
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 . دقيقة 60: الوقت اإلجمالي
 سنة  18 – 10: الفئة العمرية

 

رة عن المناخ  مسابقة القصص المصوَّ
 ورشة عمل للصفوف الدراسية والمجتمع

 

  الموضوع
 فنون ورسم ،كتابة إبداعية ،فنون ،لغات ،دراسات اجتماعية ،جغرافيا ،علوم

 

  لمحة
رة !مسابقةأحِضر    22بحلول يوم )وتقديمه للمنافسة  ،بطل خارق ينقذ المناخ إبداعتدعو هذه االمسابقة الطالب إلى ! إلى صف ِك أو مجتمعك !عن المناخ !القصص المصوَّ

رة القصة إنتاج بفرصة الفوز لمحاولة، (أكتوبر/تشرين األول  ،لتغير المناخيتساعد أدوات ورشة العمل هذه الصفَّ على وضع مخطٍط لدرٍس حول ا! بهم الخاصة المصوَّ
سيتم التصويت على أفضل المشاَركات على مستوى العالم خالل مؤتمر األمم المتحدة للمناخ الذي سيُعقَد في تشرين . ونشاٍط إبداعي يهدف إلى ابتكار بطل خارق

رة. نوفمبر/الثاني  !وسيتعاون الفائز مع فريق احترافي إلحياء بطله الخارق ضمن كتاب قصص مصوَّ
 
 
 
 
 

CLIMATE!CLIMATE !

COMIC !COMIC!

CONTEST !CONTEST !



 
 
 
 

 النتائج التعليمية

  :سيتعلم الطالب

الت ما بين التغير المناخي وحياتهم اليومية -  استنتاج الص ِ
 والتفك ر في ذلك ،وتأثير التغي ر المناخي على رفاه البشر ،م كيفية تأثير النشاط البشري على التغي ر المناخيتعل   -
 بداعي من خالل بطل خارق وقصة متسلسلةحل ٍ مبتَكر للتغير المناخي والتعبير عنه بأسلوٍب إتوليف  -
رة عن موضوع المناخ - رة ،المشاركة في مسابقة عالمية للقصص المصوَّ  . مع فرصة التشارك مع منظمة اليونيسف في إنتاج كتاب قصص مصوَّ

  الجدول الزمني

 !األبطال الخارقيناستقبال  مشاركات  :أكتوبر/تشرين األول 22إلى  5 -

 !التصويت العالمي على أفضل األبطال الخارقين :نوفمبر/تشرين الثاني 17إلى  6 -

 !اإلعالن عن اسم الفائز: نوفمبر/نهاية تشرين الثاني -

رة عن المناخ: أبريل/نيسان 22 -  !إطالق كتاب القصص المصوَّ

 

 األدوات المرفقة
 الملحق األول: ورقة العمل الخاصة باألنشطة -

هذا تفضل بزيارة هل ترغب في تحميله وتعديله؟ . للنشاطشامالً عرض شرائح يتضمن درساً عن التغي ر المناخي وشرحاً : العرض التقديمي -

 الملحق الثاني :الرابط

 الملحق الثالث :ورقة المصطلحات -

 هذه الصفحة تفضل بزيارة ،لمعرفة المزيد عن المسابقة -

 الملحق الرابع: استمارة موافقة األهل -

 

 المطلوبةاللوازم 

 (مطبوعة)ورقة العمل الخاصة باألنشطة  -

 .إلخ ،أقالم تلوين ،أقالم تخطيط ،أقالم حبر ،أقالم رصاص: لوازم للكتابة والرسم -

 لتشغيل العرض التقديمي صوت وصورةأجهزة  -

  وسائل لتصوير طلبات االشتراك بالماسحة الضوئية -

 

 !حلٌّ بديل

بدالً  طلب االشتراك عبر اإلنترنت يمكنك اللجوء إلى حل ٍ صديق للبيئة من خالل ،واتصال بشبكة اإلنترنت للحواسيبستخدام مركز سبيل الإذا توفر لك 

 .تبقى هناك حاجة إلى لوازم الرسمهم إلى االستمارة اإللكترونية لذلك فساتسيتوجب على الطالب رفع رسوم. من طباعة ورقة العمل على الورق

 

 التحضير للدرس

 (راجع الملحق الرابع)اطبع استمارة موافقة األهل واطلب من جميع الطالب استكمالها  -

 .اطبع نسخاً من النشاط للطالب لكي ينفذوه باليد -

 .اً للحواسيبفاحجز مركز  ،إذا كان الطالب سيقدمون أبطالهم الخارقين عن طريق االستمارة اإللكترونية -

ز ما يلزم لعرض الشرائح والفيديو  -  (.راجع الملحق الثاني)جه ِ

 .لوازم الرسم والكتابةأحضر  -

 

 منزلي؟ واجب  بالطالب تكليف هل تريد 

ٍ من هذه  ،قراءة تمهيدية كواجب منزلي قبل حضور الجلسة في الصفتكليف الطالب بإذا رغبت في : لطالب المرحلة الثانوية فما فوق يمكنك تحميل أي 

  :الملفات

 

 .الطاقة: 7هدف التنمية المستدامة 

  .االستهالك واإلنتاج: 12هدف التنمية المستدامة 

 .العمل المناخي: 13هدف التنمية المستدامة 

 .المحيطات: 14هدف التنمية المستدامة 

 .الحياة في البر  : 15هدف التنمية المستدامة 

رة  ابعث روح    طالبكفي القصص المصوَّ

رة منشورة سابقاً عن المناخ    !هناتتوفر قصص مصوَّ



 

 ً   .فهي مناسبة لجميع األعمار شاكرا والتغير المناخي أما، بإنقاذ المناخ يأمر سايمنيمكن قراءة  ،بالنسبة للطالب األصغر سنا

 

  .عن الحفاظ على الحياة البريَّة البريَّة من أجل الحياةوَ  ،عن المحيطات آني سانبين وأصدقاؤهاومنها  ،كما تتوفر كتب أخرى تتناول مواضيع محددة

 

 

 !2017أكتوبر /تشرين األول 22قدموا الطلبات بحلول يوم 

م أبطالهم الخارقين إلى لجنة المسابقة بحلول يوم  ،لتكون أصوات طالبك مسموعة سيتم اختيار أفضل االشتراكات  .2017أكتوبر /تشرين األول 22قد ِ

رةوالتصويت عليها على مستوى العالم عبر موقع  رة ونشره، مسابقة القصص المصوَّ  .وسيتعاون الفائز مع فريق احترافي لوضع كتاب قصص مصوَّ

ر أعمال طالبك بالماسحة الضوئية وأرسلها بالبريد اإللكتروني إلى - ِ     engage@unicef.org: صو 
 .فقد تم تقديم عملهم تلقائياً من خالل االستمارة ،إن كان طالبك قد شاركوا في ورشة العمل عبر اإلنترنت -

 

 

  هامة مصطلحات

د طالبك بصفحة الملحق  اطَّلع على ،قبل إعطاء الدرس .الملحق الثالث مراجعةيرجى لالطالع على التعريفات الكاملة  ِ هذه المصطلحات الهامة أو زو 

 الخاص بالتعريفات

 ُمستدام

 التغي ر المناخي

 التَّدهور البيئي

ِي  الغالف الجو 

 األوكسيجين

 انبعاثات غازات الدفيئة

 االستهالك

 الطاقة

 النفايات

ث  التلو 

 إزالة الغابات

 الموارد الطبيعية

د  مورد متجد ِ

 إعادة التدوير

 الظواهر الجويَّة الشديدة

 الجفاف

 إعصار مداري

 األمراض

 

 مالحظة هامة

م بحيث  هل أنت قائد شاب؟ يمكنك استضافة . إقامة ورشة العمل في مختلف األماكن يكون من السهليمكن تنفيذ هذا النشاط في قاعة الصف لكنه أيضاً ُمصمَّ

 ولغرض. ورشة عمل يمكن ألي شخص أن يُقيم! سنة فما دون 25ورشة العمل هذه في مجتمعك أو في حرمك الجامعي ومع أصدقائك إن كانت أعمارهم 

 ".الطالب"تمت تسمية المشاركين بـِ  ،هذه الخطة

 

 

 

 شكر خاص

ونتقدم بشكر خاص إلى أندريا كارينا بورجينو َوغونزالو روفيغنو روتشا  ،ومنظمة اليونيسف" أكبر درس في العالم"الدرس بالتعاون بين مبادرة  هذاأُنتِج 

  .اللذين عمال على تصميم النشاط

 

 

رة عن المناخ إلى صفك ومجتمعك  أحضر مسابقة القصص المصوَّ

 سؤال هام

 فما الذي يمكننا فعلُه لمعالجته؟ ،عن المساهمة في التغي ر المناخيإذا كان كلٌّ منا مسؤوالً 



 

رة عن المناخ  :الخطوة األولى مة عن مسابقة القصص المصوَّ  (دقائق 3)مقد ِ

 .منها يتألف التي والخطوات النشاط هذا أهداف على الطالب وإطالع، (الملحق الثاني)بدء عرض الشرائح 
 ما الذي سنفعله؟  .1

 نقوم بنشاط إبداعي البتكار بطل خارق وحبكة قصصية بهدف إنقاذ المناخنحن   
رة عن المناخ على أمِل عرِض عملنا على موقع للتصويت العالمي   م أبطالنا الخارقين للمشاركة في مسابقة القصص المصوَّ وإذا تم اختياره  ،سنقد ِ

رة حقيقي يدور حول بطلنا   .الخارقفسنفوز بفرصة إنتاج كتاب قصص مصوَّ

 
رة عن المناخ؟ .2  لماذا نشارك في مسابقة القصص المصوَّ

 في سبُل قيامنا جميعاً بعمٍل إيجابي حيال ذلكخال ق لنعرف المزيد عن موضوع التغي ر المناخي ونفكر بأسلوب   

 وفي يوم األرض( COP 23)في نشاط عالمي سيُعرض أمام العالم عبر اإلنترنت وأمام القادة المشاركين في المؤتمر العالمي للمناخ لنشارك   
 

مة عن األهداف العالمية  :الخطوة الثانية  (دقائق 5)مقد ِ

م أهداف التنميةَ المستدامةَ من خالل عرض الُملَصق اإلعالني للطالب .1 مهام منظمة األمم المتحدة واشرح كيف اجتمعت أقطاب تحدث عن . قد ِ

وضمان أن يتمتع كل البشر بالسالم واالزدهار بحلول  ،وحماية الكوكب ،للعمل على إنهاء الفقر ةً العالم لوضع هذه األهداف السبعة عشر لتكون دعوةً عالمي

  .2030العام 
 
ف ( https://vimeo.com/175801219)فزاي وكذلك اعرض الفيديو الذي استهلته الناشطة ماالال يوس .2 الذي تشرح فيه الفكرة وتعر ِ

ن في العرض التقديمي. باألهداف العالمية بأسلوٍب يناسب األطفال   .الرابط مضمَّ

  
 
 

 
 
 
 



 
 

 

لة ما بين التغي ر المناخي والنشاط والرفاه البشريَّين  :الخطوة الثالثة  (دقائق 5)وضح الص ِ

ح دور النشاط البشري في التغي ر المناخي والتدهور البيئي ،بالشرائح التاليةمستعيناً  وكيف يؤثر ذلك سلباً على  ،اعرض لطالبك الرسوم البيانية التي توض ِ

  .رفاه البشر

 

  .هذا القسم هو تبيان العالقة المتبادلة ما بين البشر والكوكبخالل الهدف الذي نسعى إليه من 

 

