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 آيفية استخدام خطط الدروس

إنها أمثلة منفردة لتوضيح . إن هذه نماذج لدروس للصف األول مالئمة لإلستخدام مع الصف آكل
والقصد منها ليس تعليمها آمتتالية تعليمية؛ فهي تعود لمواضيع . مختلف نشاطات التعليم والتعلُّم

 .راسية إلظهار نطاق المواد وتوزیعها وليس تواليهاونقاط مختلفة یتم طرحها خالل السنة الد

هذا، وتبّين خطط الدروس هذه . أّما أهداف هذه الدروس فتّم أخذها من معایير الصف األول نفسها
 . المعایير ذات الصلة 

آما . تتضمن خطط الدروس هذه إشارة الى أیة إعتبارات تتعلق بالسالمة ولها صلة بالدروس المعنية
ن لوائح المعدات واألدوات واألجهزة المطلوبة وأي تحضيرات قصيرة األجل أم طویلة أنها تؤّم

وبعض هذه الدروس یتضمن مالحظات تؤّمن معلومات إضافية ذات . األجل قد تتطلبها الدروس
 . صلة بتعليم الدرس والتي قد ال تتوفر في مكان آخر

ة لتقدیم الدرس، النشاط الرئيسي، والمرحلة نشاط البدای: لقد تّم ترتيب الدروس في أجزاء ثالثة هي
قد . األخيرة التي تعتمد مساعدة التلميذ إبداء رأیه الشخصي بالدرس، یليها تعزیز معلومات الدرس

ُتقرر، قبل نشاط البدایة، أن تقوم بإیجاز الهدف من الدرس، موضحاللتالميذ ما سيتعلمون وآيف یتّم 
وقد ترغب، في الجزء األخير من الدرس، أن تقّيم نقاط التعلم . ذلك باالستناد إلى األعمال السابقة

ال یتوقع من التالميذ أن . الرئيسة، وما یحتاج التالميذ إلى تذآره وما سيتعلمونه في المرحلة التالية
 . یقوموا بتدوین نقاط التعلم الرئيسة في دفاتر التمارین الخاصة بهم

منزلية ألن الدروس هي أمثلة منفردة مقتطعة من نصوص مبدئيًا، ال تتضمن خطط الدروس واجبات 
ولكن، في حال آانت سياسة مدرستك هي تأمين الواجبات المنزلية للصف األول . غير متتالية

 . باعتبار أن الواجبات المنزلية هي جزء مهم من الدرس، عندئٍذ عليك تأمين ذلك

وفي حال تفاوت مدى التحصيل . تعليم دقيقة 45تتضمن آل خطة درس ما یكفي من المواد لتغطية 
العلمي لدى تالميذ الصف، فقد تحتاج إلى مهام إضافية تكمل بها النشاطات، والتي قد تكون أبسط من 

ففي مطلق األحوال، بإمكانك اختيار تلك المهام من بين . تلك المقررة أصًال أو أآثر تحدیًا منها
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وإن رغبت، یمكن إعطاء مهام . ين مصادرك الخاصةالنشاطات الواردة في الكتب المدرسية أو من ب
 .  وفقًا لحاجات آل مجموعة منهمالتالميذمختلفة لمجموعات مختلفة من 

 وبما أن خطة الدرس تتوقف على المستوى العائد لكل صف، فقد تتعدى المواد في خطة الدرس 
في الدرس آواجبات في هذه الحال، یمكنك تعيين إحدى النشاطات .  دقيقة45الوقت المحدد ب 

 ليس ضروریًا أن –عليك أن تختار النشاط الذي یجب اقتطاعه . منزلية، أو حملها إلى الدرس التالي
 .تختار النشاط األخير لمجرد أنه األخير في الالئحة

. أحدهما یتضمن رحلة داخل الدوحة. إثنان من هذه الدروس یشمالن عمل خارج الحجرة الدراسية
والعمل . زود هذه الرحلة خبرات تعليمية من مواد أخرى، تمامًا آما في مادة العلومومن المتوقع أن ت

المقترح في الرحلة إلى ميناء الدوحة فال یمكن من أن یتم من خالل درس واحد ألن جزء منه یصف 
 . اإلعداد والجزء المتبقي یصف أعمال المتابعة
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 النظر إلى النباتات الخضراء
 
 .ف أن للنباتات الخضراء جذور وسيقان وأوراقأن یعر •

 .أن یصف إحساسنا باألشياء ومظهرها •
 

آبير وما یكفي من أواني الزرع األخرى لتوزع على نبتة ستحتاج، للنشاط التمهيدي، إلى إناء 
ات من آما یجب توفير عدد من النباتات المختلفة لتتمكن مختلف المجموع. التالميذ، واحد لكل تلميذ

