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 ��ــــع للبالست�ك المسح ال
 
موض�ع: استهالك البالست�ك؛ جودة الم�اە؛ الف�ضانات المجمعة لل�ف الص�ي ؛ التلوث؛ تأث�ي اإل�سان ع� مصب نهر ال

 هودسان. 
 .                                                     سنة 14-8األعمار: 

ء  مدة ي
: ال �ش  . التحض�ي

 . دق�قة 40-30النشاط:  مدة
 

 موجز النشاط: 
ا  هودسانلقد عاىن نهر  ي للنهر قد تحسنت �سبب من تار�خ�� سنوات من التلوث والتدهور. اليوم، نرى أن صحة النظام البيئئ

، وتغي�ي الس�اسات والمراقبة العلم�ة لجودة م�اە النهر. ومع ذلك،  ي اإلجراءات الوقائ�ة الموضوعة من خالل النشاط البيئئ
ي بيئت

ي ال تزال موجودة �ن ا الئت
�
الجس�مات نا. بعد عدة سنوات من البحث عن �عد البالست�ك أحد أ��� الملوثات ثبات

ە، بدأت  البالست�ك�ة ن ي م�اە المت�ن
ي عام  ركن البالست�كمبادرة حد�قة نهر هودسان بوالحطام البحري �ن

للحد وذلك  2019�ن
ن صحة النهر.  ە وتحسني ن  من استخدام البالست�ك لمرة واحدة ع� مستوى المت�ن

 
ي مجار�نا المائ�ة و�حث الطالب ع� ل نها�ة المطافيوضح هذا الدرس 

ي  التتبعلبالست�ك �ن
من استخدام البالست�ك �ن

ي �ستخدم  ن العنا� البالست�ك�ة الئت ا الستكشاف االختالفات بني
�
مرة واحدة لح�اتهم اليوم�ة. س�جري الطالب استب�ان

ي منازلهم. ينت�ي و والمواد البالست�ك�ة القابلة إلعادة االستخدام 
مواد بد�لة ستخدام ال  أفكار  بط�حالنشاط ا هذالموجودة �ن

 حما�ة بيئتنا. �التا�ي البالست�ك و  من احت�اجنا لتقل�ل 
 

 : األهداف
 

ي ح�اتنا اليوم�ةمعرفة  •
 . مدى انتشار المواد البالست�ك�ة �ن

ي  الجس�مات البالست�ك�ةأن  معرفة •
 . أشكال مختلفة و�ستخدم بطرق مختلفة ع�تأىت

 . حلول لخلق بيئة خال�ة من البالست�ك ا�جاد  •
 

 األهداف: 
ن البالست�ك أحادي االستخدام والبالست�ك متعدد االستخداماتما الفرق  ع� الطالب سيتعرف •  . بني
 . س�حدد الطالب ما ال �قل عن ثالث مواد بالست�ك�ة بد�لة  •

 
 

 مواد الدرس: 
 . ورقة عمل المسح ال��ــــع للبالست�ك •
 . آلة حاسبة  •
 . قلم رصاص  •
 . * اخت�اري * مفتاح اإلجابة ع� المسح ال��ــــع البالست��ي  •

 



STEM ACTIVITY OF THE WEEK          

2 

 : خلف�ة
ا من التلوث والتدهور من مصادر صناع�ة وترفيه�ة وزراع�ة ومحل�ة.  هودسانعاىن نهر  األمثلة ع� الملوثات ومن عقود�

ي لمصب األنهار �ي  ي من المزارع والمصانع الج��انالتار�خ�ة للنظام البيئئ
ي بعض الحاالت السط�ي ال��م�اىئ

، ، والت�ب (أو �ن
�ن  ن لحسن الحظ، أصدرت و . المركبات ذات المحركات والقوارب الناشئة مناإلغراق المتعمد) لم�اە ال�ف الص�ي والب�ن

ي عام 
المائ�ة  المجاريقانون الم�اە النظ�فة، الذي ينص ع� اتخاذ تداب�ي معينة لحما�ة  1972حكومة الوال�ات المتحدة �ن
ي  �ة الئت ي بالدنا والح�اة ال�ب

