،وبالرغم من أن الفريوس كان غالبا هو املسبب اللتهاب لوزتيه ،إال أن الطبيب كان ،يف كل
مرة ،يصف له عالج “البنسلني” ،دون جدوى ،ألن الفريوس كان خيتفي فرتة قصرية وسرعان ما يظهر ثانية
بعد حنو شهرين.
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واصل جمد هذا العالج الصباحي اليومي ،رغما عنه ،ألن طعمه كريه ،إال أن والديه أقنعاه بأن مواظبته على
العالج ،ولو مع بعض املعاناة ،ستجعله يشفى نهائيا من االلتهاب املزمن للوزتني ،وإىل األبد ،وسيشعر عندها
بالفرح والسعادة ،وال يضطر كل شهر أو شهرين ،التغيب عن مدرسته مدة يومني أو ثالثة أيام.
بعد أربعني يوما ،أنهى جمد العالج بالبصل .ومضى الشهر تلو اآلخر ،دون أن يصاب بااللتهاب اللعني.
اجلدير بالذكر ،أن عمر جمد حاليا ثالثة عشر عاما .ومنذ أن عوجل بالبصل ،أي منذ كان عمره سبع سنوات،
وحتى اليوم ،مل يصب بالتهاب اللوزتني إال نادرا (مرة كل سنة أو سنتني) ،ورمبا تأتيه اإلصابة خفيفة ،باملقارنة
مع اإلصابة احلادة قبل العالج املكثف بالبصل!
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•يفرم البصل يوميا ،يف املساء ،وخيلط مع السكر الفضي الناعم (خيلط السكر الفضي مع البصل لتخفيف
طعم األخري احلاد ،وأيضا لكونه يعمل على تطرية احللق).
•يف الصباح ،يعصر اخلليط ،مبا يكفي لتعبئة فنجان قهوة .وذلك بوضع اخلليط يف مصفاة ،والضغط عليه
بإصبع اإلبهام أو مبلعقة .فنحصل على العصري املطلوب الذي دأب جمد على شربه كل صباح ،حاملا ينهض
من فراشه ،وقبل وجبة اإلفطار (“على الريق”).
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وعندما بلغ جمد السابعة من عمره ،أي بعد حنو أربع سنوات من معاناته املتواصلة من التهاب
اللوزتني ،أخرب طبيب العائلة والديه بأن احلل الطيب األمثل جملد يكمن يف استئصال اللوزتني!
مل يقتنع والدا جمد بهذا احلل «السحري» ،فاجتها إىل طبيب جديد لألنف واألذن واحلنجرة
الذي ،فتح فم جمد ،وألقى نظرة فاحصة إىل حنجرته ،وقال دون تردد« :لوزتاه تالفتان ،واحلل
الوحيد هو استئصاهلما.
شكر والدا جمد الطبيب على «نصيحته» الطبية ،وهما مصدومان من تعبري «تالفتني» الذي
قاله الطبيب بكل ثقة .وكانت الشكوك تساورهما إزاء هذا «احلل» ،خاصة وأنهما يعرفان
بأن اللوزتني مبثابة الفلرت (املصفاة) للجسم وخط دفاعه األول ،حيث يقيه من أنواع كثرية من
اجلراثيم املؤذية (سواء الفريوسات أو البكترييا)؛ وبالتالي فإن استصاهلما قد يفاقم املشكلة،
يف املدى البعيد ،وال حيلها .وبالفعل ،فقد تعرف والدا جمد إىل بضعة أصدقاء بالغني ،استئصلت
لوزهم يف أثناء الطفولة ،فأصبحوا ،عندما كربوا ،شديدي احلساسية ألمراض الربد ،وسرعان ما كانوا يصابون،
بشكل متكرر ،بالرشح والزكام واالنفلونزا ،وخباصة يف فصل الشتاء.
عرف أحد أقارب جمد ،املسن واجملرب ،باحلل الطيب “السحري” الذي نصح به األطباء والدي جمد (أي استئصال
اللوزتني) ،فنصحهما بأال ينصاعا لنصيحة األطباء الكيماويني ،مقدما هلما ،يف املقابل ،وصفة طبية شعبية
أساسها البصل .ومدة العالج ،حسب هذه الوصفة ،أربعون يوما .وتعهد املسن ،بأن يشفى جمد نهائيا ،شرط
التزامه بهذه الوصفة.
وفعال ،طبق والدا جمد العالج بالبصل ،ملدة أربعني يوما ،وذلك بالطريقة التالية:

•ما رأيكم يف التجربة الذاتية ألسرة جمد احليفاوية؟
•ماذا كان مفعول البصل الطيب على لوزتي جمد؟
•ملاذا ال ميلك الكثريون من األطباء سوى الوصفات املرتكزة أساسا على األدوية الكيماوية؟ وملاذا
يسارعون إىل استئصال اللوزتني لدى التهابهما املتكرر واملزمن؟
•ملاذا يستصغر أو يتهكم بعض األطباء بالعالج باألعشاب؟
•كيف جتلت أضرار العالج بالدواء الكيماوي على جمد؟
•لنفرض أن العالج بالبصل الذي جربه جمد مل يتسبب يف شفائه ،مبعنى عادت لوزتاه تلتهبان يف أوقات
متقاربة ،فماذا كان عليه ،عندئذ ،أن يفعل؟
•ما هي أهم فوائد وخواص البصل العالجية والطبية؟
•ملاذا تكون املضادات احليوية الكيماوية غري فعالة (غري جمدية) ،يف حالة أن الفريوس هو سبب االنفلونزا
أو التهاب احلنجرة واللوزتني وجروح احللق؟
نشاط  2:5:1مساهمات العرب في طب األعشاب (مجموعات عمل)
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ساهم العرب بشكل نوعي وأساسي يف تطوير علوم الطب ،بشكل
عام ،وجمال النباتات الطبية ،بشكل خاص .فطوروا طرقا وتقنيات مميزة
الستخالص العقاقري .وقد تف ّوق الكثريون من العرب يف معرفتهم الطبية
على من سبقهم من مصريني ويونانيني ورومانيني .وقد نضج الطب
العربي يف القرنني احلادي عشر والثاني عشر ،ووصل إىل عصره الذهيب
علماء النبات العرب
يف الفرتة ما بني القرنني الثالث عشر والسادس عشر .وليس من باب
املصادفة أن الفصل بني الصيدلة والطب قد مت بفضلهم ،األمر الذي شكل مؤشرا واضحا على درجة
التطور والرقي اليت بلغوها آنذاك ,األمر الذي وضع االساس لعلم الدواء والعقاقري (األقرباذين) ،فظهرت
يف بغداد اول صيدلية يف التاريخ (القرن الثامن) .ولقد أضاءت امساء كبرية عامل الطب والتداوي باالعشاب
آنذاك ،كان ابرزها حممد أبو بكر الرازي ،أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن سينا ،الطربي ،الزهراوي ،ابن
اهليثم ،ابن النفيس ،الطبيب التميمي املقدسي ،أبو حنيفة الدينَ َوري ،ابن رسول ،ابن حيان ،داود األنطاكي،
وضياء الدين ابن البيطار صاحب «اجلامع لالدوية املفردة واملركبة» ،الذي تضمن حوالي ألف نبتة طبية،
منها اكثر من ثالمثئة نبتة من اكتشاف وإسهام الثقافة العربية واإلسالمية.
وكما هو احلال يف الوطن العربي ،انفصل الطب الشعيب يف فلسطني عن النظام الصحي الرمسي ،حيث
أصبحت له قوانينه وعامله اخلاص ،بل اصبح ملجأً لفقراء الناس ،على عكس ما هو قائم يف الدول الغربية.

نشاط 3:5:1

		
طب األعشــاب

(لعب أدوار)

• زيادة فهم الطالب ألهمية وحيوية طب األعشاب.
• تنمية املهارات السلوكية واالجتاهات البيئية اإلجيابية حنو التنوع النباتي الطيب وكيفية التعاطي معه.

توضيح األدوار:

الطالب الثاني ،عكس الطالب األول ،يربز يف رده على الطالب األول ،فوائد العالج بالنباتات ،واألساس
العلمي الذي يستند إليه طب األعشاب .ويبني أن جزءا كبريا من األدوية احلديثة مستخلص أساسا من
أصل نباتي .ويوضح هذا الطالب الطاقة العالجية الكامنة يف طب األعشاب ،واآلفاق املستقبلية لتطوير
هذا العلم ،وخباصة يف فلسطني ،يف إطار اقتصاد الصمود واملقاومة.
الطالب الثالث ،يلعب يف البداية دورا توفيقيا ،ويعمل على تلخيص واستنتاج أهم األفكار اإلجيابية يف
طرح الطالبني السابقني ،ليخلص إىل موقف علمي من مسألة التداوي باألعشاب .وقد جيد هذا الطالب،
على األرجح ،أن الطالب املدافع عن طب األعشاب متكن من طرح معلومات وحقائق وحجج أغنى وأكثر
قوة وإقناعا من الطالب السليب.
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اثنان من الطالب (من أصل ثالثة) ،ميثل كل منهما موقفا نقيضا لآلخر .األول ال يؤمن بالعالج بالنباتات،
ويستصغر الفكرة ،بل ويتهكم بها ،وحياول أن يظهر أنها جمرد أكاذيب ودجل.
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أهداف النشاط:

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

•اعتمادا على النص السابق يقسم الطالب إىل جمموعات .وتعمل كل جمموعة على مجع أبرز
املعلومات عن بعض مشاهري األطباء وعلماء النبات وطب األعشاب ،العرب.
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ومن املفارقات املؤسفة ،أن قسما كبريا من املثقفني واملتعلمني العرب ،ما زال ينظر إىل هذا املوروث الطيب
على أنه عديم اجلدوى ،وينتمي إىل ثقافات قدمية ع ّفى عليها الزمن! وبذلك يساهم هذا القسم بنظرته
تلك ،يف خفض شأن هذا املوروث ،بينما يبدي انبهارا كليا مبنجزات الغرب حتى يف جمال الطب النباتي!
يقدر علماء النبات أن هناك اكثر من مئتني ومخسني الف ( )250,000نوع وصنف نبات على وجه البسيطة,
وقد مت تصنيف حوالي تسعني باملئة من جمملها تصنيفاً علمياً .معنى ذلك أنه ما زال هناك أكثر من مخسة
وعشرين الف صنف مل يتعرف إليها العلم احلديث بعد .ووفقاً للتقديرات فإن حوالي  %2-5من جممل
النباتات قد مت استخدامها تراثياً يف نطاق العالج ومقاومة األمراض؛ لكن األمر خمتلف يف حالة الطب
العربي ,حيث تصل نسبة النباتات الطبية اىل أكثر من  %20من جممل النباتات يف الوطن العربي.

نشاط 4:5:1

األعشاب الطبية كما تبدو في الطبيعة

هدف النشاط:
 .1التعرف إىل بعض األعشاب الطبية كما تبدو يف الطبيعة،
تصويرها ،وتدوين املالحظات حوهلا.
 .2قطف عينة من األعشاب ،ومجع معلومات عنها من
األقارب ،أو من بعض املعاجلني الشعبيني والعطارين،
باإلضافة إىل بعض املراجع (كتب ،جمالت ،إنرتنت.)...

التنوع احليوي يف فلسطني

املواد واألدوات:
 5أو 6آالت تصوير رقمية (digital /قد يوفرها الطالب بأنفسهم ،حبيث يتوافر لكل جمموعة آلة تصوير
واحدة على األقل) ،كمبيوتر وجهاز  ،LCDدفاتر صغرية واقالم..
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خطوات العمل:
 .1يقسم املعلم طالب الصف إىل جمموعات عمل.
 .2تنطلق كل جمموعة إىل املنطقة الربية اليت ختتارها (جبل ،واد ،حميط نبع ،جدول ،نهر ،منطقة ساحلية...
إخل) ،وتراقب النباتات واألعشاب اليت تنمو يف تلك املنطقة ،وتركز ،حتديدا ،على األعشاب املستعملة
يف الطعام أو العالج ،أو التجميل ،أو غري ذلك ،وتلتقط صورا هلا .جيب االهتمام أيضا باألعشاب اليت
ال يعرفها الطالب ،فيلتقطون هلا صورا.
 .3إحضار عينة صغرية من األعشاب (سواء األوراق ،أو جزء من الساق واألوراق ،أو البذور ،أو مجيع هذه
املكونات معا) ،مع االلتزام بأصول القطف.
 .4ميأل كل عضو يف اجملموعة املعلومات والبيانات حول األعشاب املختلفة ،يف جدول خاص ،كما يف
النموذج املرفق يف نهاية هذا النشاط:
 .5بعد الرحلة ،ينسخ أحد أفراد اجملموعة الصور على الكمبيوتر ،ويرسلها على الربيد اإللكرتوني إىل
سائر أعضاء اجملموعة (أو ألولئك الذين تتوافر هلم خدمة االنرتنت.
 .6يسجل كل طالب مالحظاته النهائية عن األعشاب ،أثناء درسه للصور ،ويستفسر من األهل أو أحد
العارفني باألعشاب الطبية عن النباتات غري املعروفة له ،أو يستعني باملراجع العلمية واالنرتنت
(للتأكد من صحة املعلومات) ،ويكمل تعبئة اجلدول السابق.
 .7جيتمع الطالب يف بيت أحدهم ،ويراجعون البيانات اليت يف جداوهلم.
 .8جيمع مقرر اجملموعة كل جداول اجملموعة ،ويعد تقريرا مشرتكا عن اجملموعة ،يتضمن جدوال واحدا إمجاليا،
يلخص أهم وأقوى املالحظات من كل األعضاء ،ويوحد املالحظات املتكررة لدى أكثر من طالب .وحيتفظ

اهداف النشاط:
* التعرف إىل بعض طرق تصنيع األدوية العشبية منزليا.
* مجع معلومات حول طرق تصنيع األدوية العشبية ،من املعاجلني أو العطارين
أو األهل.
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خطوات العمل:
 .1يعرض املعلم على اللوح أو اللوحة القالبة ،أمساء بعض الطرق إلعداد
مسحوق عشيب
الدواء العشيب .ختتار كل جمموعة طريقة واحدة.
 .2تبدأ اجملموعة فعليا يف مجع املعلومات ،بعد انتهاء الدوام الدراسي .وذلك بأن يتوجه أفرادها (اجملموعة
ككل ،او فرادى وأزواج) ،إىل أحد العطارين أو املعاجلني الشعبيني أو األهل ،لتستفسر منهم عن
الطريقة املطلوبة لتحضري الدواء العشيب احملدد.
 .3يف منزل أحد أفراد اجملموعة ،يتم العمل على إعداد الدواء العشيب ،وذلك بعد أن توافر العشبة واملواد
الالزمة للتصنيع.
 .4يف احلصة املدرسية املعنية ،تتاح الفرصة ملقرر كل جمموعة ألن يعرض نتائج عمل جمموعته أمام طالب
الصف ،مبا يف ذلك الدواء العشيب الذي أعدته اجملموعة.
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نشاط 5:5:1

طرق لتصنيع األدوية العشبية

(مجموعات عمل)
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اسم
العشبة

شكلها

اجلزء
طبيعة اماكن
الطيب من
حجمها
رائحتها وجودها
العشبة

استعماالتها
طريقة
الطبية الغذائية التجميلية مجعها

طريقة
ختزينها

طريقة
زراعتها
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بنسخة عن الصور على قرص ُم ْد َمج أو قرص َم ِرن ،من أجل عرضها على طالب الصف.
 .9يف احلصة املدرسية املعنية ،تتاح الفرصة ملقرر كل جمموعة ألن يعرض نتائج عمل جمموعته أمام طالب
الصف .ويستند شرح املقرر على عرض عينة األعشاب ،واجلدول والصور اليت التقطتها جمموعته،
وذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر املشبوك على جهاز  LCDمدة  4-5دقائق.
 .10جيمع طالب خمتلف اجملموعات ،وبالتعاون مع املعلم ،التقارير اليت أعدوها (واملزودة بالصور املناسبة)،
لتعلق يف الصف ،أو خارجه ،على لوحات كرتونية.

طرق مقرتحة لصناعة األدوية العشبية (جلمع معلومات عنها):
* شاي األعشاب الطبية ،بطريقة النقع.
* شاي األعشاب الطبية ،بطريقة املستحلب.
* استعمال األعشاب الطبية بطريقة التبخري.
* لفافات األعشاب الطبية الغضة.
* التكميد باألعشاب الطبية.
نشاط 6:5:1

دعـــوة إخصائي

يدعو املعلم أحد اإلخصائيني يف الطب البديل ،ليطرح (أو لتطرح) على الطالب فلسفة العالج باألعشاب،
وليعرض خربته (أو خربتها) يف هذا اجملال.
نشاط 7:5:1

العنـــاية بأجسامنا

يبحث الطالب عن بعض طرق العناية باجلسم ،باالستفادة من األعشاب الطبية ،وميكنهم الرتكيز على
العناية جبوانب حمددة يف اجلسم مثل احلفاظ على نضارة البشرة وإزالة التجاعيد ،منع تساقط الشعر ،منع
رائحة الفم الكريهة ،العناية باجللد واألظافر ،وغري ذلك.
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نشاط 8:5:1

مشروع ميــداني

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

مشاريع صغرية لزراعة األعشاب الطبية:

أهــداف النشاط:
 .1مناقشة جوانب فنية هامة يف زراعة األعشاب.
 .2إتاحة الفرصة للطالب كي يتعلموا كيفية زراعة األعشاب واالعتناء بها،
وليستمتعوا بتحويل األرض إىل قيمة إنتاجية.
 .3توزيع بعض األشتال ،عندما يكتمل منوها ،يف حميط املدرسة ،وبالتالي املساهمة يف
ختضري املنطقة واحلفاظ على بعض األنواع العشبية اهلامة أو املهددة باالنقراض.

الكزبرة

املواد واألدوات:
أشتال أو بذور بعض األعشاب الطبية (حسب موسم الزراعة يف فرتة تنفيذ هذا النشاط) .مساحات صغرية
من األراضي للزراعة.

ليل التطبيق
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ف
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ة البيئية

أسئلة مقرتحة للنقاش:
 .1ماذا نقصد بدرجة محوضة الرتبة؟
 .2ما املقصود بالرتبة املتعادلة ،والرتبة احلامضية ،والرتبة القاعدية؟
 .3ملاذا ينصح بإضافة قليل من الكلس (اجلري) إىل الرتبة احلامضية اليت ستزرع فيها األعشاب؟
 .4ما املقصود بالنباتات املرتافقة والنباتات املتضادة؟
 .5ملاذا ال حتتاج األعشاب ،إمجاال ،إىل تربة غنية جدا باملواد العضوية؟
 .6ماذا تعرف عن الزراعة على املصاطب (األحواض املرفوعة) وملاذا يفضل زراعة الكثري من األعشاب
بهذه الطريقة؟
 .7ما هي طبيعة العناية األساسية اليت حتتاجها األعشاب الطبية؟
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قبل البدء يف مشروع زراعة األعشاب ،يوزع املعلم على الطالب قائمة أسئلة مقرتحة للنقاش .ويعمد
الطالب إىل البحث عن اإلجابات األولية على األسئلة املطروحة ،وذلك باالستعانة باألشخاص امللمني
بالبستنة بشكل عام ،وبزراعة األعشاب الطبية بشكل خاص ،أو الكتب واملراجع ذات الصلة ،علما بأن
بعض املفاهيم اليت سيتم نقاشها قد متت معاجلتها يف الفصل الرابع.
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جوانب فنية هامة يف زراعة األعشاب (للنقاش قبل البدء يف مشروع الزراعة):
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خطوات العمل:
•يقسم املعلم طالب الصف إىل جمموعات عمل .ويقرتح على كل جمموعة اختيار عشبة طبية أو أكثر
بهدف زراعتها (شرط أال تكون األعشاب يف اجملموعات املختلفة متشابهة).
•قبل املباشرة بعملية الزراعة ،تتفق اجملموعة على املكان واملساحة احملددتني للزراعة ،وعدد األشتال وكمية
البذور .وقد يكون مكان الزراعة احلديقة املنزلية ألحد أعضاء الفريق ،أو يف قطعة أرض متاحة يف حميط
سكنهم ،أو يف مساحة حمدودة من أرض املدرسة إذا كانت متاحة وغري مستفاد منها أو مهملة.
•تعمد اجملموعة إىل مجع معلومات أساسية تتعلق بطرق زراعة األعشاب اليت اختارتها اجملموعة،
وبالنباتات األخرى اليت ميكن أن تزرع إىل جانبها (كنباتات مرتافقة) ،ومتطلبات العناية بها .ومن ثم
تسعى للحصول على األشتال أو البذور من مصادر موثوقة (حديقة منزلية معينة يف املنطقة ،مزارع
موثوق ،بائع بذور وأشتال موثوق ،املعلم أو املدرسة.
•بني الفينة واألخرى ،تقدم كل جمموعة تقريرا للمدرسة (للمعلم) حول سري العمل يف مشروعها .ومن
الضروري أن يضمن منسق اجملموعة استمرارية العناية باألشتال ،يف فرتة اإلجازات املدرسية أيضا .ومن
باب التشجيع ،قد متنح املدرسة عالمات إضافية للطالب الذين يهتمون بأشتاهلم وحيافظون عليها.
•عندما يكتمل منو األعشاب ،توزع بعض األشتال يف حميط املدرسة ،بهدف تعميم زراعتها.

نشاط 9:5:1

رحلة إلى حديقة نباتية

جولة موجهة يف إحدى احلدائق النباتية:

ينظم املعلم ،بالتنسيق مع إدارة املدرسة وإدارة
إحدى احلدائق النباتية يف فلسطني ،رحلة طالبية
مجاعية لتلك احلديقة.
أهداف النشاط:
 .1تعريف الطالب حبديقة نباتية فلسطينية.
 .2زيادة معرفة الطالب ووعيهم بالتنوع احليوي
حدائق بريك النباتية يف قرية تل بنابلس
النباتي بشكل عام ،وبالتنوع النباتي الطيب
بشكل خاص.
 .3الرتفيه واالستمتاع باملشهد النباتي الطبيعي ،وغرس حب الطبيعة ومحايتها يف الطالب.
 .4تسجيل الطالب مالحظاتهم وانطباعاتهم ،وبالتالي كتابة تقرير موجز عن الرحلة.
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نشاط 1:6:1

إنشاء مشتل مدرسي أو بيتي من مواد بسيطة

اخلطوات:

املشاتل احملمية
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 .1خيرج الطلبة إىل منطقة قريبة وجيمعون بذور النباتات الربية اليت تقع عليها أيديهم ،ويصنفون كل
نوع على حدة .ال بأس من الرتكيز على النباتات الطبية والعطرية.
 .2خيتار املعلم مع الطلبة مكاناً يف احلديقة املدرسية إلقامة املشتل فيه .من الضروري أن يكون املشتل يف
مكان حممي من الرياح ويف منطقة مشمسة مع توافر مصدر قريب للمياه.
 .3يقوم الطلبة خبلط الرتبة ،اليت ستعبأ يف العبوات اليت مت جتميعها ،مع السماد الطبيعي املختمر.
 .4يتم ثقب العبوات يف األسفل بوساطة املسمار واملطرقة لتصريف املياه الزائدة.
 .5تصنف العبوات ذات احلجم املتقارب وتوضع بعضها مع بعض؛ وترتب يف خطوط متقاربة.
 .6تزرع البذور يف العبوات حبيث يكون كل نوع يف خط أو خطوط متقاربة.
 .7تروى الرتبة بكمية مناسبة من املاء.
 .8يصنع من القطع اخلشبية لوحات تعريفية ،وتكتب أمساء النباتات اليت مجعت بذورها ،وتثبت اللوحات
التعريفية حبيث تدل كل واحدة على نوع النبات املزروع.
األشتال املُنتجة ميكن أن تستعمل يف تزيني املدرسة والشوارع احمليطة ،كما ميكن أن ُتقدم كهدايا ملدارس
أخرى ،أو تباع لألهالي أو اجمللس القروي يف مزاد لتوفري الدعم للمدرسة.
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املواد واألدوات:
علب معدنية خمتلفة ،قناني بالستيكية ،العبوات األسطوانية لرقائق
البطاطا (الشيبس) ،مساد طبيعي خمتمر ،تراب ،مسمار  10سم،
شاكوش ،بذور متنوعة ،قطع خشبية رفيعة مربعة أبعادها 10X10
سم ،قطع خشبية طويلة ومسيكة طوهلا  50سم ومسكها  2سم،
مسامري صغرية.

ليل التطبيق
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يساعد وجود مشتل بيئي يف املدرسة أو البيت على تعلم طرق إنتاج أشتال اخلضار واألشجار املثمرة ،واحلرجية ونباتات
الزينة الستعماهلا يف املناسبات البيئية ومحالت التشجري .وقدمياً كان القرويون يعتمدون على أنفسهم يف توفري األشتال
ً
أشتاال
اخلاصة بزراعتهم من خالل مشاتلهم البيتية اخلاصة والبسيطة ،املقامة على جزٍء من احلديقة .مل يكن املزارع ينتج
من كل األنواع اليت يريد زراعتها ،بل بعضاً منها ،يف حني يقوم جريانه بإنتاج أنواع أخرى؛ وحني يأتي موعد الزراعة
يتبادل اجلريان األشتال الزائدة على حاجة كل منهم ،وبذلك يكون املشتل فرصة من فرص التعاون بني الناس
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6

المشتل البيئي المدرسي أو المنزلي

نشاط 2:6:1

زيارة مشتل حديث

هدف النشاط:
• التعرف إىل الطرق احلديثة يف إنتاج أشتال اخلضار.
•إثارة األسئلة حول األصناف اهلجينة وقدرتها على التأقلم مع
البيئة احمللية ومتطلباتها الكيماوية.
•إثارة االهتمام باإلنتاج العضوي لألشتال عند أصحاب املشاتل.
اخلطوات:
يقوم املعلم بتنظيم زيارة ملشتل حديث خمتص بإنتاج أشتال اخلضار
ليتعرف الطلبة إىل الطرق احلديثة يف اإلنتاج.
قبل الزيارة يعمد املعلم مع الطلبة إىل وضع قائمة أسئلة لتُوجه إىل صاحب املشتل ،كما يبلغهم بضرورة
كتابة تقارير عن الزيارة؛ وبعد العودة تتم مناقشة جمريات الزيارة.

عمل الطالب الصغار السن يف التحضري لعمل
املشتل املدرسي يزيد التصاقهم باألرض

مالحـظــــــة:

ميكن تنظيم زيارات أخرى ملشاتل تقع يف املنطقة ،إحداها إلنتاج أشتال األشجار املثمرة ،واألخرى إلنتاج
األشتال احلرجية والتعرف على كيفية اإلنتاج
نشاط 3:6:1
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اخلطـــوات:
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ُ .1يشكل فريق ليقوم باالتصال ببعض
اجلامعات الفلسطينية احمللية وحتديد
موعد لزيارة خمترب األنسجة النباتية.
 .2خالل الزيارة يقوم الطلبة بتسجيل
مالحظاتهم حول طريقة التكاثر
باألنسجة.
 .3يقوم كل طالب بإعداد تقرير حول
الزيارة

زراعـــة األنسجة النبـــاتية

• التعرف إىل الطرق القدمية يف إنتاج أشتال الزيتون ،والطرق احلديثة واملقارنة بينها.
•ترسيخ املعرفة بشجرة الزيتون لدى الطلبة.
•مجع األمثال الشعبية املتعلقة بزراعة الزيتون ،وكل ما يتعلق بأشجار الزيتون من حراثة وتسميد
وتقليم ومجع للمحصول.
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اخلطـــوات:
 1.1ينقسم الطلبة إىل فريقني ،فريق يقوم بزيارة دائرة الزراعة يف املنطقة ،أو زيارة مشتل حديث إلنتاج أشتال
الزيتون.
الفريق اآلخر يقوم بعمل مقابالت مع املزارعني كبار السن للتعرف على الطرق اليت يتبعونها يف
إنتاج أشتال الزيتون.
ُ2.2يعد كل فريق تقريراً ويعرضه داخل غرفة الصف .يشتمل التقرير على مقارنة بني األساليب املختلفة
من حيث :السرعة يف اإلنتاج ،صفات األشتال ،التكلفة ،البعد الثقايف ،اجلهد املبذول ،إضافة إىل معايري
أخرى يتفقون عليها مع املعلم.
ُ3.3ت َع ّد جملة حائط عنوانها «زيتون بالدي» ،أو يخُ تار هلا اسم آخرُ ،تنشر فيها نتائج البحث ،مع إضافة
مواضيع أخرى عن الزيتون.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

هدف النشاط:
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نشاط 4:6:1

إنتاج أشتال الزيتون
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7

البيئة المدرسية الخضراء

البيئة حتيط بنا ،نؤثر فيها ونتأثر بها مجيعاً حيثما كنا وأينما حللنا .بل إن البيئة تعيش معنا ونعيش فيها ،وكلما كانت
عالقتنا بها متوازنة ،كانت حياتنا متوازنة على صعيد الصحة اجلسدية والنفسية ،والعالقات االجتماعية ،واألداء
الوظيفي.
فهل محاية البيئة هي مسؤولية فئة من الناس دون غريها؟ وهل هناك أماكن حمددة متارس فيها النشاطات البيئية دون
بع ْم ٍر معني؟
سواها؟ وهل الوعي البيئي حمدٌد أيضاً ُ
اجلواب عن كل تلك األسئلة هو بالنفي طبعاً.

أما يف املدرسة فإن بيئة سليمة قد تؤثر إجياباً يف حياة الطلبة ،يف عالقاتهم ويف حتصيلهم العلمي ،وميكن لبيئة غري مناسبة
أن تعيق حتصيلهم العلمي ،وتؤثر يف حياتهم سلباً؛ وال جنايف احلقيقة إذا قلنا إن مدرسة تتمتع بظروف بيئية جيدة ميكنها
أن تشكل عامل جذب للطالب يزيد من رغبتهم يف اجمليء إليها؛ ومن ثم التفاني يف العلم وحب املعرفة.

الكثري من املدارس يف بالدنا ،وخباصة يف القرى ،وبعض مدارس املدن ،تتوافر فيها مساحات كافية من األرض القابلة
ملمارسة النشاطات الزراعية والبيئية .هناك مدارس ال تتوافر هلا مساحات حميطة وخاصة بها قابلة لالستغالل ،وأخرى
تتوافر هلا مساحات صغرية من األرض ،ومدارس تتوافر فيها مساحات واسعة.
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ولكن ،هل عدم وجود حديقة يف املدرسة ُيقيِّد العمل البيئي فيها ومينع حتويلها إىل مدرسة بيئية خضراء؟
يف هذا الفصل سوف نتعرف إىل كيفية حتويل املدرسة إىل مكان بيئي أخضر ،ميضي فيها الطلبة أوقاتاً ممتعة .فاملدرسة
مكان مثالي لرفع الوعي البيئي لدى اجليل الصاعد ،وغرس السلوكيات اإلجيابية ،وتنمية احلس البيئي .وْلنَ َر ما ميكن
عمله يف مدرسة بيئية خضراء ،وليس بالضرورة أن نقصد باملدرسة اخلضراء تلك املدرسة املزروعة باألشجار ونباتات
الزينة فقط ،بل إن املدرسة ميكن أن تكون «خضراء» بسلوكيات طالبها الصديقة للبيئة ،وعمل اهليئة التدريسية على
إدارتها بطريقة بيئية.

اخلطـــوات:
ينقسم الطلبة إىل ثالث جمموعات:

اجملموعة األوىل تبحث يف الشروط الالزمة لنمو النباتات من خالل الكتب الزراعية وكتب األحياء،
والشبكة الدولية/االنرتنت ،وكذلك من خالل زيارة دوائر الزراعة واملؤسسات الزراعية ،واستضافة
خمتصني زراعيني.
اجملموعة الثانية حتدد األماكن ،اليت ميكن أن تزرع بالنباتات يف املدرسة وتقرتح نوع األوعية الزراعية لكل
مكان ،وكيفية توفري األوعية ،وتبين اقرتاحاتها على ما جاءت به اجملموعة األوىل.

نشاط 2:7:1

هيا ننشىء معشبة مدرسية

اخلطـــوات:
1 .1مبساعدة املعلم ،خيرج الطلبة يف أيام الربيع للبحث عن األنواع املختلفة من النباتات ومجع عينات منها،
وقد يستعان بأحد كبار السن املعروفني يف املنطقة ليساعد يف التعرف إىل النباتات واستخداماتها.
2 .2تصنف النباتات اليت جمُ ِعت ،ويسجل اسم كل نبات واملعلومات اخلاصة به كاستعماالته وفوائده
على ورقة  A4منفصلة وذلك مبساعدة كبار السن.
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هدف النشاط:
•تعليم الطلبة كيفية إنشاء املعشبة.
•تعريف الطلبة بأمساء النباتات يف املنطقة احمليطة.
•إجياد تواصل بني اجليل اجلديد وكبار السن ،وتوثيق املعارف املتوارثة عرب األجيال املختلفة.
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اجملموعة الثالثة تبحث عن النباتات القابلة للزراعة ،حسب الشروط الالزمة للنمو ،واألماكن اليت مت
حتديدها ،وكيفية احلصول عليها (تربعات ،شراء.)...،
بعد مجع املعلومات السابقة يقود املعلم نقاشاً حول كيفية البدء يف عملية التخضري يفضي إىل وضع خطة
عمل ،يبدأ الطلبة التحرك لتخضري املدرسة بناًء عليها.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

هدف النشاط:
•إشراك الطالب يف حتسني البيئة الداخلية للمدرسة.
•تشجيع الطالب على بناء عالقات مع املؤسسات املختصة بالزراعة.
•إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على احتياجات النباتات الزراعية ،وتعريفهم بكيفية الزراعة.

ا
ل
د
ل
ي
ل
ا
ل
ت
ط
ب
يقي في ا

نشاط 1:7:1

مدرسة خضراء بال حديقة

3 .3تثبت عينة النبات على طرف الورقة وتوضع داخل ورقة جريدة مطوية ،توضع كل جمموعة من
العينات بعضها فوق بعض .ثم توضع جمموعة من الكتب فوقها وترتك مدة أسبوع على األقل.
4 .4بعد ذلك تزال الكتب من فوق العينات اليت تكون قد جفت ،ويتم تثبيت ورق  A4على ورق مقوى/
كرتون .وتثبت العينات على جدران الصف ويف املمرات داخل املدرسة.
يراعى يف أثناء مجع العينات النباتية ما يلي:
•يؤخذ من كل نوع عينة واحدة فقط
•إذا كان النبات مهدداً باالنقراض نرتكه وال نأخذ منه عينات ،ونكتفي بتصويره لكي حنافظ عليه
ونرتكه يتكاثر.
•يتم أخذ النبات من املنطقة يف حال توافر أعداد كافية منه ،وال يؤخذ النبات يف حال وجود عدد قليل
منه يف املنطقة.
ً
•يؤخذ النبات كامال حبيث حيتوي على اجلذور والساق واألوراق واألزهار.
•يف أثناء أخذ العينات يراعى عدم إحلاق األذى باملكان وباحلياة الربية فيه.
نشاط 3:7:1
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إنشاء حديقة طبيعية دون تكاليف وبطريقة بسيطة

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

اخلطـــوات:
1 .1يقوم الطلبة بالبحث عن بذور النباتات املختلفة املوجودة يف منطقة معينة ،ومجعها .يف أثناء اجلمع يسجل
الطلبة الظروف اليت وجدوا النبات فيها ،مثل :الرطوبة ،عمق الرتبة ،نسبة الظل يف مكان النمو.
2 .2ختزن البذور يف مكان جاف وبارد إىل حني قدوم موسم األمطار .يف أثناء مجع البذور يقوم الطلبة بعمل
خمطط توضيحي يبني كيفية التوزيع الطبيعي للنباتات اليت مجعت بذورها.
3 .3عند بدء موسم األمطار يبدأ الطلبة مبساعدة املعلم يف ختطيط املكان املخصص للزراعة ،بتحديد
أماكن زرع البذور باالعتماد على املعلومات اليت سجلت ،وعلى أساس توزيع النباتات كما كانت
يف الطبيعة ،باالستعانة باملخطط الذي مت رمسه يف أثناء مجع البذور يف املرحلة األوىل.
4 .4للقيام بعملية الزراعة حنتاج عصا قطرها  3-4سم مدببة الرأس قلي ً
ال مبا يسمح بعمل ثقب يف
الرتبة بواسطتها ،حبيث يكون عمق الثقب متناسباً مع حجم البذرة ،آخذين يف احلسبان أنه كلما زاد
حجم البذرة ،زاد عمق الثقب الذي نحُ دثه يف الرتبة .بعد عمل الثقب ُنسقط البذرة فيه ونسقط
فوقها القليل من الرتبة .بعد ذلك حيدد املكان الذي زرعت البذرة فيه بإحاطة الثقب ببعض احلجارة
الصغرية ،أو بغرس عصا صغرية جبانب مكان الزراعة.
5 .5يرتك املكان دون عبث أو أية معاملة زراعية ،ويبدأ الطلبة ،يف الربيع ،مبراقبة منو النباتات اليت زرعت.

نشاط 5:7:1

كرات البذور الطينية

هدف النشاط:
التعرف على طريقة جديدة يف الزراعة.
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السباخ/الكمبوست
الطني
املاء

نسب اخللط:
 .أجزء واحد من خليط البذور اجلافة من أنواع النباتات
املرغوبة ،أو نوع واحد من البذور.
 .ب 3أجزاء من مساد طبيعي خمتمر وجاف( ،إضافة إىل 10%
منفرات طبيعية).

هذه الكرات حتمل يف باطنها بذور أشجار ميكن
عن طريقها إنشاء غابة طبيعية بيسر وسهولة

الوحدة األولى  -التنوع الحيوي

املواد املطلوبة:
			
البذور
نشارة خشب ناعمة
املنفرات الطبيعية
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ة

اخلطـــوات:
1 .1يبدأ نادي (كلنا للبيئة) بتكوين أو إعادة تأهيل املكتبة املدرسية لتصبح مكتبة مدرسية خضراء.
2 .2يقوم أعضاء النادي بتوزيع املهمات فيما بينهم لتأسيس تلك املكتبة اخلضراء وحيددون خطة العمل
اليت ميكن أن تشتمل على:
•مجع التربعات من األهالي لتجهيز املكتبة ،من خالل تزويدها بالكتب البيئية ،شراء جهاز تلفاز
وجهاز فيديو أو  DVDلعرض األفالم البيئية.
•شراء الكتب واجملالت واألفالم البيئية.
•زيارة املؤسسات املختصة ومجع منشوراتها البيئية وأفالم الفيديو.
•تنظيم احملاضرات وورشات العمل واملشاغل البيئية يف املكتبة ودعوة املختصني.
•إصدار اجمللة البيئية املدرسية.
•تنظيم معرض املنشورات البيئية.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

اهلـــدف:
تفعيل املكتبة املدرسية من خالل النشاطات البيئية
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نشاط 4:7:1

المكتبة “الخضراء”

 .ت 5أجزاء طني أمحر جاف وُمن َّ
َخل.
 .ثجزء واحد من نشارة اخلشب الناعمة.
 .ج 2-1جزء من املاء ُيضاف تدرجيياً حتى يصبح خليط الطني سهل املعاملة.
طريقة اخللط:
ضع البذور يف وعاء مناسب ،أضف السماد ونشارة اخلشب واخلطهما ،ثم ضع الرتبة املنخلة واخلطها
مجيعاً معاً ،أضف كمية قليلة من املاء حتى يصبح اخلليط كالعجني.
انتبه أال تستخدم كثرياً من املاء ،خذ قلي ً
ال من اخلليط بني أصابعك ودوره بني راحتيك حتى يصبح كروياً
أملس.
(حجم كرة البذور خيتلف تبعاً حلجم البذور ،فبذور أكرب تعين كرات أكرب) ،وعندما تصنع الكرات ضعها
يف مكان مظلل واتركها أيام قليلة لتجف ،حيث ميكن بعدها حفظ الكرات أسابيع يف مكان جيد التهوية
وبارد ،أو ميكن استخدامها مباشرة.
تستطيع زراعة اجلرجري ،والسبانخ واهلندباء (العلك) والرشاد والعني جرادة بهذه الطريقة .ازرع حميط
منزلك أو املنطقة اجلبلية القريبة لتحصل على حماصيل طبيعية كأنها برية.
وتستطيع زراعة األشجار وحتويل اجلبال اجلرداء إىل غابات خالل سنوات قليلة .أنت ال حتتاج لشيء ،فقط
اعمل كرات البذور وانثرها قبل هطول املطر ،ال حترث وال تعشب وال ترش وال تسمد ،فهي ستنمو من
تلقاء نفسها.
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نشـاط 6:7:1

طالء سيقان األشجار بالشيد

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

األشجار املوجودة يف احلديقة املدرسية ويف
املنطقة احمليطة حباجة لبعض العناية ،لكي حتافظ
على حيويتها .أحد األنشطة اليت ميكن لطلبة
املدرسة البيئية اخلضراء أن يقوموا بها هو طالء
سيقان األشجار بالشيد األبيض .ففي كل عام
بعد انتهاء موسم األمطار ميكن القيام حبملة
الطالء هذه ،للحفاظ على األشجار ومحايتها
من حرارة الشمس وتقليل اإلصابة ببعض
األمراض ومهامجة احلشرات هلا.

طالء سيقان األشجار بالشيد

من الالفت للنظر أن الشركات اليت تنتج احملاصيل املعدلة وراثياً ،تقاوم وتضغط بشكل مثري للريبة من أجل
عدم وضع وسم أو إشارة ،تبني أن هذه املنتجات معدلة وراثياً ،على الرغم من أنها تدعي أن اهلدف من إنتاج
هذه احملاصيل هو حتقيق “اخلري للبشرية”.
يعاجل هذا الفصل مفهوم التعديل الوراثي ،واملخاطر املتوقعة من إنتاج احملاصيل املعدلة وراثياً ،والتعريف
ببعض الدول والشركات املنتجة للمحاصيل املعدلة وراثياً ،اضافة إىل دور اجلماعات البيئية يف مناهضة
التعديل الوراثي.
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وبالرغم من عدم إخضاع النباتات واألغذية احملورة وراثياً للدراسة والبحث املطولني ،ملعرفة آثارهما على
صحة اإلنسان والبيئة ،فقد انتشرت انتشاراً واسعاً كغذاٍء لإلنسان واحليوان ،وأضحت تباع يف املتاجر واملطاعم
دون علم املستهلك .وهناك تغييب للحقائق عن الناس واملستهلكني حول ماهية هذه املنتجات ،وكيف يتم
إنتاجها ،ومن هم املنتجون ،وما اهلدف احلقيقي الستعماهلا! والسؤال األهم ،من هو املستفيد الفعلي من هذه
التقنية؟؟؟
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كانت هذه البداية مؤشراً على دخول اإلنسان عصراً جديداً ،يشري إىل أنه أصبح مبقدوره اللعب بالرتكيبة
األصلية للنبات واحليوان ،وبالتالي مصدر الطعام الذي نتناوله .وللمرة األوىل خالل ماليني السنني أصبح
اإلنسان واحليوان يتناوالن طعاماً غري طبيعي ،كما كان على فطرة اخلالق الذي خلق أصل هذا الغذاء ،بعد
ٍ
أن أقدم اإلنسان على تغيري الرتكيب الوراثي/اجليين للنباتات واحليوانات واألغذية املختلفة ،باستخدام تقنية
اهلندسة الوراثية .ومل يتوقف اإلنسان عند هذا احلد ،بل إنه يسعى إىل نقل وتعديل امل َو ِّرثات البشرية ،ونقل
أعضاء معدلة وراثيا بني اإلنسان واحليوان .وختتلف التقنية اجلديدة عما كان سائداً منذ فجر التاريخ عندما كان
اإلنسان يسعى إىل حتسني النباتات واحليوانات عن طريق االنتخاب والتحسني بالطرق الطبيعية اليت حتاكي ما
جيري يف الطبيعة.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

صنف من الطعام املعدل وراثياً(جينياً) إىل األسواق ،وكان هذا الصنف من الطعام
شهد عام  1994دخول أول ٍ
هو البندورة ،اليت ُأعطيت اسم  .Flavr Savrولكن هذا املنتج مل يكن األخري ،بل تبعته نباتات أخرى غزت
األسواق العاملية ،ويف أحيان كثرية دون علم املستهلك الذي يأكل هذه املنتجات.
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التعديل الوراثي والبيئة

نشاط 1:8:1

نسبة المنتجات المعدلة وراثيًا في السوق المحلية

اخلطـــوات:
 1 .1يطلب املعلم من الطلبة القيام بزيارة حمالت البقالة /السوبر ماركت منفردين (يف
أثناء ذهاب الطالب مع أهله أو وحده) والبحث عن املواد الغذائية اليت تدخل يف
تصنيعها مواد التعديل الوراثي ،وتسجيلها يف اجلدول املبني يف أدناه.
الشركة املُنتِجة

اسم املُنتَج

بلد املنشأ

فراولة معدلة وراثياً

املواد املنتجة بطريقة التعديل الوراثي يكتب عليها منتجات  ،GMOوتلك املنتجة دون تعديل وراثي
يكتب عليها ،GMO Free :أي ما يدلل على أنها خالية من املواد املعدلة وراثياً.

2 .2بعد االنتهاء من زيارة احملالت ،ويف احلصة احملددة يتم عمل اجلدول على اللوح وتف ّرغ مجيع املعلومات
اليت مجعها الطلبة.
3 .3يقوم أحد الطلبة بطباعة اجلدول ،ويعلق على لوحة اإلعالنات املدرسية لتعريف بقية الطلبة
باملنتجات املعدلة وراثياً املوجودة يف السوق احمللية.
ميتد النشاط فرتة حيددها املعلم على أن ال تقل عن أسبوع ،ليتيح للطلبة زيارة أكثر من حمل جتاري.
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نشاط 2:8:1

األصناف المعدلة وراثيًا في فلسطين

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

قال أحد األمريكيني املروجني للمحاصيل املُهندسة وراثياً حبكم عالقته بالشركات
املنتجة لتلك النباتات ،وكان قد جاء إىل الضفة الغربية بدعوة من إحدى اجلهات
العاملة يف القطاع الزراعي الفلسطيين -قال يف ندوة خاصة( :ليس مطروحاً
اليوم للنقاش فيما إذا كنتم كفلسطينيني ستستخدمون بذور النباتات املعدلة
وراثياً ،ألنكم سوف تستخدمونها ،السؤال اليوم هو :متى ستبدؤون؟)
— — ماذا يعين ذلك القول بنظرك؟

— —هل تعتقد أن من مصلحة الفلسطينيني أن ُيدخلوا إىل زراعتهم احملاصيل

هل اهلندسة الوراثية لألغذية
ضرورية إلطعام فقراء العامل؟

— —لو مل تكن يف مركز القرار ،ماذا كنت لتفعل؟ ضع خطة عمل قابلة للتطبيق
— —هل تعتقد أن من حق شركة تنتج صنفاً من القمح الصلب أن حتتكره وتدعي أنه صنف خاص بها ،بينما
أصله من فلسطني بكل جيناته ،والشركة أضافت إليه جيناً واحداً فقط وأخذت تدعي حق ملكيته؟
نشاط 3:8:1

وثيقة رفض المحاصيل المعدلة وراثيًا

اخلطــوات:

2 .2بعد قراءة هذا النص من وثيقة الرفض ،يكتب الطلبة تكملة للوثيقة.
3 .3يبدي الطلبة رأيهم يف الوثيقة.

4 .4يضع الطلبة خطة حترك ملنع دخول الذرة املعدلة وراثياً إىل منطقتهم يف مجيع املستويات :املزارعني،
املستهلكني ،احلكومة...،
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أخذاً يف االعتبار أن الذرة هي نبات يتلقح خلطياً بسهولة (أي أن حبوب اللقاح تنتقل من نبات
إىل آخر وتلقحه) ،فإن هناك تهديداً حقيقياً بأن الذرة املعدلة وراثياً ستتلقح مع أصنافنا من الذرة
احمللية ،وتؤدي إىل تلويثها بنفس الطريقة اليت حصلت مع أصناف الذرة احمللية يف املكسيك“( .جملة
كومباس ،العدد التاسع”).
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1 .1نقرأ النص التالي:
يف شهر أيلول من العام  2004أعلنت املنظمة احمللية زينو ( )Zenuالعاملة يف منطقة الكارييب يف
كولومبيا -أعلنت وثيقة ترفض فيها حماصيل الذرة املعدلة وراثياً ،واليت تضمنت اآلتي :إن الذرة،
بالنسبة لنا كمجتمعات الزينو األصلية ،تعترب عنصراً أساسياً يف ثقافتنا ونظامنا اإلنتاجي ،لدرجة
أننا نعترب أنفسنا «أطفال الذرة» ،وعليه فإننا حنافظ على أكثر من  25صنفاً من أصناف الذرة احمللية
ونقوم بزراعتها .إن ثقافتنا الغذائية ومطبخنا الشعيب يرتكزان على هذا احملصول ،الذي هو واحد
من األركان الرئيسية لالكتفاء الغذائي الذاتي عندنا.

ليل التطبيق
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— —لو كنت يف مركز القرار ،وطرح عليك إدخال حماصيل زراعية من أصناف معدلة وراثيا ،فما هو قرارك؟
ادعمه باحلجج املقنعة.
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املعدلة وراثياً؟ علل إجابتك.

نشاط 4:8:1

بعض مخاطر التعديل الوراثي

اخلطـــوات:

1 .1نقرأ النص:
يدعي املدافعون عن التعديل الوراثي يف احملاصيل أنه سيتم إنتاج حماصيل ذات مقاومة لبعض
اآلفات؛ مما يقلل من استخدام املبيدات الكيماوية ،حيث ستكون احملاصيل اجلديدة املعدلة وراثياً
قادرة على إنتاج السموم يف داخلها ،وعندها سوف متوت اآلفة عند امتصاص عصارة النبات أو قضم
أجزاء منه .إذاً ،السموم اليت تقضي على احلشرات ستكون يف داخل النبات نفسه ،وهذا النبات
سوف يتغذى عليه اإلنسان ،وهذا يعين أن اإلنسان سيأكل نباتاً حيتوي يف داخله على السموم.

2 .2من خالل هذه املعلومة حناول اإلجابة عن األسئلة التالية:

•ما الفرق بني تأثري رش السموم الكيماوية على املزروعات وإنتاج هذه السموم داخلياً يف النبات
على صحة اإلنسان؟

•إذا كانت املورثة املنقولة للنبات مأخوذة من عقرب ،وكان لدى إنسان حساسية عالية جتاه سم
العقارب ،فما هي النتيجة املتوقعة على اإلنسان الذي سيتغذى على هذا النبات أو منتجاته؟
•ما هي التدابري الوقائية املطلوبة لتجنب اآلثار السلبية من هذا التعديل؟
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•هل ترغب يف تناول الغذاء الناتج من مثل هذه احملاصيل؟
•هل تعتقد أن لك دوراً يف محاية املستهلكني من هذه املنتجات؟ ما هو هذا الدور؟

•هل حتتاج الزراعة الفلسطينية للتعامل مع هذه احملاصيل؟

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

نشاط 5:8:1

مناقشــــة

اخلطـــوات:

1 .1نقرأ التالي:
تنطلق دعوات من مصادر خمتلفة ومدافعني عن البيئة ،ومن علماء رافضني للتعديل الوراثي ،تدعو
إىل إنشاء مناطق حممية وخالية من الكائنات املعدلة وراثياً .هذه الدعوات تأتي نتيجة قناعة الكثريين
بأن التعديل الوراثي لن جيلب اخلري للبشرية ،بل سيقود إىل تغيريات سلبية غري قابلة لإلصالح.

2 .2جنيب عما يلي:

•ما رأيك يف هذه الدعوات؟

مزارعون هنود يتظاهرون يف نيودهلي ضد إنتاج
احملاصيل املعدلة وراثياً

بعد االنتهاء من قراءة النص السابق يدير املعلم نقاشاً باالعتماد على بعض األسئلة املفتاحية التالية:
•إىل أي مدى حيق لإلنسان التغيري يف الطبيعة املتوازنة اليت خلقها اهلل منذ ماليني السنني؟
•هل تعتربون أن اإلنسان خيل يف التوازن الدقيق الذي ُخِل َق عليه الكون ،وملاذا؟
•اقرتح خططاً تسهم يف محاية الطبيعة من العبث اإلنساني
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ومن بعض اإلجنازات اليت حققتها مجاعات معارضة
التعديل الوراثي إجبار املستهلكني حكومة بريطانيا على
إصدار قانون يف  31/12/1999يشرتط توسيم أو تعليم املنتجات اآلتية من حماصيل معدلة وراثياً ،ولكن
يف أمريكا مل ينجحوا يف ذلك حتى هذه اللحظة ،والسبب أن «حكومة الواليات املتحدة األمريكية تقف،
بتوجيه واضح من الشركات العمالقة ،ضد وضع العالمة أو التوسيم ـ حتت ذريعة «أن أي تعليم هلذه
املنتجات يعترب متييزاً ضدها» .ولكن ،أليس من حق مئات ماليني البشر أن يعرفوا ما هي حقيقة غذائهم؟
أليس هذا متييزاً ضد كل البشر حني يتم إخفاء معلومات عنهم تتعلق بغذائهم؟ إذا كانت هذه الشركات
تعمل لصاحل البشرية وللقضاء على اجلوع ،فلماذا ال تقول هذه الشركات للبشرية :هذا إنتاجنا ،أنتجناه
لكم بالتعديل الوراثي وترتك هلم حرية االختيار ـ يأكلونه أو ال يأكلونه؟!
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تعارض اجلماعات البيئية التعديل الوراثي ،وحتاول جاهدةً
منع انتشاره ،وقد جنحت هذه اجلماعات يف إجبار بعض
احلكومات على سن قانون يقضي بوضع عالمة على
املنتجات املعدلة وراثياً ،لكي يستطيع املستهلك متييزها.
مثل هذه القوانني سارية املفعول يف الدول املتقدمة ،يف حني
أنها ال وجود هلا يف الدول النامية حتى هذه اللحظة.

ليل التطبيق
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نشاط 6:8:1

دور الجماعات البيئية في مواجهة التعديل الوراثي
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•هل تعتقد أن على اجلهات املختصة ومنها اجمللس التشريعي أن تضع القوانني حلماية اإلنسان
الفلسطيين من منتجات التعديل الوراثي؟
•هل تؤيد إقامة مناطق خالية من الكائنات املعدلة وراثياً يف العامل؟
•هل ترغب يف أن تكون فلسطني خالية من منتجات التعديل الوراثي؟
•ماذا علينا أن نفعل جلعل فلسطني خالية من منتجات التعديل الوراثي؟

الوحدة الثانية:

التغيرات المناخية والطاقة البديلة
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ميثل املناخ متوسط حال الطقس يف مكان ما خالل عدة سنوات؛ وتشتمل عناصره على :درجة احلرارة ،وسقوط
املطر ،وسرعة الرياح ،والرطوبة ،والضباب ،وغريها .واملناخ هو العامل الرئيس يف حتديد احلياة النباتية يف البلد
اليت عليها تعتمد األشكال األخرى للحياة فيه.
تشري الدراسات البيئية والعلمية بعامة ،إىل حدوث تغريات مهمة يف مناخ األرض عرب الزمن؛ وذلك بتأثري عدة
عوامل ،منها عوامل غري بشرية ،مثل :الرباكني واألعاصري ،وتغري موقع األرض والكواكب يف النظام الشمسي،
وتغريات الشمس نفسها ،ومنها عوامل بشرية أدت ،على سبيل املثال ،يف املئة واخلمسني سنة األخرية إىل إعادة
تشكيل الغالف اجلوي بإضافة مستمرة لكميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استعمال طاقة
الوقود احلفري يف الصناعة واملواصالت وغريهما ،وما استتبعه ذلك من ارتفاع مستمر يف درجات احلرارة.
وكما تأثرت احلرارة ،تأثرت األمطار أيضا؛ فقد أدت الزيادة يف بعض الغازات الناجتة عن استعمال طاقة الوقود
وج ْعِلها
احلفري مثل :ثاني أكسيد الكربيت وثاني أكسيد النيرتوجني أدت تلك الغازات إىل تلويث األمطارَ ،
أمطاراً حامضية تلحق الضرر باألشجار واملزروعات ،واألمساك ،وغريها ،بل إنها تسهم يف تدمري الغابات اليت
تعمل على تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون وتنقية اجلو بوجه عام.
ينطبق ما قيل عن ارتباط التغري يف درجات احلرارة ،وسقوط األمطار ،باستغالل اإلنسان غري احلكيم للطاقة،
ونشاطاته األخرى ينطبق على بقية عوامل املناخ من رطوبة ،ورياح ،وضباب ،وتبخر ،وغريها ،مما سنوضحه يف
الوحدات الثالث اآلتية.
جتدر اإلشارة إىل أن موضوعات استغالل اإلنسان للطاقة ،وتلوث اهلواء ،وتغري املناخ ،هي موضوعات مرتابطة،
يؤثر بعضها يف بعض؛ وإذا كنا سندرسها يف وحدات مستقلة ،فإن هذا ال يعين عدم التداخل بينها ،بل األمر
بعكس ذلك متاماً.

ليل التطبيق
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التغيرات المناخية والطاقة البديلة
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الوحدة الثانية:

قد يقول قائل :إن الصناعة يف الضفة والقطاع ليست من الكرب حبيث تشكل خطراً يتصل بتغيري املناخ؛ وهنا
ينبغي أن نشري إىل أن القضية ليست كرب الصناعة وصغرها بقدر استغالل الطاقة بطريقة صحيحة ،وكذلك
إىل أن آثار تغري املناخ ال تنحصر داخل البلد الواحد ،بل إن انتقاهلا يتم على حنو بالغ السرعة من بلد إىل
البلدان اجملاورة .،كما هو حال بعض األمراض واألوبئة ،ورمبا كنا حنن البلد األكثر تعرضا ملا حيمله تغري املناخ
من تأثريات سلبية يف دول اجلوار!

أهداف الوحدة:
يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:
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 .1تصنف ملوثات اهلواء تبعاً ملصادرها.
 .2تساهم عملياً يف تنقية اهلواء يف البيئة احمليطة عن طريق استخدام نوع الطاقة املناسب.
 .3تصف دور االحتالل واالستيطان يف تلويث اهلواء واإلضرار بالبيئة.
 .4توضح املقصود بكل من:
أ .تغري املناخ.
ب .ظاهرة االحتباس احلراري.
جـ .غازات الدفيئة ومصادرها.
د .الطاقة املتجددة وغري املتجددة.
 .5تقارن بني الطاقة املتجددة وغري املتجددة تبعاً ملصادرها ،توافرها ،نفادها وتأثريها على البيئة.
 .6تبني اآلثار البيئية املرتتبة على كل نوع من أنواع الطاقة.
 .7تستنتج طرقاً لتوفري الطاقة يف جوانب احلياة املختلفة.
 .8تقرتح طرقاً حلل مشكالت الطاقة.
 .9تستنتج طرقاً متبعة لتخفيف غازات الدفيئة.
 .10تصمم جهازاً الستعمال الطاقة املتجددة كمساهمة يف التنمية واالستقالل الوطين.

يعرف تلوث اهلواء بأنه:

“وجود مواد كيميائية ،أو فيزيائية (جسيمات) ،أو بيولوجية ،أو إشعاعية ،تؤثر يف اخلصائص الطبيعية للغالف
اجلوي برتكيزات تض ّر بصحة البيئة ،ومنها صحة اإلنسان ،أو احليوان ،أو النبات ،أو اإلنشاءات”.

نشاط 1:1:2

المحاجر وتلويث الهواء

خطوات العمل:

 .3تعليقات من الصف.
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 .1ختتار جمموعتان من طلبة الصف ،تقوم إحداهما
بالسفر إىل حمجر أو أكثر يف منطقة /مناطق قريبة؛ وتد ّون
ّ
هذه اجملموعة مالحظات حول التأثريات البيئية هلا ،وخباصة
فيما يتعلق بتلويث اهلواء؛ وتقوم اجملمــوعة ألخرى جبمع
معــلومات حول دور احملاجـــر يف االقتصــاد الفلسطيين
تعد احملاجر من أهم مصادر تلوث اهلواء
والتنمية الوطنية.
 .2تعني اجملموعتان َ
ممثلينْ أو أكثر ،يقدم كل منهما وجهة نظره الداعمة أو الرافضة لوجود احملاجر.
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والتلوث يف املستوى العاملي مسؤول عن أعداد كبرية من الوفيات ،وأمراض التنفس؛ وتقدر منظمة الصحة العاملية
عدد الذين ميوتون بالتأثري املباشر لتلوث اهلواء باملاليني سنويا؛ وكثري من هذه الوفيات حتدث بتأثري تلوث اهلواء داخل
البيوت.

ليل التطبيق
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اكتسبت ظاهرة تلوث اهلواء أبعاداً خطرة يف العصر احلديث؛ وقد أسهمت عوامل عدة يف ذلك ،منها :نشوء املدن الكبرية
وازدحامها بالسكان ،واعتماد النشاط الصناعي واإلنتاجي على الوقود احلفري املنتج للغازات امللوثة ،وإزالة الغابات
لصاحل الشركات العمالقة يف بلدان العامل النامية ،وعدم اختاذ اإلجراءات املناسبة للوقاية من تلوث اهلواء أو احل ّد منه
يف األماكن احملتملة لوجوده.
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1

تلوث الهــــواء

نشاط 2:1:2

أهم ملوثات الهواء ،ومصادرها ،وتأثيراتها

(ورقة عمل)

خطوات العمل:
أكمل اجلدول اآلتي مبصادر تلويث اهلواء ،وامللوثات ،وتأثرياتها ،واملالحظات اخلاصة باحلد من تأثريها.
املصدر

إنتاج الطاقة

إنتاج الطاقة

امللوث

ثاني أكسيد الكربون CO2

ثاني أكسيد الكربيت)(SO2

النقل واملواصالت

أكاسيد النرتوجني)(NOX

حرق املواد العضوية

أول أكسيد الكربون)(CO

مزارع احليوانات

نشاط 3:1:2

التأثريات احملتملة

مالحظات

األمونيا)(NH3

العوامل المسببة لتلوث الهواء

خطوات العمل:
أ) أرتب املشكالت اآلتية حول استنزاف موارد الغالف اجلوي ونوعية
اهلواء يف الضفة والقطاع حبسب خطورتها.
 .1زيادة عدد السكان زيادة سريعة ّ
ومطردة وما يصاحب ذلك من زيادة يف
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وسائل النقل واستهالك الطاقة.
 .2قلة الغابات واملساحات املغطاة باألشجار والنباتات اخلضراء.
 .3حرق اإلطارات املطاطية والنفايات الصلبة.
الكسارات واحملاجر وعمليات نقل مواد البناء وخملفات اإلنشاءات.
 .4ازدياد عدد ّ
 .5قلة الصيانة الدورية آلالت وأجهزة حرق الوقود املتحركة والثابتة.
 .6نوعية الوقود من حيث ارتفاع نسبة الكربيت والرصاص فيهما.
 .7العوامل الطبيعية املرتبطة مبناخ املنطقة ،كالعواصف الرملية املرتبطة باألجواء اخلماسينية وغريها.
 .8اخنفاض مستوى الوعي البيئي.
 .9عدم ارتباط مشاريع التنمية بدراسات تقييم اآلثار البيئية السلبية الناجتة عنها.
 .10عدم وجود تشريعات وقوانني أو تعليمات فعالة ،للح ّد من التلوث اجلوي ومحاية نقاوة اهلواء.
 .11قدم التكنولوجيا املستخدمة يف بعض الصناعات واليت ال تراعى فيها االعتبارات البيئية.
 .12االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة والقطاع.
ب) نعلل ترتيبنا هلذه األولويات.
املفاحم امللوثة للهواء يف منطقة
جنني

أ) يقرتح طلبة الصف عددا من املشروعات املمكنة -ليقوم بها الصف يف املقام األول من أجل محاية
اهلواء والبيئة احمللية من التلوث ،مثل:
•زراعة أشجار يف موقع مالئم تابع للمجتمع احمللي.
•قياس نسب غاز الرادون يف بعض املنازل.
•دراسة حملطة توليد الكهرباء واملصانع ،تتعلق بتلويث اهلواء.
•أية مشروعات أخرى ذات صلة بتلويث اهلواء.

ب) يناقش الصف إمكان حتقيق هذه املشروعات مع األطراف املعنية ،مثل :البلدية ،اجمللس القروي،
مديرية الرتبية والتعليم ،وغريها.
جـ) خيتار الصف واملعلم املشروع املناسب وين ّفذ.

اهلـــدف:
التع ّرف إىل بعض األخطار الناجتة عن تلوث اهلواء بتأثري التدفئة يف املنزل والوقاية منها.
خطوات العمل:

ويتحدث أيضا عن اإلسعافات األولية يف خمتلف احلاالت.

 .2جييب عن أسئلة الصف املتعلقة باستهالك الطاقة يف املنزل وتلويث اهلواء
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 .1يستضاف خبري يف الطاقة وتلويث اهلواء ( أو اإلطفائية) ،ويتحدث إىل الصف عن استخدام األشكال
املختلفة للطاقة يف املنزل ،مع الرتكيز على تلويث اهلواء ،وخباصة:
•التدفئة باحلطب واجلفت والفحم.
•التدفئة بالغاز
•التدفئة بالكهرباء
•التدفئة بالكاز
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نشاط 5:1:2

التدفئة المنزلية وتلوث الهواء

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

خطوات العمل:
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نشاط 4:1:2

حماية الهواء من التلوث

نشاط 6:1:2

استبانة حول تلويث الهواء في المنزل

اخلطـــوات:
يعد الصف استبانة خاصة بتلويث اهلواء يف املنزل ،وذلك بإدخال التعديالت املناسبة على االستبانة اآلتية.
ويقوم الطلبة مبساعدة الوالدين بتعبئتها .وتعاد االستبانات وتفرغ وحتسب النسب املئوية ذات الصلة...

استبـــانة

تلوث اهلواء داخل املنزل
تتم تعبئة االستبانة مبساعدة الوالدين:
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 .1هل تعيش حيوانات أليفة داخل املنزل؟

			
نعم

ال

 .2هل توجد نباتات داخل املنزل؟			

			
نعم

ال

				
 .3هل يوجد مدخنون يف املنزل؟

			
نعم

ال

			
 .4هل تشرتون منظفات بكميات كبرية؟

			
نعم

ال

			
 .5هل يوجد اسبستوس يف بناء البيت؟

			
نعم

ال

			
 .6هل يستعمل منظف الكلور يف املنزل؟

			
نعم

ال

 .7هل يتم إخراج النفايات يومياً؟			

			
نعم

ال

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

 .8الوقود املستخدم للتدفئة هو:
		
 .9هل مواد الدهان واملنظفات قريبة من الساكنني؟

			
نعم

ال

		
 .10هل توجد ملوثات خارجية للهواء بقرب املنزل؟

			
نعم

ال

 .11هل تقوم بتهوية املنزل يوميا؟			

			
نعم

ال

 .12هل توجد رطوبة على النوافذ أو اجلدران يف املنزل؟

			
نعم

ال

 .13هل تشعر برائحة خمتلفة يف بعض األماكن يف املنزل؟

			
نعم

ال

		
 .14هل تفضل فحص مدى تلوث اهلواء يف املنزل؟

			
نعم

ال

تشري الدراسات إىل أن سنة 1998م كانت األكثر ارتفاعا يف درجات احلرارة يف سنوات القرنني التاسع عشر والعشرين؛
غري أ ّن الدراسات ختتلف عند مقارنتها بسنة  2005يف أيهما أعلى حرارة من األخرى.

وكذلك جيمع العلماء على أن وجود غاز ثاني أكسيد الكربون  ،CO2وغاز امليثان  CH4يف اجلو ،يؤدي إىل رفع درجة
حرارة األرض إذا مل توجد عوامل حت ّد من تأثريهما؛ ولوالهما الخنفضت درجة حرارة األرض مبقدار ْ30م ،وألصبحت
احلياة متعذرة فيها؛ غري أن اخلالف ما يزال قائماً حول مدى تأثري هذين الغازين يف حال وجود العوامل اليت حتد من
تأثريهما.
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وتشري بعض الدراسات إىل أن حرارة األرض سرتتفع ما بني ْ 1.4م أو ْ 5.8م يف الفرتة 1990م و 2100م؛ يف حني
تشري دراسات أخرى إىل أنه يف حال بقاء مستويات غازات الدفيئة يف املستويات احلالية ستكون هذه الزيادة يف احلرارة
فيما بني ْ0.5م و ْ1م.
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أسهمت عدة عوامل بشرية ،وغري بشرية (الرباكني ،وتقلبات نشاط الشمس) يف رفع درجة حرارة األرض ،غري أ ّن
العلماء يكادون جيمعون على أن هذا االرتفاع يف العقود األخرية بوجه خاص ،منذ بدء الثورة الصناعية (حوالي سنة
1750م) ،يعود ،يف معظمه ،إىل غازات الدفيئة ،ومصدرها األكرب هو حرق الوقود احلفري من فحم ،ونفط ،وغاز
طبيعي.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

يع ّرف ارتفاع حرارة األرض أو التسخني العاملي  global warmingبأنه الزيادة يف متوسط درجات حرارة الغالف
اجلوي ،واحمليطات ،يف العقود األخرية .ويق َدّر متوسط ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي قرب سطح األرض حبوالي 0.6
درجة مئوية يف القرن العشرين.
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2

االحتباس الحراري

نشاط 1:2:2

غازات الدفيئة

خطوات العمل:
يقسم الصف إىل جمموعات وتكمل كل جمموعة اجلدول اآلتي:
غاز الدفيئة
خبار املاء
CO2
( CH4امليثان)
N2O
CFCs

درجة تأثريه

مصادره

كيفية التقليل من تأثريه

ماذا يعين لك هذا الرسم الذي ميثل
التأثريات املتوقعة لتفاقم ظاهرة
اإلحتباس احلراري؟

تعرض كل جمموعة اجلدول الذي قامت بتعبئته؛ ويعلق طلبة الصف على حمتويات اجلداول
نشاط 2:2:2
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الدليل التطبيقي في التربية البيئية

خطوات العمل:
 .1يستضاف خبري يف موضوع االحتباس احلراري ،ويتحدث إىل الصف عن موضوع االحتباس احلراري،
وتأثرياته املتوقعة على ما يأتي -مع الرتكيز على اجلانب احمللي:
* القحط.
* املياه.
* األمراض.
* النظام البيئي.
* النباتات.
 .2يتحدث عن اإلجراءات اليت ميكن اتباعها للتخفيف من تلك التأثريات الضارة.
 .3جييب عن أسئلة الصف املتعلقة باالحتباس احلراري.
نشاط 3:2:2

حقائق حول الطاقة واالحتباس الحراري

أضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة:
 .1استغرق استهالك أول تريليون من براميل النفط  125سنة :سوف يستهلك العامل الرتيليون التالي يف:

		

أ 30 .سنة

ب 50 .سنة

ج 60 .سنة

 .2خالل السنوات املئة املاضية ارتفعت درجة حرارة األرض:

		

		
أْ2 .

بْ1.2 .

جْ0.6 .

د 90 .سنة

دْ0.8 .

 .4منذ بدء الثورة الصناعية ،ازداد غاز  CO2يف اجلو بنسبة:
		

		
أ.
		
21%

		
		%
ب31 .

د61% .

		
ج41% .

 .5تضيف النشاطات البشرية اآلن من  CO2حوالي:
		

		
		
		
بليون طن
بليون طن ج6 .
بليون طن ب4 .
أ2 .

د 7 .بليون طن

 .6نسبة النفط والغاز املستهلكة اآلن من الطاقة يف بلدان العامل هي:
		

		
		
أ%30 .

		
ب.
		
%50

		
		
ج%60 .

د%70 .

		

		
		
أ10% .

		
ب.
20%

		
		
ج30% .

د55% .

 .8تبلغ نسبة األنواع احلية الربية املهددة باالنقراض يف السنوات اخلمسني التالية بسبب االحتباس
احلراري حوالي:
 .9تؤدي زراعة شجرة كبرية وافرة الظالل يف حميط املنزل إىل ختفيض تكاليف احلرارة والتربيد مبا يقارب:
		

		
أ30% .

احللـــــول:
			
 .1أ
			
 .4ج
			
 .7ب

		
ب.
40%

		
		
ج50% .

			
 .2ج
			
 .5د
		
 .8د

 .3ج
 .6ب
 .9ب

د60% .
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أ5% .

		
ب.
		
10%

		
		
ج25% .

د30% .
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 .7تتأثر الزراعة والتنوع احليوي اآلن باالحتباس احلراري .تبلغ نسبة مجيع أنواع النباتات املهددة
باالنقراض:

ليل التطبيق
ي
ف
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تر
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سم
أ3 .

		
		سم
ب15 .

		
		
سم
ج40 .

د 70 .سم
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 .3يتوقع العلماء أن يزداد ارتفاع مستوى سطح البحر يف عام  2100مبا ال يقل عن.

نشاط 4:2:2

الجمعيات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بغازات الدفيئة

خطوات العمل:
 .1يقسم الصف إىل جمموعات ،تقوم كل منها جبمع معلومات ،باالعتماد على اإلنرتنت وكتب محاية البيئة
ودوريات البيئة ،مثل جملة آفاق البيئة والتنمية الورقية واإللكرتونية حول أحد املوضوعات اآلتية املتعلقة
بغازات الدفيئة:
•اتفاقية كيوتو kyoto
•مؤمتر إطار تغري املناخ التابع لألمم املتحدة UNFCCC
•اللجنة بني احلكومية اخلاصة بتغري املناخ IPCC
•بروتوكول مونرتيال للمواد املنقية لألوزون.
 .2تعرض كل جمموعة تقريرا حول املوضوع اخلاص بها يف الصف .وتتم مناقشته من قبل الصف
نشاط 5:2:2
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خطوات العمل:
 .1يقرأ النص السابق (الفقرات الثالث السابقة)
•ما السبب الذي جعل روسيا تتأخر عن توقيع اتفاقية كيوتو يف رأيك؟
•ملاذا رفضت الواليات املتحدة االلتزام بربوتوكول كيوتو؟
 .2جييب الطلبة عن األسئلة اآلتية:
•ملاذا ترفض حكومة الواليات املتحدة املبادرة إىل ختفيض جدي يف االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس
احلراري؟
•هل تعتقد أن املواطن األمريكي يتقبل عدم إجياد إجراءات لتخفيف حدة االحتباس احلراري؟
•من صاحب املصلحة يف زيادة غازات االحتباس احلراري يف الواليات املتحدة؟
نشاط 6:2:2

يوم لالحتباس الحراري العالمي

خطوات العمل:
يقوم عدد من طلبة الصف بإعداد جملة حائط تعلق يف مكان مناسب يف املدرسة ،مبناسبة يوم لالحتباس احلراري
العاملي (أو غريه) .وتشتمل على موضوعات متنوعة عن الطاقة ،وتلوث اهلواء ،وتغري املناخ ،وصور مثل:
تآكل طبقة األوزون 		 .
قطع الغابات يف منطقة األمازون.

صور من القطب الشمالي.

			

نشاط 1:3:2

الخاليا الشمسية وكهربة التجمعات السكانية

جنوب اخلليل
أطفال خربة عناب أمام حمطيت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

مالحظة :من بني القرى الفلسطينية املكهربة مشسياً واليت ميكن أن يزورها طلبة املدارس :خربة عناب
(جنوب اخلليل) وقرية عاطوف (قضاء طمون /جنني).
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 .3زيارة املوقع وتسجيل اإلجابات.
( .4يف الصف من بعد) تقييم دور اخلاليا الشمسية يف كهربة وإنارة التجمع املزور ،ومقارنة منازل الطلبة
يف املدينة .واقرتاحات مفيدة للتجمع املزور.
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خطوات العمل:
نص ما حول اخللية الشمسية.
 .1قراءة ّ
 .2إعداد قائمة أسئلة حول استخدام اخلاليا الشمسية يف
كهربة وإنارة موقع ما مثل:
* عدد اخلاليا الشمسية.
* من أين متّ احلصول عليها.
* الوظائف.
* كيفية التشغيل واالستخدام (أية أجهزة كهربائية
تعمل بهذه اخلاليا وملاذا؟.
* كم كيلو واط /ساعة تعطي يف الشهر (وتكاليفها)؟
* أية أسئلة أخرى.