عليك أیضًا تأمين سلسلة من التوضيحات عن النباتات الخضراء بما . دراسة عدد آبير من النباتات
یمكن القيام ببعض األعمال الخاصة بهذا الدرس في الخارج في أراضي . فيها بعض الشجيرات

بنزهة في من الممكن أیضًا التهيئة لنشاط ما من خالل القيام . المدرسة أو في أراٍض حول المدرسة
 . لذلك، من الضروري القيام بالترتيبات الالزمة. الهواء الطلق 

 

قبل القيام بذلك، عليك معرفة إذا آانت لدى أي . في هذا الدرس، سيقوم التالميذ بالتعامل مع النباتات
. زمة لذلكتلميذ حساسية ألي نوع من النباتات التي اخترتها للدراسة وأن تتخذ من ثم اإلجراءات الال

آما سيتعرض التالميذ للمس التربة؛ لذلك، عليك أن تتأآد من أنهم قاموا بغسل أیدیهم جيدًا عند 
 .انتهائهم من القيام بالنشاطات

 

 النظر إلى نبات مزروع في إناء

استعمل هذا . ق الخضراءأعرض على الصف إناء نبات آبير ذو ساق واضح وفيه العدید من األورا
 .النبات للترآيز على النباتات الخضراء ولطرح األسئلة حول ذلك

) شدد على أنها نبتة وليست زهرة التي هي جزء من النبتة( ما هذه؟ )مشيرًا إلى آامل النبتة( س
 هل يمكنك أن تصفها؟

 ما هو هذا الجزء؟ هل يمكنك أن تصفه؟، )مشيرًا إلى ورقة نبات ما( س

 هل يمكنك أن تصفه؟ ما هو هذا الجزء؟) شيرًا إلى الساقم( س

 )یمكن النبتة أن تحمل زهورًا أو فاآهة(ماذا أيضًا يمكنك أن ترى؟  س

قد یعرف التالميذ أن للنبتة بنى أخرى موجودة في (هل للنبتة أية أجزاء ال يمكنك أن تراها؟  س
معرفة أن للنباتات جذور في أوقات أخرى وهي غير موجودة في العينة المعروضة وآذلك 

 ) التربة

 .عليك اآلن أن ترفع النبتة من اإلناء إلظهار الجذور

 ما هو هذا الجزء؟ هل يمكنك أن تصفه؟) مشيرًا إلى الجذور( س

قم بَحثّْ التالميذ  ( ? لتصف هذه النبتةساق، ورقة، وجذر: هل يمكنك استعمال الكلمات س
لتالميذ على شمل العوامل الكمية والنوعية في للحصول على عدد من األوصاف وشجع ا

أجوبتهم، مثل تقدير عدد وحجم األوراق، وعلّو الساق، ولون الساق واألوراق، وآذلك شكل 
 )األوراق

یجب تكرار الكلمات المهمة مثل ساق، وورقة، وجذور، آما یجب تكرار النواحي الهامة لألوصاف 
 .سطة مخطط بياني بسيطیمكن دعم ذلك بوا. التي یعطيها التالميذ
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 وصف النباتات الخضراء

  .على التالميذ أن یعملوا ضمن مجموعات من حوالي أربعة تالميذ

شّجع التالميذ على . یجب إعطاء آل مجموعة إناءًا صغيرًا فيه نبتة خضراء ليفحصها ویتكلم عنها
عليهم أن ینزعوا النبتة من اإلناء لينظروا إلى . القيام بلمس وشم نبتتهم وآذلك على النظر إليها

عليهم أن یستخدموا آلمات ). قد تحتاج إلى بعض الجرائد القدیمة لوضعها على الطاولة(الجذور 
ب تشجيعهم على ترآيب یج. الوصف المناسبة وآذلك الكلمات العلمية المقدمة في أول الدرس

 . أوصاف آمية وعددیة

 .تجول داخل فصل التالميذ واطلب إلى آل مجموعة ليحدثوك عن نبتتهم

عند ما تتكلم إلى التالميذ، عليك أن تطلب إليهم ليشيروا إلى الجذور، وإلى الساق، وإلى األوراق وأن 
 :عليك أن تطرح األسئلة آاآلتي. یصفوا األوجه الرئيسة لنبتتهم

 هل يمكنك أن تصف نبتتك لي؟ س

 ما هو الجزء األآبر من النبتة؟ س

 أي جزء هو الساق؟ س

 ماذا تشبه األوراق؟ س

 ما هو ملمس األجزاء المختلفة؟ س

 هل لنبتتك رائحة؟ هل يمكنك أن تصف الرائحة؟  س

شجعهم . أمينهاعليك أیضًا أن تطلب إلى التالميذ لكي یقارنوا نباتاتهم مع صور النباتات التي قمت بت
تجّول من جدید داخل الفصل وتحدث مع . على التحدث حول أوجه التشابه واالختالف التي یروها 

