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توفري املاء

النشاط الحرضي

توفري املاء :القيام مبراجعة وتقديم تعهد!
يركز هذا النشاط بالكامل عىل توفري املياه ،إذ تشهد أبوظبي واحدا ً من أعىل معدالت استهالك املياه يف العامل حيث
يقدر االستهالك فيها بحوايل  550لرتا ً من املاء لكل شخص يومياً مقارنة بحوايل  85لرتا ً يف األردن رغم تشابهها يف املناخ
مع أبوظبي .ووصل االستخدام الحايل من خزانات املياه الجوفية إىل حوايل  15ضعف معدالت التغذية الطبيعية ومن
ثم كان لزاماً تعويض هذا العجز من خالل محطات التحلية التي تستهلك الكثري من الطاقة (ومن ثم تسهم يف التغري
املناخي) باإلضافة إىل أنها ترصف مياهاً عالية امللوحة يف البحر (وهو أمر غري محمود العواقب بالنسبة للحياة البحرية).

خالل هذا النشاط ،ستقوم أنت وطالبك مبا ييل:
◀ ◀التفكري يف األمور التي ُيستهلك فيها املاء و ُيهدر يف املنزل.

◀ ◀تصميم استبيان حول االستهالك املنزيل للامء.

◀ ◀ملء االستبيان بشأن استهالك املاء يف منازل الطالب ومقارنة النتائج بعد ذلك يف الفصل.
◀ ◀قطع تعهد بتوفري املياه ووضعه عىل ملصق يف الفصل.

األهداف
من شأن تنفيذ هذا النشاط أن يساعد الطالب يف معرفة مقدار املياه التي يستخدمها الناس يومياً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومدى تأثري ذلك عىل البيئة.
كام سيتعرف الطالب عىل الطرق التي متكنهم هم وعائالتهم من ترشيد استخدام املياه يف املنزل .لكن ليس الهدف هو الكالم فحسب ،بل التطبيق العميل أيضاً!
لذلك ،سيقطع كل طالب تعهدا ً عىل نفسه بتغيري أحد األمور يف طريقة استخدامه الشخيص للمياه ،وذلك بهدف ترشيد استخدام عائلته للمياه.

ما الذي أحتاج إليه إلنجاح العمل؟
ستحتاج إىل طابعة  /ماكينة تصوير إلعداد نسخ من االستبيان ،إىل جانب أوراق ومواد للرسم من أجل إعداد وتزيني ملصق لتعليقه داخل الفصل .وميكنك بدالً
من ذلك استخدام ملصق «متابعة سري املهمة» وقصاصات األنشطة املتاحة عىل موقعنا اإللكرتوين (اكتب هذا الرابط للوصول إليها مبارشة.)goo.gl/tAkHVS :

ما األشياء التي سيبتكرها الطالب؟

◀ ◀استبيانا تحول االستهالك املنزيل للامء لطباعته  /كتابته وأخذه إىل املنزل

◀ ◀ملصق تعهد «توفري املياه!» الخاص بالصف والذي يوضح التعهد الذي قطعه كل طالب للحد من إهدار املياه.
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بدء العمل – القراءة الكتساب خلفية عامة

إليك بعض املراجع املفيدة الكتساب خلفية عامة عن املوضوع والتي ميكنك استخدامها يف تنفيذ هذا النشاط .كل ما
عليك هو كتابة الرابط القصري يف رشيط العنوان يف برنامج املتصفح الذي تستخدمه لفتح املوقع اإللكرتوين.
◀ ◀ - goo.gl/QVbb8Dاالستهالك الفردي للمياه يف اإلمارات العربية املتحدة ◀ ◀ - goo.gl/yaR9Zoنصائح لتوفري املياه من مبادرة «وفّر مياه»
يصل إىل  550لرتا ً يومياً
◀ ◀ 100 - goo.gl/741xOXطريقة وأكرث للحفاظ عىل املياه
◀ ◀ - goo.gl/LmELYPمشاكل ندرة املياه واألمن املايئ أصبحت أكرث إلحاحاً ◀ ◀ - goo.gl/7gMa2sخطط أبوظبي للحفاظ عىل املياه
◀ ◀ - goo.gl/CJZ2k2أبوظبي تتخذ خطوات للحد من استهالك املياه

استخدام املياه يف املنزل

يتمثل الجزء األول من هذا النشاط يف التحاور مع الطالب بشأن طرق استخدام املياه يف املنزل واألعامل التي تُهدر بها
املياه.

