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التعليمية:  األهداف 

تقنيات من	  باستخدام  مؤثر  فكرة كحل  التعبري عن   تجربة 

الواقع. عامل 

العامل!	  الخاص بك مع  الحل  مشاركة 

أو املخرتع أو  العامل  القسم، سيتقمص طالبك دور  الكثري من األشخاص املختلفني يضطلعون بدور فيها. ويف هذا  لحل املشكالت املعقدة، 

النشاط. الدور الذي ستمنحه لطالبك وكيفية إدارة  الفنان أو الصحفي. واألمر مرتوك لك لتحديد  رائد األعامل أو 

       

التعليمي الذي تدرّسه. أوالً، اخرت لطالبك أحد األدوار الخمسة مام ييل. وميكنك ربط هذا بإحدى مواد املنهج 

15 دقيقة أو ساعة أو يوم  الدور واستخدم األفكار وأسئلة املناقشة للتفكري يف مهمة لطالبك. وميكنك قضاء  الخاصة بهذا  اقرأ اإلرشادات 

كامل يف ذلك! وإذا مل تكن متأكًدا، فابدأ بورقة العمل. 

إيرث  بعًضا ومع مجتمع مدرستك. ثم شاركها عىل موقع "جيل  األفكار مع بعضهم  ابحث عن طريقة ملشاركة  الطالب،  ينتهي  عندما 

العالِم املخرتع رائد األعامل الفنان لصحفي ا

يثبت يصمم يرّوج يعّب يصف

الحقائق  يبحثون  العلامء 

ثم  ويجربون  ويختبون 

األدلة.  يستخدمون 

الحقائق! عن  الباحثون  إنهم 

املشكالت  املخرتعون  يحل 

للقيام  بإيجاد طرق جديدة 

باألشياء. 

وصنَّاع! مصممون  إنهم 

األفكار  يكتشف رواد األعامل 

اآلخرين  ويقنعون  الجيدة 

واقعة.  حقيقة  وجعلها  بدعمها 

إنهم قادة أعامل!

من  ومبدعون  مؤّدون  الفنانون 

األفكار  األنواع، يأخذون  كافة 

تتفاعل  بطرق  عنها  ويعّبون 

وعواطفنا. مشاعرنا  معها 

بشكٍل  للتفكري  يلهموننا  إنهم 

! مختلف

يحدث  مبا  الصحفيون  يخبنا 

العامل.   يف 

األخبار! يشاركون  إنهم 

والجغرافيا والرياضيات،  العلوم،  والتكنولوجيا،  التصميم 

التشفري والرتميز/  والحوسبة، 

ودراسات  اإلنجليزية،  اللغة 

والقيادة والخطابة،  األعامل، 

والرقص،  اإلبداعية،  الفنون 

والكتابة  واملوسيقى،  والدراما، 

وصناعة  والشعر،  اإلبداعية، 

األفالم

اإلنجليزية،  اللغة 

اإلنسانية، والعلوم 

االجتامعية،  والدراسات 

والجغرافيا

الحل مرحلة 
املعلم  مالحظات 
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التواصل االجتامعي!  الهاشتاج #GenerationEarthshot عىل وسائل  شوت" )Generation Earthshot( وباستخدام 

العالِم

الحقائق! الباحثون عن  إنهم  األدلة.  يستخدمون  ثم  ويجربون  ويختبون  الحقائق  يبحثون  العلامء  علامء.  طالبك 

بذلك. القيام  وكيفية  العلمية  األدلة  أهمية جمع  فهم  التعليمية:  األهداف 

نشاط رسيع 

ارشح للطالب أنهم سيفكرون يف كيفية استخدام األدلة إلثبات ما إذا كان حلهم سينجح أم ال. هذه دامئًا هي الخطوة األوىل للعالِم.

كتابة ما ييل: بذلك يحتاجون إىل  للقيام 

حلهم؟ 	 سينجح  كيف  الفرضية: 

سينجح؟  	 أنه  ستثبت  التي  املعلومات  ما  الدليل: 

املعلومات؟  	 كيف سيجدون هذه  البحث: 

النشاط.   لهذا  العالِم  ورقة عمل  استخدام  ميكنك 

أو سيجرون تجربة خاصة بهم.   بالفعل  املعلومات املوجودة  الطالب سيستخدمون  إذا كان  البحوث، قرر ما  يف مرحلة 

التوجيهية األسئلة 

التي تحتاجونها؟ كيف ميكنكم جمعها؟  البيانات  ما  ُيحدث فرقًا؟  إذا كان  ما  إذا كان حلكم سينجح؟ كيف تعرفون  ما  اختبار  كيف ميكنكم 