 :قم بطرح األسئلة آالتالي. التالميذ

 آيف تشبه نبتتك النباتات الموجودة في الصور؟ س

 آيف تختلف نبتتك عن النباتات الموجودة في الصور؟ س

 ر عن بعضها البعض؟آيف تختلف النباتات في الصو س

 هل يمكنك أن تريني جذور، وساق، وأوراق النباتات في الصور؟  س

 . في حال سمح الوقت، یمكن أن یتبادل التالميذ النباتات ویقارنوا مالحظاتهم حول نبتتين

أْنِه النشاط بطلبك إلى آل مجموعة ليفكروا حول آيف سيصفون نبتتهم ليتمكن أحدهم من التعرف 
 .  أن یتضمن وصفهم معلومات حول ورقة واحدة من نبتتهم أو أآثر، والساق، والجذوریجب. عليها

 

اطلب في القسم األخير من الدرس، إلى واحد أو أآثر من أعضاء المجموعات الثالث أو األربع لكي 
ح عن ملكية أّي عنون آل واحدة من النباتات من دون أن تبو. یحضروا نباتاتهم إلى مقدمة الصف
واآلن، أطلب إلى أعضاء المجموعة أن یصفوا نبتتهم ليتمكن . من المجموعات أليٍّ من هذه النباتات

. اجعل الصف یعينون النباتات من خالل الوصف المعطى لها. الصف من تعيين أیة نبتة یصفون
 .یمكن تكرار هذا النشاط قدر ما یسمح الوقت بذلك

تأآد من أن . تمكن أعضاء الصف أو عدم تمكنهم من تعيين نبتتهمناقش وصف التالميذ وسبب 
 عليك . التالميذ یعرفون أن النباتات الخضراء لها جذور، وسيقان، وأوراق وأن بإمكانهم تعيين ذلك

 التعزیز هذا وشجِّع على استعمال عدد آبير من أن تشمل أآبر عدد ممكن من التالميذ في نشاط
 . آلمات الوصف المالئمة

 

 النشاط الرئيسي

 )لكل مجموعة(الموارد 
 نبات مزروع في إناء

 بعض صور النباتات الخضراء

 تعزیز معلومات الدرس
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یمكنهم أیضًا أن . یمكن الطلب إلى التالميذ لكي یقوموا برسم وتلوین یستند إلى شكل ولون نبتتهم
آما یمكنهم أن یصنعوا نموذجًا لنبتة ذات جذور، وساق . یقوموا باستشفاف رسم األوراق أو بنسخها

 . نوا أجزاء النباتات ویصفوهاو یمكن التالميذ أیضاً، أثناء رحلة في الهواء الطلق، أن یعّي. وأوراق

 ملخّض للتالميذ

 .للنباتات الخضراء جذور وسيقان وأوراق •

 .الجذور والسيقان واألوراق حجمًا وشكًال ولونًا وملمسًا ورائحةیمكن أن تختلف  •

 .یمكن التعرف على األشياء من خالل الوصف الجيد •
 

 .دى التالميذیجب أن ینّمي هذا الدرس مهارات التواصل ل

 مهام أخرى

 مالحظات
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 تصنيف األشياء المنزلية
 
 .أن یسمي عددًا من األشياء العادیة وتبيان بعض أساليب استعمالها •

 .أن یصنف األشياء العادیة وفقًا للمادة المصنوعة منها •

 .أن یصنف األشياء ضمن مجموعات وفقًا لخصائص مشترآة •
 

أغراض معدنية : مثًال. مصنوعة في غالبيتها من مادة واحدةقم بجمع أغراض منزلية معروفة و
وقدور ، وأدوات؛ وأغراض بالستيكية ) الفضية(آمستلزمات المائدة من مالعق وشوك وسكاآين 

آعلب تخزین الطعام والفناجين البالستيكية؛ واألغراض الخشبية آألواح التقطيع والمالعق الخشبية؛ 
الصواني؛ واألغراض الورقية آالكتب والمجالت؛ واألغراض واألغراض الفخاریة آالفناجين و

. النسيجية، آفوط المطبخ واأللبسة؛ واألغراض المطاطية، آالقفازات المطاطية واألشرطة المطاطية
یمكنك . یجب عرض هذه المجموعة بالقرب من مقدمة الصف؛ ویمكن استخدامها في عدة دروس

. فوتوغرافية ألغراض معروفة لها عالقة بأسمائهاأیضًا جمع معروضات من الرسوم أو الصور 
 . ستحتاج إلى لوح خاص بالكلمات

