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 والساحللمناخ ا

 : تغ�ي المناخ، ارتفاع مستوى سطح البحر، مجتمع الواجهة البح��ة، انبعاثات ال���ون. الموض�ع
. الصف  –: الصف السادس األعمار ي ع�ث

 الثاين
 دقائق.  5: مدة التحض�ي 
 دق�قة.  45-30: مدة النشاط

 
 : موجز النشاط

 
! ولحما�ة هذە هودساننهر  - فدان من الم�اە 400هو أنه �متد ع� مساحة  لحد�قة نهر هودسانأحد الجوانب الف��دة 

ا للظروف البيئ�ة  "HRPK"، يو�ي علماء الم�اە ا وث�ق� صد ح�ث اهتمام� تحقق من النهر بانتظام. �مكنك ال أنهم �قوموا ب�ت
ي الوقت الفع�ي ع� أحوال نهر هدسون من خالل صفحة و�ب نظام مراقبة الظروف البيئ�ة لنهر 

 هودسانالتحديثات �ن
)HRECOS .(ات تغ�ي المناخ ي البيئة المحل�ة. ع� سب هودسان، شهد نهر و�سبب تأث�ي

، عندما تحدث �ل المثالتحوالت �ن
ي حدوث الف�ضاناتأو� المنا تكون الحد�قة، فإن يالمتطرفة مثل إعصار ساندمناخ�ة ال الظواهر 

ي تتسبب �ن ، مما طق اليت
تغ�ي آثار  لمكافحةع� الخط الساح�ي والموائل وجودة الم�اە. يركز درس هذا األسب�ع ع� بناء حلول ذلك سلب�ا  يؤثر 

ي يتم تطب� وتج��ةك�ف�ة استخدام أسال�ب التك�ف   قم با�تشافالمناخ.  ي العالم لحما�ة تصم�م اله�ا�ل اليت
قها �شكل شائع �ن

 شواطئنا! 
 

 : األهداف
ن الطقس والمناخع� الطالب  سيتعرف •  . الفرق بني
ات�ج�ة تك�ف واحدة ع� األقل مع ارتفاع مستوى سطح البحر   •  . س�حدد الطالب اس�ت

 
 : المواد

 ورقة عمل المناخ والساحل.  •
 قلم رصاص.   •
 حاو�ة مسطحة أو صين�ة أو حاو�ة مستط�لة أخرى.   •
 إب��ق ماء.   •
 قطن�ة أو كرة.  ضمادة •
ح)  • وع (مق�ت  : مواد الم�ث

 
o  مطاط�ة. أر�طة 
o   .إسفنج 
o   مجففة. معكرونة 
o  .كرتون 
o    .كرات قطن�ة 
o  ع�ي الب��س�كل . 
o   .ع�دان 
o   . ن  طني
o   .لباد 
o  �ح . 
o  ت��ة . 
o  رمل . 
o  ط الصق�  . �ث
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o  ن  . معجون سبا�ني

 
  

 
 الدرس: االجراءات المتعلقة ب

 والغالف الجويوثائق مرجع�ة: تغ�ي المناخ  .1
 
 
 
 
 
 
 

ي هناك العد�د من المتغ ات اليت ي تغ�ي المناخ ح�ث أن  �ساهم�ي
ي �ن ي ذلك رئ��ي  �عت�ب مساهمالنشاط الب�ث

 وهذا  . �ن
�ة من ثا ي نظرة ع� تغ�ي المناخ من خالل عدسة االنبعاثات الب�ث

ي أ�س�د ال���ون. ول�ي نفهم ذلكالدرس �ل�ت
، ين

. غازات االحتباس الحراري عبارة عن مركبات غاز�ة تمتص الغالف الجوي لألرض�جب علينا أوال أن نراقب ه�كل 
هذا و  ظاهرة االحتباس الحراريب منتجا ما �س�الحرارة من الشمس و�سمح للحرارة بالبقاء داخل غالفنا الجوي، 

ي الغالف الجوي لألرض، ل�ننا اليوم
كز ع� غاز  �منع األرض من التجمد. هناك العد�د من غازات الدفيئة �ن س�ن