ليل التطبيق
ي
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الطاقة أحد املقومات الرئيسة لعملية التنمية يف العصر احلاضر وخيتلف توزيع مصادرها من بلد إىل آخر ،مما جيعلها
نعمة لبعض البلدان وعبئاً على سواها ،غري أن االستغالل السليم للطاقة ضرورة ال شك فيها يف مجيع األحوال ،كما
يتبني من دراسة هذا الفصل.
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3

الطاقة المتجددة وترشيد استهالك الطاقة

نشاط 2:3:2

الكتلة الحيوية في فلسطين

التعرف إىل استخدامات الكتلة احليوية يف فلسطني
اهلــــدفّ :
خطوات العمل:
 .1قراءة نص ما حول الوقود احليوي.
 .2يقسم الصف إىل جمموعات تعد كل منها دراسة حول:
* (احملاطب) ووقود احلطب –مزاياه ومضاره.
* (من حمطات الوقود أو غريها) مدى استعمال اإليثانول والبيوديزل.
* زيارة ملزارع أبقار ،وتع ّرف طرق التخلص من الروث.
َمع لتعليقات من الصف.
 .3تقدم كل جمموعة خالصة دراستها للصف ،وُي ْست َ
 .4يناقش الصف مسألة إمكانات حتقيق املزيد من استغالل الكتلة احليوية يف فلسطني.
ثاني أكسيد الكربون يف اجلو
تلفظ النباتات ثاني أكسيد
الكربون أثناء التنفس
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تأخذ النباتات اخلضراء ثاني
أكسيد الكربون يف عملية
التخليق الضوئي

تزفر احليوانات ثاني أكسيد
الكربون

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

روث احليوانات حيوي
الكربون
احليوانات تأكل النباتات
وتستهلك كربونها
احليوانات والنباتات
متوت وتتحلل أجسادها

املفككات كالديدان والبكترييا
والفطر تلفظ ثاني أكسيد
الكربون باغتذائها وتنفسها
دورة الكربون

النوع
مشسية
مائية
طاقة رياح
باطن األرض
كتلة حيوية

نشاط 4:3:2

ليل التطبيق
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أكمل اجلدول اآلتي حول األنواع األساسية ملصادر الطاقة املتجددة
أمثلة

التعريف

عيوب

مزايا

مكونات الوقود األحفوري واستخداماته

زيت تشحيم  0.5غالون
مواد تشغيل  1.2غالون

•ما مصادر الطاقة التابعة للوقود األحفوري؟
•ما املزية األساسية للوقود األحفوري على بقية مصادر الطاقة
املتجددة؟
•ما العيبان األساسيان للوقود األحفوري باملقارنة مع الطاقة
املتجددة؟

وقود نفاثات  4.1غالون

زيت وقود تقطريي  9.2غالون

غازولني = بنزين  19.5غالون

( 1غالون =  3.7853لرت)

برميل النفــط
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خطوات العمل:
ً
يقسم الصف إىل  3جمموعات ،حتضر كل منها تقريرا عن واحد
مما يأتي:
مكونات برميل النفط ،واستخدامها.
طريقة صنع الفحم (قدميا) يف فلسطني /زيارة كبار السن( ،صورة
عملية قدمية) /آبار الغاز الطبيعي يف غزة.
تقدم كل جمموعة التقرير وتناقش األسئلة اآلتية:

زيت وقود مرتسب  2.3غالون
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مواد أخرى  0.3غالون

أسفلت  1.3غالون
فحم نفطي (نتيجة تقطري)  1.8غالون
غاز تقطر  1.9غالون
غازات مسالة  1.9غالون

املصدرAPI :

كريوسني  0.2غالون
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نشاط 3:3:2

مصادر الطاقة المتجددة (ورقة عمل)

نشاط 5:3:2

أهمية الطاقة المتجددة

اهلـــدف:
تعّلم أهمية الطاقة املتجددة يف مستوى الوطن

خطوات العمل:
•اقرأ حقائق حول الطاقة املتجددة.
•اقسم الصف جمموعات مع استعمال الطاقة املتجددة
أو ضدّه.
•تعرض كل جمموعة وجهة نظرها يف القضية.
•أ ّ
خلص النشاط بتوضيح أن االختالفات اليت ذكرت
يف أثناء احلوار هي ما حيدث بني قادة اجملتمع وموظفي
احلكومة بانتظام ،وأركز على أهمية مشاركة املواطن
يف (التصويت )....،لضمان متثيل وجهات النظر
املختلفة.
نشاط 6:3:2
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تشكل الطاقة الشمسية يف هذا البيت البيئي املصدر
الوحيد للكهرباء

تكاليف الطاقة المنزلية

اهلــدف:
معرفة توزيع مصادر الطاقة املنزلية

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

خطوات العمل:

 .1قراءة نص حول مصادر الطاقة الرئيسة املستعملة يف املنازل الفلسطينية وهي :السخان الشمسي،
والكهرباء (لإلنارة ،واألجهزة املختلفة) ،والغاز.
لتتم تعبئتها يف البيت.
 .2توزع أوراق تشتمل على اجلدول اآلتي لكل طالب /طالبة ّ
الطاقة
السخانات الشمسية
الكهرباء
الغاز

القيمة الشهرية
1.5دوالر ّ
(سخان واحد)

ليل التطبيق
ي
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 .3يف حصة الحقة بعد تعبئة األوراق ،يتم تفريغها وإجياد الوسط احلسابي (لكل مصدر طاقة) ،والنسب
املئوية من اجملموع.
 .4تقارن نسبة الطاقة الشمسية بالنسبة املعروفة  17%وحياول الطلبة تفسري الفرق (إن وجد).
 .5يقدم الطلبة أية تعليقات.
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الدليل التطبيقي في التربية البيئية

الوحدة الثالثة:

الميــاه في فلســـــطين

ويع ّد املاء سائل احلياة على سطح األرض جلميع الكائنات احلية ،حيث يعتمد استمرار احلياة على مدى
توافر املياه العذبة اليت تشكل أقل من  ٪3من كمية املياه املتوافرة على سطح األرض ،و يوجد حوالي
 ٪77من هذه الكمية املتواضعة من املياه يف شكل أنهار وجبال جليدية يصعب االستفادة منها.

ومن أجل ذلك بدأت الدول برصد نوعية مياهها ومدى توافقها مع املعايري العاملية ملياه الشرب ،ومن
أجل توفري النوعية املطلوبة جلأت الدول الفقرية باملياه العذبة إىل معاجلة املياه امللوثة ،وإعادة استخدامها
وحتلية مياه البحر وغريه.
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كما أن كمية املياه املتوافرة على سطح األرض موزعة بطريقة غري متكافئة ،وذلك يعتمد على اختالف
املناطق املناخية ونسبة اهلطول فيها .وال يعترب توفري الكميات الضرورية من املياه املشكلة الوحيدة اليت
تواجه الكثري من دول العامل بل األهم هو توافر مياه صاحلة للشرب ،وخالية من التلوث ،لالستخدام
البشري بكل جوانبه.

ل
ت
ر
ب
ي
ة
ا
ل
ب
ي
ئ
ي
ة

تشكل املياه حوالي  ٪75من سطح الكرة األرضية ،مما جيعل البعض يسمي األرض بالكوكب األزرق،
كما تظهر يف الصور اليت تلتقطها األقمار الصناعية .وتوجد املياه يف طبقات القشرة األرضية وعلى
سطحها يف شكل سائل ،ويف الغالف اجلوي يف شكل غاز (خبار املاء) ،ويف األنهار واجلبال اجلليدية يف
شكل جليد

ليل التطبيق
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المياه في فلسطين
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الوحدة الثالثة:

أهداف الوحدة:

يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:
 .1تتعرف إىل مراحل دورة املاء يف الطبيعة.

 .2تعدد مصادر املياه يف فلسطني.

 .3تفسر أسباب قلة املياه يف فلسطني.

 .4تبني الطرق اليت يتم فيها جتميع مياه األمطار يف فلسطني

 .5تتعرف طرق معاجلة املياه العادمة.

 .6متيز بني املياه امللوثة واملياه النقية.
 .7تصمم جهازاً لتنقية املياه.

 .8تربط بني ممارسات االحتالل وتلوث املياه.

 .9تتحمل مسؤولية احملافظة على املياه من التلوث.
 .10تقرتح طرقاً لرتشيد استهالك املياه.

 .11تبحث يف تطور مراحل احلديث عن مشروع قناة البحرين تارخيياً .

 .12تقيِّم نتائج تنفيذ مشروع قناة البحرين على فلسطني.
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وقد جنح العرب يف تطوير أنظمة مائية ساهمت يف منو وتطوير احلضارة اإلنسانية يف شبه اجلزيرة العربية
بالرغم من جفافها ،وجنحوا كذلك يف نقل مياه النيل إىل املناطق الصحراوية يف مصر ،ومياه دجلة والفرات
يف العراق .أحبث يف تلك احلضارات وأكتب عن:
.1
.2
.3
.4

1األنشطة املائية املتبعة يف تلك املناطق.
2احلضارات اليت نشأت حول األنهار ،وأثرها على احلضارة اإلنسانية والعاملية.
3أحبث يف تقنيات جتميع املياه يف فلسطني واكتب عن كيفية نقل املياه من برك سليمان إىل القدس.
4أحبث يف املشاكل والنزاعات اليت حدثت عرب التاريخ يف الوطن العربي بسبب املياه ثم أحتدث عن
مشكلة واحدة فقط.
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جنح اإلنسان يف تطوير تقنيات ساهمت يف إحداث تغيريات يف البيئة لصاحله وخباصة يف جمال املياه؛ فقد
متكن من ختزين كميات كبرية من املياه أو نقلها من مكان آلخر ،مما مهد للثورة الزراعية اليت ساعدت
البشر يف إنتاج حماصيل غذائية دائمة حررتهم من التنقل حبثاً عن الغذاء.

ليل التطبيق
ي
ف
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ة البيئية

نشاط 1:1:3

تقنيات النقل المائي
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املاء سائل عديم اللون والرائحة والطعم يتكون من عنصري األكسجني واهليدروجني ويرمز له بالرمز  ،H2Oيتجمد
صاف على ذرتي
على درجة صفر مئوية ويغلي على درجة 100يف ضغط جوي معياري واحد .وحيتوي كل جزيء ماء ٍ
هيدروجني ،وذرة أكسجني ترتبط معاً برابطة تساهميه مستقطبة ،وهذا هو املاء النقي ،أما املاء يف الطبيعة فيحتوي
على :أمالح الكالسيوم ،وأمالح الكربيتات وغريها .وإمجاال حتتوي املياه العذبة يف الطبيعة على نسبة أمالح مذابة ال
تتعدى  1000ملغم/لرت .وعليه ،توجد عدة أنواع من املياه مثل :املياه املاحلة ،املياه املاحلة جدا ،املياه العذبة واملياه الصاحلة
للشرب.
يعد املاء أفضل مذيب يف الطبيعة ،فهو يشكل الوسط املالئم لعمليات اهلضم باإلضافة إىل مجيع العمليات احليوية
األخرى اليت جتري يف اجلسم.
وستتعرف يف هذا الفصل إىل مصادر املياه يف الطبيعة ،ومصادر املياه يف فلسطني بأنواعها املختلفة ،واملخاطر اليت تتعرض
هلا ،واالتفاقيات املربمة حول املياه يف اتفاقيات التسوية وطرق احملافطة عليها ،واآلليات املتبعة لتوفري املياه الضرورية
الستمرار احلياة يف فلسطني.
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1

الماء ومصـادره

نشاط 2:1:3 :المياه في فلسطين
يقسم الطلبة إىل جمموعات حبيث تقوم كل جمموعة بعملها على النحو اآلتي:

اجملموعة األوىل:
تنظر إىل خريطة فلسطني الطبيعية وتكتب أمساء البحار واحمليطات واألنهاراليت تراها على اخلريطة.

اجملموعة الثانية:
تبحث يف الكرة األرضية  Google Earthعلى اإلنرتنت عن فلسطني ثم حتدد املسطحات املائية
عليها.
اجملموعة الثالثة:
تبحث عن مصادر املياه يف منطقتها ومن أين حيصل الناس على املاء ،هل هي مياه نهر ،ينابيع ،بئر ارتوازية
....إخل؟
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اجملموعة الرابعة:
عمل لقاءات مع األهالي وتوجيه أسئلة عن:
مصدر املياه يف منطقتهم قدمياً وهل تغري اآلن؟ وملاذا؟
هل ما زال السكان حيصلون على املاء من نفس املصادر؟
هل حصل تطوير على تلك املصادر؟ هل كمية املياه اليت حيصلون عليها كافية الحتياجاتهم؟
تكتب كل جمموعة تقريراً عما أجنزته ثم تقوم بعرضها على باقي اجملموعات يف الصف ملناقشتها ،وحتديد
مصادر املياه يف فلسطني.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

نشـاط3:1:3 :

كمية المطــر

استخرج من موقع “اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيي” اإللكرتوني ()http://www.pcbs.gov.ps
كمية املطر السنوية يف مواقع خمتلفة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يف السنوات العشر األخرية (املنشورة يف
املوقع) .أكتب كميات األمطار يف املناطق املختلفة ،ويف السنوات املالئمة ،حسب منوذج اجلدول املبني يف
أدناه ،ثم أجب عن األسئلة اليت تليه.
(مالحظة :للبحث يف املوقع عن كمية املطر السنوي ،انقر بالفأرة على العناوين التالية:
← إحصاءات جغرافية ← إحصاءات البيئة ← األحوال املناخية ← اإلحصاءات الرتاكمية ← كمية املطر
السنوي يف الضفة وغزة حسب السنة وموقع احملطة).

ليل ا

لت
طبيقي في
التربية البيئية

موقع احملطة

الســـــنة

جنني
ميثلون
طولكرم
نابلس
أرحيا
القدس
اخلليل
غزة

احبث يف:
* أسباب جتفيف حبرية احلولة.
* اآلثار البيئية الناجتة عن جتفيفها ،ووضعها احلالي.
نهر األردن
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بحيــرة الحــولة
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1 .1ماذا تستنتج من التباين يف كمية املطر ،بني سنة وأخرى ،يف املنطقة الواحدة؟
2 .2ماذا تستنتج من التباين يف كمية املطر بني املواقع اجلغرافية املختلفة يف السنة الواحدة؟
3 .3احسب معدل سقوط األمطار للسنوات اخلمس األوىل ،لكل منطقة مذكورة يف اجلدول على حدة ،ثم احسب
معدل سقوط األمطار للسنوات اخلمس التالية ،وقارن بني املعدلني (يف كل منطقة) .ماذا تستنتج؟
4 .4احسب معدل سقوط األمطار للسنوات التسع األوىل ،يف كل منطقة ،وقارنه بكمية املطر اليت سقطت
يف السنة العاشرة .ماذا تستنتج؟
5 .5احسب املعدل السنوي العام لسقوط األمطار (جملموع املناطق املذكورة يف اجلدول) يف كل سنة من
السنوات العشر ،وقارن بني املعدالت املختلفة .ماذا تستنتج؟
6 .6هل التباين بني املعدالت السنوية العامة لسقوط األمطار كبري؟ ما أهم أسباب هذا التباين؟ ماذا يعين ذلك
بالنسبة ملصادر املياه اجلوفية والسطحية يف الضفة وغزة بشكل خاص? ويف فلسطني بشكل عام؟
نشـاط4:1:3 :
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كمية املطر السنوي يف الضفة الغربية وغزة حسب السنة وموقع احملطة (ملم)

نشـاط5:1:3 :

بحيرة طبريا

* هل زرت حبرية طربيا؟ متى؟ وملاذا؟
* هل تستطيع زيارتها متى شئت؟ وضح إجابتك.
* صف ما شاهدته هناك .وحتدث عن أحاسيسك وانطباعاتك
عن تلك الزيارة .عرب عنها بقصة قصرية أو بكلمات نثرية أو
شعرية إن استطعت.
* ارسم البحرية وما تشاهده هناك إن أمكن.
يذكر أن مياه البحرية تتعرض خلطورة كبرية نتيجة لتسرب
املياه العادمة إليها من التجمعات السكانية اإلسرائيلية
احمليطة ،والفنادق إضافة إىل خملفات املصانع الكيميائية.
أحبث يف األضرار البيئية املرتتبة على ذلك.
نشـاط6:1:3 :
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حبرية طربيا

أهمية المواقع السياحية

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

•هل يوجد بالقرب من بلدتك ينبوع ماء أو عني ماء أو اكثر؟ أكتب عدد الينابيع يف منطقتك وأمساءها؟
•هل هناك أرض زراعية حول الينبوع؟ هل يتم استغالهلا؟ ما نوع املزروعات فيها؟
ً
حلوال حلمايته من التلوث.
•هل توجد مهددات للنّبع؟ وضح إجابتك ،اقرتح
•هل هو املصدر الذي تتزود منه بلدتك باملياه؟
•كيف كان يستخدم هذا الينبوع قدمياً (استفسر من كبار السن) ؟
•هل يوجد بالقرب منه موقع سياحي ،بركة سباحة ،حديقة عامة ...إخل؟
1 .1اكتب عن تفصيالت املوقع (االسم ،واملكان ،ومصدر املاء ،نوع األنشطة الرتفيهية ......اخل).
2 .2قم بتصميم لوحة تعليمية توضح القوانني واألنظمة املتعلقة باملوقع السياحي .حاول أن تكتب
عبارات تربوية حتث على ترشيد استهالك املياه ذات العالقة بالنظافة العامة ،و بنوعية املاء ،ومنع
التلوث البيئي.
ً
3 .3عرب عن أهمية املوقع عن طريق النشرات واملطويات .حاول أن تصمم ملصقا خاصا باملوقع.
4 .4قم بوصف رحلة قمت بها ملوقع طبيعي به مصدر للمياه (حبرية ،نهر ،نبع....... ،إخل
•اذكر أية أنشطة ممتعة قمت أو اشرتكت بها مع زمالئك أو أفراد عائلتك.

نشـاط 8:1:3 :المياه صراع فوق األرض وفي باطنها
عنوان موضوع نشر يف موقع اجلزيرة اإللكرتوني بتاريخ  11ـ  5ــ  ، 2006ويشري إىل الصراع حول املاء
سواء فوق األرض ويف جوفها.
ناقش هذا املوضوع مع زمالئك يف الصف .ما رأيك فيما يأتي:
أيهما أشد خطراً الصراع اليومي الدائر فوق األرض سواء بالقتل اليومي واالعتقاالت ....إخل ،أم الصراع
حول املاء ؟ قارن بينهما واستعمل منوذج املقارنة اآلتي:
نقاط االختـــالف

نقاط تشـــابه

لقد أصبحت مشكلة املياه إحدى القضايا الرئيسية يف الصراع العربي اإلسرائيلي ،وهي أيضاً عامل عدم
االستقرار يف املنطقة .
وضعت احلركة الصهيونية ومنذ بداية القرن املاضي موضوع السيطرة على موارد املياه الفلسطينية نصب
عينيها ،بل جعلتها شرطاً إلقامة الوطن القومي اليهودي .
ففي مذكرة الوكالة اليهودية إىل جملس العشرة يف باريس عام  1919اعتربت أن جبل الشيخ هو األب
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نشـاط 9:1:3 :الموقف اإلسرائيلي من قضية المياه
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(يستحسن األخذ بعني االعتبار تأثري الصراع حول املاء من الناحية االقتصادية والسياسية واالجتماعية
وتأثريه على البيئة بشكل عام).
 .1هل تعتقد أن حلرب متوز  2006على لبنان وإصرار إسرائيل على الوصول إىل نهر الليطاني عالقة
بهذا املوضوع؟
 .2هل يعد غزو العراق والوجود اإلسرائيلي الكثيف فيها عالقة بالصراع حول املاء؟
 .3حاول حتديد الدول اليت تسعى إسرائيل لالستيالء على مياهها سواء كانت ً
دوال عربية أم أجنبية .وملاذا
تفعل ذلك برأيك؟
 .4تقيم تركيا  22سداً على جمرى نهري دجلة والفرات من أجل االستيالء على مياههما :
* احبث عن أمثلة أخرى تسعى فيها الدول األجنبية لالستيالء على املياه العربية؟ وملاذا تفعل ذلك؟

ليل التطبيق
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اقرتح طرقا الستغالل النبع للسياحة والعالج ،وحلمايته من التلوث
احبث عن ينابيع حارة أخرى يف فلسطني والعامل العربي
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نشاط7:1:3:

نبــع المــــالح

احلقيقي للمياه يف فلسطني؛ ويف رسالة وجهها حاييم وايزمن إىل مؤمتر السالم يف باريس  1919ذكر أن
ال إمكانية إلقامة وطن قومي يهودي دون مصادر مياه األردن والليطاني .
وكذلك أكد بن غوريون يف مذكرة أرسل بها إىل حزب العمال الربيطاني أن أهم أنهار إسرائيل هي
األردن والليطاني والريموك .
متسك اليهود مبنطقة اجلليل األعلى ومصادر املياه فيها ،وذلك من خالل مشروع التقسيم عام 1947
كما ّ

نناقش ما ورد يف مذكرة الوكالة اليهودية وعلى شكل جمموعات مكونة من أزواج داخل الصف.

نشـاط 10:1:3 :االتفـــاقيات الدوليـــة
إليك بعض االتفاقيات حول املياه اليت مت التفاوض عليها يف اتفاقيات التسوية:

ً
أوال :املياه يف اتفاقية إعالن املبادئ ()1993
من أهم ما ورد يف وثيقة االتفاقية حول املياه اآلتي:

•النص على إنشاء سلطة املياه الفلسطينية.
•النص على إنشاء جلنة التعاون االقتصادي ،ومعلوم أن من جماالت التعاون املياه املشرتكة .وحدد هلذه
اللجنة اقرتاح ووضع اخلطط اخلاصة مبجال املياه وتقديم مقرتحات (فقط) للحقوق املائية لكل طرف.
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ثانياً :املياه يف اتفاقية القاهرة حول الضفة الغربية وقطاع غزة ()1994
شددت إسرائيل يف اتفاقية القاهرة على اآلتي:
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•ستواصل إسرائيل تزويد املستوطنات اإلسرائيلية باملياه يف املناطق الفلسطينية املختلفة.
•ال تسمح إسرائيل بالتفاوض حول تقليل حصتها احلالية من املياه الفلسطيينية.
•إسرائيل غري ملزمة بأي اتفاق يؤدي إىل التقليل من حصتها املائية.
•منحت االتفاقية سلطة املياه الفلسطينية حق تشغيل وإدارة وتطوير األنظمة املائية يف املناطق التابعة
للسلطة الفلسطينية .غري أن الفقرتني اللتني تلتا هذه الفقرة أفرغتاها من حمتواها ،وذلك مبنع سلطة
املياه من إدارة وتشغيل األنظمة املائية الواقعة يف املستوطنات اإلسرائيلية أو املناطق العسكرية
اإلسرائيلية أو تلك اليت تديرها شركة ميكوروت اإلسرائيلية.

ثالثاً :املياه يف االتفاقية املرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (.)1995

ورد يف اتفاقية واشنطن املرحلية جمموعة من البنود تتعلق مبسألة املياه يف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
وورد يف املادة  40حتت اسم «املياه واجملاري» كثري من البنود حول حقوق الفلسطينيني املائية يف الضفة

نشاط11:1:3 :

الموقف اإلسرائيلي من المياه

ما دام املوقف اإلسرائيلي كما هو معلن ،فلماذا جتري املفاوضات وتعقد اإلتفاقات:
 .1ناقش كل نقطة من نقاطه بعد تشكيل جمموعات متثل الطرفني
 .2افرتض أنك املمثل للوفد الفلسطيين املفاوض حول املياه
•ما موقفك من موضوع التفاوض حول املياه؟
•ملاذا تقتصر املفاوضات على املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة؟
•ملاذا ال يطالب الوفد الفلسطيين بنصيبه من مياه حبرية طربيا وروافد نهر األردن داخل ما يسمى باخلط
األخضر؟
•ملاذا ال يسمح للفلسطينيني باستخدام ولو قطرة واحدة من نهر األردن؟
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•ال توجد مصادر للمياه يف احلسبان اإلسرائيلي ،فكيف ميكن التفاوض على شيء غري موجود؟
•ال سيادة للفلسطينيني على مصادر املياه يف الضفة الغربية .
•أما فيما يتعلق بتبعية املفاهيم فهي مرتبطة مبشاريع إقليمية سواء باحلصول على املياه من تركيا أو من
مياه النيل ونهر الليطاني.
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لقد صرح مئريبن مئري رئيس الوفد اإلسرائيلي يف اللجنة العليا املشرتكة ملوضوع املياه أنه ليست هناك
إمكانية حلصول الفلسطينيني على كميات إضافية من املياه وفق ما نصت عليه االتفاقيات ،وطالب اجلانب
الفلسطيين بالتفكري اجلدي من اآلن فصاعداً بالبحث عن مصادر مياه أخرى ،مثل :االعتماد على حتلية مياه
البحر أو استرياد املياه من إسرائيل (صحيفة القدس  ،)28/8/1998و الرتكيز على املشاريع اإلقليمية
مثل :قناة البحرين (املتوسط -امليت) أي باختصار:
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 .1قارن بني االتفاقيات السابقة من ناحية توضيح حقوقنا املائية.
 .2أي االتفاقيات السابقة أكثر إجحافاً حبقنا؟ وضح إجابتك
 .3أيها أكثر غموضاً؟ ماذا تستنتج؟
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الغربية ،وسوف يتم التفاوض عليها يف مفاوضات احلل الدائم وتسوى يف اتفاق الوضع الدائم اخلاص
مبصادر املياه املتعدد.
•“يعرتف كال اجلانبني باحلاجة إىل توفري مياه إضافية الستخدامات متعددة”.
•اتفق اجلانبان على أن االحتياجات اإلضافية املستقبلية للفلسطينيني يف الضفة الغربية تقدر مبا بني
 80 - 70مليون مرت مكعب يف السنة.