 

سماء مواد سيكون التالميذ مدرآين أل. سيكون هذا الدرس جزء من سلسلة تتعلق باستعماالت المواد
ولبعض الكلمات التي ) مثل المعدن، والخشب، والبالستك، والورق، والنسيج، والمّطاط(معروفة 

آالقوي، واللماع، (تصف الخصائص التي یمكن آشفها بسرعة باستخدام حاستي النظر واللمس 
 یبدأ هذا الدرس بربط الخصائص). والقابل لاللتواء، والخشن، والناعم أو اللين، والبارد

 . باالستعماالت من خالل بعض التمارین المتعلقة بالتصنيف

أو (أنا أحزر "ابدأ الدرس بتقدیم األشياء المعروفة بطریقة تستحوذ على اهتمام التالميذ، آلعب دور 
ارفع آل واحد من األشياء واطرح األسئلة " الدب البني، أیها الدب البني ماذا ترى؟"أو ) ..." أخمِّن

 :  التاليحوله على الشكل

 ماذا يدعى هذا الشيء؟ س

 من أي شيء تّم صنع هذا الشيء؟ س

 فيم نستعمل هذا الشيء؟ س

 .آرر العملية مع أشياء عدیدة مختلفة

 . قم بطرح المزید من األسئلة لتستكشف مزیدًا من الفروق في خصائص المواد

 )مرر الشيء حول الصف(ماذا يشبه ملمس هذا الشيء؟  س

 ا الشيء؟ماذا يشبه هذ  س

قم بتذآير الصف، مستخدمًا أجوبتهم، بعدد من الكلمات الخاصة بالوصف التي لها معاٍن معاآسة 
 ).یمكن أن تكون هذه الكلمات ما زالت معروضة من درس سابق(

 . قم بطرح نفس النوع من األسئلة، ولكن هذه المرة، اجعل الصف یعين أشياء لها خصائص معينة

 . إلخ/ ورق / بالستك /  من معدن س جد لي شيئًا مصنوعًا

 أي واحد من هذه األشياء أحسه باردًا عندما ألمسه؟  س

 .ِجد شيئًا آخرًا مصنوعًا من نفس المواد آهذا الشيء  س
 

1-2 
 األهداف

 التحضير

 مقدمة

 المفردات

 قابل لإلنثناء، قاٍس

 خشن، ناعم

 ) معتم(، قاتم )بّراق(لّماع 

 ، قاٍس)لّين(ناعم 

 دافئ، بارد
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 تبویب األشياء 

 . من أربعة أو ستة على آل طاولةعلى التالميذ أن یعملوا في مجموعات

أعط آل مجموعة من األطفال حوالي ستة أشياء من األشياء المعروضة واطلب إليهم أن یبوبوها 
عليهم أن یقرروا أیة أشياء . لحلقة، في الدائرة أو في الوعاءبوضعهم األشياء المشابهة معًا في ا

تناسب أین، ولكن، قم بمساعدة أیة مجموعة غير قادرة على أن تبدأ النشاط؛ وآذلك قم بتصحيح أي 
تأآد من أن جميع المجموعات في نهایة الدرس قد صنفت األشياء بطریقة أو . خطأ مهم في عملهم

استخدامها، أو من خالل ما یشبه ذلك، أو من حيث المواد المصنوعة سواء من حيث طریقة : بأخرى
یجب أن تكون أسماء األشياء . منها هذه المواد، أو من حيث بعض الخصائص األخرى الواضحة

 . موجودة على اللوح الخاص بالكلمات

من بعد السماح بالوقت الكافي، تجول حول الصف واطرح األسئلة على آامل الصف حول آل واحد 
أطلب إلى األطفال أن ینظروا إلى تبویب إحدى المجموعات وأن یبدوا رأیهم بهذا . أساليب التبویب

قم أوًال بطرح أسئلة أآثر صعوبة، تليها أسئلة أسهل إذا لم یتمكن الصف من اإلجابة . الخصوص
 :عليها، مثال

 لماذا قام حسن ورفاقه بوضع جميع هذه األشياء معًا؟ س

 تصنيع جميع هذه األشياء؟من ماذا تّم  س

 ألي شيء تستخدم جميع هذه األشياء؟ س

 .آرر العملية بأسلوب مشابه ولكن منوع مع جميع المجموعات

في حال آان هناك أي خطأ، أطلب إلى آامل الصف أن . قد یكون هناك بعض الخطأ في التبویب
طاء في هذه المرحلة؛ ألن من المفترض أن ال یكون هناك عدة أخ. یساعدوك على تصحيح هذا الخطأ