ي لنهر تقطنها �ن ي التحسن،  ةآخذ هودسان . واليوم، صحة النظام البيئئ
بمساعدة مستمرة وذلك �ن

ن ع� طول   للنهر.  315من العلماء والمسؤولني
ً

ي حد�قة نهر هودسان �راقب العلماء و م��
مجموعة متنوعة من معاي�ي �ن

ي توج�ه   حوللتحقيق فهم أفضل جودة الم�اە 
ي ع� صحة المصب. �ساعد هذە المعلومات �ن ك�ف�ة تأث�ي السلوك الب�ش

ي مهمتها لحما�ة هذە الموارد الطب�ع�ة. 
 الحد�قة �ن
 
 

ي ح�اتنا اليوم�ةأمرا� الست�ك �عد الب
ا �ن ن ح�ث ؛ شائع�  هئص تجعل. هذە الخصااالنتاج، خف�ف الوزن ورخ�ص إنه مرن، متني

ا �جب مراعاته: عندما ننت�ي من لها. إنها مادة عمل�ة للغا�ةح� مناسبة ألغراض ال  ا سلب�� استخدام ، ل�ن هناك جانب�
ا مما �جعل البالست�ك أحد أ��� العنا� البالست�ك�ة ي البيئة لسنوات قادمة. �عد هذا جزء�

ي أن المادة تدوم �ن ، فإن المتانة تعئن
�ة. ع� عكس  ي بيئتنا الح�ن

ا �ن الست�ك ، فإن البالخشب والورق والقطن وما إ� ذلكالمواد مثل أشكال التلوث انتشار�
ي  من صنع اإل�سان يمصن�ع من مواد اصطناع�ة أ ة و�عادتها إ� األرض. بمعئن ال �مكن تحط�مها بالعمل�ات الطب�ع�الئت

ة ال �مكن آخر  ن المجر  رؤ�تها ، إنه غ�ي قابل للتحلل. �مكن أن ينك� البالست�ك إ� قطع صغ�ي ا. دةبالعني ي أبد�
، ل�نه ال �خت�ن

) : ن ي نهر 1هذا �قودنا إ� سؤالني
 ) ما �ي أهم�ة ذلك؟ 2؟ (هودسان) ك�ف ينت�ي المطاف بالبالست�ك �ن

 
 

ي مدينة ني��ورك .1
ي �ن

المائ�ة لعدد من األسباب المختلفة ول�ن أحد الطرق  المجاري، ينت�ي المطاف بالبالست�ك �ن
 . ي مدينة ني��ورك �شكل أسا�ي ع� نظام ال�ف الرئ�س�ة هو نظام ال�ف الص�ي

تعمل م�اە ال�ف الص�ي �ن
ك.  ي الص�ي المش�ت
ي منازلنا ومدارسنا الهذا �ن

نظام يتم دمج م�اە األمطار من الشوارع مع أناب�ب ال�ف الص�ي �ن
كاتن ي حالة هطول األمطار الغ��رةو�ش

�اە األمطار م�اە ال�ف الص�ي ومثم يتم �ف كل من النظام  �غرف، ا. �ن
ي 

ة �ن ف�ضان مجاري ال�ف ( الف�ضانات وتجمع المجاري. خالل أحداث هودسانالمائ�ة مثل نهر  المجاريمبا�ش
كة ئ منأرصفة المشاة والحطام البالست��ي  المتواجدة ع�البالست�ك�ة  النفا�ات انجرفت، )الص�ي المش�ت  النا�ش

ي ومنتجاتنا ، مثل األل�اف من مال�سنا منازلنا  ي المرحاضالئت
ي النهر. يتم التخلص منها �ن

 ، �ن

 
 



STEM ACTIVITY OF THE WEEK          

3 

 
 

، يتعرض للحرارة واألشعة فوق البنفسج�ة من الشمس. تتسبب هذە هودسانعندما �دخل البالست�ك نهر  .2
ي تحلل 

ي  سمةالعوامل �ن
ا تنقسم إ� قطع أصغر وتطفو �ن ا ألن العنا� البالست�ك�ة األ��ب حجم� البالست�ك. نظر�

ن هذە القطع البالست�ك�ة  الحيوانات، فإن الماء  �ة تخلط بني أنها طعام. إن تناول هذە المواد ب معتقدةال�ب
ي الواقع لم �ستهلك أي مغذ�ات تحتاجها للبقاء بينما قد �شعر الحيوانات بالشبع البالست�ك�ة ضار ألنه

، فإنها �ن
) BPAثل الب�سفينول أ (، �حتوي البالست�ك ع� مواد ك�م�ائ�ة سامة م� ق�د الح�اة. باإلضافة إ� ذلكع

ي  ر التضخم الحيويوأثناء عمل�ة . اتالحيوان تؤدي ا� مرض تلكمكن أن من الموالبول���ن أول�غومر، والئت ، تت�ن
ي أجسام أولئك 

ي الغذاء �سبب المواد ال��م�ائ�ة المخزنة �ن
ي تعتمد ع� تلك الحيوانات الم��ضة �ن �ة الئت الح�اة ال�ب

ي 
 المقام األول.  الذين أ�لوا البالست�ك �ن

 
ي  الرصد أحد مشار�ــــع إن 

                  ، والذي يتم إجراؤە مع للبالست�كوالدقيق المسح المستمر  هو  حد�قة نهر هودسان�ن
ن  . تحدد هذە الدراسة ترك�ي ن ي كل�ة بروكلني

كاء �ن ە عن ط��ق  قطع�ش ن ي م�اە المن�ت
ي تطفو �ن                  البالست�ك المجه��ة الئت

ي محم�ة مصبات األنهار. وهناك دراسة أخرى و�ي دراسة  جر أو سحب شبكة دق�قة ع�ب الماء الشباك 
ي مواقع مختلفة �ن

�ن
ي شبه 

ي عد البالست�ك وتصن�فه و�زالته من الشوا�ئ �ن
ن من مجتمعنا للمساعدة �ن ي تعتمد ع� متطوعني الحطام البحري الئت

ي ي��د حجمها عن بوصة واحدة وتبحث . تركز هذە الدراسة ع� ا76ج��رة غا�س�فورت ورص�ف  لعنا� البالست�ك�ة الئت
 . ا يتم غسلها ع� طول الشا�ئ ي أنواع البالست�ك وأي ن�ع من المنتجات األ��� شيوع�

 عن اتجاهات �ن
 

 
 
، ستقوم ب�جراء مسح صغ�ي خاص بك �حدد وفرة األنواع ورقة عمل المسح ال��ــــع للبالست�كمن خالل المتابعة مع و 

ل. كل ما تحتاجه هو ورقة عمل المسح ال��ــــع ل ن ي الم�ن
لبالست�ك وأداة المختلفة من البالست�ك المستخدمة �شكل شائع �ن

 ع� استعداد لالنطالق!  ومن ثم ستكون، كتابة وآلة حاسبة
 

 الجزء األول: تعلم البالست�ك
لك  قم بتخص�صأوً� ،  ن ي م�ن

 . المواد المذكورة أعالە جمعثم قم بمسح البالست�ك لتجري فيها غرفة �ن
 

الفئتان الرئ�سيتان اللتان ستحتاجهما لفرز العنا� هما اللدائن ذات االستخدام الفردي والمتعددة االستخدامات. اللدائن 
ا ما نع�د استخدام هذە العنا� و�ستخدمها  ذات االستخدام الواحد �ي منتجات مصممة لالستخدام مرة واحدة فقط. غالب�
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 1   2   3   
 

ها �ستخدم مرة واحدة �سبب مرة أخرى، ل كة المصنعة. البالست�ك متعدد االستخدامات عبارة  رغبة�ننا ما زلنا نعت�ب ال�ش
ا  ا وتكرار�  . عن منتجات مصممة لالستخدام مرار�

 
ي �ستخدمها و  ي لبعض هذە العنا� الئت ي ورقة العملمن ثم خذ بضع دقائق وقم بعصف ذهئن

 . قم بتدو�نها �ن
 

: مسح  ي
 المواد البالست�ك�ةالجزء الثاين

 
ي  غرفةبال�تابة بالابدأ  ي الجزء العلوي من مخطط ب�انات المسح ال��ــــع للبالست�ك قمت باخت�ارها  الئت

