
 فعاليّة استهالك اإلنسان للمياه



 : األهداف

 .  بالشكل الصحيحاستهالك المياه أهمية أن يعي الطالب 1.

 .  كمورد طبيعيوضرورة المياه الطالب أهمية أن يفهم 2.

 دقيقة  45: مدة الفعالية

 :مواد مساعدة

استمارة »: ، الملحق الثاني«استهالك المياه» : الملحق األول1.

 .«مسابقة استهالك المياه

 .أوراق، أقالم: أدوات2.

 



 :أزواج –األولى المرحلة : الفعاليةسير 

على كل زوج أن يكتب على . أزواجالمجموعة إلى بتقسيم المرشد يقوم 

إلى دون أن يحتاج االنسان ، التي يقوم بها المهام/ األعمالورقة كل 

 .استعمال المياه

 ...، اللعب بواسطة الحاسوب إلخالى المدرسةتناول الغداء، الذهاب : أمثلة 

الورقة على كل زوج يحصل . بشكل دائرياألوراق بتبديل المرشد يقوم  

:  السؤالفي مجددا التفكير ، وعليهم على يمينهالتابعة للزوج الذي يجلس 

. اإلنسان وبين استعمال المياهالتي يقوم بها عالقة بين األعمال هل هناك 

لغسل الفواكه أو إلى المياه وجبة الغداء نحتاج نحضر عندما : مثال: للمرشد

ونستعمل إلى المرحاض ندخل إلى المدرسة ، عندما نذهب غيرهللطبخ أو 

 ...، إلخالمياه



مهام تتعلق بحياة / هل هناك أعمال: إجمال المرحلة األولى

 .بشكل عام ال: اإلنسان ليس لها عالقة باستعمال المياه؟ الجواب



 :الـهـيـئـةنقاش في كـامـل  -الـمـرحـلـة الـثـانـيـة
 .حياتنا اليوميةعلى استهالك المياه في أمثلة في المرحلة األولى قدَّمنا 

 :  المرشديسأل  

المهام / باألعمالنقوم لكي التي نحتاجها المياه ، ما هي كمية برأيكم

 :التالية

 .التنظيفالطبخ، األواني، غسل : في المطبخ 1.

 .استحمام، حالقة، األسنانتنظيف : في الحمام2.

 .ضخ الماء في المرحاض3.

 .تشغيل الغسالة4.

 .الحديقة، غسل السيارةري 5.

“  استهالك المياه”الملحق األول ويوزع المرحلة هذه المرشد يجمل  

 .على الطالب
 رابط تشعيبّي للملحق األول



 :شخصي -الـمـرحـلـة الـثـالـثـة
على “ استهالك المياهمسابقة استمارة ”يوزع المرشد الملحق الثاني 

 .بشكل فردياالستمارة يقوم كل طالب بتعبئة . الطالب

 رابط تشعيبّي للملحق الثاني

 رابط تشعيبّي إلجابات الملحق الثاني



إجـمـال الـفـعـالـيـّـة فـي كـامـل  -الـمـرحـلـة الـرابـعـة

 :الـهـيـئـة

لقد تطرقنا في هذه الفعاليّة إلى أعمال عديدة نستهلك : يقول المرشد

 : خاللها المياه، ثم يسأل

 كيف يمكن أن نحافظ على المياه فال نضيعها هدرا؟•



، إلنسانتـلـك خـطـوة واحـدة صـغـيـرة 

 *  لـلـبـيـئـةعـمـالقـة قـفـزة واحـدة 

 فعالية في موضوع جودة البيئة



 : األهداف

تلويث في أن يستوضح الطالب حياته اليومية وكيفية إسهامه 1.

 .البيئة

 .الوضع إذا قرر ذلكتغيير استطاعته في يدرك الطالب أنه أن 2.

 دقيقة  30: مدة الفعالية

 :مواد مساعدة

 .للطالب -«تَفَحَّص نفسك» استمارة  -الملحق األول1.

 .للمرشد -احتساب النقاط -الملحق الثاني 2.



 :شخصي –األولى المرحلة : الفعاليةسير 

«  نفسكتَفَحَّص »استمارة  -األولالـمـلـحـق على يحصل كل طالب 

، يقوم االستماراتمن تعبئة االنتهاء بعد . فرديويقوم بتعبئتها بشكل 

 .  الطالب بجمع النقاط التي حصل عليها

 رابط تشعيبّي للملحق األول

 رابط تشعيبّي للملحق الثاني



 :الـهـيـئـةنقاش وإجمال في كـامـل  -الـمـرحـلـة الـثـانـيـة
 :  التاليةباألسئلة مستعينا  تلخيصيانقاشا الطالب مع يدير المرشد 

 تطرحها االستمارة؟بكافة القضايا التي واعين كنتم ل ه1.

 في سلوككم منذ اآلن؟شيئا هل ستغيّر االستمارة  2.

 ؟نتعلم من هذه الفعاليةماذا 3.

إلى لهم أن الفعالية تهدف يشرح أو أن الطالب أن يوّجه على المرشد 

 .جودة البيئةألهمية فحص مدى وعينا 



مركز التكنولوجيا  -مصادر المياه في إسرائيل -قّصة قطرات الماء

 .رابط تشعيبيّ  -التربوية

 

 .تشعيبيّ رابط  -مارس/آذار 22اليوم العالمي للمياه  -موقع األمم المتحدة

 

 Water Conservation -جرافيك ترشيد استهالك المياهفيديو موشن 

Motion Graphics-  ّرابط تشعيبي. 

 

 .رابط تشعيبيّ  -للماءحول اليوم العالمي فيديو 

 

https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Water_Sector_arab/story_html5.html
https://www.un.org/ar/observances/water-day
https://www.un.org/ar/observances/water-day
https://www.youtube.com/watch?v=hmCCMha6Br8
https://www.youtube.com/watch?v=sKGMG5MZSJ4



