 .األخطاء الكبيرة یجب أن تكون قد قمت بتصحيحها أثناء مساعدتك لهم
 

أطلب إلى التالميذ أن یقوموا برسم جميع األشياء آمجموعات في دفاترهم وبكتابة االسم الصحيح 
جملة تحت أسماء األشياء یشرحون أطلب منهم أن یكتبوا . لكل واحد من األشياء قرب الرسم العائد له

آما یمكن أن یكون ذلك بشكل جملة تنقصها آلمة المفتاح، على . فيها نمط التصنيف الذي إتبعوه
 : الشكل التالي

 .__________هذه جميعها تستعمل ل 

 .__________هذه جميعها مصنوعة من 

 .__________ملمس جميع هذه األشياء

 الناقصة على بطاقات أو على لوح المفردات واطلب إلى التالميذ أن قم بتجهيز مجموعة من الكلمات
 .یختاروا الكلمة الصحيحة ویكتبوها في المكان المعد لها

 .على التالميذ أن یعيدوا األشياء إلى مكانها الصحيح في مكان العرض

شياء على بدًال من أن یرسموا في دفاترهم، أطلب إلى بعض التالميذ أن یضعوا رسومًا آبيرة لأل
. یمكن اختيار عناوین تلك الرسوم من بين الكلمات الموجودة على البطاقات. أوراق خاصة بالعرض

سيصبح هذا العمل جزءًا من معرض . آما یمكن إزالة العناوین الحقًا واستبدالها آتمارین للمراجعة
  .للمواد المختلفة التي أعدت في الصف

مشيرًا ليس إلى اسم الشيء ولكن إلى المادة التي صنع منها ..." أنا أراقب "أنِه الدرس بمنوعات من 
للبالستك، أو .........." (الب"أنا أراقب بعيني الصغيرة شيئًا مصنوعًا من : "هذا الشيء، مثًال

 .).للخشب، إلخ.........." الخ"

 النشاط الرئيسي

 )بالمجموعة الواحدة(الموارد 
أشياء من العرض الذي تم  •

 –" التحضير"وصفه في 
 ة الواحدة بالمجموع6حوالي 

ثالث أو أربع دوائر، حلقات  •
من الخيوط أو األوعية 

 المناسبة الحجم 

 تعزیز معلومات الدرس
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 ملخّص للتالميذ

 .تبدو األشياء المألوفة مختلفة وملمسها مختلف أیضًا •

 .شياء مختلفة وملمسها مختلف ألنها مصنوعة من مواد مختلفةتبدو األ •

 .یمكن أن تكون األشياء المختلفة مصنوعة من نفس المادة •
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 آيف تتحرك األشياء
 
 .أن یميز تحرك األشياء بطرق مختلفة •

 .الكلمات لوصف آيفية تحرك األشياءأن یستعمل  •

 .حرآات مختلفةأن یالحظ ویقارن  •
 

ُیتوقع أن یتم التخطيط للرحلة ألهداف تعود إلى مواضيع . سيشمل هذا الدرس رحلة إلى شاطئ البحر
قم باستطالع . مواطن الحيوان والنبات:  وموضوعه في فرع علوم الحياة5.1أخرى، آالمعيار 

لحرآة، آالتي الشاطئ قبل القيام بالرحلة وعيِّن األماآن التي منها یمكن رؤیة أنواع مختلفة من ا
شبك الصيد، القوارب، (، وفي المرفأ )األمواج، واألسماك، وطيور البحر: مثًال(نراها عند البحر 

آن جاهزًا في أي وقت من األوقات ). حرآة السير، وأشجار النخيل(وعلى الكورنيش ) والناس
 .لتشاهد حدثًا خاصًا یتضمن حرآة، آالطائرة عند اإلقالع، إلخ

آما ستحتاج إلى آلة تصویر رقمية فيها . لتدابير الالزمة الستخدام حافلة المدرسةعليك القيام با
ثم ال تنَس أن تقوم بتجهيز لوح .  فارغةCFذاآرة إلكترونية بطاریة مشحونة بالكامل وبطاقة 

 .للكلمات الخاصة بالحرآة
 

 .درسة األطفال إلى خارج الماصطحاباتبع قوانين مدرستك التي تحكم عملية 
 

التحضير لرحلة في الهواء : الدرس التالي مكّون من ثالثة نشاطات متتالية ومتصلة بعضها ببعض
 .الطلب، القياس للنشاطات المقررة للرحلة، والنشاطات الالحقة للرحلة

 التحضير للرحلة الميدانية

أطلب إلى . حرآواأطلب إلى التالميذ أن یتحرآوا بطرق مختلفة وأن یراقبوا بعضهم البعض یت
في البدایة، قم . البعض منهم أن یصفوا الحرآة، مثًال، أطلب إلى أحد التالميذ أن ینتقل باتجاه الباب

