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 صفحات الموارد الخاصة بالدرس

 ‘سؤال’الذي يسبق آل سؤال يشير الى آملة ‘ س’إن الحرف : مالحظة
 

 سآيفية استخدام خطط الدرو

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

 .واليهاونقاط مختلفة يتم طرحها خالل السنة الدراسية إلظهار نطاق المواد وتوزيعها وليس ت

هذا، وتبّين خطط الدروس هذه . أّما أهداف هذه الدروس فتّم أخذها من معايير الصف الثاني نفسها
 . المعايير ذات الصلة 

آما . تتضمن خطط الدروس هذه إشارة الى أية إعتبارات تتعلق بالسالمة ولها صلة بالدروس المعنية
وبة وأي تحضيرات قصيرة األجل أم طويلة أنها تؤّمن لوائح المعدات واألدوات واألجهزة المطل

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

ة نشاط البداية لتقديم الدرس، النشاط الرئيسي، والمرحل: لقد تّم ترتيب الدروس في أجزاء ثالثة هي
قد . األخيرة التي تعتمد مساعدة التلميذ إبداء رأيه الشخصي بالدرس، يليها تعزيز معلومات الدرس

ُتقرر، قبل نشاط البداية، أن تقوم بإيجاز الهدف من الدرس، موضحًا للتالميذ ما سيتعلمون وآيف يتّم 
 أن تقّيم نقاط التعلم وقد ترغب، في الجزء األخير من الدرس،. ذلك باالستناد إلى األعمال السابقة

 أن التالميذال يتوقع من .  إلى تذآره وما سيتعلمونه في المرحلة التاليةالتالميذالرئيسة، وما يحتاج 
 . يقوموا بتدوين نقاط التعلم الرئيسة في دفاتر التمارين الخاصة بهم

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

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

وفي حال تفاوت مدى التحصيل .  دقيقة تعليم45تتضمن آل خطة درس ما يكفي من المواد لتغطية 
 الصف، فقد تحتاج إلى مهام إضافية تكمل بها النشاطات، والتي قد تكون أبسط من تالميذلعلمي لدى ا

ففي مطلق األحوال، بإمكانك اختيار تلك المهام من بين . تلك المقررة أصًال أو أآثر تحديًا منها
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عطاء مهام وإن رغبت، يمكن إ. النشاطات الواردة في الكتب المدرسية أو من بين مصادرك الخاصة
 .  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 هذه الحال، يمكنك تعيين إحدى النشاطات في الدرس آواجبات .  دقيقة45الوقت المحدد ب 
 ليس ضروريًا أن –عليك أن تختار النشاط الذي يجب اقتطاعه . إلى الدرس التاليمنزلية، أو حملها 

 . تختار النشاط األخير لمجرد أنه األخير في الالئحة
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 أجزاء الجسم
 
أن يتعرف على أجزاء جسم الحيوان الظاهرة المشابهة ألجزاء جسم اإلنسان والربط بين  •

 .الترآيب والوظيفة

 .ويستخدم أسماء الظواهر واألشياء التي شاهدوهاأن يعرف  •
 

ستحتاج .  حاول الحصول على بعض الحيوانات الحية ليراها التالميذ ويلمسوهافي حال آان ممكنًا،
يمكن . أو الرسوم لمجموعة آبيرة من الحيوانات/ أيضًا إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية و 

ما سيساعد هو الحصول على سلسلة من الكتب المكتبية التي . تجميع هذه الصور من المجالت
في حال آان لديك أية صور فيديو عن الحيوانات، يمكن . تحتوي على توضيحات عن الحيوانات
 .اعتبار تلك الصور آجزء من الدرس

 

في حال قررت جلب الحيوانات إلى الصف، وعلى األخص في حال آان التالميذ سيقومون بلمس 
ذه الحيوانات، من الضروري أن تعرف إذا آان أي واحد من التالميذ يشكو من حساسية ألي من ه

في حال آان التالميذ سيقومون بلمس . هذه الحيوانات وأن تأخذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من ذلك
ًا وعليك أيض. هذه الحيوانات، عليك إعطاءهم التعليمات الالزمة حول الطرق الوقائية الصحيحة

 . التأآد من أن يغسل التالميذ أيديهم بشكل جيد بعد لمسهم أي حيوان
 

 أجزاء الجسم

ذا النشاط، على وفقًا له...".  يقول سيمون "إن إحدى الطرق الجيدة لبدء هذا الدرس هو لعب النشاط  
وعدم القيام بأي نشاط في حال لم "  يقول سيمون"التالميذ أن يقوموا بالنشاط بعد أن تقول الكلمات 

اشرح .  يمكنك استخدام أي اسم مناسب للصف.   تستعمل أيًا من هذه الكلمات قبل إعطاء األمر بذلك
 :  قواعد اللعبة، ثم استعمل األوامر آاآلتي

 .المس أنفك 

 . يدكارفع 

 .هّز رأسك 

 .أشر إلى الجزء من جسمك الذي يسمع األصوات 

 .ارفع أحد األجزاء المستخدمة للحرآة 

 .أشر إلى أحد األجزاء المستخدمة للرؤية 

 .أشر إلى أحد األجزاء المستخدمة للمس 

 .افتح الجزء المستخدم لألآل 

إلى أن تتأآد من " يقول سيمون"ة وغيرها من األوامر يمكن أن تعاد من دون أن تسبقها عبار(هذه 
 .أن التالميذ قد ألفوا أجزاء أجسامهم الخارجية ووظائفها

تحتاج إلى (عليك اآلن أن تشرح للتالميذ أن الهدف الرئيسي للدرس هو النظر إلى حيوانات أخرى 
األجزاء وحاول أن تعين األجزاء التي تشبه تلك ) في اإلنسان ما يشبه الحيوانات( أن تذآِّرهم بأن 

 . أو تلك األجزاء التي لها نفس الوظائف/ التي تعود للبشر و 
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 وصف الحيوانات

 اإلنسان واالثدیات األخرى: شاط األولالن

 نشاط لكامل الصف

ء من الدرس هي الحصول على حيوان حّي، آحيوان صغير إحدى الطرائق الجيدة لبدء هذا الجز
وعندما ال يكون ذلك . فهو يلعب دور المحفِّز. أليف من الفصيلة الثديية ليراقبه التالميذ ويلمسوه

أما البديل اآلخر لذلك فقد يكون . ممكنًا، استخدم ملصقًا أو صورة آبيرة لحيوان أو لحيوانات ثديية
 . بإمكانك الطلب إلى التالميذ لكي يجلبوا دمًى لحيوانات مالئمة. دمية تشبه حيوانًا ثدييًا

 :استخدم التحفيز في طرح األسئلة آالتالي

 ما هي المالمح المشترآة بين هذا الحيوان وبيننا؟ س

 آيف يتحرك الحيوان؟ س

 آيف يأآل الحيوان؟ س

 آيف يرى الحيوان؟ س

 آيف يسمع الحيوان؟ س

 يوان وليست لدينا؟ما هي المالمح التي للح س

 آيف يمكنك مقارنة الحيوان باإلنسان؟ س

حاول إشراك أآبر عدد ممكن من التالميذ واطلب إلى األفراد أن يأتوا إلى األمام ليشيروا إلى البنى 
 . التي يعتبرونها مشمولة

حيوان حالما تتأآد من أن التالميذ يمكنهم أن يتعرفوا ويقارنوا أجزاء من جسدهم الخاص مع جسد ال
 .الثديي قيد المقارنة، تابع إلى الجزء التالي من الدرس

 

 اإلنسان والحيوانات األخرى: النشاط الثاني

 .على التالميذ أن يعملوا ضمن مجموعات من أربعة أشخاص

. آل مجموعة من هذه المجموعات بحاجة إلى مختارات من المواد تصف سلسلة من الحيوانات
حشرات، سمك، حيوانات ثديية أليفة : مثًال(كن أن يكون عينات حية البعض من هذه الحيوانات يم

 . حاول أن تضمنها حيوانات مألوفة في دولة قطر. سيكون معظمها صوًرا لهذه الحيوانات). صغيرة

على آل مجموعة أن تدرس مواردها وتحاول أن تحدد التراآيب التي لديها وظائف مشابهة لتلك 
 .ل الصف واطرح األسئلة على المجموعات ليحدثوك عن حيواناتهمتجول حو. العائدة ألجسامها

اطرح . أثناء حديثك مع التالميذ، عليك أن تطلب إليهم ليشيروا إلى الترآيب ويحددوا لك وظائفها
 :األسئلة آاآلتي

 ما هي التراآيب التي تساعد هذا الحيوان على الحرآة؟ س

 )حد األجزاءمشيرًا إلى أ(ماذا برأيك يفعل هذا الجزء؟  س

 ما هي التراآيب التي تدل على أن هذا الحيوان يمكنه أن يرى؟ س

 ) مشيرًا إلى أحد األجزاء(ماذا لدينا ما يشبه هذا الجزء؟  س

 )مشيرًا إلى أحد األجزاءآيف تقارن حجم هذا الجزء مع نفس الجزء في جسمك؟  س

 )لى حيوانينمشيرًا إ(آيف تقارن أجزاء هذا الحيوان مع ذاك الحيوان؟  س

 النشاط الرئيسي

 الموارد
حيوانات ثدیية حية أو دمية أو 

 ملصقات 
 سلسلة  صور لحيوانات  منوعة
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 )مشيرًا إلى حيوانين(هذه الحيوانات أجزاء مختلفة تسمح لها بالتحرك؟ لدى لماذا تعتقد أن  س

 .شجع التالميذ للمناقشة حول أوجه اإلختالف و الشبه التي يمكنهم رؤيتها

 .في حال سمح الوقت، يمكن التالميذ تبادل الموارد ودراسة تشكيلة أوسع من الحيوانات

ط بنشاط يشمل آامل الصف بطرحك األسئلة على عدد من المجموعات ليشرحوا للصف أنِه النشا
أطلب إلى مجموعات التالميذ أن يظهروا موردهم وأن . حول أحد الحيوانات التي قاموا بدراستها

اختر . يشيروا إلى مختلف األجزاء والوظائف التي سبق لهم أن حددوها بأنها مشترآة معهم أنفسهم
رة على إعطاء تقارير حول أنماط مختلفة من الحيوانات، آالحيوانات الثديية، مجموعات قاد

 . والطيور، واألسماك، والحشرات
 

أطلب إلى الصف أن يتحدثوا لك عن مختلف . في القسم األخير من الدرس، اجمع الصف حول اللوح
سّجل ذلك على اللوح . لدى الحيوانات. إلخالتراآيب الخاصة بالحرآة، واألآل، والرؤية، والسمع، 
 . بكلمات أو برسوم تخطيطية أو بصور حسبما يناسب

 

يمكن الطلب إلى التالميذ لكي يتخيلوا فيصنعوا حيوانًا ما ذات تراآيب خاصة تقوم بوظائف منوعة 
 . مشابهة لتلك العائدة ألجزاء أجسامهم الخارجية

  ملخص للتالميذ

 .ض الحيوانات فيها أجزاء شبيهة بتلك الموجودة عند اإلنسان والتي تقوم بنفس الوظيفةأجسام بع •

أجسام بعض الحيوانات فيها أجزاء مختلفة عن تلك الموجودة عند اإلنسان ولكنها تقوم بنفس  •
 الوظيفة 

 

 .يجب أن يساعد هذا الدرس على تنمية مهارة التواصل الكالمي عند التالميذ

 تعزیز معلومات الدرس

 مهام أخرى

 مالحظات



 2005 هيئة التعليم الصف الثاني|  نماذج لدروس العلوم | 44 

 األسنان
 
 .أن يعرف أهمية األسنان في عملية مضغ الطعام، وبالتالي، أهمية تنظيفها بانتظام •

 .أن يضع مصورات توضيحية ذات قياسات بسيطة للمساعدة على عرض البيانات •
 

لبوا ستحتاج إلى أن تطلب إليهم لكي يج. سيقوم التالميذ في هذا الدرس بتنظيف أسنانهم بالفرشاة
من المفضل توفير فراشي جديدة ومعجون أسنان للذين . فراشي أسنانهم وبعض معجون األسنان

ستحتاج إلى عيدان أسنان، وإلى خيوط حريرية . ينسون القيام بذلك أو الذين ليس لديهم تلك الموارد
عض الخبز آما ستحتاج إلى ب. وإلى بعض المرايا الصغيرة ليتمكن التالميذ من النظر إلى أسنانهم

لكي يقضمها التالميذ ويمضغوها، وإلى أوعية خاصة لمضمضة الفم بالماء وإلى أواٍن لتلقي مياه 
أو غير ذلك (عليك أيضًا إيجاد بعض الصور أو الرسوم عن تنظيف األسنان بالفرشاة . المضمضة

التي سيتم والحصول على نسخ عنها الستعمالها آصور للمخططات التوضيحية ) من المواد المناسبة
 . آما ستحتاج إلى فرشاة أسنانك الخاصة وإلى معجون أسنانك الخاص بك. إنتاجها

 

من المهم القيام بهذه . سيقوم التالميذ في هذا الدرس بمضغ بعض الخبز ومن ثم يفرشون أسنانهم
التالميذ عليك التأآد من أن . النشاطات بطرق صحية وأن يتم التخلص من الفضالت بطريقة صحيحة

 . قد قاموا بغسل أيديهم جيدًا قبل وبعد القيام بالنشاطات
 

 األسنان المستعارة

إحدى الطرائق الجيدة لبدء هذا الدرس هي بالقول للتالميذ بأن في يوم من األيام، سيخسرعدد آبير 
ا ألن تسوس األسنان آان شائعًا جدًا وتسبب لهم وهذ. من الناس أسنانهم عندما يصبحون راشدين

اسأل التالميذ عن ذلك بطرح أسئلة . باآلالم الشديدة فرأوا أنه آان من الصعب جدًا تحاشي ذلك
 : آاآلتي

بسبب عدم (لماذا تعتقد أن تسوس األسنان آان شائعًا لهذه الدرجة ومرضًا خطيرًا لهذا الحد؟  س
 )االعتناء باألسنان

 ) ألن االعتناء باألسنان أصبح أفضل من ذي قبل(أصبح اآلن أقل شيوعًا وأقل خطرًا؟ لماذا  س

ناقش إجابات التالميذ وبّين أن في الوقت الذي ما زال تسوس األسنان يحدث، فنحن اآلن نعرف 
قد ترغب في السؤال عما إذا آان أي من . أسبابه ويمكننا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حدوثه

من المهم أن تصف مثل هذه . يذ قد قام بزيارة طبيب األسنان أو طبيب صحة األسنان ولماذاالتالم
 .الزيارات آتجربة إيجابية وليس آتجربة مؤلمة

عليك اآلن أن تشرح للتالميذ أن الغاية األساسية للدرس بالنسبة لهم هو النظر ألسنانهم والتعلم حول 
 .آيفية إبقائها نظيفة
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 االعتناء باألسنان

 مراقبة األسنان: النشاط األول

 .على التالميذ أن يعملوا بطريقة فردية ولكنهم قد يحتاجون إلى االشتراك في المعدات

يمكنهم القيام . ام بالنشاط آون ذلك يتضمن القيام بعّد أسنانهمعلى التالميذ أن يغسلوا أيديهم قبل القي
احصل على بعض عيدان األسنان إلعطائها . بذلك بوضع أحد أصابعهم في فمهم مالمسًا ألسنانهم

أطلب إلى التالميذ أن يستخدموا مرآة لينظروا من . للتالميذ الستعمالها بدًال من استعمال أصابعهم
 . عليهم أن ال يضعوا المرآة في أفواههم. يقوموا بعّد أسنانهمخاللها إلى أسنانهم و

بعد أن يكون التالميذ قد قاموا بفحص وعّد أسنانهم، قم بطرح األسئلة لمعرفة سلسلة األعداد التي 
فقم بطرح األسئلة . قد ال يتمكن التالميذ من عد آل أسنانهم. وجدوها، وأنواع األسنان وأين تقع

 : آالتالي

  عدد أسنانك؟آم هو س

 هل لديك نفس عدد األسنان في األعلى وفي األسفل؟ س

 هل لجميع أسنانك نفس الشكل؟ س

 آم شكل مختلف يوجد ألسنانك؟ س

 هل لدى جميعكم أشكال متشابهة لألسنان في نفس المكان؟ س

 سنان األمامية في فمك؟ األما هو شكل  س

  ما هو شكل األسنان الجانبية في فمك؟ س

 شكل األسنان الخلفية في فمك؟ ما هو  س

على األرجح . حاول أن تشمل أآبر عدد تالميذ ممكن لإلجابة على األسئلة وناقش األجوبة مع آخرين
( بعضهم لم يحصلوا بعد على آامل األسنان األولى . أن يكون للتالميذ أعدادًا مختلفة من األسنان

يمكن أن يكون بعض التالميذ قد . هم األولى، بينما قد خسر آخرون بعضًا من أسنان)أسنان الحليب
في حين أنه بإمكانك . اقتلعت بعض أسنانهم بينما آخرين أخضعوا لعملية حشو بعض األسنان

 . إستقصاء هذه الحقائق مع التالميذ ولكن عليك اإللتزام بدرجة من الحذر واللياقة

ومون به هو محاولة التفكير في يجب إنهاء هذا النشاط بالقول للصف أن النشاط التالي الذي سيق
 :يمكنك طرح السؤال التالي على الصف. وظيفة آل نمط من هذه األسنان المختلفة

 آيف يمكننا إيجاد وظيفة آل نمط من األسنان المختلفة؟ س

سيقوم عضو .  واشرح أنك قد قررت أن تطلب إليهم أن يعملوا آل إثنين معًاناقش اإلجابات المنوعة
بعد ذلك، . ل بعض الخبز والعضو اآلخر بمراقبة أي أسنان يستخدم للقيام بذلكمن آل زوج بأآ
 .أطلب إلى التالميذ أن يغسلوا أيديهم في حال اعتبرت ذلك ضروريًا. سيتبادالن األدوار

 

 مضغ الخبز: النشاط الثاني

 .على التالميذ أن يعملوا أزواجًا

واحد من آل زوج أن يستخدموا أسنانهم أطلب إلى . أعِط آل زوج قطعتين صغيرتين من الخبز
أطلب إليهم . أطلب إلى اآلخر أن يراقب أية أسنان استخدم. لتمزيق أو قضم الخبز ثم القيام بمضغه
واآلن أطرح األسئلة لتحديد أية أسنان اسُتخِدَمت لهذه . االحتفاظ باألدوار وأن يعيدوا العملية

 :إليك بعض األسئلة المفيدة. الوظائف

 )األسنان األمامية(أسنان اسُتخِدَمت لقضم أو قطع االخبز؟ أية  س

 النشاط الرئيسي
 الموارد
 مرآة
 خبز

 فرشاة أسنان
 معجون أسنان

 )عيدان أسنان(ِمْسواك 
 وسيلة الحصول على

 وعاء للمياه
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  )عريضة ذات حروف حادة(ما هو شكل هذه األسنان؟  س

 ) األسنان الجانبية(أي أسنان اسُتخِدَمت لتمزيق االخبز؟  س

 )طويلة وحادة(ما هو شكل هذه األسنان؟  س

 ) األسنان الخلفية(أي أسنان اسُتخِدمت لمضغ الخبز؟  س

 )واسعة الرؤوس( هو شكل هذه األسنان؟ ما س

بّين أن مناطق مختلفة من الفك فيها . ناقش إجابات التالميذ وحاول أن تشمل أآبر عدد ممكن منهم
. التمزيق، والقطع، والمضغ: هذه الوظائف هي. أسنان مختلفة وأن أسنانًا مختلفة لها وظائف مختلفة

 :ليأنِه هذا الجزء من الدرس بطرح السؤال التا

 ماذا يجب أن نفعل؟. لقد انتهينا لتونا من أآل الخبز س

 .يمكن أن يكون للتالميذ أجوبة مختلفة، لكن عليك أن تبّين أنه بعد األآل علينا أن نقوم بغسل أسناننا
 

 تنظيف األسنان بالفرشاة: النشاط الثالث

قد ترغب في التوضيح . اجمع الصف واشرح لهم آيفية تنظيف األسنان بالفرشاة ومعجون األسنان
واآلن، اطلب إلى بعض التالميذ القيام بتنظيف أسنانهم بالفرشاة . من خالل تنظيف أسنانك أمامهم

على آل واحد من التالميذ أن يأتي بوعائه . ومعجون األسنان وثم مضمضة فمهم بالمياه داخل وعاء
 :واآلن، اطرح السؤال التالي. الخاص