الخطوة األوىل – ما استخدامات املياه؟
تُستخدم املياه يف املنزل يف األساس من أجل الغسيل .اطلب من الطالب التفكري يف كافة األشياء املختلفة التي يغسلونها وعدد مرات غسلها .وبالنسبة لالستحامم
الشخيص ،هل يستخدمون أحواض االستحامم أم مرشات االستحامم؟ وهل ت ُغسل األطباق املتسخة باليد أم يف غسالة أطباق (قد يتفاجأ الطالب عند معرفة أن
الحمولة الكاملة لغسالة األطباق تستهلك قدرا ً أقل من املياه عند غسيل نفس األطباق باليد)؟ وما معدل استخدام غساالت املالبس؟ وما األمور األخرى التي
يستخدمون املياه فيها هم وعائالتهم يف املنزل؟ وفيام ييل بعض األمثلة:
◀ ◀ري األعشاب والحدائق .ما معدل ريها؟
◀ ◀غسيل السيارات.
◀ ◀الطهي وإعداد املرشوبات.
◀ ◀تنظيف املرحاض.

الخطوة الثانية – ما كمية املياه املستخدمة يف املنزل؟
إذا كنت تتعامل مع طالب صغار يف السن أو إذا مل يكن لديك الوقت الكايف ،فرمبا تضطر إىل تجاهل هذه الخطوة واالنتقال إىل الخطوة الثالثة.
بعد أن أصبحت لديك اآلن قامئة باألعامل التي ت ُستخدم فيها املياه يف املنزل ،حاول وضع بعض التقديرات لكمية املياه املستخدمة .ومن شأن روابط القراءة
عن املوضوع الواردة يف بداية هذا النشاط أن تساعد الطالب يف هذه الخطوة ،إضافة إىل هذا الرابط( goo.gl/f54Zteاكتب الرابط القصري يف رشيط العنوان يف
املتصفح الذي تستخدمه للوصول إىل املورد) .وإليك بعض األرقام املفيدة األخرى:
◀ ◀يستهلك االستحامم (بالطريقة التقليدية) يف املتوسط حوايل  45لرتا ً من املياه ،مقارن ًة باستهالك  80لرتا ً عند استخدام حوض استحامم أو مرشة استحامم كثيفة
يف استهالك املياه.
◀ ◀ميكن أن ت ُهدر القطرات املتساقطة من الصنبور ما يصل إىل  15لرتا ً من املياه يومياً.
◀ ◀ميكن أن تستهلك املراحيض القدمية ذات نظام التدفق الفردي ما يصل إىل  13لرتا ً من املياه يف كل مرة ،يف حني تستهلك الطرازات الجديدة  4لرتات (بالنسبة
للتدفق البسيط) إىل  6لرتات (بالنسبة للتدفق الكامل).
◀ ◀ميكن أن تستهلك غسالة األطباق القدمية ما يصل إىل  55لرتا ً من املياه مع كل حمولة ،مقارن ًة بحوايل  21لرتا ً بالنسبة للطرازات الجديدة الفعالة .ويستهلك
غسيل األطباق باأليدي حوايل  63لرتا ً لنفس الكمية من الغسيل.
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الخطوة الثالثة – أين تُهدر املياه يف املنزل؟
اآلن وبعد أن أصبح لدى مجموعات الطالب قامئة باألعامل والكيفية التي يستخدمون بها املياه (وكذلك مقدار ما يستهلكونه من املياه إذا أكملت الخطوة
الثانية) ،اطلب منهم مراجعة القامئة وتحديد أية حاالت قد يكون بها إهدار للمياه من جانبهم .عىل سبيل املثال:
◀ ◀هل يُرتك الصنبور مفتوحاً أثناء غسيل األطباق أو تنظيف األسنان؟

◀ ◀هل يُستعمل حوض االستحامم بصورة أكرب من مرشات االستحامم؟

◀ ◀هل ت ُستخدم الخراطيم يف غسيل السيارات؟

◀ ◀هل يتم تسخني مياه أكرث من الالزم؟ (عىل سبيل املثال ،ملء الغاليات والقدور أكرث من الالزم)
◀ ◀هل «تترسب» املياه؟ هل يوجد أي ترسب من الصنابري كان ميكن إصالحه مبكرا ً؟
◀ ◀هل األجهزة واملراحيض املستخدمة من طرازات جديدة وفعالة؟
◀ ◀هل ميكن غسل املالبس مبعدل أقل؟