اآتب على بطاقات آلمات ما تدل على االتجاه . بطرح أسئلة عامة، ثم ابدأ بترآيز األسئلة تدریجيًا
یمكنك أن . الكلمات على لوح آلمات الحرآةثم اآتب هذه ) فوق، تحت، إلى األمام، إلى الوراء: مثًال(

 : تبدأ هكذا

 ماذا يفعل أحمد؟ س

 آيف يتحرك جسده؟ س

 ماذا يحصل لذراعيه؟ س

 ما هي أجزاء جسده األخرى التي تتحرك؟ س

في هذا الوقت، قم بطرح . أطلب إلى أحد التالميذ أن ینقل علبة عبر الغرفة، أن یتوقف ثم یسقطها
 . في اتجاه الحرآة وعن درجة السرعة أو البطء في الحرآةالتغيير األسئلة التي ترآز على

 ماذا تنقل نجالء؟ س

 آيف تتحرك العلبة عندما تمشي؟ س

 ماذا حصل للعلبة عندما توقفت؟ وعندما سقطت؟ س

 .)أبطأ، أسرع، سقط: مثًال: (الحظ أیة آلمات أخرى یستعملها التالميذ
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 األهداف

 لتحضيرا

 السالمة

 مقدمة
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عند أسفل ) أو آلمة(قم بمساعدتهم على آتابة جملة ما . یتحركاطلب من التالميذ أن یرسموا شيئًا ما 
 . أآتب على اللوح مثاًال على ذلك في جمل. الرسم تصف الحرآة

قال للتالميذ أنهم سيذهبون في رحلة ميدانية وأن عليهم أن ینظروا إلى الطرق المختلفة التي تتحرك 
ن الحرآة هي نقل شيء ما من مكان إلى آخر الحظ أن األطفال یميلون إلى التفكير بأ. بها األشياء

وغالبًا ما یخفقون في أن مالحظة أنواعًا أخرى من الحرآة آحرآة األشياء على الماء صعودًا 
 .ونزوًال

 

  اآتشاف آيفية تحرك األشياء–الرحلة الميدانية

 . أن یعملوا في مجموعات من ثالثة أو أربعة التالميذعلى

أطلب إليهم أن یعملوا ضمن مجموعاتهم . رافق التالميذ إلى مكان المراقبة األول الذي قمت باختياره
ثم اطلب إلى آل . المخصصة لهم سابقًا وأن ینظروا حولهم ليروا آيفية تحرك األشياء المختلفة

حاول أن تجعل آل .  مقتضبًا عن نوع واحد فقط من الحرآة التي شاهدوهامجموعة أن تعطي تقریرًا
وفي حال لزم األمر، قم . مجموعة تقدم تقریرًا عن حرآة مختلفة عما قدمته المجموعات األخرى

الختيار الفعل الذي یصف الحرآة على ) أو اطلب إلى الصف أن یقدموا المساعدة(بمساعدة المقرِّر 
مالحظتك حول آل حرآة، والفعل الذي استعمل، وذلك من أجل متابعة العمل دوِّن . أفضل وجه

 . الحقًا

ستكون صورة فوتوغرافية (. اجعل آل مجموعة تأخذ صورة فوتوغرافية واحدة للشيء الذي یتحرك
واحدة آافية لكل مجموعة في آل من مكاني المراقبة أو الثالثة أمكنة، وهكذا، لن تستخدم جميع 

قدم المساعدة في استعمال آلة التصویر ). لة التصویر في آل مكان یتم التوقف عندهالمجموعات آ
وتأآد من أن سْير آلة التصویر الجلدي هو دائمًا حول رقبة المصوِّر عند . آلما دعت الحاجة إلى ذلك

 . استعمال هذه اآللة
 

 بعد انتهاء الرحلة الميدانية

 .ور الفوتوغرافية قبل الدرسقم بتظهير ونسخ الص

شجع . قم بطرح األسئلة الموجهة للتذآير بأنواع الحرآة المختلفة الذي قام الصف بتقدیم تقاریر عنها
. التالميذ على استعمال أفعال مناسبة للحرآة وقم بإضافة األفعال إلى لوح الكلمات الخاصة بالحرآة

 :قم بكتابة بعض الجمل على اللوح، مثًال

 .الطائرة بسرعةحّلقت 
 .ة آالدودةتلوَّت السمك

 .تمایلت ورقةالنخيل

ضع الصور الفوتوغرافية . اطلب إلى آل مجموعة أن تحضِّر عنوانًا لصورتها الفوتوغرافية
 .والعناوین على لوح العرض

اطلب إلى الصف أن یقوموا برسم المزید من صور األشياء المتحرآة في دفاترهم وساعدهم على 
عليهم أن یرسموا أشياء شاهدوها أثناء .  وصفية، أو آلمة ما تحت الصورة تصف الحرآةآتابة جملة

