
 
 

 
  هل تجد صعوبة في ربط مُا تدرسه  في مادة العلوم بأهداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة لعام ٢٠٣٠؟

  هل ترید أن یصبح طالبك مواطنون فاعلون یتخذون إجراءات  نحو أهداف التنمیة المستدامة؟
 

  فیما یلي مثاال على كیفیة دمج أهداف التنمیة المستدامة مع تعلیمك العلمي.
 

 
 
  

 صفحة 1 من 5
 

   تعلیم هدف التنمیة المستدامة رقم 13 مع  العلوم

 

 

 المادة

 

 العلوم

 

 

 المستوى

 

 المرحلة االبتدائیة والمتوسطة. 

 

 

 األهداف

 

  تمییز بین الموارد المتجددة وغیر المتجددة.●
  تحدید العالقة بین نوع الموارد وتأثیرها على تغیر المناخ.●
  ربط أهداف التنمیة المستدامة بحیاتهم.●

 

 ملحقات

 

  یمكن  ایضا تعدیل  هذا الدرس  او توسیعه لیشمل نشاط بدیل  یطلب من الطالب اختیار نشاط واحد أو أكثر
 من ١٧٠ إجراء یومي من األمم المتحدة لتحویل عالمنا   وتطبیقه في حیاتهم لفترة محدودة. یمكن للطالب

 تسجیل ومشاركة خبراتهم من خالل إنشاء عرض تقدیمي في Impress أو Google Slides برنامج تسجیل
.Cheese أو Vokoscreen :فیدیو مثل 

https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/12/170-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7.pdf
https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/12/170-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7.pdf


 

 
 

 صفحة 2 من 5
 

 المواد و الموارد:

 
 

 
 األستاذ

 

 حاسوب ذكي

 األدوات التالیة اختیاریة، إذا كانت متوفرة :

أداة لتسلیط الصور على الشاشة    (●
(projector 

 مكبر صوت●
●USB كابل  

 
 

 
 التالمیذ

 حاسوب ذكي

 أنشطة الدرس:

   المدة: 15  دقیقة المقدمة : (أنشطة االحماء)

 

 
 أنشطة المعلم

 ابدأ الفصل بتحدید أهداف الجلسة.
 في حالة عدم معرفة الطالب بأهداف التنمیة المستدامة بالفعل ، ابدأ بالفیدیو التمهیدي أدناه.  قدم بعض النقاط أو األسئلة

 األساسیة للطالب لتركیز االنتباه علیها أثناء الفیدیو. یمكن أن تتضمن أمثلة النقاط أو األسئلة ما یلي:
 ما هي أهداف التنمیة المستدامة؟

 من المسؤول عن تحقیقها؟
 لماذا یجب أن تهتم بأهداف التنمیة المستدامة؟

 ما هو  عمل واحد یمكنك اتخاذه  فیما یتعلق بأهداف التنمیة المستدامة؟
 

 في حالة توفر اتصال باإلنترنت أو نقطة اتصال محمولة ، استخدم جهاز عرض أو شاشة كمبیوتر محمول لتشغیل
 مقطع فیدیو " أكبر درس في العالم مقدم من Malala Yousafzai" ،الذي یقدم األهداف العالمیة بطریقة صدیقة

. Malala Yousafzai ، لألطفال من خالل الناشطة الشبابیة المشهورة عالمًیا 
 إذا لم یكن هناك اتصال باإلنترنت أو الهاتف المحمول متاًحا ، فقم بتنزیل الفیدیو على كمبیوتر محمول أو على الهاتف

 مسبًقا وقم بتشغیله في الفصل باستخدام كبل USB حسب الحاجة.
 

 استخالص المعلومات مع الطالب للتأكد من أنهم قد فهموا أهداف التنمیة المستدامة. راجع النقاط أو األسئلة الرئیسیة
 وشدد على أنه بغض النظر عن العمر أو الموقع ، فإن لكل شخص دور یلعبه في الوصول إلى األهداف. أخبر الطالب

 أن لدیهم أیًضا القدرة على إحداث فرق كبیر.
 

 بعد الفیدیو التمهیدي ، أو إذا كان الطالب على درایة بأهداف التنمیة المستدامة ،  انتقل إلى الفیدیو ، " كیفیة إنقاذ كوكبنا
 المجمد " ، والذي یشرح كیف یمكن   التحول  إلى الطاقة المتجددة أن یساعد في إنقاذ الدببة القطبیة ومنحنا جمیًعا هواًء

 نظیًفا.
 إذا لم یكن  نقطة اتصال باإلنترنت أو الهاتف المحمول متاًحا ، فاتبع نفس الخطوات الموضحة أعاله لحفظ الفیدیو

 وتشغیله في وضع عدم االتصال.

https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M&t=1s
https://youtu.be/0QUy5-eg-dU
https://youtu.be/0QUy5-eg-dU


 

 

 صفحة 3 من 5
 

 بعد الفیدیو ، اطلب من الطالب مشاركة مشاعرهم حول ما شاهدوه. اطرح أسئلة مثل:
 كیف تشعر بعد مشاهدة الفیدیو؟

 هل تعتقد أن هناك حلوًال قابلة للتحقیق لمكافحة تغیر المناخ؟
 من برأیك المسؤول عن قیادة هذه التغییرات؟

 
 أنشطة التلمیذ

  مشاهدة الفیدیو و تدوین المالحظات حسب الرغبة.●
 المشاركة في مناقشة ما بعد الفیدیو.●