 بمضمضة الفم؟ماذا ترى في وعائك الخاص  س

) ويحتمل أنهم يرون أيضًا بقايا أطعمة(على التالميذ أن يقولوا بأنهم يرون قظعًا صغيرة من الخبز 
 .داخل مزيج المياه ومعجون األسنان

واآلن، أطلب إلى التالميذ أن يتخلصوا من المزيج في الوعاء وأن يكّرروا عملية غسل الفم بالفرشاة 
 :قم بطرح السؤال ثانية. لمزيجومعجون األسنان، ثم تجميع ا

 ماذا ترى في وعائك الخاص بمضمضة الفم؟ س

في حال آان التالميذ قد نظفوا أسنانهم بشكل جيد، فسيكون المزيج خاليًا من . ناقش أجوبة التالميذ
 .بقايا الطعام

فلكي . سنانأآِّد على أن األآل يترك بقايا طعام على األسنان وحولها وهذا بدوره يؤّدي إلى تسوس األ
من الناحية المثالية، علينا تنظيف . تظل األسنان بصحة جيدة، يجب إزالة هذه البقايا بطريقة منتظمة

اشرح للتالميذ آيفية استعمال عيدان األسنان وخيوط الحرير جنبًا إلى . األسنان بعد آل وجبة طعام
 حفظ األسنان نظيفة وبصحة جنب مع التنظيف المنتظم بالفرشاة ومعجون األسنان مما يساعد على

 .جيدة
 

أطلب إلى الصف أن يقول لك آم مرة باليوم . في القسم األخير من الدرس، اجمع التالميذ حول اللوح
قم بَعدّْ الذين يقولون أنهم سينظفون أسنانهم مرة في اليوم، . هم مصممون على أن ينظفوا أسنانهم

استخدم رمز ما، آصورة لفرشاة األسنان، وارسم .  مرتين في اليوممرتين في اليوم، أآثر من
في الدروس المقبلة، قم من وقت آلخر بلفت االنتباه . مصورًا توضيحيًا لتبين عدد التالميذ في آل فئة

 .إلى المصور التوضيحي وذآِّر التالميذ باستعداداتهم لتنظيف أسنانهم
 

ي يرسموا أشكاًال لمختلف األسنان أو البحث عن أشكال أسنان مختلف يمكن الطلب إلى التالميذ لك
الحيوانات الثديية أو االحتفاظ بدفتر لتدوين اليوميات يسجلون فيه تاريخ ظهور أسنانهم وتاريخ 

 .خسارتهم لها

 تعزیز معلومات الدرس

 مهام أخرى
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  ملخّص للتالميذ

 .أسنان اإلنسان مختلفة األشكال •

تمزيق الطعام، قطعه : ة لعملية تناول الطعاملألسنان المختلفة الشكل وظائف مختلفة بالنسب •
 .ومضغه

 .تنظيف األسنان المنتظم بواسطة الفرشاة يساعد على حفظ األسنان نظيفة وبصحة جيدة •

يمكن لجراح األسنان أو لطبيب األسنان تأمين الموارد لدعم هذا الدرس آما يمكنه المجيء إلى 
 .ناء باألسنان وعن تقنية تنظيفهاالصف للتكلم إلى التالميذ عن االعت

 مالحظات
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 العلوم في المطبخ
 
 . بواسطة الحرارة بصورة مؤقتة أو بصورة نهائيةتتغير  بعض المواد أنلأن يعرف أنه يمكن  •

 .أن يبحث عن أنماط بسيطة في المشاهدات التي يجريها التالميذ •
 

أواني مطبخ، بما فيها : لذلك، فنحن نحتاج إلى.  ثم تخبزفي هذا الدرس، ُيحضر البسكويت المالح أوًال
جزء من الصف يجب أن . طاسات الجلي ، وطاسات الخلط، وألواح التقطيع ومالعق، وفرن صغير

آما يطلب تأمين . يجب تنظيف المساحات بمطهرات المطبخ. يعين آمنطقة نظيفة لتحضير الطعام
 . ذات بلّوعة لتصريف المياهالمياه في الصف، ومن األفضل تأمين مغسلة

 :قبل البدء بالدرس،عليك أن تبتاع المكونات التالية

 ؛ علبة صغيرة من الخميرة الجافة •

 مرطبان من العسل؛ •

 ملح طعام؛ •

 آيس طحين وزن آيلوغرام واحد؛ •

 .gm 250زبدة وزن  •

ن الثلج وتليين الزبده يبدأ الدرس بعد دراسة التغيرات المؤقتة التي سببتها الحرارة، مثل ذوبا
 .والشوآوال

 

في حال آان الطعام سيؤآل، يجب اتباع القواعد التي تحكم تحضير . يشمل الدرس تحضير الطعام
آما يجب على التالميذ والمعلمين . الطعام في المدرسة آما يجب تنظيف جميع السطوح واألدوات

 .  المرايل إلى المدرسةوأيضًا، يجب تأمين. غسل أيديهم جيدًا قبل الدرس

 . قم بإحضار المكونات المطلوبة لكل مجموعة ليتم تسليمها بسرعة قبل البدء بالدرس

يجب إشعال . على المعلِّم أن يقوم بالجزء من الدرس الذي يتضمن استعمال الفرن والمكونات الساخنة
 .الفرن عند البدء بالدرس ليكون جاهزًا

