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املسابقة البيئية

املرحلة اإلبتدائية واملتوسطة



عن املسابقة

أهداف املسابقة

خاللها من  يقدم  السابعة  دورتها  يف  تعد  البيئة،  مجال  يف  العام  التعليم  طلبة  بني  سنوية  منافسة  عن   عبارة 

القضايا إحدى  حول  فيه محتوى حراً  يعرض  مرسومة  علمية  أو قصص  فيديو  مقطع  أو  علمية  مقالة   املشارك 

 البيئية وفق املحاور املحددة للمسابقة. انطلقت مسابقة “عىل األخرض مشينا” مببادرة من مركز التميز البحثي

املسابقة تنفيذ  يف  التعليم  وزارة  مع  التعاون  وتم  2012م  عام  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  البيئية  الدراسات  يف 

 •  املساهمة يف بناء املواطن اإليجايب الواعي مبشكالت البيئة 

 •  مساندة الجهود املقدمة يف مجال خدمة البيئة عىل مستوى الوطن 

 •  زيادة وعي الطالب مبفهوم البيئة ومكوناتها 

 •  تزويد الطالب باملهارات والخربات للقيام بدورهم يف تنمية الوعي البيئي 

  •  تنمية إحساس الطالب بالبيئة ومشاكلها 

 •  تهيئة الطالب لتحمل املسؤولية يف معالجة املامرسات السلبية نحو البيئة داخل مجتمعهم

  •  تحفيز الطالب يف أحد محاور املسابقة لتقديم مبادرات تفاعلية ايجابية لحامية املوارد الطبيعية

واستدامتها

طالب التعليم العام يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة

الفئة املستهدفة



 محاور املسابقة

أ- التلوث الضوضايئ 

البرشية تحديداً ويسبب االزعاج واألذى عىل اإلنسان والحيوان مثل أصوات )املكائن واآلالت   هو منط او مستوى صوت مصدره األنشطة 

الصناعيـة-وسـائل النقل واملواصالت-األجهزة الكهربـائية املنزلية والتكييـف-اآلالت املوسيقيـة ومكربات الصوت والحفـالت الصـاخبة-صـوت

الحـديث والكالم العـايل والرصاخ-بكاء األطفال-آالت التنبيه الصوتية -اصوات االنفجارات يف الحـروب(. وتتـلخص املحــاور الفـرعية للتـلوث

الضوضايئ يف:

 • مصادره يف حياتنا اليومية 

 • كيف يؤثر عىل صحتنا وعىل سلوكياتنا وأدائنا  •

 • كيف ممكن أن نتعامل معه كبارا وصغارا ونسلم من خطورته

اإلدارة العامة للنشاط )بنني-بنات(

اإلدارات التعليمية

مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية بجامعة امللك عبدالعزيز

 الجهة اإلرشافية

الجهة املنفذة

 الجهة الرشيكة



محاور املسابقة .. ) تابع (

ب- النفايات اإللكرتونية 

 ويقصد بها األجهزة واملعدات واألدوات اإللكرتونية املكسورة أو القدمية التي تم التخلص منها مثل أجهزة )الكمبيوتر -التلفزيون -السرتيو - 

آالت التصوير -الجواالت ورشائح الكمبيوتر والذاكرة الرقمية...الخ( . وتتلخص املحاور الفرعية للنفايات اإللكرتونية يف :

 • مصادرها مثل )املنازل-املصانع-الرشكات-.... الخ( 

 • هل تؤثر عىل بيئتنا سلبا؟ وكيف؟  

 • كيف نستفيد منها ونستثمرها؟

ج- البالستيك 

والهيدروجني  الكربون  مثل  الطبيعي،  والغاز  النفطي  البرتول  من  مشتقة  أساسية  مواد  من  مصنعة  مادة  وهي  بوليمر  أيضا  عليها   يطلق 

والنيرتوجني واالوكسجني، ال ميكن االستغنـاء عنه ألنه داخل يف صنـاعات ومنتجات كثرية يوميـة، وله تـأثريات خطرية عىل البيئة ويجب أيجاد

حلول/منتجات بديلة عنه صديقة للبيئة.  وتتلخص املحاور الفرعية للبالستيك يف :