ي وهو ث �ث كل يومنطلقه نحن الب
ي أ�س�د ال���ون من أجل التمث�ل الضويئ

ي أ�س�د ال���ون. تمتص النباتات ثاين
اين

ي أ�س�د ال���ون �شكل طب��ي ول�ننا  الطعاموالنمو، مما �منحنا ذلك 
. تطلق جميع ال�ائنات الح�ة ثاين ن واأل�سجني

ي أ�س�د ال���ون بكم�ات
ا ثاين . يتم  ننتج أ�ض� أ��ب عندما نحرق الوقود األحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطب��ي

 ، اليوم، ونقل البضائع والنفا�ات، وتوف�ي ال�ه��اء، والتدفئة، وما إ� ذلك. الس�اراتحرق الوقود األحفوري لتشغ�ل 
ي الهواء 30 نجد ان 

ي أ�س�د ال���ون �ن
ا! يتسبب  150حوا�ي  أ��� مما كان عل�ه قبل يتواجد �شكل٪ من ثاين عام�

ا، 
�
ي جعل الغالف الجوي �عمل كبطان�ة محا�ة للحرارة تزداد سما�ة وسمك

ي أ�س�د ال���ون �ن
هذا الفائض من ثاين

ي البيئة 
ي المناخ والظواهر الج��ة الشد�دة مثل األعاص�ي والجفاف. تؤثر هذە التحوالت �ن

ات �ن منتجا ذلك تغي�ي
ي �مكن أن تؤثر ع�  منها رض ع� جميع جوانب الح�اة ع� األ ي ال�ائنات الح�ة اليت

سلوك�ات الهجرة والتناسل �ن
ي وغ�ي ذلك. 

 اقتصادنا ومصدرنا الغذايئ
 

 : الطقس والمناخ .2
ن الطقس والمناخ. الطقس هو الظروف اليوم�ة ح�ث نتعرف ع� درجة الحرارة  من خالله لنبدأ بتحد�د الفرق بني

؛ المقبلة. يتغ�ي الطقس مع الموقع و�سبة احتمال هطول األمطار والرط��ة والغيوم وما إ� ذلك خالل األ�ام القل�لة
ي جزء آخر. المناخ هو متوسط 

ا �ن ا ومثلج� ي جزء من العالم بينما �كون بارد�
ا �ن ا ومشمس� �مكن أن �كون الجو حار�

 . ي غضون ساعات وأح�الطقس ع� مدى عقود أو أ���
ا دقائقبينما �مكن أن يتغ�ي الطقس �ن

�
، إال أن رؤ�ة ان

ي المناخ �ستغرق مئات
ات �ن . لذلك التغ�ي ن ن السنني ن المناخ والطقس أو آالف أو ماليني ، فإن االختالف األسا�ي بني

ات ع� الناس والتأث�ي هذە  رؤ�ة ك�ف�ة، �مكننا مق�اس الوقت. عندما ندرس المناخ هو  ي جميع أنحاء التغي�ي
بيئة �ن

 . ي
ي الما�ن

 العالم مما �سمح لنا بالتعلم والتخط�ط للمستقبل من خالل النظر إ� االتجاهات �ن
 
 
 
 
 
 
 
 



STEM ACTIVITY OF THE WEEK   
 
 

 الحظ الصور أدناە وحدد ما إذا كان كل منها �مثل الطقس أو المناخ. 

 
 

 
 التك�ف مع ارتفاع مستوى سطح البحر:  .3

كات. لذلك، فإن م�ً� من  520تتكون مدينة ني��ورك من  الخط الساح�ي الذي تم إ�شاؤە مع المجتمعات وال�ث
ي مدينتنا. 

ي �جب معالجتها �ن  خطر الف�ضانات هو أحد أهم آثار تغ�ي المناخ اليت
 

ي �ساعد ع� إدارة الف�ضانات وارتفاع مستوى سطح البحر من  ار ف�ما ��ي أمثلة للحلول اليت .  خطر اال�ن بالشوا�ئ
ن  ن االعتبار  األخذ كما انه �جب ع� المصممني �ة حول بعني قدرة هذە الحواجز ع� تع��ز وحما�ة موائل الح�اة ال�ب

 وكذلك اتاحة امكان�ة الناس للوصول إ� الواجهة البح��ة. 
 