ح ذلك بالنتيجة لماذا وكيف نحتاج إلى    .للقيام بالعمل" القدرات الخارقة"وسيوض ِ

 
 (دقائق 10)ما الذي يسعُنا فعله؟  :الخطوة الرابعة

 .ما نرجوه هو تحفيز الطالب للقيام بعمٍل ما بعد أن يتعرفوا على كيفية تأثير التغي ر المناخي والتدهور البيئي على البشر وعليهم هم
 

ف الطالب على األفعال التي يمكن للشباب القيام بها من خالل عرض هذا الفيديو بتقديٍم من الممثلة إيما واتسون  ،والتي يقومون بها بالفعل ،عر ِ

(https://vimeo.com/album/4120198/video/181793477 .)ن في العرض التقديمي  .هذا الفيديو أيضاً مضمَّ
 

 :اختياري

رة منشورة سابقاً ويمكن أن تكون بمثابة مواد قراءة إضافية لطالب الصفتوجد كتب قصص  بوا كتاب القصص المصورة . مصوَّ حول " شاكرا الخفيَّ "جر ِ

  .وهو يوضح عواقب التغي ر المناخي في مناطق مختلفة من العالم ،موضوع التغي ر المناخي
 

 ً   .في شرح عملية التغي ر المناخي وعواقبها" لمناخيأمر سايمن بإنقاذ ا"يساعد كتاب  ،للطالب األصغر سنا

 
 التفكُّر

 يمكنك االستعانة بالعبارات الُمساِعدة التالية. موه حتى اآلنتوقف قليالً عند هذه المرحلة واطلب من طالبك التفك ر فيما تعل  

 __ "أشعر _عندما أتعلم عن التغيُّر المناخي، "

 

 ____ "  يمكننا اتخاذها، أشعرعندما أفكر في األفعال التي "

 

 النشاط

م النشاط : الخطوة الخامسة  (دقائق 10)قد ِ

ع ورقة العمل الخاصة بالنشاط  م الطالب إلى أزواج( الملحق األول)وز ِ   .وقس ِ

 

اختيار الحقيقة المناخية  ،مجموعات وضمن، يتوجب على الطالب. واطلب من الطالب فتح الصفحة األولى من أوراق عملهم" الحقائق"اعرض شريحة 

ً . التي يرغبون في حل ِها أكثر من سواها   .اطلب منهم وضع مخطط تفصيلي يتضمن المشاكل والحلول معا

 

 .يجب أن تبي ِن المشاكل كيفية مساهمة البشر في المشكلة وكيف تؤثر المشكلة على البشر

 

ن البشر من من ز الحلول على الوسائل التي تمك ِ   .أو حل ِها ،أو عكِسها ،ع حدوث المشكلةيجب أن ترك ِ

 

 (دقيقة 15)خلق الشخصية والقصة . أبدعوا :الخطوة السادسة

 اختيار القدرة الخارقة. 1

 .سيفتح كل طالب على ِحدة الصفحة الثانية من ورقة عمله ويفكر في القدرة الخارقة التي يود  استثمارها في حل المشكلة التي اختارها 

 

 الشخصيةخلق . 2
 .سيقوم كل طالب بخلق الشخصية الخاصة به اعتماداً على القدرة الخارقة التي اختارها 

 

النشاط التالي  من أجلهو إلهام الطالب بالتفاصيل الالزمة  ،وغيرها من صفاته ،وَغريِمه ،وأصِله ،إن الهدف من ابتكار اسم البطل الخارق 

  .الخاص بالحبكة القصصية

 



 صصي  التسلسل الق. 3
بطلهم الخارق الذي سيساعد في حل مشكلة التغي ر المناخي أو أحد عواقب " مغامرة"سيكتب الطالب الخطوط العريضة لـِ  ،على الصفحة الثالثة 

  .هذا التغي ر

 

  .والخاتمة ،والمتن ،سيكتبون البداية 

 