 .رحلتهم الميدانية
 

 التالميذ في التعلم على استعمال آلمات تصف  التالميذ یبين بعض األمثلة لطرائق تساعد1-1 المورد
 وأعطها للمجموعات مع التعليمات جهِّز بعض التمارین آتلك التي تم وصفها. الحرآة التي شاهدوها

 . تجوَّل بين المجموعات مقدمًا لهم المساعدة عند الضرورة. المالئمة

 النشاط الرئيسي

 الموارد

 آلة تصویر إلكترونية رقمية

 حاسوب وآلة طابعة 

 صاصدفتر وقلم ر

 تعزیز معلومات الدرس

 مهام أخرى
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 ملخّص التالميذ

 .تتحرك األشياء بطرق مختلفة •

 .یمكن أن تكون الحرآة سریعة أو بطيئة وفي مختلف االتجاهات •

 .هناك العدید من الكلمات التي تصف آيفية تحرك األشياء •

 .كننا أن نقوم بأفعال تجعل األشياء تتحرك وتغّير طریقة تحرآهایم •

 .نستخدم حاسة النظر لدینا لنراقب آيفية تحرك األشياء •
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 نزهة قصيرة إلستكشاف حاسة اللمس
 
 .أن یستعمل حاسة اللمس الآتشاف الحرارة •

 .أن یصف الخصائص الفيزیائية المهمة للمواد المألوفة •

 .تعمل جميع الحواس لجمع البراهينأن یس •

 .أن یصف ملمس األشياء •
 

ابحث حول محيط المدرسة عن المواد وسطوح األشياء المختلفة التي یستطيع التالميذ لمسها 
حدِّد، إذا أمكن عدة أمكنة داخل أرض المدرسة حيث توجد مواد متنوعة ومختلفة، . وتحسسها

 . االصطناعية منها والطبيعية

 . فارغةCFستحتاج إلى آلة تصویر رقمية مع بطاریة مشحونة بالكامل وبطاقة ذاآرة إلكترونية 

جّهز، على بطاقة، مجموعة من الكلمات التي تصف تحسس سطوح األشياء التي یمكن لمسها؛ أنظر 
 . إلى الئحة المفردات المقترحة في ما یلي

 .هم عند نهایة النشاطأّمن محارم ورق خاص یستعمله التالميذ لتنظيف أیدی

أو ما یعادلها من القصص باللغة العربية ) باللغة اإلنكليزیة( في المكتبة نزهة روزيجد آتاب قصة 
 .حول رحلة للنظر إلى األشياء

 

ال تختر للدراسة سطوح األشياء . تقيد بقواعد مدرستك الخاصة بالسالمة أثناء العمل خارج الصف
 . الميذ لكي ال یلمسوا أي شيء بدون إذنكالغير آمنة ونّبه الت

 

لمات بعد أن أظهر للتالميذ الئحة الكلمات التي قمت بإعدادها، واضعًا آل واحدة منها على لوح للك
 بعد عرضك لكل آلمة، قم بتحدي الصف لكي یجدوا سطحًا ما .تكون قد أشرت إلى الكلمة ولفظتها

 . ملمسه یتناسب مع الكلمة

 ؟ .إلخ/ خشنًا / باردًا / صلبًا أو قاسيًا / من يمكنه أن يجد بالقرب منه شيئًا لينًا  س

 ؟. إلخ/خشن / بارد / ُصْلب / آيف تعرف أن الشيء هو لين  س

اطرح المزید . اشرح بأن آلمة لمس هي إحدى حواسنا. لمس وإحساسیجب أن یؤدي هذا إلى آلمة 
 .من األسئلة على الصف ليعينوا أجزاء الجسم المستخدمة للمس األشياء

 آيف نلمس األشياء؟ س

 أي جزء من جسدنا نستخدم للمس األشياء؟  س

لت آيف یفضلون أن یلمسوا شيئًا ذو َفراء فقد یقترح ولكن لو سأ, الجواب األآثر توقعًا هو اليدان
وقد یدرك أحدهم أن باإلمكان استخدام أي . أحدهم استخدام خّده، الذي هو حساس للمس بنوع خاص

 . جزء من جلدنا

إنها فكرة جيدة أن نحصل على . تذآر األعمال السابقة عن الحواس لجعل حاسة اللمس في المنظور
الجأ . وح العرض، عمود تذآر فيه الحاسة، وفي الثاني، العضو المستخدمجدول من عمودین على ل

 . إلى الجدول عندما یأتي وقت اإلجابة على األسئلة

 في ماذا نستخدم عينينا؟ س
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 التحضير