هل تحتاجون إىل إجراء أي حسابات؟ 

التوسع   أفكار 

القضية.  	 الكامن وراء هذه  العلم  البحث بعمق يف  اقضوا وقتًا يف 

إذا كان حلكم سينجح.  	 أعّدوا تجربة الختبار ما 

بأنفسكم. 	 البيانات  لجمع  ميدانية  لرحلة  خططوا 
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يثبت

1

لفرضية ا

إذا أنه  نعتقد 

النتيجة  ستكون 

لدليل ا

سنقيس

سيخربنا هذا 

لبحث ا

سنقوم هذا  الختبار 

 ماذا بعد ؟ 

العامل؟ مع  اكتشاف حلول جديدة ومشاركتها  كيف ميكنك 
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املخرتع

إنهم مصممون وصنَّاع!  باألشياء.  للقيام  بإيجاد طرق جديدة  املشكالت  املخرتعون  يحل  طالبك مخرتعون. 

وتحسينه. واختباره  الحل  تخطيط  كيفية  فهم  التعليمية:  األهداف 

نشاط رسيع 

الواقع. وميكنك  اطلب من الطالب إنشاء لوحة قصة مصورة أو رسم لوحة رسوم متحركة تسلسلية توضح كيف سيعمل حلكم يف عامل 

النشاط.  لهذا  املخرتع  استخدام ورقة عمل 

الحل وأثنائه وبعده. وسيساعد هذا الطالب عىل تقسيم  تنفيذ  العملية، تبني ما يحدث قبل  يجب أن يكون كل مربع خطوة جديدة يف 

املطلوب والعثور عىل أي مشكالت غري متوقعة. وإذا وجدوا مشاكل، فليبحثوا عن طرق جديدة للقيام بذلك! فهذا هو االخرتاع يف املقام 

األول.

التوجيهية األسئلة 

التي سيحتاجها الحل الخاص بكم؟ ما  الواقع؟ هل ميكنكم رسم تصميم أو بناء منوذج؟ ما املواد  كيف سينجح الحل الخاص بكم يف عامل 

الذي يتعني أن تختربوه؟ هل توجد مشاكل غري متوقعة؟ 

التوسع   أفكار 

الالزمة لصنعه. 	 باملواد  قامئة  بتضمني  الخاص بكم مع تسميات تصف كل جزء وقوموا  للحل  ارسموا مخططًا 

ابنوا منوذًجا ماديًا - "منوذج أويل" - من املواد املتاحة. أو حتى ابنوا الحل نفسه إن استطعتم! وانظروا ما إذا  	

كان سينجح. وإذا مل يحدث فحاولوا تطويره أكرث حتى ينجح. 

بكم.  	 الخاص  الحل  الحيوية عىل  التشفري إلضفاء  الرتميز/  أو  الرقمية  املهارات  استخدام  اكتشفوا كيف ميكنك 
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يصمم

2

 ماذا بعد ؟ 

العامل؟ مع  اكتشاف حلول جديدة ومشاركتها  كيف ميكنك 

لحل ا
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رائد األعامل

أنتم قادة أعامل!  الجيدة ويقنعون اآلخرين بدعمها لجعلها حقيقة واقعة.  األفكار  طالبك رواد أعامل. يكتشف رواد األعامل 

الحل مهم. بأن  إقناع اآلخرين  كيفية  التعليمية:  فهم  األهداف 

نشاط رسيع 

اطلب من الطالب كتابة خطبة أو عرض تقدميي يرشح سبب أهمية هذا الحل. وتحتوي ورقة عمل رائد األعامل عىل مستهالت )بادئات( جمل ميكنهم 

استخدامها. 

لبعضهم  وبناءة  لطيفة  راجعة(  )تغذية  تقييمية  بتقديم مالحظات  الطالب  وذكِّر  أو مجموعات صغرية.  ثنائيات  التدّرب يف  الكتابة ميكنهم  من  ينتهون  عندما 

عملهم.  تحسني  كيفية  فيها  يقرتحون  بعًضا، 

ثم يؤدونه لبعضهم بعًضا أو لفصل آخر أو ملجموعة من أولياء األمور. 

التوجيهية األسئلة 

تكون  التي قد  األسئلة  ما  إقناعهم مبساعدتكم؟  إىل معرفتها؟ كيف ميكنكم  يحتاجون  التي  املعلومات  ما  فيه ويفعلوه؟  يفكروا  أن  تريدون  ماذا  َمن جمهوركم؟ 

انتباههم؟  جذب  ميكنكم  كيف  لديهم؟ 

التوسع   أفكار 

استخدامه. 	 الناس عىل  تقدمونه، يشّجع  الذي  الحل  إعالنًا عن  اصنعوا 

أين ستأيت؟  	 التي تحتاجونها؟ من  املوارد  - ما  الحل حقيقة واقعة  اكتبوا خطة عمل ترشح كيف ستجعلون 

القضاة. 	 قم باستضافة جلسة عروض Dragons’ Den! وادُع الطالب اآلخرين للمشاهدة واالضطالع بدور 



الحل مرحلة  ورقة عمل

3

يرّوج
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الرتويج
إلينا. االنضامم  نشكركم عىل  والسادة،  السيدات 

شكًرا لك عىل وقتك.