 . للمسح �ن
 
 

، ابدأ المسح عن ط��ق ح� جميع المواد البالست�ك�ة ذات االستخدام الواحد ومتعددة االستخدامات الموجودة بعد ذلك
ي هذە الغرفة. سجل 

ي مخطط الب�انات.  االحصاءات�ن
ي المساحات المتوفرة �ن

عن ط��ق كتابة سطر ل�ل  قم باالحصاء�ن
. بعد كل عن� خامس حساب المجم�ع ذلك س�جعل مما  السابق 4 العن�  ، قم بعبور خط من خاللعن� بالست��ي

 . الخاص بك أسهل بكث�ي 
 

 : مثال
 
  
 
 

 
ي حال عدم معرفتك لمكونات مادة ما 

ل. ، �مكنك �ن ن ي الم�ن
ا عن ملصق أو طلب المساعدة من شخص ما �ن فحص العن� بحث�

ا.  ي الرج�ع إ� مفتاح اإلجابة ع� المسح ال��ــــع البالست��ي أ�ض�
دد �ن  ال ت�ت

 
ي بمجرد ا�تمال ذلك

، قم بحساب األرقام الخاصة بك للمواد البالست�ك�ة ذات االستخدام الفردي و�سج�ل األرقام �ن
ء للبالست�ك متعدد االستخدامات. المساحة المتوفرة أ ي

 سفل م��ــع العد. افعل نفس ال�ش
 

ي �ستخدم لمرة واحدة و�جما�ي عدد المواد البالست�ك�ة متعددة االستخدامات  اجمع إجما�ي عدد المواد البالست�ك�ة الئت
 جما�ي عدد المواد البالست�ك�ة". للحصول ع� "إ

 
 الجزء الثالث: تحل�ل النتائج

ا،  � ي هذا القسمقم بالرج�ع للب�انات لإلجابة ع� اخذ بعض الوقت لمراجعة النتائج الخاصة بك. قم بأأخ�ي
 . ألسئلة �ن

 
اآللة الحاسبة والص�غة التال�ة لمعرفة النسبة المئ��ة من اإلجما�ي الذي تم استخدامه  قم باستخدام، األولبالنسبة للسؤال 

 . مرة واحدة
المواد البالست�ك�ة أحاد�ة (=  100×  )إجما�ي عدد العنا� البالست�ك�ة( ÷ )االستخدامإجما�ي المواد البالست�ك�ة أحاد�ة (

 )االستخدام٪
 

ي بالنسبة للسؤال 
اآللة الحاسبة والص�غة التال�ة لمعرفة النسبة المئ��ة من اإلجما�ي الذي كان متعدد  ماستخداقم ب، الثاىن

 االستخدامات. 
بالست�ك متعدد (=  100×  )ت�ك�ةإجما�ي عدد العنا� البالس(÷ )االستخداماتا�ي البالست�ك متعدد إجم( 

 )االستخدامات٪

 1   2   3   
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ن  ي الثالث والرابعبالنسبة للسؤالني ي النتائج الئت

ا حول ، فكر �ن منتجات �مكن استبدالها بمنتجات توصلت إليها. اط�ح أفكار�
ي أش�اء  مصنوعة

ي تصم�مات التصنيع المختلفة (مثال: تعرف أنها موجودمن مواد غ�ي بالست�ك�ة. فكر �ن
زجاجة ة �ن

 )قنينة زجاج�ة. من الحل�ب مقابل  �ةبالست�ك
 

ا للمعلومات األ منك هذا السؤال سؤال التحدي. يتطلب  الخامسالسؤال �عت�ب  ي خطة الدرس هذەفهم�
، ساس�ة الواردة �ن

ي حال، هذا السؤال إلجابة عنمحاولة اميع الطالب ع� مهارات التفك�ي النقدي. يتم �شجيع جامتال�ك و 
واجهت عقبة  و�ن

ي الط��ق
�ب الرج�ع إ� مفتاح إجابة المسح ال��ــــع البالست��ي �ن  . ، ف�ي
 
 

 للبالست�كإجابة المسح ال��ــــع مفتاح 
 

 البالست�ك الخاص بكعن : تعلم 1الجزء 
ي �ستخدم لمرة واحدةالبالست�ك�ة أمثلة محددة للمواد  5ا�تب  .1 ي األش�اء المستخدمة أثناء  من الئت

(تلميح: فكر �ن
 التنقل). 

