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الصف 6 

هدف الدرس

يهدف هذا الدرس إىل تعريف الطلبة بمسؤوليتهم تجاه االهتمام 
بأنفسهم، بما في ذلك أهمية تناول الطعام الصحي وأخذ قسط 
كاٍف من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وشرح كيف 

يمكن الختياراتهم بشأن هذه العوامل أن تؤثر في حياتهم عىل 
المدى القريب والبعيد. 

يهدف الدرس أيًضا إىل شرح الطرق المختلفة النتشار األمراض 
وكيفية تجنب العدوى والتلوث عىل المستويين الفردي 

والمجتمعي، بما في ذلك أهمية الصرف الصحي والمياه 
النظيفة.

المواد المطلوبة

 	SDG ملصق

ملصقات	 

منشورات 	 

موقع إلكتروني وأمثلة أخرى عىل حمالت التوعية الصحية	 

أوراق ملونة، دبوس رسم أزرق	 

نُسخ من أسئلة المجموعة )للخيار 1( 	 

نواتج التعلم

التفكير في مفاهيم المسؤولية الفردية والجماعية المرتبطة بالصحة داخل منشأة رياضية أو 	 
مركز صحي في المجتمع، وتحليل هذه المفاهيم.

مناقشة قضايا صحية ذات طابع عالمي كمرض المالريا وسوء التغذية، وطرق معالجة هذه 	 
القضايا.

 الصحُة البدنيُة 2الوحدُة
والنظاُم الغذائيُّ
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الدرُس 5

نواتُج التعلِم

التفكيُر في مفاهيِم المسؤوليِة الفرديِة والجماعيِة المرتبطِة 	 
بالصحِة داخَل منشأٍة رياضيٍة أْو مركٍز صحيٍّ في المجتمِع، وتحليُل 

هذِه المفاهيِم.
مناقشُة قضايا صحيٍة ذاِت طابٍع عالميٍّ كمرِض المالريا وسوِء 	 

التغذيِة، وطرِق معالجِة هذِه القضايا.

المفرداُت

حملٌة أهداُف التنميِة المستدامِة 

الوقايُة

1
"المستقبُل الِذي نرغُب فيِه"

ْر ِفي مستقبِل الكوكِب كَما ترغْب في أْن يَُكوَن. فكِّ

الوقايُة ِمَن 
األمراِض
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مجموعة التّدابير المتّخذة 
تحّسبًا لوقوع شيء ما.  الوقايُة 

سلسلة من األنشطة الُمخطط 
لها إلحداث تغيير في مجال 

محدد. عىل سبيل المثال، 
السياسة، التعليم، الصحة، 

الرياضة، وما إىل ذلك.

الحملُة

مجموعة من 17 "هدًفا عالميًا" 
حول عدد من القضايا. تشمل 

األمثلة القضاء عىل الجوع 
والفقر، وتحسين الصحة 

والتعليم، وتوفير مياه نظيفة 
وصرف صحي، وما إىل ذلك.

أهداُف التنميِة 
المستدامِة

النشاط 1 )5 دقائق(

اطلب من الطلبة التفكير في الكيفية التي يمكنهم من خاللها شخصيًا تحسين صحتهم وصحة 
أصدقائهم وأسرهم والصحة العالمية ككل.

ثم اطلب منهم التفكير في عالمهم وكيف يريدون أن يكون في مجالي الصحة والرفاهية.

هل تعتقد أن صحة البشر ستكون أفضل في األعوام القادمة؟

إجابات مقترحة

بفضل كل الوعي والجهود التي يبذلها األفراد والمجتمعات والدول، من المتوقع أن تتحّسن   
صحة البشر.

 الصحُة البدنيُة 2الوحدُة
والنظاُم الغذائيُّ

الوحدُة 2 الدرُس 5 113114

الدرُس 5

نواتُج التعلِم

التفكيُر في مفاهيِم المسؤوليِة الفرديِة والجماعيِة المرتبطِة 	 
بالصحِة داخَل منشأٍة رياضيٍة أْو مركٍز صحيٍّ في المجتمِع، وتحليُل 

هذِه المفاهيِم.
مناقشُة قضايا صحيٍة ذاِت طابٍع عالميٍّ كمرِض المالريا وسوِء 	 

التغذيِة، وطرِق معالجِة هذِه القضايا.