 • تأثريه عىل الرتبة 

 • تأثريه عىل املاء  •

 • الحلول االبتكارية للتصدي لهذه املشكلة



ب- النفايات اإللكرتونية 

 ويقصد بها األجهزة واملعدات واألدوات اإللكرتونية املكسورة أو القدمية التي تم التخلص منها مثل أجهزة )الكمبيوتر -التلفزيون -السرتيو - 

آالت التصوير -الجواالت ورشائح الكمبيوتر والذاكرة الرقمية...الخ( . وتتلخص املحاور الفرعية للنفايات اإللكرتونية يف :

 • مصادرها مثل )املنازل-املصانع-الرشكات-.... الخ( 

 • هل تؤثر عىل بيئتنا سلبا؟ وكيف؟  

 • كيف نستفيد منها ونستثمرها؟

ج- البالستيك 

والهيدروجني  الكربون  مثل  الطبيعي،  والغاز  النفطي  البرتول  من  مشتقة  أساسية  مواد  من  مصنعة  مادة  وهي  بوليمر  أيضا  عليها   يطلق 

والنيرتوجني واالوكسجني، ال ميكن االستغنـاء عنه ألنه داخل يف صنـاعات ومنتجات كثرية يوميـة، وله تـأثريات خطرية عىل البيئة ويجب أيجاد

حلول/منتجات بديلة عنه صديقة للبيئة.  وتتلخص املحاور الفرعية للبالستيك يف :

 • تأثريه عىل الرتبة 

 • تأثريه عىل املاء  •

 • الحلول االبتكارية للتصدي لهذه املشكلة

 • أن يكون املشارك ضمن الفئة املستهدفة 

 • التقيد مبعايري الرشيعة اإلسالمية والعادات والعرف يف األعامل املقدمة 

 • ال يحق للمشارك التقدم بأكرث من مشاركة 

 • التقيد بالرشوط الخاصة بكل مجال 

 • موافقة ويل األمر عىل تسجيل املشارك يف املسابقة وعرض املشاركة عىل املوقع  

 • تُرسل املدارس املتوسطة واالبتدائية املشاركات اىل اإلدارة التعليمية / إدارة النشاط الطاليب / العلمي 

)بنني ـ بنات( ويتم تحكيمها وترشيح مشاركة واحدة لكل مرحلة بإجاميل ثالثة أعامل )بنني( وثالثة

أعامل )بنات(، مع مالحظة اختيار مجال واحد ملرحلة الصفوف األولية.

• تزود اإلدارة العامة للنشاط الطاليب / العلمي )بنني ــ بنات( بأسامء الطالب ومجاالت أعاملهم قبل

إرسالها ملركز التميز البيئي البحثي العتامدها عىل الربيد الرسمي للنشاط العلمي.

• األعامل املرشحة من اإلدارة التعليمية ترفع عىل الربيد االلكرتوين ملركز التميز البحثي:                                                                    

يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 6 / 8 / 1440 هـ.

 • الفائزون العرشة األوائل يف كل مجال يحصلون عىل شهادات شكر مطبوعة وجوائز عينية 

وسائل تقديم املسابقة

 رشوط وضوابط املسابقة

cstu.cees@hotmail.com

 

مقال علميمقطع فيديو قصص علمية مرسومة

++



 مجاالت املسابقة والرشوط الخاصة بكل مجال

املرحلة

املتوسطة

 املرحلة

 االبتدائية

 الصفوف

العليا

 املرحلة

 االبتدائية

 الصفوف

األولية

 • تحديد موضوع املقالة وذلك من خالل تعريف املشكلة ووضوح الفكرة وتسلسل الفقرات 

 • مقدمة موضحاً بها أهمية املقالة وسبب اختيارها وطرح األسئلة وجمع املعلومات وتشكيل

الفرضيات

 • ال تتجاوز مدة مقطع الفيديو 1:30 دقيقة

  • تقديم الفيديو بأحد الصيغ التالية :                        )ميكن الرجوع للدليل التعليمي عىل 