نشاط 12:1:3 :آبـــار الجمــع
احلصـاد املائي يف فلسـطني
أمل خيطر ببالك يوماً وأنت تستمتع مبشاهدة تساقط األمطار الغزيرة وحتوهلا إىل

سيول ،أن حتاول مجع هذه املياه لالستفادة منها يف الصيف؟

احلصاد املائي هو جتميع وختزين مياه األمطار الساقطة إلعادة استغالهلا يف
أغراض احلياة املختلفة (استخدامات منزلية ،زراعية ،وصناعية) ،ويتم ذلك
بعدة طرق:
 .1جتميع مياه املطر بوساطة السدود املقامة على جماري األودية وجداول املياه
الصغرية.
 .2التجميع املباشر ملياه األمطار يف اخلزانات واآلبار.
 .3جتميع املياه يف الربك السطحية ،إضافة إىل تقنيات احلصاد املائي الزراعي ،مثل :بناء اجلدران االستنادية،
واحلراثة العميقة للرتبة.
•أي الطرق السابقة تستخدم يف بلدتك أو احلي الذي تسكن فيه؟ صف الطريقة املتبعة لذلك.
•هل يوجد يف بيتك أو العمارة اليت تسكنها بئر مجع؟ ألي األغراض تستخدم؟ وملاذا؟ كيف نستخرج
املياه من البئر؟
•حاول فحص مياهها بالطرق اليت سرتد فيما بعد للتأكد من خلوها من التلوث.
•حاول معرفة عدد اآلبار املوجودة يف حيك أو يف بلدتك.
•هل تعتقد أنه جيب حفر بئر مجع لكل بيت؟ أم لكل عمارة سكنية؟
•هل تؤيد فكرة عدم إعطاء ترخيص بناء إال باملوافقة على شرط حفر بئر لكل حارة؟ وملاذا؟
عملية حفر بئر مجع
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ناقش اإلجابات مع زمالئك يف الصف ،يف هيئة جمموعات.
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يفرتض وجود كمية من االيونات املوجبة والسالبة
للعناصر الكيميائية يف املياه املعدنية ،ويفضل
أ ّال تقل قيمــة احلامضية يف امليــــاه املعــدنية
عن(. )pH 7.4
وتوجد بعض العناصر أحياناً يف املياه مثل النيكل،
اخلارصني ،السيلينيوم ،األلـمنيوم .حتدد قيمتها
طبقاً للمعايري اليت تضعها منظمة الصحة العاملية
مياه جارية من ينابيع صحراء النقب
أو أي دولة ،لتصبح صاحلة للشرب.
أما مياه العيون فهي اليت تتدفق من حتت سطح االرض وخترج بشكل طبيعي ،وليست هلا خصائص فيزيائية
وكيميائية ثابتة؛ وتوجد يف تكاوين صخرية خمتلفة االنواع والكثري من مياه العيون الطبيعية صاحلة للشرب ما
عدا بعض االنواع من مياه العيون؛ وذلك بسبب احتوائها على بعض االيونات بنسب تضر بصحة االنسان.
وميكن القول إن الفرق االساس بني مياه العيون واملياه املعدنية يتحدد علي اساس كمية املواد املذابة
( ،)TDSففي مياه العيون حتتوي على اقل من  250ملغرام لكل لرت؛ يف حني حتتوي املياه املعدنية على
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نشـاط 1:2:3 :مقارنة بين مياه العيون والمياه المعدنية
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تتلوث املياه يف كل مرحلة من مراحل دورتها يف الطبيعة ،إذ يبدأ التلوث يف الفضاء حيث ختتلط األشعة والغبار الذري
وغازات املصانع والغبار مع الغيوم ،وتتساقط هذه امللوثات مع األمطار إىل الرتبة امللوثة مبواد أخرى ال تلبث أن تتسرب
مع مياه األمطار إىل املياه اجلوفية ،أو تنجرف إىل األنهار والبحار فتزيد من تلوثها ،ناهيك عن األمطار اليت تسقط على
املدن واملناطق الصناعية ،واليت جترف معها الغبار ،والغازات الناجتة عن وسائط النقل ومداخن املصانع ،ومدافئ املنازل
والزيوت املعدنية اليت تغطي الشوارع وحتملها إىل املسطحات املائية املختلفة.
وال يعترب ضمان اإلمداد الكايف للمياه املشكلة الوحيدة اليت تواجه الكثري من بلدان العامل فحسب بل تتعلق أيضا
بنوعيتها .فقد بدأ اخلرباء منذ منتصف الستينات ينشغلون مبشكلة نوعية املياه .وكان أول ما اسرتعى انتباههم تلوث
املياه السطحية من مصادر معروفة ولكنهم اكتشفوا فيما بعد أن املياه اجلوفية وامللوثات املرتسبة ،ومصادر التلوث غري
املعروفة ،قد تفضي إىل مشكالت ال تقل خطورة عن تلوث املياه السطحية .يتناول هذا الفصل نوعية املياه ،ويوضح
املقصود باملياه امللوثة ومعاجلتها وإعادة استخدامها ألغراض الزراعة  ...وغريها.
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تلوث المياه في فلسطين

 250ملغم لكل لرت؛ كما أن املياه املعدنية آمنة من البكترييا ،وال حتتاج اىل اية معاجلات كيميائية؛ يف حني ال
تتوافر غالبا هاتان اخلاصتان يف مياه العيون؛ إال أن التلوث بالعناصر واملعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل
والكروم والكادميوم ...واليت تشكل اكثر امللوثات خطورة على الصحة العامة يعترب نادرا يف بالدنا نتيجة
حملدودية النشاطات الصناعية باملقارنة مع الدول املتقدمة صناعيا.
بعد قراءتك للنص السابق.
ً
قارن بني مياه العيون واملياه املعدنية مبينا نقاط االختالف ونقاط التشابه بينهما.
نشـاط2:2:3 :

تلوث الميـــاه

ينفذ النشاط طلبة املدرسة بقيادة رئيس النادي البيئي الذي يقوم بكتابة التقرير النهائي.
ُت َّ
شكل جمموعات عمل من طلبة املدرسة يشرتك فيها طلبة من عدة صفوف ( )11 – 6ثم تقسم
اجملموعات حسب طبيعة العمل حبيث:
اجملموعة األوىل:
جتمع عينات من املياه من مواقع خمتلفة يف منطقتني:
مياه أحد اآلبار ،مياه اخلزان املائي العام الذي تتزود منه بلدتك ،مياه احلاووز (اخلزان املنزلي) ،خزان
املدرسة ،مياه أحد الينابيع إن كان قريباً منك ،مياه بركة سباحة ،مياه واٍد أو نهر إن وجد.
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تذكر أن عليك مراعاة شروط السالمة يف أثناء مجع العينات؛ وهي تتمثل فيما يأتي:
أ .جيب أن تغطي مجيع أجزاء اجللد اليت حيتمل أن تالمس املياه (ارتد نظارات مراقبة وحذاًء مغلقاً).
ب .قم دائماً بتفحص عمق املاء قبل أن تدخله ،إذ جيب أال تكون املياه أعلى من مستوى ركبتيك.
ج .ضع العينات يف أنابيب اختبار وأغلقها بإحكام ،وضع ملصقاً على كل وعاء ،واكتب عليه مصدر
املياه الذي أخذت منه العينة.
اجملموعة الثانية:
فحص الكائنات العضوية احلية:
 .1تفحص املياه بالعني اجملردة ،والحظ وجود نباتات أو كائنات عضوية مائية ،وتفحصها بعدسة تكبري
يدوية .كيف تبدو املياه؟
 .2سجل ما ترى ،واحسب عدد سكان عينتك من الالفقاريات الكبرية؟
 .3صف ما تراه قدر االمكان ،حاول رسم ما تراه .الحظ كيف تتحرك وكيف تتنافس وكيف تتفاعل معاً،
وما تكيفات جسمها لتعيش يف عينتك.
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اكتب ما توصلت إليه يف جملة املدرسة أو يف إحدى الصحف احمللية ،وشارك زمالء أو اصدقاء لك تراسلهم
عرب االنرتنت مبشروعك ،واطلب منهم املساعدة يف إجراء فحوص للمياه يف مناطقهم .تواصل معهم
للوصول إىل حلول ملشاكل املياه يف فلسطني ،وشاركهم يف مشاريعهم يف بلداتهم.
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اجملموعة الرابعة:
تفحص املياه ملعرفة نسبة األكسجني و pHوالنرتات فيها ،باستخدام مواد كيميائية معينة ،ومبساعدة املعلم
إن أمكن.
•اغلق كافة املواد املتفاعلة بإحكام وال تعرضها ألشعة الشمس ،وجتنّب درجة احلرارة العالية والتجمد.
•قارن النتائج اليت حصلت عليها اجملموعات املختلفة مع جداول مواصفات املاء الصاحل للشرب؛ واكتب
تقريرك للمجموعات املختلفة حبيث يتضمن ما يأتي:
أ .تصنيف مصادر املياه اليت أخذت منها العينات إىل:
* مياه ملوثة غري صاحلة ألي استخدام .
* مياه للزراعة أو ألغراض غري الشرب.
* مياه صاحلة للشرب.
ب .اكتب مقدمة لتقريرك تتضمن:
* معلومات عن املياه الصاحلة لالستعمال البشري ،وأنواعها واملواصفات الفلسطينية ملياه الشرب.
* تعريف املاء امللوث وأسباب تلوث املاء.
* طرقاً مقرتحة للمحافظة على املاء من التلوث بعد املناقشة مع زمالئك.
* طرقاً مقرتحة للحصول على املاء الصاحل للشرب من مصادر خمتلفة.
* خطوات مقرتحة لتتبعها وزمالئك لرتشيد استهالك املاء.
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اجملموعة الثالثة:
حتضر شرائح جمهرية لتحفص الالفقاريات الصغرية يف املياه وذلك بالشكل اآلتي:
•ضع بضع نقاط من عينة املاء على شرحية مقعرة وأمسك بالشرحية من إحدى الزوايا ،واترك الغطاء
ينزل ببطء على املياه حتى يغلق العينة على الشرحية ،قم بإعادة العملية لطرد فقاعات اهلواء الصغرية.
•ضع الشرحية على اجملهر واضبطه جيداً مبساعدة معلمك ،وتفحصها جيدا ً،والتقط صوراً ملا تراه بوساطة
اجملهر إذا كان متطوراً ويسمح لك ،بذلك لتستخدمها يف العروض التقدميية لرتسلها لزمالئك عرب
اإلنرتنت .تذكر أن وجود أنواع معينة من الطحالب أو الالفقاريات يتعلق بظروف عينة مائية معينة.
•تذكر أن مياه الربكة األكثر صحة حتتوي على جمموعات كبرية من التنوع احليوي ،بينما ال حتتوي مياه
الشرب األكثر صحة على كائنات عضوية حية.

نشـاط3:2:3 :
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للتعرف إىل حجم األضرار اليت تسببها املياه العادمة اقرأ احلالة اآلتية جيداً ،ثم أجب عن األسئلة اليت
تليها:
تشكل املياه العادمة يف حمافظة اخلليل مشكلة كبرية حباجة إىل حل ،وتعاني حمافظة اخلليل من خماطر جسيمة
طالت الرتبة واإلنسان والبيئة؛ ناجتة عن انتشار املياه العادمة اليت تتدفق من املستوطنات اإلسرائيلية
(كريات أربع) ،و(خارصينا) ،إضافة إىل تلك الناجتة عن سكان املدينة وبعض البلدات اجملاورة ،واليت جتري
يف قنوات مكشوفة متر عرب الكثري من التجمعات السكانية ،وكذلك األضرار الناجتة عن حفر االمتصاص
اليت ال يكاد خيلو منزل منها ،األمر الذي يضاعف اخلطر وحيدث تلوثاً يف املياه اجلوفية .
وحسب اإلحصاءات ،يوجد يف حمافظة اخلليل ما يقارب  28جتمعاً سكنياً يعاني من انتشار الروائح
الكريهة ،و 25جتمعاً يتعرض سكانه إىل اإلصابة باألوبئة ،و 28جتمعاً يعاني من مشكلة انتشار احلشرات،
هذا على املستوى البشري.
وقد اعترب مدير مديرية زراعة دورا أن السيول املكشوفة اليت تتدفق من املستوطنات ،تنقل املياه العادمة إىل
مساحات شاسعة ،هلا تأثري بالغ على املزروعات واإلنسان ،مؤكداً أن اخلطر األكرب الذي يهدد احملافظة هو
جمار وصرف صحي كاملة؛ حيث تشكل احملافظة أكرب جتمع سكاني يف الضفة ،إذ يبلغ
عدم وجود شبكة ٍ
عدد سكانها نصف مليون نسمة مما يعين احتياج كل منزل إىل حفرة امتصاصية تؤدي إىل اإلضرار بالرتبة،
وتسرب املياه العادمة إىل املياه العذبة؛ مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة امللوحة يف الرتبة وموت النبات ،وإصابة
اإلنسان باألمراض .كما حتتوي املخيمات يف كل من الفوار والعروب على عدد من القنوات املكشوفة
اليت جتمع احلشرات املسببة لألمراض.
وأضاف أن وزارة الزراعة يف احملافظة تقوم بفحص الرتبة واملياه املستخدمة يف الري والنباتات ،من أجل
اإلطالع على األضرار اليت تتعرض هلا من أجل العمل على معاجلتها.
تقوم بلدية اخلليل باجناز شبكة اجملاري ،حيث قام عدد من املواطنني بربط منازهلم بهذه الشبكة اليت صرفت
املياه العادمة إىل (واد النقر) الذي حيتوي على ينابيع وبرك مياه كبرية تستخدم للشرب والزراعة ،إضافة إىل
ختلص املواطنني من املياه العادمة وخملفاتها الناجتة عن احلفر االمتصاصية يف األراضي الزراعية ،أو القريبة
من التجمعات السكنية ،وبالتالي انتشار األمراض نتيجة للشرب من هذه الينابيع ،أو تناول النباتات
املزروعة يف املنطقة امللوثة؛ هذا مع العلم بأن حمافظة اخلليل تعاني من جمرى املياه العادمة الكبري الذي مير
بواد السمن ،والذي يتدفق من املستوطنات املنتشرة يف احملافظة والبلدات اجملاورة.
يقول أحد املواطنني املقيمني بالقرب من واد السمن ،إن حياتهم أصبحت جحيماً ،حيث ينتشر البعوض
كبري احلجم والروائح الكريهة واجلرذان؛ وتعاني املنطقة من مشاكل صحية شبه يومية ،إضافة إىل ظهور
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بعد قراءتك للحالة السابقة جيداً أجب عن األسئلة اآلتية:
•اذكر األمراض املنتشرة بني سكان حمافظة اخلليل.
•ما األضرار اليت تتعرض هلا النباتات واملشاكل اليت تعاني منها الرتبة؟
•ما األخطار اليت تتعرض هلا مياه الشرب؟
•ما السبب يف كل تلك املشاكل؟ ومن يتحمل املسؤولية؟
•ما االجراءات اليت اختذتها حمافظة اخلليل للحد من تلك املشاكل؟
•هل وجدت بلدية اخلليل من يتعاون معها يف حل املشكلة؟ وكيف؟
•سم اجلهات اليت تعاونت وتلك اليت امتنعت عن التعاون .ما رأيك؟
ً
حلوال عملية ملشكلة تلويث مياه منطقة اخلليل باملياه العادمة.
•اقرتح
ً
•ملاذا تصر الدول املاحنة على مشاريع تنقية املياه العادمة بدال من حل جذور املشكلة ،وهي منع تسرب
املياه العادمة على املناطق العربية؟
•هل حيصل يف منطقتك موقف مشابه ملا حيصل يف اخلليل؟
ً
•هل ميكن اعتبار تلويث املياه الفلسطينية باملياه العادمة االسرائيلية ،جزءا من احلرب اجلرثومية
املتعمدة ضد الفلسطينيني؟ وهل مارست إسرائيل مثل هذه احلرب سابقاً؟ احبث يف ذلك.
•ناقش اإلجابات مع زمالئك يف الصف يف هيئة جمموعات.
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تشوهات على األطفال الذين يولدون .وقد نفق الكثري من األغنام نتيجة تناوهلا نباتات تنمو بالقرب من
جمرى املياه العادمة ،أو نتيجة لشربها منه .وأشار إىل ظهور بعض األمراض اليت أصابت احملاصيل الصيفية
واليت أدت إىل منو غري طبيعي لثمار الكوسا.
وأضاف :أما بالنسبة لإلنسان فإن تأثريها يتم بوساطة أمراض ناجتة عن مكروبات جرثومية تنقلها
احلشرات وبعض الديدان ،وأمراض ناجتة عن مواد كيميائية مسممة لزيادة نسبة عناصر ،مثل :احلديد،
النحاس ،الكلور مما يؤدي إىل خلل وظيفي يف األعضاء احلساسة كالكبد ،والكلية ،واملعدة .ومن املمكن أن
تتسبب يف بعض احلاالت باإلصابة األورام السرطانية ،إضافة إىل أمراض عصبية ،وخلل يف اجلهاز العصيب
املركزي نتيجة زيادة عنصر الصوديوم.
وحسب مصادر بعض البلديات فقد مت االعتذار عن متويل مشاريع الصرف الصحي من قبل USAID
املطروح من قبل هذه البلديات ،وذلك بذريعة أن هناك مشروعاً إقليمياً بشمل حمافظة اخلليل.

نشـاط4:2:3 :

المشاريع الفلسطينية المتعلقة بالمياه

هناك الكثري من املشاريع الفلسطينية الوطنية من أجل زيادة كمية املياه الصاحلة لالستعمال البشري ،وهي
تقسم إىل قسمني :مشاريع أجنزت .ومشاريع قيد التنفيذ.
ً
احبث عن هذه املشاريع يف منطقتك أو باقي املناطق واكتب تقريرا يتضمن:
اسم املشروع

مكان وجودة

نشـاط5:2:3 :

نعم

ُأجنز

ال

أسباب عدم إجنازه

األغراض اليت يستخدم
من أجلها

أضــرار تلوث الميــاه

ناقش كل مما يأتي:
 .1يعد اإلنسان يف معظم األحيان مسئوال عن زيادة التلوث الطبيعي للمياه.
 .2يؤدي تلوث املياه بالنفط ومشتقاته إىل هدم السلسة الغذائية يف املاء.
 .3تعد املنظفات من أخطر املواد الكيميائية يف مياه املخلفات البشرية
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نشـاط3:2:6 :

مصـــادر التلــوث

قارن بني التلوث املباشر للماء والتلوث غري املباشر.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

حنن أيضاً يف منازلنا نساهم يف تلوث املياه ،فاألشياء اليت نلقيها يف حاوية املهمالت أو يف فناء البيت تصل
يف خامتة املطاف إىل املياه اجلوفية ،وهذه املواد هي :املطهرات ،املواد الغذائية املتآكلة أو املتعفنة ،والبطاريات
وزيت السيارات وغريها .حضر قائمة مبثل هذه املواد ،وقائمة أخرى بكيفية العمل لتخفيض التلوث
الناجم عنها.

لذا مل يكن بد من التفكري يف أساليب آمنة ورخيصة لتنقية املياه لتصبح صاحلة لالستهالك البشري ،وسنستعرض بعض
الطرق واألجهزة احلديثة املستخدمة يف تنقية املياه إضافة إىل الطرق التقليدية.
وستتعرف يف هذا الفصل إىل طرق تنقية املياه ،سواء امللوثة ،مثل املياه العادمة أو أو املياه املاحلة ،وبوسائل وتقنيات خمتلفة
بغرض استخدامها للشرب ولالستعمال املنزلي.

نشـاط2:3:3 :

زيـــارة إلى مزرعــة موز

 .1قم بإجراء الرتتيبات الالزمة لزيارة إحدى مزارع املوز يف مدينة أرحيا.
 .2قم بتفحص األمور التالية:
•مصدر مياه الري ( بئر ،نبع ،بئر ارتوازيّة ... ،اخل ) .
•كمية املاء املستهلكة سنوياً لري أشجار املوز .
•أساليب الري والتقنيات املستخدمة.
•نوعية املاء املستخدم يف ري املزرعة ،وهل ما زال املاء متوفرا لريها؟

حديقة مروية باملياه الرمادية
املعاجلة
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قم بزيارة إىل حمطــة تنقية ميــاه عادمة قريبة من مكــان سكنك إن وجدت،
وتعرف إىل:
•الطريقة اليت تعمل بها.
•نوع املزروعات اليت تروى بوساطتها.
•لفحوص اليت جترى للتأكد من صالحية املياه للري وخلو املزروعات من
التلوث
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نشـاط1:3:3 :

زيـــارة ميــدانية
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املياه تساوي احلياة لكل إنسان ..والقضاء على ملوثاتها واحدة من أهم القضايا اليت تشغل بال ساكين كوكب األرض،
والفقراء منهم على وجه اخلصوص؛ فدون تنقية املياه من تلك امللوثات تصبح املياه مصدراً للعديد من األمراض
اليت خيتلف مدى خطورتها باختالف مصدر تلوث املياه سواء كان نوويا أو ميكروبيا أو كيميائيا ،بل إن بعض املواد
املستخدمة لتنقية املياه قد تصبح خطرا قاتال يف حد ذاتها كمادة الكلور.
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3

تنقيـة الميـاه

•هل مت استخدام معدات وأجهزة تساهم يف ختفيض كمية املاء املستهلكة؟
•هل اختذت إجراءات للحد من تلوث املاء والرتبة (معاجلة املياه العادمة ،وطرق بديلة الستخدام األمسدة
وإبادة احلشرات)؟
أكتب تقريرك حبيث يتضمن توصيات للجهات املسؤولة واقرتاحات ،مثل :تغيري نوع احملصول ،أو تقليص
مساحة األرض املزروعة موضحاً األسباب اليت اعتمدت عليها يف اقرتاحاتك.
نشـاط3:3:3 :

االســـتمطار

أظن أنّك مسعت عن وجود تقنيات حديثة تسمح بزيادة إنتاجنا من املاء ،مثل :االستمطار و حمطات التحلية.
كاف حلل مشكلتنا؟ احبث واكتب تقريرا بذلك.
فما املقصود باالستمطار؟ وهل هو ٍ
نشـاط4:3:3 :

تنقيـــة الميـــاه

* حاول تصميم جهاز لتنقية املياه أو حتليتها.

طور فكرتك مهما كانت بسيطة وتبدو مستحيلة ،وتذكر أن مجيع ما ننعم به اآلن من تطور تكنولوجي
ناتج عن أفكار كانت جمرد أحالم مستحيلة يف ذهن طالب مثلك ،ولكنه عمل جاهداً لتحقيقها.
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استعمل الكأس ملعرفة كمية املاء اليت تستهلكها يف نشاطاتك اليومية
وامأل اجلدول اآلتي:
النشاطات اليومية

غسل الوجه
االستحمام
غسل األسنان
استعمال احلمام
الشرب
الطهو
استعماالت أخرى

املاء بالكأس

قدر الكمية باللرت ،واحسب ما تستهلكه يف الشهر.
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نشاط2:4:3 :

االستهالك اليومي للمـــاء

ملعرفة كمية املياه اليت تستهلكها أسرتك أسبوعياً
 .1قم بشكل اعتيادي بتسجيل قراءة عداد املياه يف بداية األسبوع ثم سجلها يف نهاية األسبوع .احسب
عدد اللرتات املستهلكة يف األسبوع .
 .2اكتب قائمة باألنشطة واملمارسات اليومية اليت تستهلك فيها املاء داخل األسرة أو خارجها سواء يف
املؤسسات العامة أو اخلاصة ،مثل :املستشفيات ،واملدارس ،واملصانع ،واحلدائق العامة ...اخل.
احبث يف النشاطات اليت كانت تستهلك فيها املياه قدميا.
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نشـاط 1:4:3

استخــدام الميـــاه

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

يتفاوت الطلب على املياه بصورة ملحوظة من بلد آلخر ،تبعا لعدد السكان واملستويات املعيشية وأمناط التنمية اإلجتماعية
االقتصادية السائدة؛ فهناك اختالفات ملموسة بني البلدان املتقدمة والنامية يف طلبها على املياه ،فمثال يزيد متوسط استهالك
الفرد من املياه املستخدمة يف املنازل يف الواليات املتحدة  70مرة على مستوى استهالك الفرد منها يف غانا.
وبالرغم من أن استخدامات املياه تتفاوت من بلد آلخر إال أن الزراعة تشكل النشاط األول الذي يستنزف اإلمدادات
من املياه؛ إذ يقدر متوسط كمية املياه املستهلكة ألغراض الزراعة بنحو  ،% 69وألغراض الصناعة  ،% 23ولألغراض
املنزلية  % 8من جمموع املياه املستهلكة على مستوى العامل.
وستتعرف يف هذا الفصل إىل كمية املاء املستهلكة يومياً من قبل الفرد يف نشاطاته اليومية املختلفة ،وتتوصل إىل ضرورة
ترشيد استهالك املاء ،وبعض الطرق املقرتحة لتحقيق ذلك.
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4

استهالك المياه واستخدامها األمثل

نشـاط3:4:3 :

تقليــل االستهــالك

أعلنت سلطة املياه عن انقطاع املاء يف بلدتك
ملدة ثالثة أيام ،وقررت توزيع املاء على العائالت
حبيث حيصل كل فرد على  3لرتات يومياً فقط.
ارجع إىل قائمة نشاطاتك اليومية واذكر:
1 .1أي منها تستطيع االستغناء عنه،
2 .2أي من نشاطاتك اليومية تستطيع تقليل
الري بالتنقيط بواسطة
كمية املياه املستهلكة فيه؟
القناني املعاد استعماهلا
سجل قراءة العداد قبل وبعد انقطاع املاء ،ماذا تستنتج؟
هذا بالنسبة لالستخدام املنزلي ،ولكن ماذا عن استهالك املاء يف
القطاعات املختلفة؟
لقد علمت أن القطاع الزراعي له النصيب األكرب من كمية املياه
املستهلكة لذا ال بد من التعرف إىل طرق الري وبعض التقنيات املتبعة
لتقليل استهالك املاء.
نشـاط4:4:3 :
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ميتلك مزارع بيارة برتقال يف منطقة طولكرم ،مساحتها  100دومن ،كان يرويها من
بئر إرتوازية ميتلكها قبل أن تقوم سلطات االحتالل بإغالقها ليصبح مستقبل البيارة
مهدداً ،ألن كمية املياه اليت ميكن احلصول عليها لريها قد اخنفض إىل النصف.
ختيل نفسك وزمالءك أصحاب البيارة ،وأمامكم عدة احتماالت هي:
1 .1اقتالع أشجار الربتقال وبناء قاعات أعراس مكانها كما فعل بعضهم.
2 .2اقتالع أشجار الربتقال وزراعة حماصيل أخرى أقل استهالكاً للماء.
3 .3ري أشجار الربتقال مبياه عادمة بعد معاجلتها.
بيارة برتقال
4 .4استخدام طرق ري إقتصادية واإلبقاء على أشجار الربتقال.
5 .5االتفاق مع أصحاب البيارات اجملاورة للبحث عن مصادر أخرى للمياه مثل حفر آبار مجع يف املنطقة،
أو خزان كبري لتجميع مياه األمطار.
ناقشوا مجيع االقرتاحات املعروضة ،وقدموا نصيحة للمزارع املذكور وغريه ممن يتعرضون يومياً ملثل ما
تعرض له.

نشـاط6:4:3 :

فاتـــورة المـــاء
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أعط رأيك يف فكرة تدريج األسعار كما هو مقرتح يف السؤال ( ،)2هل ميكن تطبيق ذلك.
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 .1قم بتفحص فاتورة املاء اخلاصة باملنزل الذي تقيم فيه:
•بناًء على أية مبادئ أو معايري يتم تصنيف املاء يف الفاتورة؟
•ما اهلدف من هذا التصنيف برأيك؟
•هل تعتقد أن مثن املاء املعلن يساوي التكلفة احلقيقية؟
 .2إذا طلب منك أن تقرر أسعار املاء بناء على طريقة استخدامها ،كيف ستكون األسعار للمستهلكني
املذكورين الحقاً (قم برتتيب األسعار تنازلياً بدءاً بأعلى األسعار حتى تصل إىل أرخصها):
•حقل مزروع بالكوسا والباذجنان ،يتم ريه بوساطة القنوات املائية.
•حديقة عامة يف مركز املدينة.
•بيوت بالستيكية تستخدم لزراعة البندورة وتستخدم جهاز ري بالتنقيط.
•مصنع النتاج العلكة.
•حديقة خاصة بها نوافري وبركة سباحه.
•مصنع ملواد التنظيف.
•مزرعة موز.
•مصنع إلنتاج املشروبات الغازية.
•مصنع إلنتاج األدوية والعقاقري الطبية.
•مصنع إلنتاج الورق.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

يوجد يف معظم دول العامل كما هو احلال يف منطقتنا ،تشريعات وقوانني تتعلق بتحديد املسؤولية للمحافظة
على املياه وحتديد ملكية مصادر املياه.
•ما رأيك يف مثل هذه التشريعات والقوانني؟
•هل تعتقد أن حفر بئر ماء ارتوازيّة يف أرض خاصة هي حق ملالك األرض أم حق عام؟ وخباصة إذا كان
صاحب األرض ال يسمح لآلخرين بري مزروعاتهم من البئر ويتحكم بسعر املاء على حنو مبالغ فيه.
•يف حالة حدوث نقص شديد يف كميات املاء املتوافرة لالستهالك يف مجيع القطاعات ،هل يتوجب
على السلطات املسئولة حتديد أنواع احملاصيل الزراعية املسموح بزرعها؟ وحتديد املنتوجات الصناعية
املسموح بتصنيعها (فكروا يف كميات املاء الالزمة إلنتاج حمصول معني أو منتج صناعي معني).
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نشـاط5:4:3 :

التشــريعات والقــوانين

نشـاط7:4:3 :

منظمـة إنتــاج المــاء

قامت جمموعة من الدول املنتجة واملصدرة للنفط بإنشاء منظمة حتت اسم (منظمة الدول املنتجة واملصدرة
للنفط ،أوبك) .وتقوم هذه املنظمة بتحديد األسعار بناًء على اعتبارات اقتصادية حملية وعاملية.
هل تنصح بإنشاء منظمة شبيهة تقوم بتطبيق قوانني خاصة باملاء (إنتاجه وأسعاره ،وجودته) ؟
أي الدول ستتضرر من تطبيق هذا القرار؟
أي الدول ستتحكم يف األسعار وقرارات اللجنة؟
هل تؤيد انضمام فلسطني إىل تلك املنظمة؟ وضح إجابتك.
نشـاط8:4:3 :

االحتفال بيوم المياه العالمي

نظراً ألهمية املاء واستخداماته املتنوعة يف حياتنا ،وحفاظاً على الثروة
املائية اليت تتناقص يوماً بعد يوم وتتعرض لكثري من األخطار ،مت
االتفاق على أن يكون يوم 22آذار من كل عام اليوم العاملي للمياه؛
فكيف حنتفل بهذا اليوم؟

ً
احتفاال مميزاً بهذه املناسبة؛ ولكي حنضر له
ما رأيكم أن ننظم هذا العام
حتضرياً جيداً ،نقوم باخلطوات اآلتية:
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نقسم أنفسنا إىل عدة جمموعات عمل .
* اجملموعة األوىل :جمموعة الرتاث.

دبكة شعبية
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يف تارخينا املروي واملكتوب تدور الكثري من القصص حول نبع املاء وأهميته بالنسبة للقرويني خباصة؛
فهو املكان الذي كان جيتمع حوله التجار واألهالي لتبادل التجارة ،وهو املكان الذي جيمع احملبني وتدور
حوله أحاديث الغزل واألغنيات وأحياناً املعارك واملناوشات للفت نظر اجلميالت.
تقوم هذه اجملموعة جبمع األغاني الشعبية والدبكات اليت كانت تدور حول البئر ونبع املاء ،واجلرار،
وحامالت اجلرار ،وتصميم رقصات تعرضها يوم االحتفال.

* اجملموعة الثانية :القصص الرتاثية.
جتمع قصصاً تراثية تدور حول املاء وتعاون أهل البلدة يف ري املزروعات أو بناء البيوت وآلية توزيع املاء
بني العائالت  ..إخل .وقصصاً دينية عن حفر اآلبار يف الصحراء وخاصة على طريق احلجاج .باعتبار بئر
املاء صدقة جارية يف اإلسالم .....إخل.

رسم كاريكاتري أو جتميع قصص الرسومات الكاريكاتريية من مواقع خمتلفة ،تدور حول املاء واملخاطر اليت
يتعرض هلا من االحتالل اإلسرائيلي ،لعرضه يف جملة احلائط.

* اجملموعة اخلامسة :جمموعة امللصقات.

نشاط10:4:3 :

المحكمـة الدوليـــة

لنفرتض أن هناك حمكمة دولية عادلة وحيادية ،وأنها تنظر يف أية
شكوى مقدمة إليها مبوضوعية ،وأنك قررت أنت وزمالئك رفع
قضية باتهام إسرائيل ومن يدعمها من دول بتهمة االستيالء على
املياه الفلسطينية وتلويثها.
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حمكمة وقضاة

* اجملموعة األوىل :تبحث عن أدلة اإلدانة ،من وثائق وإحصائيات ووقا ئع وختتار مقرراً للجنة ميثلها.

* اجملموعة الثانية :متثل اجلانب اإلسرائيلي وتبحث عن أدلة الدفاع عن كل التهم املوجهة إليها ،وبكل
الطرق وختتار مقرراً ميثلها.
* اجملموعة الثالثة :تضم جمموعة القضاة الذين سيستمعون للطرفني ،ويتداولون القضية فيما بينهم
ليتخذوا قراراً بهذه القضية.

الوحدة الثالثة  -المياه في فلسطين

خطوات تنفيذ النشاط:
يتم تقسيم الطلبة إىل جمموعات:
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جتري مسابقة بني الطلبة للفوز بأفضل ملصق ينبه للمخاطر اليت يتعرض هلا املاء ويدعو للمحافظة عليه.
ويستحسن أن تطرح بعض االفكار مثل :نعطش ليسبحوا هم  ،لنا ممنوع االستحمام ليصنعوا هم قنابل
نووية.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

* اجملموعة الرابعة :جمموعة الرسم الكاريكاتريي.
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* اجملموعة الثالثة :جمموعة جريدة احلائط اليومية.
تكتب موضوعات عن أهمية املاء يف حياتنا واملخاطر اليت يتعرض هلا ،وكيفية التصدي هلذه املخاطر
والبحث عن مصادر جديدة باملاء من جتميع أحاديث سنوية فصلية شعبية حول تقاسم املاء بني النساء
واحملافظة عليه.
تكتب نفس اجملموعة أيضاً مسرحية تدور حول املاء وكيفية احملافظة عليه ،وترشيد االستهالك ،وتتدرب
عليها ملعرفتها يوم االحتفال.

 .1باقي الطلبة ميثلون اجملتمع املدني وعدداً من مجعيات حقوق اإلنسان ،ومجعيات احملافظة على البيئة،
ومعارضني للحرب اجلرثومية.
 .2حاولوا كتابة سيناريو لعمل درامي يتضمن احملكمة الدولية ،وادعاءات كل طرف ،ودفاعه عن موقفه.
 .3تدربوا عليها جيداً لعرضها يف يوم املياه العاملي وليدافع كل طرق عن موقفه بكل السبل املمكنة.
 .4انشروا النص وحيثيات احملاكمة يف مواقع خمتلفة على اإلنرتنت
 .5حاولوا جتنيد أكرب عدد ممكن من الشباب واجلمعيات املدنية للدفاع عن املوقف الفلسطيين يف قضية
املياه ،وشرح اعتداءات اجلانب اإلسرائيلي عليها.
أنتم أصحاب حق واملسألة متس حياتكم ،دافعوا بقوة عما تعتقدون أنه حق لكم.
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بدأ احلديث عن فكرة تنفيذ مشروع قناة تربط بني البحر امليت وأحد البحار املفتوحة
منذ منتصف السبعينات ،إال أن هذه الفكرة ليست جديدة؛ فقد مت طرحها منذ فرتة طويلة
تتجاوز مئة ومخسني عا ًما ،وقامت أكثر من جهة بدراستها على فرتات متباعدة ،وألغراض
وأهداف خمتلفة.
فما املقصود بهذه القناة؟ ومتى بدأت الفكرة؟ وما أبعادها؟ ومن األطراف املعنية بتنفيذها؟
وما أبعادها وآثارها البيئية واالقتصادية والسياسية على املنطقة برمتها؟ وما الفوائد اليت
ستجنيها األطراف احمليطة بالبحر امليت من إنشائها؟ وهل للفلسطينيني مصلحة يف
تنفيذها؟
هذا ما ستتعرف عليه يف هذا الفصل.

أهميــة البحــر الميت

الوضع البيئي احلالي للبحر امليت:
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ميثل البحر امليت ظاهرة نادرة غري متكررة على سطح
األرض خلصائص مياهه وما حتمله من عناصر ومركبات
معدنية هامة ،والطبيعة التكوينية له وللمناطق احمليطة
به ،مما جعله منذ عهود كبرية مركزاً الهتمام العلماء
والباحثني من خمتلف أحناء العامل.
اضمحالل البحر امليت
ويشغل البحر امليت أخفض منطقة يف غور االنهدام
السوري األفريقي ،وتبلغ مساحته حوالي  1000كم ،2ويتكون من حوضني :احلوض الشمالي ويشغل
مساحة 756كم 2تقريبا ,واحلوض اجلنوبي يشغل مساحة  244كم2؛ وتبلغ نسبة امللوحة يف مياه البحر
امليت حوالي  % 30وهي أعلى نسبة ملوحة يف البحار واحمليطات؛ وهلذا خيلو البحر امليت من وجود
األمساك والكائنات احلية.
بدأت مشكلة البحر امليت منذ أن حولت «إسرائيل» كميات كبرية من مياه نهر األردن وروافده إىل حبرية
طربيا ،وبدأ منسوب املياه يقل يف البحر امليت ،كما أخذ طول البحر يتناقص نتيجة اجلفاف التدرجيي
ألجزائه اجلنوبية واضمحالل مساحته .
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نشـاط1:5:3 :

قناة البحرين اليت ختطط
اسرائيل النشائها
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5

مشروع قناة البحرين
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والتذبذب الذي يتعرض له منسوب سطحه يف الوقت احلاضر ناجم عن عوامل بشرية ،تتمثل يف إقامة
السدود واخلزانات املائية ،وحتويل جماري الروافد وخباصة مياه نهر األردن واستخدامها ألغراض الري
والتوسع الزراعي ،ناهيك عن نسبة التبخري العالية بسبب درجات احلرارة املرتفعة يف منطقة غور
ّ
األردن.
ويعاني سطح البحر امليت منذ فرتة طويلة جدا من انكماش مستمر حيث تؤكد بعض الدالئل واألحباث
أن مستوى سطحه كان يقع على اخنفاض  182مرتاً فقط من سطح البحر ،وبالتالي فإن مياهه كانت ممتدة
على طول غور االنهدام من أطراف حبرية طربية يف الشمال وحتى موقع عني حصب يف وادي عربة على
بعد  38كم جنوبي البحر امليت.
وقد أثرت عملية التذبذب السليب يف منسوب املياه ،والذي بلغ معدله خالل السنوات األربعني املاضية
ما بني  50إىل  70سنتمرتا يف السنة ،على مساحة البحر امليت اليت تقلصت من  1000كم 2لتصل يف
وقتنا احلالي إىل  660كم 2تقريبا.حيث احنسرت شواطئه نتيجة اخنفاض مستوى عمود املاء إىل حنو مرت
تقريبا سنوياً يف املناطق ذات االحندار الشديد ،و 30سنتمرتا يف املناطق قليلة االحندار؛ وبالتالي كان معدل
تقلص مساحة البحر امليت ما بني مخسة كيلو مرتات مربعة إىل ستة سنوياً.
بعد قراءتك للنص السابق جيداً ،أجب عن األسئلة التالية:
 .1ما أهم الصناعات اليت تعتمد على البحر امليت؟
 .2هل تعتقد أن البحر امليت يعد من ركائز االقتصاد األردني واإلسرائيلي؟ فسر إجابتك.
 .3هل استفاد اجلانب الفلسطيين من خريات البحر امليت؟ وملاذا؟
 .4ما األسباب اليت تؤدي إىل تقلص البحر امليت واخنفاضه؟
 .5ما األضرار البيئية الناجتة عن ذلك االخنفاض؟

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

نشـاط2:5:3 :

وجهة النظر الممثلة للسلطة الوطنية الفلسطينية:

 .1هل تعتقد أن للفلسطينيني مصلحة يف قناة البحرين؟
 .2ملاذا وافق اجلانب الفلسطيين على املشروع؟
 .3لو كنت ممث ً
ال للجانب الفلسطيين هل كنت ستوافق على املشروع؟ وضح إجابتك؟
 .4ماذا كان على الفلسطينيني أن يفعلوا؟ فسر إجابتك
مالحظة :سلطة جودة البيئة الفلسطينية مل توافق على مشروع قناة البحرين من ناحية بيئية ،وطالبت
بدراسة تقييم األثر البيئي للمشروع قبل اختاذ أي قرار.

نشـاط4:5:3 :

البحـــر الجــديد

احبث يف كل مما يأتي:
أ .الكيفية اليت سيتم بها اختالل الرتكيز الكيميائي لطبقات البحر امليت من الناحية العلمية.
ب .املقصود ببكترييا احلديد ،ومع أي من األمالح املوجودة يف البحر امليت ستتفاعل.
جـ .أكتب معادالت التفاعل إن أمكن مستعينا مبعلم الكيمياء واملراجع املوجودة يف مكتبتك ،أو املراجع
العلمية اإللكرتونية.

يقسم الطلبة إىل ثالث جمموعات تبحث يف نشاط
اجملموعات املعارضة للمشروع ،وجمموعة رابعة مؤيدة
للمشروع ،ويكتب عن وجهة نظر املعارضة املصرية
والفلسطينية واإلسرائيلية.
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نشـاط6:5:3 :

المشروع بين التأييد والمعارضة
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ال بد أنك استنتجت مما تقدم أن هذا املشروع سيؤدي إىل نتائج سياسية واسرتاتيجية وخيمة على املنطقة
برمتها .حاول استعراض هذه النتائج .
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نشـاط3:5:3 :

األخطار السياسية اإلستراتيجية
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مشهد جوي يبني تراجع مستوى البحر امليت

الوحدة الثالثة  -المياه في فلسطين

•تعرض كل جمموعة وجهة النظر اليت متثلها يف
الصف.
•جتري مقارنة بني وجهات النظر املختلفة.
•يدور نقاش بني وجهات النظر املعارضة ووجهة
النظر املؤيدة للمشروع.
•يتم التوصل إىل استنتاجات.
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الوحدة الرابعة:

إدارة النفـــــايــات
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ي
ة
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حدثت تطورات اقتصادية واجتماعية خالل السنوات املاضية تسببت يف ظهور أمناط معيشية جديدة ،ساهمت
بشكل مباشر يف زيادة متطلبات اإلنسان ،وتنوعها؛ األمر الذي أدى إىل زيادة مناظرة يف كمية النفايات املتولدة
يوميا وتنوعها؛ وبالتالي أصبحت احلاجة ملحة إىل ضرورة إتباع األساليب العلمية يف إدارة هذه املخلفات سواء
أكان ذلك يف طريقة مجعها أو حفظها أو نقلها أو معاجلتها أو التخلص النهائي منها بطرق صحية وبيئية .ولقد
أدى ازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى املعيشة والتقدم الصناعي والزراعي وعدم اتباع الطرق املالئمة يف مجع
ونقل ومعاجلة النفايات الصلبة إىل ازدياد كمية النفايات بشكل هائل؛ وبالتالي تلوث عناصر البيئة من ارض
وماء وهواء ،واستنزاف املصادر الطبيعية يف مناطق عديدة من العامل وقد أصبحت اليوم إدارة النفايات الصلبة
يف مجيع دول العامل .من األمور احليوية للمحافظة على الصحة والسالمة العامة.
تتعامل إدارة النفايات الصلبة باملواد اليت يرغب مالكها يف التخلص منها؛ حبيث يكون مجعها ونقلها ومعاجلتها
من مصلحة األسرة واجملتمع؛ وتعرف النفايات بأنها أية مواد مل يعد حيتاج اليها صاحبها ،وينوي التخلص منها.
كما تعرف إدارة النفايات الصلبة بأنها عملية مجع وحفظ ونقل ومعاجلة النفايات والتخلص منها ،ومن ذلك
اإلشراف على هذه العمليات .وتعتمد الطرق والوسائل املتبعة يف عملية إدارة النفايات الصلبة على أصل هذه
النفايات وخصائصها .
إن عملية التخطيط السليم جلمع النفايات الصلبة ومعاجلتها تساعد على جتنب انتشار الكثري من األمراض
اخلطرة اليت تظهر نتيجة اإلدارة غري الصحيحة للنفايات ،وهي تقلل أيضاًمن انتشار الغبار والقوارض
واحلشرات ،خصوصا يف املناطق السكنية القريبة من مواقع املكبات غري الصحية وأكوام النفايات املنتشرة
عشوائياً؛ وبالتالي تؤدي إىل تقليل تلوث الرتبة واهلواء واملياه اجلوفية.
إن العمل على استئصال األخطار اليت يسببها التلوث أصبح أمرا ملحا ،وتقع املسؤولية يف ذلك كله على الفرد

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

إدارة النفايات

ا
ل
د
ل
ي
ل
ا
ل
ت
ط
ب
يقي في ا

الوحدة الرابعة:

واملؤسسة واألسرة واجملتمع ،وهي حباجة إىل إكساب األفراد نظماً من القيم واالجتاهات واملمارسات االجيابية
اليت تعزز احلفاظ على البيئة وصونها وجتنيبها املخاطر النامجة عن التلوث .كما إننا حباجة إىل إحداث تغريات
يف أمناط االستهالك وتنمية الوعي البيئي من اجل مستقبل أفضل لنا وألجيالنا القادمة.

األهــــداف:

يتوقع منك بعد دراستك هلذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:
 .1توضح املقصود بكل من:
أ .النفايات بأنواعها.
ب .ادارة النفايات بأنواعها.
جـ .مبادئ االستهالك البيئي.
 .2تذكر الطرق املتبعة يف التخلص من النفايات.
 .3تصنف النفايات الكيميائية حسب درجة خطورتها.
 .4حتدد أنواع النفايات الكيميائية اخلطرة على البيئة الفلسطينية.
 .5حتدد عملياً طرق التخلص السليم من النفايات الصلبة.
 .6حتدد الطرق املتبعة يف معاجلة النفايات الصلبة.
 .7تقرتح طرقاً لتعزيز مبادئ االستهالك البيئي.
 .8تساهم عملياً يف إدارة النفايات يف اجملتمع احمللي.
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خطوات العمل :
يتسابق الطلبة يف كتابة كلمات حتوي أحرف كل منها عدداً معيناً من النقاط وتدل علىأنواع من النفايات
املنزلية والزراعية والصناعية كما يلي :
النوع

نفايات منزلية

الكلمة حتوي نقطة الكلمة حتوي نقطتني الكلمة حتوي ثالث نقاط الكلمة حتوي اربع نقاط

نفايات زراعية

نفايات صناعية

		
نشاط 2:1:4

اطارات

		

أنواع النفايات الصلبة /

مجموعات عمل

خطوات العمل :
•يوزع املعلم عناوين (أنواع النفايات الصلبة على الطالب.
•تبحث كل جمموعة عن املعلومات اخلاصة بأنواع النفايات الصلبة حبسب ما خصص لكل منها
مستخدمة االنرتنت (إذا توافرت) أو اقرب مكتبة ،أو مكتبة املدرسة أو مؤسسة أو مجعية تهتم
مبوضوع البيئة.
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زبل

زجاج
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نشاط 1:1:4

مسابقة  /أنواع النفايات الصلبة

ليل التطبيق
ي
ف
ي
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تر
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ة البيئية

تواجه بالدنا مشكلة النفايات الصلبة اليت تزداد حدة مع التزايد الكبري يف عدد السكان ،باإلضافة إىل تدني الوعي
البيئي لدى اجلمهور وتدني مستويات اخلدمات املقدمة من البلديات واجملالس القروية؛ بسبب عدم توافر االمكانات
املادية املطلوبة وضعف مستويات اخلربات الفنية واإلدارية املتعلقة بإدارة النفايات الصلبة لديها والعراقيل اليت تضعها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
عرف قانون البيئة الفلسطيين (رقم )99 /7النفايات الصلبة بأنها «أية نفايات غري النفايات اخلطرة ،أو القمامة الناشئة من
وُي ِّ
خمتلف النشاطات املنزلية ،والتجارية ،والزراعية ،والصناعية ،والعمرانية ،والرواسب الناجتة عن حمطات معاجلة املياه العادمة».
وتشمل النفايات الصلبة فضالت املطبخ واألوراق والقناني وحطام الزجاج واالغصان وأوراق الشجر والفواكه واخلضروات
الفاسدة والعلب ،والقمامة الناشئة من خمتلف النشاطات املنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية ،والرواسب
الناجتة عن حمطات معاجلة املياه العادمة ،وخملفات األبنية املدمرة بسبب العدوان اإلسرائيلي املتواصل.
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1

النفايات الصلبة

أسئلة مقرتحة للنقاش :
 .1ما الفرق بني النفايات الصلبة الزراعية واملنزلية والصناعية ؟
 .2ما هي االضرار اليت ميكن ان تسببها نفايات البالستيك ؟
 .3من هي اجلهة املسؤولة عن إدارة النفايات ؟
 .4ما هي احلمأة؟
 .5وضح كيف ميكن للمزارع التخلص من النفايات الزراعية بطرق ال تضر البيئة ؟
نشاط 3:1:4

أهمية إدارة النفايات الصلبة /

تحقيق صحفي

خطوات العمل :
يوجه املعلم الطالب إىل إجراء حتقيق صحفي مع مؤسسة أو مصنع أو ورشة أو مشتل ،حبيث يشتمل
التحقيق على احملاور التالية:
1 .1طبيعة النفايات الناجتة يف املنشأة.
2 .2كيفية التخلص من النفايات الناجتة يف املؤسسة أو املصنع.
3 .3األضرار البيئية اليت تسببها تلك النفايات .
4 .4طريقة تعاون البلدية يف جمال التخلص من نفايات املنشأة .هل هذه الطريقة صحية؟ ملاذا؟
تعرض كل جمموعة نتائج التحقيق الصحفي.
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نشاط 4:1:4

األوبئة التي تسببها النفايات الصلبة /

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

خطوات العمل :
1.1يسجل الطالب أمساء  5أمراض تسببها النفايات الصلبة غري املعاجلة
وتبحث كل جمموعة يف مرض معني.
2.2يتوجه الطلبة إىل املراكز الصحية القريبة واملكتبات واإلنرتنت للبحث عن
مسببات املرض ،أعراضه ،طرق الوقاية من املرض.
3.3يتزود الطلبة بالصور والرسومات املوضحة للمرض .
4.4تقرأ كل جمموعة ما اعدته من معلومات عن املرض على برنامج اإلذاعة
املدرسية لتعم الفائدة.

مجموعات عمل

حرق النفايات يف احلاوية يلوث
اهلواء يف البيئة السكنية

•قم بزيارة ألقرب موقع للطمر الصحي قريب من مكان سكنك:
•اكتب تفصيالت عن املوقع :االسم ,املكان ،بعده عن املركز السكاني .اعمل رمسا للموقع ،عدد
املوظفني والعمال.

•أجب عن األسئلة التالية :

1 .1هل املكان مناسب ؟ ملاذا ؟
2 .2هل يوجد مضايقات من االحتالل اإلسرائيلي للموقع ؟
3 .3كيف مت تصميم املوقع ؟
4 .4ما هي املواد املستخدمة للطمر الصحي؟
5 .5كيف يتم التعامل مع النفايات اليت تصل املكب يوميا؟
6 .6ما هي املناطق اليت تكب يف هذا املوقع؟

نشاط 6:1:4

نقـــاش وبحــث

مشكلة النفايات الصلبة يف منطقة سكنك

إحبث يف أسباب هذه املشكلة وخماطرها وطرق حلها ،ثم أجب عن األسئلة التالية:
•هل يوجد مكب نفايات صحي يف منطقة سكنك؟
•ما هي املبادئ اليت قام عليها هذا املكب؟

•يف حال عدم وجود مكب نفايات صحي يف حميط سكنك ،كيف يتم التخلص من النفايات املتولدة
يف منطقة سكنك؟ وما طبيعة املكب الذي يتم إلقاء النفايات فيه؟
•ماذا تعرف عن مكب نفايات صحي يف منطقة أخرى غري منطقة سكنك؟ أين يقع ،مساحته،
واحملافظات اليت تستفيد من هذا املكب ؟
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•يف حال وجود مكب صحي يف منطقة سكنك ما عدد املواطنني يف القرى واملدن املشاركة فيه؟
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احرص على تصوير املوقع ،واعمل جملة حائط موثقا نشاطك بالصور.
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خطوات العمل :
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نشاط 5:1:4

الطمـــر الصحـي (رحلــة)

نشاط 7:1:4

مشكلة النفايات الصلبة المنزلية

(ورقة عمل)

•كيف يتم التعامل مع النفايات يف منطقة سكنك؟
•كيف ميكن التقليل من النفايات املنزلية ؟
•ما هي أكثر النفايات املنزلية شيوعا ؟
•ماذا تنصح أفراد أسرتك للحد من تزايد كمية النفايات املنزلية ؟
ً
•إذا طلب منك تصنيف النفايات املنزلية فوضح كيف ميكنك تصنيفها معطيا أمثلة على ذلك؟
نشاط 8:1:4

معيقات إدارة النفايات الصلبة

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة  ،1967وبدأت عملية تدمري منظمة للبيئة الفلسطينية
وإعاقة أي تقدم لتطوير مكبات النفايات او حل مشكلة النفايات الصلبة .

 .1احبث من خالل اإلنرتنت واجلرائد واملراجع عن اجلرائم اإلسرائيلية حبق البيئة الفلسطينية والعراقيل
اليت وضعتها يف وجه تطوير إدارة النفايات الصلبة.
 .2يدير املعلم نقاشا يف الصف تطرح فيه أمثلة واقعية للجرائم اإلسرائيلية حبق البيئة الفلسطينية وإعاقة
تطوير املكبات.
نشاط 9:1:4
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خطوات العمل:

يوم النظافة العالمي ()9/19

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

 .1جتهيز بوسرتات تدعو إىل النظافة وكتابتها على ورق
 A4وتصويرها.
 .2جتهيز نشرة بسيطة حتت عنوان «إدارة النفايات تبدأ من
املواطن نفسه.
 .3توزيع النشرة على املواطنني وقراءة النشرة يف اإلذاعة
املدرسية.
 .4اخلروج يف محلة نظافة يف أالماكن العامة والقريبة من
أطفال يقومون حبملة نظافة
املدرسة.
 .5عقد ندوة للطلبة وأولياء أمورهم تبني دور املواطن يف كيفية التعامل الصحي والبيئي مع النفايات
الصلبة .حياضر يف الندوة طبيب او خبري بيئي.

ويقدر اخلرباء أن ما ال يقل عن  % 20من النفايات الصناعية تعد خطرة مثل املذيبات العضوية وخملفات الدهان
واألسبستوس والرصاص والنفايات الطبية واملبيدات وغريها .أما السموم فهي املواد اليت تؤدي إىل تعطيل األعمال
احليوية أو إيقافها متاما إذا دخلت إىل جسم الكائن احلي .إن املنتجات الكيماوية املنزلية كالدهانات املرتكزة على
الزيت ،وزيوت األثاث ومزيالت الشحوم ،غالبا ما حتتوي على مذيبات عضوية خطرة ومؤذية للصحة بسبب كونها
سريعة التطاير ،وبالتالي يسهل استنشاقها.
نشاط 1:2:4

النفايات الصناعية /

رحلة ومناقشة

خطوات العمل :

نفايات كيماوية خطرة

الرقم

 .3بعد تعبئة اجلدول يناقش الطلبة النفايات الصناعية وطرق التخلص منها.
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1
2
3
4
5

اسم الورشة،
املصنع ،الشركة

املادة الناجتة
بعد عملية التصنيع

نوع النفايات
املتولدة

سائلة،
صلبة

الكمية

كيفية التخلص
من النفايات

ل
ت
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ة
ا
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ب
ي
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ي
ة

 .1يتم حصر املصانع اليت ينتج عنها نفايات خطرة او سامة يف منطقة سكن
الطالب وتنظم رحلة إىل أحد هذه املصانع أو أكثر.
 .2يعبئ الطلبة اجلدول التالي باملعلومات اليت مت مجعها من الزيارات امليدانية
للمصانع.