 .قبل الدرس) عملية إعداد الطعام(جربة وعلى المعلم أن يقوم بعملية ت
  

 :اطرح األسئلة على الصف لمعرفة ما هو الطعام الذي سبق لهم أن قاموا بطهيه

 هل قمت في وقت من األوقات بمساعدة والديك في المطبخ؟ س

 ده؟ما هو نوع الطعام الذي قمت بإعدا س

 مم آان الطعام مصنوعًا؟ س

 ماذا فعلت لكي تعد الطعام؟ س

 :يجب أن تؤدي محاولة طرح األسئلة اإلضافية إلى فكرة حصول تغييرات أثناء عملية الطبخ

 هل آان الطعام يشبه األشياء التي استعملتها في صنعه؟ س

 هل آان طعم الطعام يشبه طعم األشياء التي استعملتها في صنعه؟ س

3-2 
 األهداف

 التحضير

 السالمة

 مقدِّمة

 المفردات
 طعام

 مكونات
 )أسماء مواد الطعام الذي تذآره(
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قد يشمل . طرح المزيد من األسئلة حول التغيرات في عمليات طهي معينة التي يذآرها الصفقم ب
 :يجب أن تؤدي األسئلة إلى فكرة أن الطهي يتسبب بتغييرات دائمة. ذلك استخدام البيض

 ماذا تشبه البيضة قبل أن ُتطهى ؟ س

 ماذا تشبه البيضة عندما تطهى؟ س

 لى بيضة غير مطهية ؟هل بإمكانك تحويل بيضة مطهية إ س

تؤدي هذه المقدمة إلى النشاط الرئيسي الذي يقوم أثناءه التلميذ بصنع البسكويت المالح ويراقب بانتباه 
 .التغيرات التي تحصل لكل جزء من عملية الطهي

 

 علوم في المطبخ

 40:  الوقت المحدد.على التالميذ العمل ضمن مجموعات ليكون في الصف حوالي ثماني مجموعات
 .دقيقة

التعليمات الخاصة بكل  اٍل اقرأ بصوت ع2-1 المورد التعليمات حول صناعة البسكويت مبينة في
 . قم بمساعدة التالميذ لتذليل أية صعوبة تعترضهم. خطوة وأوضح ذلك

في هذه األثناء، أطلب .  دقائق5عند نهاية الخطوة األولى، يجب ترك الخميرة لمدة 
اطرح عليهم السؤال ماذا تشبه رائحة . إلى التالميذ أن يراقبوا جيدًا ماذا يحدث

أآتب بعض العبارات . يتعرفون إلى الرائحة المميزة لعملية الخبيزلعلهم قد . الخليط
يمكن أن تحتوي هذه الجمل على ثغرات تسمح . على اللوح لوصف ما يحدث

المثل . للتالميذ بنسخ واختيار الكلمة الصحيحة من الكلمات الموجودة على اللوح
 :على ذلك يمكن أن يكون

 .___________نتج عن خلط الخميرة والماء 

 . ___________نتج عن خلط الخميرة والماء رائحة تشبه 

قم بتوزيع . 1-2 في المورد 5 الى 2الخطوات (قم بتوزيع المعدات الضرورية لتحضير العجين 
يجب أن يتم هذا في الجزء من . أطلب إلى التالميذ أن يقوموا بصنع العجين. المكونات واشرح العملية

. تجول بين المجموعات وقدم المساعدة عند الضرورة.  أجل تحضير الطعامالغرفة الذي قد تم تنظيفه من
 دقائق؛ يمكن االشتراك في هذه المهمة من قبل أعضاء في 5من المهم عجن العجين لمدة ال تقل عن 

عندما ينتهي ذلك، على التالميذ .أما األعضاء الباقون فيمكنهم البدء بالجزء التالي من الدرس. المجموعة
. وا العجين في طاسة الخلط، ثم يغطوها بقطعة من القماش، وبعد ذلك يقومون بتنظيف المكانأن يضع

 .  دقيقة التالية، يجب مراقبة العجين بشكل منتظم ولكن من دون لمسه20خالل ال 

. أثناء تخمر العجين، على التالميذ أن يرسموا صورًا في دفاترهم شارحين عملية تحضير العجين
عليهم أيضًا أن يكتبوا جمًال . وا بإدراج أسماء المكونات التي يمكن نسخها من اللوحعليهم أن يقوم

يمكن آتابة ذلك على اللوح مع إبقاء . لشرح ما الذي حصل للعجين عندما ترك في طاسة الخلط
 . بعض الكلمات ناقصة آما في السابق

. رفًا وأرقامًا على الورق المشحم دقيقة، يقوم التالميذ بإخراج العجين صانعين منه أح20بعد مرور 
 .عليك أنت الخطوة االخيرة وهي وضع العجين في صورة االشكال في الفرن وليس التالميذ

واطلب إلى الصف أن يلقي نظرة عليها ثم .  دقيقة تقريبًا، أخرج البسكويت من الفرن12بعد مرور 
ى الكلمات التي تصف البسكويت، آالشكل قم بطرح األسئلة التي تلفت االنتباه إل. قارنها مع المكونات

 :والمادة

 ماذا حدث للون البسكويت؟ س

 النشاط الرئيسي

 المفردات
 َخبيز
 فقاقيع
 لون

  قساوة
 شكل
 نسيج
 خميرة

 )عةلكل مجمو(الموارد 
 طاسة الخلط
 ملعقة خشبية
 لوح التقطيع

 فوطة صحون نظيفة
 ورق مشّمع

 :مكونات مدرجة في
 2-1المورد 
 2-1و المورد 
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 ماذا حدث لشكل البسكويت؟ س

 ماذا حدث لمادة البسكويت؟ س

 هل البسكويت المخبوز أقسى أم أطرى من العجينة؟ س
 

دول أن يحتوي على أربعة يمكن الج. اشرح للتالميذ آيفية رسم جدول يلّخص التغيرات ببضع آلمات
ماذا "، "ماذا صنعنا"، "ماذا تشبه هذه األشياء"، "ماذا استخدمنا: "أعمدة على رأس آل عمود ما يلي

 .أطلب إلى التالميذ أن يكتبوا آلمات مناسبة في آل عمود". آانت تشبه

 .ناقش مع الصف فيما إذا آان التغيير دائم

 عندما سخناه وعندما بردناه من جديد؟ماذا حدث للشوآوال في الدرس األخير  س

 في حال بردنا البسكويت، هل سيعود إلى طحين وماء؟ س

. قةقم برسم جدول ثاٍن لتوضيح نمط بسيط للتغيرات التي شاهدوها في هذا الدرس وفي الدروس الساب
من يمكن القيام بذلك آجزء من عرض ويمكن للتالميذ أن يضيفوا إليه بكتابة التغيرات على قطع 

يجب أن يحتوي الجدول على عمودين على رأسهما . بطاقات وإضافتها إلى أعمدة الجدول المناسبة
تغيرات ال يمكنها العودة إلى "و " تغيرات بإمكانها الرجوع إلى حالتها السابقة من جديد: "جمل مثل

سيقوم . وسةوذلك لإلشارة إلى التغيرات العكوسة والتغيرات الغير عك" حالتها السابقة من جديد
طهي "، "صناعة البسكويت"، "المياه المغلية"، "الزبدة المنصهرة: "التالميذ بكتابة عبارات مثل

 . ، على بطاقة ولصق البطاقة في العمود المناسب.، إلخ"بيضة
 

ضع بعضًا من الخميرة . في حال سمح الوقت، خذ بعين االعتبار استكشافات اضافية للعمليات
. اخلطهما في آيس من النيلون مفرغ من الهواء ومجهَّز بسحاب واترآه لبعض الوقتوالعسل و

 . حاول اختبارًا آخرًا من دون الخميرة. سيفسرذلك سبب انتفاخ العجين

  ملّخص للتالميذ

 .يصنع العجين من الطحين والخميرة والماء •

 .تكون الخميرة فقاقيعًا عندما تخلط مع السكر في الماء •

 .ز العجين يغيرهَخْب •

 .التغييرات التي تحدث عندما يخبز العجين ال يمكن إزالتها •

 

 تعزیز معلومات الدرس

 مهام أخرى
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 تحدي الكهرباء
 
 .أن يسمي ويستعمل بعض األدوات المألوفة التي تستخدم الكهرباء •

لبطارية   بإمكان األسالك المعدنية الموصولة إلى القطب الموجب والقطب السالبأن يعرف انه •
 . إنارة مصباح آهربائيأن تسبب 

 .أن يرسم اإلستنتاجات من المشاهدات •

 .أدوات آهربائية بسيطة في دائرة آهربائية تمكنها من تأدية عملهاأن يوصل  •
 

: يتضمن هذا الصندوق. لكل مجموعة من التالميذ) عدة(يطلب لهذا الدرس إعداد صندوق أدوات 
، رّنان آهربائي واحد، وحامل ) تأمينه ولكنه غير ضرورييرغب في(بطارية واحدة، حامل بطارية 

 1.5مصباح آهربائي واحد، آالهما موصول بأسالك معدنية، باإلضافة إلى مصابيح آهربائية بقوة 
أما األدوات اإلضافية فيمكن أن تكون مفتاح آهربي .  فولت لتتناسب مع حامالت المصابيح3حتى 

من المستحسن تخصيص مجموعة . ائي ثاٍن مع حاملموصل مع أسالك معدنية ومصباح آهرب
 . أدوات واحدة لكل تلميذين

 .البطاريات التي يجب حفظها ألي فترة من الوقت يجب أن ُتحفظ في وعاء جاف في البراد

 .بالدرس البدء قم بتجربة جميع المعدات قبل
 

 تحدیات الكهرباء

 . دقيقة45 – 40: المدة.  أن يعملوا آمجموعات من اثنين أو ثالثة بالمجموعةالتالميذعلى

ال توجد . لكل مجموعة ليكتشفوا قدر اإلمكان آيفية عمل الدائرة الكهربائيةيشكل هذا الدرس تحديًا 
 .مقدمة للدرس

اسمح . في هذه المرحلة، ال تسلمهم الموارد اإلضافية. قم بتوزيع األدوات على المجموعات
  . دقيقة10-15للمجموعات لتقوم باالختبار من دون أية إرشادات لفترة 

يذ بسرعة آيفية تشغيل األدوات وأن تتعلم المجموعات من بعضها من المحتمل أن يكتشف التالم
 . البعض

 دقائق األولى إلى أن تتوصل معظم المجموعات إلى جعل الدوائر الكهربائية 10ال تتدخل خالل ال 
ثم تجّول بين المجموعات طارحًا أسئلة استدراجية لتشجيعهم على إستكشاف المزيد حول . تعمل