مشكلة لدينا 

هو حلنا 

هو حلمنا 

تسأل رمبا 

املساعدة من خالل ميكنك 

هذا سؤال رائع. الجواب هو

 ماذا بعد ؟ 

العامل؟ مع  اكتشاف حلول جديدة ومشاركتها  كيف ميكنك 
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الفنان

األنواع! كافة  فنانون ومبدعون من  إنهم  العامل بطرق جميلة.  األفكار ويشاركونها مع  الفنانون  يأخذ  فنانون!  طالبك 

اآلخرين،  مع  ومشاركته  الحل  عن  التعبري  كيفية  فهم  التعليمية:  األهداف 

الفن. من خالل 

نشاط رسيع 

الخاص بهم. وال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة. فاألمر كله يتعلق  الحل  الطالب كتابة قصيدة ترشح سبب أهمية  اطلب من 

الخاص.  منظورهم  الطالب  مبشاركة 

التفكري كيف ميكن أن يقدم  يُشِعرهم ذلك؟ ثم اطلب منهم  التي تحاولون حلها وملاذا تهمهم. مباذا  التفكري يف املشكلة  أوالً، اطلب منهم 

 / / رائحته/ طعمه  العامل؟ ميكنهم أن يتخيلوا عاملًا نجح فيه حلهم. كيف سيكون مظهره/ وقع اسمه  حل هم املساعدة. كيف سيكون 

تجاهه؟  اإلحساس 

البدء. ويف هذه القصيدة، يجب أن يبدأ كل سطر جديد بحرف من كلمة "إيرث شوت"  ورقة عمل الفنان ملساعدتك عىل  ميكنك استخدام 

للعرض. تزيينها  ميكنهم  قصيدتهم  يكتبون  عندما  لطالبك!  مرتوك  والباقي   .)Earthshot(

التوجيهية األسئلة 

كيف ميكنكم  أين ستضعونها؟  الفكرة؟  لهذه  الجمهور  انتباه  كيف ميكنكم جذب  الفكرة؟  لهذه  الجمهور  انتباه  كيف ميكنكم جذب 

التأثري؟ أن تحكوا قصة؟ كيف ميكنك رشح  يهتمون؟ كيف ميكنكم  جعلهم 

التوسع   أفكار 

مًعا!  	 األقسام ثم اجمعوها كلها  بأحد  يبدأ كل طالب  الخاص بكم.  الحل  الحيوية عىل  اصنعوا ملصًقا كبريًا إلضفاء 

أو مدرستكم.  الخاص بكم حول فصلكم  امللصق  واعرضوا 

الحاجة إىل حلكم. 	 أو عرًضا دراميًا، واقنعوا اآلخرين بسبب  أغنية  ألفوا 

الفن! 	 أقيموا معرًضا ملشاركة حلكم مع اآلخرين، من خالل 
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ّيعب
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القصيدة عنوان 

 ماذا بعد ؟ 

العامل؟ مع  اكتشاف حلول جديدة ومشاركتها  كيف ميكنك 
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لصحفي ا

األخبار! وأنتم مشاركو  العامل.  الصحفيون مبا يحدث يف  طالبك صحفيون. يخبنا 

إليها. يحتاج  التي  املعلومات  بجميع  لتزويد جمهوركم  واقعية،  بطريقة  التواصل  كيفية  فهم  التعليمية:   األهداف 

نشاط رسيع 

الوطنية عىل  للصحيفة  تقريًرا  الخاص بهم أصبح حقيقة ملموسة. وسيكتبون  الحل  2030 وأن  العام هو  أن  يتخيلوا  أن  الطالب  اطلب من 

األوىل!  الصفحة 

الخالية بورقة عمل الصحفي، أو اطلب من الطالب تصميم الصفحة األوىل الخاصة بهم. واحرص عىل أن يكون لديك  اكتب يف املساحات 

عنوان رئييس، وملخص، ووصف أطول، وصورة.