   المدة:  30 دقیقة    أنشطة هیكل الحصة:



 

 صفحة 4 من 5
 

 

 
 أنشطة المعلم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 التعلیم عن بعد

 

 باستخدام حاسوب ذكي وجهاز عرض  إن كان أ  متاحا, قم بإعداد نموذج لكیفیة فتح برنامج التعلم اإللكتروني لعالم
 العلوم لألطفال وحدد المحتوى ذو الصلة بمستوى درجات الطالب واألهداف  التعلیمیة. وتشمل االقتراحات:

 
  الصف األول : المحیط األطلسيAtlantic Ocean، والمحیط المتجمد الشماليArctic Ocean، والبحر●

.Mediterranean Seaاألبیض المتوسط 
  الصف الثاني : المحیط  االطلسیيAtlantic Ocean ، والمحیط الهادئ Arctic Ocean، والبحر األبیض●

.Mediterranean Seaالمتوسط 
 الصف الرابع :  المحیط  االطلسيAtlantic Ocean, البحر الكاریبيCaribbean Sea ، وبحر الشمال●

.North Sea 
●.Atlantic Oceanالصف الخامس : المحیط األطلسي  
  الصف السادس  :  المحیط االطلسيAtlantic Ocean ، والمحیط المتجمد الشماليArctic Ocean، والبحر●

.Pacific Oceanوالمحیط الهادئ ,North Seaبحر الشمال  ،Caribbean Seaالكاریبي  
 

 للحصول على وصف كامل لكل نشاط ضمن األقسام المذكورة أعاله، راجع  دلیل  محتوى التعلیم اإللكتروني لألطفال  -
  دلیل االتصال عالم العلوم المتاح هنا .

 
 اعتماًدا على عدد الطالب  في الفصل وعدد الحواسیب المتاحة , فقد یحتاج الطالب إلى العمل فردًیا، أو في مجموعاٍت

  ثنائیة، أو في مجموعات صغیرة.
 

 یمكن تخصیص أنشطة محددة مع تخصیص الوقت بین كل نشاط لمراجعة "الفصل بأكمله"، أو یمكن للطالب العمل
 على قائمة األنشطة وفًقا لسرعتهم.

 
 في حین یعمل الطالب على البرنامج، اغتنم الفرصة للتجول في الفصل وطرح أسئلة إرشادیة واصالحیة عند

 الحاجة. وأثناء  العرض ستظهر الرسائل المنبثقة تلقائًیا داخل البرنامج لمساعدة الطالب في العثور على اإلجابات
 الصحیحة وبعد أن ینهي الطالب جمیع األنشطة في قسم معین، یتلقون شهادة إتمام افتراضیة، والتي یمكن استخدامها

 لمراقبة تقدمهم.
 

 بدالً من ذلك ، یمكن تكییف هذا الدرس للتعلم عن بعد عبر Whatsapp (أو أي منصة اتصال أخرى) عن طریق
 إرسال روابط للطالب إلى مقاطع الفیدیو واألنشطة ذات الصلة. یمكن للطالب إثبات إكمال أنشطة الممارسة من التعلیم

 اإللكتروني لألطفال عن طریق إرسال لقطة شاشة للشهادة االفتراضیة الممنوحة في نهایة كل درس.
 

 استخالص المعلومات مع الطالب من خالل إنشاء نقاش في الفصل من خالل المالحظات الصوتیة أو عن طریق جعل
 الطالب یستجیبون ألسئلة التفكیر والفهم في شكل مكتوب باستخدام محرر مستندات Google  , تطبیق المالحظات

 على أجهزتهم المحمولة,  أو أي تطبیق آخر یناسب احتیاجات المتعلمین.

https://en.e-learningforkids.org/science/grade/1/
https://en.e-learningforkids.org/science/grade/2/
https://en.e-learningforkids.org/science/grade/4/
https://en.e-learningforkids.org/science/grade/5/
https://en.e-learningforkids.org/science/grade/5/
https://en.e-learningforkids.org/science/grade/6/
https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/11/Science-World-__-Learning-goals-overview-all-grades-__-e-learning-for-kids.pdf
https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/11/Science-World-__-Learning-goals-overview-all-grades-__-e-learning-for-kids.pdf


 

 

 
 
 

 

 صفحة 5 من 5
 

 

 
 أنشطة التلمیذ

  إكمال األنشطة المختارة على الحاسوب.

   المدة: 5-7 دقائق    الخاتمة:

 

 
 أنشطة المعلم

 

 اسأل الطالب  أسئلة فهم وتفكیر تتعلق بهدف / أهداف الدرس. ویمكن مناقشة الردود  شفهیا, أو كتابتها في
  LibreOffice Writer لزیادة تطویر مهارات الكتابة الرقمیة. ویمكن أن تشمل األسئلة مایلي:

 
   كیف تؤثر مصادر الطاقة المختلفة التي رأیناها  في درس الیوم إیجاًبا أو سلًبا على عالمنا؟●
 ما هي أهداف التنمیة المستدامة التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بمقاطع الفیدیو  واألنشطة  التي تمت تغطیتها في●

 درس الیوم؟
  ما هي الموضوعات األخرى التي درسناها في العلوم والتي تتعلق أیًضا بأهداف التنمیة المستدامة؟●

 

 
 أنشطة التلمیذ

 اإلجابة على أسئلة الفهم والتفكیر