المفرداُت

حملٌة أهداُف التنميِة المستدامِة 

الوقايُة

1
"المستقبُل الِذي نرغُب فيِه"

ْر ِفي مستقبِل الكوكِب كَما ترغْب في أْن يَُكوَن. فكِّ

الوقايُة ِمَن 
األمراِض
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2

استنتْج مَن النصِّ َمِن الذيَن تَهدُف أهداُف األمِم المتحدِة للتنميِة المستدامِة إلَى أ. 
تحسيِن حياتِِهْم؟

َمْن سيساعُد ِفي تحقيِق هذ	 األهداِف؟	. 
َما الدوُر الِذي يلعُبُه نمُط الحياِة الصحيِّ ِفي تحقيِق األهداِف العالميِة؟ 	. 
 2030.د. 

ِ
َن كيَف سيصبُح العالُم في العام  حاوْل أْن تخمِّ

حقائُق وأرقاٌم
سوُء التغذيِة هَو أكبُ مساهٍم يِف املرِض يِف العالَِم.	 
نِْصُف وفياِت األطفاِل تقريًبا يرتبُط بسوِء التغذيِة.	 
عِف تقريًبا 	  األطفاُل املولودوَن يف أرسٍ فقريٍة أكرثُ عرضًة للموِت قبَل نسِّ الخامسِة بنسبة الضِّ

ِمْن أطفاِل األرَسِ الغنيِة.

 اقرأِ المقاَل ثمَّ أجْب عِن األسئلِة.

)SDGs( أهداُف األمِم المتحدِة للتنميِة المستدامِة

بحلوِل العاِم 2030، سيصبُح العالُم مكانًا أفضَل. علَى األقلِّ هَذا َما يؤِمُن بِه 
قادُة العالِم الذيَن انضُموا للعمِل علَى تحقيِق أهداِف األمِم المتحدِة للتنميِة 

المستدامِة لهَذا العاِم.

تعمُل دولُة اإلماراِت العربيِة المّتحدِة ضمَن 193 دولًة تَدعُم األهداَف السبعَة 
 لكلِّ 

ِ
 مستوياِت المعيشِة ومتوسِط العمرِ المتوقَّع

ِ
عشَر الِتي تَهدُف إلَى رفع

 أنحاِء العالَِم. تَهدُف المباَدرُة بشكٍل خاصٍّ إلَى إحداِث 
ِ
الناِس ِفي جميع

 والفقرِ 
ِ
فارٍق بالنسبِة إلى الّناِس الذيَن حياتُُهم معرَّضٌة للخطرِ بسبِب الجوع

والمرِض وعدِم وجوِد صرٍف صحيٍّ أْو مياٍه نظيفٍة.

 ، تَشمُل األهداُف عدًدا ِمَن القضايَا العالميِة ِمْن بيِنَها التغيُر المناخيُّ
ساُت القويُة، والحياُة علَى األرِض والحياُة تحَت  والسالُم، والعدالُة والمؤسَّ

 وتوفيرِ 
ِ
الماِء. لَِكنَّ األهداَف الثالثَة األولى 3 تتعلُق بالقضاِء علَى الفقرِ والجوع

ِة السليمِة والرفاهيِة، وِهَي مرتبطٌة ببعِضَها بشدٍة. في حين يتعلُّق  الصحَّ
. الهدُف السادُس بتوفيرِ مياٍه نظيفٍة وصرٍف صحيٍّ

ا يعِني  تُشيُر الصحُة المتدنيُة غالًبا إلَى اضطرارِ األطفاِل إلَى ترِك المدرسِة ممَّ
عدَم تََمكُِّنِهْم مَن الحصوِل علَى وظائَف برواتَب جيدٍة. ويؤدِّي َذلَِك إلَى الفقرِ 

وسوِء التغذيِة ويَنِتُج عنُه تدنِّي الصحِة وهكَذا تستمرُّ الدائرُة. 
لتحقيِق هِذِه األهداِف يجُب أْن يَقوَم الجميُع بالدورِ الُمناِط بِهْم:

الحكوماُت والمجتمعاُت واألفراُد ِمْثلَُك. أْي يتعيَُّن عليَنا جميًعا العمُل مًعا 
ليصبَح العالََم مكانًا أفضَل.

النشاط 2 )20 دقيقًة(

اقرأ المقال الذي يدور حول أهداف التنمية المستدامة التي 
وضعتها األمم المتحدة. أخبر الطلبة أّن االتفاقية ُوِقّعت  

عام 2015.