 .يجب على الطالب شرح مكان حدوث المشكلة وسببها: البداية .1

الطالب تقديم بطلهم الخارق وشرح الوسيلة التي سيتمكن بطلهم من خاللها من حل  يجب على :المتن .2

راع  .المشكلة، لكن يجب أيضاً توضيح الشخص أو الشيء الذي سيسبب الص ِّ

يجب على الطالب في النهاية أن يصفوا كيف يتغلب البطل الخارق على المشكلة وكيف يبدو  :الخاتمة .3

 .العالم بعد ذلك

 

 (دقائق 10)الرسم  :بعةالخطوة السا

  .الرسم على الصفحة الرابعة هو الخطوة اإلبداعية األخيرة لتوضيح صورة البطل الخارق

 

لن يعتمد االختيار على القدرات الفنية  ،لكن من أجل هذه المسابقة. فهي فرصة جيدة الستغالل القدرات والتقنيات الفنية ،إذا نُف ِذ الدرس خالل حصة الفنون

 .اإلبداع والفكرةبل على 

 

  !فنحن نحب  حتى الرسومات البدائية ،ال تقلق أبداً . الرسم عنصر إلزامي في المسابقة فال يمكن قبول طلب االشتراك من دونه

 

 (دقيقتان)الختام وتقديم الطلبات : الخطوة الثامنة

ح للطالب بأنه سيتم تقديم إبداعاتهم إلى  رة عن وض ِ   .التي تُقام على مستوى العالم المناخمسابقة القصص المصوَّ
 

ستعرض منظمة اليونيسف األبطال الخارقين خالل  .engage@unicef.org: احرص على تصوير طلبات اشتراكهم بالماسحة الضوئية وإرسالها إلى

 المنصة عبر الخارقين األبطال أفضل على للتصويت العالم وستدعو، (17إلى  6)نوفمبر /في تشرين الثاني( COP 23)مؤتمر األمم المتحدة للمناخ 

 .ةاإللكتروني
رة رة شاب إلحياء بطله الخارق في كتاب قصص مصوَّ سيتم نشر الكتاب النهائي في مختلف أنحاء ! سيتعاون الفائز مع فريق احترافي وفنان قصص مصوَّ

 (.2018ريل أب/نيسان 22)العالم وفي األمم المتحدة في يوم األرض 
 

 

 تابع الحملة

 شارك

 باإلضافة إلى صوٍر لمنتجاتهم النهائية ،انشر صوراً أو مقاطع فيديو للمشاركين وهم منهمكون في إبداع أبطالهم الخارقين

ِت  صو 

. نوفمبر/تشرين الثاني 17و 6شجع طالبك على المشاركة في التصويت عبر اإلنترنت خالل فترة مؤتمر األمم المتحدة للمناخ بين 
 .هناسيتم إطالق الموقع اإللكتروني للحملة 

 

  :يمكنك التواصل عبر الشبكات االجتماعية من خالل هذه الهاشتاغات
#ClimateComic 
#WorldsLargestLesson 
#TeachSDGs 
#GlobalGoals 

 

 ":أكبر درس في العالم"اذكر اسم منظمة اليونيسف َو مبادرة 

 UNICEF   @TheWorldsLargestLesson@: فيسبوك

 

 UNICEF    @TheWorldsLesson@:  تويتر

 

 UNICEF    @theworldslesson@:  إنستاغرام

 



 

 ورقة المصطلحات: الملحق الثالث

 هل سبق أن رأيت هذه الكلمات؟ هل توجد كلماٌت جديدة عليك؟
 

 .فهذا يعني أن بإمكاننا االستمرار في استعماله أو القيام به دون أن ينفد ،الشيء ُمستَدام ن  إحين نقول : ُمستدام

 

ويحدث ذلك بسبب ازدياد انبعاثات غازات . حيث يزداد متوسط درجة الحرارة ببطء مع مرور الوقت ،هو تغي ر في مناخ كوكب األرض: التغي ر المناخي

 .الدفيئة الناتجة عن أنشطتنا

 

 .البيئة واإلضرار بهاتَلَف : التَّدهور البيئي

  