 السالمة

 مقدمة

 المفردات
 مليء بالمطبات

شيء فيه بعض الحصى أو 
 الرمل

 ید، َخّد، جلد
 ساخن، بارد
 أملس، خشن
 ليِّن، ُصْلب

 لمس، تحسس، حاسة أو شعور
 رطب، جاف
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 ما هو الجزء من جسدنا الذي نستخدمه لسماع األشياء؟ س

 ".جلد"و " لمس"أضف إلى الجدول 
 

 حاسة اللمس  نزهة قصيرة إلستكشاف 

 15یجب أن تستغرق النزهة من :  مدة النزهة.على التالميذ أن یعملوا في هذه النزهة آل إثنين معًا
 . دقيقة20إلى 

ن أشياء ذات سطوح قل لهم أن عليهم أن یبحثوا ع. قم بتهيئة الصف للذهاب إلى النزهة في الخارج
أطلب الى التالميذ أن یتنبأوا . اصطحبهم إلى المكان األول من النزهة المعدة مسبقا . یمكنهم لمسها

باإلحساس الذي سيشعرون به عند لمس أسطح أشياء معينة، ثم العمل آل إثنين معًا ليتحققوا بما 
 . تنبئوا به

 شجرة ؟ / النبات ورقة / الجدار : أي من هذه األشياء ملمسه يشبه  س

 .تأآد من أنك على حق أم ال س

ساعد التالميذ على إیجاد الكلمات المالئمة . اطلب إليهم أن یجربوا عددًا من السطوح المختلفة
األشياء التي یتحسسونها، وفي حال آان ضروریًا، قّدم المساعدة على إیجاد ) طبيعة(لوصف نسيج 

وتوغرافية لسطوح األشياء وللتالميذ أثناء تحسسهم هذه قم بأخذ صور ف. اسم الشيء موضوع بحثهم
دوِّن . تأآد من أنك تحتفظ بصورة واحدة على األقل لكل طاولة من طاوالت التالميذ. السطوح

عليهم أن یستكشفوا المواد االصطناعية، آاألبنية، والنوافذ، . مالحظاتهم عند تحسسهم المواد
د الطبيعية آقشر لحاء الشجر، وأوراق النبات، واألعشاب، واألبواب، وآذلك األمر بالنسبة للموا

 . والتربة

في حال آان باإلمكان إعادة بعض األشياء إلى المعرض العلمي، أطلب إلى التالميذ أن یقوموا 
 . بإعادتها

تجول حول المنتزه وآرر العملية في األمكنة المختلفة التي قمت بتعيينها أثناء التحضير الذي قمت 
 .به

 .ي نهایة ذلك، عد إلى الصفوف

وأثناء قيامهم بذلك، قم . اطلب إلى األطفال أن یجلسوا ویرسموا في دفاترهم شيئًا واحدًا لمسوه
 .بتظهير الصور الفوتوغرافية ووزعها على طاوالت التالميذ المالئمة

 إليهم أن اطلب. اطلب إلى التالميذ أن یكتبوا تحت الشيء الذي رسموه آلمة تصف ملمس هذا الشيء
یقرروا ماذا سيكتبون تحت آل واحدة من الصور الفوتوغرافية ليصفوا ملمس الشيء في هذه 

 .قدم المساعدة باإلشارة إلى الكلمات المقتَرحة على لوحة الكلمات. الصورة

 .اجعل التالميذ یعرضون الصور الفوتوغرافية التي عنونوها
 

 

إنها قصة عن . نزهة روزياجمع الصف في مجموعة واحدة وأجلسهم على حصيرة واقرأ لهم قصة 
بين للتالميذ . دجاجة ذهبت في نزهة حول فناء مزرعة حيث تم وصف أشياء آثيرة في الطریق

في حال . بطرح األسئلة حول ماذا یمكن أن یشبه ملمس تلك األشياءقم . الصور الموجودة في الكتاب
آنت تعلِّم الدرس باللغة العربية، ولم تتوفر ترجمة الكتاب إلى العربية، جد آتاب قصة ما مالئمة 

 . تسمح بمناقشة ما یشبه ملمس األشياء المبينة في الكتاب

 النشاط الرئيسي

 الموارد

 آلة تصویر رقمية

 حاسوب وآلة طابعة

وقلم ) دفتر جيب(مذآرة 
 رصاص

 الموارد
  بقلمنزهة روزيآتاب 

 Pat Hutchins)  نشر ألول
 من قبل1968مرة في عام 

 Simon و Schuster( 
  

 مهام أخرى
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 ملخّص للتالميذ

 .ه تسمى حاسة اللمسهذ. لمس األشياء بواسطة الجلدتنحن ن •

 .لألشياء المختلفة ملمس مختلف •
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