 
 الصورة من حفظ قناة غوانوس
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: قم بتصم�م و�ناء نموذج له�كل متك�ف �ح�ي الشوا�ئ من ارتفاع مست��ات سطح البحر. التحدي الخاص بك

ا أو أ��� من األمثلة أعالە كأساس لتصم�مك. قم بمراجعة ورقة العمل الخاصة بالمناخ  قم باستخدام واحد�
 لعمليتك.  كدل�ل  لتعما والساحل 

 
 : توجيهات النشاط

وع. قد تكون مب  .1 ي قم بجمع مواد الم�ث دعا للدرجة اليت
ي بناء ذلك اله�كل، 

من ل�س ولتعلم انه ترغب فيها �ن
وري  ! المذكورةنفس المواد  ان �ستخدم ال�ن

قم بتصم�م و�ناء اله�كل من منتصف الدرج أو الحاو�ة  .2
" وجانب "األرض".  منشئا ذلك ما �س� بجانب "الشا�ئ

ي جانب 
عند االنتهاء، سوف تصب إب��ق الماء ببطء �ن

" لمالحظة ما إذا كان تصم�مك س�صمد أمام  "الشا�ئ
 الف�ضان. 

ضمادة قطن�ة  عن ط��ق استخدامقم باختبار نجاحك  .3
ي المنتصف ع�  ضمادةضان. ضع كمق�اس للف�

القطن �ن
ا  ا تمام� جانب "األرض". �جب أن �كون اله�كل مغلق�

 إ� جانب "األرض" ومنع القطن من التبلل.  دخول الماء لتجنب
ي ورقة عمل المناخ والساحل.  .4

 قم بتسج�ل وتقي�م تجار�ك �ن
 

 أمثلة ع� مشار�ــــع الطلبة: 
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 والساحل: رقة عمل المناخ و 
 

 1المرحلة األو�: التخط�ط والتج��ة 
 :اخ�ت ن�ع اله�كل. حدد جميع الم��عات المناسبة .1

 الع�ش ع� الشا�ئ  •
 ج��رة عائمة •
 قمة الف�ضانات •
ي وشوارع مرتفعة •

 أرا�ن
 حاجزجدار  •
 سد •

 المواد: قم ب�دراج أسماء  .2
 
 
 
 

 
 

ي الم��ــع أدناە.   .3
 ارسم خطة التصم�م �ن
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ضمادة  راقبأ�واب من الماء ببطء ع� الشا�ئ ومن ثم  3-2 من قم ببناء واختبار اله�كل عن ط��ق سكب حوا�ي   .4

 القطن للف�ضان. 
قلب ا                                                                                                                                            

                       ا� 
                                        

 . راجع تصم�مك .5
a.   ي  10إ�  1أدناە لتقي�م التصم�م ع� مق�اس من  1استخدم العمود التج��يب

 = نجاح10= فشل و1
 2التج��ة رقم  1التج��ة رقم  

: إ� أي مدى قللت المواد من حدوث المواد
 الف�ضانات؟

  

   : ما مدى جودة بقاء اله�كل؟القوة
   : هل اله�كل �ح�ي الضمادة القطن�ة؟الحما�ة

ي 
   المجم�ع النهايئ

 
b.  ات؟ ؟ ك�ف ستقوم ب�جراء هذە التغي�ي ن  ب. ما الذي نجح؟ ما الذي �حتاج إ� تحسني

 
 
 
 
 
 

 2المرحلة الثان�ة: المراجعة والتج��ة 
 قم ب�ضافة أو تغي�ي المواد.  .1
ات المطل��ة ع� التصم�م باستخدام م��ــع الرسم أعالە.   .2  قم ب�جراء التغي�ي
 قم ب�عادة اختبار اله�كل.   .3
4.  . ي

 قم بمراجعة منتجك النهايئ
 

a.   ي رقم ي الجدول أعالە لتقي�م التصم�م.  2قم باستخدام العمود التج��يب
 �ن

b. هل هناك مواد تتمين لو لم تكن متوفرة لد�ك؟ 
 
 

 
c.   ي تصم�مك؟ ما �ي

ي واجهتها �ن ي أج��تها ناجحة؟ ما �ي نقاط القوة والضعف اليت ات اليت هل كانت التغي�ي
ي ظهرت؟   التحد�ات اليت

 
 
 

 