 

 

ِي  ".الهواء: "الغازات التي تحيط باألرض أو غيرها من الكواكب: الغالف الجو 

 

ِي: األوكسيجين  .غاز يتنفسه البشر وهو موجود في الغالف الجو 

 

ي مما يحبس الحرارة ضمن: انبعاثات غازات الدفيئة ِ  .الغالف الجوي ويرفع درجة حرارة الكوكب إطالق غازات إلى الغالف الجو 

 

 

 

 .وخاصةً تلك المستخدمة في توفير الضوء والحرارة ،القدرة المولَّدة من مصادر فيزيائية أو كيميائية: الطاقة

 

ث  .إدخال مادة ضارة إلى البيئة من خالل النشاط البشري: التلو 

 

 .قطع مساحة واسعة من األشجار: إزالة الغابات

 

 

 

  .مثل المعادن والغابات والماء واألراضي ،األشياء أو المواد الموجودة في الطبيعة: ارد الطبيعيةالمو

 

د  .شيء يمكن تعويُضه خالل فترة تساوي أو تقل عن الفترة التي استغرقها استخالص ذلك المورد: مورد متجد ِ

 

 .تحويل النفايات إلى شيء يمكن استعماله من جديد: إعادة التدوير

 

 

 

  أي حالة جوية تتَّسم بالخطورة: الظواهر الجويَّة الشديدة

 

 مما يؤدي إلى عدم كفاية الماء ،طويلة لفترةاألمطار عندما تنقطع  :الجفاف

 

 .يسمى أيضاً زوبعةقد و. عاصفة استوائية عنيفة تترافق مع رياح قوية: اإلعصار المداري

 

ً  ،داء :األمراض ً  غالبا  ما يكون ُمعديا

 

 

رة القصص! مسابقة: الرابعالملحق   استمارة موافقة األهل!  عن المناخ! المصوَّ

رة القصص! مسابقة  استمارة موافقة األهل!  عن المناخ! المصوَّ
 
 

رة القصص مسابقة اليونيسف منظمة ستقيم، 2017أكتوبر /تشرين األول 22إلى  5خالل الفترة من   وهي، المناخ عن المصوَّ
من  حكَّاملجنة  وستقوم. من مختلف أرجاء العالم لتقديم فكرة بطل خارق يهب  لمجابهة التغي ر المناخي والشباب األطفال تدعو

اختيار مجموعة من أفضل االشتراكات ليتم عرُضها في إطار تصويٍت عالمي عبر اإلنترنت خالل الفترة من بمنظمة اليونيسف 

ز بالتصويت مع فريق احترافي إلنتاج كتاب القصص المصورة الخاص وسيتعاون الفائ. 2017نوفمبر /تشرين الثاني 17إلى  6

وستقوم إدارة منظمة اليونيسف طيلة فترة المسابقة بمشاركة (. 2018أبريل /نيسان 22)ومن ثم سيتم إطالقه في يوم األرض  ،به



المسابقة واالطالع على جميع األحكام لمعرفة المزيد عن . األفكار المفضلة لديها عن األبطال الخارقين عبر الشبكات االجتماعية

 /http://climatecomic.hscampaigns.com: والشروط يرجى التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمسابقة
 engage@unicef.org: إن كانت لديكم أية أسئلة أخرى يرجى إرسالها إلى

 

 

 

 

 

لمشاركة با، ____________________طفلتي /لطفلي أمنح اإلذن ،_______________________أنا الموقع أدناه 

رة عن المناخ التي تقيمها منظمة اليونيسف وأؤكد ِعلمي بأن رسوم ـا قد تُنشر عبر الشبكات /هـاتفي مسابقة القصص المصوَّ

 .االجتماعية

 

 

 

: التاريخ              (     القائم بالرعاية/والدة/والد) : __________________________________الموق ِع
___________________ 

 

 

: التاريخ               (               مشارك) : __________________________________الموق ِع
___________________ 