اعرض ملصق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة عىل 
لوح أبيض تفاعلّي، وامنح الطلبة فرصة مناقشة مدى ارتباطها 

بالحياة الصحية. 

إجابات مقترحة

تهدف أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة إىل 	 
تحسين حياة ومستويات معيشة الكثير من سكان العالم، 

وتركز بشكل خاص عىل األمم الفقيرة واألطفال الجياع 
والفقراء. لكن االتفاقية تسعى أيًضا إىل تحسين الصحة 

في الدول المتقدمة من خالل معالجة أمراض مثل 
السمنة، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب،  

وما إىل ذلك.

لتحقيق هذه األهداف، ال بد من بذل مجهود عالمي. 	 
عىل كّل من الحكومات والجمعيات الخيرية والخدمات 
العامة والمجتمعات واألفراد القيام بالدور المنوط بهم.

إذا اتبعنا نمط حياة صحيًّة، فسنحافظ عىل صحتنا ومن 	 
ثَّمَ نصبح قادرين عىل مساعدة اآلخرين في تحقيق 

األهداف العالمية.

ستتنوع اإلجابات ولكن إذا نجحت األمم المتحدة في 	 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فال 

شك في أّن العالم سيصبح مكانًا أفضل للجميع.
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استنتْج مَن النصِّ َمِن الذيَن تَهدُف أهداُف األمِم المتحدِة للتنميِة المستدامِة إلَى أ. 
تحسيِن حياتِِهْم؟

َمْن سيساعُد ِفي تحقيِق هذ	 األهداِف؟	. 
َما الدوُر الِذي يلعُبُه نمُط الحياِة الصحيِّ ِفي تحقيِق األهداِف العالميِة؟ 	. 
 2030.د. 

ِ
َن كيَف سيصبُح العالُم في العام  حاوْل أْن تخمِّ

حقائُق وأرقاٌم
سوُء التغذيِة هَو أكبُ مساهٍم يِف املرِض يِف العالَِم.	 
نِْصُف وفياِت األطفاِل تقريًبا يرتبُط بسوِء التغذيِة.	 
عِف تقريًبا 	  األطفاُل املولودوَن يف أرسٍ فقريٍة أكرثُ عرضًة للموِت قبَل نسِّ الخامسِة بنسبة الضِّ

ِمْن أطفاِل األرَسِ الغنيِة.

 اقرأِ المقاَل ثمَّ أجْب عِن األسئلِة.

)SDGs( أهداُف األمِم المتحدِة للتنميِة المستدامِة

بحلوِل العاِم 2030، سيصبُح العالُم مكانًا أفضَل. علَى األقلِّ هَذا َما يؤِمُن بِه 
قادُة العالِم الذيَن انضُموا للعمِل علَى تحقيِق أهداِف األمِم المتحدِة للتنميِة 

المستدامِة لهَذا العاِم.

تعمُل دولُة اإلماراِت العربيِة المّتحدِة ضمَن 193 دولًة تَدعُم األهداَف السبعَة 
 لكلِّ 

ِ
 مستوياِت المعيشِة ومتوسِط العمرِ المتوقَّع

ِ
عشَر الِتي تَهدُف إلَى رفع

 أنحاِء العالَِم. تَهدُف المباَدرُة بشكٍل خاصٍّ إلَى إحداِث 
ِ
الناِس ِفي جميع

 والفقرِ 
ِ
فارٍق بالنسبِة إلى الّناِس الذيَن حياتُُهم معرَّضٌة للخطرِ بسبِب الجوع

والمرِض وعدِم وجوِد صرٍف صحيٍّ أْو مياٍه نظيفٍة.

 ، تَشمُل األهداُف عدًدا ِمَن القضايَا العالميِة ِمْن بيِنَها التغيُر المناخيُّ
ساُت القويُة، والحياُة علَى األرِض والحياُة تحَت  والسالُم، والعدالُة والمؤسَّ

 وتوفيرِ 
ِ
الماِء. لَِكنَّ األهداَف الثالثَة األولى 3 تتعلُق بالقضاِء علَى الفقرِ والجوع

ِة السليمِة والرفاهيِة، وِهَي مرتبطٌة ببعِضَها بشدٍة. في حين يتعلُّق  الصحَّ
. الهدُف السادُس بتوفيرِ مياٍه نظيفٍة وصرٍف صحيٍّ