تصميم استبيان بشأن االستهالك املنزيل للامء

يتمثل الجزء التايل من هذا النشاط يف حض الطالب عىل تصميم استبيان بشأن استخدام املياه يف املنزل ،بنا ًء عىل العمل
الذي قاموا به بالفعل.
بعد أن انتهينا من الجزء النظري ،حان الوقت لبعض التطبيق العميل! خذ قامئة األعامل التي ت ُستخدم فيها املياه واطلب من الطالب االطالع عىل القامئة وتدوين
البنود التي ميكنهم قياسها بسهولة .ومن ذلك عىل سبيل املثال:
◀ ◀عدد «األشياء التي تُ أل باملياه» وت ُستخدم بانتظام ،مثل أحواض االستحامم أو الغاليات أو أي يشء ُيأل باملياه .ما مقدار املاء الالزم مللء كأس لرشب املاء؟
أو مللء قدر يُستخدم لطهي البطاطا؟ وما مقدار املياه التي يسعها خزان املرحاض؟ وماذا بشأن حوض املطبخ أو الحوض املوجود يف دورة املياه؟ قد تكون
األحجام مختلفة للغاية! ومن الطرق البسيطة لتقدير أحجام األشياء املختلفة التي تُ أل باملياه أن يتم تقريب أحجام تلك األشياء إىل األشكال الهندسية
األساسية مثل األشكال الكروية واملكعبات واملخروطات – وميكن الوصول إىل دليل لحساب أحجام تلك األشكال بكتابة هذا الرابط القصري يف رشيط العنوان
يف املتصفح الذي تستخدمهgoo.gl/IcFWSq :
◀ ◀وقد يبدو قياس بعض األشياء معقدا ً أو غري ممكن ،لكن ال ينبغي أن يكون األمر كذلك .فعىل سبيل املثال ،ميكنك قياس مقدار املياه املستخدمة يف االستحامم
بحساب املدة التي يستغرقها ملء يشء بحجم معروف باملاء ،ثم رضب ذلك يف املدة التي يستغرقها االستحامم يف املتوسط.
◀ ◀ترسب املياه يف املنزل – إذا كان هناك عداد لقياس املياه يف املنزل ،فسيكون من السهل للغاية اختبار ذلك .تحقق من قراءة العداد ،ثم تأكد من عدم
استخدام أي مياه لفرتة من الزمن ،عىل سبيل املثال ،خالل النهار عندما ال يكون أحد يف املنزل .فإذا كانت القراءة مختلفة بعد انتهاء تلك الفرتة ،فهذا يعني
وجود ترسب يف أحد األماكن أو يف عدة أماكن يف املنزل .وميكنك قسمة هذا عىل عدد الساعات املنقضية بني القراءتني ملعرفة كمية املياه امل ُهدرة كل ساعة
بسبب الترسب.
◀ ◀األجهزة – يكون لألجهزة يف الغالب حجم محدد مذكور عليها أو يف وثائق الدعم التي تأيت معها ،مثل كتيب إرشادات التشغيل .وميكنك حساب كمية املياه
التي يستخدمها كل جهاز من تلك األجهزة أسبوعياً بنا ًء عىل عدد مرات استخدامه .ومن األمور التي قد تكون مثرية لالهتامم ،مقدار املياه التي تستخدمها
األرسة لغسيل مالبسها مقارن ًة باستحامم أفرادها أنفسهم (!)

استخدام القامئة الناتجة كأساس لتصميم استبيان بشأن االستهالك املنزيل للامء ميكن للطالب أخذه معهم إىل املنزل إلكامله من أجل قياس كمية املياه التي
يستخدمونها يف املنزل.
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استبيان بشأن استخدام املياه  -صفحة __
النتيجة

السؤال

قم بتصوير هذا النموذج بالعدد الذي تريده
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إجراء االستبيان

يتمثل الجزء الثالث من هذا النشاط يف مطالبة الطالب بإكامل استبيان االستهالك املنزيل للامء يف منازلهم مبساعدة
آبائهم  /أولياء أمورهم.
ميكنك طباعة نسخ من االستبيان أو مطالبة الطالب بكتابة نسخ منه لكل منهم .وبعد طباعة االستبيان ،اطلب من الطالب إكامله يف املنزل .ما مدى قرب
قياساتهم بالتقديرات التي وضعوها يف الخطوة الثانية؟ وما مقدار الفرق بني قياساتهم ومتوسط االستهالك الفردي اليومي يف أبوظبي والذي يبلغ  550لرتا ً (من
املحتمل أن تكون القياسات أقل ،حيث يشمل ذلك املتوسط املياه املستخدمة يف ري املنتزهات والحدائق البلدية وغري ذلك)؟

إعداد ملصق تعهد «توفري املياه!»

يتمثل الجزء األخري من هذا النشاط يف جمع نتائج االستبيان وإلزام كل طالب بقطع تعهد عىل نفسه بتوفري املياه ،مع
تدوين هذا التعهد عىل ملصق يُعلق عىل حائط الفصل.

الخطوة األوىل – اختيار تعهد
اآلن وبعد أن أكمل الطالب االستبيانات ،اطلب من كل واحد منهم النظر إىل نتائجه وتحديد يشء ميكنه القيام به لتوفري املياه يف منزله .وسيكون هذا مبثابة
تعهده بتوفري املياه.
ومن األمثلة عىل التعهدات:
◀ ◀عدم ترك الصنبور مفتوحاً عند غسيل األسنان.
◀ ◀عدم تشغيل غسالة املالبس أو غسالة األطباق إال إذا كانت حمولتها كاملة.
◀ ◀االستحامم باستخدام مرشة االستحامم رسيعاً بدالً من استخدام حوض االستحامم لفرتة طويلة.

الخطوة الثانية – إعداد امللصق
اطلب من الطالب إعداد ملصق لتسجيل تعهداتهم .وميكنك القيام بأي مام ييل:
◀ ◀مطالبة الطالب بتصميم ملصق من األساس وتدوين  /لصق تعهداتهم عليه؛
◀ ◀أو استخدام ملصق «متابعة سري املهمة» وقصاصات األنشطة الخاصة بربنامج الجذور والرباعم واملتاحة عىل املوقع اإللكرتوين (اكتب هذا الرابط للوصول إليها
مبارشة.)goo.gl/tAkHVS :
قد تريد العودة إىل امللصق يف وقت الحق خالل الفصل الدرايس وسؤال الطالب عام يقومون به للوفاء بتعهداتهم.
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أخربنا بكل جديد

إذا قمت بهذا النشاط ،فيرسنا أن نعرف كيف سارت األمور .فقط أرسل لنا رسالة إلكرتونية بها بعض التفاصيل (وبعض الصور) إىل العنوان
 MrH@rootsnshoots.aeلنعرف ما وصلت إليه وسوف ننرش ذلك عىل املوقع اإللكرتوين!

هل ترغب يف اإلسهام يف تحسني هذا النشاط؟

النشاط الوارد يف هذا املستند قابل للتعديل! ونرجو مساعدتنا يف تعديل هذا النشاط لتحسينه قدر املستطاع .وميكنك تحرير املستند باستخدام هذا الرابط
القصري (فقط انسخه إىل رشيط عنوان متصفحك اإللكرتوين) - goo.gl/DHSOLX :وستظهر لك كافة التعليامت التي يجب عليك اتباعها .ونحن نرحب بأي
تعديالت من شأنها أن تجعل هذا املورد أسهل يف استخدامه داخل الفصل أو أكرث قابلية للتطبيق عىل الحياة يف أبوظبي ،لذا يرجى اتباع الرابط واملشاركة!

ملحق – صلة النشاط بربامج أخرى

صلة النشاط مبحاور مناهج مجلس أبوظبي للتعليم:

عامل األحياء– يركز هذا النشاط عىل ترشيد استخدام املياه يف املنزل ،وهو ما يعني الحفاظ عىل املياه الجوفية والحد من استخدام الطاقة وتقليل نسبة تحلية
املياه إىل أقىص درجة ممكنة مام يعود بنتائج إيجابية عىل عامل الكائنات الحية.

صلة النشاط بربامج هيئة البيئة-أبوظبي:
الجوانب الرئيسية
◀ ◀صلة مبارشة باملياه– يركز هذا النشاط بشكل كامل عىل ترشيد استخدام املياه يف املنزل.
◀ ◀صلة غري مبارشة بالهواء– يؤدي ترشيد استخدام املياه إىل تقليل الطاقة املستهلكة يف معالجة املياه وتحليتها ،ومن ثم إىل الحد من تلوث الهواء.
◀ ◀صلة غري مبارشة بالتغري املناخي– يؤدي ترشيد استخدام املياه إىل تقليل الطاقة املستهلكة يف معالجة املياه وتحليتها ،ومن ثم إىل تقليل االنبعاثات والحد من
تأثريها عىل املناخ.

البيئة الحالية (املوائل):
◀ ◀صلة مبارشة باملياه الجوفية–يركز هذا النشاط بالكامل عىل ترشيد استخدام املياه يف املنزل.

◀ ◀صلة غري مبارشة بالحياة البحرية– يؤدي ترشيد استخدام املياه يف املنزل إىل تقليل عمليات تحلية املياه ومن ثم رصف كمية أقل من املاء شديد امللوحة إىل
البيئة البحرية.

توفري املاء
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