 :  مثًال.خصائص دوائر العمل

 بطريقة معاآسة؟) أو الرنان(ماذا يحصل لو انك وصلت المصباح الكهربائي  س

 ماذا يحصل لو انك وصلت البطارية بطريقة معاآسة؟ س

 أيمكنك جعل المصباح يعمل من دون استعمال حامل البطارية؟ س

 ؟المصباحيمكنك جعل المصباح يعمل من دون استعمال حامل أ س

  والمصباح يعمالن في نفس الوقت؟أيمكنك جعل الرنان س

ستكتشف بعض المجموعات آيف تجعل الدائرة الكهربائية تعمل بطرق مختلفة، وأسرع بكثير من 
يمكنك إعطاء بنود إضافية للمجموعات التي تعمل بشكل أسرع من اآلخرين، على سبيل . اآلخرين

4-2 
 األهداف

 التحضير

 النشاط الرئيسي

 المفردات
 مصباح آهربائي

 بطاریة
  قطع موّصلمفتاح

 سلك معدني

 الموارد لكل مجموعة
 بطاریة واحدة

 حامل بطاریة واحد
 مصباح واحد
 رّنان واحد

 موارد إضافية
 مفتاح آهربي 

مصباح ثاٍن وحامل مصباح 
  )اختياري(
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ن تعطي مفتاح قطع ووصل عليك بالواقع أن تحاول أ. المثال، مصباح ثاٍن ومفتاح قطع ووصل
 . لجميع المجموعات ولكنك ال تحتاج إلى أن تعطي مصباحًا ثانيًا وحامًال لكل مجموعة

 ليصنعوا دائرة آهربائية التي تضيء المصباح التالميذعندما توزِّع المفتاح الكهربي ، قم بتحّدي 
ن إحدى الطرق لجعل هذا مهم أل. عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل وليس في وضع اإلطفاء

المفتاح الكهربي يبدو أنه يعمل هي في تهيئته لحصول ماّس آهربائي في المصباح عندما يكون في 
 .وضع التشغيل

) أ(يمكن تحدي المجموعات األسرع التي أعطيت مصباحين بحيث يتمكنوا من إنارة المصباحين 
معظم . اطعين معًا بمقدار النصفليكونا س) ب(ليكونا ساطعين آأنهما مصباح واحد بحد ذاته و 

التوصيل (بسهولة ولكن يجدون التدبير الثاني ) توصيل على التوازي(التالميذ يجدون التدبير األول 
يمكنك مناقشة هذا معهم ولكن ليس من الحكمة أن تناقشه . فقط بعد مرور بعض الوقت) على التوالي

 . الحقًا مع الصف آكل ألن ذلك قد يتسبب بسوء فهم
 

إجعل التالميذ يجلسون بهدوء وقم بتلخيص ما وجدوا مستخدمًا نفس األسئلة التي طرحتها على 
 .المجموعات

. التي تعملللدوائر الكهربائية ) في دفاترهم(أطلب من التالميذ أن يقوموا بوضع رسوم تخطيطية 
المنضدة تحت الدائرة، مستخدمين دوائر للقيام بذلك، اجعلهم يرسموا دوائرهم بالطبشور على سطح 

يمكنهم بعد ذلك نسخ هذه . آمصابيح، ومثلثات آبطاريات، وخطوط تجمع االثنين معًا آأسالك معدنية
أطلب إليهم أن يعنونوا األجزاء المختلفة من المخطط باستخدام آلمات . المخططات في دفاترهم
 .دة للدوائر الكهربائية الناجحة على اللوحقم برسم بعض المخططات العائ. يختارونها من اللوح

قم بتشجيعهم من خالل طرح األسئلة ليصلوا إلى ثالثة استنتاجات من خالل مخططات الدوائر 
 :الكهربائية

 لكي يضيء مصباح ما، يجب أن يكون هناك دائرة آهربائية آاملة؛  •

  .–والقطب + قطب الذين يمكن تعريفهما بال(يجب وصل األسالك إلى قطبي البطارية  •

 .  يتم وصل األسالك المعدنية بكل من طرفي الرنان أو المصباح•

 :إبدأ بطرح أسئلة مفتوحة؛ وإذا لم تتوفر األجوبة المنتظرة، قم بطرح األسئلة المحددة بجواب واحد

 ماذا تالحظ في جميع الدوائر الكهربائية الناجحة؟ س

 هل طرفي البطارية موصولين إلى الدائرة؟ س

 هل جانبي المصباح موصولين؟ س

يمكن إستخدام طريقة بديلة برسم عدد من الدوائر الكهربائية على اللوح، بعضها آامل، والبعض 
 ي المصابيح لن يضيء، ولماذا؟أأي المصابيح سيضيء و: اآلخر غير آامل، ثم اطرح السؤال التالي

  ملخّص للتالميذ

 .دائرة آهربائية آاملةلكي يضيء مصباح ما، يجب أن يكون هناك  •

+ لكي يضيء مصباح آهربائي ما، يجب وصل األسالك المعدنية بقطبي البطارية؛ القطب  •
 .–والقطب 

  .إلى آل من طرفي الرنان أو المصباحتوصل األسالك  •

 

 تعزیز معلومات الدرس
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