للمناقشة: أسئلة 

التي هم بحاجة إىل معرفتها؟ هل ميكنكم  الفكرة  األساسية حول  الحقائق  ما  الفكرة؟ َمن جمهوركم؟  تقرير عن هذه  كتابة  كيف ميكنكم 

التي قد يحتاجون إىل معرفتها؟ األخرى  املعلومات  ما  تلخيصها يف بضع جمل؟ 

أفكار

الحل. 	 فيديو، مع مقابالت ومناقشة حول  تلفزيونيًا يف مقطع  إخباريًا  تقريًرا  أعّدوا 

تعالجوها. 	 التي  املشكلة  أهمية  توضح سبب  ملجلة  لة  مفصَّ حالة  دراسة  اكتبوا 

اكتبوا تدوينة قامئة عىل وجهة نظر إلقناع اآلخرين ملاذا تعتقدون أن هذا الحل عىل قدر كبري من األهمية. 	
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يصف
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اليومية إيرث شوت  متابعات 

العنوان

صورة

2/2 الوصف 

مللخص ا

2/1 الوصف 

 ماذا بعد ؟ 

العامل؟ مع  اكتشاف حلول جديدة ومشاركتها  كيف ميكنك 
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العامل!  أفكاركم مع  شاركوا 

عند االنتهاء، يسعدنا أن نرى عمل طالبك. وميكنك إرسالها من خالل موقع "جيل إيرث شوت" للحصول عىل شهادات الطالب وخطاب 

الجائزة".  "مجلس  من  تقدير 

"جائزة  قنوات  الهاشتاج #GenerationEarthshot ومتابعة  باستخدام  االجتامعي  التواصل  العامل عىل وسائل  أيًضا مشاركتها مع  وميكنك 

إيرث شوت" )Earthshot Prize( عىل مواقع التواصل االجتامعي.

ما الذي يسعك فعله غري ذلك؟  

القيام بدور  انطالق كام ميكن للطالب  "إيرث شوت" مختلف كنقطة  باستخدام  البدء من جديد  العمل، ميكنك  إطار  تنتهي من  عندما 

توليد األفكار برسعة  الطالب خباء يف  العمل. وسيصبح  25 مساًرا مختلًفا من خالل إطار  الطريقة يوجد  الحلول. وبهذه  مختلف لعرض 

كبرية! 

يف ختام كل دورة، اطلب من الطالب أن يفكروا بعمق وتأمل يف ما تعلموه ويُدركوا إىل مدى تقدموا. فيمكنك أن تسألهم: 

القادمة؟ 	  املرة  الذي سيفعلونه بشكٍل مختلف يف  ما أكرث يشء استمتعوا به وما 

ما رأيهم يف األفكار التي تم ابتكارها؟ ما الذي فاجأهم؟  	 

ما الذي يوّدون فعله بعد ذلك؟ 	 

للناس  17 هدفًا طموًحا  العاملية. وهي مجموعة من  األهداف  أو  املستدامة  التنمية  بأهداف  ارتباط عملهم  كيفية  مناقشة  أيًضا  ميكنك 

العاملية"  البالغ عددها 193 عضًوا عام 2015. وترد شبكة من "األهداف  والكوكب توافق عليها جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

التي يؤثر عليها الحل الخاص بهم عىل نحو إيجايب. وكلام زاد نقاشهم اتسعت  يف مجموعة األدوات هذه. فاسأل الطالب عن األهداف 

لبناء بيئة ومجتمع  العاملية" األخرى. وسيوضح ذلك لهم أن الحل الخاص بهم هو جزء من جهد عاملي  رؤيتهم للروابط مع "األهداف 

مستدام. عاملي  واقتصاد 

الحيوية عليها من خالل تشكيل فريق مرشوع وتطوير خطة عمل  الطالب فيمكنهم حًقا إضفاء  الفكرة تجّسد حًقا خيال  إذا كانت 

واالنطالق يف مرشوعهم. هل هو يشء ميكن أن تشارك فيه مدرستك بأكملها؟ ماذا عن املجتمع األرحب نطاقًا؟ هل ميكنك زيادة الوعي 

الدعم  الحكومة وطلب  أو  التواصل مع املنظامت املحلية  الفكرة؟  هل ميكن  السكان املحليني للمساعدة يف امليض قدًما يف  والعمل مع 

منها؟ فكر عىل مستوى عاٍل وميكن ألشياء كبرية وفّذة أن تحدث! 

الهاشتاج   إيرث شوت" وباستخدام  أن نرى عمل طالبك. ويُرجى مشاركته معنا عب موقع "جيل  يفعلون، يسعدنا  مهام 

التواصل االجتامعي. #GenerationEarthshot عىل وسائل 

https:// القيام بذلك عىل:  السنوي! وميكنك معرفة كيفية  وال تنس تشجيع الطالب عىل مشاهدة حفل "جوائز إيرث شوت" 

التي أعجبتهم أكرث من غريها.  الفائزة  earthshotprize.org/. واستضف حفلة مشاهدة يف املدرسة أو شّجع الطالب عىل مناقشة األفكار 

الفائزون! أيًضا  يوًما ما هم  أنهم  الطالب أن يؤمنوا  الفائزين بدأوا رحلتهم بفكرة، ولذا شّجع  جميع 