 
ي البالست�ك�ة وا اإلجابات المحتملة: 

واألغلفة البالست�ك�ة الالصقة وحاو�ات الطعام الجاهز  لشفاطاتاألواىن
و�ا  األدو�ة وأغلفةالبالست�ك�ة المرنة وأ��اس الرقائق  واأل�واب واألطباق توزجاجات الشامبو وزجاجات الم�ش

و ابون األطباق وزجاجات المنظفات وصعقاق�ي وزجاجات ال الفقاع�ة ل�ةوتغل�ف اإلل��ت ن ها من السلع الم�ن  ن�ات وغ�ي
 ، إلخ. وأ��اس التسوق البالست�ك�ة

ي تقن�اتنا والمواد  5ا�تب  .2
أمثلة محددة للبالست�ك متعدد االستخدامات (تلميح: توجد هذە األمثلة �شكل شائع �ن

ي تصنع مال�سنا   )الئت
 

فاتيح وأجهزة التحكم عن بعد وشاحن ال�مبيوتر ومفاتيح لوحة الموحدات تحكم األلعاب  اإلجابات المحتملة: 
ي األحذ�ة ال��اض�ة والنسيللعرق (مثل ال�او�ل ال��اض�ة) ومال�س بوليند الماصة المحمول 

وأدوات ج الموجود �ن
 تخ��ن الطعام وأ�واب وألواح بالست�ك�ة صلبةعق البالست�ك�ة وأ�واب الق�اس وحاو�ات المطبخ مثل المال 

 ، إلخ. دات ر�اض�ة مثل كرات كرة القدم وحصائر اليوجا ومقابض حبل القفز وخوذات الدراجاتومع
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 : قم بعمل مسح للبالست�ك الخاص بك2الجزء 
 -مثال:  

 مخطط ب�انات المسح ال��ــــع للبالست�ك

 غرفة المسح: المطبخ

 البالست�ك متعدد االستخدامات  البالست�ك الذي �ستعمل لمرة واحدة "أحادي االستخدام"

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 9 المجم�ع:  17 المجم�ع: 

ي تم عدها (
ن أعالەإجما�ي المواد البالست�ك�ة اليت 26= ) 9+  17): (قم بجمع المجموعني  

 
 

 : قم بتحل�ل نتائجك3الجزء 
ي تم احتسابها كانت مواد بالست�ك�ة �ستخدم ما النسبة  .1 مرة واحدة؟ لالمئ��ة إلجما�ي العنا� البالست�ك�ة الئت

 ير�ب إظهار عملك. 
17 ÷ 26 x 100 = 65.38% 

ي تم احتسابها كانت من مواما  .2  االستخدامات؟ د بالست�ك�ة متعددةالنسبة المئ��ة إلجما�ي العنا� البالست�ك�ة الئت
 . ير�ب إظهار عملك

9 ÷ 26 x 100 = 34.62% 

ي  مواد بالست�ك�ة �ستخدم مرة واحدةضع قائمة بثالث  .3 �مكن استبدالها بمواد تم العثور عليها أثناء المسح والئت
ام�ك، قطن  ، إلخ). صوف ،بد�لة (خشب، معدن، س�ي

 
ي و�مكن  مثال: 

ي مطب�ن
: كرتونة، استبدالها بمواد بد�لةوجدت ثالث مواد بالست�ك�ة �ستخدم لمرة واحدة �ن  و�ي

ي المستقبلKeurig كبسوالت و  الصقةمن الب�ض وأغلفة بالست�ك�ة 
ي . �ن

اء الب�ض المباع �ن ي �ش الورق  ، �مكنئن
ي استخدام أغلفة الالمقوى ي ، و�مكنئن ي طعام القطن�ة المغلفة �شمع العسل، و�مكنئن