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

تعرف منظمة الصحة العاملية النفايات اخلطرة بأنها املخلفات اليت هلا خواص طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية تتطلب
ً
تداوال خاصاً وطرقاً معينة للتخلص منها ،لتجنب خماطرها على الصحة العامة والبيئة .

ا
ل
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ل
ي
ل
ا
ل
ت
ط
ب
يقي في ا

2

النفايات الخطرة والسامة

نشاط 2:2:4

اتفـــاقية بــــازل

•يبحث الطالب يف اتفاقية بازل.
•يناقش الطالب اتفاقية بازل ومبادئها .
•يناقش الطلبة األسئلة التالية:
 .1ما هي االفكار الرئيسة يف اتفاقية بازل ؟
 .2ملاذا ترفض إسرائيل تطبيق اتفاقية بازل ؟
نشاط 3:2:4

دفن إسرائيل المخلفات الخطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة

خطوات العمل :
 .1يعد الطالب بشكل فردي تقارير حول قيام االحتالل اإلسرائيلي بدفن النفايات
اخلطرة والسامة يف مواقع معينة بالضفة الغربية والقطاع.
 .2يناقش الطالب سبب دفن إسرائيل املخلفات اخلطرة والسامة يف الضفة
الغربية وقطاع غزة .
 .3يقوم الطلبة بإعداد مذكرة إىل حمكمة دولية ضد اسرائيل بسبب دفنها النفايات
اخلطرة مستندين ملا مت مجعه من بيانات وحقائق عن االنتهاكات اإلسرائيلية لبيئاتهم.
نشاط 4:2:4
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مبيدات كيماوية تستخدم يف
الضفة الغربية وغزة

الطرق البديلة الستخدام المبيدات (ورقة عمل)

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

 .1ما رايك يف الطرق غري الكيماوية للقضاء على النمل؟ ما هي فوائدها؟
 .2هل ميكن إجياد بدائل للمبيدات الكيماوية؟ كيف؟
 .3هل ميكن القضاء على الذباب من دون استخدام املبيدات الكيماوية؟
 .4اسأل والديك كيف كان الناس قدميا يقضون على احلشرات يف املنازل؟
 .5هل كانوا يستخدموا املبيدات الكيماوية؟ ملاذا؟
 .6أعط جمموعة من االمثلة على استخدامات ناجحة بديلة للمبيدات الكيماوية؟
 .7مباذا تنصح املزارع من أجل استخدام بدائل للمبيدات الكيماوية؟
نشاط 5:2:4

أمراض معدية تنتقل بوساطة النفايات الطبية

(مناقشة)

دعوة خبري من وزارة الصحة أو وزارة البيئة اللقاء حماضرة أو تنظيم ندوة عن النفايات الطبية ،ونقلها
للفريوسات الناقلة لألمراض ،وطرق الوقاية منها .
يف احلصة التالية يناقش الصف ويلخص االمراض املعدية اليت تنتقل بوساطة النفايات الطبية.

احتياجاتنا الذاتية من خالل املصادر احمللية وبالتالي التقليل إىل احلد األدنى من شراء واستهالك سلع جديدة ويعد هذا
التوجه حبد ذاته ترشيدا لالستهالك ومساهمة جدية يف تقليل التلوث البيئي ،وتتلخص أهم مبادئ االستهالك البيئي

مبا يلي  :إعادة االستعمال ،إصالح األشياء ،تقليل االستهالك والتدوير .وجتسد األبيات الشعرية التالية هذه املبادئ
جتسيدا بالغيا:

		
أركان االستهــالك أربعــٌة إذا
		
منها اقتصادك يف أمورك كّلهــا

		
وكذلك ،األشيـاء إن أصلحتها

		
أ ّما إذا د ّورتهــــا بصنـــــاعٍة
نشـاط 1:3:4

ال جتعـل الرتشــيد كالتبـدي ِد
صـار القــديم ً
مماثال جلــدي ِد
حققت أهــدافاً بال جمهـــوِد
مل يبق شيٌء َق ُّط غـري مفـــي ِد

إعادة استعمال األشياء

(مناقشة)
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 .1ناقش هذه اجلملة (األشياء املستعملة ميكن أن تكون مصدرا مدرا للدخل.
 .2أعط أمثلة واقعية ألشياء مستعملة ميكن االستفادة منها.
 .3هل شاهدت حمال يبيع أشياء مستعملة؟ أين؟ ماذا يبيع؟

ل
ت
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ة
ا
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ب
ي
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ي
ة

		
وإذا استطعت إعـادة استعماهلا

ري عمــوِد
أرسيتها أرسيت خ َ

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

تتضمن مبادئ االستهالك البيئي عملية تدوير وإعادة استخدام النفايات واملصادر احمللية تطبيقا للمبدأ القائل بتلبية
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ب
يقي في ا

3

مبادئ االستهالك البيئي

نشـاط 2:3:4

تدوير البالستيك -

دراسة حالة

اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة اليت تليه :
جتربة تطبيقية

عالء الدين عقل ( )39عاما ،بكالوريوس علوم ،اختار أن يكون
مشروعه بعد عودته من اخلارج عبارة عن تدوير هوالك البالستيك
(كسر البالستيك النظيف وأكياس البالستيك غري الصاحل للبيع
مبصانع البالستيك) ثم القيام ببيع خام البالستيك املعاد تدويره.

عالء كان يدخر  30ألف دوالر بعد عودته من اخلارج ،استخدمها لشراء
قطعة ارض يف أطراف املدينة ،أقام عليها بناء معدنياً وثالث ماكينات لفرم البالستيك،التجزير( جعل
البالستيك حبيبات تشبه املادة اخلام) ،وبدأ مشروعه بعشرة عمال للفرز واإلشراف على عمل املاكينات.
مصنع لتدوير للبالستيك يف قرية بيت أمر

واجه عالء صعوبات عديدة منها الرتاخيص إلنشاء املصنع باإلضافة اىل عدم اخلربة الكافية يف هذا
املشروع؛ وهذا جعله كثري احلركة واالنتقال بني مصانع البالستيك الكتساب اخلربة واالتفاق معها على
شراء هوالك األكياس واملنتجات البالستيكية ،وإعادة بيعها هلا كمادة خام أرخص من املستوردة؛ حيث يبلغ
سعر طن البالستيك املستورد درجة أوىل 2500دوالر ،يف حني يباع الطن املعاد تصنيعه حمليا ب 1500
دوالر وهو يقرتب منه يف اجلودة بنسبة .85%
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اعتمد عالء يف التسويق على طريقة تقديم اهلدايا ألصحاب املصانع ليتأكدوا من جودة منتجه وقربها من
املواد اخلام املستوردة ،وبعد ذلك يبدأ أصحاب املصانع بطلب منتجه.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

وبعد عشر سنوات من عمر املشروع ،زادت العمالة لدى مصنع عالء إىل  30عامال منهم عشرة لفرز
أنواع البالستيك املختلفة وفصل ألوان أكياس البالستيك.
وقد حقق عالء جناحا باهرا وبدأ مرحلة جديدة بفتح خط إنتاج جديد بشراء ماكينة صنع األكياس
البالستيكية لصنع حقائب البالستيك اليت يزداد عليها الطلب يوما بعد يوم.
1 .1ما رأيك باختيار عالء إلنشاء املشروع يف وطنه؟
2 .2هل ترى أن الدولة يقع عليها واجب دعم املشاريع اخلاصة وما فائدة ذلك؟
3 .3ما هي الشروط الواجب توافرها إلنشاء مصنع لتدوير البالستيك؟
4 .4ما فائدة إنشاء مصانع للتدوير؟
5 .5ما هي عملية التدوير وما هي شروط إنشاء مصنع للتدوير؟

ليل التطبيق
ي
ف
ي
ال
تر
بي
ة البيئية

تلعب مادة الزجاج دورا هاما يف حياتنا ،فهو يدخل يف تركيب الشبابيك للبيوت،
وللمدارس ،واملصانع ،والسيارات والطائرات؛ ويعد الزجاج مكوناً اساسياً يف
املرايا ،وكامريات الفيديو ومصابيح اإلنارة وغريها.
1 .1اذكر اسم ثالثة مدن فلسطينية يوجد فيها مصانع للزجاج ؟

2 .2اذكر ثالثة أسباب تربر استخدام الزجاج كأحسن مادة حلفظ طعامنا
وشرابنا؟
3 .3هل تعتقد أن الزجاج ميكن استخدامه أكثر من مرة؟ كيف؟

تدوير مصابيح النيون :إعادة
استعمال الزجاج بعد أن يزال منه
الزئبق السام

نشـاط 4:3:4

االستهــالك المنــزلي

اقرأ النص التالي ،ثم أجب عن األسئلة اليت تليه:

جتربة أم حتسني

يوم واحد وحيد يف كتاتيب قرية بيت دقو ،ذات يوم من
أمي القروية اليت مل تنل حظها من التعليم غري ٍ
الثالثينات من القرن العشرين علمتين كيف أتصرف مع النفايات.
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مل نكن نرمي سوى القليل جداً من النفايات ،فحني كنت
ً
طفال ،اعتادت أمي ترتيب النفايات وفهرستها ،فكل ما له
عالقة مبخلفات الطعام النباتية كانت تضعه على حدة،
فكانت جتمع قشور اخلضار والفواكه حسب الفصول،
ماذا ميكننا أن نفعل مبخلفات األغذية املنزلية ً
بدال من
وتضيف اليها القليل من اخلبز املتعفن ،وتعلف بها ماشيتها
إلقائها يف مكب النفايات؟
وأرانبها ودجاجها ،وأقول اخلبز القليل ،ألن اخلبز املتبقي كانت
تدهنه بالزيت ومتسحه باملاء وتشويه يف الطابون حني كانت تعمر الطابون يف الصباح املبكر لتحضره خلبزها
ال نتنافس يف احلصول عليه ،خصوصاً إذا أضافت مع الزيت قلي ً
اجلديد ،وكم كان طعمه مجي ً
ال من الزعرت.
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نشاط مقرتح:
 .1اخرت عدة أوعية زجاجية .ارسم عليها بعض الرسومات اليت حتبها .ضعها يف
املطبخ وقم بتعبئتها بالبهارات.
 .2اصنع مزهرية من الزجاج باستعمال وعاء مستعمل من الزجاج ،وألصق عليها ورودا جافة .
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نشاط 3:3:4

إعــادة استعمال الزجــاج

كانت تعجب من كرب أكياس نفايات بعض الناس! أما أكياس البالستيك ،فكانت حتتفظ بها ،لتضع فيها
الكثري من احلاجات ،وكانت حتتفظ بأكياسها النظيفة أو اليت تنظفها باملاء والصابون.
أما املالبس القدمية ،فلم تكن زهيدة بها ،حيث كانت تقص ما ميكنها منها ،على شكل أشرطة ،يستخدمها
والدي يف ربط أغصان أشجار العنب على الركائز ،خشية ان تعبث بها رياح الربيع  ..اليت تعصف
بالكروم.
املواد املعدنية من مادة التوتيا ً
مثال كانت تستخدم التالف منها ،يف غرف الشعري للدواب ،وكانت متنحنا ما
تبقى بعد أن حتتفظ به يف مكان واحد ،لبيعه لرجل اعتاد التجوال يف قريتنا الصغرية يف السبعينيات ينادي
األطفال لشراء تلك املواد منها ،بعض القروش كانت تفيد! وبعض الكسبة(معجون السمسم) أيضاً! أما
األحذية اجللدية التالفة ،فكانت جتمعها يف أكياس ،جزء لبيعه لرجل املواد املعدنية ،وجزء كنا حنرقه يف اجلبال
إلبعاد احليوانات عن اخلضار ،حيث كانت احليوانات اليت تهاجم اخلضار والفاكهة تكره رائحة الدخان
الناجتة عن حرق البالستيك وغريه.
أما ما تبقى من عظام طري نتج عن وليمة صغرية كانت أو كبرية ،فكانت تضعه يف صحن وتهديه للقطط،
اليت كانت تراها خط الدفاع األول ضد احلشرات والفئران واألفاعي والعقارب وسواها.
حتى عود الكربيت املنتهية صالحيته بعد االشتعال مل تكن ترميه أمي ،كانت تشعل طرفه احملروق لتعيد
استخدامه يف اشعال البابور والغاز بعد ذلك .لذلك ،مل تكن ترمي أمي سوى أقل القليل.
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فطرة أمي والقرويات أمثاهلا سليمة ،ال ترى يف النفايات مواد مهملة ،بل ترى فيها مواد تستحق إعادة استخدامها.
لذلك كان حميط بيتنا دائماً نظيفاً ،وتعلمنا منها أن األشياء قيمة ،لذلك حينما تكونت أسرتي الصغرية ،حافظت
على ما تعلمته منها .وبقيت متذكراً أقواهلا – “حرام الواحد يكب اشي ميكن االستفادة منه”.
حتسني يقني – ملحق البيئة والتنمية (العدد )21

1 .1هل قدميا كان الناس يعرفون التدوير؟ كيف؟

2 .2هل تعتقد أننا نستطيع القيام بعملية تدوير األشياء؟

3 .3ماذا كانت األسرة قدميا تفعل بقطع القماش املستعملة؟

4 .4ملاذا كانت البيوت قدميا تنتج القليل من النفايات؟

5 .5ملاذا ال تطبق األسرة اليوم ما كانت تفعله أسالفها قدميا؟

* اذكر أمساء مخسة مشرتيات مؤذية للبيئة ،واقرتح بديال هلذه املشرتيات غري مؤذ للبيئة ؟
* اعمل زيارة ألحد احملالت التجارية ،وسجل مالحظاتك عن :

 .1نسبة الصناعات األجنبية إىل الصناعات احمللية.
 .2أدوات أو مواد خملفاتها تضر البيئة .
 .3اخرت عشوائيا عشرة منتجات وسجل مالحظاتك عن الدول املصنعة هلا.
نشاط 6:3:4

التقليل من النفايات المنزلية /

دراسة حالة

اقرأ القصة التالية ثم اجب عن األسئلة اليت تليها:

عادت سارة من املدرسة مسرعة اىل والدها الذي كان جيلس أمام التلفاز يتابع نشرة األخبار.

سارة  :أبي أريد أن تعمل لي لوحة مرصعة بقشر أبيض.

نظر إليها والدها مستغربا قائال :لوحة مرصعة بقشر أبيض !!
تابعت سارة  :وقشر الفستق والبذور والبطيخ والقرع

مل يرق للوالد شيئ ممّا قالته سارة ،ولكن حبه هلا دفعه ملساعدتها ،وراحت الصغرية توجه والدها إىل ما
شرحته املعلمة؛ وأخرياً أعدّت اللوحة.

فرح هلا مجيع أفراد األسرة ،أعاد الوالد النظر إىل اللوحة اليت ساهم يف عملها مدفوعا وهو يتذكر كلماته
كيف نعمل لوحة فنية من القمامة ،ثم قال :إذا فكر اإلنسان يستطيع أن يبدع بأبسط األشياء ،وهنا صاح
أبنه األكرب ،يزن ،وهو يف الصف العاشر :أبي لقد قرأت أن مهندساً فرنسياً استطاع بناء بيت مجيل من
مواد كان يأخذها من مكبات املدينة ،وقد نال هذا املهندس جائزة قيمة على هذا العمل.
استغرق األب يف التفكري ثم قال  :أال نستطيع أن نفكر مثلما فكرت معلمة سارة ،أريد أن تفكروا كيف
نقلل من نفاياتنا املنزلية.
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ضحك والدها :كيف جنعل من القمامة لوحة فنية !!
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لوحـة سـارة
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* اكتب عن واحدة من املشاكل البيئية اليت ظهرت يف الدول النامية نتيجة لنقل التكنولوجيا من الدول
املتقدمة ؟
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نشـاط 5:3:4

ممارسات شرائية بيئية  /بحث ميداني

قالت سارة :أنا يا أبي سوف امجع قشور اخلضار والربتقال وأضعها يف حفرة لتتخمر ،وتصبح مسادا ألشجار
حديقتنا.
فقال ابنه يزن :أنا سوف ازرع يف طبق البيض الكرتوني ،وأضع يف كل خانة بذرة بندورة ألنقلها بعد أن
تصبح أشتاال إىل مزرعتنا.
قال خالد االبن األصغر ،طالب الصف الثالث األساسي :أنا يا أبي سوف أمجع أغصان األشجار اليت
قلمتها وأكسرها ألصنع حطبا ملوقدنا يف أيام الربد.
وهكذا تواردت األفكار ،ووجدت األسرة طرقا رائعة ومفيدة لتقليل نفايات املنزل.

أسئلة للمناقشة
ما رأيك يف جتربة سارة ؟
هل بامكاننا أن نقلل من نفاياتنا املنزلية؟ كيف؟
ما هي املشاكل اليت تواجه عملية التقليل من النفايات املنزلية؟ وكيف ميكن لنا أن نتغلب على هذه
املشاكل؟
ما هي النفايات املنزلية اليت ميكن االستفادة منها؟
ما هي الفوائد اليت ميكن أن تعود على األسرة من النفايات؟
هل من املمكن أن يزداد دخل األسرة إذا قللت النفايات؟ كيف؟
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الفرتة الزمنية اليت تستغرقها النفايات للتحلل.
ُي َو َزّع على الطالب الربنامج التالي الذي حيوي بعض أنواع النفايات

املنزلية والفرتة الزمنية اليت يستغرقها كل نوع للتحلل.

فصل النفايات من املصدر ،يف حاويات
خاصة ،حسب نوعها ،ليتم مجعها وتدويرها

العنصــر

 1شهر

 1سنة

 10سنوات  100سنة

مالبس الصوف
اخلشب املطلي
علبة الكوال املعدنية
قارورة بالستيك
بقايا الطعام العضوية
روث احليوانات

استناد إىل اجلدول السابق أجب عن األسئلة التالية:
 .1اذكر نفايات منزلية تتحلل خالل مدة قصرية ؟
 .2ماذا تنصح الناس أن يشرتوا من األسواق ؟
 .3ملاذا حتتاج قارورة الزجاج إىل زمن طويل للتحلل ؟
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قارورة زجاجية
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تذاكر الباص

 500سنة

غري معروف
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نشاط 7:3:4

ورقـــة عمـــل
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الوحدة الخامســـة:

الكوارث البيــئية

يتوقع منك بعد دراستك هلذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:
 .1توضح املقصود بالكوارث البيئية سواء الكوارث الطبيعية أو تلك اليت يتسبب بها االنسان.
 .2حتدد مسببات الكوارث اليت من صنع االنسان.
 .3تفسر كيفية حدوث الكوارث البيئية بأنواعها.
 .4تستنتج اآلثار البيئية السلبية الناجتة عن تلك الكوارث.
 .5تتوصل إىل طرق الوقاية من آثار الكوارث البيئية بأنواعها.
 .6تساهم يف نشر الوعي البيئي اهلادف إىل جتنب املمارسات اليت تؤدي حلدوث الكوارث البيئية.
 .7حتدد االجراءات والسلوكيات اليت جيب علينا اختاذها يف أثناء حدوث الكوارث البيئية.
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أهداف الوحدة:
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ستعاجل هذه الوحدة الكوارث اليت ميكن أن تقع ،أو تلك اليت وقعت فعال ،على البيئة .وعند معاجلتنا للكوارث
البيئية ،ال بد أن منيز بني نوعني من الكوارث :الكوارث الطبيعية ،والكوارث البيئية من صنع اإلنسان.
الكوارث الطبيعية هي تلك اليت ال يستطيع اإلنسان منعها ،مثل اهلزات األرضية وأمواج تسونامي ،والرباكني،
والعواصف واألعاصري والفيضانات؛ علما بأن اإلنسان ،وبسبب نشاطاته املستفزة للبيئة والطبيعة ،قد يعجل
يف حدوث هذه الكوارث.
أما الكوارث البيئية من صنع اإلنسان ،فهي تلك اليت يتسبب فيها النشاط البشري ،أو تلك الناجتة عن أخطاء
بشرية .فالكثري من النشاطات البشرية تشكل عامال أساسيا يف زيادة معدالت حدوث بعض الكوارث البيئية ،أو
زيادة حدة آثارها على البيئة واإلنسان .وعلى سبيل املثال ،التجارب النووية يف املناطق غري املستقرة زلزاليا ،أو القريبة
منها .أو اجتثاث األشجار والنباتات من املنحدرات اجلبلية ،جعل األودية أكثر عرضة للسيول والفيضانات.
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الكوارث البيئية
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الوحدة اخلامسة

1

الكوارث الطبيعية

تتمثل أهم الكوارث اليت يتعرض هلا الوطن العربي يف الزالزل واجلفاف والفيضانات .ويف بعض األقطار العربية ،مثل
السودان ،تعترب الفيضانات أحداثا سنوية تتسبب يف تدمري الزراعات واملمتلكات وتهجري آالف السكان.

يف هذا الفصل ،سنتعرف إىل الزالزل وأسباب حدوثها ،واملناطق املعرضة هلا ،ومنها فلسطني .وسنوضح مدى إمكانية
التنبؤ بالزالزل ،والعوامل اليت حتدد حجم األضرار ،وكيفية الوقاية من الزالزل وسلوكنا يف أثناء حدوثها .كما سنناقش
ظاهرة أمواج تسونامي اليت تلي اهلزات األرضية اليت يكون مركزها يف البحار واحمليطات ،وسندرس احتماالت تسونامي
يف فلسطني ،وآفاق الوقاية من آثارها .وسنتطرق أيضا إىل االنفجارات الربكانية واملناطق املرشحة ملثل هذه االنفجارات
الطبيعية .أخريا ،سندرس العواصف واألعاصري والفيضانات وكيفية حدوثها والوقاية منها.
نشاط 1:1:5
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نقــاش مفتــوح

•مم تتكون القشرة األرضية وماذا حتمل عليها؟
•ما هي الصدوع أو الفوالق؟
•كيف ميكننا أن نلخص أسباب حدوث اهلزة األرضية؟
•ما هي أشكال حركة الصفائح؟
•هل حتدث الزالزل دائما ألسباب طبيعية؟
•هل تعرف بعض النشاطات البشرية املخلة بتوازن
القشرة األرضية ،يف فلسطني حتديدا؟

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

باطن الكرة األرضية

نشـاط 2:1:5

فيــلم عـن الزالزل

يشاهد الطالب يف هذا النشاط فيلما حول الزالزل وكيفية حدوثها وقوتها ،واملناطق املعرضة هلا ،وبعض
النماذج من الزالزل الكبرية ،وكيفية الوقاية من آثارها .بعد الفيلم ،يناقش الطالب أبرز ما ورد فيه.
وتهدف مشاهدة الفيلم والنقاش الذي يليه ،إىل إشراك الطالب وإثارة اهتمامهم.
ويف نهاية النقاش ،يطلب من أحد الطالب تلخيص أهم األفكار اليت طرحت يف النقاش ،بهدف إغالقه.
كما يطلب من الطالب أن يكتبوا ملخصا ألهم ما ورد يف الفيلم ،فضال عن أهم اإلضافات املعلوماتية
واملعرفية اليت برزت يف أثناء النقاش.

موجات صدمية تنتشر من مركز الزلزال
اجلويف يف مجيع اإلجتاهات عند تش��قق
الصخر يف الغالف الصخري

اجتاه حركة املوجات
الصدمية

نشـاط 3:1:5

نقــاش مفتــوح

* كيف تقاس قوة الزلزال؟ ما هو املقياس املعمول به واملعتمد عامليا والذي يقاس بوساطته املقدار
الزلزالي؟
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* ماذا تعرف عن مقياس رخيرت؟ ما هو عدد درجاته؟ ومن أية درجة على سلم رخيرت تبدأ اخلطورة؟
* ابتداء من أية درجة ميكن أن متحى مدن وقرى بأكملها من الوجود؟ ما هي العوامل اليت حتدد شدة
تأثري الزالزل؟
* ما رأيك يف العوامل التالية :مقدار درجة الزالزل ،البعد عن املركز السطحي ،جيولوجية املنطقة ،طبيعة
الرتبة ونوعية املباني واملنشآت؟
* ما رأيك يف الزالزل القريبة من سطح األرض ،من ناحية حجم األضرار اليت حتدث لإلنسان؟
* ما رأيك يف الزالزل اليت حتدث يف أعماق بعيدة نسبيا عن سطح األرض ،مثال ،بني العمقني ( 600كم
و 60كم) ،وذلك من حيث تكرارها وعمقها وشدتها والضرر الناجم عنها؟
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بؤرة الزلزال (مركز الزلزال اجلويف) واملركز السطحي للزلزال
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مركز الزلزال الس��طحي-النقطة على
سطح األرض الواقعة متاماً فوق مصدر
املوجات الصدمية

نشـاط 4:1:5

نقــاش مفتــوح

مناذج من الزالزل يف فلسطني
السنة (م).
746

غري حمددة

774

غري حمددة

1033

122

قوة الزلزال (سلم رخيرت) األضرار اليت أحدثها

غري حمددة

من أشهر األضرار :انهيار اجلانبني الغربي والشرقي للمسجد األقصى
(توىل العباسيون ترميمه).
تدمري معظم بناء املسجد األقصى (أعاد بناءه اخلليفة العباسي املهدي).

دمر مدينة طربيا بالكامل.

1759

غري حمددة

1837
( 1927متوز)

غري حمددة

تركزت أبرز أضراره يف منطقة بيسان .وتلته أمواج مد “تسونامي” من حبرية
طربيا ،مما أدى إىل تدمري حنو  20قرية فلسطينية حول البحرية ومقتل اآلالف.

6.2

1995
(تشرين ثاني)

6.2

تسبب يف قتل حنو  300شخص وجرح اآلالف .ودمرت أجزاء من صفد
وطربيا وبيسان ونابلس .وكان مركز الزلزال يف منطقة أرحيا.

( 2004شباط)

5.1

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

منذ 2004
وما بعد
( 2006أيلول)

تعرضت فلسطني لعدد
من الزالزل تراوحت
قوتها بني 3-5
4.5

دمر زلزال آخر كبري جزءا من مدينة طربيا ،حيث قتل حنو  800شخص.