موقع املركز( 

  • احتواء مقدمة املقطع عىل اسم اإلدارة التعليمية واملدرسة وكذلك اسم وشعار املركز

http://cees.kau.edu.sa

• أن تكون القصة عبارة عن رسوم يدوية تعرب عن أحد محاور املسابقة

• وضع عنوان للقصة 

• أن تكون الرسوم مرتابطة وواضحة الهدف وتعكس أحداث القصة

• أال يقل عدد صفحات القصة عن 6 صفحات

       • تنفيذ العمل عىل ورق أو أي خامة من فئة قياس

الشمعية، أو   • يسمح باستـخدام أي نوع من أنـواع األلوان ) أقـالم الرصاص، أو الفحم أو األلوان

الورق املستخدم الخشبية ( عىل أن تتناسب مع نوع  

• مراعاة وضوح الرسومات عند تصويرها أو نسخها عىل أحد برامج املاسح الضويئ

• ميكن استخدام النصوص لدعم الصور بحيث أال يزيد النص عن 10 كلامت يف الصفحة

• ميكن معالجة الرسوم بربامج الحاسب اآليل

A4

 • تحليل املعلومات واستخالص النتائج  والوصول للتوصيات

 • الخامتة وتتضمن مقارنة ما توصل اليه مع ما توصل اليه غريه

 • املراجع عىل أن ال تقل عن ثالثة مراجع وال تزيد عن خمسة مراجع

 • ال تزيد املقالة العلمية عن ثالثة صفحات

Flv ,Avi, Wmv



مواعيد تهمك

الجهة املسؤولةتاريخ التنفيذمراحل املسابقة إجراءات املسابقة

املرحلة األوىل

املدرسة

إدارة التعليم

املدرسة

إدارة التعليم

• اإلعالن عن املسابقة داخل املدرسة باإلذاعة الصباحية واللوحات اإلعالنية  

• ترشيح معلم/ـة ممن لهم اهتاممات بعلوم البيئة ملتابعة الطالب املشاركني

• رفع اسم املرشح إلدارة التعليم )النشاط الطاليب / بنني ــ بنات(

• تعميم املسابقة عىل املدارس االبتدائية واملتوسطة ونرش ثقافة املسابقة  

وتشجيع املدارس عىل املشاركة فيها  

• ترشيح منسق ومنسقــة للمسابقة يتوليان متابعة املدارس وتقديم الدعم لها 

• رفع اسم املرشحني للوزارة

• حرص الطلبة الراغبني يف املشاركة

• استالم أعامل الطلبة وتحكيمها

• ترشيح األعامل الفائزة والرفع بها إلدارة التعليم

• استالم أعامل الطلبة من املدارس وتحكيمها وتكريم الفائزين

• ترشيح األعامل الفائزة 

• الرفع بها ملركز التميز البحثي

• استالم أعامل الطلبة من اإلدارات التعليمية وتحكيمها وترشيح األعامل  

الفائزة

• تكريم الفائزين

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

مركز التميز

البحثي يف

الدراسات البيئية

   1440/5/7
إىل

1440/5/11 

   1440/4/30
إىل

1440/5/4 

   1440/5/14
إىل

1440/7/21 

   1440/7/22
إىل

1440/8/6 

   1440/8/9
إىل

1440/8/20 

   1440/8/27



معايري التحكيم

طريقة التسليم

خطوات تحكيم املشاركة

الجوائز

 •  ارتباط العمل املقدم مبحاور املسابقة 

  •  أن تكون فكرة العمل واضحة 

 •  أن يكون العمل إبداعي وفريد 

 •  جودة اإلخراج يف العمل املقدم 

يسلم العمل إىل إدارة املدرسة قبل انتهاء موعد املسابقة 

  •  هدايا مميزة للمراكز األوىل 

 •  جوائز قيمة للفائزين 

 •  شهادات شكر لجميع الفائزين من األطفال 

فائز إدارة التعليمالـمدرسةطالب
مركز التميز

 الفائزين مع األعامل

وزارة التعليم

أسامء الفائزين فقط





معلومات التواصل

وحدة خدمة  املجتمع والتدريب

مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية

جامعة امللك عبد العزيز

1440            2019هـ /         م

cees@kau.edu.sa

http://cees.kau.edu.sa

cees_kau

cees_kau

/cees-kau