ا يعِني  تُشيُر الصحُة المتدنيُة غالًبا إلَى اضطرارِ األطفاِل إلَى ترِك المدرسِة ممَّ
عدَم تََمكُِّنِهْم مَن الحصوِل علَى وظائَف برواتَب جيدٍة. ويؤدِّي َذلَِك إلَى الفقرِ 

وسوِء التغذيِة ويَنِتُج عنُه تدنِّي الصحِة وهكَذا تستمرُّ الدائرُة. 
لتحقيِق هِذِه األهداِف يجُب أْن يَقوَم الجميُع بالدورِ الُمناِط بِهْم:

الحكوماُت والمجتمعاُت واألفراُد ِمْثلَُك. أْي يتعيَُّن عليَنا جميًعا العمُل مًعا 
ليصبَح العالََم مكانًا أفضَل.
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النشاط 3 ) 20 دقيقة(

اطلب من الطلبة أن يضعوا قائمة تدقيق عبر التفّكر في 
صحتهم، واسألهم أن يفّكروا كيف يمكنهم تحسينها. أخبرهم 

أن يقّسموا قائمتهم إىل ثالثة قطاعات:

1. األنشطة البدنية

2. النظام الغذائي

3. العادات الصحية

إجابات مقترحة

البدء بممارسة نشاط بدني جديد. التقليل من الوقت . 1
المستهلك عىل األجهزة اإللكترونية وال سيما قبل النوم. 

زيادة فترة النوم عبر الخلود إىل الفراش مبكرًا.

2.      زيادة االستهالك اليومي من الماء/ التقليل من شرب 
المشروبات السكرية كالعصير والصودا.    

التقليل من الوجبات الخفيفة مثل مقرمشات البطاطا 
والحلوى كالبسكويت والكعك.   
تجنّب األطعمة المصنّعة واستبدالها بالحبوب الغنيّة 

باأللياف. تناول إفطار مغّذي.

3.        غسل اليدين قبل تحضير الطعام.   
االستحمام يوميًا.     

تنظيف األسنان مرّتين يوميًا عىل األقل.

النشاط 4  )10 دقائق(

اقرأ المقال الذي يدور حول مساهمة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في الحملة العالمية لضمان حصول جميع البشر عىل 

مياه نظيفة وصرف صحي.

إجابات مقترحة

أ.  إنها تنقذ الحياة، وتؤمن الغذاء، وتعلّم الناس أن يكونوا أكثر 
أمانًا وصحًة وتساعد في الحّد من انتشار األمراض واألوبئة 

كالمالريا.

ب.  يمكن للمرء العثور عىل الماء عبر الحفر حيث يهطل المطر، 
ذلك ألن المياه يُحفظ في خزّانات تحت األرض. ويمكن 

المحافظة عىل المياه عبر خزّانات من صنع البشر، وهو ما 
فعله الشيخ زايد. فقد كان الشيخ زايد يؤمن أن الماء هو 

العنصر األكثر أهميًة للصحة السليمة. فالماء هو الشريان 
الحيوي لألمة.

ج.  اطلب من الطلبة أن يجروا بحثًا عن منظمة خيرية تعمل 
عىل تحسين الصحة العالمية. وإن أمكن، نّسق مع ممثّل 

إحدى هذه المنظمات ليزور المدرسة ويشرح عملهم 
للطلبة.
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ِتَك وما العمُل لتحسيِنها. رِ في صحَّ َة بَك عبَر التفكُّ اصنْع قائمَة التدقيِق الخاصَّ
ْم قائمَتَك إلى ثالثِة قطاعاٍت. قسِّ

1. األنشطُة البدنيُة

2. النظاُم الغذايئُّ

3. العاداُت الصحّيُة 

3

الحصوُل علَى مياٍ	 نظيفٍة مْن حقوِق اإلنساِن األساسيِة. اقرأِ النصَّ وأجْب عِن األسئلِة التاليِة.
تعتمُد سالمُة صحِتَنا علَْيَها. ومَع َذلَِك يموُت املالينُي مَن الناِس كلَّ عاٍم نتيجَة عدِم استطاعِتِهُم الحصوَل عَل 

مياٍه نظيفٍة صالحٍة للرشِب وعدِم توافرِ الرصِف الصحيِّ املناِسِب.
ٌة للحياِة. ال َشكَّ يف أنَّ مرشوعاِت املياِه اليِت أقامْتها الدوُل املتقدمُة أحداٌث مغريَّ