ي �ن صب القهوة تغي�ي ط��قئت
ي قابل إل 

ام�ك وفل�ت قهوة شب�ي معدىن  عادة االستخدام. باستخدام قمع س�ي
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ي �مكن استبدالها بمواد  متعددة االستخداماتمواد بالست�ك�ة قائمة بثالث ضع  .3 تم العثور عليها أثناء المسح والئت
 بد�لة 

 
ي مط مثال: 

ي و�مكن استبدالها بمواد بد�لةوجدت ثالث مواد بالست�ك�ة متعددة االستخدامات �ن
، و�ي زجاجة ب�ن

ي المستقبلاالستخدام وع�دان تناول الطعام وحاالم�اە القابلة إلعادة 
ي استخدام  ،و�ات تخ��ن الطعام. �ن �مكنئن

اء ع�دان تناول الطعام المعدن�ة أو  ،االستخدام مصنوعة من األلومنيومزجاجة م�اە قابلة إلعادة  ي �ش و�مكنئن
ا ي التبد�ل إ� حاو�ات تخ��ن الطعام المصنوعة من الزجاج أو الس�ي  م�ك أو األلومنيوم. الخشب�ة و�مكنئن

 
ي اعتبارك ما تعرفه عن البالست�ك  ** سؤال التحدي ** .4

كة. حئت و ضع �ن ي ف�ضان مجاري ال�ف الص�ي المش�ت
�ن

ي نهر هقصارى جهدنا إلعادة التدو�ر  حال قمنا ببذل
ن ادسو ، �مكن أن ينت�ي األمر بالمنتجات البالست�ك�ة �ن

ي هذا الدرس).  الخلف�ة (تلميح: راجع قسم
 �ن

ي �ستخدمها ما المنتجات  .أ ي المستقبل؟�البالست�ك�ة الئت
 مكنك اخت�ار اإلصدارات غ�ي البالست�ك�ة �ن

ي السابقة هناك  مثال: 
ي إجاباىت

ي المصنوعة من الرن الف قفازاتوهو عن� واحد لم أذكرە �ن س�ل�كون. �مكنئن
 استخدام قفازات الفرن المصنوعة من القطن.  ها بدال من

 
ي مدينة ني��ورك، عادة ما  .ب

كة. ما الذي تحدث حالة عندما تمطر �ن ف�ضان مجاري ال�ف الص�ي المش�ت
ل للحد من كم�ة الم�اە المضافة إ� نظام ال�ف الص�ي خالل هذە األوقات ولماذا؟ ن ي الم�ن

 �مكنك فعله �ن
ي تجنب �شغ�ل غسالة األطباق وغسالة المال�س مثال:  ة  أثناء هطول األمطار، �مكنئن ألنها �ستخدم كم�ة كب�ي

، فأنا أمنع تلك الم�اە من االنتظار إ� ما بعد توقف المطر  من خاللوذلك من الماء لتنظ�ف ما بداخلها. 
ك المكتظ بمدينة ني��ورك.  ي نظام ال�ف الص�ي المش�ت

 المساهمة �ن
 

ي ح�اتك اليوم�ة للمساعدةاللذان شيئان الهما ما  .ت
ي حل م �مكنك الق�ام بهما �ن

ي نهر �ن
شكلة البالست�ك �ن

 ن؟اسوده
ي منع البالست�ك من دخول نهر ه مثال: 

ي الق�ام بها للمساعدة �ن ي �مكنئن المواد  دّ ن هو ر ادسو أحد األش�اء الئت
ي المقام األولالبالست�ك

ور�ة �ن ء آخر �ة غ�ي ال�ن ي
ي محل البقالة. �ش

، مثل أ��اس المنتجات البالست�ك�ة �ن
ي الق�ام به هو المساعدة  كة �مكنئن ي بأحداث ف�ضان مجاري ال�ف الص�ي المش�ت ي وعائلئت

ي إبالغ أصدقاىئ
�ن

ل عندما تمطر.  ن ي الم�ن
ها باستخدام كم�ة أقل من الم�اە �ن  وك�ف �مكننا تقل�ل تأث�ي

 
  