ضرب هذا الزلزال منطقة خليج العقبة ،وتاله مئات اهلزات االرتدادية يف
نفس الشهر ،بلغت شدة أقواها  5.4درجة .وقد سجل الكثري من األضرار
يف املباني والبنى التحتية ،يف املدن القائمة على طول ساحل اخلليج ،مبا فيها
شرم الشيخ ،دهب ونويبع يف مصر ،باإلضافة إىل مناطق يف جنوب فلسطني،
والعقبة يف األردن .وكان املركز السطحي هلذا الزلزال يف منتصف املمر
املائي بني املدينتني املصريتني دهب ونويبع يف شبه جزيرة سيناء.
مركزه مشال البحر امليت .وتسبب يف انهيارات بسيطة يف بعض األجزاء
القليلة من املباني يف املنطقة املمتدة من القدس حتى نابلس ،وإصابة
أعداد قليلة من الناس بالصدمة النفسية.

أضرار هامشية جدا

كان مركزه يف منطقة األغوار ،بني نابلس ورام اهلل .وشعر به كثري من
املواطنني يف مدن رام اهلل ونابلس واخلليل .وأضراره شبه معدومة.

• استنادا إىل معطيات اجلدول السابق ،أي الزالزل يف فلسطني يعد متوسطا أو ضعيفا ،وأيها يعد قويا ومدمرا؟
• بالرغم من أن قوة الزلزالني اللذين ضربا فلسطني عامي  1927و 1995كانت متساوية ( ،)6.2إال أن
زلزال عام  1927كان مدمرا جدا ومميتا (آالف القتلى واجلرحى) ،بينما تسبب زلزال عام  1995يف بعض
األضرار املتوسطة واخلفيفة يف املباني والبنى التحتية .كيف نفسر ذلك؟
• إىل ماذا تشري ،يف اعتقادك ،اهلزات اخلفيفة املتتالية اليت تعرضت هلا فلسطني ،منذ عام 2004؟

نشـاط 6:1:5

سلوكنا في أثنــاء الزلزال

تدريب مجاعي على كيفية التصرف يف أثناء حدوث الزلزال ،حسب املوقع الذي يوجد فيه الطالب :إخالء
املبنى إذا أمكن ،االبتعاد عن فتحات الشبابيك واجلدران ،إغالق مصادر الطاقة واملياه ،أو غري ذلك...
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يف هذا النشاط ،يرتب املعلم زيارة طالبية إلحدى الدوائر اجلامعية احمللية ،املختصة بعلوم األرض والبيئة ،مثل
مركز علوم األرض وهندسة الزالزل جبامعة النجاح الوطنية يف مدينة نابلس ،أو دائرة البيئة وعلوم األرض يف
اجلامعة اإلسالمية مبدينة غزة ،أو غريهما .وذلك لاللتقاء بأحد اجليولوجيني أو خرباء الزالزل ،والتعرف منه
عن قرب إىل بعض اجلوانب املتصلة بالزالزل ،فضال عن التعرف إىل بعض األجهزة واملعدات املختصة بهذا
اجملال (مثل السيسموجراف ،وأجهزة قياس ميل األرض وغريها.
يف نهاية الزيارة ،يطلب من كل طالب كتابة تقرير حول املعرفة والتجربة اللتني اكتسبهما يف أثناء الزيارة.
ويف حال تعذر ترتيب زيارة ميدانية إىل اجلامعة ،ميكن دعوة اخلبري اجليولوجي أو خبري الزالزل إىل املدرسة،
ليطرح على الطالب نفس املسائل اليت ذكرناها سابقا ،ومن ثم جتري مناقشته من قبل الطالب .ولكلتا
احلالتني (سواء زيارة اجلامعة أو دعوة خبري إىل الصف) األهداف نفسها.
النقاط املقرتح الرتكيز عليها ومناقشتها مع اخلبري:
 .1كيف يتوقع اخلرباء احتمال حدوث زلزال يف منطقة معينة ،ويف منطقتنا حتديدا؟ وهل التوقع جمرد احتمال
علمي أم يقني؟
 .2ما هي املناطق الفلسطينية املتوقع حدوث زلزال فيها؟ ما هي شدته؟ ما هي طبيعة اخلسائر واألضرار املتوقعة؟
 .3هل توجد سياسة وطنية الستعماالت األراضي ،وخباصة األراضي الضعيفة أو القابلة لالنزالق؟

ل
ت
ر
ب
ي
ة
ا
ل
ب
ي
ئ
ي
ة

نشـاط 7:1:5

زيارة لجامعة محلية ،أو دعوة خبير جيولوجيا أو زالزل

ليل التطبيق
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جماالت البحث :املناطق املعرضة للزالزل ،مناذج من الزالزل الكبرية ،الزالزل يف فلسطني.
حيبذ أن تستعني كل جمموعة باخلرائط املناسبة ،وأن تبني املواقع الزلزالية ذات الصلة ،مثل “أحزمة الزالزل”
على سطح الكرة األرضية (يف جمموعة املناطق املعرضة للزالزل) ،واملواقع اجلغرافية لبعض الزالزل الكبرية
(يف جمموعة الزالزل الكبرية) ،واملواقع اليت حدثت فيها الزالزل يف فلسطني (يف جمموعة الزالزل يف فلسطني)،
مع توضيح بؤر الزالزل ومراكزها السطحية وشدتها .ومن احملبذ توضيح املعلومات يف جداول ورسوم بيانية
وخرائط.
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نشـاط 5:1:5

أبحاث حول جوانب معينة في الزالزل

(مجموعات عمل)

 .4هل توجد إدارة فلسطينية للكوارث والطوارئ؟ وما هي محالت التوعية املمكن تنفيذها؟
 .5ما هي ،إمجاال ،اإلجراءات الوقائية اليت من الضروري أن يلتزم بها املواطنون وأصحاب القرار واخلرباء،
لتخفيف املخاطر الزلزالية املتوقعة مستقبال؟
 .6ما هو السلوك الواجب اتباعه يف أثناء حدوث الزلزال ؟
نشـاط 8:1:5
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أبحاث حول تسونامي

(مجموعات عمل)

جماالت البحث :مناذج من تسونامي ،املناطق املعرضة لتسونامي،
التنبؤ بتسونامي ،احتماالت تسونامي يف فلسطني.
 .1يقسم الطلبة إىل أربع جمموعات.
 .2تبادر كل جمموعة إىل مجع معلومات من مصادر خمتلفة.
وحيبذ االستعانة باخلرائط املناسبة ،وتوضيح املواقع اجلغرافية
اليت ضربتها أمواج تسونامي ،والفرتات اليت حدث فيها
مبنى أمواج تسونامي
ذلك (يف جمموعة مناذج من تسونامي).
 .3يتم إبراز املواقع اجلغرافية املرشحة لضربات تسونامي (يف جمموعة املناطق املعرضة لتسونامي).
 .4تناقش جمموعة التنبؤ بأمواج تسونامي ،كيفية توقع العلماء واخلرباء ملوجات تسونامي ،مع طرح بعض
األمثلة على توقعات معينة حتققت.
 .5تركز جمموعة احتماالت تسونامي يف فلسطني اهتمامها على الساحل الفلسطيين ،باإلضافة إىل حميط
حبرية طربيا .ومن احملبذ توضيح املعلومات يف جداول ورسوم بيانية وخرائط.

الدليل التطبيقي في التربية البيئية

نشـاط 9:1:5

أبحاث حول جوانب معينة في البراكين

(مجموعات عمل)

جماالت البحث :املواد الربكانية ،أشكال الرباكني ،املناطق املعرضة للرباكني ،مناذج من الرباكني.

 .1يقسم الطلبة إىل أربع جمموعات.
 .2من الضروري أن تستعني كل جمموعة باخلرائط املناسبة ،وأن تبني املواقع اجلغرافية اليت ضربتها
الرباكني ،والفرتات اليت حدث فيها ذلك (يف جمموعة مناذج من الرباكني).
 .3ال بد من إبراز املواقع اجلغرافية املرشحة حلدوث انفجارات بركانية (يف جمموعة املناطق املعرضة
للرباكني).
 .4تبني جمموعة املواد الربكانية ،أنواع املواد الربكانية وتركيبها ،وذلك من ناحية احلطام الصخري والغازات
والالفا بأنواعها.

نشاط 11:1:5

نقــاش مفتــوح

أسئلة مقرتحة للنقاش:
«هريكني» يف منطقة حبر الكارييب
•ما هي أنواع األعاصري وما هي مسات كل منها ،وما هي املناطق
اليت تنشأ فيها ،ويف أية فرتات زمنية؟
•كيف تنشأ األمطار الغزيرة والفيضانات املرافقة لألعاصري؟
•هل تعد األعاصري مظهرا من مظاهر مناخ الكرة األرضية؟ وما هي أهميتها؟
•هل توجد قواعد يف األحوال اجلوية تتنبأ ببدء نشوء اإلعصار (بأنواعه املختلفة) واملناطق اليت ستتأثر به،
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األعاصري واملناطق املعرضة هلا ،وإمكانية التنبؤ بها والوقاية من آثارها:
قبل احلصة املعنية بوقت كاف ،يوزع نص األسئلة املقرتحة على الطالب،
كي يعكفوا على اإلجابة عليها (بشكل فردي أو مجاعي) ،استنادا إىل
مصادر املعلومات املتوافرة (كتب ،دوريات ،جمالت ،إنرتنت...إخل
يناط بأحد الطالب تسهيل النقاش وإدارته.
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•ملاذا يرتيث علماء الرباكني ،قبل أن يقدموا أية تنبؤات حول زمان ومكان حدوث االنفجارات الربكانية؟
•هل تعرف بعض الزالزل اليت شكلت إنذارا قبل انفجار الرباكني؟
•قبل انفجار الربكان يف منطقة معينة ،ملاذا ،حسب اعتقادك ،حيدث ارتفاع يف درجة حرارة مياه الينابيع
وتغريات يف تركيب الغازات؟ وما هي التغريات اليت قد حتدث يف الفوهات الربكانية؟
•قبل انفجار الربكان يف منطقة معينة ،ملاذا ،حسب اعتقادك ،حتدث تغريات يف احلقل املغناطيسي ويف
التيارات الكهربائية األرضية؟
•ما هي أسباب التغريات يف سلوك بعض أنواع احليوانات ،قبل حدوث االنفجار الربكاني؟ وما هي،
حسب اعتقادك ،السمات البيوكيميائية والفسيولوجية اليت متيز تراكيب أجسام بعض احليوانات،
حبيث جتعلها تستشعر قرب حدوث الربكان ،وبالتالي تبدأ بالتوتر واهلياج؟
•هل تعتقد باحتمال حدوث انفجار بركاني يف فلسطني (يف طربيا مثال)؟ ملاذا؟

ليل التطبيق
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نشاط 10:1:5

نقـــاش مفتـــوح
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 .5يفرتض مبجموعة أشكال الرباكني ،أن تبني أشكال الرباكني وأجزاءها .ومن احملبذ توضيح املعلومات
يف جداول ورسوم بيانية وخرائط (خباصة يف جمموعيت «املناطق املعرضة للرباكني» ،و«مناذج من الرباكني.

حبيث ميكن التعرف إىل مساره وتتبعه عند حدوثه؟ كيف؟ وما هي األجهزة املساعدة يف هذا اجملال؟
•ما هي أبرز األعاصري اليت حدثت خالل السنوات العشر األخرية؟
•ما هو إعصار النينيو وما هي أسباب حدوثه؟
•كيف ميكن مواجهة اإلعصار ،وبالتالي التقليل من آثاره التدمريية؟
نشاط 12:1:5

نقـــاش مفتـــوح

دور اإلنسان يف تفاقم األعاصري والعواصف:
قبل احلصة املعنية ،يوزع نص األسئلة املقرتحة على الطالب ،كي يعكفوا على البحث عن إجابات عنها.
يناط بأحد الطالب تسهيل النقاش وإدارته.
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أسئلة مقرتحة للنقاش:
•يعتقد بعض خرباء الزالزل أن التقلبات العنيفة اليت يشهدها العامل يف اجلو ،واليت تتمثل يف األعاصري
والفيضانات والسيول اليت تتعرض هلا دول كثرية ،من املمكن أن تعجل يف حدوث الزالزل .فالدولة
اليت اعتادت وقوع الزلزال كل مئة عام من املمكن أن تؤدي هذه التغريات اجلوية إىل وقوع هذه الزالزل
يف أرضها يف أقل من تلك الفرتة .كما أن الدول اليت حتدث فيها زالزل ضعيفة ،من املمكن أن تتضاعف
قوة الزالزل فيها ،نتيجة للتغريات اجلوية اليت تؤثر على طبقات األرض .ما رأيك بهذا الطرح؟
•هل لظاهرة االحتباس احلراري املسببة للتغريات املناخية ،دور يف تسريع حدوث األعاصري وتكرارها؟
كيف؟ ما هي أبرز األمثلة على ذلك؟
•يعترب بعض خرباء وعلماء الطقس إعصاري (كاترينا) و(ريتا) املدمرين اللذين ضربا سواحل خليج
املكسيك (عام  ،)2005وبشكل خاص مدينة “نيوأورليانس” يف والية “لويزيانا” ،فضال عن واليات
(املسيسيب) و«أالباما» و«تكساس» ،يعتربون هذين اإلعصارين من األمثلة البارزة على دور االحتباس
احلراري يف توليد األعاصري ،ما رأيك؟
نشاط 13:1:5

الفيضانات وأسباب حدوثها ،وإمكانية التنبؤ بها (عصف ذهني)

يقسم طالب الصف إىل ثالث جمموعات عمل.

وكي يتمكن أعضاء اجملموعة ،يف أثناء جلسة العصف الذهين ،من عرض سريع لألفكار الصحيحة
واملنطقية ،ال بد أن يكتسبوا (قبل جلسة العصف الذهين) ،بعض املعرفة حول الفيضانات وأنواعها
وأسبابها (اجملموعة األوىل) ،وإمكانية التنبؤ بها (اجملموعة الثانية) ،والوقاية من آثارها (اجملموعة الثالثة).

الفيضانات وأنواعها وأسبابها (اجملموعة األوىل):
•ما هي أسباب حدوث الفيضان؟
•ما عالقة الفيضان مبستويي جمرى املاء (مستوى
منخفض يف الصيف ومستوى مرتفع يف الشتاء)؟
الفيضانات الكبرية يف كانون األول  2006عزلت مشال قطاع
•متى تتحول األمطار إىل أمطار طوفانية (فيضانات)؟
غزة عن جنوبه ،بسبب القصف اإلسرائيلي للجسور
•كيف حتدث الفيضانات املرافقة لألعاصري؟
•ما هي أكثر املناطق اجلغرافية ،يف أي بلد بوجه عام ،تكون معرضة حلدوث الفيضانات؟ وماذا عن
فلسطني؟ ويف أية فرتة زمنية يف السنة؟
•جتارب الطالب الشخصية مع الفيضانات.
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الوقاية من آثار الفيضانات (اجملموعة الثالثة):
•نذكر بعض اإلجراءات الوقائية املمكنة ملنع الفيضانات أو التقليل من آثارها املدمرة؟
•ما هي الفعاليات اليت جيب على السلطات املعنية أن تقوم بها ،يف أوساط املواطنني القاطنني يف
املناطق املعرضة للفيضانات ،بهدف التخفيف من األضرار البشرية واملادية اليت قد يتعرضون هلا يف
أثناء الفيضانات؟
•ما هي الوسائل البسيطة والناجعة حلماية ضفاف األنهر والبحريات وغريها من املسطحات املائية
املعرضة للفيضان؟
•هل جيب تشكيل فرق إنقاذ خاصة مدربة على تنفيذ عمليات إنقاذ من كوارث الفيضانات ،أم إن فرق
الدفاع املدني العادية ميكنها القيام بهذه املهمة؟ ماذا جيب أن تأخذ (فرق اإلنقاذ) باعتبارها خبصوص
أماكن تواجد جثث الغرقى؟
•ما هي معدات اإلنقاذ الضرورية اليت جيب أن تكون جاهزة سلفاً؟
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إمكانية التنبؤ بالفيضانات (اجملموعة الثانية):
•هل ميكن التنبؤ حبدوث فيضانات؟ كيف ،وبواسطة آية وسائل؟
•هل حتدث كل الفيضانات ببطء ،حبيث تتوافر إمكانية اإلنذار املوازي هلا ،أم إن هناك فيضانات حتدث
بسرعة كبرية جدا وبشكل فجائي (فيضان وميضي) ،وتتطلب ،بالتالي ،السرعة يف اإلنذار عن طريق
وسائل اإلعالم؟

ليل التطبيق
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أفكار وأسئلة مساعدة جللسة العصف الذهين:
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وذلك من خالل القراءة األولية السريعة حول هذه اجلوانب.

2

الكوارث والجرائم البيئية من صنع اإلنسان

الكوارث البيئية من صنع اإلنسان عبارة عن الكوارث البيئية اليت يتسبب فيها النشاط البشري ،أو تلك الناجتة عن
أخطاء بشرية ،علما بأن الكثري من النشاطات البشرية الصناعية والعسكرية املخربة للبيئة ،تشكل عامال ُم ْستَ ِف ًّزاً
وُم َس ِّرعاً حلدوث الكوارث الطبيعية ،باإلضافة إىل أن بعض النشاطات البشرية املعادية للبيئة تعد سببا أساسيا يف زيادة
حدة آثار الكوارث على البيئة واإلنسان ،أو أنها تتضمن بذور انفجار كوارث بيئية حمتملة.
سنتعرف يف هذا الفصــل إىل بعض اجلرائم البيئية اليت اقرتفها ،ويقرتفها ،االحتـــالل اإلسرائيلي يف فلســطني،
ودوره يف التسبب بكوارث بيئية ،أو يف زيادة احتماالت حدوث كوارث بيئية .كما سنعاجل أيضا املمارسات الفلسطينية
املعـــادية للبيئة اليت إذا ما تواصلت ،قد تؤدي إىل كوارث بيئية .وسنعرج أيضا على الكوارث البيئية من صنـــع
اإلنسان يف دول اجلنوب (الدول النامية) ،واليت تتسبب يف بعضها الدول الصنــاعية الغربية أو شركاتها االحتكارية
املتعددة اجلنسيات.
نشاط 1:2:5
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ما هي ،حسب اعتقادك ،األهداف اإلسرائيلية احلقيقية
(رمبا غري املعلنة) إلنشاء اجلدار العنصري؟
ملاذا حي ّد جدار العزل من التواصل اجلغرايف بني
التجمعات الفلسطينية داخل الضفة الغربية ،ويعيق
إمكانية التخطيط التنموي الشامل فيها؟
كيف تتجلى عملية ختريب اجلدار لألنظمة البيئية
واملعامل الطبيعية يف الضفة الغربية؟
كيف يتمثل يف عزل اجلدار للعديد من مصادر املياه ،من
آثار التخريب اإلسرائيلي للبيئة الفلسطينية يف منطقة
آبار وينابيع وغريها ،ما حيول دون استخدامها من قبل
قلقيلية
الفلسطينيني؟
كيف تسبب اجلدار يف ختريب األراضي الزراعية يف الضفة الغربية ،ويف نهب جزء كبري منها لصاحل
احملتلني؟
ملاذا دأب االحتالل اإلسرائيلي ،منذ احتالله للضفة الغربية عام  ،1967على اجتثات ماليني األشجار
منها؟ وكيف أثر ذلك على الزراعة وعلى املناطق اخلضراء يف الضفة الغربية؟

نشاط 3:2:5

بحث ميداني حول نشاط بشري محلي مدمر للبيئة (مجموعات عمل)

أهــداف النشــاط:
ال يتورع العابثون من احراق واقتالع آالف األشجار يف
•تعميق الوعي املعريف والعملي لدى الطالب ببعض
أحراج جنني
املمارسات البشرية املدمرة للبيئة ،وبالتالي االجتاه حنو
إجياد حلول وبدائل بيئية هلذه املمارسات ،حبيث تكون بناءة وخالقة.
•القيام بزيارات ميدانية ملواقع ُم َد َّم َرة أو مخَُ َّرَبة بيئيا ،ومجع معلومات مباشرة عنها ،من خالل املشاهدات
املباشرة والتصوير امليداني.
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يكلف الطالب بتنفيذ حبث ميداني حول نشاطات بشرية
حملية معينة مدمرة للبيئة ،أو كارثة بيئية حملية حدثت،
أو كارثة مرشحة للحدوث بفعل النشاطات البشرية.
وذلك يف منطقة سكن الطالب ،أو يف نطاق احملافظة اليت
فيها مدرستهم.
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نقاط مقرتحة للبحث:
•تعريف بالسالح النووي.
•األضرار البيئية الناجتة عن األسلحة النووية.
•قدرات إسرائيل النووية وطاقتها التدمريية ،يف حال استعماهلا.
•مفاعل دميونة وقدراته اإلنتاجية  ،وبالتالي حجم نفاياته.
•التفجريات النووية اإلسرائيلية وأين مت ويتم تنفيذها؟
•انتهاء العمر الزمين ملفاعل دميونة ،والكارثة النووية والبيئية احملتملة بسبب ذلك.
•ما مدى تأثري التجارب والتفجريات النووية اإلسرائيلية على احتماالت حدوث زالزل يف املنطقة ،وال
سيّما أن هذا النشاط النووي يتالحم مع نشاط الصفائح التكتونية (للقشرة األرضية) غري املستقرة،
واملهيأة أصال لنشاط زلزالي؟ وهل حدثت زالزل ،بشدة صغرية أو متوسطة ،بسبب تلك التجارب
والتفجريات؟

ليل التطبيق
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يكلف الطالب بإعداد دراسة بيئية (فردية) ،حول النشاطات النووية اإلسرائيلية ،وآثارها على البيئة
الفلسطينية وحياة الناس يف املنطقة الفلسطينية والعربية إمجاال.
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نشاط 2:2:5

دراسة حول النشاطات النووية اإلسرائيلية وآثارها على البيئة واإلنسان

•تعلم كيفية العمل البحثي ،باتباع منهجية ووسيلة البحث العلميني (كيفية مجع املعلومات ،كيفية
إجراء املقابالت ،وسيلة األسئلة :موجهة أو غري موجهة ،وغري ذلك).
املواد واألدوات:
آلة تصوير رقمية ،شفافيات ،جهاز عرض الشفافيات (رمبا سيلزم لعرض بعض األشكال واجلداول
التوضيحية وما إىل ذلك) ،كمبيوتر وجهاز ( LCDلعرض بعض الصور التوضيحية امللتقطة من ميدان
البحث).
مشاريع حبثية مقرتحة:

•احملاجر ومناشري احلجر والكسارات.
•اجتثاث األشجار والغابات.
•تدمري احلياة الربية أو حممية طبيعية يف منطقة معينة.
•مكبات عشوائية للنفايات الصلبة قرب املناطق املأهولة.
•تدفق عشوائي وغري صحي للمياه العادمة يف األودية واألراضي الزراعية.
•آثار دمار بيئي بسبب ممارسات االحتالل (اجلدار العنصري ،جتريف وختريب أراض زراعية ،تدفق
نفايات صلبة وسائلة من املستعمرات حنو التجمعات السكانية الفلسطينية ،طرق التفافية...إخل).

نشاط 4:2:5
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ما رأيك يف وجهة النظر التالية؟
“تتحمل السياسات األمريكية ،البيئية واالقتصادية  -السياسية احمللية والعاملية ،القسط األكرب من املسؤولية
عن األعاصري املدمرة اليت تضرب الواليات املتحدة بني الفينة واألخرى ،واليت كان إعصار “كاترينا” األعنف
واألشد قساوة فيها.
إال أن اإلدارة األمريكية حترص على ضمان إشباع جشع جممع الشركات الصناعية والعسكرية االحتكارية
األمريكية لألرباح اخليالية؛ وبالتالي تواصل انبعاث كميات ضخمة من الغازات السامة إىل الغالف اجلوي
دون أية قيود ،مما يفاقم ظاهرة االحتباس احلراري ،وبالتالي ارتفاع درجات احلرارة يف احمليطات؛ وقد أدى ذلك،
حسب خرباء املناخ ،إىل تكون األعاصري املتتالية اليت تضرب سواحل الواليات املتحدة.
ويعود رفض واشنطن التوقيع على بروتوكوالت كيوتو ،على هشاشتها ،إىل حرصها على تأمني املصاحل
االحتكارية للرأمساليني الذين ميتلكون قدرات كبرية على التأثري يف القرارات السياسية األمريكية”.
“وقد أوضحت يف حينه ،صحيفة “الفايننشال تاميز ،أن اإلدارة األمريكية مل تهتم بتطوير البنى التحتية واملوانع

نشاط 5:2:5

نقـــاش مفتــوح

•ما رأيك يف عدد وحجم احلروب اليت شنتها الواليات املتحدة ضد الكثري من شعوب العامل ،مستخدمة
أسلحة نووية وكيماوية قاتلة؟

•كيف جتلى استعمال أمريكا لليورانيوم املشع يف حروبها ضد العراق؟

131

الوحدة الخامسة  -الكوارث البيئية

•ما هي اآلثار البيئية والصحية بعيدة املدى الناجتة عن االستعماالت احلربية لليورانيوم املشع يف
العراق؟
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•هل تعتقد أن الواليات املتحدة األمريكية تتحلى باملصداقية حني تكيل االتهامات الكثرية ضد بعض
الدول النامية واإلسالمية ،بادعاء أن األخرية متتلك أسلحة دمار شامل؟
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(جورج كرزم  /مركز العمل التنموي)
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الطبيعية اليت كانت تقف أمام الفيضانات واألعاصري يف جنوب شرق لويزيانا وحبرية “بونتشارترين” ،بل،
ومنذ عام  ،2003حولت األموال املخصصة ملشروع السيطرة على الفيضانات يف املناطق الريفية إىل
العراق ،وخفضت املوازنة املخصصة للفيضانات ومواجهتها من  70مليون دوالر إىل  30مليوناً ،علما بأن
صحف “نيوأورليانز” كانت قد حذرت يف عدة تقارير ،من أن احلرب يف العراق هي على حساب موازنة
مكافحة األعاصري والفيضانات ،وعلى حساب موازنة احلفاظ على مناعات امليناء يف املدينة .وملواجهة املقاومة
العراقية ،نقلت اإلدارة األمريكية عناصر االحتياط يف احلرس الوطين ،من املدينة اليت نكبها اإلعصار إىل
العراق؛ وبالتالي مل يكن ممكنا االستفادة منهم يف عمليات اإلغاثة وإنقاذ الناجني من اإلعصار وبالسرعة
القصوى”

املراجـــــع:
ميكن للمعنيني بقائمة املراجع العودة إىل الكتاب األصلي الذي اشتق منه هذا الدليل ،أال وهو“ :الدليل املرجعي يف
الرتبية البيئية” الذي ُن ِس َخ نصه الكامل على قرص مدمج ( )CDمرفق مع هذا الدليل التطبيقي.
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