تملُك دولُة اإلماراِت العربيِة املتحدِة سجالً حافالً يِف دعِم الجهوِد العامليِة إليصاِل املياِه النظيفِة والرصِف الصحيِّ 
َع عل،  إَل أبعِد املناطِق. كاَن الشيُخ زايد )رحَمُه اللُه( يؤمُن أنَّ املاَء هو العنرصُ األكرثُ أهميًَّة يف الحياِة. وقْد شجَّ

بِل الهادفِة للعثورِ عل املاِء واملحافظِة عليِه يف دولِة اإلماراِت العربيِة املّتحدِة. ودعَم، كلَّ السُّ

4

أ. ارشْح ملاذا تُعدُّ مرشوعاُت املياِ	 فّعالياٍت مغّيًة للحياِة.
	.  ابحْث عِن الكيفيِة اليت قاَم بها الشيُخ زايد بالعثورِ عىل املاِء وحفِظِه، وكيَف أنَّ هذا يُظِهُر مدى 

ِة املواطننَي. حرِصِه عىل صحَّ
	. أجرِ بحًثا عن منّظمٍة خييٍَّة تعمُل عىل تحسنِي الصّحِة العامليَِّة.

 الَِّذي اختْرتَُه ِفي   
ِ
 مجموَعِتَك باإلعداِد لحملٍة عِن الموضوع

ِ
حاَن اآلَن وقُت قيام

الدرِس السابِق.

أَِجْب عِن األسئلِة اليِت َقْد تكوَن لَدى زمالئَِك واطرْح أسئلًة 
بشأِن الحمالِت األخَرى أيًضا. 

قيِِّم الحمالِت باستخداِم نجمَتنْيِ وأمنيٍة.

5

تشمل بعض األمثلة

مؤسسة الجليلة - التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بُن راشد آل مكتوم حفظه هللا – 	 
هي منظمة عالمية لألعمال الخيرية مكرَّسة لالرتقاء بالحياة من خالل التعليم الطبي واألبحاث.

مؤسسة خليفة  - وأسسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه هللا – تنفذ 	 
مشاريع الرفاهية في مجال الصحة والتعليم محليًا وعالميًا.

نور دبي - أسسها الشيخ محمد بن راشد عام 2008، والهدف الرئيسي للمنظمة هو القضاء 	 
عىل أمراض العيون التي يمكن الوقاية منها وقد نّفذت العديد من المشروعات العالمية لعالج 

ماليين الناس.

مؤسسة بيل وميليندا غيتس - تسعى إىل تقديم حلول مبتكرة وطموحة وقابلة للتطوير 	 
 لمعالجة المشكالت الصحية التي لها أثر كبير في الدول النامية. 

التعليم المتمايز

للمبتدئين

د مواقع البحث 	  م ارشادات تَُحّدِ ع الطلبة عىل إجراء أبحاث حول منظمة من اختيارهم. قّدِ شّجِ
واألسئلة المطلوب اإلجابة عنها.

للمتقّدمين

اطلب من الطلبة إعداد تقرير واٍف يوضح عمل منظمة يختارونها وأثرها في الصحة ، والعمل 	 
الذي يقوم به المتطوعون.
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النشاط 5  )10 دقائق(

اطلب من المجموعات عرض حمالتهم عىل الصف الدراسي. 
وّفِر تغذية راجعة باستخدام نجمتين وأُمنية. يمكن هنا 

للمعلم أو الطلبة اآلخرين ذكر أمرين إيجابيين – نجمتين، وأمر 
واحد يمكن تحسينه – أمنية.  قد يكون مثالً، "أعجبتني حًقا 
فكرة الحملة وأعتقد أنك قمت بعمل الملصق بشكل رائع. 

لكن ربما يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل حول كيفية إيجاد 
مزيد من المعلومات". 

أخبِر الطلبة أنهم يستطيعون كتابة النجمتين واألمنية عىل 
قصاصات ورقية ووضعها بجوار الملصقات أو في صندوق 

تغذية راجعة صغير.

المهارات األساسية )في كل من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التأمل الناقد	 

 اإلصغاء النشط 	 

المبادرة بالعمل	 

التقييم/التأمل

نجمتان وأمنية	 

التعليم المتمايز

التمايز عن طريق السرعة واالختيار أثناء تنفيذ المشروع 	 
وعرضه.


