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 الهدف

العلوم عبارة عن فصل معمل عملي. ومع ذلك ، قد يكون لألنشطة العلمية مخاطر محتملة. سوف نستخدم بعض المعدات 

والحيوانات التي قد تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. تعد السالمة في حجرة الدراسة جزًءا مهًما من العملية 

تم وضع قائمة بالقواعد تسمى عقد أمان العلوم. يجب اتباع هذه القواعد دائًما. سيتم إعطاء  العلمية. لضمان فصل دراسي آمن ،

 .تعليمات أمان إضافية لكل نشاط

لن يُسمح ألي طالب علوم بالمشاركة في األنشطة العلمية حتى يتم توقيع هذا العقد من قبل كل من الطالب وولي األمر أو  

 .الوصي

 قوانين السالمه

 .ريقة مسؤولة في جميع األوقات في غرفة العلوم. لن يتم التسامح مع لعب الخيل والنكات والمقالبتصرف بط .1

 .اتبع جميع التعليمات المكتوبة والشفهية بعناية. اطرح أسئلة على معلمك إذا لم تفهم التعليمات .2

 .المعلمال تلمس أي معدات أو لوازم أو حيوانات أو مواد أخرى في غرفة العلوم دون إذن من  .3

 .إجراء التجارب المصرح بها والمعتمدة فقط. ال تقم بإجراء أي تجارب عندما يكون المعلم خارج الغرفة .4

 .ال تأكل أو تشرب أو تمضغ العلكة أو تتذوق أي شيء في غرفة العلوم .5

يميائية أو الحيوانات. ابعد اليدين عن الوجه والعينين والفم أثناء استخدام المواد العلمية أو عند العمل مع المواد الك .6

 .اغسل يديك بالماء والصابون قبل مغادرة غرفة العلوم

ارتِد نظارات أو نظارات واقية عند إرشادك. ال تقم مطلقًا بإزالة النظارات أو النظارات الواقية أثناء التجربة. لن يكون  .7

 !هناك استثناءات لهذه القاعدة

ظيفة. أحضر فقط تعليمات المختبر وأوراق العمل وأدوات الكتابة إلى حافظ على منطقة عملك وغرفة العلوم مرتبة ون .8

 .منطقة العمل

تنظيف جميع مناطق العمل والمعدات في نهاية التجربة. أعد جميع المعدات نظيفة وفي حالة صالحة للعمل إلى منطقة  .9

 .التخزين المناسبة

 .اتبع تعليمات معلمك للتخلص من أي نفايات ناتجة عن التجربة .10

م باإلبالغ عن أي حادث )حريق ، انسكاب ، كسر ، إلخ( ، إصابة )جرح ، حرق ، إلخ( ، أو حالة خطرة )معدات ق .11

 .مكسورة ، إلخ( للمعلم على الفور

ضع في اعتبارك أن جميع المواد الكيميائية المستخدمة في غرفة العلوم خطرة. ال تلمس أو تشم أي مواد كيميائية ما لم  .12

 .تحديدًايُطلب منك ذلك 

 .التعامل مع جميع الحيوانات بعناية واحترام .13

 فتح أقفاص الحيوانات فقط بإذن. 

 ال تتعامل مع أي حيوانات عندما يكون المعلم خارج الغرفة. 

 ال تخرج الحيوانات من غرفة العلوم. 

 ال تضايق أو تتعامل مع الحيوانات بقسوة. 

 أبعد الحيوانات عن وجوه الطالب. 

  عند التعامل مع الحيواناتارتِد القفازات. 

 أبلغ المعلم عن أي عضة أو خدش حيوان على الفور. 

 .احمل دائًما المجهر بكلتا يديك. امسك الذراع بيد واحدة. ضع اليد األخرى تحت القاعدة .14

 التعامل مع جميع العينات المحفوظة وتشريح اللوازم بعناية واحترام. .15

 العلوم. ال تقم بإزالة العينات المحفوظة من غرفة 
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 .استخدم المباضع والمقص واألدوات الحادة األخرى حسب التعليمات فقط 

  ابعدها دائًما عن جسمك. -ال تقطع أبًدا أي مادة نحوك 

 .أبلغ المعلم فوًرا عن أي قطع أو خدش ناتج عن أدوات حادة 
 لم.ال تفتح أبًدا خزانات التخزين أو تدخل غرفة اإلعداد / التخزين دون إذن من المع .16
 ال تقم بإزالة المواد الكيميائية أو المعدات أو اإلمدادات أو الحيوانات من غرفة العلوم دون إذن من المعلم. .17

 تعامل مع جميع األواني الزجاجية بعناية. ال تلتقط األواني الزجاجية الساخنة أو المكسورة بيديك. .18
أو الصفيحة الساخنة. فقط الشعالت الخفيفة عندما يُطلب منك ذلك توخى الحذر الشديد عند استخدام أعواد الثقاب ، أو الموقد ،  .19

 وال تضع أي شيء في اللهب ما لم يُطلب منك ذلك تحديًدا. ال تترك الموقد المشتعل دون رقابة.
يجب ربط الشعر الطويل بشكل صحيح للخلف ، وعدم وجود مجوهرات متدلية ، وعدم ارتداء مالبس فضفاضة. ارتد مآزر  .20

 ادك.عند إرش
تعرف على مكان وجود معدات السالمة وكيفية استخدامها. تعرف على أماكن وجود المخارج وماذا تفعل في حالة الطوارئ أو  .21

 التدريبات على الحريق.

 اتفاق
_________________________ )اسم الطالب( ، واستوعبت كل قواعد السالمة المذكورة أعاله أنالقد قرأت ، 

هذا العقد. أوافق على اتباعهم ليس فقط لضمان سالمتي ولكن أيًضا سالمة اآلخرين في الفصل العلمي أو المنصوص عليها في 

المختبر. أوافق أيًضا على اتباع القواعد العامة للسلوك المناسب للفصل الدراسي دائًما لتجنب الحوادث وتوفير بيئة تعليمية آمنة 

 واحتياطات السالمة ، فلن يُسمح لي بالمشاركة في األنشطة العلمية. للجميع. أفهم أنه إذا لم أتبع جميع القواعد

 توقيع الطالب والتاريخ

_____________________________________________ 

 عزيزي الوالد أو الوصي:

قائمة قواعد نشعر أنه يجب إطالعك على جهود المدرسة إلنشاء غرفة صف / معمل علمية آمنة والمحافظة عليها. يرجى قراءة 

السالمة. لن يُسمح ألي طالب بأداء أنشطة علمية ما لم يتم التوقيع على هذا العقد من قبل كل من الطالب والوالد / ولي األمر ويكون 

في ملف لدى المعلم. يشير توقيعك على هذا العقد إلى أنك قد قرأت عقد أمان العلوم هذا ، وراجعته مع طفلك ، وأنك على دراية 

 ابير المتخذة لضمان سالمة ابنك / ابنتك في فصل العلوم.بالتد

 توقيع ولي األمر / الوصي وتاريخه

_____________________________________________ 

 

 أسئلة مهمة:

 الأو  نعمهل يرتدي طفلك عدسات الصقة؟ 

 الأو  نعمهل طفلك مصاب بعمى األلوان؟ 

 الأو  عمنهل يعاني طفلك من أي نوع من الحساسية؟ 

 إذا كان األمر كذلك ، فيرجى سرد:


