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علوم األرض والفضاء
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أُحفورتي ُدْميتي

مقدمة النشاط اإلثرائي:

تســاعدنا األحافيــر علــى الحصــول علــى معلومــات عــن هــذه الكائنــات ، وتُعــدُّ األســاس لفهــم 
ــي، ويغطــى  ــن الح ــوت الكائ ــا يم ــورة عندم ــون األحف ــة تك ــدأ عملي ــخ االرض ، وتب ــاء لتاري العلم
بالرواســب حيــث؛ تعمــل هــذه الرواســب علــى حفظهــا مــن عوامــل التحلــل والتــآكل، ممــا يــؤدي الــى 

حفــظ بعــض البقايــا آلالف الســنين. 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الكائنات الحية، الضغط، 	 
األحفورة.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم نموذًجا لتكّون األحافير. 	 

1
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيسي للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 10-9 تكون األحافير  علوم األرض والبيئة 
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اسم المشروع: أحفورتي دميتي
األدوات:

ستحتاج إلى: قطع معكرونة مختلفة الشكل، الصق، كأس زجاجي، ماء، زيت زيتون، عسل، 
كحول طبيّة، فورما الديهايد. 

إرشادات األمن والسالمة: التعامل بحذر مع الالصق، والمواد الكيميائية، ولبس القفازات.                     

خطوات المشروع:
1. تحديد كل شكل من المعكرونة، ليمثّل كائنًا حيًّا، مثل: َسَمكة، وردة، ورقة شجر، أمونيت.

ــة  2. تحضيــر المحاليــل وترقيمهــا بالصــق محلــول ملحــي )1(، زيــت الزيتــون )2( ، كحــول طبيّ
)3(، فورمــا الديهايــد )4(.

ــورة  ــون )2(، و أحف ــت الزيت ــوردة بزي ــورة ال ــي )1(، أحف ــول ملح ــمكة بمحل ــورة الس  3. وضــع أحف
ــد )4(. ــا الديهاي ــول فورم ــت بمحل ــورة األموني ــول )3(، وأحف ــول الكح ــجر بمحل ــة  الش ورق

مسائل حسابية 
وعمليات رياضية

تنسيق المجسم 
بألوان وأحجام 

المعكرونة

تصميم شكل 
األحفورة

تصميم نموذج  
لشكل أحفورة من 
اشكال مختلفة من 

المعكرونة.

ن األحافير تكوُّ

ُمفردات التعلُّم:
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

ما شروط تكون األحافير؟

1 - تحديد أنواع األحافير وشروط  تكّون كل نوع.
2 - يُنمذج تكون األحافير.

إجابات التدريب:
وجود هيكل صلب، والبعد عن األكسجين.

4. قــم بتغطيــة الكــؤوس الزجاجيــة بإحــكام، ووضعهــا فــي مــكان مغلــق، ومعتــم، مــاذا تالحــظ؟ أي 
الكائنــات بــدأت تتحلـّـل )تغيــر شــكله(؟ وأي الكائنــات لــم  تتحلـّـل  )لــم يتغيـّـر شــكله(؟

5. قــم بتغطيــة الكــؤوس بعــد تفريغهــا مــن المحلــول بطبقــات مختلفــة مــن الرمــل، والتربــة، 
والحصــى الصغيــرة )محــاكاة الرســوبيات التــي تتراكــم فــوق الكائنــات( هــذه الطبقــات تــؤدي إلــى 

ــن الحــي. ــوق الكائ ــط ف ــّون الحــرارة والضغ تك
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فّكر قبل أن ترمي

مقدمة النشاط اإلثرائي:

المــوارد الطبيعيــة مهمــة لحيــاة اإلنســان فــي جميــع مجــاالت الحيــاة ، يحتــاج الثــروة النباتيــة 
ــود بأنواعــه للصناعــة والتجــارة.  ــه، المعــادن والوق ــة لغذائ والحيواني

م العلمــي، والصناعــي زادت الحاجــة إلســتهالك المــوارد الطبيعيــة ، ومــع زيادة  مــع زيــادة التقــدُّ
عــدد الســكان أيًضــا ازدادت الحاجــة الســتهالك تلــك المــوارد الطبيعيــة خاصــة غيــر المتجــددة، وهنا 

البــد أن  نفكــر بطــرق وأســاليب  للمحافظــة علــى هــذه المــوارد، أو اســتبدالها بأخــرى .

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مكونات البيئة الحية، وغير الحية.	 

المواد األولية للصناعات.	 

نتاجات التعلُّم

أُعيد تدوير المواد للمحافظة على الموارد الطبيعية. 	 

2
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 إعادة التدوير العلم والتكنولوجيا 
والنشاط البشري
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اسم المشروع: فّكر قبل أن ترمي

األدوات:

ستحتاج إلى: تفل القهوة، عبوات بالستيكية، نبات، تربة، ماء.

 خطوات المشروع:
 1 - تجميع تفل القهوة. 

2 - زراعة النباتات بالعبوات البالستيكية.

3 - إضافة تفل القهوة إلى التربة )ألنه سماد عضوي(.

4 - ري النبات باستمرار. 

5 - المتابعة واالستفادة من تفل القهوة كسماد للنبات. 

إجراء حسابات 
لكميات المواد 

المستهلكة من قبل 
أفراد المجتمع

رسم لوحات فنية 
باستخدام األلوان 

لشعار إعادة التدوير 
وبوستر التوعية 

استخدام أساليب 
البحث المتطورة

تصميم المواد 
الُمراد إعادة 

تدويرها 

إعادة التدوير

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

السؤال األول:
ما فوائد استخدام تفل القهوة كسماد؟ 

السؤال الثاني:
اذكر أهمية واحدة إلعادة التدوير؟

1 - إعادة التدوير للمواد بشتى أنواعها؛ للحفاظ على الموارد. 
الطبيعية، ومن هذه المواد تفل القهوة كسماد للنبات.
2 - استخدام العبوات البالستيكية لزارعة النبات بها. 

إجابات التدريب:
ج1: إضافة المواد العضوية للتربة.

ج2: الحفاظ على الموارد الطبيعية.
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الصخور واالقتصاد المحلي  

مقدمة النشاط اإلثرائي:

يوجــد الكثيــر مــن الصخــور الناريــة فــي األردن بكميــات كبيــرة والتــي رافقــت حــدوث البراكيــن، 
ومــن أشــهرها المقذوفــات الصلبــة التــي تتكــون مــن الفتــات البركانــي والحصــى البركانــي والقنابــل 
أو الكتــل البركانيــة؛ ومــن هنــا جــاءت الفكــرة لالســتفادة مــن هــذه الصخــور )scoria( التــي تمتــاز 
بخفــة وزنهــا فــي الصناعــات الهندســية كصناعــة االســمنت؛ ممــا يشــكل مصــدر دخــل عــاٍل فــي 
ــي األردن، دون  ــرة ف ــرة بكث ــة فــي صناعــة اإلســمنت، والمتوف األردن نتيجــة وجــود المــادة األولي

اللجــوء الســتيرادها .

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

المعادن والصخور 	 
النارية.  

نتاجات  التعلّم

 أُوضح المقصود بالصخور النارية والمقذوفات الصلبة 	 

 أبحث في استخدامات الصخور النارية.                               	 

 أحّدد المناطق األكثر توفرا وللصخور النارية في األردن.	 

ف على التراكيب المعدنية الموجودة في الصخور النارية، وأهميتها.	   أَتعرَّ

3
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة 10-9

دراسة عينات من الصخور 
البركانية ومعرفة خصائصها، 
وكيفية االستفادة منها في شتى 

المجاالت.

علوم األرض والفضاء
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اسم المشروع: الصخور النارية واالقتصاد المحلي 

األدوات:

ســتحتاج إلــى: عينــات مــن الحجــر الُخفــاف وصخــر البازلــت، ســاليدات شــفافة لحجــر الخفــاف 
والبازلــت، دفتــر تســجيل مالحظــات 

خطوات المشروع:
1 - جمع معلومات عن الصخور النارية. 

2 - أخذ عينات من صخور نارية، وتف بركاني. 

3 - إجراء بعض الفحوصات المعدنية والهندسية والكيميائية على العيّنات. 

قياس الكميات 

نموذج لشكل 
البركان ونوعه 
بالوان جذابة 

 استخدام تقنية 
االستشعار عن 

بُْعد؛ لمعرفة وجود 
الصخور البركانية 

تصميم قوالب 
نموذجية لصناعة 

الطوب

الصخور النارية 
واالقتصاد المحلي  

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

السؤال األول:
َعّدد خصائص صخور التف البركاني.

السؤال الثاني:
ما هي أنواع اإلسمنت التي يمكن تصنيعها من التف البركاني 

)الحجر الخفاف(؟

1 - تحديد  خصائص الصخور البركانية.
2 - معرفة استخدامات الصخور النارية المختلفة.

3 - تحديد أهمية دراسة المواقع البركانية في األردن وإجراء 
الفحوصات الالزمه لصخورها. 

4 - معرفة أهمية الالزمة التف البركاني في صناعة اإلسمنت، 
ومدى انعكاس ذلك على اقتصاد البلد. 

إجابات التدريب:
ع األحجام  الطبيعية الموجودة  ج1: يتمتع الحجر الخفاف بخصائص كثيرة، مثل: تنوُّ

ع االلوان الطبيعية منه، وجوده بشكل طبيعي دون  منه والوزن النوعي المنخفض، وتنوَّ
الحاجة إلى عمليات تعدين ومقاومة الحرارة، وقدرته على امتصاص الماء والغازات. 

حة يحل محل الخام الحديد بنسبة )10-5(%  ج2: في صناعة اإلسمنت البورتلندي كمادة ُمصحِّ
من المادة االولية.

إنتاج اإلسمنت البورتلندي البوزوالنا كمادة مضاف بنسبة )15-20(% لمادة الكلنكر

إنتاج اإلسمنت البوزوالنا بإضافة )40(% لمادة الكلنكر.
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أنا راصد جوي

مقدمة النشاط اإلثرائي:
لقــد أصبحــت معرفــة أحــوال الطقــس أمــرا مهًمــا للجميــع، ســواًء داخــل المدينــة التــي نعيــش بهــا أم 
فــي المــدن المجــاورة، وحتــى فــي باقــي الــدول، فالعديــد مــن النشــاطات والقــرارات المهمــة تعتمــد علــى 
حالــة الطقــس والتــي تشــمل: )األمطــار، الريــاح، الرطوبــة، درجــة الحــرارة، وغيرهــا...(، وتعتبــر درجــة 
الحــرارة مــن أهــم المتغيــرات فــي حالــة الطقــس، والتــي يؤشــر ارتفاعهــا أو انخفاضهــا إلــى العديــد مــن 

المتغيــرات األخــرى.

4
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة  10 - 9 الطقس علوم األرض والفضاء

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الطقس.	 

نتاجات التعلُّم

أَصّمم أداة لقياس درجة الحرارة باستخدام  اللوحة اإللكترونية 	 
.)Microbit(  مايكروبت
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج / جهاز قياس درجة حرارة الجو

األدوات

ستحتاج إلى: لوحة اإللكترونية مايكروبت )Microbit( / سلك )USB( / جهاز حاسوب.

خطوات النموذج:
.)USB( قم بتوصيل المايكروبت بالكمبيوتر من خالل سلك  -

قم بفتح صفحة البرمجة الخاصة بالجهاز.  -
قم بكتابة البرنامج بطريقة السحب واإلفالت.  -

- قم بتجربة أداء جهاز قياس الحرارة في عدة أماكن.

استخدام األرقام السالبة 
والموجبة

التعرف على
 المتغيرات الرئيسة في 
حالة الطقس وأهمية 
معرفة درجة الحرارة

إنجاز تصميم بشكل 
هندسي جميل

الطقس

استخدام  اللوحة اإللكترونية 
)Microbit( مايكروبت
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ماذا تعلمت؟

تصميم أداة لقياس درجة الحرارة باستخدام اللوحة اإللكترونية 	 
  .)Microbit(  مايكروبت
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صخوري الجميلة في روزنامتي 

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــّكل  ــادن، وتُش ــن المع ــة م ــن، أو مجموع ــدن أو معدني ــن َمُع ــون م ــة تتك ــادة طبيعي ــر م الصخ
الوحــدات البنائيــة للقشــرة األرضيــة، وتضــم الصخــور الناريــة والرســوبية والمتحولــة والهــدف مــن 
هــذا النشــاط تصميــم رزنامــة تضــم عــدًدا مــن المعــادن والصخــور. بعــد عمــل األنشــطة  الفيزيائيــة 
ــد  ــي ق ــر الت ــوع الصخ ــا بن ــة، وربطه ــة والصالب ــون، والُحكاك ــم الل ــادن تض ــن المع ــة م لمجموع

ــه.  تحتوي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الصخر والمعدن 	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح  المقصود بالمعدن والصخر، والفرق بينهما.	 

أُميِّز بين المعادن المختلفة حسب صفاتها الفيزيائية.	 

أربط المعدن بالصخر المكون له.	 

أتعرف اسم الصخر )رسوبي، ناري، متحّول( اعتماًدا على المحتوى 	 
المعدني.

5
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10-9
عمل ُمجسَّم من الكرتون يضم 

المعادن والصخور ويربط 
بينهم 

علوم األرض والفضاء
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اسم المشروع: صخوري الجميلة في رزنامتي 

األدوات:

ســتحتاج إلــى: عينــات معدنيــة مرقمــة مــن1 - 6 )اباتيــت, جبــس، اورثوكليــز، كوارتــز، كالســيت، 
كورانــدوم(/ جــدول تمييــز المعــادن الشــهير / قطعــة زجاجيــة )لــوح زجاجي(/مفــك أو مســمار/ عبــوه خــل 
/ نظــارة / دفتــر مالحظــات / ســاليدات للصخور)الجرانيــت، الكوارتزيــت، الحجــر الجيــري( / كرتــون / 
الــوان / مقــص / عينــات صخريــة مــن )الجرانيــت، النايــس، الحجــر الجيــري(/ ظفــر اإلصبــع / مســمار.

 خطوات المشروع:
ــى  ــج عل ــن النتائ ــة(، وتدوي ــون، الُحكاكــة، الصالب ــادن )الل ــة للمع 1 - إجــراء الخصائــص الفيزيائي

ــر المالحظــات. دفت

2 - لبس النظارة؛ لوضع قطرات من الخل على سطح الصخر، ومالحظة ما سيحدث، وتدوين النتائج.

استخدام العمليات 
الحسابية

تصميم رزنامة 
من الكرتون 
بألوان جذابة 

استخدام أساليب 
البحث المتطورة

استخدام الصخور 
باألعمال الهندسية 

صخوري الجميلة في رزنامتي 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

السؤال األول:
 قارن بين المعادن والصخور.

السؤال الثاني:
ما أثر وضع قطرات من الخل على الصخور ؟

1 - يُّميز بين المعدن والصخر.
2 - يربط المعادن بالصخور، ويتعرف على أهميتها.

3 - يعرف دورة الصخور بالطبيعة.

إجابات التدريب:
1.الصخر يتكون من معدن، أو اثنين، أو مجموعة من المعادن، فصخرالجرانيت يتكون 

من معدن الكوارتز والبيوتايت واألورثوكليز، والصخر الجيري يتكون من الكالسيت، 
ق يظهر بشكل طبقات بسبب ترسيب المعادن عموديًا  وصخر النايس صخر متحول ُمتورِّ

على اتجاه الضغط المؤثر في الصخر اثناء تكوينه .

2.عند إضافة الخل للحجر الجيري يحدث تفاعل، وتظهر فقاعات على السطح الخارجي 
للصخر، ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون.

ــف  ــْس تصني ــابقة أِلُُس ــة الس ــن خــالل المعرف ــة بالصخــور الموجــودة م ــج الفيزيائي ــط النتائ 3 - رب
ــة.  الصخــور الثالث

ــن  ــد م ــكل؛ للتاك ــة ل ــادن المكّون ــة المع ــت؛ لمعرف ــن اإلنترن ــة م ــرائح االفتراضي ــاهدة الش 4 - مش
ــه.  ــة ل ــادن المكّون المع
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بالتدوير صديق للبيئة بتصير

مقدمة النشاط اإلثرائي:
إعــادة التدويــر عبــارة عــن جمــع المــواد الُمســتخَدمة، ثــّم تحويلهــا إلــى مــواد خــام، ثــّم إعــادة إنتاجهــا 
لتصبــح مــواد قابلــة لالســتهالك مجــدًدا، ويُمكــن أن يشــمل مفهــوم إعــادة التدويــر أيَّ شــيء قديــم يُمكــن 
اســتخدامه مــن جديــد، وبمعنــى آخــر هــو عمليــة يتــّم مــن خاللهــا االســتفادة مــن المــواد غيــر الصالحــة 
والتــي تُعــّد نفايــات، وإدخالهــا فــي عمليــات اإلنتــاج والتصنيــع الجديــدة. وتضــّم عمليــات التدويــر العديــد 
مــن المــواد الُمختلفــة كالحديــد والصلــب، والزجــاج، وعبــوات األلومنيــوم، والخشــب، والــورق وغيرهــا 
مــن المــواد؛ حيــث تســاهم عمليــة إعــادة تدويــر هــذه المــواد فــي تقليــل اســتنزاف العديــد مــن المــوارد مــن 

الطبيعــة.

6
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

30 دقيقة  8 - 7 إعادة التدوير العلم والتكنولوجيا والنشاط 
البشري

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

موارد البيئة.	 

إدارة الموارد الطبيعية.	 

نتاجات التعلُّم

أعرف مفهوم إعادة التدوير.	 

أستقصي عمليًا كيفية إعادة تدوير بعض المواد.	 

أُقّدر أهمية إعادة تدوير المواد في المحافظة على البيئة.	 



20

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: إعادة تصنيع البالستيك

األدوات:

ســتحتاج إلــى: عبــوة بالســتيكية وأغطيــة عبــوة بالســتيكية / خــاّلط كهربائــي / مايكروويــف / قالــب 
للتشــكيل إن وجــد.

خطوات المشروع:
يُقطع البالستيك إلى قطع صغيرة.  -

يُوضع بالخالط.  -
يُصهر من خالل المايكروويف.  -

يُوضع في قالب لتشكيله.  -
https://www.pinterest.com/pin/778982066768495846/

قياسات صحيحة، 
ودقيقة لقطعة 

البالستيك

اضافة الجانب الجمالي 
للمشاريع من خالل 

استخدام األلوان 
والعناصر الجمالية 

ليظهر المشروع بصورة 
جذابة 

استخدام ماتور صغير 
مصابيح وخامات مختلفة 

ودمجها بالتصميم 
ومراعاة الجانب الجمالي 

والهندسي.

استخدام شبكة اإلنترنت إعادة التدوير
للبحث واالستقصاء واستخدام 

الحاسوب وشاشة العرض 
لعرض الصور واألسئلة
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تدريب

أطرح األسئلة التالية:
أ. لماذا يُعدُّ البالستيك من المواد الخطرة على البيئة؟

ب. ما مراحل اعادة تدوير البالستيك؟
ج. ما الصناعات التي تنتج من البالستيك المعاد تدويره؟ 

إجابات التدريب:
أ. يتكــّون البالســتيك مــن بوليمــرات ذات جزيئــات بحجــم كبيــر، والبوليمــرات أساًســا مــن مشــتقات 
ــر مــن الســنوات؛  ــدد كبي ــات لع ــف البيئ ــي مختل ــى موجــودةً ف ــا، فتبق ــي يصعــب تحلله ــرول الت البت
ــي يســهل  ــوزن الخفيــف، والت ــل، كمــا أن البالســتيك مــن المــواد ذات ال ــا للتحل بســبب عــدم قابليته
تطايرهــا ونقلهــا مــن مــكان آلخــر بفعــل الريــاح أو المــاء، كمــا اليتــم وضعهــا عــادةً بمدافــن النفايات، 

والمحــارق، ويتــم التخلــص منهــا بطــرق غيــر صحيحــة عوًضــا عــن ذلــك.

ب. الفرز، تغيير الحجم، الفصل الجاف، الفصل الرطب، التركيب، التصنيع.

ــة،  ــف عــن المنتجــات األصليّ ــدة تختل ــر البالســتيك منتجــات جدي ــة إعــادة تدوي ــن عملي ــج م ج. تنت
ومنهــا: قطــع غيــار الســيارات، وأكيــاس التغليــف والتعبئــة، ومــواد أعمــال البنــاء، وكــرات التنــس 

ــاد، والمالبــس. المصنوعــة مــن اللب

ماذا تعلمت؟

معرفة مفهوم إعادة التدوير.	 
تقدير أهمية إعادة تدوير المواد في المحافظة على البيئة.	 
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بيئتك مسؤوليتك

 يُعــّرف التلــّوث أو التلــوث البيئــّي علــى أنّــه إضافــة أّي مــادة ســواء كانــت صلبــةً، أم ســائلةً، 
أم غازيــةً، أو أّي شــكل مــن أشــكال الطاقــة، كالحــرارة، أو الصــوت، أو النشــاط اإلشــعاعّي إلــى 
ــا يمكــن تبديــده، أو تخفيفــه، أو تحليلــه، أو تخزينــه، أو إعــادة  البيئــة، وذلــك بمعــّدل أســرع مّم
تدويــره ألّي شــكل غيــر ضــار. وقــد يســبّب التلــوث الضــرر للبيئــة والحيــاة البريّــة، وعــادةً مــا 
يؤثـّـر علــى صحــة اإلنســان، ومــن أنــواع التلــوث: تلــوث الهــواء، تلــوث المــاء، وتلــوث التربــة.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

30 دقيقة  6 - 4 ث التلوُّ بيئتك مسؤوليتك

7

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مكونات البيئة.	 

نتاجات التعلُّم

أعّرف مفهوم التلوث.	 

أستقصي أنواع ملوثات الماء والهواء والتربة عملياً.	 

أُصّمم أنشطة تهدف إلى الحفاظ على البيئة.	 

أقّدر أهمية المحافظة على مكونات البيئة.	 
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تفسير النتائج وتقديمها 
بصورة واضحة ذات 
معنى وتقدير الكميات

وضع تصاميم 
للمشاريع وتنفيذها بدقة 

واختبار فاعليتها 

إظهار التصاميم 
بصورة جذابة ومشوقة  

البحث واالستقصاء على التلوث
شبكة االنترنت باستخدام 

الحاسوب

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: فلتر لتنقية المياه

األدوات

ستحتاج إلى:   
مقــص / زجاجــة صــودا ســعة )2( لتــر / نصــف كــوب مــن الرمــل / نصــف كــوب مــن الكربــون النشــط/   
نصــف كــوب حصــى ناعــم/ نصــف كــوب صخــور أو حصــى أكبــر / كــوب مــاء / )1( ملعقــة صغيــرة 
مــن التــراب/ )1( ملعقــة صغيــرة مــن الزيــت / ملعقــة صغيــرة مــن البولســترين المســحوق / ميــاه جاريــة 

لغســيل الحصــى والرمــل.

إرشادات األمن والسالمة: المقص حاد. استعن بأحد والديك، أو المعلم لمساعدتك في قطع الزجاجة والغطاء.

خطوات النموذج:
- اقطع حوالي )2( بوصة من قاع زجاجة الصودا لعمل قمع.

-  اثقب فتحة في غطاء الزجاجة حتى يمر الماء من خالل المقص.
- اشطف كال النوعين من الحصى والرمل بالماء إلزالة أي شوائب.

- اآلن، قم بإعداد الفلتر الخاص بك. صب الفحم المنشط في القاع.
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- بعد ذلك، أضف الرمل، ثم الحصى الناعم، ثم الحصى الكبير، أو الصخور.
- امزج الماء المتسخ عن طريق مزج كوب من الماء مع األوساخ، والزيت. 

- تدوين مالحظات حول شكل الماء قبل التصفية.
- ضع الكأس تحت الزجاجة اللتقاط الماء.

- صب الماء برفق من خالل الُمرّشح.
- الحظ كيف تبدو المياه في الكأس بعد الترشيح.

تدريب

1. قارن بين المياه المفلترة وغير المفلترة.
2. لماذا من الضروري استخدام مواد متنوعة بالتصميم؟
3. هل الحظت ترتيب المواد؟ ما عالقة نوع المادة بنوع 

األوساخ الملتقطة؟

إجابات التدريب:
ج1: المياه المفلترة خالية من األوساخ والشوائب، بينما تحتوي المياه غير المفلترة على األوساخ.

ج2: حتى تلتقط األنواع المختلفة من األوساخ.
ج3: نعم، تترتب من األكبر حجًما إلى األصغر، حتى نستطيع التخلُّص من أنواع مختلفة من 

األوساخ العالقة في الماء

ماذا تعلمت؟

معرفة مفهوم التلوث.	 
استقصاء أنواع ملوثات الماء والهواء عمليًا.	 
تصميم أنشطة تهدف إلى الحفاظ على البيئة.	 
تقدير أهمية المحافظة على مكونات البيئة.	 
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 تلوث الماء/محاكاة ملوثات الماء

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــرى، ويشــمل:  ــة األُخ ــات الحي ــه اإلنســان والكائن ــش في ــذي يعي ــك الوســط ال ــا ذل ــة بأِنَّه تعــرف البيئ
ــي  ــرر ف ــن ألي ض ــاة، ويمك ــيات الحي ــن أساس ــا م ــه كل منهم ــا يحوي ــواء وم ــاء واله األرض والم
د البيئــات بأَِكملهــا، و يُعــدُّ المــاء مــن األساســيات التــي  أحدهــا أن يُحــدث سلســلة مــن األثيــرات يُهــدِّ
الغنــى عنهــا لجميــع الكائنــات الحيــة، وهــو ســائل شــفاف ينشــأ مــن ذرة أُكســجين وذرتــُي هيدروجيــن 
بصيغتــه الكيميائيــة المعروفــة. يُغطـّـي المــاء أجــزاًء كبيــرة مــن ســطح األرض، حيــث تُشــّكل المياه في 
المحيطــات نســبة )97.25(%، بينمــا تشــكل األنهــار الجليديــة واألغطيــة القطبيــة نســبة )2.05(%، 
مــع وجــوده بتــوازن فــي بُحيُــرات المــاء العــذب، واألنهــار، والميــاه الجوفيــة، وبســبب التزايــد فــي 
عــدد الســكان فــي العالــم زاد الطلــب علــى الميــاه النقيــة العذبــة؛ لــذا أصبــح هنــاك اهتمــام كبيــر فــي 
مجــال تنقيــة المــاء، وإعــادة تدويــره، وبــدأ االهتمــام المتزايــد فــي أســباب تلــوث الميــاه حــول العالــم.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

عناصر البيئة	 

التلوث	 

أسباب التلوث	 

نتاجات التعلُّم

أستقصي خصائص الماء الفيزيائية والكيميائية.	 

م نموذًجا يحاكي تلوث المياه السطحية؛ بسبب ُمخلّفات المصانع من 	  أُصمِّ
مواد من البيئة.

أتتبع تَغيُّر خصائص الماء، من خالل قراءة الَمَجسَّات؛ لقياس درجة 	 
الحموضة؛ لمعرفة مدى التغيُّر في خصائص الماء.

8
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

3 ساعات  10 - 9 ُملّوثات الماء علوم األرض و البيئة
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اسم المشروع: بركة مائية تقيس التلوث/ تلوث الماء

األدوات:
ــل بركــة  ســتحتاج إلــى: أدوات المشــروع مــع الصــور/ كرتونــة فارغــة / وعــاء بالســتيك يُمثّ
مســتطيل الشــكل / سنســور للرقــم الهيدروجينــي / جهــاز تتبــع / مــواد كيميائيــة مختلفــة / الصــق / 

قطعــة خشــب مســتوية / قطــع مــن خراطيــم الميــاه / كميــة مــن بعــض المنظفــات المنزليــة.

خطوات المشروع:
1 - وضع المياه داخل ُمجسَّم البالستيك.             2 - ربط المصنع )الكرتونة( ببركة الماء. 

3 - تركيب سنسور للرقم الهيدروجيني وللتلوث.    4 - قياس درجة الحموضة قبل إضافة الملوثات.
5 - قياس درجة الحموضة بعد إضافة المواد.

6 - عمل مقارنة في الخصائص؛ لتقدير خطورة تلوث المياه.

النسب المئوية 
والرسوم البيانية

التصميم بلمسة 
جمالية

الرسوم الهندسية 
والتصاميم لتقليل 

أثر الُملّوثات

األجهزة المتوفرة 
لقياس الُملّوثات.

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

ُملّوثات الماء
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تدريب

ماذا تعلمت؟

السؤال األول:
ما مصدر األمالح في المياه الصالحة للشرب؟

السؤال الثاني:
ما أشدُّ ملوثات المياه خطورة؟ علّل ذلك.

1 - معرفة العناصر الُمهّمة للبيئة.
ث الماء. 2 - مفهوم تَلوُّ

ث الماء. 3 - تحديد ُمسبِّبات تَلوُّ
4 - آلية قراءة جهاز قياس درجة الحموضة في الماء.

إجابات التدريب:
ج1: مصدر األمالح في المياه هو التربة الناتجة عن تجوية صخور القشرة األرضية 

وصخور الخّزان الجوفي نتيجة إذابة مياه األمطار األمالح الموجودة داخلها.

ج2: الُمنظفات المنزلية، النفط الخام، العناصر الفلزية، الُمبيدات الحشرية.
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الصخور والفضاء

مقدمة النشاط اإلثرائي

 ظاهــرة الشــهب والنيــازك مــن الظواهــر التــي تَحــُدث فــي النظــام الشمســي، فتحــدث ظاهــرة 
الشــهب نتيجــة دخــول أجســام صخريــة معدنيــة صغيــرة الحجــم للغــالف الجــوي لــأرض، وتحتــك 
فيــه؛ فتضمحــل مادتهــا كاملــةً بالفضــاء، فتظهــر بشــكل وميــض مضــيء بالســماء. بينمــا النيــازك 
تحــدث إذا كانــت المــادة التــي دخلــت الغــالف الجــوي كبيــرة الحجــم، فــال يحــدث لهــا اضمحــالل 
ــن خــالل األبحــاث  ــة. وم ــة نيزكي ــا فوه ــى األرض محدثًّ ــا عل ــل بالفضــاء، فيســقط جــزء منه كام
ــْن أنَّ هنــاك عالقــة  والتجــارب وأخــذ عينــات صخريــة مــن منطقــة اصطــدام النيــزك بــاألرض تُبيّ
بيــن صخــور القشــرة األرضيــة وُمكّونــات النيــزك، وهــذا يأخذنــا إلــى أنَّ القطــع الصخريــة الســابحة 
ــا أيًضــا إلــى أنــه  فــي الفضــاء جــاءت مــن أحــد الكواكــب فــي  هــذا النظــام الشمســي، وهــذا يقودن

يمكــن أن يكــون أحــد هــذه الكواكــب لــه ظــروف مشــابهة  لكوكبنــا األرض.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الفضاء والمركبات 	 
الفضائية.  

نتاجات التعلُّم

أصف النظام الشمسي ومكوناته. 	 

أُحّدد موقع االرض في هذا النظام. 	 

أفّرق بين  كل من الشهب والنيزك. 	 

أُفّكر في العالقة بين الفضاء واألرض. 	 

9
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 10 - 9
الشهب والنيازك ومكوناتهما 

الصخرية، والتشابه بينهما 
وبين صخور األرض.

علوم األرض والفضاء
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اسم المشروع: الصخور و الفضاء 

األدوات:

ستحتاج إلى: عيّنات من الصخور المتنوعة )الجرانيت، البازلت، الريوليت، الجيري(

/ )ساليدات للمحتوى المعدني لها(

خطوات المشروع:
1 - دراسة الساليدات الشفافة التي تحتوي الُمكّونات المعدنية للصخور. 

2 - كتابة المعادن التي تحوي أنواع الصخور.

3 - جمع المعلومات عن المكونات المعدنية للنيازك والصخور النيزكية.  

 .SolidWorks  4 -التفكير في تصميم إبداعي مركبة فضائية باستخدام برنامج

استخدام 
قوانين الحجوم 
والمساحة بين 

األرض والفضاء 

التناسق 
والجمال في 

التصميم

تصميم مركبة  
فضائية 

استخدام تقنيات 
البحث المتطورة

الشهب والنيازك 
ومكوناتهما الصخرية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

 فّكر في المذنبات، وُمكّوناتها، وبماذا تختلف عن الكواكب؟ 
وهل تحتوي قطع صخرية في تركيبها؟

١-  معرفة المكونات المعدنية للقطع النيزكية. 

٢- ربط صخور األرض مع صخور الفضاء. 

٣ - محاولة ربط نشأة األرض بالفضاء.

٤- استقصاء أن المكونات الصخرية السابحة في الفضاء يُمكن 
أن تكون من كوكب شبيه باألرض، ويقع بالنظام الشمسي.

إجابات التدريب
المذنبات: هي أجرام سماوية مكّونة من النواة، والهالة والذنب، وتختلف عن الكواكب 

في شدة استطالتها. نعم تتكون النواة للمذنب من مواد من الجليد والصخر.
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غزو الفضاء

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ات وحــدة البنــاء األساســية فــي الكــون،  يَتكــّون النظــام الشمســي مــن عــدة مجــرات، وتُعــدُّ المجــرَّ
وأشــهرها مجــرة درب التبانــة التــي تضــم النظــام الشمســي الــذي يتكــون مــن: )الشــمس، عطــارد، 

الزهــرة، األرض، المريــخ، المشــتري، زحــل، أورانــوس، ونبتــون(.
ــك  ــية، وذل ــة الشمس ــل المجموع ر وتخيُّ ــوُّ ــى تص ــم عل ــة قدراتك ــى تنمي ــاط إل ــدف النش ويه
باســتخدام برامــج التصميــم ثالثيــة األبعــاد، وطباعــة نمــاذج للكواكــب واألقمــار الصناعيــة 

ــم. ــي لديك ــل الفراغ ــارات التخيُّ ــي مه ــا يُنّم ــة؛ مم ــات الفضائي والمركب

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الفضاء والمركبات 	 
الفضائية.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم نماذًجا للمجموعة الشمسية واألقمار الصناعية والمركبات الفضائية 	 
باستخدام أحد برامج التصميم ثالثي األبعاد. 

أطبع النماذج باستخدام طابعة ثالثية األبعاد.	 

10
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

3 ساعات 8-7 النظام الشمسي ومكوناته علوم األرض والفضاء
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اسم المشروع: غزو الفضاء

األدوات:

ستحتاج إلى: برنامج )SolidWorks( / طابعة ثالثية األبعاد / مجموعة ألوان.

خطوات المشروع:

1 - قـُـْم بتصميــم النمــوذج باســتخدام برنامــج )SolidWorks(. بعــد تحديــد القياســات، ونــوع الشــكل 
)كــروي، مكعــب، ..... الــخ(.

2 - تَأكَّد من مطابقة التصميم للشكل الحقيقي، ثم تحويله إلى فورمات الطباعة.
3 - انقل الفورمات إلى الطابعة، واختر نوع المادة، والبدء بالطباعة.

4 - يُمكنك أن تقوم بتلوين النماذج؛ لتحاكي الشكل الحقيقي.
5 - قم بتجميع النماذج بأي طريقة؛ لتحصل على المجموعة الشمسية بشكل ُمَجسَّم.

استخدام القوانين 
الرياضية المختلفة

استخدام األلوان 
وأدوات فنية 

مختلفة

استخدام قوانين 
الهندسة واألشكال 

الهندسية

استخدام تقنيات التصميم 
والطباعة ثالثية األبعاد

النظام الشمسي 
ومكوناته

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

أكمل الجدول اآلتي

1 - تصميم نماذج للمجموعة الشمسية واألقمار الصناعية 
والمركبات فضائية باستخدام أحد برامج التصميم ثالثي األبعاد.

 2 - طباعة النماذج باستخدام طابعة ثالثية األبعاد.

النموذج النهائي التلوين الطباعة استخدام البرنامج الطباعة
5اسم الطالب 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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محطة الطقس

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــوّي  ــالف الج ــة الغ ــي طبق ــُدث ف ــي تَح ــات الّت ــن التقلُّب ــة ع ــة النّاتِج ــة الجويّ ــو الحال ــس ه الطق
ــن  ــرة م ــرة قصي ــاء فت ــك أثن ــون ذل ــفير، ويك ــة التّروبوس ــي طبق ــطح األرض، وه ــن س ــة م القريب
ــة الجــّو مــن حيــث درجــة الحــرارة، ونِســبة الّرطوبــة،  ــه حال الوقــت، ويُمِكــن تعريــف الطقــس بِأنّ
والّضغــط الجــوّي فيــه، باإلضافــة إلــى الّريــاح والتّكاثــف، وذلــك فــي فتــرة زمنيـّـة ُمعيّنــة قــد تكــون 
يوًمــا أو ِعــّدة أيـّـام، ومعرفــة حالــة الطّقــس اليوميـّـة عــن طريــق التّوقُّعــات الجويـّـة يُفيــد فــي معرفــة 
ــى  ــاح عل ــر الّري ــدى تأثي ــارات، وم ــئ والَمط ــة الَموان ــة حال ــا، ومعرف ــب ارتداؤه ــس الواِج المالبِ

ــل الجــوّي والبحــرّي. حــركات النّق

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مفهوم درجة الحرارة.	 

دورة الماء في الطبيعة.	 

تحّوالت المادة.	 

نتاجات التعلُّم

أُصّمم أجهزة بسيطة لرصد التغيُّرات الجوية، وحالة الطقس.	 

11
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة 6-4 عناصر الطقس علوم األرض والفضاء
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اسم المشروع: محطة الطقس / ريشة الرياح

األدوات:

ستحتاج إلى: ورقة واحدة من الورق المقوى / قلم رصاص كامل الحجم مع ممحاة كاملة / 
قلم تخطيط / َدبُّوس مستقيم أو َدبُّوس بشكل T / زوج واحد من المقصات / قطعة صغيرة من 

الصلصال / الغراء )يعمل الغراء الساخن بشكل أفضل(  / قطعة من الورق المقوى )على األقل 
12 × 12 بوصة( / قشة بالستيكية واحدة، غير قابلة لالنحناء / بوصلة.

 خطوات المشروع:

1 - ادفع الدبوس من خالل مركز القشة.

د من أن القشة لديها مساحة كافية للدوران. 2 -  أدخل قلم الرصاص في الممحاة، مع التأَكُّ

قوانين الحجوم 
ووحدات القياس 

المختلفة

التصميم وإخراج 
العمل بصورة فنية 

ُمتقنة

استقصاء المعلومات 
من المواقع 

صة: مثل  الُمتخصِّ
وكالة ناسا

عمل ُمخطَّطات 
وتنفيذها بشكل 

هندسي  يراعي      
الجوانب الرياضية 

والعلمية والفنية

عناصر الطقس

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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3 -  علــى قطعــة مــن الــورق المقــوى، ارســم شــكل ســهم، يمكنــك إنشــاء العديــد مــن أشــكال 
األســهم الختبــار الشــكل الــذي يعمــل بشــكل أفضــل فــي الريــاح. 

4 - لكل تصميم سهم، قم بقص شكلين للسهم متطابقين من البطاقات.

5 -  الصــق مجموعــة واحــدة مــن أشــكال األســهم علــى جوانــب القــش، بحيــث يكــون الدبــوس 
المســتقيم بين األشــكال.

6 - اســتخدم قطعــة صغيــرة مــن الصلصــال؛ لتأميــن قلــم الرصــاص علــى قطعــة مــن الــورق 
الُمقــّوى المســطح.

ــم  ــتضع قل ــك س ــب، فإن ــن الخش ــة م ــى قطع ــر عل ــه يظه ــن أن ــم م ــى الرغ ــة: عل  )مالحظ
ــك(. ــن ذل ــدالً م ــوى ب ــورق المق ــى ال ــاص عل الرص

طريقة االستخدام:

• استخدم البوصلة لمعرفة اتجاه الشمال. 

• ثُمَّ ضع عالمة على هذا االتجاه على الورق المقوى.

• دع ريشة الرياح تهب في مهب الرياح. الحظ االتجاه الذي تشير إليه ريشة الرياح.

• إذا كان طــرف ســهم ريشــة الريــاح ضيقـًـا بمــا يكفــي والعــرض واســًعا بمــا يكفــي، فينبغــي 
أن تُشــير ريشــة الريــح إلــى اتجــاه الريــاح.

• إذا كانت ريشة الريح ال تعطي نتائج جيدة، فحاول تصميم شكل سهم آخر.

• استخدم ريشة الرياح الخاصة بك لمراقبة اتجاه الرياح على مدى فترة من الزمن.
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تدريب

ماذا تعلمت؟

السؤال األول:
ما الجهاُز المستخدم في قياس الضغط الجوي، ودرجة الحرارة؟

السؤال الثاني:
هل توضع المحطة على األرض مباشرة؟

بناء محطة لقياس عناصر الطقس بأدوات بسيطة 

إجابات التدريب
ج1: الضغط الجوي - الباروميتر، درجة الحرارة – الثيرموميتر 

ج2: يجب وضع المحطة على بُعد اليقل عن متر واحٍد عن األرض، للسماح بحركة الهواء 
حول المحطة؛ حتى يُسّجل ميزان الحرارة )الحرارة الفعلية( للهواء دون تأثير انعكاس 

الحرارة من األرض، وتسخينها للهواء القريب منها.
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علوم الحياة
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الجهاز الهضمي/ احزر من أنا ؟

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــوم الجهــاز  ــم و تنتهــي بفتحــة الشــرج، ويق ــدأ بالف ــة متعرجــة تب ــاة طويل الجهــاز الهضمــي: قن
الهضمــي بتحويــل جزيئــات الغــذاء الكبيــرة إلــى جزيئــات أصغر قابلــة لالمتصاص، ويتكــون الجهاز 
الهضمــي مــن الغــدد الملحقــة )إلفرازمــواد للهضــم الكيميائــي(: والقنــاة الهضميــة العضليــة عبــارة 
عــن جهــاز مكــّون مــن عــدة أعضــاء )لــكل عضــو وظيفتــه الخاصــة(، حيــث تقــوم بتلقــي الطعــام 
الــذي يتــم هضمــه، وتحويلــه لمــواد أوليــة بســيطة يُســهِّل علــى الجســم امتصاصهــا واالســتفادة منهــا 
فــي النمــو، والحصــول علــى الطاقــة وتعويــض الخاليــا التالفــة، ثــم يتــم طــرد الفََضــالت المتبقيّــة. 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أنسجة جسم اإلنسان.	 

طُرق النقل للمواد بين الخاليا 	 
واألنسجة.

نتاجات التعلُّم

أُحّدد أجزاء الجهاز الهضمي من خالل وظيفة الجزء.	 

أُصّمم نموذج أصف فيه تركيب أعضاء الجهاز الهضمي.	 

1

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة  10 - 9 تركيب الجهاز الهضمي علوم الحياة
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اسم النموذج: الجهاز الهضمي

األدوات

ستحتاج إلى: ورق مقوى أبيض أو ملون / أقالم تلوين / مقص / الصق ورقي / هواتف ذكية / 
أقالم رصاص 

 خطوات النموذج:
- قــم برســم كل عضــو مــن أعضــاء الجهــاز الهضمــي )مــع مراعــاة معيــار اختــالف الحجــوم بيــن 

األعضــاء(، وتلوينهــا.

- قم بقص كل جزء بشكل متناسق، ومناسب.

- بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي ، قُم باستقصاء وظيفة كل جزء و كتابة ذلك خلف الرسم.

- ناقش زمالَءك بوظائف األعضاء .

الفروق المعيارية 
لحجوم األعضاء، 
ومقارنتها بحجمها 

الطبيعي

رسم العضو بشكل 
فني

مواد من البيئة 
QR Code

تركيب األعضاء 
بشكل متناسق

الجهاز الهضمي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

السؤال األول:
تتبع تسلسل القناة الهضمية :

الفم.،.......، .........، المعدة ،.........،........، فتحة الشرج
السؤال الثاني:

ما اسم العضو من خالل وظيفته:

إجابات التدريب
ج1: اإلجابات بالتسلسل:

البلعوم، المريء، األمعاء الدقيقة، األمعاء الغليظة.

ج2: اإلجابات بالتسلسل:

أ - المعدة

ب - األمعاء الغليظة

ــا )االســتعانة بالكتــاب المدرســي،  - قــم بتركيــب األعضــاء، بحيــث تُشــكِّل تصميًمــا منظًمــا، ومنطقيً
أو صــور إنترنــت(.

- قــم بتصويــر النمــوذج، واالحتفــاظ بالصــورة فيمــا بعــد؛ لمشــاركتها عبــر مجموعــة الواتــس مــع 
ــي المجموعــات. المعلمــة و باق

- اســتعد للجــزء الثانــي مــن النشــاط )لعبــة إحــزر مــن أنــا؟(، وعمــل نمــوذج عــام لــكل المجموعــات 
علــى الســبورة.

أ - كيس عضلي مرن يتم هضم الطعام البروتيني فيه. 
ب - قناة طويلة يتم من خاللها إعادة امتصاص الماء.
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ماذا تعلمت؟

1 - معرفة الوظيفة الرئيسة للجهاز الهضمي.

2 - معرفة وظيفة كل عضو من أعضاء للجهاز الهضمي في 
مراحل الهضم.

ل إلى اسم العضو من خالل وظيفته. 3 - التوصُّ

4 - معرفة أعضاء الجهاز الهضمي بالترتيب.

.QR Code 5 -استخدام تطبيق
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المضادات الحيوية/ طبيبُنا الصغير

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــا موجــودة فــي معظم المواطــن علــى هــذا الكوكــب، كمــا أنهــا تســتوطن التربــة  البكتيري
والمــاء وينابيــع الميــاه الحــارة والحمضيــة والكبريتيــة، واألجــزاء العميقــة مــن القشــرة 
األرضيــة. ولكــن يتأثــر نموهــا بالعديــد مــن العوامــل إذ يتــم قيــاس النمــو بالمقارنــة بيــن عــدد 

ــة. ــا الميت ــدة مــع عــدد الخالي ــا الجدي الخالي
ومــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي نمــو البكتيريــا: المــاء، األكســجين، ودرجــة الحموضــة 

ودرجــة الحــرارة، والمضــادات الحيويــة.
- كيف يتأثر نمو البكتيريا بالمضادات الحيوية؟ وكيف نعرف درجة تأثُّرها به؟

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الخصائص العامة 	 
للبكتيريا

نتاجات التعلُّم

أُبيّن أهمية  المضادات الحيوية في نمو البكتيريا باستخدام طريقة علمية.	 

أبحث عن مضادات حيوية، وتأثير كل منها على نمو نوع ُمحدَّد من 	 
البكتيريا.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

1 ساعة و نصف  10 - 9 العوامل المؤثرة في نمو 
البكتيريا/ المضادات الحيوية علوم الحياة

2
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اسم المشروع: طريقة علمية الستقصاء تأثير نوع المضادات الحيوية على نمو 
البكتيريا/ طبيبُنا الصغير

األدوات

ستحتاج إلى: مسطرة / صحن غذائي ينمو فيه نوع البكتيريا مع أنواع المضادات الحيوية / 
دفتر مالحظات لتسجيل النتائج.

خطوات المشروع:

ــن المضــادات  ــاف م ــع أصن ــا م ــواع البكتيري ــن أن ــوع م ــه ن ــو في ــي ينم ــر صحــن غذائ 1 - تحضي
ــة. الحيوي

2 - استخدام المسطرة؛ لقياس نصف قطر دائرة عدم النمو حول المضاد الحيوي. 

قياس مستوى نمو 
البكتيريا

جمالية الصور 
والتنسيق

استخالص 
المضادات الحيوية 

بأجهزة مخبرية

الُمضادات الحيوية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

أدوات قياس مختلفة 
وتطبيقات الهواتف الذكية 

ومستندات جوجل
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3 - مقارنــة أنصــاف األقطــار فكلمــا كان تأثيــر المضــاد الحيــوي قويـًّـا علــى عــدم النمــو ازداد نصــف 
قطــر الدائــرة لعــدم النمــو حولــه.

4 - اختيــار المضــاد الحيــوي األقــوى تأثيــًرا نظــًرا الزديــاد نصــف قطــر عــدم النمــو )أو قطــر دائــرة 
ــدم النمو(. ع

تدريب

ماذا تعلمت؟

 أذكرالمضاد الحيوي المناسب بناء على المعطيات في الجدول: 

1 - معرفة عوامل مهمة تُؤثّر في نمو البكتيريا وعملياتها
 الحيوية.

2 - توضيح تأثير المضادات الحيوية على نمو البكتيريا، وتكاثرها.

3 - تحديد طريقة علمية لقياس مدى تأثير المضاد الحيوي على البكتيريا.
4 - أهمية عدم االستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب.

إجابات التدريب

المضاد المناسب هو: األكبر نصف قطر عدم نمو حول المضاد الحيوي، وبالتالي سيكون 
األقوى المضاد األقوى هو المضاد رقم )1(.

نصف قطر عدم النمو المضاد الحيوي
2,5 ملم مضاد 1
1 ملم مضاد 2

1,5 ملم مضاد 3
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عيادتك بيتك

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــة  ــّزود الجســم بالعناصــر الغذائي ــاج أجســامنا إلــى مجموعــة ُمتنّوعــة مــن األطعمــة التــي تُ تحت
الالزمــة للمحافظــة علــى صحتــه، وتزويــده بالطاقــة، وتشــمل هــذه العناصــر الكربوهيــدرات، 
والبروتينــات، والدهــون، باإلضافــة إلــى المعــادن، والفيتامينــات، والمــاء. ويســاعد اتبـّـاع نظــام غذائي 
صحــي علــى الوقايــة مــن اإلصابــة بســوء التغذيــة بمختلــف أشــكالها، كمــا يســاعد علــى الوقايــة مــن 

بعــض األمــراض مثــل أمــراض القلــب، والســكري، والســرطان.

إّن التبــاع نظــام غذائــي صحــي أهميــة كبيــرة تعــود علــى جميــع أجــزاء الجســم بالفائــدة؛ فهــو 
يســانده فــي أداء وظائفــه المختلفــة، ويســاعد علــى حمايــة الخاليــا مــن األضــرار البيئيــة، وإصــالح 
ــة، ويقــوم بتعزيــز عمــل  ــاء األنســجة المصاب ــى إعــادة بن التالــف منهــا؛ حيــث يســاعد البروتيــن عل
جهــاز المناعــة، فــي حيــن تُوفّــر الكربوهيــدرات والدهــون الطاقــة الالزمــة للجســم، وتدخــل كل مــن 

الفيتامينــات والمعــادن فــي عمليــات الجســم المختلفــة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

	 الغذاء، وأثره على النمو.

نتاجات التعلُّم

1 - أتَّبِع  بعض العادات الغذائية السليمة للمحافظة على 
صحتي.

2 - أربط بين الغذاء الصحي والوقاية من بعض األمراض.
3 - أُميّز بين العادات الغذائية السليمة، وغير السليمة.

3
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

30 دقيقة  10 - 9 الغذاء الصحي علوم الحياة
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اسم المشروع: حساب كمية الدهون في طعامك
األدوات

ستحتاج إلى: مطرقة / أنواع مختلفة من األطعمة )المكسرات، رقائق البطاطا، شوكوالتة(
أسيتون / سطح نظيف.
 خطوات المشروع:

1 - استخدام مطرقة؛ لسحق األطعمة.
2 - نقع عينات الطعام في األسيتون، لسحب الدهون )استخالص المذيبات(.
3 -  انتظار المذيب )األسيتون( حتى يتبخر تارًكا وراءه الدهون في الكأس.

مالحظة:
- يقوم الطلبة بقياس ومراقبة األطعمة والدهون المستخلصة في جميع مراحل المشروع.

قد تكون بعض الدهون التي تم جمعها سائلة، وبعضها قد يكون صلبةً.

حساب الكميات 
وتمثيل البيانات 

إحصائيا

إضافة الناحية 
الجمالية والفنية 

إلخراجه بصورة 
جذابة

إنتاج فيديو

عمل تصاميم 
لهرم غذائي 

باستخدام موارد 
من البيئة

الغذاء الصحي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

السؤال األول:
ما األطعمةُ األكثُر احتواًء على الدهون؟

السؤال الثاني:

كما الحظت أن بعض الدهون سائلة وبعضها صلبة، هل هذا 
يُْحدث فرقًا في كيفية استخدام الجسم للدهون؟ 

إجابات التدريب

ج1: رقائق البطاطا.
ج2: نعم

رة للجسم، بينما تحتوي المكسرات على  لة الُمضَّ ج3: رقائق البطاطا تعتبر من الدهون الُمتحوِّ
دهون أُحادية غير ُمشبعة ُمفيدة للجسم، وتحتوي الشوكوالتة على دهون ُمشبعة، ويجب تناول 

كميات صغيرة منها، ويمكن استخدام الشوكوالتة الداكنة لتقليل نسبة الدهون.
ج4: تُْعتبر معظم الدهون الجيدة سائلة في درجة حرارة الغرفِة، إال أنّها تتحول إلى الحالة 

الصلبة في الجو البارد؛ حيُث تُعتبر هذه الدهون جيدة لصحة القلب؛ لذا يَنصح الخبراء 
بتناولها بدالً من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة، ويمكن الحصول عليها من 

المكسرات، واألسماك، والخضراوات.
ج5: المكسرات.

السؤال الثالث:

ما نوع الدهون التي يتم جمعها من رقائق البطاطا مقارنة بالمكسرات أو الشوكوالتة؟
السؤال الرابع:

ما أنواع الدهون األكثر صحة لأكل، ولماذا؟ 
السؤال الخامس:

عندما يتعلق األمر بالقيمة الغذائية، أيُّ األطعمة التي تم اختبارها تحتوي على 
الدهون الصحية؟
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ماذا تعلمت؟

1 - أثراتباع  بعض العادات الغذائية السليمة على الصحة.
2 - العالقة بين الغذاء الصحي والوقاية من بعض األمراض.

3 - تمييز العادات الغذائية السليمة وغير السليمة.       
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الجهاز اإلخراجي/كيف تعمل كليتي؟

مقدمة النشاط اإلثرائي:

إّن خاليــا الجســم فــي حالــة مســتمرة مــن عمليــات البنــاء والهــدم )عمليــات األيــض(، وينتــج عــن 
هــذه العمليــات الحيويــة فضــالٍت يجــب علــى الجســم التخلُّــص منهــا؛ ألّن بقاءهــا و تراكمهــا يؤديــان 
إلــى خلــل فــي الوظائــف التــي تؤديهــا خاليــا الجســم و أجهزتــه، وبالتالــي تهديــد لحيــاة االنســان، وقــد 
عرفــت ســابقا أنَّ الجهــاز البولــي هــو مجموعــة مــن األعضــاء، إذ يقــوم بالتخلــص مــن الفضــالت 
النيتروجينيــة الســامة بتكويــن البــول، ويوجــد هــذا الجهــاز فــي التجويــف الظهــري خلــف األمعــاء، 
ويتكــون مــن الكليتيــن والحالبيــن والمثانــة البوليــة، وأنَّ الوحــدة الوظيفيــة فــي الكليــة هــي النفرونــات 

)الوحــدات األنبوبيــة الكلويــة )يوجــد مــا يقــارب مليــون وحــدة أنبوبيــة كلويــة فــي كل كليــة(.

 فكيف تقوم الكليّة بوظيفتها؟

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أجهزة جسم اإلنسان.	 

طرق نقل المواد بين األنسجة 	 
والخاليا.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم نموذًجا من مواد البيئة يحاكي تركيب الوحدات األنبوبية 	 
الكلوية.

أتتبع جميع مراحل تكوين البول، من خالل تنفيذ خطوات 	 
تجربة تكوين البول .

4
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

2 ساعة  10 - 9 محاكاة تركيب وعمل الوحدات 
األنبوبية الكلوية علوم الحياة
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اسم النموذج: نموذج يحاكي تركيب الوحدات االنبوبية الكلوية/ كيف تعمل كليتي؟

األدوات:

نشاط )1(: محاكاة تركيب الوحدة األنبوبية الكلوية.

ستحتاج إلى: فلتربفتحات واسعة / صحون بالستيك / أنبوب بالستيك / الصق بالستيكي 
/مقص / قلم تخطيط / هواتف ذكية.

نشاط )2(: تجربة محاكاة مراحل تكوين البول.

ستحتاج إلى: مجموعة من الخرز مختلفة األحجام واأللوان )حبات مسبحة( / زجاجة ماء 
/ قطارة / ملعقة / ورق مقوى / أقالم / جدول الستقصاء نوع المواد، والخرز الذي يمثله

ماء ملون )ماء + صبغات طعام أصفر(.

قياسات لحجم 
الفتحات للغربال 

وحجوم المواد

جمال ودقة 
التصميم

 مواد من البيئة 
واستخدام الوسائط 

المتعددة

تصميم ُمجسَّم 
يحاكي تركيب 

النفرون

الجهاز اإلخراجي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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 خطوات النموذج:
نشاط )1(: محاكاة تركيب الوحدة األنبوبية الكلوية

1 - نقوم برسم تخطيط للنموذج وفقًا للمعطيات الموجودة، من حيث معايير التقييم للنموذج.

2 - قص أسفل الكأس البالستيكي.

3 - ثُقب طرف االنبوب البالستيكي، بحيث يتم إدخال الكأس في الثقب.

4 - إلصاق أنبوب آخر في الطرف المقابل لأنبوب.

5 - وضع الفلتر فوق الكأس.

6 - وضع كأس آخر في نهاية األنبوب البالستيكي الثاني.

 نشاط )2(: تجربة محاكاة مراحل تكوين البول.

1 - كل مجموعــة تلصــق البطاقــات، كل بطاقــة تتضمــن مرحلــة مــن المراحــل واســم الجزء المســؤول 
عــن المرحلة. 

2 - تمثيــل كل نــوع مــن الخــرز مــادة موجــودة فــي الــدم )مراعــاة األكبــر حجًمــا والتــي ال تمــر مــن 
الفلتــر هــي كريــات الــدم البيضــاء والحمــراء والبروتينــات(

3 - يتــم اختيــار ثالثــة أنــواع مــن الخــرز ال تمــر خــالل الفلتر)لــون أبيــض كبيــر، لــون أحمــر أقــل 
حجًمــا، و لــون آخــر أقــل بقليــل(.

4 - أما باقي حبات الخرز كلها تمر من الفلتر.

5 - حساب حجم الماء قبل استخدامه )مثاًل 500 مل(

6 - وضع كل الخرز بجميع أحجامه في كأس ماء.

7 - سكب الماء فوق فلتر النموذج : ستمرُّ أنواع الخرز جميعها، عدا الخرز الكبير.

ــاط  ــوم بالنق ــل الموصــول نق ــوب الطوي ــر، ومــروره مــن األنب ــد مــرور الخــرز مــن الفلت 8 - عن
ــات الخــرز )ليــس كلهــا(. بعــض حب

9 - نسحب بالقطارة القليل من الماء، خالل مروره في كل جزء من األجزاء.

10 - بقطارة أخرى نضيف القليل من ماء ملّون )كمية قليلة جًدا(.
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تدريب

ماذا تعلمت؟

اكمل الجدول التالي:

1 - معرفة أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية بالترتيب.
2 - معرفة وظيفة كل جزء من أجزاء النفرون في مراحل 

تكوين البول.
3 - تحديد مراحل تكوين البول بما يتضمنه من مواد، واتجاه 

نقله.

إجابات التدريب:

اتجاه النقل المادة مكان حدوثها  المرحلة
الترشيح

إعادة االمتصاص
اإلفراز األنبوبي

اتجاه النقل المادة مكان حدوثها  المرحلة

من الدم إلى الكبة
كل المواد ترشح إلى الكبة 
ماعدا كريات الدم البيضاء 
والحمراء وبروتينات الدم

الكبة الترشيح

من الوحدة األنبوبية إلى 
الدم

كل ما يحتاجه الجسم
أحماض أمينية وجلوكوز

كل أجزاء الوحدة 
األنبوبية الكلوية ما عدا 

الكبة
إعادة االمتصاص

من الدم للوحدة األنبوبية
مواد سامة وضارة ونواتج 

أيض بعض العقاقير
األنبوبة الملتوية القريبة 

والبعيدة والتواء هنلي
اإلفراز األنبوبي
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لماذا ينتفخ الخبز؟  أهمية الخميرة

مقدمة النشاط اإلثرائي:

هــل الحظــت تغيــر لــون المــواد الغذائيــة بعــد فتــرة مــن تخزينهــا؟ وهــل شــممت رائحتهــا وال 
أظنــك تحبهــا؟ الفطريــات هــي مــن تفعــل ذلــك.

تعــدُّ الفطريــات مملكــةً مــن ممالــك الكائنــات الحيــة حقيقيــة النــواة، وهــي تختلــف فــي طرائــق 
تغذيتهــا وتكاثرهــا، وأشــكالها، وأحجامهــا. وقــد يتبــادر إلــى ذهنــك أنَّ جميعهــا كائنــات َحيـّـة ضــارة 
ــا نتعــرف  ــة. دعون ــة والبيئي ــن اإلقتصادي ــرة مــن الناحيتي ــة كبي ُمســبّبة لأمــراض، ولكــن لهــا أهمي

علــى أهميــة الفطريــات فــي الغــذاء )الخميــرة(.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

1 - خصائص الفطريات.
2 - خصائص الخميرة.

3 - التخمر.

نتاجات التعلُّم

1 - استقصي أثر درجة الحرارة والماء، من خالل 
مالحظة الغاز المنبعث للبالون على نمو وتكاثر الخميرة 

في  مختلف درجات الحرارة
2 - أُقارن بين أستخدام الخميرة وعدم استخدامها في 

صناعة الخبز، من حيث نضوج الخبز وجودته وطعمه.
3 - أعرف األهمية االقتصادية للخميرة في الغذاء.

5
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعة ونصف  10 - 9 العوامل المؤثرة في نمو 
وتكاثر الخميرة علوم الحياة
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اسم المشروع: تجربة استقصاء تأثير درجات الحرارة والماء على نمو البكتيريا / 
كيف ينتفخ الخبز؟

األدوات:

ستحتاج إلى: أربعة أكياس خميرة جافة  / سكر / أربع زجاجات مياه فارغة / كأس زجاجّي 
لغلي الماء/ أربعة بالونات / قلم والصق ورقي للكتابة عليه /  قمع / الزجاجات / ملعقة / دفتر 

للمالحظات / أربعة موازين حرارة/ ماء مغلي جيًدا )ويستخدم في اللحظة( / أربعة كؤوس للقياس.

 خطوات المشروع:
1 - نُرقِّم الزجاجات األربع.

2 - نسكب ماء مثلج في الزجاجات الفارغة بالكميات التالية:
الزجاجة )1(: 200 مل / الزجاجة )2(: 150 مل / الزجاجة )3(: 100 مل / الزجاجة )4(: 50 مل.

قياس حجوم 
السوائل ودرجات 

الحرارة

تنسيق الصور 
والكتابة عليها

استخدام األدوات 
المخبرية

مادة الميكوبند 
)بديل البالستيك(

أهمية الخميرة

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

السؤال األول:
كيف نستدل على بدء نمو وتكاثر الخميرة؟

السؤال الثاني:
ماذا يحصل للخميرة في درجات الحرارة التالية )تموت أو تنمو(؟

- 55ْس – 60 ْس.....................
- 41 ْس- 46 ْس.......................

- 4 ْس.........................

إجابات التدريب
ج1: زيادة حجم البالون، إذن زيادة كمية غاز ثاني أكسيد الكربون.

ج2: بالتسلسل:
-  تموت.

- تتكاثر وتعتبر درجة مثالية.
- ال تعمل الخميرة وتبقى في سكون.

ــة:  ــالث التالي ــات الث ــل الزجاج ــث نكم ــم بحي ــاعدة المعل ــاخن بحــرص، وبمس ــاء الس 3 - نســكب الم
ــى. ــل الزجاجــة األول ــل مث ــى )200( م لتصــل إل

4 - نستخدم موزاين الحرارة لقياس درجة حرارة كل زجاجة، وكتابة الدرجة على الزجاجات.

5 - نضيف ملعقة من السكر لكل زجاجة.

6 - نضيف كيس الخميرة لكل زجاجة.

7 - نُغلُق عنق الزجاجة بالبالون

8 - أربــُع بيئــات ُمختلفــة لنمــو الخميــرة، ُمراقبــة، وُمالحظــة التغيــرات التي ســتحدث فــي كل زجاجات 
األربــع، والتــي تمثّــل أربــع بيئــات مختلفــة لنمــو الخميــرة، وتســجيل المالحظــات، واإلجابــة علــى 

أســئلة التدريــب.

االستنتاج: نحن نخطىء إْن أضفنا ماًء ساخنًا جًدا للخميرة قبل استخدامها في الخبز؛ ألنها ستموت.
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ماذا تعلمت؟

١- استقصاء أثر درجة الحرارة والماء على نمو وتكاثر 
الخميرة في درجات حرارة مختلفة.

٢- مقارنة استخدام الخميرة وعدم استخدامها في صناعة 
الخبز، من حيث نضوج الخبز، وجودته، وطعمه.
3 - معرفة األهمية االقتصادية للخميرة في الغذاء.
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محاكاة تركيب البكتيريا/ نموذجي أجمل؟

مقدمة النشاط اإلثرائي

ــون  ــل )3.5( بلي ــى ســطح األرض قب ــي وجــدت عل ــة الت ــات الحي ــى الكائن ــا أول ــت البكتيري كان
ســنة، ويُعــدُّ َعالــم البكتيريــا أكثــر البدائيــات شــيوًعا، فقــد ُســّمي حوالــي )11000( نوًعــا منهــا حتــى 
اآلن. والبكتيريــا كائنــات حيــة وحيــدة الخليــة، صغيــرة الحجــم )0,5-5 ميكروميتــر(، ولهــا أشــكال 
عــات عنقوديــة فــي البيئــات  متعــددة، وقــد توجــد علــى هيئــة منفــردة، أو ثنائيــات، أو سالســل، أو تجمُّ
ــة والمــاء  ــى هــذا الكوكــب. كمــا تســتوطن الترب ــة، وهــي موجــودة فــي معظم المواطــن عل المختلف

وينابيــع الميــاه الحــارة الحمضيــة والكبريتيــة، واألجــزاء العميقــة مــن القشــرة األرضيــة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مستويات التصنيف.	 

الطرائق والمعايير المستخدمة في 	 
التصنيف.

نتاجات التعلُّم

أُحّدد أجزاء الخلية البكتيرية.	 

أَصّمم نموذًجا يصف تركيب الخلية البكتيرية باستخدام مواد 	 
من البيئة بنسبة )90(%.

6
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

2 ساعة  10 - 9 تركيب الخلية البكتيرية  علوم الحياة )الخصائص 
العامة للبكتيريا(
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اسم النموذج: تركيب الخلية البكتيرية/ نموذجي أجمل؟

األدوات:

ستحتاج إلى: زجاجتين فارغتين من زجاجات المياه الغازيّة فارغة )لون أخضر وشفاف( حجم 
كبير وحجم صغير/ قطن / خيوط صوفية / مقص / صمغ / كرات صغيرة / قطعة حبل رفيع.

 خطوات النموذج:
1 - االنتباه عند استخدام المقص، واالنتباه بعد قص الزجاجة ستكون حادة. 

2 - قص نصف الطرف العلوي من الزجاجة الكبيرة.
3 - إدخال الزجاجة الصغيرة داخل الكبيرة بعد ازالة عنقها.

ــتُمثّل  ــر )س ــن الزجاجــة األكب ــمَّ قصــه م ــا َت ــادل م ــا يع ــرة، بم ــن الزجاجــة الصغي ــوي م ــص الطــرف العل 4 - ق
ــة(. ــوي، والمحفظ ــدار الخل الج

5 - إدخال القطن إلى داخل الزجاجة بشكل متناسق )َسيُمثّل السيتوبالزم(.

قياسات األجزاء 
وتقدير الحجوم

جمال ودقة التصميم
مواد من البيئة 

واستخدام الوسائط 
المتعددة

ُمجسَّم للبكتيريا 
وإمكانية تطويره

تركيب الخلية البكتيرية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا تعلمت؟

 اكمل الجدول التالي:    

1 - تُصنّف البكتيريا من الكائنات الحية بدائية النواة؛ وذلك الفتقارها لغالف 
نووي يحيط مادتها الوراثية. 

2 - تتركب الخلية البكتيرية من مجموعة من األجزاء، ولكل جزء وظيفة 
خاصة في عملياتها الحيوية، مثل:

األسواط: وسيلة للحركة.
الشعيرات: لتمكين البكتيريا من االلتصاق.

الرايبوسومات: صناعة البروتينات واألنزيمات.
المحفظة: حماية البكتيريا من الظروف غير المالئمة.

الجدار الخلوي: حماية البكتيريا.

إجابات التدريب:

6 - وضع الخيوط بشكل ملتف في وسط الزجاجة وفوق القطن )َسيُمثّل الكروموسوم(.
7 - لصق الكرات يشكل متناثر)َستُمثّل الرايبوسومات(.

8 - فتح فتحات صغيرة في الجزء غير المقصوص من الزجاجة لتثبيت الشعيرات.
9 - فتح فتحة في األسفل لتثبيت الحبل الرفيع )َسيُمثّل السوط(.

3 - وجود كل أجزاء البكتيريا سبب تنوعها، وعيشها في بيئات مختلفة.

وظيفته الجزء
وسيلة للحركة األسواط

تمكين البكتيريا من االلتصاق الشعيرات
الرايبوسومات تكوين األنزيمات والبروتينات الرايبوسومات

حماية البكتيريا من الظروف غير المالئمة المحفظة
الجدار الخلوي حماية البكتيريا. الجدار الخلوي

وظيفته الجزء
األسواط
الشعيرات

الرايبوسومات
المحفظة

الجدار الخلوي
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العلوم الفيزيائية
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الطباخ الشمسي
إعداد الطعام بالطاقة الشمسية

مقدمة النشاط اإلثرائي:

الطاقــة الشمســية هــي إحــدى مصــادر الطاقــة المتجــددة، وأكثرهــا ِوفــرةً فــي العالــم، وهــي عبــارة 
عــن إشــعاع شمســي يُْمكــن االســتفادة منــه فــي عــّدة أمــور أهمهــا: إنتــاج تفاعــالت كيميائيــة، وإنتــاج 
الحــرارة وتوليــد الكهربــاء، إضافــةً ألنَّ الطاقــة الشمســية منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم، فإنهــا تعتبــر 
ــه  ــه بشــكل مناســب، فإن ــم اســتغالله، واإلســتفادة من ــي إذا ت ــوث، وبالتال ــبّب التل ــا ال يُس مصــدًرا نظيفً

ســيُلبي نســبة كبيــرة مــن حاجــات العالــم مــن الطاقــة فــي المســتقبل.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

المكّونات غير الحية في النظام 	 
البيئي.

نتاجات التعلُّم

1 - أُوّضح المقصود بالطاقة المتجددة.
2  - أبحث في استخدامات الطاقة الشمسية. 

3 - أُصّمم طباخ شمسي باستخدام موارد من البيئة 
المحلية.

4 - أُحّدد المناطق األكثر استخداًما للطاقة الشمسية في 
األردن.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة 6-4 الطاقة الشمسية علوم فيزيائية

1



64

اسم المشروع: الطاقة الشمسية

األدوات:

ستحتاج إلى: صندوق/ ُعبواة بيتزا فارغة / طالء أسود / ورق المنيوم، أو طالء فضي / وعاء 
طهي مصنوع من المعدن.

خطوات المشروع:
1. تنظيف الصندوق الذي تم اختياره من قبل لصنع الطباخ.

ــاع؛  2. فــي حــال اســتعمال الطــالء يتــم صقــل الســطح الداخلــي للصنــدوق قبــل رشــه بطــالء فضــي لمَّ
ــة  ــح أســطحه الداخلي ــث تصب ــة، بحي ــة قريب ــعة بصــورة منتظم ــس األش ــى عك ــه عل ــادة قدرت لزي

قريبــة مــن المــرآة.

ــة مــع  ــى األســطح الداخلي ــوم عل ــق األلمني ــم إلصــاق رقائ ــوم يت ــي حــال اســتعمال ورق األلمني 3. ف

استخدام قوانين 
الحجوم، واألدوات 

الهندسية

تناسق التصميم 
وإضافة التناسق، 
والجاذبية للتصميم

إعداد تصاميم 
ومخططات قبل البدء 
بالمشروع وحساب 

الكميات 

الطاقة الشمسية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

ُمحّركات البحث ومواقع 
ع  اإلنترنت للتوسُّ

والبحث في الموضوع
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تدريب

السؤال األول:

فّكر في تصميم مختلف للطباخ الشمسي باستخدام المرايا؟
السؤال الثاني:

كيف يُمكن رفع درجة الحرارة داخل الطبَّاخ الشمسي؟

إجابات التدريب

ج1: يُمكن استخدام المرايا المقعرة، والمستوية التي تعمل على عكس وتجميع األشعة 
الساقطة.

ــاخ  ــه يجــب وضــع الطبَّ ــى درجــة الحــرارة القصــوى، فإن ــد الحصــول عل ج2: عندمــا نري
فــي مواجهــة الشــمس تماًمــا. أمــا عندمــا نريــد الحصــول علــى درجــات حــرارة أقــل )وذلــك 
للمحافظــة علــى درجــات حــرارة أقــل حفاظـًـا علــى ســخونة الطعــام فقــط( فإنــه يجــب وضــع 
الطبــاخ بشــكل منحــرف عــن المجــال الشمســي؛ وبالتالــي ال تســقط األشــعة عموديــة علــى 
الطبــاخ فتنخفــض درجــة حرارتــه، ويشــترط عنــد اســتخدام هــذا النــوع مــن الطبَّاخــات أن 
تكــون الشــمس عموديــة علــى الوجــه العلــوي الشــفاف مــن الطبــاخ الشمســي، ويكــون ذلــك 
عــادةً وســط النهــار، باإلضافــة إلــى أهميــة اســتخدام العــزل الحــراري لرفــع درجــة الحرارة، 

والُمحافظــة عليهــا داخــل الطبَّــاخ.

جــات. ــب التعرُّ ــدر اإلمــكان لتجنُّ مراعــاة شــدها ق

4. يتــم رش األســطح الخارجيــة للصنــدوق باللــون األســود لرفــع الحــرارة داخلــه، وزيــادة اإلشــعاع 
مــن األســطح الداخليــة.

5. يوضــع وعــاء الطبــخ المصنــوع بشــكل كامــل مــن المعــدن فــي وســط الصنــدوق، ويفّضــل أن يتــم 
طــالؤه باللــون األســود لزيــادة امتصاصــه للحــرارة.

ــي  ــب طه ــن تجري ــت، ويمك ــى اإلنترن ــزة عل ــات الجاه ــن االســتعانة ببعــض الوصف ــخ يمك 6. للطب
ــاخ. ــي اســتعمال الطبَّ ــرة شــخصية ف ــاء خب ــة، وبن ــة التقليدي األطعم
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ماذا تعلمت؟

1 - توضيح المقصود بالطاقة المتجدّدة.
2 - البحث في استخدامات الطاقة الشمسية. 

3 - تصميم طبَّاخ شمسي باستخدام موارد من البيئة المحلية.
4 -  تحديد المناطق األكثر استخداًما للطاقة الشمسية في األردن.
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طالئي وغلفنتي

مقدمة النشاط اإلثرائي:

التــآكل: هــو َحــتٌّ كيميائــي للفلــز أو تغيُّــر يطــرأ علــى الفلــز نتيجــة تأثــره بالوســط المحيــط. إذ 
يتســبب تــآكل المعــادن فــي خســائر اقتصاديــة فادحــة، يــؤدي الــى تدهــور المنشــآت وخاصــة 
ــود  ــون األن ــة يك ــا جلفاني ن خالي ــوُّ ــق تك ــن طري ــزات ع ــآكل الفل ــدث ت ــا، ويح ــة منه الحديدي
)القطــب الموجــب( )الفلــز المتــآكل( هــو األكثــر نشــاطًا أمــا الكاثــود )القطــب الســالب( فيكــون 
ــي  ــي صــورة شــوائب، وبالتال ــون ف ــب هــو وجــود الكرب ــآكل الصل ــا أن ت ــل نشــاطًا، كم األق
تتكــون خليــة غلفانيــة أنودهــا الحديــد وكاثودهــا الكربــون؛ ممــا يــؤدي إلــى تــآكل الفلــز األكثــر 

نشــاطًا وهــو الحديــد.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

1. سلسلة نشاط الفلزات.
2. الخاليا الغلفانية.

نتاجات التعلُّم

	 أُصّمُم، وأَبتكُرطرق لحماية المعادن من التآكل.

2
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   10 - 9 المحافظة على المعادن من 
التآكل  العلوم الكيميائية 
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اسم المشروع: طالئي وغلفنتي

األدوات

ستحتاج إلى: أوعية / أقطاب / أسالك/ فلزات / بطارية. 

 خطوات المشروع تصميم مرآة المرور: 

1. يتم تنظيف المادة المراد طالؤها جيًدا، وذلك بغمرها في محلول حمضي.
2. تُوضــع فــي محلــول يحتــوي علــى الفلــز الــذي تُطلــى بــه، ويوجــد الفلــز علــى شــكل أيونــات موجبــة 

الشحنة.  
3. يتم توصيل المادة المراد طالؤها بالطرف السالب )الكاثود(  لمصدر كهرباء.

ــي  ــا ف ــر أيًض ــود( للمصــدر بموصــل آخــر يُْغم ــي الموجــب )األن ــل الطــرف الكهربائ ــم توصي 4. يت

قوانين الحجوم
 واألدوات الهندسية 
باإلضافة الى حساب 
التكلفة الكلية للمشروع

تصميم المشروع بلمسة 
فنية جذابة واستخدام 
األلوان والخامات في 

التصميم الظهاره بصورة  
متناسقة 

 استخدام الشبكة 
العنكبوتية للتوسع 
وجمع المعلومات

 يحتاج التصميم إلى 
وضع ُمخطّطات وبناء 
نماذج باالعتماد عليها 

والتفكير بالخامات 
والمواد من حيث النوعية 

والكمية وتقدير كلفة 
المشروع 

حماية المعادن من التآكل

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية



69

تدريب

أين يوضع الفلز الُمَراد طالؤه على قطب المصعد، أم قطب 
المهبط؟

إجابات التدريب

على قطب المهبط.

ماذا تعلمت؟

1 - معرفة وطرق حماية المعادن من التآكل. 
2 - تفسير آلية حدوث عملية الطالء الكهربائي.

المحلــول، وتصبــح المــادة المــراد طالؤهــا والموصــل، القطبيــن اللذيــن مــن خاللهمــا يدخــل التيــار 
ــود( فيحــدث طالؤهــا  الكهربائــي ويخــرج. وتكــون المــادة المــراد طالؤهــا القطــب الســالب )الكاث

بالمــادة التــي نريــد الطــالء بهــا.



70

المخترع الصغير

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ــة  ــواد الصلب ــي الم ــا، فف ــل فيه ــي تنتق ــة األجســام الت ــالف طبيع ــال الحــرارة باخت ــق انتق ــف طرائ تختل
تنتقــل الحــرارة بالتوصيــل. أّمــا الموائــع فتنتقــل الحــرارة فيهــا بالحمــل، وتنتقــل الحــرارة مــن الشــمس 

ــا باإلشــعاع. إلين

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

	 طرق انتقال الحرارة:
1. الحمل

2. االشعاع
3.التوصيل

نتاجات التعلُّم

1. أصّمم نموذًجا )كانونًا( لتبريد هواء الغرفة في 
المنزل. 

2.أصّمم نموذًجا )تصميم داخلي( ياُلئم المنزل لتدفئة 
هواء الغرفة.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتان 8-7 تصميم شكل هندسي لتبريد، 
وتدفئة منزل

التفاعل بين العلوم 
والرياضيات والهندسة

3
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اسم المشروع: تبريد هواء غرفة
األدوات

ــرط /  ــص، أو مش ــج / مق ــة / ثل ــب / مروح ــاء /أنابي ــه غط ــن ل ــن فلي ــاء م ــى: وع ــتحتاج إل س
ســليكون.

خطوات المشروع:
1( نُحضــر غطــاَء وعــاء الفليــن، ونفتــح فيــه ثــالث فتحــات فتحتيــن علــى الجوانــب مناســبتَْين لحجــم 

األنابيــب، وفتحــة فــي الوســط مناســبة لمســاحة المروحــة.

2( نثبت المروحة بالسليكون. 
3( نعبئ الوعاء بالثلج.

4( نشغل المروحة. 
5( نالحظ فرق درجة حرارة هواء الغرفة بعد التشغيل.

استخدام القياسات 
الُمناسبة

أناقة في التصاميم

تصميم ديكور يالئم 
المنزل

تبريد هواء غرفة
وتدفئته

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

التوسُّع من خالل شبكة 
اإلنترنت لنموذج مشع 

حراريًا



72

اسم المشروع: كانون لتدفئة هواء الغرفة

األدوات:

ستحتاج إلى: فخارات / شمع / أنبوب حديد / سمولة / جنزير.

خطوات المشروع:
نأخذ األنبوب الحديدي، ونقوم بقطعه إلى نصفين.   )1  

نُدخل سمولتين في األنبوب.   )2  

ندخل الفخارة في األنبوب، ونثبتها بسمولة أخرى.  )3  

الطرف السفلي لأنبوب نثبت فيه صحن فخار.  )4  

نضع شموع في الصحن، لتتم عملية تدفئة المنزل.  )5  

تدريب

أكمل الفراغ بالُمفردات المناسبة:

١. تنتقل الحرارة من الشمس إلى األرض عن طريق........

٢. تَْكُمن أهمية العزل الحراري في البيوت في أنها.......

إجابات التدريب
ج1: اإلشعاع.

ج٢:  تُسهم في توفير الطاقة.
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ماذا تعلمت؟

1 - تحديد طرائق انتقال الحرارة. 
2 - استقصاء بعض الطرق العملية البسيطة لتبريد، وتدفئة 

هواء المنزل.
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المكبس الخارق

مقدمة النشاط اإلثرائي:

الموائــع: هــي المــواد التــي تكــون قــوى التماســك بيــن جزيئاتهــا ضعيفــة؛ لذلــك تأخــذ شــكل اإلنــاء 
ــود الســائل  ــى وزن عم ــد عل ــط الســوائل يعتم ــازات، وضغ ــل الســوائل والغ ــه، مث ــذي توضــع في ال
الواقــع عموديًــا علــى وحــدة المســاحة، ولــه تطبيقــات كثيــرة فــي الحيــاة العمليــة، مثــل: بنــاء الســدود 

والخزانــات، والمكبــس الســوائلي )الهيدروليكــي(، وقــوة الطفــو، وغيرهــا الكثيــر.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

	 مفهوم الضغط. 
	 العوامل التي يعتمد عليها ضغط 

السائل.

نتاجات التعلُّم

1. أفهم نص قاعدة باسكال.
2. أذكر تطبيقات عملية على قاعدة باسكال.

3. أُوّضح كيفية مضاعفة القوة باالعتماد على فرق 
المساحة في المكبس السوائلي )الهيدروليكي(.

4
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 ضغط السوائل المحصورة العلوم الفيزيائية
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اسم النموذج: المكبس الخارق

األدوات:

ستحتاج إلى: أنابيب معدنية قُطرها كبير، وأنابيب قُطرها صغير/ وصالت معدنية / مكبس 
لكل من األنابيب الكبيرة والصغيرة / مطاط / سائل )الزيت(.

 خطوات النموذج:

1 - نقوم بوصل األنابيب الكبيرة والصغيرة مًعا باستخدام وصالت، ونمأها بسائل )الزيت(. 
ــب، ونتأكــد مــن عــدم  ــر، ونثبتهمــا داخــل األنابي ــر والصغي ــس الكبي ــى المكب ــت المطــاط عل 2 -  نثب

ــد تثبيــت المكبســين. وجــود فقاعــات مــن الهــواء عن

حساب مقدار القوة 
الالزمة لرفع كتلة 

معينة باستخدام قانون 
المكبس السوائلي

رسم لوحة تُبيّن 
األجزاء األساسية 
للمكبس السوائلي

 استخدام محركات 
البحث لالطالع 

على تصاميم مختلفة 
للمكبس السوائلي 

 تصميم نموذًجا 
للمكبس السوائلي

ضغط السوائل المحصورة

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

السؤال األول:

ما القاعدة التي يعمل عليها المكبس السوائلي؟
السؤال الثاني:

عالَم تعتمد مضاعفة القوة في المكبس السوائلي؟ 

إجابات التدريب

ج1: قاعدة باسكال.

ج2: اختالف مساحة المكبسين.

ماذا تعلمت؟

1 - معرفة قاعدة باسكال  
2 - توضيح مبدأ عمل المكبس السوائلي إحدى تطبيقات قاعدة 

باسكال.  
3 - تصميم مكبس سوائلي.  
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المهندس العبقري

مقدمة النشاط اإلثرائي:

المحــرك الكهربائــي: هــو جهــاز يعمــل علــى تحويــل الطاقــة الكهربائيــة إلــى طاقــة حركيــة، عنــد غمــر 
ــى  ــاز إل ــذا الجه ــراع ه ــم، وأدى اخت ــي منتظ ــال مغناطيس ــي مج ــي ف ــار كهربائ ــه تي ــري في ــف يس مل
اختــراع العديــد مــن األجهــزة الكهربائيــة المتنوعــة التــي يشــكل المحــّرك الكهربائــي الجــزء الهــام منهــا، 

ومــا زال المجــال مفتوًحــا أيًضــا الختــراع العديــد مــن األجهــزة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

1 - يتولّد مجال مغناطيسي يُحيط 
بالسلك عندما يسري فيه تيار 

كهربائي.
2 - القصور الذاتي: هو ممانعة 

الجسم لتغيير حالته الحركية.

نتاجات التعلُّم

1 - أَصنَُع ُمحّرك كهربائي بسيط.
2 - أُصّمُم مجموعةً من األجهزة الكهربائية، والتي 

يعتمد مبدأ عملها على المحرك الكهربائي.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتان  10 - 9 ك كهربائي تصميم ُمحرِّ العلوم الفيزيائية 
)الكهرومغناطيسية(

5
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اسم المشروع: المهندس العبقري

األدوات:

ســتحتاج إلــى: قــرص مدمــج عــدد اثنيــن / أســطوانة خشــبية / مصــدر فــرق جهــد )24( فولــت  
/مغناطيــس / لفــة أســالك نحاســية / قطعــة خشــبية )25 × 25 ( ســم٢ / قطعــة خشــبية طولهــا )18( 
ْنفـَـَرة / مقــص /قلــم رصــاص عــدد اثنيــن /  ســم عــدد اثنيــن / معجونــة / أعــواد خشــبية / َوَرُق الصَّ

حلقــة بالســتيكية عــدد اثنيــن.

خطوات المشروع:
1. قّسم األعواد الخشبية بحيث يكون طول كل قطعة )3( سم. 

2. ألصــق ثمانــي أعــواد خشــبية علــى كل دائــرة )CD( باســتخدام الصمــغ، بحيــث تكــون المســافة 
بيــن األعــواد متســاوية.

أَْخُذ القياسات بدقة

تصميم أجهزة 
كهربائية بطريقة فنية

عمل نماذج ألجهزة 
كهربائية

المحّرك الكهربائي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام شبكة اإلنترنت 
للبحث، واألدوات 

الهندسية في تصنيع 
األجهزة
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3. ثَبِّت الدائرتين على األسطوانة الخشبية.

ــط  ــث يكــون كل قســم يحي ــى )أربعــة( أقســام، بحي ــم الصفيحــة النحاســية )بعــد ّصنفرتهــا( إل 4. قّس
ــط األســطوانة الخشــبية. بمنتصــف محي

5. أعمل )أربعة( ملفات نحاسية مستطيلة  ) 25 لفة في كل ملف(.

ْنفََرة. 6. أزل الطالء الشفاف عن أطراف الملفات النحاسية باستخدام َوَرُق الصَّ

7. ثبّت الملفات النحاسية على الدائرتين.

8. أدخل االسطوانة الخشبية بين الحلقتين الفلزيتين.

9.أَلصْق القطعتين الخشبيتين على القطعة الخشبية الكبيرة .

10. أَلصْق الحلقات الفلزية على القطعتين الخشبيتين.

11. َضْع المغناطيس القوي أسفل الملفات النحاسية.

12. قم ببري قلمي الرصاص من طرفيهما.

13. صل قلمي الرصاص بأقطاب مصدر فرق الجهد الكهربائي.

14. المس قلمي الرصاص لصفيحتي النحاس المحيطتين باألسطوانة الخشبية، ماذا تالحظ؟

تدريب

السؤال األول:

1. تنتج حركة دورانية من المحرك الكهربائي. كيف يمكن 
تحويلها إلى حركة: 

• مستقيمة؟       • تذبذبية؟
السؤال الثاني:

م بسرعة الحركة التي تَْنتَج من الُمحّرك الكهربائي )تقليلها أو زيادتها(؟. كيف يمكن التحكُّ
السؤال الثالث:

َوّضح كيف ساعدت المسننّات، والجنازير في التحّكم بمقدار واتجاه ونوع الحركة التي 
يحدثها الُمحّرك الكهربائي؟
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تدريب

السؤال الرابع:

كانت بدايات تصميم المحركات الكهربائية تقوم على َجْعل المغناطيس هو الذي يدور 
حول المحور، وتبقى لفات الملف ثابتة؛ حيث يكون ذلك أسهل في التصميم.

لماذا، تَمَّ جعل الملف في المحركات الحدثية هو الذي يتحرك بدل المغناطيس رغم أن 
ذلك التصميم أكثر تعقيًدا؟

إجابات التدريب

ج1: - مستقيمة: ربط خيط ببَكَرة ُمثَبَّتة على محور دوران الملف.

- تذبذبية: وضع يد لعجلة المحرك تقوم بدفع بندول كلما تالمست معه

) يمكن اقتراح أفكار متنوعة إبداعية(.

ج2: زيادة عدد لفات الملف، زيادة قوة المغناطيس، زيادة شدة التيار الكهربائي، زيادة 
مساحة الملف.

ج3: مقدار السرعة .

-استخدام مسننات ذات قطر أقل ) تزداد السرعة(، ومسننات ذات قطر أكبر ) تقل السرعة(.

- استخدام الجنزير: تثبيت دوالب بنهاية الجنزير ذو قطر صغير ) تزداد السرعة(، وإذا 
كان ذو قطر كبير ) تقل السرعة(.

- اتجاه السرعة.

- يعمل التصميم اللولبي للمسننات في تغيير مسار الحركة. 

- يَُمكِّن التصاميم المختلفة للجنازير في تغيير مسار الحركة.
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نوع الحركة:

- كما في نموذج الرافعة للُمسنَّنات.

- كما في الدرج المتحرك للجنزير.

ج4: ألن وزن المغناطيس أثقل من الملف؛ وبالتالي يقلل من سرعة دوران المحور.   

ماذا تعلمت؟

ــل  ــور داخ ــف مغم ــل مل ــي داخ ــار كهربائ ــرور تي ــؤدي م •  ي
ــه. ــى دوران ــم إل ــي منتظ ــال مغناطيس مج

•  يَُراعــى أن يتــم لــف الملــف فــي جميــع االتجاهــات للحصــول 
علــى ســرعة دوران ثابتــة المقــدار.

ــار،  ــا مــع كل مــن شــدة التي ــة للمحــرك الكهربائــي طرديً ــة الحركي •  تتناســب الطاق
ــه. ــف، وعــدد لفات والمجــال المغناطيســي، ومســاحة المل

•  عمل العديد من األجهزة الكهربائية التي يعتمد مبدأ عملها على الحركة.
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أنا مهندس ميكانيك

ــم  ــة، وعل ــف الحرك ــن وص ــع وقواني ــدرس مواضي ــذي ي ــم ال ــه العل ــكا بأن ــم الميكاني ــرف عل  يُع
ــي  ــة ف ــام المادي ــن لمواضــع األجس ــدث بمرورالزم ــذي يح ــر ال ــا التغي ــزان: أِّم ــم االت ــك  وعل التحري
الفــراغ  بالنســبة لبعضهــا البعــض فيســمى الحركــة الميكانيكيــة، وترتبط الحركــة الميكانيكيــة بمتغيرات 

ــة. أساســية، وهــي: المســافة، والزمــن، والكتل
ويهــدف النشــاط إلــى أن تتعــرف إلــى األنــواع المختلفــة مــن الُمســنَّنات بصفتهــا األداة األساســية 
ــم باتجــاه الحركــة، وكونهــا تســاعد علــى زيــادة أو إنقــاص الســرعة والقــوة، ثــم اســتخدامها  فــي التحكُّ
ــات باســتخدام واحــدة مــن  ــورات وُمتَحكمِّ ــة مــن الرافعــات، وربطهــا بموت ــواع مختلف ــم أن فــي تصمي

ــات الروبــوت المعروفــة، ثــم برمجتهــا ألداء مهمتهــا كرافعــة. منصَّ

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

180 دقيقة  10 - 9 افعة الرَّ
علوم فيزيائية

)الحركة والميكانيك(

6

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

قوانين وصف الحركة.	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح المفاهيم المتعلقة باآلالت البسيطة. 	 

أُوّضح أنواع مختلفة من اآلالت البسيطة مثل: الرافعة، والبكرة. 	 

أُوّضح أهمية اآللة البسيطة، وقدرتها على زيادة تغيير اتجاه 	 
الحركة، والتحّكم في القوة، والمسافة. 

أتعلّم تصميم الروبوتات، وبرمجتها.	 
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استخدام القوانين 
الرياضية والهندسية 

المختلفة

تَصميم واألشكال 
الهندسية والزوايا

للرافعة

استخدام ُمتغيّرات 
المقاومة والقوة 
وقوانين الحركة 

وتحديد نقطة االرتكاز 
والمسافة

تصميم الروبوتات الرافعة
وبرمجتها

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: تصميم رافعة 

األدوات

ة روبوت / قطع روبوت / ُمَسنّنات مختلفة / جهاز حاسوب.                             ستحتاج إلى: َمنَصَّ

خطوات النموذج:
كات  ــم والُمحــرِّ ــا بالُمتحكِّ ــرة، وربطه ــوت المتوف ــن قطــع الروب ــة م ــم لرافع ــاء تصمي ــم ببن ــم: ق 1. التصمي

ــبة. ــنَّنات المناس والُمس
2. البرمجة: قم ببرمجة الروبوت بالبرمجة المناسبة للحركة المطلوبة.

3. التجريب: قم بتجربة أداء النموذج.
4. التعديل: قم بإجراء أي تعديالت )إن لزم األمر(.
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ماذا تعلمت؟

معرفة المفاهيم الُمتعلَّقة باآلالت البسيطة. 	 
توضيح أنواع مختلفة من اآلالت البسيطة، مثل: الرافعة، 	 

والبكرة. 
توضيح أهمية اآللة البسيطة، وقدرتها على زيادة تغيير اتجاه 	 

الحركة، والتحّكم في القوة والمسافة. 
 تصميم الروبوتات، وبرمجتها. 	 
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باحث الطاقة

ل إلــى آخــر عنــد  أنــت ال تســتخدم شــكاًل واحــًدا مــن أشــكال الطاقــة، بــل تبــدأ بشــكل وتتحــوَّ
اســتخدام األجهــزة الكهربائيــة حيــث أشــكال الطاقــة متعــددة منها:

3( الطاقة المغناطيسية  1( الطاقة الكهربائية             2( الطاقة الحركية   
5( الطاقة الحرارية         6( الطاقة الضوئية 4( الطاقة الكميائية           

الت الطاقة. في هذا النشاط ستبحث في تصميم دارات كهربائية يظهر فيها تحوُّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

1. مفهوم الطاقة.
2. أشكال الطاقة. 

3. أجزاء الدارة الكهربائية 
البسيطة. 

نتاجات التعلُّم

الت الطاقة في دارات كهربائية  1. استقصي تَحوُّ
مختلفة. 

2. أُصّمم دارات كهربائية يظهر فيها تحّوالت الطاقة. 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعة واحدة 6-4 تحّوالت الطاقة في الدارات 
الكهربائية 

العلم والتكنولوجيا 
والنشاط البشري

7

مقدمة النشاط اإلثرائي:
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اسم المشروع: بطارية البطاطا

األدوات:

ستحتاج إلى: حبتين من البطاطا / أسالك توصيل/ مصباح/ مسمارين/ آلة لحام.

خطوات المشروع:
1( احضار حبتين من البطاطا. 

2( غرس في كل حبة بطاطا مسمار واحد.

ــالك  ــمارين بأس ــل المس ــر وص ــرف اآلخ ــن الط ــلك، وم ــتخدام س ــمارين باس ــن المس ــل بي 3( وص
بالمصبــاح.

4( لحام طرف السلكين بقاعدة المصباح.

استخدام القياسات 
الُمناسبة

نماذج لدارات جاذبة

تصميم دارات 
كهربائية بأفكار 

إبداعية

الطاقة

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام أدوات مخبرية
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اسم المشروع: الداّرة المغناطيسية

األدوات:

ستحتاج إلى: مغناطيس دائري/ سلك نحاسي طويل/ مروحة / مولد كهربائي.

خطوات المشروع:
1( احضار المغناطيس الدائري، ولف السلك النحاسي حوله.

2( وصل طرفي السلك بالمولد الكهربائي.

3( تركيب المروحة على المولد الكهربائي.

تدريب

أكمل الفراغ بالُمفردات المناسبة:

أ. تحّوالت الطاقة في المكواة من كهربائية إلى.........

ب. تحّوالت الطاقة في الشكل الُمنتج من...... إلى......... 

إجابات التدريب:
ج1: حرارية. 

ج٢: من كيميائية إلى ضوئية.
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ماذا تعلمت؟

1 - تصميم دارات كهربائية مختلفة.
2 - تحديد تحّوالت الطاقة في الدارات الكهربائية.
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جزيئاتي

مقدمة النشاط اإلثرائي:

الكيميــاء العضويــة: هــي إحــدى فــروع علــم الكيميــاء، وتــدرس بنية وخــواص وتفاعــالت المركبات 
والمــواد العضويــة؛ أي المــواد التــي تحتــوي علــى عنصــر الكربــون، وهــي تهتــم بالتفاعــالت والمــواد 

الداخلــة فــي تكويــن الكائنــات الحيــة أو الناتجــة مــن كائــن حــي؛ ولهــذا ُســميت بالعضويــة. 
ــات  ــي المركب ــى األرض، وتبحــث ف ــاة عل ــود الحي ــق بوج ــم الُمتعلّ ــي: العل ــة ه ــاء العضوي الكيمي

ــة. ــات الحي ــاة، والكائن ــة بالحي المرتبط

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

نها ذرة 	   عدد الروابط التي تُكوِّ
الكربون، وذرة الهيدروجين.

نتاجات التعلُّم

 أُصّمم مجّسمات للمركبات العضوية.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 المركبات العضوية علوم كيميائية 

8
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اسم النموذج: جزيئاتي
األدوات

ستحتاج إلى: ُكرات ملونة تمثل ذرات )الكربون، الهيدروجين، األكسجين، الفلور، 
الكلور، النيتروجين( / روابط / قلم / بوستر/ الصق/ أدوات هندسية )مسطرة ، منقلة ..(.

خطوات النموذج:
1. يتم جمع الكرات الُمراد تكوين المركب منها، مثالً: الميثان. 

ــن  ــع ذرات هيدروجي ــع أرب ــون األســود( م ــرات ذات الل ــون )الك ــي الكرب ــن ذرت ــط بي ــوم برب 2. نق
ــط  ــن الرواب ــة بي ــدار الزاوي ــاب مق ــط، وحس ــالل الرواب ــن خ ــض( م ــون األبي ــرات ذات الل )الك

ــة.  ــتخدام المنقل باس
3. نقوم بتثبيت الكرات )المركب( على البوستر باستخدام الالصق.

حساب عدد الروابط 
للذرات في المركب 

وعدد الذرات المكونة 
للمركب

رسم المركبات 
العضوية بطريقة 

هندسية الظهار شكل 
المركب بطريقة رائعة 

تصميم وبناء نماذج 
المركبات العضوية 
والعناصر باستخدام 

برامج الرسم 

المركبات العضوية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام الشبكة 
العنكبوتية للبحث عن 

الكيمياء العضوية 
وشكل المركبات 
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تدريب

ماذا تعلمت؟

كم عدد الروابط في مركب الميثان؟   

1 - رسم الصيغة الجزيئية للمركبات.  
2 - تصميم المركب، وتحديد الزوايا بين الروابط.

إجابات التدريب:
أربعة روابط.
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الخطوط المضيئة

مقدمة النشاط اإلثرائي:
تحتــوي األجهــزة علــى دارات كهربائيــة مكونــة مــن عــدة عناصر مــن أهمهــا؛ المقاومــات الكهربائية، 
ويالحــظ فــي العديــد مــن الــدارات أّن بعــض المقاومــات ُمتَّصلــة علــى التوالــي، وبعضهــا اآلخــر ُمتَّصــل 
علــى التــوازي، وهــذا األســلوب مــن التوصيــل يُلجــأ اليــه عندمــا يكــون مــن الضــروري توفيــر قيــم مختلفــة 

مــن التيــار الكهربائــي، ومــن الجهــد الكهربائــي مــن مصــدر تغذيــة كهربائــي واحــد.

9

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتين  8 - 7 المقاومات علوم فيزيائية

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مكونات الدارة الكهربائية. 	 

مفهوم التيار الكهربائي.	 

مفهوم فرق الجهد الكهربائي.	 

نتاجات التعلُّم

أصمُم نموذَج أرضيِة ملعٍب مضيئة. 	 

أصمُم حرفًا مضيًأ.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: أرضية ملعب مضيئة

األدوات:

ــق /  ــر مغل ــدوق خشــبي غي ــس / صن ــوح زجاجــي / ترن ــوح بالســتيك شــفاف أو ل ــى: ل ســتحتاج إل
ــي( ــدس كهربائ ــتعانة بمهن ــن اإلس ــة: )يُمك ــة(. مالحظ ــدات )خطــوط مضيئ ــي / ل ل كهربائ ــوِّ ُمح

خطوات النموذج:

1. احضار صندوق خشبي له مساحة محددة لصناعة النموذج.
2. تخطيط الصندوق من الداخل لنوعين من الرياضة.

3. تركيب الخطوط المضيئة في داخل الصندوق الخشبي بالتوصيل على التوازي بناًء على التخطيط.
ــي  ــم ف ــى التحّك ــدرة عل ــه الق ــق في ــي تتحق ــج النهائ ــث يكــون الُمنت ــاء، بحي ــع الوصــالت بالكهرب 4. وصــل جمي
إضــاءة أي جــزء دون أن تُضــاء األجــزاء األخــرى، والتحّكــم فــي إطفــاء أي جــزء مــن أرضيــة الملعــب دون 

أن تطفــئ األجــزاء األخــرى.

حساب الساحات 
للنموذج

إضاءة جاذبة وإنارة 
بألوان جذابة

هندسة كهربائية بتقنية 
عالية في توصيل 
الخطوط المضيئة

توصيل المقاومات على 
التوالي والتوازي

ع في المعلومات  التوسُّ
واألدوات



94

تدريب

1. كيف توصل المقاومات إلى المنزل؟
2. أيهما أفضل التوصيل على التوازي، أم على التوالي؟ ولماذا؟

إجابات التدريب:
ج1. تُوصل المقاومات، واألجهزة في المنازل على التوازي.

ــون  ــر، وتك ــر اآلخ ــح ال يتأث ــد المصابي ــف أح ــه إذا تل ــل؛ ألن ــوازي أفض ــى الت ــل عل ج2. التوصي
ــل. ــح أفض ــاءة المصابي أض

ماذا تعلمت؟

 التمييز بين ربط المقاومات على التوازي من ربطها على 	 
التوالي.
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خاليا الحياة 

مقدمة النشاط اإلثرائي:

فــي تفاعــالت التأكســد واالختــزال، والتــي يُصاحبهــا فقــدان واكتســاب الكترونــات، تَــمَّ تصميــم 
ــى  ــات والحصــول عل ــة بهــدف االســتفادة مــن حركــة اإللكترون ــة الجلفاني ــق عليهــا الخلي ــة أُطل خلي

الكهربــاء، وتتكــون الخليــة الجلفانيــة مــن أقطــاب ومحلــول كهرلــي وقنطــرة ملحيــة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

سلسلة النشاط، التأكسد، واالختزال.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم خليةً جلفانية مكونة من الحمضيات.

10
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   10 - 9 الخاليا الغلفانية   العلوم الكيميائية 
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اسم النموذج: خاليا الحياة 

األدوات:

ستحتاج إلى: أسالك توصيل / مجموعة من الحمضيات )ليمون، برتقال( / فولتميتر / 
كأس زجاجي/ ماء / صفيحة نحاس/ صفيحة خارصين / ليثيوم / صفيحة األلمنيوم / محاليل 

كهرلية.

خطوات النموذج: 

ــدار  ــاب مق ــة، وحس ــة الغلفاني ــاء الخلي ــي بن ــة ف ــل الكهرلي ــدل المحالي ــات ب ــتخدام الحمضي اس
فــرق الجهــد الناتــج بيــن األقطــاب الُمســتخدمة )نقــوم بتغييــر األقطــاب للحصــول علــى فــرق الجهــد 
المطلــوب، ربــط الخليــة الغلفانيــة بمروحــة، وتشــغيلها مــن خــالل فــرق الجهــد الناتــج مــن الخليــة(.

  حساب فرق الجهد 
بين القطبين باستخدام 

فولتميتر 

رسم خاليا 
غلفانية مختلفة 

باستخدام 
الورق واألقالم

البحث عن المزيد 
عن الخاليا الغلفانية 

تصميم أشكال مختلفة 
للخاليا الغلفانية 

الخاليا الغلفانية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

ماذا يحدث لكتلة قطب المصعد وقطب المهبط ؟ 

إجابات التدريب:

قطب المصعد يقل كتلته، وقطب المهبط يزداد كتلته.

ماذا تعلمت؟

نة من فلزات مختلفة، واستخدام  1 - تصميم خلية غلفانية ُمكوَّ
الحمضيات. 

2 - حساب فرق الجهد الناتج من الخلية الغلفانية من أجل 
تشغيل المروحة. 



98

قاهرة المعادن

مقدمة النشاط اإلثرائي:

اســتخِدمت اآلالُت البســيطة منــذ القــدم، ألنهــا تُســهِّل إنجــاز األعمــال؛ وذلــك بتغييــر مقــدار أو 
اتجــاه القــوة المؤثــرة أو كليهمــا، وتنّوعــت أشــكالها  حســب الوظيفــة المســتخدمة لهــا.

ويجــب التوضيــح أّن بعــض اآلالت التــي نســتخدمها فــي حياتنــا اليومية ليســت اآلالت البســيطة 
بــة، مثــل: الســيارة؛ ألنهــا تحــوي داخلهــا علــى العديــد من اآلالت البســيطة. إنمــا اآلالت الُمركَّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مفهوم اآلالت البسيطة.

نتاجات التعلُّم

ف الرافعة، وأُعّدد أجزاءها األساسية. 1 - أَُعرِّ
2 - أُصّمم رافعة )مقص صفائح معدنية(.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 ميكانيكا اآلالت البسيطة العلوم الفيزيائية

11



99

اسم المشروع: قاهرة المعادن

األدوات:

ستحتاج إلى: نَْصلين من مادة الفوالذ الكربوني / قاعدة خشبية على شكل  متوازي 
مستطيالت مكون من قاعدة، وجانبين متوازيين  / ذراع خشبية طويلة  / براغي لتجميع اآللة.

خطوات المشروع:
ــن  ــة مــن قاعــدة، وجانبي ــوازي مســتطيالت، ُمكّون ــى شــكل مت ــة عل ــم قاعــدة خشــبية صلب 1. تصمي

متوازييــن، إحــدى جانبيهــا مــن الداخــل يثبــت عليــه نصــل حــاد. 
ــدة  ــبية بالقاع ــذراع الخش ــت ال ــة، وتثب ــبية الطويل ــذراع الخش ــى ال ــر عل ــاد آخ ــل ح ــت نص 2.  تثب
ــى  ــوة عل ــر بق ــد التأثي ــن متالمســين عن بمحــور دوران )البرغــي(، ونثبتهمــا بحيــث يكــون النصلي

ــا. ــى بعضهم ــان عل ــن ينزلق ــي النصلي ــبية ف ــذراع الخش ال
3. يتــم القطــع،  ويجــب أن يكــون النصليــن مــن مــادة الفــوالذ الكربونــي العالــي؛ ألنهــا مــن المــواد 

الصلبــة التــي تتحمــل الضغــط.

حساب الفائدة االلية 
للرافعة ُمعتمًدا على 
النسبة بين  المقاومة 

والقوة المؤثرِة

رسم لوحات فنية 
باستخدام األقالم 

نة تُبيِّن  الُملوَّ
األجزاء األساسية 

للروافع . 

 يصمم رافعة بأبعاد 
هندسية تتناسب مع 
األثقال المستخدمة

ميكانيكا اآلالت البسيطة

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام الشبكة 
العنكبوتية للبحث عن 
أشكال متنوعة للروافع
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تدريب

ماذا تعلمت؟

السؤال األول:
ما الصفة التي يجب توافرها في نصل اآللة؟

السؤال الثاني:

أيهما أطول في آلة قص الصفائح المعدنية: ذراع القوة، أم ذراع 
المقاومة ؟

1 - معرفة أجزاء الرافعة، وأنواعها.
2 - القدرة على تصميم رافعات بأنواع، وأشكال مختلفة.   

إجابات التدريب

ج1: يجب أن يكون حاًدا، وصلبًا. 

ج2:  ذراع القوة يكون أطول؛ لمضاعفة القوة.
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كاشفة الخفايا

مقدمة النشاط اإلثرائي:

الصفــات الخاصــة بالمرايــا الكرويــة َميِّــزات كثيــرة، يُســتفاد منهــا فــي الحيــاة العمليــة بمجــاالت 
ــتخدم  ــى يَْس ــارة عــن مبن ــي عب ــية )وه ــران الشمس ــي األف ــتخدم ف ــي تُس ــرة الت ــا الُمقعَّ عــدة، كالمراي
أشــعة الشــمس الُمرّكــزة لتوليــد درجــات حــرارة عاليــة( فــي مصانــع صهــر الحديــد فــي بعــض الــدول 
بــة تســتخدم فــي كشــف مســاحات كبيــرة، وزوايــا مخفيــة علــى الطــرق. األوروبيــة، والمرايــا المحدَّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

	 صفات األخيلة في المرايا 
الكروية )ُمحدَّبة ومقعرة(.

نتاجات التعلُّم

	 أصنع المرايا.

12
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   10 - 9 المرايا الكروية العلوم الفيزيائية
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اسم النموذج: كاشفة الخفايا

األدوات
ستحتاج إلى: أجزاء زجاجية شفافة كروية مختلفة الهيئة / أدوات هندسية / مادة كيميائية 

)Mirror Effect( / ورق / الصق ورقي. 

 خطوات النموذج تصميم مرآة المرور: 

مرآة المرور، هي: مرآة تثبت على منحنيات الطريق المخفية لكشف الطريق للسائق.
1 - نحضر وعاًء زجاجيًا شفافًا على شكل نصف كرة قطرها كبير.

2 -  ننظف الوعاء بشكل دقيق، باستخدام الماء النقي )ال يحتوي على عناصر(، ثم نُجفِّفه.
3 -  بعد ذلك يتم  طالء الوعاء بمادة )Mirror Effect(  من السطح الداخلي للوعاء.  

ل الوعاء إلى مرآة محدبة. 4 -  نالحظ تَحوُّ
5 - تثبت هذه المرايا على منحنيات الطرق لكشف المساحة المخفية عن الرؤية.

حساب نصف قطر 
الكرة باستخدام 

المسطرة 

رسم لوحة باستخدام 
األلوان تُبيِّن خصائص 

المرايا المحدبة 
والمقعرة   

استخدام الشبكة 
العنكبوتية للبحث 
على أنواع المواد 

المستخدمة في طالء 
المرايا 

تشكيل نموذج لمرآة 
ُمحّدبة باستخدام 

برنامج األوتوكاد من 
أجل تحديد مساحة 

المرآة 

المرايا الكروية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية
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تدريب

السؤال األول:

ما اسم المادة الكيميائية المستخدمة في طالء المرايا؟
السؤال الثاني:

أي األوجه يصبح عاكًسا للضوء )يصبح وجه المرآة(؟

إجابات التدريب:

)Mirror Effect( ج1: مادة

ج2: الوجه الذي يُطلى بالمادة يصبح وجهه معتًما، والوجه اآلخر يصبح سطًحا عاكًسا 
للضوء. 

ماذا تعلمت؟

 1 - معرفة طرق تصنيع المرايا.
 2 - التوّسع في استخدام المرايا الكروية في الحياة العملية؛ 

لصفاتها الخاصة.
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حتى أُْصبَح مهندًسا ُمبدًعا

مقدمة النشاط اإلثرائي

المدفــأة الكهربائيــة: هــي جهــاز يعمــل علــى تحويــل الطاقــة الكهربائيــة إلى طاقــة حراريــة، نتيجة 
ــا دارة المدفــأة الكهربائيــة فهــي دارةٌ بســيطة  مــرور تيــار كهربائــي فــي شــريٍط مقاومتــه عاليــة، أّم
تدخــل فــي تصميــم أغلــب األجهــزة الحراريــة وليــس فقــط المدفــأة؛ مثــل: المكــواة، الفــرن الكهربائــي، 
مســخن الميــاه، آلــة اللحــام، جهــاز فــرد الشــعر، ُمجفِّــف الشــعر، مكبــس الساندويشــات، آالت الطباعــة 

ثالثيــة األبعــاد )الحفــر(، اللحــام الحــراري، فــرد الســليكون الســاخن ومصبــاح تنغســتن.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

• عند مرور تيار كهربائي في 
ُموصل يَسُخن الموصل نتيجة 

التصادمات بين ذرات الفلز 
واإللكترونات.

• كلما زادت مقاومة السلك زاد 
عدد التصادمات بين ذرات الفلز 

واإللكترونات.
• معدن التغستن يمتاز بقدرته 

ل درجات  العالية على تَحمُّ
الحرارة المرتفعة.

نتاجات التعلُّم

• أصنع مدفأة كهربائية.
• أُصّمــم مجموعــة مــن األجهــزة الكهربائيــة الحراريــة، 

والتــي تعتمــد علــى ســلك التنغســتن.

13
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتان  10 - 9 تصميم مدفأة كهربائية العلوم الفيزيائية 
)االتزان الحراري(
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أخذ القياسات بدقة

تصميم أجهزة كهربائية 
حرارية بطريقة فنية

البحث في الشبكة 
العنكبوتية في 

تصميم نموذج آللة 
لحام غلق كيس 

بسكويت مثاًل

تصميم نماذج ألجهزة 
كهربائية حرارية

دارة المدفأة الكهربائية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: المهندس العبقري

األدوات

ستحتاج إلى: سلك تنغستن / قطعة كليمنت / سلك كهربائي / بالطة.    

خطوات المشروع: 

1. ثبت  طرفي سلك التنغستن بإحدى الفتحتين المتجاورتين لقطعة الكليمنت باستخدام المفك.
2. ثبت مدخلي سلك التوصيل في الفتحتين األخيرتين لقطعة الصلصال بالجهة المقابلة. 

3. لف سلك التنغستن على البالطة، أو قطعة صلصال.
4. قم بتوصيل السلك الكهربائي بقابس المنزل، والحظ توهّج سلك التنغستن.
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تدريب

صّمم مخططًا آللة كوي اللّحام، واعرضه على مجموعتك.

إجابات التدريب:

ماذا تعلمت؟

1. تختلف المواد بخصائصها الفيزيائية؛ مما تتيح لنا صناعة 
العديد من األجهزة التي تحقق الرفاهية، والراحة للبشرية.

2. تؤدي التصادمات افتراًضا بين ذرات الفلز، واإللكترونات 
عند مرور تيار كهربائي إلى توليد طاقة حرارية.

رأس فلزيةغالف خشبي

قطعة كليمنت
سلك توصيل

سلك تنغستن داخل صلصال 

داخل أنبوبة فلزية
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مبرمج الجزيئات 

مقدمة النشاط اإلثرائي:

لكتابــة المعادلــة الكيميائيــة يجــب معرفــة الصيــغ الكيميائيــة للمركبــات، وتعتبــر الصيــغ الكيميائيــة 
بأنهــا صيــغ تُعبـّـر عــن التركيــب الــذري للمــواد الكيميائيــة بالرمــوز الكيميائيــة، وأعــداد تُمثـّـل أعدادهــا 
فــي الصيغــة، ولكتابــة الصيغــة الكيميائيــة يجــب تمثيــل رمــوز لويــس للــذرات، وبنــى لويــس للمركبــات.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

	 كتابة رموز لويس. 

نتاجات التعلُّم

	 أُصّمم ُمجسَّمات تُمثّل الذرات، والصيغ الُمكّونة لها.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 الصيغ الكيميائية  علوم كيميائية 

14
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اسم النموذج: مبرمج الجزيئات

األدوات:

ى / مقص / أقالم/ حلقات/ قطع بالستيكية. ستحتاج إلى: كرتون ُمقوَّ

خطوات النموذج:

1. نقوم بقص الكرتون على شكل ُمكعَّب يُمثّل العناصر )كل عنصر بلون مختلف(.

ــذرة  ــر لل ــدار األخي ــات الم ــدد إلكترون ــاط ع ــذه النق ــل ه ــى كل ذرة تُمثّ ــاط عل ــع نق ــوم بوض 2. نق
ــس. ــوز لوي ــز العنصــر برم ــذرات حــول رم ــل النقطــي لل ــذا التمثي ــّمى ه ــؤ( ويُس ــات التكاف )إلكترون

3.  نقوم بعمل ُمجّسم يتكّون من مكعبات تُمثّل الذرات المكّونة للصيغة.

 حساب عدد النقاط 
التي يمكن تمثيلها حول 
الذرة المكّونة للصيغة 

الكيميائية  

رسم الصيغ 
الكيميائية  بطريقة 

هندسية الظهار نوع 
الُمركَّب )أيونية او 
جزيئية(  بطريقة 
جذابة وُمبسَّطة  

تصميم أشكال 
هندسية للصيغ 

الكيميائية 

الصيغ الكيميائية 
)رموز لويس(

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام الشبكة 
العنكبوتية للبحث عن 

برامج يمكن استخدامها 
في تمثيل الصيغ 

والمركبات 
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تدريب

ماذا تعلمت؟

اكتب الصيغة المكونة من ذرة كربون، وأربع ذرات هيدروجين.

نة لها. ● تصميم ُمجسَّمات تُمثل الذرات، والصيغ المكوَّ

إجابات التدريب:
CH4
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مدرسة الجدول الدوري 

مقدمة النشاط اإلثرائي:

يتكــّون الجــدول الــدوري مــن مجموعــات، ودورات وقــد تــم تصنيــف الجــدول الــدوري 
ــالل  ــن خ ــر م ــذه العناص ــع ه ــد مواق ــن تحدي ــر، ويُمك ــذري للعناص ــدد ال ــاد الع ــب ازدي حس
معرفــة عددهــا الــذري، والــذي يعتبــر هويـّـة العنصــر؛ ألن لــكل عنصرعــدًدا ذريـًّـا مختلفـًـا عــن 

العناصــر األخــرى، وذلــك بكتابــة التوزيــع اإللكترونــي للــذرات.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

العدد الذري، العدد 	 
الكتلي للذرات.

نتاجات التعلُّم

أُرتّب الذرات في الجدول الدوري في مجموعات، ودورات. 	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 الجدول الدوري  علوم كيميائية 

15
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اسم المشروع: مدرسة الجدول الدوري 

األدوات

ستحتاج إلى: ورق / مقص / قلم / كرات / ورق شفاف. 

خطوات المشروع:

ــب  ــى كل مكع ــر عل ــز العنص ــب رم ــم نكت ــون، ث ــة كرت ــى قطع ــدوري عل ــدول ال ــم الج ــوم برس نق
والعناصــر هــي )الهيدروجيــن، األكســجين، الكربــون، الكلور، الصوديــوم، المغنيســيوم ، األلمنيوم، 
الفلــور، الهيليــوم(، ووضعــه بمكانــه المناســب بتثبيتــه علــى الكرتــون؛ لتحديــد دورتــه ومجموعتــه، 

نقــوم بتلويــن كل مكعــب مــن المكعبــات بلــون مختلــف.

حساب العدد الذري 
والعدد الكتلي للذرات 
وعالقتها بموقع الذرة 
في الجدول الدوري   

تصميم لوحة للجدول 
الدوري مكونه من 

العناصر تكون  جذابة 
واستخدام األلوان 

لتوضيح مواقع العناصر 
في الجدول 

تصميم وبناء نماذج 
للجدول الدوري 

والعناصر باستخدام 
برامج الرسم 

الجدول الدوري 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام الشبكة 
العنكبوتية للتوسُّع وجمع 
المعلومات عن مراحل 
تطور الجدول الدوري 

للعناصر
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تدريب

ماذا تعلمت؟

عنصر عدده الذري 11، حّدد رقم مجموعته، ورقم دورته.

1 - معرفة كيفية ترتيب العناصر في الجدول الدوري.
2 - تحديد موقع العناصر في الجدول الدوري.

إجابات التدريب

رقم الدورة الثالثة، المجموعة األولى. 
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مملكتي الذرية )مكونات الذرة(

مقدمة النشاط اإلثرائي

الــذرات: هــي الوحــدات األساســية للمــادة، والبنيــة المحــِددة للعناصــر، ومصطلــح ذرة يأتــي مــن 
الكلمــة اليونانيــة  “Indivisible” وتعنــي )غيــر قابلــة للتجزئــة(؛ ألنَّ الــذرة هــي أصغــر األشــياء 
فــي الكــون وال يمكــن تجزئتهــا، ولكــن الــذرات تتكــون مــن ثالثــة أنــواع مــن الجســيمات، وهــي: 

البروتونــات، والنيوترونــات، واإللكترونــات.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

شحنة الجسميات )البروتونات، 	 
الكترونات، النيوترونات(.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم الذرة، وأُحّدد مكوناتها.	 

16
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   10 - 9 مكونات الذرة  العلوم الكيميائية 
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حساب العدد الذري 
والعدد الكتلي للذرات 

وعدد البروتونات وعدد 
النيوترونات 

تصميم لوحة فنية جذابة 
لمكونات الذرة واستخدام 

األلوان لتحديد مواقع 
البروتون والنيوترون 

واإللكترون الظهاره بصورة  
متناسقة وواضحة

استخدام الشبكة 
ع  العنكبوتية للتوسُّ
وجمع المعلومات 

عن اكتشاف 
مكونات الذرة 

تصميم وبناء نماذج 
للذرة واستخدام برامج 

لرسم الذرات 

الذرة ومكّوناتها

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: مملكتي

األدوات:

ستحتاج إلى: ورق / كرات/ أقالم / حلقات/ أدوات هندسية )مسطرة، الفرجار(.

خطوات النموذج: 

1. نقوم بعمل دائرة تُمثّل الذرة باستخدام المسطرة والفرجار.
2. نقوم بوضع الكرات التي تمثل البروتون، والنيوترون، وتثبيتها بداخل النواة. 

ــي  ــرون ف ــل اإللكت ــي تُمثّ ــرات الت ــة، ووضــع الك ــالم ملّون ــدارات باســتخدام أق ــوم برســم الم 3. نق
ــواة. ــدارات حــول الن الم
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تدريب

السؤال األول:

ما شحنة البروتون؟
السؤال الثاني:

حدد موقع الكترونات في الذرة؟

إجابات التدريب:

ج1: موجبة.

ج2: في المدارات حول النواة.

ماذا تعلمت؟

1 - تصميم ُمَجسَّم يحدد مواقع البروتون والنيوترون 
واإللكترون في الذرة.   

2 - معرفة عدد البروتونات وعدد الكترونات وعدد 
ة الُمتعادلة.  النيوترونات في الذرَّ
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ميزاني الكيميائي

مقدمة النشاط اإلثرائي:
لتكون المعادلة الكيميائية موزونة يجب تحقيق قانون حفظ المادة، وقانون حفظ الشحنة.

حفظ المادة: أن تكون أعداد الذرات وأنواعها في المواد المتفاعلة مساوية ألعداد الذرات وأنواعها
في المواد الناتجة.

حفــظ الشــحنة: أن يكــون المجمــوع الجبــري للشــحنات الكهربائيــة فــي المــواد المتفاعلــة مســاويًا للمجمــوع 
الجبــري للشــحنات الكهربائيــة فــي المــواد الناتجــة.

17
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   10 - 9 المعادلة الكيميائية الموزونة العلوم الكيميائية 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الصيغ الكيميائية للمركبات. 	 

نتاجات التعلُّم

أرسم المعادلة  باستخدام الذرات والروابط، وأزنها.  	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: ميزاني الكيميائي

األدوات

ستحتاج إلى: كرات، عصي خشبية/ قاعدة خشبية/ أوراق ملونة، أقالم / براغي، عبوات فارغة 

خطوات المشروع:
ــب  ــى جوان ــت عصــا عــدد )2( عل ــودي وتثبي ــى القاعــدة بشــكل عام ــى عل ــت العصــا األول ــوم بتثبي 1. نق

ــراء. ــا بالبراغــي والغ ــم تثبيته ــس االســتقامة، ويت ــى نف ــة عل ــون العصــا الثالث ــث تك القاعــدة بحي
2.  تثبيــت العصــا الرابعــة بشــكل أفقــي مــع العمــود األوســط عــن طريــق ثقــب العصــا األولــى بحيــث تكــون 

هــي أرجوحــة الميــزان مثبتــه بمســمار.
3.  تثبــت العبوتيــن علــى طرفــي العصــا األفقيــة بالغــراء؛ ليكــون الميــزان جاهــز لموازنــة الــذرات علــى 

طرفــي الميــزان.
ن الماء باستخدام الكرات على الميزان. 4.  نقوم بموازنة معادلة تَكوُّ

5. نقوم بتمثيل المعادلة بالكرات  )الذرات( بعد موازنتها. 

معرفة أعداد الذرات في 
المركب    

تصميم لوحة فنية 
لمعادلة كيميائية 

باستخدام االزرار 
وااللوان 

تصميم شكل هندسي لكل 
من المركبات والعناصر  

المعادلة الكيميائية 
الموزونة

استخدام الشبكة العنكبوتية 
 phet للدخول الى برنامج

واستخدام البرنامج في موازنة 
المعادلة وجمع المعلومات عن 

الذرات
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تدريب

وازن المعادلة االتية : 
N2 + H2              NH3

ماذا تعلمت؟

تمثيل المعادلة الكيميائية بالرموز. 	 
موازنة المعادلة الكيميائية. 	 

إجابات التدريب

N2 +3H2             2 NH3 
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التصميم الهندسي
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الروبوت صديق البيئة

مقدمة النشاط اإلثرائي:
إّن الحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة وصالحــة للحيــاة لهــو أمــٌر فــي غايــة األهميــة بالنســبة لكافــة دول العالــم، 
وبمــا أنَّ التخلَّــص مــن النفايــات والحصــول علــى الطاقــة مــن خــالل المصــادر التقليديــة يُعتبــران مــن أهــم 
ث البيئــة فــي هــذا العصــر، فــال بــدَّ لنــا مــن إيجــاد الحلــول لهــذه المشــاكل، وأحــد أهــم الحلــول  أســباب تَلــوُّ
ــة  ــل: الطاق ــة المســتدامة، مث ــات مــا أمكــن مــن جهــة، واســتخدام مصــادر الطاق ــر النفاي هــو إعــادة تدوي

الشمســية مــن جهــة أخــرى.

1
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

180 دقيقة  8 - 7 البيئة الذكاء االصطناعي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تلّوث البيئة.	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح أهمية إعادة تدوير النفايات في الحفاظ على البيئة. 	 

أُوّضح أهمية الطاقة المستدامة. 	 

أُعّدد مصادر الطاقة المستدامة المعروفة. 	 

أُصّمم الروبوتات، وأبرمجها.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: الروبوت صديق البيئة

األدوات:

ستحتاج إلى: منصة روبوت / قطع روبوت / مسطح حركة الروبوت / جهاز حاسوب

خطوات النموذج:
التصميــم: قــم بتصميــم مســطح حركــة الروبــوت، )تخطيــط المســارات، ووضــع نمــاذج النفايــات الملونة(،   -

ثــم قــم بتصميــم الروبــوت.
البرمجة: قم ببرمجة الروبوت بالبرمجة المناسبة للحركة المطلوبة.  -

التجريب: قم بتجربة أداء النموذج.  -
التعديل: قم بإجراء التعديالت )إن لزم األمر(.

استخدام القوانين الرياضية 
المختلفة

التعرف إلى أنواع 
النفايات من حيث البنية 
والمادة، والتعرف على 
مصادر الطاقة المختلفة

تصميم األشكال الهندسية 
والزوايا للروبوت

الروبوت صديق البيئة

تصميم الروبوتات وبرمجتها
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ماذا تعلمت؟

توضيح أهمية إعادة تدوير النفايات في الحفاظ على البيئة. 	 
توضيح أهمية الطاقة المستدامة.    	 
معرفة مصادر الطاقة المستدامة. 	 
تصميم الروبوتات، وبرمجتها. 	 
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روبوت تتبع خط

عبــارة عــن تصميــم روبــوت نــوع EV3 يتكــون مــن موتــورات للقيــام بالحركــة، ومــن 
َحسَّاســات لــون لقــراءة األلــوان، وتتــم برمجــة الروبــوت لكــي يقــوم الروبــوت بالحركــة مــع 

الخــط حيــث يكــون هنــاك نقطــة بدايــة، ونقطــة نهايــة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

1. تعريف كل من الموتورات 
وَحسَّاس اللون.

2. القيام بالبرمجة وتحميلها على 
الروبوت.

نتاجات التعلُّم

1. أُصّمم روبوت للقيام بالمهمة.
2. تشغيل الروبوت لتنفيذ ما تم برمجته.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعة ونص الى 
ساعتين 8-7 روبوت تتبع خط الذكاء االصطناعي

2
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اسم المشروع: روبوت تتبع خط
األدوات

ســتحتاج إلــى:  كيــت EV3 / قطــع ليغــو/  حســاس لــون عــدد )3( أو )4( حســب الحاجــة / موتــور 
عــدد )2( / الب تــوب.

خطوات المشروع:
1( قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل الــذي 
يريــده الطالــب بنــاًء علــى المهمــة التــي ســيقوم بهــا الروبــوت، ويتــم تجميــع الكيــت عــن طريــق 

تركيــب الموتــورات، والبريــن مــن خــالل قطــع ليغــو.

2( قم بتركيب حساس اللون بحيث يتم وضعها في مقدمة الروبوت ليتم قراءة اللون. 

ــون  ــم تك ــة به ــة خاص ــالل وصل ــن خ ــن م ــى البري ــات عل ــورات، والحساس ــل الموت ــم بتوصي 3( ق

قراءة قيمة اللون حيث 
ان لكل لون له قيمة 

رقمية، وبناًء عليه يتم 
معرفة اللون من قبل 

الروبوت

بناء الروبوت بشكل 
جميل ومتناسق بحيث 

أن ال تكون حركته غير 
متناسقة وال بد أن تكون 

حركته متزنة

 تصميم الروبوت بشكل 
مالئم للمهمة المطلوبة 

ن من  حيث يتكوَّ
موتورات وحساسات 

لون وقطع ليغو

روبوت تتبع خط

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

برمجة الروبوت من 
خالل برنامج ليغو وتعلم 
تنزيل البرنامج الخاص 

بالروبوت وتشغيله 
وكيفية تنزيل البرمجة 

عليه
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تدريب

1. ما هو روبوت تتبع خط ؟

2. ما هي  مكونات قطع روبوت تتبع خط ؟

3 . ما نوع الموتورات المستخدمة؟

إجابات التدريب
ج1: هو آلة يتم تصميمها، وبرمجتها للقيام بالحركة مع اتجاه الخط الذي يمر من خالله

ج2: برين، موتورات، حساس لون
Small Motor :3ج

ماذا تعلمت؟

1.  تعريف روبوت تتبع خط.
2. تصميم روبوت تتبع خط.
3. برمجة روبوت تتبع خط.

4. مجاالت استخدام روبوت تتبع خط.

ــوت. ــت الروب ــي كي ــودة ف موج

4( قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.

ــذ  ــد تنفي ــأ عن ــاك أي خط ــغيله، وإذا كان هن ــم تش ــن ث ــوت وم ــى الروب ــة عل ــل البرمج ــم بتنزي 5( ق
ــح.  ــة بشــكل صحي ــذ المهم ــم تنفي ــى أن يت ــة إل ــى البرمج ــل عل ــم بالتعدي ــة ق المهم
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جامع الكرات

مقدمة النشاط اإلثرائي:

عبــارة عــن تصميــم روبــوت نــوع )EV3(  أو )VEX IQ( يتكــون مــن موتــورات للقيــام 
بالحركــة وموتــورات لتكويــن ذراع لرفــع الكــرات، وتتــم برمجــة الروبــوت لكــي يقــوم الروبــوت 

بالحركــة، وجمــع الكــرات، ووضعهــا داخــل صنــدوق.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تعريف مهمة كل من 	 
الموتورات.

القيام بالبرمجة وتحميلها على 	 
الروبوت.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم روبوت للقيام بالمهمة.	 
تشغيل الروبوت لتنفيذ ما تم برمجته.	 

3
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتين الى ثالث 
ساعات  8 - 7 جامع الكرات الذكاء االصطناعي
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من خالل حساب 
عدد دورات )لفات( 
حركة الموتورات 
من كافة االتجاهات 
والجوانب التي تريد 
الذراع الذهاب اليها

بناء الروبوت بشكل 
جميل ومتناسق بحيث 
تكون حركته متناسقة، 

ومتزنة
برمجة الروبوت من خالل 
برنامج ليغو وتعلم تنزيل 

البرنامج الخاص بالروبوت 
وتشغيله وكيفية تنزيل 

البرمجة عليه

 تصميم الروبوت 
بشكل مالئم للمهمة 

المطلوبة حيث يتكون 
من موتورات وقطع 

ليغو

روبوت جامع الكرات

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: جامع الكرات

األدوات:

ستحتاج إلى:  كيت  )EV3( عدد )2( / قطع ليغو/ قطع ليغو/ موتور عدد )2( / الب توب.

خطوات المشروع: 

1. قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل الــذي يريــده 
الطالــب بنــاًء علــى المهمــة التــي ســيقوم بهــا الروبــوت، ويتــم تجميــع الكيــت عن طريــق تركيــب الموتورات 

والبريــن مــن خــالل قطــع ليغــو.
2. قــم بتركيــب الموتــورات بحيــث يتــم تصميــم موتــورات للقيــام بالحركــة وموتــورات للقيــام بمهمــة الرفــع 

كالــذراع.
3. قم بتوصيل الموتورات على البرين من خالل وصلة خاصة بهم تكون موجودة في كيت الروبوت.
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تدريب
1. ما روبوت جامع الكرات؟

2. حّدد  قطع روبوت جامع الكرات.

3. ما نوع الموتورات المستخدمة؟

ماذا تعلمت؟

1. تعريف روبوت جامع الكرات.
2. تصميم روبوت جامع الكرات.
3. برمجة روبوت جامع الكرات.

4. استخدام روبوت جامع الكرات.

4. قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.
5. قــم بتنزيــل البرمجــة علــى الروبــوت، ومــن ثــم تشــغيله، وإذا كان هنــاك أي خطــأ عنــد تنفيــذ المهمــة قــم 

بالتعديــل علــى البرمجــة إلــى أن يتــم تنفيــذ المهمــة بشــكل صحيــح.

إجابات التدريب

1. هو آلة يتم تصميمها، وبرمجتها للقيام بجمع الكرات، ووضعها داخل الصندوق.
2. برين، موتورات.
.Large Motor .3
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سيارة متحركة

ــام  ــور للقي ــن موت ــّون م ــركة lego يتك ــن ش ــوع wedo م ــوت ن ــم روب ــن تصمي ــارة ع عب
بالحركــة. 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تعريف كل من الموتور. 	 
القيام بالبرمجة وتحميلها على 	 

الروبوت.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم روبوت للقيام بالمهمة.	 
أشّغل  الروبوت؛ أِلنفّذ ما تم برمجته.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتين 3 - 1 )WeDo( سيارة متحركة الذكاء االصطناعي

4
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تحديد عدد لفات 
السيارة من خالل 

البرمجة 

بناء الروبوت بشكل 
جميل ومتناسق ومشابه 

لتصميم السيارة

 تصميم الروبوت بشكل 
مالئم للمهمة المطلوبة 
بحيث يكون التنسيق 
مترابط مع الماتور 

والحساسات

سيارة متحركة
)WeDo( 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

برمجة الروبوت من خالل 
 lego education برنامج

وتنزيل البرنامج على الروبوت 
لتنفيذ المهمة المطلوبة

اسم المشروع: سيارة متحركة

األدوات:
ستحتاج إلى: كيت )WeDo( / قطع ليغو/ موتور عدد )2(.

خطوات المشروع:
1( قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو، بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل الــذي 
ــق  ــع الكيــت عــن طري ــم تجمي ــوت ويت ــي ســيقوم بهــا الروب ــى المهمــة الت ــاًء عل ــب بن ــده الطال يري

تركيــب الموتــورات والبريــن مــن خــالل قطــع ليغــو.

2( قم بتركيب الموتورات. 

3( قــم بتوصيــل الموتــورات علــى البريــن مــن خــالل وصلــة خاصــة بهــم تكــون موجــودة فــي كيــت 
الروبوت.
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4( قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.

ــذ  ــد تنفي ــأ عن ــاك أي خط ــغيله واذا كان هن ــم تش ــن ث ــوت، وم ــى الروب ــة عل ــل البرمج ــم بتنزي 5( ق
ــح.  ــة بشــكل صحي ــذ المهم ــم تنفي ــى أن يت ــة إل ــى البرمج ــل عل ــم بالتعدي ــة ق المهم

تدريب

1. ما هو روبوت السيارة المتحركة ؟

ن قطع روبوت )WeDo(؟ 2. من ماذا يتكوَّ

3. كيف تتحرك سيارة )WeDo(؟

إجابات التدريب
1. هو آلة يتم تصميمها، وبرمجتها للقيام بالحركة مع اتجاه الخط الذي يمر من خالله.

2. برين، موتورات، َحسَّاس لون.
3. من خالل برمجة السيارة على برنامج  )WeDo(، وتنزيل البرمجة وتشغيلها.

ماذا تعلمت؟

1. تعريف روبوت سيارة متحركة.
2. تصميم روبوت سيارة متحركة.
3. برمجة روبوت سيارة متحركة.

4. تحديد مجاالت استخدام روبوت سيارة متحركة.
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قارئ االجسام

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــاس مســافة  ن مــن موتــورات للقيــام بالحركــة ومــن َحسَّ عبــارة عــن تصميــم روبــوت نــوع EV3  يتكــوَّ
ــد الطالــب ان  ــى المهمــة التــي يري ــاُء عل ــم برمجــة الروبــوت بن لقــراءة األجســام التــي تكــون أمامــه وتت

يقــوم بهــا.

5
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتين الى ثالث 
ساعات  6 - 4 قارئ االجسام الذكاء االصطناعي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تعريف كل من الموتورات 	 
وَحسَّاس المسافة.

القيام بالبرمجة وتحميلها على 	 
الروبوت.

نتاجات التعلُّم

أٌصّمم روبوت للقيام بالمهمة.	 

أُشّغل الروبوت لتنفيذ ما تم برمجته.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: قارئ األجسام

األدوات

ستحتاج إلى: كيت EV3 / قطع ليغو/ موتور عدد )2( / الب توب / َحسَّاس مسافة عدد )1(.

خطوات المشروع: 
- قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل الــذي يريــده 
الطالــب بنــاًء علــى المهمــة التــي ســيقوم بهــا الروبــوت ويتــم تجميــع الكيــت عن طريــق تركيــب الموتورات 

والبريــن مــن خــالل قطــع ليغــو.
- قم بتركيب َحسَّاس المسافة في منتصف الروبوت لكي يقوم بقراءة األجسام التي تصادفه.

ــة خاصــة بهــم تكــون موجــودة فــي  ــاس علــى البريــن مــن خــالل وصل - قــم بتوصيــل الموتــورات والَحسَّ
كيــت الروبــوت.

- قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.

قراءة قيمة  المسافة 
التي تكون بين الروبوت 
والجسم الذي يصادفة عن 

طريق َحسَّاس المسافة 
)cm( سواء ب

)m( أو ب

بناء الروبوت بشكل 
جميل ومتناسق بحيث 

ان ال تكون حركته غير 
متناسقة وال بد أن تكون 

حركته ُمتّزنة

 تصميم الروبوت بشكل 
مالئم للمهمه المطلوبة 

ن من موتورات  حيث يتكوَّ
وَحسَّاسات مسافة وقطع 

ليغو

برمجة الروبوت من خالل روبوت قارىء األجسام
برنامج ليغو وتَعلُّم تنزيل 

البرنامج الخاص بالروبوت 
وتشغيله وكيفية تنزيل البرمجة 

عليه
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تدريب

1. عّرف الروبوت؟
2. ما هي مكونات قطع روبوت قارئ األجسام؟

3. اسال عن نوع الموتورات المستخدمة.

إجابات التدريب

ج1.هو آلة يتم تصميمها، وبرمجتها للقيام بمهام معينة.

ج2. برين، موتورات، َحسَّاس مسافة.

.large Motor .3ج

ــذ المهمــة قــم  ــد تنفي ــاك أي خطــأ عن ــم تشــغيله واذا كان هن ــى الروبــوت ومــن ث ــم بتنزيــل البرمجــة عل - ق
ــذ المهمــة بشــكل صحيــح. ــم تنفي ــى البرمجــة إلــى أن يت بالتعديــل عل

ماذا تعلمت؟

 تعريف روبوت قارئ األجسام.	 
 تصميم روبوت قارئ األجسام.	 
 برمجة روبوت قارئ األجسام.	 
 مجاالت استخدام روبوت قارئ األجسام.	 
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روبوت متعدد المهام

ــن  ــة وم ــام بالحرك ــورات للقي ــن موت ــون م ــوع )EV3(  يتك ــوت ن ــم روب ــارة عــن تصمي عب
ــاس الزاويــة وتتــم  ــاس اللــون لقــراءة اللــون، وَحسَّ ــاس مســافة لقــراءة األجســام ومــن َحسَّ َحسَّ

ــة التــي يريــد الشــخص أن يقــوم بهــا. ــاًء علــى الُمهمَّ برمجــة الروبــوت بن

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تعريف كل من الموتورات 	 
وَحسَّاس المسافة وَحسَّاس اللون 

وَحسَّاس الزاوية.
القيام بالبرمجة وتحميلها على 	 

الروبوت.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم روبوت للقيام بالمهمة.	 
أُشغل الروبوت؛ ألُنفّذ ما تم برمجته.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتين الى ثالث 
ساعات  10 - 9 روبوت متعدد المهام الذكاء االصطناعي

6
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اسم المشروع: متعدد المهام

األدوات:

ستحتاج إلى: كيت )EV3( / قطع ليغو/ موتور عدد )2( / الب توب/ َحسَّاس مسافة.

خطوات المشروع:
1( قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو، بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل الــذي 
ــب  ــق تركي ــت عــن طري ــع الكي ــم تجمي ــوت يت ــي ســيقوم بهــا الروب ــى المهمــة الت ــاًء عل ــده وبن تري

الموتــورات والبريــن مــن خــالل قطــع ليغــو.

2( قم بتركيب الموتورات، والَحسَّاسات. 

ــون  ــم تك ــة خاصــة به ــن خــالل وصل ــن م ــى البري ــورات، والَحسَّاســات عل ــل الموت ــم بتوصي 3(  ق
ــوت. ــت الروب ــي كي موجــودة ف

قراءة قيمة  المسافة التي تكون 
بين الروبوت والجسم الذي 
يصادفه عن طريق َحسَّاس 
المسافة، وقراءة قيمة زاوية 
الروبوت من خالل َحسَّاس 

الزاوية
بناء الروبوت بشكل 

جميل ومتناسق بحيث 
تكون حركته متناسقة 

ومتزنة

 تصميم الروبوت بشكل 
مالئم للمهمة المطلوبة 

ن من  حيث يتكوَّ
موتورات وَحسَّاسات 

مسافة وقطع ليغو

روبوت متعدد المهام

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

برمجة الروبوت من 
خالل برنامج ليغو، 

وتعلم تنزيل البرنامج 
الخاص بالروبوت 

وتشغيله وكيفية تنزيل 
البرمجة عليه
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4( قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.

ــذ  ــد تنفي ــا عن ــاك اي خط ــغيله، واذا كان هن ــم تش ــن ث ــوت وم ــى الروب ــة عل ــل البرمج ــم بتنزي 5( ق
ــح. ــة بشــكل صحي ــذ المهم ــم تنفي ــى ان يت ــة ال ــى البرمج ــل عل ــم بالتعدي ــة ق المهم

تدريب

1. ما هو روبوت متعدد المهام؟

3. ما هي مكّونات قطع روبوت متعدد المهام؟

إجابات التدريب
ج1. هو آلة يتم تصميمها، وبرمجتها للقيام بمجموعة مختلفة من المهام.  

ج2. برين، موتورات، َحسَّاس مسافة، َحسَّاس زاوية، َحسَّاس لون.

ماذا تعلمت؟

1. تعريف روبوت متعدد المهام.
2. تصميم روبوت متعدد المهام.
3. برمجة روبوت متعدد المهام.

4. تحديد استخدام روبوت متعدد المهام.
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ناقل األدوات

مقدمة النشاط اإلثرائي
ن من موتورات  ناقل األدوات: عبارة عن تصميم روبوت نوع )EV3(  أو )VEX IQ( يتكوَّ

للقيام بمهمة الذراع لنقل األدوات من مكان إلى مكان آخر.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

 تعريف الموتورات. 	 
القيام بالبرمجة وتحميلها على 	 

الروبوت.

نتاجات التعلُّم

أُصّمم روبوت للقيام بالمهمة.	 
أُشّغل الروبوت؛ ألُنفّذ ما تم برمجته.	 

7
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعتان الى ثالث 
ساعات 6 - 4 ناقل األدوات الذكاء االصطناعي
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من خالل حساب 
عدد دورات )لفات( 
حركة الموتورات 
من كافة االتجاهات 
والجوانب التي تريد 
الذراع الذهاب إليها

بناء الروبوت بشكل 
جميل ومتناسق بحيث 
تكون حركته متناسقة 

ومتزنة
برمجة الروبوت من خالل 
برنامج ليغو وتَعلُّم تنزيل 

البرنامج الخاص بالروبوت 
وتشغيله، وكيفية تنزيل 

البرمجة عليه

 تصميم الروبوت 
بشكل مالئم للمهمة 

ن  المطلوبة حيث يَتكوَّ
من موتورات وقطع 

ليغو

روبوت ناقل االدوات

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: ناقل األدوات

األدوات:

ستحتاج إلى: كيت  )EV3(/ قطع ليغو /موتور عدد )1(/ الب توب/ Small Motor عدد )2(.

خطوات المشروع: 
1. قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل الــذي يريــده 
الطالــب بنــاءا علــى المهمــة التــي ســيقوم بهــا الروبــوت ويتــم تجميــع الكيت عــن طريــق تركيــب الموتورات 

والبريــن مــن خــالل قطــع ليغــو.
2. قم بتركيب الموتورات بحيث يتم تصميم موتورات للقيام بمهمة الرفع كالذراع.

3. قم بتوصيل الموتورات على البرين من خالل وصلة خاصة بهم تكون موجودة في كيت الروبوت
4. قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.
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تدريب

1. ما الروبوت ناقل األدوات؟

2. ما مكونات قطع روبوت ناقل األدوات؟

3. ما نوع الموتورات المستخدمة؟

ماذا تعلمت؟

1. تعريف روبوت ناقل األدوات.
2. تصميم روبوت ناقل األدوات.

4. برمجة واستخدام روبوت ناقل األدوات.

5. قــم بتنزيــل البرمجــة علــى الروبــوت، ومــن ثــم تشــغيله وإذا كان هنــاك أي خطــأ عنــد تنفيــذ المهمــة قــم 
بالتعديــل علــى البرمجــة إلــى أن يتــم تنفيــذ المهمــة بشــكل صحيــح.

6. قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.

إجابات التدريب

ج1. هــو آلــة يتــم تصميمهــا، وبرمجتهــا للقيــام بنقــل االدوات مــن مــكان إلــى آخرعــن طريــق 
موتــورات تقــوم بمهمــة الــذراع.

ج2.  برين، موتورات.
.Small Motor + Large Motor  .3ج
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مسار جمع الحاويات

مقدمة النشاط اإلثرائي:

تعتبــر مشــكلة النفايــات الصلبــة واحــدة مــن المشــكالت الكبــرى التــي تواجــه كل دول العالــم، 
ــة  ــة العالي ــات والكلف ــة جمــع النفاي ــي آلي ــل الجــزء األول ف ــن: ويتمث ــى جزئي وتنقســم المشــكلة إل
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــان مم ــن األحي ــر م ــي الكثي ــات ف ــات داخــل الحاوي ــم النفاي ــع، وتراك ــة الجم لعملي
مشــاكل بيئيــة عديــدة، أمــا الجــزء الثانــي، فهــو فــرز هــذه النفايــات بحيــث يمكــن إعــادة تدويرهــا 

بطريقــة فعالــة وكلــف ماليــة أقــل.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

النفايات الصلبة.	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح المشكالت الناتجة عن النفايات الصلبة. 	 
أُوّضح أهمية فرز النفايات. 	 
أُوّضح أهمية إعادة االستخدام وإعادة تدوير النفايات 	 

والفارق بينهما. 
أتعلم تصميم الروبوتات، وبرمجتها.	 

8
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

3 ساعات  10 - 9 البيئة الذكاء االصطناعي
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استخدام القوانين 
الرياضية المختلفة

ف إلى أنواع  التعرُّ
النفايات من حيث البنية 

والمادة
تصميم الروبوتات 

وبرمجتها

استخدام قوانين 
الهندسة واألشكال 

الهندسية والزوايا في 
التصميم

روبوت ناقل األدوات

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: ناقل األدوات
األدوات

ستحتاج إلى: منصة روبوت / وقطع روبوت / مسطح حركة الروبوت / جهاز حاسوب.

خطوات النموذج: 
نــة(، ثــم  1. التصميــم: قــم بتصميــم ٌمســطَّح حركــة الروبــوت، )تخطيــط المســارات، ووضــع نمــاذج النفايــات الُملوَّ

قــم بتصميــم الروبــوت.
2. البرمجة: قم ببرمجة الروبوت بالبرمجة المناسبة للحركة المطلوبة.

3. التجريب: قم بتجربة أداء النموذج.
التعديل: قم بإجراء التعديالت )إن لزم األمر(. بالتعديل على البرمجة إلى أن يتم تنفيذ المهمة بشكل صحيح.

4. قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.
6. قــم بتنزيــل البرمجــة علــى الروبــوت، ومــن ثــم تشــغيله وإذا كان هنــاك أي خطــأ عنــد تنفيــذ المهمــة قــم بالتعديــل 

علــى البرمجــة إلــى أن يتــم تنفيــذ المهمــة بشــكل صحيــح.
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تدريب

ماذا تعلمت؟

1. توضيح الُمشكالت الناتجة عن النفايات الصلبة. 
2. توضيح أهمية فرز النفايات. 

3. توضيح أهمية إعادة االستخدام وإعادة تدوير النفايات 
  والفارق بينهما. 

4. تعلّم تصميم الروبوتات، وبرمجتها.

أداء المهمات مع 
تغيير المعطيات

جودة البرمجة
الحصول 

على التصميم 
المطلوب

االستخدام األمثل 
لألدوات اسم الفريق الرقم

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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مروحتي الذكية

مقدمة النشاط اإلثرائي
(  )يونس 22(. قال تعالى:)          

ــارة  الريــاح نعمــة مــن نعــم هللا تعالــى اســتخدمت منــذ قديــم الزمــان بتحويلهــا لطاقــة حركيــة. نصــب البَحَّ
ــع  ــن م ــاه ولك ــخ المي ــوب، وض ــن الحب ــة لطح ــن الهوائي ــي المطاح ــار، وف ــي البح ــم ف ــرعتهم لتدفعه أش
ــي اســتخدام  ــر ف ل كبي ــاخ طــرأ تحــوُّ ــن للمن ــق مســتقبل آم ــى تحقي ــا والحاجــة إل ــم والتكنولوجي م العل ــدُّ تق
طاقــة الريــاح بتحويلهــا إلــى طاقــة كهربائيــة أو كميائيــة باســتخدام أحــدث األجهــزة فــي مــزارع الريــاح  
كالروبوتــات  لذلــك مــن الضــروري أن نتعــرف علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، مثــل: الريــاح، وتصميــم 

نمــوذج باســتخدام قطــع الليغــو، وبرمجتــه.

9
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

من  ساعة إلى 
ساعتين  10 - 9  طاقة الرياح وتصميم نموذج بقطع 

)WeDo( الروبوت
الذكاء االصطناعي 
)WeDo( الروبوت

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

حركة الرياح، واختالف سرعتها.	 

البرمجة، وتحميلها على الروبوت.	 

نتاجات التعلُّم

ف طاقة الرياح المتجددة.	  أُعرِّ

 	.)WeDo( أُصّمم نموذج مروحة ذكية بقطع

أُشغل الروبوت بعد تنفيذ المطلوب.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: المروحة الذكية

األدوات

.)WeDo( ستحتاج إلى: حاسوب / صندوق

خطوات المشروع:

1 - قــم بتجميــع كيــت الروبــوت مــن خــالل قطــع ليغــو بحيــث يتــم تصميــم الروبــوت بالشــكل  
ــب  ــق تركي ــن طري ــت ع ــع الكي ــم تجمي ــوت ويت ــا الروب ــيقوم به ــي س ــة الت ــى المهم ــاًء عل بن

ــو. ــن مــن خــالل قطــع ليغ ــورات، والبري الموت

2 - قم بتركيب الموتور. 

ــة خاصــة بهــم تكــون موجــودة فــي  3 - قــم بتوصيــل الموتــور علــى البريــن مــن خــالل وصل
ــوت. كيــت الروب

 زيادة سرعة الماتور 
عدد القطع المستخدمة

بناء الروبوتات بشكل 
جميل ومتناسق ومشابه 

لتصميم المروحة

تصميم الروبوت 
بشكل مالئم للمهمة 

المطلوبة بحيث يكون 
التنسيق مترابط مع 

الماتور

مروحتي الذكية  
)WeDo(

برمجة الروبوت من 
 lego خالل برنامج

Education، وتنزيل 
البرنامج على الروبوت 
لتنفيذ المهمة المطلوبة
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تدريب

1. ماذا نعني بطاقة الرياح؟
2. ماهي القطع في صندوق )WeDo( التي استخدمتها؟

3. كيف ممكن أن نستفيد من طاقة الرياح؟

إجابات التدريب

ددة مستخرجة من حركة الرياح بواسطة  ج1. طاقة الرياح: هي مصدر من مصادر الطاقة الُمتجِّ
أستخدام أحدث التقنيات إلنتاج  طاقة كهربائية.

ج2. قطع WeDo ،Hub ،Motor، قطع ليغو.

ج3. يُمكن االستفادة منها بتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة ميكانيكية أو كيميائية أو 
كهربائية يُمكن استخدامها في ضخ المياه، وطحن الحبوب، وتوليد الكهرباء.

ماذا تعلمت؟

معرفة طاقة الرياح وأهم استخداماتها.	 
 	.)WeDo( عمل نموذج مروحة ذكية باستخدام قطع
برمجة حركة النموذج على الحاسوب.	 

4 - قم ببرمجة الروبوت من خالل برنامج ليغو.

5 - قــم بتنزيــل البرمجــة علــى الروبــوت ومــن ثــم تشــغيله، وإذا كان هنــاك أي خطــأ عنــد تنفيــذ 
المهمــة قــم بالتعديــل علــى البرمجــة إلــى أن يتــم تنفيــذ المهمــة بشــكل صحيــح.
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مهارات رياضية وفنية
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لعبة البوتشي

مقدمة النشاط اإلثرائي

ن  لعبــة البوتشــي: هــي لعبــة رياضيــة تحتــاج إلــى مهــارة عاليــة، وتركيــز ودقــة بــاألداء وتتكــوَّ
نــة بألــوان مختلفــة، مــع وجــود كــرة أخــرى بلــون مختلــف  مــن ســت كــرات لــكل فريــق ُملوَّ
ويكــون عــدة ألــوان األحمــر، حيــث يتــم وضــع الكــرة بلــون األحمــر علــى مســافة ثالثــة أمتــار 
ــي  ــدأ برم ــرات، ويب ــكل العــب ســت ك ــون ل ــم يك ــن ث ــت، وم ــكل ثاب ــة وبش ــن خــط البداي م
ــب  الكــرة الخاصــة  ــة تصوي ــن نحــو الكــرة الحمــراء، ومحاول ــن الفريقي ــادل بي الكــرات بالتب
بالفريــق قــرب كــرة الهــدف الحمــراء، وبعــد انتهــاء التصويــب مــن قبــل الفريقيــن بالكــرات، 
ــراء، وتســجيلها  ــدف الحم ــرة اله ــق وك ــرة الخاصــة بالفري ــن الك ــافات بي ــاب المس ــم احتس يت

ضمــن اســتمارة خاصــة، واحتســاب المســافة األقــرب مــن أجــل تحديــد الفائــز.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تمارين القوة، والمرونة.	 

نتاجات التعلُّم

ف القوانين الخاصة باللعبة.	  أُعرِّ
أُؤدي اللعبة بشكل صحيح.	 
أُؤّدي بعض تمارين القوة.	 

1
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 10-7 معرفة وممارسة لعبة 
البوتشي بشكل سليم.

الرياضة والفن في 
حياتنا
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: لعبة البوتشي.

األدوات

ســتحتاج إلــى: ملعــب خــاص بلعبــة البوتشــي / كــرات لعبــة البوتشــي / ســت كــرات لــكل 
فريــق / وكــرة الهــدف / شــريط قيــاس / اســتمارة تســجيل.

خطوات المشروع:
 البدء بشرح أهمية وفوائد اللعبة،  وآلية تنفيذها بالخطوات التالية:

1. تجهيز األدوات الخاصة باللعبة.
2. شرح قوانين اللعبة، وهي كاآلتي:
   - عدم مالمسة خط البداية بالقدم. 

ب نحو كرة الخصم، وإبعاد الكرة عن مكانها.     - يستطيع الالعب الرامي للكرة أن يُصوِّ

ف على القياسات  التعرُّ
الخاصة بملعب البوتشي

كيفية رسم الملعب 
الخاص بلعبة البوتشي 
بأدوات بسيطة، وألوان 

جميلة

تصميم ملعب البوتشي 
بأدوات هندسية بسيطة

لعبة البوتشي
تنفيذ لعبة البوتشي على 

تطبيق تكنولوجي 
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   - لكل فريق ست كرات خاصة به.
ــة )الهــدف(، وكــرات  ــن الكــرة الثابت ــاس المســافة بي ــق قي ــاط عــن طري ــم احتســاب النق    - يت

ــز. ــد الفائ ــا، وتحدي ــى اســتمارة خاصــة، وجمعه ــا عل ــم تفريغه ــق، ث الفري
3. البــدء بتطبيــق اللعبــة بيــن الفريقيــن، والعمــل علــى تحكيــم اللعبــة، وتحفيــز الالعبيــن وإدخــال 

أجــواء المرح والســرور.
4. عمــل جولــة ثانيــة للعبــة، مــع زيــادة صعوبــة اللعبــة مــن خــالل أبعــاد كــرة الهــدف عــن خــط 

البدايــة لمســافة أربعــة أمتــار، ومــن ثــم تحديــد الفائــز.

تدريب

1. كيف يتم تحديد الفائز بلعبة البوتشي؟
2. ما فوائد ممارسة لعبة البوتشي؟

3. ما هي قوانين لعبة البوتشي؟

إجابات التدريب

ج1. يتــم تحديــد الفائــز بلعبــة البوتشــي عــن طريــق قيــاس المســافة بيــن كــرات الفريــق األول مــع 
كــرة الهــدف الثابتــة، وتفريغهــا علــى اســتمارة خاصــة، ومقارنتهــا مــع قياســات الفريــق الثانــي  

والفريــق الــذي تكــون مســافة أقــرب إلــى كــرة الهــدف هــو الفريــق الفائــز.
ــعر اإلنســان  ــة الذراعــان، تُْش ــى تقوي ــل عل ــرة، تعم ــل الذاك ــز وتنشــيط عم ــى تحفي ــل عل ج2. تعم
ــاه.  ــز واالنتب ــادة التركي ــى زي ــل عل ــون الســيرتونين، تعم ــراز هرم ــادة إف بالســعادة، مــن خــالل زي
ــرة  ــرة أن يصــوب نحــو ك ــي للك ــدم، يســتطيع الالعــب الرام ــة بالق ج3. عــدم مالمســة خــط البداي

ــه. ــق ســت كــرات خاصــة ب ــكل فري الخصــم وإبعــاد الكــرة عــن مكانهــا، ول
ــرات  ــدف(، وك ــة )اله ــرة الثابت ــن الك ــافة بي ــاس المس ــق قي ــن طري ــاط ع ــاب النق ــم احتس -  يت

ــز. ــد الفائ ــا، وتحدي ــة، وجمعه ــتمارة خاص ــى اس ــا عل ــم تفريغه ــن ث ــق، وم الفري
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ماذا تعلمت؟

1. تحديد القوانين الخاصة باللعبة.
2. تنفيذ اللعبة بشكل صحيح. 
3. تنفيذ بعض تمارين القوة .
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اسمي بخط النسخ

مــا هــو الخــط العربــي؟ هــل هنــاك أشــكال مختلفــة للخــط العربــي؟ ومــا اســم الخــط الــذي تكتــب 
بــه؟

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الخط العربي.	 
األشكال النباتية. 	 

نتاجات التعلُّم

أصّمم  مستعينًا بأنواع الخطوط العربية خطَّ النسخ.	 
أُكّون تصميماً جمالياً باستخدام الخط العربي، 	 

والزخارف النباتية.
استمتُع باألعمال الفنية.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 3 - 1 الزخرفة النباتية في الخط 
العربي تربية فنية

2
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اسم المشروع: في المستقبل
األدوات

ستحتاج إلى: كرتون فبريانو/ قلم رصاص/ ألوان خشبية/ مسطرة.

خطوات المشروع:
1( باســتخدام خــط النســخ، ســنقوم بكتابــة اســمنا بخــط النســخ، ثــم نُزيِّنــهُ بالزخــارف النباتيــة، 

ونرســم خطًــا مســتقيًما فــي منتصــف كرتــون الفبريانــو.
ــة  ــرض لوح ــم ع ــطر )يت ــوق السَّ ــل ف ــخ الجمي ــط النس ــة بخ ــم والكني ــة اإلس ــنقوم بكتاب 2( س

ــط(. ــاء التخطي ــخ أثن ــط النس ــروف بخ الح
3( نرسم أشكال الزخارف النباتية. 

ــي الفراغــات حــول  ــات الحــروف ، وف ــي نهاي ــات ف ــة أجــزاء الزخــارف النبات ــم إضاف 4(  يت

 الكتلة والمساحة 

عناصر التصميم: 
)النقطة الخط، الشكل 
الملمس اللون، الفراغ( 

أُسس التصميم: 
)التوازن، التباين، 
الوحدة،  اإليقاع،  
التناسب، السيادة،  

المحاذاة(

الزخرفة النباتية في الخط العربي 
)اسمي بخط النسح (

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

البحث عن أفكارجديدة في 
اإلنترنت
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ــة والمســاحات. ــل الزخرفي ــع الكت ــي توزي ــوازن ف الكلمــات، مــع مراعــاة الت
ن الكلمــات لونًــا واحــًدا، أمــا الزخرفــة يُمكــن تلوينهــا بألوانهــا الطبيعيــة، أوغيــر ذلــك  5( نُلــوَّ

باســتخدام األلــوان الخشــبية.

تدريب

تعتمد الزخارف النباتية على العناصر الطبيعية حيث تستخدم 
أنواًعا كثيرة من ---------- و-------و-------.

أ. األشجار  والورود واألغصان.
ب. األزهار واألوراق والسيقان.

ج .األوراق، والنباتات، واألزهار.
د.الفواكه، واألوراق، والورود.

إجابات التدريب
)ب( تُعتمد الزخارف النباتية على العناصر الطبيعية، حيث تُْستخدم أنواٌع كثيرة من األزهار 

واألوراق والسيقان.

ماذا تعلمت؟

1. تشكيل تصميم السمي مستعينًا بنوع الخطوط العربية النسخ.
2. معرفة الزخارف النباتية. 

3. امتالك مهارة تكوين تصميم جمالي باستخدام الخط العربي، 
والزخارف النباتية.

4. االستمتاع بالعمل الفني.
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العمليات الحسابية

تعتبــر األلعــاب الرياضيــة مــن أهــم الوســائل المهمــة فــي عمليــة التعليــم حيــث يُعــد التدريــس القائمــة 
ــم باللعــب ذا أثــر كبيــر فــي تشــكيل شــخصية الطالــب؛ لذلــك فــإن األلعــاب الرياضيــة تــؤدي  علــى التعلُّ
دوًرا فــي تعلــم الطفــل، وتســهيل إيصــال المعلومــات إليهــم، وتثبيــت هــذه المعلومــات لــدى الطلبــة بطريقــة 
ُممتعــة، ومحبّبــة لديهــم. لـِـذا تــمَّ تصميــم لعبــةً رياضيــةً لتعلُّــم والتدريــب علــى العمليــات الحســابية األربعــة، 
ــوح متنقــل،  ــى ل مــن خــالل تشــكيل عــدة مســائل حســابية )الجمــع، والطــرح، والضــرب، والقســمة( عل
ويكــون الناتــج موجــوًدا، وبجانــب الناتــج يُوجــد مربــع فــارغ ُمرتبــْط بمعلومــة عــن جســم اإلنســان  لهــا 
عالقــة بالناتــج، ومقّســمين الطلبــة إلــى عــدة مجموعــات، ولــكل مجموعــة مســائل خاصــة بهــا، ويكــون 
فــي مقابــل اللــوح صندوقـًـا بداخلــه معلومــات عــن جســم اإلنســان مرتبطــة بالناتــج، وأرقــام لوضعهــا فــي 
الفراغــات، مــن أجــل الوصــول لإلجابــة الصحيحــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل أخــذ ورقــة مــن الصنــدوق، 

وبعــد ذلــك تخطــي الحواجــز الرياضيــة واألقمــاع، لوضعهــا فــي المــكان الصحيــح.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الثقافة الرياضية والصحية.	 

نتاجات التعلُّم

ب على العمليات الحسابية بالتعاون والتشارك مع 	  أَتدرَّ
زمالئه.

أعرف معلومات جديدة خاصة بجسم اإلنسان.	 

ف على  لعبة وتمارين  ومهارة رياضية مهمة. 	  أُؤدي، وأتَعرَّ

أُساعد في تطوير مستوى اللياقة البدنية لدي.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 5

التدريب  على بعض 
المهارات الرياضة  في 

كرة القدم، والعمليات 
الحسابية في الرياضيات 
عن طريق لعبة رياضية.

الرياضة والفن في 
حياتنا 

3
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اسم المشروع:  العمليات الحسابية
األدوات

ــاة /  ــم / ممح ــدد )2( / قل ــوح ع ــدم / أوراق / ل ــرات ق ــاع / أطــواق / ك ــى: أقم ــتحتاج إل س
ــرة. وعــاء صغي

خطوات المشروع:
نــة مــن أربعــة طــالب، ولــكل مجموعــة يتــم تعييــن  1. توزيــع الطلبــة أربــع مجموعــات، كل مجموعــة ُمكوَّ

قائــد لهــا.

2. إحضار أربع ألواح، كل لوح ُمتباعد عن األخرى مسافة )2( م، ومرسوم على كل لوح.

ــقة  ــة متناس ــواح بطريق ــام األل ــدم أم ــرات الق ــواق وك ــاع وأط ــن أقم ــة م ــز الرياضي ــع الحواج ــم وض 3. يت
ومتشــابهة علــى بعــد مســافة )15( م.

4. يتم تحديد نقطة بداية انطالق الطلبة.

ف على العمليات  التعرُّ
الحسابية األربعة، 

وتطبيق بعض 
المعادالت عليها

تصميم وتكوين ألعاب 
رياضية باألدوات 

الرياضية

ف على معلومات  التعرُّ
خاصة بجسم اإلنسان

العمليات الحسابية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

التدريب على بعض 
التمارين واأللعاب 

الرياضية المفيدة للجسم 
باستخدام التطبيقات

الذكيّة
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5. يتــم وضــع وعــاء عــن نقطــة البدايــة لــكل مجموعــة علــى حــدى وداخــل كل وعــاء األرقــام والمعلومــات 
المرتبطــة بالعمليــات الحســابية.

6. يتم توزيع الطلبة أمام نقطة البداية الخاصة بكل مجموعة.

7. البــدء بتنفيــذ  اللعبــة مــع انطــالق الصافــرة، مــن خــالل  ســحب ورقــة مــن الوعــاء الخــاص بــكل مجموعــة، 
والتشــاور مــع الزمــالء فــي مربــع يمكــن وضــع الرقــم أو المعلومــة المكتوبــة علــى الورقــة ، ويتــم احتســاب 

النقــاط حســب المســألة الصحيحــة، وكل مســألة يتــم حلهــا بشــكل صحيــح تأخــذ نقطــة واحــدة .

ــد الضــرب  ــذ الخطــوات الســابقة، وبع ــم تنفي ــة حســابية أخــرى )الطــرح(، ويت ــى عملي ــال إل ــم االنتق 8. يت
ــز. ــر هــو الفائ ــاط أكث ــى نق ــذي يحصــل عل ــق ال والقســمة، والفري

تدريب

1 . ما العمليات الحسابية التي تم أخذها؟
2. ما المهارة الرياضية التي تم تنفيذها؟

3. ما الخطوات الفنية لهذه المهارة الرياضية؟
4. ما التمارين الرياضية التي تم تطبيقها؟

إجابات التدريب
ج1. الجمع والطرح والضرب والقسمة.

ج2. التمرير بباطن القدم. 

ج3. الخطوات الفنية للمهارة هي:

   - االقتراب المناسب من الكرة في خط مستقيم. 

   - وضع القدم غير الضاربة بجانب الكرة. 

   - مرجحة القدم الضاربة للكرة بجانب الكرة. 

   - ميل الجذع لألمام قليالً في حالة الضرب.

ج4. الجري بين األقماع واألطواق.
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ماذا تعلمت؟

ب على العمليات الحسابية بالتعاون، والتشارك مع  1. التدرُّ
الزمالء.

2. معرفة معلومات جديدة خاصة بجسم اإلنسان.
3.  معرفة لعبة وتمارين  ومهارة رياضية مهمة تساعد في 

تطوير مستوى اللياقة البدنية، وتطبيقها.
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الماء بالنسبة لي

مقدمة النشاط اإلثرائي

أيــن يوجــد المــاء؟ ومــا أشــكاله؟ وفيمــا نســتخدمه؟ وهــل يوجــد فــي أجســامنا مــاء؟ لمــاذا؟ 
هــل تشــرب المــاء؟ ومــا فائدتــه لــك؟ كــم تســتطيع العيــش دون مــاء؟ وهــل تســتطيع أن تُعبِّــر 

عــن أهميتــه لجســم اإلنســان فــي شــعار تبيــن فيــه حاجــة االنســان للمــاء؟

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الخط العربي.	 
األشكال النباتية. 	 

نتاجات التعلُّم

أرسم  تصميم  مستعينًا بأنواع الخطوط.	 
أربط الخطوط لتكوين تصميم جمالي.	 
استمتع باألعمال الفنية.	 

4
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 3 - 1 تصميم شعار عن أهمية 
الماء لجسم اإلنسان

تربية فنية

التعبير بالرسم
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أنواع الخطوط: 
مستقيم، منحني، 

متوازي

البحث عن أفكارجديدة 
االنترنت

أُسس التصميم: 
)التوازن، التباين، 
الوحدة،  اإليقاع،  
التناسب، السيادة،  

المحاذاة(

العالقات الخطية والشكلية 
واللونية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: الماء بالنسبة لي
األدوات

ستحتاج إلى: كرتون فبريانو أبيض / ألوان خشبية / أقالم رصاص.

خطوات المشروع:

 سنبدأ برسم مفتاح بخطوط واقعية :

1. عنــد قبضــة المفتــاح نرســم دائــرة بداخلهــا خطــوط منحنيــة، وكأنَّ مقبــض المفتــاح عبــارة عــن 
كــرة مــاء متحركــة، حيــث تظهــر الحركــة بالخطــوط المنحنيــة.

2. يمكــن إضافــة بعــض الخطــوط المنحنيــة داخــل كــرة المــاء مثــل الكــرة األرضيــة بحســب الرغبــة. 
هــذه الحركــة تُمثـّـل مــا يقدمــه المــاء ألجســامنا فيمدنــا بالنشــاط والحيويــة. 

3. نُلــّون شــكل المفتــاح مســتخدمين اللــون األســود مــع التركيــز علــى أن درجــة الضغــط علــى 

عناصر التصميم: 
)النقطة، الخط، الشكل 
الملمس، اللون، الفراغ( 
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تدريب
إمأل الفراغ في الكلمة المناسبة:

استطيع إظهار درجات اللون الواحد من خالل _______ قلم 
اللون.

أ. القبض على            ب. تغيير
ج. الضغط على          د. تخفيف   

ماذا تعلمت؟

1. رسم تصميم  مستعينًا بأنواع الخطوط.
2. القدرة على ربط الخطوط لِتُكّون تصميًما جماليًّا.

3. االستمتاع باألعمال الفنية.

قلــم اللــون قــد تُغيِّــر درجــة اللــون مّمــا يُعطــي احساًســا باللــون الرمــادي )الفضــي(.
ــم  ــى قل ــى أن درجــة الضغــط عل ــز عل ــون األزرق، مــع التركي ــّون شــكل كــرة المــاء بالل 4. نُل
ــل مــن  ــة القلي ــة المــاء، مــع إضاف ــا بكروي ــا يُعطــي احساًس ــون مّم ــر درجــة الل ــد تُغيِّ ــون ق الل

ــة الكــرة. ــى أرضي الظــل عل

إجابات التدريب

  استطيع إظهار درجات اللون الواحد من خالل )د. تخفيف( قلم اللون.                                   



162

الملعب الهندسي

ــراد مــن  ــات األف ــع ممارســة الرياضــة،  وغاي ــف  دواف ــرةً جــًدا، وتختل ــَد كثي ــم أن للرياضــة فوائ ــا نعل كلن
شــخص إلــى آخــر فهنــاك أفــراد يُمارســون الرياضــة مــن أجــل الصحــة والترفيــه والترويــح عــن النفس والتســلية، 
وأفــراد يمارســون الرياضــة مــن أجــل الوصــول إلــى مســتويات ُعليــا والفــوز بالبطــوالت والمنافســات الدوليــة 
ــي ال  ــة الت ــاب الرياضي ــهر  األلع ــن أش ــر م ــي تعتب ــدم الت ــرة الق ــة ك ــات رياض ــذه الرياض ــن ه ــة، وم والعالمي
ــد مــن  ــى العدي ــع هــذه الرياضــة عــن كثــب، حيــث تحتــوي هــذه الرياضــة عل ــكاد شــخص إال مارســها أو تاب ي
القوانيــن المهمــة لتحقيــق العدالــة بيــن الالعبيــن ومــن هــذه القوانيــن القياســات الخاصــة بالملعــب حيــث تُشــّكل 
هــذه القياســات القوانيــن الخاصــة باللعبــة، وفــي هــذا النشــاط ســنقوم برســم لملعــب كــرة قــدم  بشــكل هندســي 
ــي  ــتخدمة ف ــب واألدوات المس ــّكل الملع ــي تُش ــية الت ــكال الهندس ــات واألش ــد كل  القياس ــة وتحدي ــوان جميل وبأل
ــم بعــض مهــارات كــرة  عمليــة الرســم،  وتطبيــق لعبــة رياضــة تعمــل علــى رفــع مســتوى اللياقــة البدنيــة وتَعلُّ

ــادة الثقافــة الرياضيــة. القــدم وزي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

التمرينات واأللعاب، الرياضية.	 

نتاجات التعلُّم
أرسم ملعب كرة قدم بأدوات هندسية وبألوان جميلة بشكل 	 

صحيح. 
أعرف األدوات الهندسية المستخدمة في عملية الرسم.	 
أعرف األشكال الهندسية والزوايا  الموجودة في الملعب 	 

وبعض وحدات القياس المستخدمة .
أعرف  القياسات )األطوال واألعراض( الخاصة بملعب 	 

كرة القدم.
أؤدي لعبة رياضية مرتبطة بالنشاط.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 4 الرسم الهندسي الرياضة والفن في 
حياتنا 

5



163

اسم المشروع: الملعب الهندسي
األدوات:

ســتحتاج إلــى: ورق كرتــون / ألــوان  / أدوات هندســية / أقمــاع / أطــواق/  صنــدوق خشــبي عــدد 
)2( / الصــق + ورق أبيــض.

خطوات المشروع:
ف علــى  ــوان واألشــكال الهندســية والتعــرُّ 1. تحضيــراألدوات الخاصــة بالرســم مــن أوراق الكرتــون واألل

األشــكال الهندســية المســتخدمة.
2. نبدأ بداية برسم طول الملعب الذي يبلغ على أرض الواقع )90-120( م.

3. نبدأ برسم عرض الملعب بخط مرتبط مع نهاية طول الملعب، والذي يبلغ طوله من )45-90( م 
م الملعب إلى نصفين. 4. رسم خط الُمنتصف الذي يُقَسِّ

5. رسم دائرة الُمنتصف باستخدام الفرجار، والذي يبلغ قطرها على أرض الواقع )9.15( سم من منتصف الملعب.

ف على القوانين  التعرُّ
الخاصة بقياسات الملعب 

وبعض التمارين التي 
تعود على جسم اإلنسان 

بالفائدة الصحية 

إضافة جمالية، وتناسق 
باأللوان لعملية رسم 

الملعب

تشكيل وتصميم خطوط 
أطوال وأعراض الملعب 

بشكل هندسي

الملعب الهندسي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

ف      استخدام والتعرُّ
على األدوات الهندسية 

في الرسم والتعرف على 
وحدات القياس باستخدام 

التطبيقات الذكية
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6. رســم المرمــى لــكل جانــب وتكــون مــن منتصــف خــط العــرض للملعــب وبارتفــاع )2.44( ســم، وبعــرض 
)7.33( ســم .

ــى مســافة )5.5( م مــن  ــى خــط المرمــى عل ــن عل ــن عموديي ــك برســم خطي ــة المرمــى، وذل 7. رســم منطق
الحافــة الداخليــة لقائمتــي المرمــى ويمتــد هــذان الخطــان داخــل ميــدان اللعــب علــى مســافة أيًضــا )5.5( م، 

ثــم يتــم ربطهمــا بخــط مــواٍز لخــط المرمــى.

8.  يتــم رســـم خـطـــان عـمـوديـــان عـلـــى خـــط المرمــى عـلـــى مـسـافـــة مـــن الـحـافـــة الـداخـلـيـــة لقائمتــي 
المرمى ويـمـتـــد هـــذان الخطان داخـــل مـيـــدان  )16.5( م، ثـــم يتم ربطهما بـخـــط مـــوازي لـخـط المرمى  
ـــددة بـهـــذه الخطــوط وخــط المرمــى هــي منطقــة الجــزاء،  وتوضــع علــى بعــد  اللـعـــب، الـمـنـطـقـــة الـُمـحَّ
)11( م مــن  داخـــل كـــل مــن منطقتــي الجــزاء مــن نقطــة منتصــف المرمــى وذلــك مــا بيــن قائمــي المرمــى.

9. مــن نقطــة منتصــف المرمــى وذلــك مــا بيــن قائمتــي المرمــى وعلــى بعــد متســاٍو منهمــا. رســم قــوس مــن 
دائــر نصــف قطرهــا )9.15( م خــارج منطقــة الجــزاء.

10. رسم زاوية ركنية، ويتم برسم ربع دائرة  نصف قطرها )1( م من قائم كل راية ركنية.

11. تلويــن الملعــب باأللــوان القانونيــة الخاصــة بالملعــب، وهــي الخطــوط وقوائــم المرمــى  باللــون األبيــض 
بعــرض ال يزيــد عــن )12( ســم وأرضيــة الملعــب.

تدريب

1. ما األدوات الهندسية التي تم استخدامها في الرسم؟
2. ما األشكال الهندسية التي رسمها داخل ملعب كرة القدم؟

3. ما أهم القياسات الخاصة في ملعب كرة القدم؟
4. ما التمارين الرياضية التي تم تطبيقها؟

إجابات التدريب
ج1. المسطرة، الفرجار، المثلثات، المقلمة .  

ج2. المربع، المستطيل، المثلثات، الدوائر ونصف الدائرة   

ج3. قياس منطقة الجزاء)11( م، والمرمى)7.43م طول - 243م عرض(،  وطول الملعب   
)120( م، وعرض )90( م.

ج4. تمارين القفز والجري العادي والمتعرج بين األقماع.  
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ماذا تعلمت؟

1. رسم ملعب كرة قدم بأدوات هندسية وبألوان جميلة بشكل 
صحيح. 

2. معرفة األدوات الهندسية المستخدمة في عملية الرسم.
3. تحديد األشكال الهندسية والزوايا  الموجودة في الملعب، 

وبعض وحدات القياس المستخدمة.
4. توضيح القياسات )األطوال، واألعراض( الخاصة بملعب 

كرة القدم.
5. تطبيق لعبة رياضية مرتبطة بالنشاط.
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أنا بلعب على اآليباد

هــل لديــك )آي بــاد(؟ كــم مــن الوقــت تســتخدمه؟ هــل تســتجيب لنــداء والدتــك بســرعة؟ أم 
تســتمر بقولــك لحظــة أمــي، انــا قــادم عندمــا أُنهــي العبــة؟ هــل تعتقــد أن اســتخدامك )لــآي بــاد( 
أثَّــر عليــك؟ وأنــت تلعــب كيــف تتخيَّــل نفســك؟ مــا هــي الخطــوط التــي يمكــن اســتخدامها لرســم 
ن شــكل اإلنســان؟ هــل تســتطيع أن تُعبِّــر  شــكل اإلنســان؟ مــا هــي األشــكال الهندســية التــي تُكــوِّ

عــن نفســك أثنــاء اســتخدامك لآيبــاد.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  3 - 1 رسم تعبيري عن أثر 
التكنولوجيا على اإلنسان

تربية فنية

)التعبير بالرسم(

6

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أنواع الخطوط.	 

أنواع األشكال.	 

نتاجات التعلُّم

أُشّكل باألشكال الهندسية جسم اإلنسان. 	 

أتَخيَّل تأثير استخدام اآليباد علي.	 

أستمتع باألعمال الفنية.	 
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األشكال الهندسية وأنواع 
الخطوط

التوازن، التباين، 
الوحدة

التعبير بالرسم 
والتشكيل

األشكال الهندسية التي 
تكون جسم اإلنسان

البحث عن أفكارجديدة  
في  اإلنترنت

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: انا بلعب على اآليباد

األدوات

ستحتاج إلى: كرتون فبريانو أبيض/ ألوان خشبية/ أقالم رصاص.

خطوات النموذج:
- نرســم شــكل الدائــرة للــرأس، ثــم نضــع التفاصيــل، مثــل: عيــون كبيــرة وعصبيــة، أذان صغيــرة فــال يســمع 

أّمــه عندمــا تناديه.
- نرســم شــكل المســتطيل للجســم،  وبالخطــوط  المنحنيــة يمكــن رســم الجســم لــه كــرش كبيــر بســبب قلــة 

النشــاط. 
- نرســم حركــة األرجــل فيكــون برســم مســتطيلين لــكل رجــل فيمثــل المســتطيلين شــكل ِرجــل وحركتهــا 
لألمــام ومســتطيلين للِرجــل األخــرى ويمكــن جعــل حركــة األرجــل وكأنــه جالــس وقصيــرة لقلــة الحركــة
- نرســم الذراعيــن فيكــون برســم مســتطيلين لــكل ذراع فيمثــل المســتطيلين شــكل ذراع وحركتهــا لألمــام، 

ومســتطيلين للــذراع األخــرى، ولألمــام وكأنــه يمســك )بــاآلي بــاد(.
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ــنبُرز التغيــرات، مثــل: أكــف كبيــرة تحمــل  ــة لتشــكل األقــدام واأليــدي، َس ــم نضيــف الخطــوط المنحني - ث
ــاد. اآليب

ن الشكل باأللوان الخشبية. -  ثم نرسم خطوط الخلفية ثم نُلوِّ

تدريب

يمكن رسم جسم اإلنسان باستخدام األشكال الهندسية 
مرتبة من األعلى إلى األسفل كما يلي: ....................

أ - مستطيل، دائرة، مستطيلين لكل ذراع، ومستطيلين لكل ِرجل.
ب- دائرة، مستطيل، مستطيلين لكل ذراع، ومستطيلين لكل ِرجل. 

ج- دائرة، مستطيل، مستطيل لكل ذراع، ومستطيل لكل ِرجل.
د- مثلث، مستطيل، مستطيلين لكل ذراع، ومستطيلين لكل ِرجل.

ماذا تعلمت؟

التشكيل باألشكال الهندسية جسم اإلنسان.	 
تَخيُّل تأثير استخدام األيباد عليه.	 
االستمتاع باألعمال الفنية. 	 

إجابات التدريب

يمكن رسم جسم اإلنسان باستخدام األشكال الهندسية مرتبة من األعلى إلى األسفل كما 
يلي:

)ب( دائرة، مستطيل، مستطيلين لكل ذراع، ومستطيلين لكل ِرجل.                             
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أين أقف؟ 

ن باطــن األرض؟  كــم طبقــة فــي باطــن األرض؟  مــاذا تتخيــل   أيــن توجــد الميــاه الجوفيــة؟  ممــا يتكــوَّ
فــي هــذه الطبقات؟

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  8 - 7 ُمجّسم للطبقات الرسوبية
تربية فنية

)التشكيل والتركيب 
والبناء(٠

7

مقدمة النشاط اإلثرائي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أنواع الخطوط.	 

مهارة القص واللصق.	 

نتاجات التعلُّم

أُشّكل مجّسًما للطبقات الرسوبية.  	 

أُرّكب مجّسًما للطبقات الرسوبية.	 
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عمر  األرض
الطبقات الرسوبية

توفر دراسة الصخور 
الرسوبية وطبقات 

الصخور معلومات عن 
سطح األرض مفيد للهندسة 
المدنية وعلى سبيل المثال 
في بناء الطرق والمنازل 

واألنفاق والقنوات

عناصر التكوين أسسه 
في األشكال والكتل

البحث عن أفكارجديدة  مجسم للطبقات الرسوبية
في  اإلنترنت

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: أين أقف؟ )ُمجسَّم للطبقات الرسوبية(
األدوات:

ــون  ــار درجــات الل ســتحتاج إلــى: كرتونــة ال يقــل حجمهــا عــن )20× 20( ســم/ قطــع فــوم )قــد نخت
البنــي أو ألــوان مختلفــة( / مقــص، فــرد ســيلكون حــار/ عيــدان تنظيــف الغليــون باللــون األخضــر والبنــي/ 

أقــالم فلوماســتر.                           

خطوات النموذج:
- نُحضر علبة كرتون تنظيفها، وتهيئتها للعمل إغالقها جيًدا، وتثبيتها.

- نحضر أطباق الفوم. 
- نبــدأ بتكويــن طبقــات االرض باســتخدام ألــواح الفــوم بحيــث يتــم قــص شــرائط علــى طــول قطعــة الفــوم 

بعــرض )5( ســم يتــم رســم بعــض الصخــور علــى الشــرائح  باســتخدام أقــالم الفلوماســتر.
ــة عريضــة، مــع مراعــاة أن تكــون نفــس  ــوي لبعــض الشــرائح بخطــوط منحني -  يمكــن قــص الخــط العل

ــا بجانــب بعضهمــا. ــن مًع ــي تليهــا للصــق الطبقتي ــة الت الخطــوط الطبق
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-  نبــدأ بلصــق شــرائح الفــوم بجانــب بعضهــا لتكويــن الطبقــات الرســوبية، باســتخدام الســيلكون )بمســاعدة 
أحــد الوالديــن، أو المعلــم(.

-  ســنحضر شــكل األشــجار باســتخدام عيــدان تنظيــف الغليــون حيــث نلــف العــود األخضــر بشــكل الزمبــرك 
مــع تثبيــت طرفــه بالعــود البنــي كمــا فــي الصــورة نحضــر أكثــر مــن شــجرة.

-  نحضر صندوق صغير يمثل منزل بهدف تكوين بيئة طبيعية على سطح األرض.
-  نثبــت الشــجر علــى ســطح قطعــة فــوم خضــراء بحجــم ســطح الُمجّســم بثقــب الفــوم لتثبيــت الشــجر مــن 

األســفل، ونثبــت البيــت أيًضــا. 
- يمكن قص الفوم البني بشريط صغير ليمثل طريق، ونثبت الفوم األخضر أعلى المجّسم.

التعديل: قم بإجراء أي تعديالت )إن لزم األمر(.

تدريب

أّي من العبارات التالية تكمل العبارة أدناه؟
تكمن جمالية العمل الفني في:

أ  - جودة الخامات              ب- دقة التنفيذ
ج- اختيار األلوان              د  - تمثيل الواقع

إجابات التدريب

- تكمن جمالية العمل الفني في )ب( دقة التنفيذ

ماذا تعلمت؟

تشكيل، وتركيب مجسًما مستعينًا بأنواع الخطوط.	 
معرفة عناصر التكوين، وأسسه في األشكال.	 
االستمتاع باألعمال الفنية.	 
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جدتي طفلة

اللعــب هــو أمتــع شــيء بالحيــاة وجوهــرة الطّفولــة، فــال طفولــة دون لعــب، إال أنــه ليــس حكــًرا لألطفــال، وقــد 
ح عــن نفســه بمشــاركة الصحابــة أو األطفــال بلعبــة مــا، ومــن هــذه األلعــاب  كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يـُـروِّ
ــا، ففــي الحديــث أن عبــد هللا بــن الحــارث رضــي هللا عنــه قــال: “ كان  مســابقات الجــري التــي كان يُنظّمهــا أحيانً
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يَُصــفُّ عبــد هللا وعبيــد هللا وكثيــًرا مــن بنــي العبــاس، ثــم يقــول: مــن ســبق إلــّي 

فلــه كــذا وكــذا، قــال: فيتســابقون إليــه، فيقعــون علــى ظهــره وصــدره، فيقبلهــم ويلزُمهـُـم”.
وقــد تكــون األلعــاب ألعابـًـا بدنيــة حركيــة او ألعــاب العقــل والــذكاء أو ألعــاب التظاهــر والخيــال، وقــد تكــون ألعابـًـا 
جماعيــة أو فرديــة أو ثنائيــة، وقــد تكــون ألعابـًـا بحريــة أو بريــة أو جويــة، وغيرهــا الكثيــر مــن التصنيفــات. وممــا 

يجــدر بالذكــر ايضــا أن األلعــاب تختلــف بيــن منطقــة وأخــرى وبيــن جيــل وجيــل، وزمــن وزمــن آخــر.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

ساعة واحدة  6 - 4 الرياضة والفن في حياتنا مهارات رياضية وفنية

8

مقدمة النشاط اإلثرائي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

اللعب واأللعاب.	 

نتاجات التعلُّم

أُفّرق بين األلعاب القديمة واأللعاب الحديثة.	 

أعرف لعبة )الحجلة(.	 
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اسم  المشروع: جدتي طفلة

األدوات

ستحتاج إلى: قلم تخطيط، أو طباشير     

      https://bronze.qa/product

https://www.pnghunt.com

أرضية غرفة، أوكرتون كبير   

https://ar.wikipedia.org/wiki

حجر مربعة الشكل بحجم مسطح الكف أوأكبر قلياًل.

/https://www.pnghunt.com

 لعبة رياضية )القفز على 
قدم واحدة(

ألوان المربعات

الشكل الهندسي 
)المربّع(

لعبة شعبية )الحجلة(
جّدتي طفلة

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام مهارات 
الحاسوب ومواقع 
التواصل االجتماعي
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خطوات المشروع:
1. ارســم المربعــات علــى األرض، واألفضــل الرســم علــى األســفلت، واإلســمنت. يجــب أن تكــون المربعــات كبيــرة 
بدرجــة كافيــة لتتســع لقدمــك، وحتــى ال يرتــد الحجــر خــارج المربــع بســهولة عندمــا يُرمــى بداخلهــا. هنــاك طــرق 

كثيــرة لرســم اللعبــة، ولكــن الطريقــة التاليــة هــي األكثــر شــيوًعا.
مــن المعتــاد أن يكــون المربــع العاشــر هــو محطــة التوقــف بهــدف االســتراحة أو بهــدف أن يســتعيد الالعــب 

توازنــه. 
لك حرية االختيار بتزيينها باأللوان وتحديد خطوطها بالالصق األبيض.

2.  قــم برمــي حجــر مســطح أو أي شــيء ُمشــابه )كيــس قمــاش صغيــر، أو صدفــة، أو لعبــة صغيــرة، أو زر( فــي 
المربــع األول. يجــب أن يقــع الحجــر داخــل حــدود المربــع دون أن يلمــس حافــة المربــع وإال فسيخســر الالعــب 

دوره، وســينتقل الــدور إلــى الالعــب التالــي. انتقــل للخطــوة التاليــة إذا اســتطعت رمــي الحجــر داخــل المربــع.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

https://ar.wikihow.com
3. اقفــز مــن مربــع إلــى آخــر متجــاوًزا المربــع الــذي يقــع عليــه الحجــر، بحيــث تكــون هنــاك قــدم واحــدة فــي كل 
مربــع. يمكنــك أن تبــدأ بــأي قــدم تحلــو لــك، و لكــن ال يمكنــك أن تقفــز بكلتــا القدميــن فــي نفــس المربــع، إال إذا كان 
هنــاك مربعــان بجانــب بعضهمــا البعــض. فــي هــذه الحالــة، يمكنــك وضــع قــدم واحــدة فــي كل مربــع مــن االثنيــن 
بالتــوازي. إذا ُدســت علــى حــدود المربــع، أو قفــزت فــي المربــع الخاطــىء، أو قفــزت خــارج المربــع، فستخســر 

دورك فــي اللعــب.
4. التقــط الحجــر فــي طريــق العــودة. عندمــا تصــل للرقــم األخيــر، اســتدر )وأنــت علــى قــدم واحــدة( واقفــز فــي 
اإلتجــاه المعاكــس. فــي المربــع قبــل األخيــر قبــل الحجــر، انحــِن )علــى قــدم واحــدة!( والتقــط الحجــر. تخطــى 

ــه دورك. ــه الحجــر وأن ــذي كان علي ــع ال المرب
https://ar.wikihow.com  

5. نــاول الحجــر للشــخص التالــي. إذا انتهيــت مــن دورك وكان الحجــر كان ال يــزال علــى المربــع رقــم واحــد وأنــت 
الفائــز، ارِم الحجــر فــي دورك التالــي فــي المربــع رقــم 2. الهــدف مــن هــذه اللعبــة هــو أن تنهيهــا بوضــع الحجــر 

فــي كل مربــع عندمــا يأتــي دورك. أول شــخص يحقــق هــذا الهــدف يفــوز باللعبــة.
https://ar.wikihow.com 

6. قــم بتنفيــذ مبــاراة فــي الحجلــة ، ومــن الجديــر بالذكــر ان عــدد المتنافســين فــي المبــاراة قــد يكــون العبــا واحــدا، 
أو اثنيــن او ثالثــة او اربــع أو خمــس، وقــد يكونــون بعــدد اكبــر اال انهــا ســتكون مبــاراة طويلــة.

الفائــز هــو مــن يتمكــن مــن وضــع الحجــر بالمربعــات العشــر ويبقــى يقفــز علــى قــدم واحــة ويعــود دون أن يخطــيء 
أو يالمــس الخــط.

تستطيع أن ترى خطوات اللعبة بفيديو لكل خطوة على الموقع:

https://ar.wikihow.com 
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تدريب

امأل الفراغ بالمفردات المناسبة:

1. عدد مربعات لعبة الحجلة .................................. مربعات.

2. المربع الذي يُشكِّل استراحة لالعب مربع رقم .................

3. يستخدم الالعب أداة لوضعها في المربعات، هي .................

ج1: عشرة

ج2: 10

ج2: حجر

إجابات التدريب
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ماذا تعلمت؟

أداء لعبة الحجلة.	 
معرفة بعض األلعاب الشعبية.	 
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حروفي هي حياتي

أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة أنــه  يجــب علــى األطفــال  ممارســة التماريــن  واأللعــاب الرياضيــة )60(
دقيقــة يوميــاً، ومــن خــالل تلــك التماريــن واأللعــاب الرياضيــة يمكــن لألطفــال تعلــم مهــارات القــراءة والكتابــة 
وتعلــم كتابــة األرقــام وحفظهــا بطريقــة ســهلة وممتعــة، حيــث ســيتم تصميــم لعبــة رياضيــة  ألربــع مجموعــات 
ــم تشــكيلها بشــكل  ــة ويت ــة حواجــز وأقمــاع وأطــواق وكــرات رياضي ــه كل مجموعــة  مــن أدوات رياضي مكون
هندســي ، بحيــث يكــون خــط االنطــالق بدايــة هــذه الحواجــز الرياضيــة ويكــون وعــاء بداخلــه قطــع مصنوعــة 
مــن البالســتيك  ألحــرف اللغــة العربيــة واألرقــام ويكــون فــي نهايــة الحواجــز لــوح لتركيــب األحــرف  ومقاطــع 
للكلمــات واألرقــام عليــه وتكــون  بشــكل متناثــر، حيــث عنــد ســماعة الصافــرة يأخــذ الطالــب قطعــة مــن الصندوق 
فــإذا كانــت القطعــة رقًمــا يعمــل الطالــب تمريــن )الســكوات، وســط ثابــت النــزول والصعــود بعــدة حســب الرقــم 
الــذي تــم ســحبه(، ومــن ثــم ينطلــق ليتخطَّــى الحواجــز الرياضيــة لوضــع الرقــم فــي مكانــه الصحيــح وإذا كان 
حرفــاً ينطلــق دون أن يــؤدي تمريــن )الســكوات(، ويتــم احتســاب النقــاط بعــد انتهــاء الوقــت المقــرر وهــو )10( 

دقائــق.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الرياضة في حياتنا.	 

نتاجات التعلُّم
ف على حروف اللغة العربية، وأُميّزها.	  أتَعرَّ

ب على تكوين الكلمات العربية.	  أتدرَّ

ف على األرقام وأحفظها.	  أتعرَّ

أُميّز مقاطع الكلمات.	 

 أؤّدي  تمارين ولعبة رياضية.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

30 دقيقة. 1

أن يؤدي لعبة  وبعض 
التمارين الرياضية ويتدرب 

من خاللها  على  أحرف 
اللغة العربية واألرقام.

الرياضة والفن في 
حياتنا 

9
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اسم المشروع: حروفي هي حياتي 
األدوات

ســتحتاج إلــى: لــوح  تفاعلــي عــدد )2( / حــروف اللغــة العربيــة كاملــة مصنوعــة مــن البالســتيك  
وممغنطــة عــدد )2( / األرقــام مــن )1-10( مصنوعــة مــن البالســتيك عــدد )2( / حواجــز رياضيــة / 
أقمــاع / صافــرة / أطــواق / كــرات عــدد )6( / الصــق لتحديــد نقطــة البدايــة والنهايــة / وعــاء عــدد )2(.

خطوات المشروع:
1. يتم تجهيز األدوات الخاصة بالنشاط.

2. يتم تحديد نقطة البداية بالصق على بعد )10( أمتار من نقطة النهاية.

3. يتــم وضــع لــوح خاصــة بــكل مجموعــة فــي خطــة النهايــة، وتكــون مقاطــع كلمــات علــى اللــوح تحتــاج 
إلــى حــروف مــن أجــل تكملــة الكلمــة.

4. يتم ترتيب الحواجز الرياضية واألقماع واألطواق بطريقة هندسية بين خطة البداية وخط النهاية.

ب على األرقام  التدرُّ
وتمييزها 

رسم وإعداد ألعاب 
رياضية مكبرة بأبوان 

جميلة جاذبة 

تصميم وإعداد ألعاب 
رياضية مكبرة بأشكال 

هندسية 

حروفي هي حياتي 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

تطبيق لعبة رياضية 
خاصة بتعلُّم األحرف 

واألرقام ولها فائدة على 
جسم اإلنسان
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5. يتم وضع الحروف واألرقام داخل وعاء عند خط البداية .

6. يتم توزيع الطلبة على مجموعتين، كل مجموعة تحتوي خمسة طالب عند خط البداية.

7. البدء بالنشاط من خالل انطالق صافرة البدء.

8. مــع انطــالق الصافــرة يقــوم  الطالــب  األول فــي كل مجموعــة بأخــذ قطعــة مــن الوعــاء، وينظــر إليهــا 
ــا )الســكوات حســب الرقــم الــذي ظهــر معــه(. وبعــد أن يكمــل التمريــن  ــإذا كانــت رقمــاً يعمــل تمرينً ف
ينطلــق مــن خــالل الحواجــز واألقمــاع واألطــواق الرياضيــة نحــو خــط النهايــة؛ مــن أجــل وضــع الرقــم 
أو الحــرف فــي مكانــه الصحيــح علــى اللــوح، أمــا إذا كان حرفــاً ينطلــق بيــن الحواجــز الرياضيــة بــدون 

أن يــؤدي تمريــن  )الســكوات(.

ــدوق  ــي؛ مــن أجــل أن يأخــذ قطعــة مــن الصن ــة الثان ــة ومالمســة زميل ــى خــط البداي ــب إل 9. يعــود الطال
ــق. ــت المحــدد، وهــو 10 دقائ ــة الوق ــى نهاي ــة، وهكــذا حت ــق نحــو خــط النهاي وينطل

10. بعــد انتهــاء الوقــت، يتــم تحديــد الفائــز مــن خــالل عــدد األحــرف واألرقــام التــي وضعــت فــي مكانهــا 
لصحيح. ا

تدريب

1. ما اسم التمرين الذي تم تنفيذه في بداية النشاط ؟
2. ما العضالت التي يعمل على تقويتها هذا التمرين؟

3. ما عدد أحرف اللغة العربية، وما هو الحرف الذي يميزها 
عن غيرها؟

4. ماهي  أول كلمة نزلت على سيدنا محمد في القرآن الكريم؟

إجابات التدريب
ج1. السكوات )وسط ثابت النزول بعدة والصعود بعدة(.

ج2. يعمل على تقوية عضالت الفخذين )عضلة ذات الرؤوس األربعة(.
ج3. )28( حرف، حرف الضاد. 

ج4. اقرأ.
ج5.  أحمد، يحب، يرمي، يمسك، يغني.             

5. أكتب  مقاطع الكلمات التي تم تشكيلها في اللعبة التي تم أخذها.
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ماذا تعلمت؟

1. معرفة حروف اللغة العربية، وتمييزها.
ب على تكوين الكلمات العربية. 2. التدرُّ

3. معرفة األرقام، وحفظها.
4. القدرة على تمييز مقاطع الكلمات.

5. معرفة، وتطبيق تمارين لعبة رياضية.
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رياضتي هي مناعتي

تُصنَّــف الســمنة مــن األمــراض المزمنــة  التــي أُطلــق عليهــا مــرض العصــر، وهــي مــن  األمــراض األكثــر 
شــيوعاً فــي الوطــن العربــي ولهــا العديــد مــن العواقــب المرضيــة والتأثيــر الســلبي علــى صحــة األنســان، حيــث 
ــم انتشــار للســمنة، وتشــكل )46(% مــن عــدد الســكان لديهــم  ــدول فــي العال ــر ال ــة الكويــت مــن أكث تعتبــر دول
ســمنة وهــذا مؤشــر خطيــر جــداً علــى أفــراد المجتمــع، بينمــا تعتبــر اليابــان مــن الــدول التــي فيهــا نســبة الســمنة 
منخفضــة جــًدا، وتشــّكل )3(% مــن عــدد الســكان. ولمحاربــة هــذا المــرض  البــد مــن نشــر التوعيــة الصحيــة فــي 
مجــال التغذيــة الصحيــة الســليمة والمتوازنــة، والثقافــة الرياضيــة وتمارينهــا؛ لمــا لذلــك مــن أثــار إيجابيــة بالتقليل 
ــمنة ومنــع انتشــارها والوقايــة منهــا ومــن العديــد مــن األمــراض التــي قــد تســببها، ومــن أمــرض القلــب  مــن السُّ
واألوعيــة الدمويــة والســكري أو علــى األقــل تطــور أو تدهــور الحالــة الصحيــة لمــن لديهــم هــذه األمــراض؛  لــذا  
ــا يحتــوي علــى مفهــوم الســمنة وأخطارهــا، واألمــراض التــي تســببها، وأهميــة اتبــاع  تــمَّ تصميــم مشــهًدا تمثيليًّ
نظــام غذائــي صحيــة، وأهــم األغذيــة المفيــدة للجســم األنســان، باإلضافــة إلــى ذلــك شــرح عــن أهميــة الرياضــة 

وممارســة التماريــن الرياضيــة، وتأثيرهــا علــى أجهــزة جســم األنســان، ودورهــا فــي محاربــة الســمنة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الغذاء الصحي.	 

نتاجات التعلُّم
أكتب  نص حواري باللغة العربية.	 

أُنفّذ مسرحية عن السمنة يتم فيها التعرف إلى السمنة ومخاطرها.	 

أعرف على فوائد الرياضة والتغذية  الصحية وتأثيرها على أجهزة جسم اإلنسان 	 
والوقاية من العديد من األمراض.

أعرف التمارين الرياضية والرياضات التي تعمل على محاربة هذه األمراض، 	 
كالسمنة.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة. 8

معرفة مخاطر السمنة 
وطرق الوقاية منها، وكيفية 

التخلُّص منها عن طريق 
ممارسة الرياضة وتناول 

الغذاء الصحي.

الرياضة والفن في 
حياتنا 

10
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اسم المشروع: رياضتي هي مناعتي

األدوات

ــاس / أقمــاع عــدد )6( /  ــة عــدد)1( / كرســي عــدد)3( / شــريط قي ــى: طاول ســتحتاج إل
داملبــز / أوزن خفيفــة ومتعــددة عــدد )4( / حبلــة رياضيــة عــدد )1( / فرشــة رياضيــة عــدد 

ــة أو ملعــب رياضــي. )3( / صافــرة / صال

خطوات المشروع:
ــي: شــخص مصــاب  ــي كالتال ــب، وه ــكل طال ــص الخــاص ل ــع الن ــة م ــى الطلب ــع األدوار عل ــدء بتوزي 1. الب
بالســمنة اســمه )محمــود( / ولــد الشــخص المصــاب بالســمنة )أبــو محمــود( / أخصائــي التغذيــة: المهنــدس 

ــن صــدام. ــة: الكابت ــات الرياضي ــي التمرين ــد / أخصائ أحم

2. البدء بتطبيق المشهد التمثيلي، كالتالي:

ــة مشــكلة  ــي التغذي ــى أخصائ ــده محمــود، ويطــرح عل ــة مــع ول ــي التغذي ــارة أخصائ ــو محمــود بزي ــوم أب - يق

كتابة وتصميم نص 
حواري باللغة العربية 

الفُصحى

تصميم مشهد تمثيلي 
عن السمنة وأخطارها، 

وطرق الوقاية منها 

تصميم برنامج غذائي 
لألطعمة الصحية التي 

تعمل على محاربة 
السمنة، والوقاية منها

رياضتي هي مناعتي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

تنفيذ بعض التمارين 
الرياضية التي تعمل على 
الوقاية من مرض السمنة
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محمــود، وأنــه يعانــي مــن الســمنة الزائــدة، ومــن أجــل ذلــك أريــد حــل مــن أجــل العمــل علــى انقــاص الــوزن 
ــام بأعمــال بســيطة،  ــى القي ــدرة عل ــه، وعــدم الق ــرةً وحــرج مــع أصدقائ ــه مشــاكَل كثي ــه يســبب ل ــه؛ ألن لدي

والتعــب بشــكل ســريع جــداً.

- أخصائي التغذية :المهندس أحمد أوالً بطرح بعض اإلرشادات، وهي: 

يجــب عليــك يــا أحمــد االســتيقاظ باكــراً، وتنــاول الوجبــات بانتظــام كل يــوم، وتقســيمها مــن )5 إلــى 6( وجبــات 
يوميــاً )فطــور وغــداء وعشــاء ووجبــة خفيفــة بعــد كل وجبــة رئيســة بســاعتين(.

تناول الطعام ببطء.

ممارسة الرياضة يوميًا )30-60( دقيقة يومياً، أو أربع مرات أسبوعيًّا على األقل.

يجب شرب كمية من المياه كافية للجسم من )10 – 12( كوب يومياً موزعة بانتظام  على مدار اليوم.

يُفّضــل شــرب كأس مــن المــاء قبــل الوجبــة بنصــف ســاعة، وتنــاول صحــن مــن الســلطة قبــل البــدء بتنــاول 
ن مــن النشــويات والبروتينــات والدهــون، وذلــك لزيــادة الشــعور بالشــبع. الطبــق الرئيســي، الــذي عــادة يتكــوَّ

تناول الطعام بأطباق صغيرة، واستعمال مالعق صغيرة أواستخدام الشوكة بدالً من المالعق الكبيرة.

تناول الخبز األسمر )كامل حبة القمح( أوالشوفان بدالً من الخبز األبيض.

تجنب تناول الوجبات السريعة، واألطعمة الدَِّسمة من المطاعم.

تجنب األطعمة المقلية واألطعمة المعلَّبة، ويجب استبدال األطعمة المقلية باألطعمة المشوية أو المسلوقة.

ة والمشروبات الغازية. تَجنُّب العصائر الٌمحالَّ

  ثــم يقــوم أخصائــي التغذيــة بتوجيــه أبــي محمــود، مــن أجــل أن يذهــب إلــى أخصائــي التمرينــات الرياضيــة، 
وبعــد ذلــك يذهــب أبــو محمــود إلــى أخصائــي التمرينــات الرياضيــة ويشــرح لــه عــن حالــة محمــود. 

ــم  ــن أه ــة الرياضــة، وم ــد ممارس ــرح فوائ ــة بش ــة بالبداي ــات الرياضي ــي التمرين ــوم أخصائ ــدورة يق وب   
هــذه الفوائــد أنهــا تعمــل علــى الوقايــة مــن أمــراض كثيــرة، ومــن أهمهــا: مــرض الســمنة وأمــراض القــب 
واألوعيــة الدمويــة والضغــط والســكري وتعمــل علــى تقليــل التوتــر، وشــعور اإلنســان بالســعادة مــن خــالل 
زيــادة هرمــون الســيرتونين وتنشــيط عمــل الــدورة الدمويــة، وإعطــاء الجســم مظهــًرا جذابـًـا  وتقويــة الجهــاز 
العضلــي والهيــكل العظمــي حيــث تزيــد مــن صالبــة العظــام وتقويــة األربطــة  والمفاصــل، وأهمهــا: مفصــل 

الركبــة والجهــاز التنفســي والنــوم بشــكل مريــح.

ــة  ــة الخاصــة بمحارب ــن الرياضي ــة بعــرض بعــض التماري ــات الرياضي ــي التمرين ــوم أخصائ ــك يق ــد ذل - وبع
الســمنة وتطبيقهــا مــع محمــود، ومــن أهمهــا:

- تمارين الجري الخفيف في المكان، والجري لألمام وللخلف بشدة خفيفة، وزمن أطول.

والقفز في المكان لألعلى، والقفز لليمين واليسار بشدة خفيفة وزمن أطول.
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عمل تمارين سويدية، ومن أهمها:

- تشــبيك األكــف مــع َمــّد الذراعيــن لألمــام ومــن ثــم إلــى األعلــى، ومــن ثــم إلــى جهــة اليميــن واليســار، مــع 
تحديــد الوقــت المناســب لــكل تمريــن.

مالحظة: يتم تنفيذ أغلب التمارين المهمة.

تدريب

1. ما األغذية الصحية التي يجب علينا تناولها ؟
2. ما فوائد ممارسة التمارين الرياضية؟

3. ما التمارين والرياضات المهمة لمحاربة السمنة؟
4. ما مخاطر السمنة وطرق الوقاية منها؟

إجابات التدريب
ــات،  ــمر والبقولي ــز األس ــل: الخب ــة، مث ــوب الكامل ــه والحب ــا والفواك ــع أنواعه ــار بجمي ج1. الخض
ــع  ــص، م ــول والحم ــدس والف ــل: الع ــة، مث ــن المصــادر النباتي ــات م ــى البروتين ــز عل والتركي

ــة. ــن المصــادر الحيواني ــي م ــدر الكاف ــا بالق أخذه
ج2. تنشيط الدورة الدموية.

ــمنة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة       - الوقايــة مــن عــدة أمــراض، ومــن أهمهــا، مــرض السُّ
والســكري والضغط.

  - تنشيط الذاكرة، وزيادة التحصيل العلمي لدى الطلبة .
  - تُقلّل التوتر، وتشعرهم بالسعادة نتيجة زيادة هرمون السعادة أثناء ممارسة الرياضة.

  - تعمل على تصحيح قوام الجسم، وبناء صحيح له، وتعطي مظهراً جذابًا للجسم.
ج3. رياضــة المشــي، والمشــي الســريع لمســافات طويلــة، والجــري الخفيــف لمســافة طويلــة وبشــدة 

. خفيفة
- التماريــن الســويدية، تماريــن القفــز بالمــكان ، تماريــن المقاومــة، تماريــن الحبــل، ورياضــة ركــوب 

الدراجــة الهوائيــة.
ــكري  ــة والس ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــا: أم ــن أهمه ــراض وم ــن األم ــد م ــبِّب العدي ج4. تُس
ومضاعفاتهــا األخــرى،  وتزيــد مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، ومشــاكل فــي الكبــد والكلــى، وتُســبّب 
االكتئــاب والضغــط العصبــي والنفســي.  ومــن طــرق الوقايــة: اتبــاع نظــام غذائــي صحــي ســليم 

متــوازن، مــع ممارســة الرياضــة بشــكل مســتمر ومنتظــم.
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ماذا تعلمت؟

1. كتابة نص حواري باللغة العربية.
منة  منة يتم فيها التعرف إلى السُّ 2. تنفيذ مسرحية عن السُّ

ومخاطرها.
3. معرفة فوائد الرياضة والتغذية  الصحية وتأثيرها على 
أجهزة جسم اإلنسان، والوقاية من العديد من األمراض .
4. معرفة التمارين الرياضية والرياضات التي تعمل على 

محاربة هذه األمراض ومنها السمنة.
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رياضتي من بيتي

مــن خــالل متابعــة ومشــاهدة مــا يحــدث فــي العالــم مــن انتشــار كبيــر لمــرض فيــروس كورونــا وتأثيــر هــذا 
ا، ومــن أهمهــا القطــاع  الســياحي واالقتصــادي والزراعــي  الفيــروس بدرجــة كبيــرة علــى قطاعــات كثيــرة جــدَّ
ــة  ــف القطــاع الرياضــي وإغــالق األندي ــر وتوق ــث أنَّ تأثي والرياضــي،  وغيرهــا مــن القطاعــات األخــرى حي
الرياضيــة وتعطُّــل المــدارس واالبتعــاد عــن الرياضــة المدرســية أثَّــر بدرجــة كبيــرة علــى أداء الطلبــة الرياضيين 
مــن أداء بدنــي ومهــاري واكتســاب الــوزن الزائــد، كل هــذا يؤثــر عليهــم بشــكل ســلبي مــا لــم يتــم إيجــاد حلــول 
علميــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي المحافظــة علــى اللياقــة البدنيــة والمهــارات الرياضيــة أو االرتقــاء بهــا نحــو 
األفضــل، لــذا تــم العمــل علــى تصميــم وتدويــر بعــض المــواد المنزليــة  مــن أجــل صنــع أدوات رياضيــة بطريقــة 
ــادي  ــى الن ــدون الحاجــة إل ســهلة وسلســة مــن أجــل تطبيــق التماريــن الرياضــة، وممارســتها داخــل المنــزل، ب

الرياضــي، وتطبيــق هــذه التماريــن ال تحتــاج إلــى مســاحات واســعة مــن أجــل تطبيقهــا.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تمارين القوة والمرونة.	 

نتاجات التعلُّم

أُصّمم أدوات رياضية بسيطة من خالل تدوير الْمخلَّفات 	 
المنزلية.

أُطبّق تمارين رياضة خاصة بهذه األدوات.	 

أُنفّذ ألعابًا رياضية صغيرة، خاصةً بهذه األدوات.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة. 7
معرفة مواد يمكن أن 

يستخدمها في عملية التدوير 
لصنع أدوات رياضية . 

الرياضة والفن في 
حياتنا 

11
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اسم المشروع: رياضتي من بيتي

األدوات

ســتحتاج إلــى: ملعــب رياضــي / كــرات رياضيــة غيــر صالحــة / عبــوات أو قواريــر مــاء 
فارغــة /عبــوات حليــب فارغــة / مــاء / رمــل / أســمنت / حبــل أو شــريط الصــق / مالبــس 

قديمــة / إبــرة وخيــط / أنبــوب حديــد  أو بالســتيك.

خطوات المشروع:
ــم شــرح مفهــوم  ــة، ث ــر، ومناقشــتها مــع الطلب ــة ومفهــوم التدوي ــة عــن أهمي ــى الطلب 1. طــرح أســئلة عل
ــم البــدء  ــة علــى تدويــر بعــض المــواد إلــى أدوات رياضيــة، ث ــاه، وطــرح أمثل التدويــر وأهميتــه ومزاي

ــي األدوات. ــورة ف ــة للنشــاط وهــي المذك ــواد الالزم ــر الم بتحضي

2. البــدء بتدويــر الكــرات الرياضيــة غيــر الصالحــة، وتدويرهــا إلــى ُكــرات طبيـّـة، وهــذه العمليـّـة تحتــاج 
إلــى أي كــرة قــدم أو ســلة غيــر صالحــة والعمــل علــى ملؤهــا بالتــراب وخياطاتهــا وهــذه الكــرة  يمكــن 

أن يــؤدي بهــا أي شــخص مئــات التماريــن الرياضيــة الُمهّمــة.

معرفة عمليات التدوير 
في الرياضة 

تصميم مشهد تمثيلي 
عن  تدوير المخلفات 

المنزلية

إعداد وتصميم 
األحجام، واألشكال 

المناسبة التي تتناسب 
مع الفئات العمرية

التدوير الرياضي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

معرفة أهم التمارين 
الرياضية بواسطة 

األدوات التي تم تدويرها
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ــد   ــى الي ــا عل ــاء وربطه ــراب أو الم ــا بالت ــق ملؤه ــة عــن طري ــاء الفارغ ــب الم ــر أو عل ــر قواري 3. تدوي
ــة .  ــات الرياضي ــن التمرين ــد م ــي العدي ــتخدامها ف واس

4. تدوير عبوات الحليب الفارغ أو الماء التي يكون لها مقابض إلى أثقال )kettleballes( رياضية. 

ــام  ــز( بأحج ــال دامبل ــى أوزان )أثق ــة إل ــب الحديدي ــب الحلي ــاء أو عل ــن الم ــارغ م ــوات الف ــر العب 5. تدوي
وأوزان مختلفــة.

6. احضــار عبــوات المــاء الفارغــة واألســمنت، والمــاء، والرمــل األبيــض، وأنبــوب البالســتيك أو قطعــة الحديــد، 
وقــص العبــوات مــن النصــف. 

7. خلــط اإلســمنت والمــاء والرمــل، ومــن ثــم تعبئــة العبــوة باإلســمنت،  وتركهــا حتــى تجــف مــع مراعــاة 
وضــع قطعــة الحديــد داخــل العبــوة.

التماريــن الرياضيــة الخاصــة بــكل أداء تــم تصميمهــا مــن المــواد التــي تــم تدويرهــا، وشــرح آليــة تنفيــذ 
هــذه التماريــن وأي عضــالت تســتهدف، ومــا هــي أهميتهــا.                      

تدريب

1. مفهوم التدوير؟
2. ما أهمية ومزايا التدوير؟

3. ما المواد التي يتم تدويرها لصنع األدوات الرياضية؟
4. أذكر بعض التمارين التي تم تطبيقها بواسطة هذه األدوات.

إجابات التدريب
1. التدوير: هو إعادة استخدام المخلَّفات؛ إلنتاج ُمنتجات أخرى أقل جودة من المنتج األصلي

2. من مزايا إعادة التدوير  يُقلِّل من الطلب على المواد الخام . كما أنه يُقلِّل من عمليه التَخلُّص من 
النفايات عن طريق طمرها في المكبات أو حرقها، وبالتالي يساعد في تقليل التلوث واالحتباس 

الحراري.
3. - كرات رياضية غير صالحة. 

    - عبوات أو قوارير بالستيكية فارغة.
    - علب حليب فارغة حديد أو بالستيكية.

    - مالبس قديمة.
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ماذا تعلمت؟

1. تصميم أدوات رياضية بسيطة من خالل تدوير المخلفات 
المنزلية.

2. تطبيق تمارين رياضية خاصة بهذه األدوات.
3. تنفيذ ألعاب رياضية صغيرة خاصة بهذه األدوات.

4 - مسك الكرة بكلتا اليدين أمام الصدر ، الجذع أمام أسفل ... ثني. 
   - مسك الكرة بكلتا اليدين عاليًا، النزول والصعود بعدة واحدة. 

   - مسك الكرة بكلتا اليدين أماًما لف الجذع ابتداًء من جهة اليمين.
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صندوق أسراري 

مقدمة النشاط اإلثرائي
هــل ســبق وان مارســت القــص واللصــق؟ وهــل مارســتهما لتكويــن عمــل فنــي؟ وهــل رأيــت عمــل 

فنــي مــن خامــات مختلفــة؟  وهــل تعلــم مــاذا يُطلــق علــى هــذا النــوع مــن األعمــال الفنيــة؟
ــد  ــّون، وق ــورق الٌمل ــن ال ــزاء م ــد، األشــرطة، أج ــن قصاصــات الجرائ ــد يتضم ــي ق ــل فن ــوالج: عم الك
يتــم تجميــع بعــض القطــع والقصاصــات وتُلَصــق علــى قطعــة مــن الــورق أو القمــاش أو علــى صنــدوق 

ــوذج(. ــدوق )النم يعــرض الصن

12
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   6 - 4 كوالج فني تربية فنية

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

القص واللصق.	 

التصنيف.	 

التجميع والتركيب.	 

نتاجات التعلُّم

أُُشّكل تصميًما  مستعينًا بعض الخامات مثل قصاصات الجرائد، 	 
والقماش، خردوات، أزرار.

أُكّون تصميًما جماليًّا غني باألشكال، واأللوان.	 

استمتع باألعمال الفنية.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: صندوق أسراري

األدوات

ســتحتاج إلــى: علبــة كرتــون/ مقــص، جبــس/ غــراء أبيــض، خامــات مختلفــة/ خيــوط قُنَّــب/ ألــوان مائيــة 
بوســتر/ فرشــاة/ ِســّكين فاكهــة )اســتخدمها فــي لصــق الخامــات(/ ورق فايــن، مــاء. 

خطوات النموذج:
ــه رســوم ال  ــون واحــد إذا كان علي ــل: طــالؤه بل ــل، مث ــدوق للعم ــة الصن ــى تهيئ ــا ونعمــل عل ــار صندوقً - نخت

ــا. ــدوق خفيفً ــد إذا كان الصن ــن الجرائ ــة م ــا: أو وضــع طبق أرغــب به
- نبدأ باختيار كل ما يمكنك الحصول عليه من خرداوات لتزيِّن الصندوق. 

- بعد اختيار المواد التي أُُريدها أبدأ بتنسيق المواد على سطح الصندوق. 
- أَُجهـّـز المــادة الالصقــة  المكونــة مــن ثــالث مالعــق مــن الجبــس وملعقتيــن مــن الغــراء األبيــض يضــاف إليهــم 
نهــا. مــاء حتــى يصبــح عجينــة طريــة، وأبــدأ بتثبيــت الخامــات علــى ســطح العلبــة وتركهــا لتجــف، ثــم ابــدأ بِتلوِّ

-  أبــدأ العمــل علــى جوانــب العلبــة.  بإضافــة بعــض الخيــوط والزخــارف القليلــة علــى كل جهــة، أتركهــا لِتجــف 
وأنتقــُل للجهــة األخــرى، وهكــذا حتــى أنتهــي مــن جميــع الجوانــب.

المساحة والكتلة

عناصر التصميم: 
)النقطة، الخط، الشكل 
الملمس اللون، الفراغ(

أُسس التصميم: )التوازن، 
التباين، الوحدة، اإليقاع،  

التناسب، السيادة،  
المحاذاة(

الكوالج الفني

البحث عن أفكارجديدة 
االنترنت
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تدريب

بروز جزء من أجزاء العمل الفني وسيطرته على بقية 
األجزاء األخرى، على مبدأ التفرد أو التمييز، ليكون مركز 

االستقطاب للعمل الفني هو  _____________
أّي من الخصائص التالية تكمل العبارة أعاله؟

أ  - الشكل
ب- الوحدة

جـ- مركز السيادة 
د - الملمس

ماذا تعلمت؟

التشكيل  ُمستعينًا ببعض الخامات مثل قصاصات الجرائد، 	 
والقماش، خردوات، أزرار.

تصميم جمالي غني باألشكال واأللوان.	 
االستمتاع باألعمال الفنية. 	 

إجابات التدريب

بروز جزء من أجزاء العمل الفني وسيطرته على بقية األجزاء األخرى، على مبدأ 
التفرد أو التمييز؛ ليكون مركز االستقطاب للعمل الفني هو: )جـ( مركز السيادة. 
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عيني على بيئتي

ــى البيئــة هــل  ــا مــا المقصــود بالحفــاظ عل ــة فــي بلدن د أشــكال البيئ ــدِّ مــا معنــى البيئــة؟ َع
ــك؟  ــا ؟ كيــف ذل ــى حياتن ــة عل ــر النظيف ــة غي ــر البيئ تؤث

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  6 - 4 بوستر التلوث البيئي
تربية فنية

التعبير بالرسم والتصميم

13

مقدمة النشاط اإلثرائي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أشكال البيئة.	 

أهمية البيئة لحياة اإلنسان.	 

نتاجات التعلُّم

أًشّكل تصميًما مستعينًا بأنواع الخطوط واألشكال، وبعض 	 
الخامات األخرى، مثل: قصاصات الجرائد، األلوان. 

أُكّون تصميم جمالي.	 

االستمتاع باألعمال الفنية.	 
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الكتلة والمساحة

أُسس التصميم:
التوازن، التباين، 

الوحدة،  اإليقاع،  
التناسب، السيادة،  

المحاذاة

عناصر التصميم:
النقطة، الخط، الشكل 
الملمس اللون، الفراغ 

 )Poster( البحث عن أفكارجديدة  البوستر
في  اإلنترنت

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: عيني على بيئتي

األدوات

ســتحتاج إلــى: كرتــون فبريانــو أبيــض/ ألــوان مائيــة / أقــالم رصــاص/ جرائــد/ غــراء أبيــض/ فرشــاة ألــوان 
مائيــة/ مقص/ مســطرة.

خطوات المشروع:
- ســتبدأ بمــزج ملعقتيــن مــن الغــراء مــع نصــف فنجــان شــاي مــن المــاء )تضعهــا جانبًــا(،  تقــوم بقــص ورق جرائــد 

مربعــات بحجــم )6×6( ســم. 
ــد  ــة الجرائ ــر قطع ــابقًا بغم ــّد س ــراء الُمع ــتخدام الغ ــو باس ــون فبريان ــق كرت ــى طب ــد عل ــع الجرائ ــق قط ــوم بلص - تق

ــة. ــى الكرتون ــا عل ــم لصقه ــراء، ث بالغ
- بعد أن يجف الكرتون، تقوم برسم الكرة األرضية فوق الجرائد في منتصف الكرتونة.

ن الحافــة العليــا باللــون  ــوِّ - تقــص أعمــدة المصانــع بطــوال مختلفــة مــن )7( إلــى )10(  ســم، وعــرض )2( ســم، تُل
األحمــر مــا بيــن )3( إلــى )5( أعمــدة.

ن شــكل الكــرة األرضيــة اليابســة علــى اليســار باللــون البنــي، واليابســة علــى اليميــن باللــون األخضــر الفاتــح،  - تُلــوِّ



195

والمــاء باللــون األزرق، وذلــك باأللــوان المائيــة، مــع مراعــاة الشــفافية فــي التلويــن، حيــث نزيــد كميــة المــاء عنــد 
تحضيــر اللــون،  لتظهــر الجرائــد.

- تقص شكل األشجار من الكرتون األبيض، وتلونها بألوانها الجميلة.
- تلصق األعمدة فوق اليابسة الملونة باللون البني، واألشجار فوق اليابسة الملونة باألخضر.

ــوم  ــص غي ــوق األشــجار تق ــه، وف ــادي بدرجات ــون الرم ــه بالل ــا، وتلون ــدة الدخــان الصاعــد منه ــوق األعم - ترســم ف
بيضــاء.

- تقــص شــريحتين مــن الكرتــون بطــول )20( ســم، وعــرض )1( ســم نلّونهــا باللــون األحمــر تلصقهــا بعــد أن تجــف 
فــوق منطقــة اليابســة البنيــة، واألعمــدة بشــكل متعاكــس، فتكــون بشــكل تحذيــري فــوق التلــّوث.

تدريب

زيادة كمية الماء عند تحضير اللون يظهر ________ األلوان 
المائية.

قوة                 جـ ـ  نقاء  أ  - 
شفافية             د  -  تخفيف  ب- 

إجابات التدريب

 زيادة كمية الماء عند تحضير اللون يظهر )ب( شفافية األلوان المائية.                             

ماذا تعلمت؟

معرفة أساليب جديدة إلنتاج العمل الفني.	 
ث البيئي.	  تصميم بوسترعن التلوُّ
االستمتاع باألعمال الفنية.	 
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لعبة الهدف

مقدمة النشاط اإلثرائي
لعبــة الهــدف هــي لعبــة كرويــة  تتكــون مــن فريقيــن، كل فريــق مــن ثالثــة العبيــن ويتــم تبادل 
رمــي الكــرة بيــن الفريقيــن، لتســجيل هــدف فــي المرمــى، والفريــق الخصــم يقــوم بالتصــدي للكرة 
مــن خــالل  حاســة الســمع وذلــك عــن طريــق ســماع أصــوات الجــرس الموجــود داخــل الكــرة، 
ويعتمــد علــى حاســة الســمع، بهــذه اللعبــة بدرجــة كبيــرة جــداً، ومــن ثــم علــى حاســة اللمــس وهــي  

لعبــة شــعبية، ومحبوبــة لــدى معظــم المكفوفيــن وضعــاف البصــر، وتتميــز بالتنافــس الشــريف.
وتعتمــد هــذه اللعبــة علــي اللياقــة البدنيــة، ودقــة الســمع، وقــوة الرمــي، وســرعة البديهــة، 
ــوي  ــن كل نصــف يحت ــى نصفي ــم إل ــب مســاحته  )162( م2  مقّس ــي ملع ــؤدى ف ــة ت ــي لعب وه
علــى ثــالث مناطــق: منطقــة الدفــاع ومســاحتها )27( م2 وتحــدد بخــط بــارز وهــي المســاحة 
ــي  ــة ه ــة الثاني ــاه، والمنطق ــاه مرم ــن الخصــم تج ــة م ــرة القادم ــموح لالعــب بمســك الك المس
منطقــة الرمــي والتــي تبعــد عــن الخــط النهائــي لمنطقــة الدفــاع بمســافة 3 متــر، ويتــم تحديــد 
خطــوط هــذه المناطــق ببــروز أعلــى مــن أرضيــة الملعــب؛ ليدركهــا الكفيــف والمنطقــة الثالثــة 
هــي المنطقــة المحايــدة، وهــي منطقــة تقــع علــى جانبــي خــط المنتصــف فــي كال الجانبيــن. 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

عناصر اللياقة البدنية 	 

نتاجات التعلُّم

أعرف لعبة الهدف، وقوانينها.	 
أُمارس لعبة الهدف مع زمالئي.	 
أعرف، وأُطبِّق المهارات األساسية في لعبة الهدف. 	 

14
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيسي للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 10-7 معرفة وُممارسة رياضة 
الهدف بشكل سليم.

الرياضة والفن في 
حياتنا
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: لعبة الهدف
األدوات

ســتحتاج إلــى: ملعــب خــاص بلعبــة الهــدف أو غــرف كبيــرة / كــرات عــدد )2( خاصــة 
بلعبــة الهــدف / معتمــات عــدد )10( / صافــرة 

خطوات المشروع:

طرح أسئلة عن قوانين لعبة الهدف:
عدد الالعبين، مساحة المالعب، الكرة المستخدمة.

البدء بالتعرف على القوانين الخاصة باللعبة وهي كاآلتي: 
لعبــة تــؤدى فــي ملعــب مســاحته )162( م2 مقســم إلــى نصفيــن كل نصــف يحتــوي علــى ثــالث 
مناطــق: منطقــة الدفــاع ومســاحتها )27( م2، وتٌحــدَّد بخــط بــارز، وهــي المســاحة المســموح 

التعرف على القياسات 
الخاصة بملعب لعبة 

الهدف وقوانينها 

القدرة على رسم 
وحدات القياس والزوايا 
الهندسية الموجودة في 

ملعب كرة الهدف

إعداد، وتصميم هيكل 
للملعب بواسطة أدوات 

بسيطة

ر لعبة الهدف التعرف على التصوُّ
والتخيّل الذهني ألطوال 

وأعراض الملعب 
والمرمى  والالعبين
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لالعــب بمســك الكــرة القادمــة مــن الخصــم تجــاه مرمــاه، والمنطقــة الثانيــة هــي منطقــة الرمــي. 
ــذه  ــد خطــوط ه ــم تحدي ــاع بمســافة )3( م، ويت ــة الدف ــي لمنطق ــد عــن الخــط النهائ ــي تَبُع والت
المناطــق ببــروز أعلــى مــن إرضيــة الملعــب لِيُدركهــا الكفيــف، والمنطقــة الثالثــة هــي المنطقــة 

المحايــدة، وهــي منطقــة تقــع علــى جانبــي خــط المنتصــف فــي كال الجانبيــن.
المرمى: يبلغ عرضه )9( أمتار، وارتفاعه )130( سم.

ــّدة ثقــوب وبداخلهــا أجــراس واضحــة  ــع. لهــا ِع ــا ورب ــو جراًم الكــرة: تــزن )1.25 كغــم( كيل
ــوان. الصــوت، ولهــا عــدة أل

ن الفريق من ستة أفراد، ثالثة في الملعب وثالثة بدالء   ويتكوَّ
طريق اللعب )الدفاع – الهجوم(.

تتضمن مجموعة من المهارات الدفاعية والهجومية يمكن سردها في النقاط التالية:
أوالً: المهارات الهجومية. 

    هــي التصويــب مــن الثبــات - التصويــب مــن الحركــة - التصويــب مــن الجلــوس - التصويــب 
ــدوران. من ال

    التمريــر وهــي مهــارة تــؤدى بيــن أفــراد الفريــق الواحــد مــن أجــل نقــل الكــرة مــن جهــة إلــى 
أخــرى بســرعة ومهــارة ســواء مــن خــالل تســليمها مــن يــد ليــد أو مــن خــالل دحرجتهــا علــى 

األرض.
ثانياً: المهارات الدفاعية 

       تتضمــن وقفــة االســتعداد الدفاعيــة، وكذلــك األوضــاع التــي يتخذهــا الالعــب أثنــاء 
قيامــه بحــركات الدفــاع لمســك، أو أبعــاد الكــرة عــن المرمــى، مثــل رقــود الحاجــز أو الرقــود 
الجانبــي أو الجلــوس الطويــل وهــي مهــارة تحتــاج إلــى رشــاقة ومرونــة مــن جانــب الالعــب، 

لكــي يســتطيع أدائهــا بســهولة ويســر.
قوانين المباراة:

ــاراة مــن  ــن شــوطي المب ــاراة، وبي ــن خــالل المب ــة العبي ــر ثالث ــق الحــق فــي تغيي ــكل فري     ل
حــق الفريــق تغييــر أي  عــدد مــن الالعبيــن خــارج الثالثــة تغييــرات أصليــة أثنــاء اللعــب، مــدة 

المبــاراة أربعــة  وعشــرون دقيقــة علــى شــوطين بينهــم فتــرة راحــة مدتهــا خمــس دقائــق.
    وال بد أن يرتدي جميع الالعبين معتمات للعين تحجب عملية اإلبصار أثناء المباراة.

بعــد ذلــك يتــم توزيــع الطلبــة داخــل الملعــب وتقســيم الطلبــة إلــى مجموعتيــن بحيــث يحتــوي 
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كل فريــق علــى ثالثــة العبيــن وتوزيــع الالعبيــن علــى نصــف المالعــب الخاصــة بــه، 
وتدريبهــم علــى تماريــن اإلحســاس بالملعــب مــن خطــوط ومرمــى وكــرات لعــدة مــرات حتــى 
يتصــور الملعــب بشــكل جيــد. ومــن ثــم تتــم عمــل مبــاراة بيــن الفريــق، والعمــل علــى تصحيــح 
ــن أجــل حصــر  ــاط م ــاب النق ــة واحتس ــم بصــورة سلس ــه إن وجــدت،  والتَّحكي األخطــاء لدي

النتائــج وتحديــد الفائــز.

تدريب

1. ما المهارات الهجومية التي تم استخدامها في كرة الجرس؟
2. كم يبلغ طول وارتفاع المرمي في لعبة الهدف؟

3. ما أهم الفوائد لممارسة كرة الهدف؟

إجابات التدريب

ج1. هــي التصويــب مــن الثبــات - التصويــب مــن الحركــة - التصويــب مــن الجلــوس - التصويــب 
مــن الــدوران.

ج2. يبلغ عرضه )9( م، وارتفاعه )130( سم.
ج3. لرياضــة  كــرة الهــدف الكثيــر مــن الفوائــد، والتــي تُدِخــل الُمتعــة علــى األفــراد، ومــن أهمهــا 
ــي  ــة العضــالت ف ــة المفاصــل و ليون ــى مرون ــظ عل ــة، وتُحاف ــدورة الدموي ــى تنشــيط ال ــل عل تعم
ــة،   ــب االجتماعي ــي الجوان ــر وتشــعر االنســان بالســعادة، وتٍنّم ــي مــن التوتُّ ــا، وتق الجســم وتقويته

والنفســية. 

ماذا تعلمت؟

1. معرفة لعبة الهدف، وقوانينها.
2. ممارسة  لعبة الهدف مع الزمالء.

3. معرفة،  وتطبيق المهارات األساسية في لعبة الهدف. 
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رحلة الكواكب   

ــدور  ــا؟ ت ــر كوكبه ــا أكب ــا؟ وم ــب فيه ــدد الكواك ــا ع ــية؟ وم ــة الشمس ــي المجموع ــا ه م
ــز  ــب يتمي ــذه الكواك ــد ه ــب؟ أح ــام الكواك ــابه أحج ــل تتش ــو؟ وه ــا ه ــم م ــب حــول نج الكواك

ــمه؟ ــرف اس ــل تع ــه ه ــات حول ــود حلق بوج

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الشكل الكروي.	 
استخدام الخامات المختلفة.	 

نتاجات التعلُّم

ًما للمجموعة الشمسية.       	  أُصّمُم  ُمَجسَّ

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 6-4 مجسم النظام الشمسي تربية فنية

15
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اسم المشروع: رحلة الكواكب
األدوات

ســتحتاج إلــى: بالونــات/ ورق جرائــد/ غــراء أبيــض/ فرشــاة عريضــة/ مقــص/ ألــوان 
بوســتر مائيــة/ ورق فايــن/ مــاء/ أوعيــة بالســتيكية/ كرتونــة كبيــرة/ كرتــون فبريانــو أبيــض/ 

أســالك معدنيــة بســماكة )2( ملــم.

خطوات المشروع:
1( نقــص ورق الجرائــد إلــى مربعــات )7×7 ( ســم تقريبـًـا، نُحّضــر الغــراء بوضــع فنجــان مــن الغــراء فــي 

صحــن بالســتيك بفوهــة واســعة نضيــف إليــه كأس ونصــف مــاء، نمزجهمــا جيــدا.

2( نقوم بنفخ البالون حتي يصبح بالحجم الذي نريد فيه لكل كوكب على حدى.

ر العمليــة حتــي يتــم تغطية  3( نغمــس ورق الجرائــد فــي خليــط الغــراء والمــاء، ثــم نضعــه فــوق البالــون، نُكــرِّ
البالــون بــورق الجرائــد بطبقــة واحــدة، نُكــّرر العمليــة لعــدة طبقــات مــن ورق الجرائــد، نتركهــا لتجف.

الُمجّسم الكروي

التشكيل والتركيب

الكتل، الفراغ، التوازن

المجموعة الشمسية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

البحث عن أفكارجديدة في 
اإلنترنت
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4( نســتخدم ورق الفايــن؛ لتكويــن المالمــس الخشــنة فــي ســطح الكواكــب، وذلــك بتغميــس الفايــن بالغــراء، 
ــم، مــا عــدا الكــرة األرضيــة. ثــم لصقــه فــوق الجرائــد علــى كامــل ســطح المجسَّ

5( نلــّون كل بالــون بلــون الكوكــب الــذي يُمثِّلــه، باســتخدام األلــوان المائيــة البوســتر، لكوكــب زحــل نقــص 
مــن الكرتــون دائرتيــن متســاويتين، ثــم نفرغهمــا بقطــر كــرة زحــل نثبــت الكــرة فــي وســط الدائرتيــن، 

لــة للكوكــب. لتكويــن الحلقــات الُمكمِّ

6( نحضر كرتونة كبيرة نزيل جهتين منها لتصبح على شكل زاوية مع الحفاظ على قاعدتها.

ة -  ؛ - لتمثــل الَمجــرَّ ن باقــي الكرتونــة مــن الداخــَلِ 7( نرســم الشــمس فــي منتصــف زاويــة الكرتونــة، ونُلــوِّ
باللــون البنــي الغامــق )بمــزج اللــون البنــي مــع القليــل مــن األســود( نطلــق عليــه قيمــة لــون بنــي منخفضــة.

8( نمــرر أســالك معدنيــة كحلقــات مــن يميــن الكرتونــة إلــى يســارها نثبــت الكواكــب كل كوكــب فــي الحلقــة 
التــي تُمثِّــل قربــه أو بُعــده عــن الشــمس )تحــت إشــراف أحــد الوالديــن، أو المعلــم(.

تدريب

تكون قيمة اللون األحمر مرتفعة إذا مزج باللون _______ 
وقيمته منحفضة إذا مزج باللون ________.

أ. األسود - األبيض
ب. البني - األسود

ج. األبيض - األسود 
د. األبيض - الرمادي

إجابات التدريب
)جـ( : تكون قيمة اللون األحمر مرتفعة إذا مزج باللون األبيض، وقيمته منحفضة إذا مزج باللون 

األسود.

ماذا تعلمت؟

1. تصميم ُمجسَّم للمجموعة الشمسية.
2. تنفيذ أشكال ُمَجسَّمة.

3. االستمتاع باألعمال الفنية.
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في المستقبل

ما هو الخط العربي؟ هل هناك أشكال مختلفة للخط العربي؟ ما اسم الخط الذي تكتب به؟

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الخط العربي	 
األشكال النباتية 	 

نتاجات التعلُّم

أُشّكل تصميًما  مستعينًا بأنواع الخطوط العربية 	 
كالديواني

ن تصميًما جماليًا باستخدام الخط العربي، 	  أُكوِّ
والزخارف النباتية.

أستمتع باألعمال الفنية	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 6-4 الزخرفة النباتية في الخط 
العربي تربية فنية

16
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اسم المشروع: في المستقبل

األدوات:

ستحتاج إلى: كرتون فبريانو/ قلم رصاص/ ألوان مائية/ فرشاة ألوان رفيعة/ مسطرة

خطوات المشروع:
1( باســتخدام الخــط الديوانــي ســنقوم بكتابــة مــا نُريــد أن يكــون عليــه فــي المســتقبل ثـُـمَّ نَُزيِّنــه 

بالزخــارف النباتيــة، نرســم خطًــا مســتقيًما فــي منتصــف كرتــون الفبريانــو.

2( ســيقوم كل طالــب بكتابــة مــا يُريــد أن يكــون عليــه فــي المســتقبل بالخــط الديوانــي الجميــل 
فــوق الخــط )يتــم عــرض لوحــة الحــروف بخــط النســخ أثنــاء التخطيــط(.

3( نرسم أشكال الزخارف النباتية. 

ــول  ــات ح ــي الفراغ ــروف وف ــات الح ــي نهاي ــات ف ــارف النبات ــزاء الزخ ــة أج ــم إضاف 4( يت

 الكتلة والمساحة 

عناصر التصميم: 
)النقطة الخط، الشكل 
الملمس اللون، الفراغ( 

أسس التصميم: 
)التوازن، التباين، 
الوحدة،  اإليقاع،  
التناسب، السيادة،  

المحاذاة(

في المستقبل
الزخرفة النباتية في الخط العربي 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

البحث عن أفكارجديدة في 
االنترنت
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ــاحات. ــة والمس ــل الزخرفي ــع الكت ــي توزي ــوازن ف ــاة الت ــع مراع ــات م الكلم

ن الكلمات والزخرفة باستخدام األلوان المائية 5( نُلَوِّ

تدريب

يُطلق على الزخارف النباتية اسم ____________. 
أ. زخارف األوراق.

ب. زخارف األزهار.
ج . زخارف التوريق.

د. زخارف منحنية .

إجابات التدريب:
يطلق على الزخارف النباتية اسم )جـ( زخارف التوريق.

ماذا تعلمت؟

1.تشكيل تصميم لحكمتي بالحياة  مستعينًا بنوع الخطوط 
العربية الديواني

2. معرفة الزخارف النباتية 
3. االستمتاع  بالعمل الفني.

4. اكتساب مهارة تكوين تصميم جمالي باستخدام الخط العربي والزخارف النباتية.
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تتحدث عني

مقدمة النشاط اإلثرائي

مــا هــو الخــط العربــي؟ هــل هنــاك أشــكال مختلفــة للخــط العربــي؟ مــا اســم الخــط الــذي تكتــب 
؟ به

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الخط العربي	 
األشكال النباتية 	 

نتاجات التعلُّم

أُصّمم  مستعينًا بأنواع الخطوط العربية الكوفي	 
أكّون تصميًما جماليًا باستخدام الخط العربي، 	 

والزخارف النباتية.
االستمتاع باألعمال الفنية	 

17
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 8-7 الزخرفة النباتية في الخط 
العربي تربية فنية
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الكتلة والمساحة

البحث عن أفكارجديدة 
اإلنترنت

أُسس التصميم: 
)التوازن، التباين، 
الوحدة،  اإليقاع،  
التناسب، السيادة،  

المحاذاة(

تتحدَّث عني
الزخرفة النباتية في الخط العربي 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: تتحدث عني

األدوات:

ســتحتاج إلــى: كرتــون فبريانــو/ قلــم رصــاص/ ألــوان مائيــة )بوســتر/ فرشــاة ألــوان رفيعــة/  
مســطرة

خطوات المشروع: 
ــا مــن أنــت، فحكمتــك تتحــدث  ــاة لتدلُّن 1. باســتخدام الخــط الكوفــي ســتقوم بكتابــة حكمتــك فــي الحي

عنــك.
2. ثم نزيُّنها بالزخارف النباتية، ونرسم خطًا مستقيًما في منتصف كرتون الفبريانو.

3. ســيقوم كل طالــب بكتابــة حكمتــه فــي الحيــاة بالخــط الكوفــي الجميــل فــوق الخــط )يتــم عرض 
لوحــة الحــروف بخــط النســخ أثنــاء التخطيط(. 

عناصر التصميم: 
)النقطة الخط، الشكل 
الملمس اللون، الفراغ( 
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تدريب
إمأل الفراغ بالُمفردات المناسبة

فن الزخرفة النباتية من الفنون_______________ المهمة 
التي تدخل في تشكيلها مختلف أنواع النباتات، وتعتمد في 

رسومها على العناصر ______________ وتسمى أحياناً 
._______________

ماذا تعلمت؟

1. تشــكيل تصميــم لحكمتــي بالحيــاة  مســتعينًا بنــوع الخطــوط 
العربيــة الكوفــي.

2. معرفة الزخارف النباتية.
ــي  ــتخدام الخــط العرب ــي باس ــم جمال ــن تصمي ــارة تكوي 3. مه

ــة. ــارف النباتي والزخ
4. االستمتاع بالعمل الفني.

4. نرسم أشكال الزخارف النباتية.
5. يتــم إضافــة أجــزاء الزخــارف النباتــات فــي نهايــات الحــروف، وفــي الفراغات حــول الكلمات 

مــع مراعــاة التــوازن فــي توزيع الكتــل الزخرفية والمســاحات.
ن الكلمات والزخرفة باستخدام األلوان المائية )البوستر(. 6. نُلوِّ

 أ. الرسم، التوريق، الطبيعية.                      ب . التشكيلية ، الطبيعية، التوريق.
ج.الرسم، الصناعية، التوريق.                      د. التشكيلية، الطبيعية، زخارف .

إجابات التدريب:

)ب( : فــن الزخرفــة النباتيــة مــن الفنــون التشــكيلية المهمــة التــي تدخــل في تشــكيلها مختلف 
أنــواع النباتــات، وتعتمــد فــي رســومها على العناصــر الطبيعية وتســمى أحيانــاً التوريق.
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الممارسات العلمية
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أحد أفراد العائلة في المدرسة

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــة العناصــر، تتقاســم أدوارهــا أطــراف عــدة أهمهــا:  ــة متفاعل ــكل أبعادهــا معادل ــة ب ــة التربوي العملي
األســرة والبيــت والمجتمــع، بحيــث تتعــاون جميعهــا فــي تأديــة هــذه الرســالة علــى خيــر وجــه؛ للوصــول 

إلــى النتائــج المرجــوة، وال يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل توثيــق الصــالت بيــن البيــت والمدرســة.

1
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

يوم دراسي 3 - 1 مشاركة الوالدين  
الخدمات المجتمعية )تفعيل 

المشاركة بين الطلبة 
والمدرسة والبيت(

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

المدرسة. 	 

العائلة. 	 

الة. 	  الُمشاركة الفعَّ

نتاجات التعلُّم

الة من قبل أولياء األمور في 	  أُقّدم نموذج عن الُمشاركة الفَعَّ
المدرسة.     
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: أحد أفراد األسرة في مدرستي

األدوات

ستحتاج إلى: أنشطة صفية يُجهزها المعلم.  

خطوات المشروع:

1. يشارك والدي/ والدتي معي يومي المدرسي.  
2. يشارك والدي/ والدتي مع المعلم في األنشطة الصفية.  

حساب نسبة مشاركة 
األهل مع ابنائهم في 

الدوام المدرسي 

ح  رسومات تُوضِّ
المشاركة الفعالة 

تصميم جميل يٌمثِّل أثناء 
زيارة اولياء األمور 

أحد افراد العائلة في 
مدرستي 

تطبيقات تساهم بمشاركة العائلة 
أنشطة ابناءهم 
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة. 
1( مشاركة والداي ليومي المدرسي يزيد من ثقتي بـــ ............
2( وجود أحد أفراد أسرتي معي في المدرسة يجعل يومي .......

3( اهتمام أسرتي بتفاصيل يومي تجعلني .............

إجابات التدريب

ج 1. نفسي.  

ج 2. مميًزا.

ج 3. سعيًدا.

ماذا تعلمت؟

الة.  1 - معرفة ماهية الُمشاركة الفَعَّ
2 - معرفة أي فرد من أفراد األسرة وجوده له تأثير إيجابي.
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إشارات حمراء

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــون  ــن أن تك ــتخدامه، ويمك ــن اس ــم نحس ــن إن ل ــال والمراهقي ــرة لألطف ــة خطي ــت بيئ ــل اإلنترن يُمثِّ
شــين اإللكترونييــن ووصــوالً إلــى ســرقة الحســابات، وانتهــاك  المخاطــر مخيفــة وذلــك بــدًء مــن الُمتحرِّ

ــا. ــا إلكترونيً ــذ احتياطاتن ــم نتخ ــك األخطــار إن ل ضــون لتل ــا ُمعرَّ ــة وجميعن الخصوصي

2
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45  –  90 دقيقة   8 - 7 التنمر اإللكتروني  السالمة، واألمن اإللكتروني 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مخاطر االنترنت.	 

نتاجات التعلُّم

ر اإللكتروني. 	  أَعرف الدالالت التي توضح التعرض للتنمُّ
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: إشارات حمراء 

األدوات

ــر إلكترونــي / قصاصــات مكتــوب عليهــا  ســتحتاج إلــى: قصاصــات تحتــوي علــى مواقــف تنمُّ
مواقــف تنمــر إلكترونــي.

خطوات المشروع:

1. نشكل مجموعات خماسية أو سداسية.
2. نختار قصاصة ورقية، ونقرأ الموقف المكتوب داخلها.

3. نقوم بتمثيل الموقف بشكل صامت أمام باقي الطلبة.
4. على بقية الطلبة أن يستنتجوا الداللة التي نقوم بتمثيلها.

حساب تكرار اإلشارة 
الحمراء 

رسومات جميلة تُمثِّل 
اإلشارة الحمراء 

تصاميم ونماذج تعبر تُمثِّل 
اإلشارة الحمراء

إشارات حمراء
ر اإللكتروني التنمُّ

ربط اإلشارة الحمراء بتقنية 
ح استخدامها تُوضِّ
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تدريب

اذكر ثالث طرق تحمي بها نفسك من اإلنترنت

إجابات التدريب

ض لها على اإلنترنت. 1.  تمكين الذات في مواجهة المخاطر التي يُمكن التَّعرُّ

2.  الدُّخول إلى المواقع المالئمة لعمرك، وقيمك، وأخالقك.

3.  عدم التَّشارك في كلمات المرو مهما بلغ مقدار ثقتك  في أصدقائك.

ماذا تعلمت؟

ر اإللكتروني.  ض للتنمُّ معرفة الدالالت التي توضح التعرُّ
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أعدت أمي طبقا من .....

ــة العناصــر، تتقاســم أدوارهــا أطــراف عــدة، أهمهــا: األســرة  ــة متفاعل العمليــة التربويــة بــكل أبعادهــا معادل
ــج  ــى النتائ ــر وجــه، للوصــول إل ــى خي ــالة عل ــذه الرس ــة ه ــي تأدي ــا ف ــاون جميعه ــث تتع ــع، بحي ــت والمجتم والبي

ــت والمدرســة. ــن البي ــة بي ــق الصل ــك إال مــن خــالل توثي ــق ذل ة، وال يتحق المرجــوَّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

التعاون. 	 

إعداد األطباق بمساعدة أمي.	 

نتاجات التعلُّم

ز ثقتي بنفسي. 	  أُعزِّ

أُحفُِّز مشاركة أولياء األمور غير المتفاعلين للمشاركة.    	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

يوم دراسي  10 - 9 مشاركة الوالدين   الخدمات المجتمعية

3

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: أَعّدْت أمي طبقا من .........

األدوات: 

ستحتاج إلى: األدوات التي يحتاجها الطبق المنوي إعداده.  

خطوات المشروع:
1. تخصيص حصص النشاط المدرسي لمشاركة أولياء األمور. 

2. تعد األم / طبقًا من طعام معين بما يكفي لعدد طلبة الصف .

3. تقــف األم برفقــة المعلمــة، وتتحــدث عــن الطبــق، وفــي حــال كانــت المرحلــة العمريــة صغيــرة عليهــم أن 
يكتشــفوا مــا الطبــق الُمعــّد.

4. فــي حــال كانــت المرحلــة العمريــة كبيــرة، وخاصــةً اإلنــاث، تتحــدث األمُّ عــن كيفيــة إعــداد الطبق بمشــاركة 
لمعلمة. ا

عدد األطباق التي تعدها 
أمي في األسبوع 

تنسيق األطباق بطرق 
جميلة

عمل أطباق مزينة 
بطريقة فاتحة للشهية

مشاركة الوالدين

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام مواقع إلكترونية 
تقدم طرق عمل أطباق 

جديدة
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة. 
1. تُعدُّ أُمي ________ في أطباق متنوعة. 

2. شاركت مع أمي في تحضير الطعام و _________ .
3. تعلمت أن تحضير الطعام في المنزل يضمن ____ الجيدة لي 

ولعائلتي.            

إجابات التدريب

ج1. الطعام.

ج2. طهوه.

ج3. الصحة.

ماذا تعلمت؟

1. معرفة أن الغذاء السليم يضمن لي صحة جيدة.
2. معرفة أن المشاركة والتعاون أساس االتفاق والراحة. 
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العنقاء 

ــا  ــة وغيره ــذه األمثل ــل ه ــا المكســورة، والمشــي تحــت الســلم، تمث ــم )13(، والقطــط الســوداء، والمراي الرق
ــك البعــض  نمــاذج ألشــياء يتجنبهــا البعــض؛ اعتقــاًدا منهــم أنهــا تجلــب الحــظ الســيئ. وعلــى الجانــب اآلخــر يتمسَّ
بأشــياء أخــرى مثــل التمائــم، وغيرهــا؛ كــي تجلــب لهــم الحــظ الجيــد، فلمــاذا يؤمــن البشــر بمثــل هــذه الُخرافــات؟

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الخرافات. 	 

القصص القديمة. 	 

نتاجات التعلُّم

ف الُخَرافة.	  أُعرِّ

أَتعلَّم أنواع الُخَرافة وأمثلة عليها.	 

استقصي تأثير الُخرافات على جوانب حياتنا.    	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10 - 9 االبتعاد عن الخرافة  القيم العلمية

4

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: قصة العنقاء

األدوات:

ُخرافات متداولة / قصة العنقاء، والعنقاء: طائر خرافي بجناحين عمالقين، يخرج إلى الحياة بعد 
الموت من رماده، حيث تقول األسطورة إن هذا الطائر ينبعث بعد احتراقه.

أقرأ قصة العنقاء 

هنــاك فــي بــالد الشــرق الســعيد البعيد تـفـتـــح بـوابــــة الســمــــاء الضخـمــــة وتســكب الشمـــس 
نورهـــا مــن خاللهــا، وتوجــد خلــف البوابــة شجـــرة دائمــة الخضــرة.. مــكان كلــه جمــال ال تســكنهُ 

أمـــراض وال شــيخوخة، وال مــوت، وال أعمــال رديئــة، وال خــوف، والحـــزن.

أجمع معلومات عن 
القصص والخرافات 

أرسم رسومات توضح 
رموًزا للخرافات

م نماذج تحاكي  أَُصمِّ
الواقع وتعتمد الخيال

الُخرافة
)العنقاء(

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

ابحث عن وسائل 
تربط تطبيقات بالخيال 

والروايات
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وفـــى هـــذا البســتان يســكن طائــر واحــد فقــط، العنقــاء ذو المنقــار الطويــل المســتقيم، والــرأس 
ــة  ــد أغني ــي تردي ــدأ ف ــاء تب ــا تســتيقظ العنق ــف، وعندمـ ــى الخل ــان إل ــا ريشــتان ممتدت ــي تُزيُّنه الت
بصــوت رائــع. وبعــد ألف عام، أرادت العنقاء أن تُْولََـــَد ثانيـــة، فتركت مـوطـــنها وسـعـــت صـــوب 
هـــذا العالــم، واتجهــت إلــى ســوريا، واختــارت نخلــةً شــاهقةَ العلــو، لهــا قمــة تصــل إلــى السمـــاء، 

ــا ُعـًشا. َوبَنَْت لـهـ

بعـــد ذلــك تمـــوت فــى النــار، ومــن رمادهــا يخــرج مخلــوق جديــد.. ُْدَوَدةٌ لهـــا لـــوٌن كـاللبـــن 
تتحـــول إلـــى شـرنقـــة، وتخـــرج مـــن هـــذه الشـرنقـــة عـنقاء جـــديدة، تطـير عـــائدةً إلـــى موطـنها 
ــي  األصلــي، وتحمــل كل بقايــا جســدها القديــم إلــى مذبــح الشــمس فــي هليوبوليــس بمـصــــر، ويُحيِـّ

شـعـــب مصـــر هـــذا الطـــائر الـعـجـــيب، قبل أن يعـــود لبلده في الشـــرق.

هــذه هــى أســطورة العنقــاء كمــا ذكرهــا المــؤرخ هيــرودوت، و اختلفــت الروايــات التــي تســرد 
هــذه األســطورة، والعنقــاء أو )الفينكــس( هــو طائــر طويــل العنــق لــذا ســماه العــرب “عنقــاء” أمــا 
كلمــة الفينكــس فهــي يونانيــة األصــل و تعنــي نوعــا معينــا مــن النخيــل، وبعــض الروايــات ترجــع 
تســمية الطائــر األســطوري إلــى مدينــة فينيقيــة، حيــث أن المصرييــن القدمــاء أخــذوا األســطورة 

عنهــم فســموا الطائــر باســم المدينــة.

هل سمع أحدكم بقصة العنقاء من قبل؟ أَْقرأُ قصًصا حول خرافات من حياتنا اليومية.

يجهــز أحمــد للذهــاب إلــى مقابلــة عمــل، يصحــو نشــيطًا، يســتحم، يحلــق ذقنــه، يلبــس بدلــة 
ــاب، يســمع صــوت غــراب ينعــق،  ــق مــن الب ــرش العطــر، وينطل ــر، ي ــه أخــوه األكب اشــتراها ل

فيتشــاءم.

والــدة أحمــد، بــدأت بــرش الملــح علــى زوايــا البيــت منعــا للحســد، وتحــرق البخــور ســعيا للحــظ 
الجيــد، أحمــد يشــرب القهــوة، فينســكب جــزء منهــا علــى مالبســه، يستشــيط غضبًــا، لكنــه يتذكــر 

أن “ســكب القهــوة” خيــر، فيبتســم.

هيفاء، كثيًرا ما تمسك الخشب لتحقيق األماني أوإلزالة الحسد.

تعلق سلوى  أشكااًل متعددة من “حذوة الفرس” فوق األبواب بالمنزل، ألنها قرأت أكثر من مرة 
أنها تطرد األرواح الشريرة، وتجلب الحظ الوفير.
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تدريب

امأل الفراغ بالُمفردات المناسبة. 
من أشهر الخرافات .................

إجابات التدريب

العنقاء، القطط السوداء، الراية المكسورة .

ــرح والبشــرى  ــي الف ــر تعن ــرآة. فضــالت الطي ــى الم ــاًل إل ــاًل أو النظــر طوي ــاه لي ســكب المي
والخيــر والــرزق. ســكب الملــح فــي أروقــة البيــت وزوايــاه لبعــد الحســد وقتــل الشــر ووضعــه فــي 

عيــن الحاســد.

يمتنــع  عيســى عــن وضــع أحــواض الســمك رغــم منظرهــا الجميــل، ألنــه علــم مــن جدتــه أنهــا 
تقطــع الــرزق وتجلــب الشــر لزوايــا المكان.

خطوات المشروع:

- نقرأ قصة العنقاء .

- نناقش خرافة العنقاء و بعض الخرافات المتداولة .

- نربط بين الحياة اليومية وكيفية ربط الخرافات باألحداث .
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ماذا تعلمت؟

1. معرفة ماهيَّة الخرافات.
2. معرفة أشهر القصص القديمة.
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مقدمة النشاط اإلثرائي
تلجــأ كثيــر مــن األســر إلــى إشــراك أطفالهــا فــي األعمــال التطوعيــة المناســبة ألعمارهــم، فمنهــم مــن 
يلتحــق بمجموعــات كشــفية، ومنهــم مــن يــزور المستشــفيات الخاصــة باألطفــال، وجلــب الهدايــا واأللعــاب 
إليهــم، ومنهــم مــن يــزور جمعيــات األيتــام لرســم بســمة علــى وجوههــم، بهــدف زرع بــذور الخيــر فــي 

نفــوس األبنــاء.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

يوم دراسي  8 - 7 العمل التطوعي 
الخدمات المجتمعية 

)المشاركة مع القطاع 
الخاص(

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

حب العمل. 	 

الشعور مع اآلخرين. 	 

اظهار القدرات. 	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح مفهوم العمل التطّوعي.	 

أُنّمي شعوري بالمسؤولية المجتمعية.	 

أُعّزز ثقتي بنفسي.	 

المتطوع الصغير  5
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: المتطّوع الصغير 

األدوات

ستحتاج إلى: كتب رسمية للتنسيق مع القطاع الخاص والحكومي.

خطوات المشروع:

1. يتم تخصيص ساعات ٌمعيَّنة للتطوع في المؤسسات.
ع في ِسجّل خاص. 2. يتم احتساب ساعات التطوُّ

3. أشارك تجربتي التطوعية مع زمالئي في المدرسة.

عدد المرات التي يُشارك 
فيها باألعمال التطوعية 

عمل تصاميم وأشكال 
جميلة للرغبة بالعمل 

التطوعي 

تمثيل العمل التطوعي 
بأشكال هندسية ُمحبَّبة

المتطوع الصغير 

استخدام طرق تقنية تَحثُّ على 
العمل التطوعي 
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
1. التطوع يساعدني على تعلم تحمل ...................

2. العمل التطوعي يُنّمي ............
3. يساهم العمل التطوعي في صقل ........

إجابات التدريب

ج1. المسؤولية.  

ج2. قدراتي.

ج3. شخصيتي . 

ماذا تعلمت؟

معرفة الفائدة من األعمال التطوعية.   -
معرفة األعمال التي تحتاج للعمل التطوعي .  -
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أنــــا

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــن وجــود  ــر، بالرغــم م ــي المظه ــل، فالبشــر متشــابهون ف ــوام جمي ــى اإلنســان بق م هللا تعال ــرَّ ــد َك لق
بعــض االختالفــات الخارجيــة فــي الجســم كاختــالف لــون البشــرة وطــول القــدم، إال أنهــا اختالفــات طبيعية 

بســيطة، رغــم أنَّ البشــر ال يختلفــون فــي األجــزاء الداخليــة مــن أجســادهم.
مــن الضــروري أن نتعــرف علــى جســم اإلنســان، بأجزائــه الخارجيــة، وبعــض مــن أجزائــه الداخليــة 
ف إلــى أســمائها وأشــكالها وأهميتهــا للجســم، فالقلــب  المهمــة كالقلــب والرئتيــن والدمــاغ، مــن خــالل التعــرُّ
هــو عضلــة الحيــاة وضــخ الــدم لجميــع أنحــاء الجســم، والرئتيــن همــا أســاس التنفــس، والدمــاغ هــو اآلمــر 

ــم بالجســم. الناهــي فــي كل األجــزاء فهــو الــذي يتحكَّ

6
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

1 - 3  50 دقيقة
جسم اإلنسان

أجزاء جسم اإلنسان
علوم الحياة

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

جسم اإلنسان بأهم أجزائه 	 
الخارجية.

نتاجات التعلُّم

أُحّدد بعض أجزاء جسم اإلنسان الداخلية )القلب والدماغ 	 
والرئتين( مواقعها، وأشكالها، ووظيفتها الرئيسة.
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم النموذج: ُمجسَّم للرئتين

األدوات

ســتحتاج إلــى: كرتــون مقــوى / أنبــوب بالســتيكي / غــراء / جرائــد / مقــص / قلــم رصــاص ألــوان )أحمــر، 
ــر، أبيض(. أصف

 صورة رقم )1(
 https://www.facebook.com/%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%

D8%A9-431251477678294/?ref=py_c
صورة رقم )2(

https://www.jafarshop.com/products/1-19
صورة رقم )3(

http://www.cairodar.com/484461/
صورة رقم )4(

https://saudi.souq.com/sa-ar
صورة رقم )5(

https://www.mhabash.com/

عدد أجزاء الجسم

رسم، وتلوين، وتشكيل 
أجزاء الجسم

تصميم مجّسم الرئتين، 
واختبار التصميم

أجزاء جسم اإلنسان
البحث في وظيفة الرئتين، 
وأجزاء أخرى في الجسم



229

 صورة رقم )6(
https://ar.wikihow.com/

 صورة رقم )7(
https://arabic.alibaba.com/           

خطوات النموذج: 
ى علــى شــكل الجــزء المــراد تشــكيله، وهمــا الرئتــان، وهمــا تشــبهان  1. أواًل قــم بتشــكيل الكرتــون الُمقــوَّ
المخــروط المقلــوب، مــن خــالل رســمه علــى الكرتــون بقلــم الرصــاص، وقّصــه علــى نســختين أو أكثــر؛ 

ليكــون المجســم بحجمــه وأبعــاده جميعهــا. 
2.استعن بصورة للرئتين من خالل الشبكة العنكبوتية.

https://www.sm3ha.com/song
 ثانيًا: قم بإلصاق النسخ فوق بعضها البعض لتزداد سماكة المجسم. 

- ثــم قــم بصنــع عجيــن الــورق مــن خــالل تقطيــع ورق الجرائــد أو أي ورق مســتعمل ومتوافــر لديــك إلــى 
قطــع صغيــرة أو شــرائط، ووضعهــا فــي خليــط الغــراء والمــاء.

https://ar.wikihow.com/
ــد بالغــراء  ــن الجرائ ــة عمــل عجي ــي لطريق ــو تفصيل ــي تعــرض فيدي ــاة والت وتســتطيع االســتعانة بهــذه القن

والمــاء  مــن خــالل هــذا الرابــط
 https://www.youtube.com/watch?v=nH98LqH8Prk

ــم   ــم بعجيــن الغــراء وورق الجرائــد، واجــراء التعديــالت الالزمــة علــى شــكل الُمجسَّ 3. قــم بتغطيــة الُمَجسَّ
باســتخدام هــذا العجيــن ليصبــح أكثــر شــبهًا بالرئــة ونربــط الرئتيــن باألنبــوب البالســتيكي، ونتركــه مــدة 

زمنيــة كافيــة ليجــف تماًمــا.
 https://mawdoo3.com/
 https://arabic.alibaba.com/

ــم باللــون المناســب، وأَبــِدع بوضــع اللمســات والتفصيــالت التــي تراهــا مناســبة، قــد تســتعين  ْن الُمَجسَّ 4. لـَـوِّ
بصــورة للجــزء مــن الشــبكة العنكبوتيــة؛ لتكــون التفصيــالت واقعيــة، وهنــا ســنختار اللــون الــوردي، وإن 
لــم يتوفــر لدينــا نســتطيع خلــط اللونيــن االبيــض واألحمــر، بحيــث تكــون نســبة اللــون األحمــر قليلــة حتــى 

نحصــل علــى الــوردي، واللــون الــوردي هــو اللــون الــذي نــراه للرئــة فــي جســم اإلنســان
 https://ar.wikihow.com/

ــم والصــورة التــي بحوزتــك، وانظــر إلــى مــدى تشــابه النمــوذج مــع شــكل  5. قــارن بيــن النمــوذج الُمصمَّ
الرئتيــن الفعلــي.

ــم لجــزء آخــر، للقلــب أو الدمــاغ أو أي جــزء مــن أجــزاء جســم  ر الخطــوات الســابقة، وقــم ببنــاء ُمَجسَّ 6. كــرِّ
اإلنسان.
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تدريب

ف ما يلي: أُعرِّ
1. الدماغ: ---------------------------------------------------
2. القلب: ----------------------------------------------------
3. الرئتان: --------------------------------------------------

إجابات التدريب

ــوم  ــة فــي جســم اإلنســان، وموقعــه فــي الجمجمــة، ويق ج1. الدمــاغ: جــزء مــن األجــزاء الداخلي
ــم بالجســم. بالتحكُّ

ج2. القلــب: جــزء مــن األجــزاء الداخليــة فــي جســم اإلنســان، وموقعــه فــي صــدر اإلنســان، وهــو 
عضلــة تقــوم بضــخ الــدم.

 ج3. الرئتــان: جــزء مــن األجــزاء الداخليــة فــي جســم اإلنســان، وموقعــه فــي التجويــف الصــدري 
لإلنسان، وتقوم الرئتان بالتنفس.  

ماذا تعلمت؟

معرفة  بعض أهم األجزاء الداخلية في جسم اإلنسان، وتتمثل 	 
بـِالقلب، والدماغ، والرئتين.

تمييز شكل ولون كل من: القلب، والدماغ، والرئتين.	 
تحديد موقع القلب والرئتين والدماغ في جسم اإلنسان.	 
تحديد الوظيفة الرئيسة لكل من: القلب، والدماغ، والرئتين.	 
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أنت أنا

مهــم أن نتعلــم القــراءة، ومهــم أْن نقــرأ بطالقــة، والقــراءة ال تعنــي أن أنطــق الكلمــات التــي أراهــا، بــل أْن أفهــم 
مــا أقــرأ، وأْن أقــرأ الجمــل بتعبيــر.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

حروف اللغة العربية.	 

نتاجات التعلُّم

أقرأ بطالقة.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

50 دقيقة  3 - 1 القراءة بشكل سريع 
وبطريقة خالية من األخطاء

القراءة )مهارات قراءة 
نص(

7

مقدمة النشاط اإلثرائي
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: أنت أنا

األدوات:

https://www.mhabash.com  ستحتاج إلى: قلم

http://www.konsanpaper.com                 ورقة

نص قراءة              

كتاب اللغة العربية / الصف الثاني

http://www.help-curriculum.com  نجوم تعزيز بثالث ألوان

رصد عدد األخطاء

ألوان النص 

التوافق النفس 
اجتماعي

 القراءة بطالقة

القراءة
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خطوات المشروع:

انظر الى هذا النص:

 

2 -  بعــد أن تقــرأ النــص بطريقــة ســليمة وتفهــم كلماتــه خــالل تكــرار اللعبــة )3( مــرات فقــط 
علــى نفــس النــص؛ اقــرأ النــص بتعبيــر وفهــم.

ح لي. 3 - سأقرأ أنا اآلن النص، وأنت تصحِّ

4 - اقرأ أنت النص مرة أُخرى وسأسألك عن معاني بعض الكلمات 

- الكلمات التي يسأل عن مرادفاتها أو معانيها، هي: 

بُل، فََحص بعينَيه ويََديه. بحث : فَتّش، نَقَّب، طَلَب شيئًا وحاَول وجوده بُكّل السُّ

دنا: اقترَب.

أشبع: َمأل  واكتفى ِمن الطَّعام.

ْح لي، وتسألني عّما تشاء في النص. سأقرأ أنا مرة أخرى، وَستَُصحِّ

5 - يتم تكرار الخطوة )3( للمرة الثالثة، وهي: المرة األخيرة.

− إْن لم تخطيء بأية كلمة: لك نجم ذهبي.  

− إْن اخطأت بكلمة واحدة فقط: لك نجم فضي.  

− إن اخطأت بأكثر من كلمة: لك نجم أبيض.  
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تدريب

1 - أقرأ الكلمات قراءة صحيحة سليمة، وأُعبُِّر عنها برسمي 
وألواني الجميلة في المربع المجاور:

ُمْستَْشفَى

ِمْزَمار

اْللَّْيل

األَْعالم

ُوجوه
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ماذا تعلمت؟

القراءة بطالقة.	 
فهم ما أقرأ.	 
اللعب والقراءة في الوقت نفسه.	 
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تحدى نفسك واصنع سيارتك البسيطة 
)مفتاح االختراع(

ــوة  ــك تعمــل الق ــر متحــرك؛ لذل ــا وغي ــوة ســيكون صامتً ــدون ق ــوة كيــف ســيبدو؟ ب ــر ق ــم مــن غي ــل العال تََخيَّ
ــة  ــة  اليومي ــع األنشــطة الحيوي ــى جســمك فقــوة عضالتــك  تمكنــك مــن فعــل جمي ــا، انظــر إل فــي كل مــكان حولن
والروتينيــة مثــل: أداء التماريــن الرياضيــة المختلفــة، وعمليــة هضــم الطعــام، وعمليــة الشــهيق والزفيــر وغيرهــا 
ــق. ــكاك تجعــل األشــياء تنزل ــوة االحت ــى ســطح األرض وق ــش عل ــا نعي ــة فتجعلن ــوة الجاذبي ــا ق ــات، أم مــن العملي
ــص أجهــزة التلفــاز، والمحــركات الكهربائيــة، إنهــا تعمــل بفعــل القــوة المغناطيســية. كمــا أن القــوة قــد تحــدث  وتَفَحَّ
ــن  ــد م ــا تزي ــه، فإنه ــاه حركت ــا باتج ــٍم م ــى جس ــرة عل ــوة المؤث ــت الق ــإذا كان ــم، ف ــة الجس ــة حرك ــي حال ــًرا ف تغيي
ســرعته، وإذا أثَّــرت القــوة فــي االتجــاه المعاكــس التجــاه حركــة الجســم، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى انخفــاض ســرعته 

ــا. ــه تماًم وبإمكانهــا إيقــاف حركت

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الموقع.	 

كيفية تحديد أماكن األشياء.	 

األشياء الساكنة واألشياء المتحركة.	 

أنواع الحركة.	 

القوة تُحّرك األشياء.	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح تأثير القوة.	 

أُفَسِّر أنَّ القوة تحرك األشياء عمليًا.	 

استخدم عمليات العلم عند إجراء االستقصاء.	 

أُطبِّق مهارات االستقصاء أثناء تنفيذ تجربة أو مشاهدة علمية.	 

ل البيانات.    	  أُنفِّذ استقصاءات بسيطة، وأُسجِّ

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة 1

معرفة أهمية اآلالت البسيطة
تصميم اآلالت بسيطة من 
مواد البيئة المختلفة بطرق 

مبتكرة )سيارة ،عربة، 
رافعة، لعبة ترفيهية، ...(

علوم فيزيائية

8

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم النموذج: تَحدَّى نفسك واصنع سيارتك البسيطة )مفتاح االختراع(
األدوات:

دة( / علب بالستيكية  ستحتاج إلى: استخدام مفتاح التفكير )االختراع / االستخدامات الُمتعدِّ
فارغة / أغطية بالستيكية / كرتون مقوى / أسالك / مغناطيس / الصق / ألوان / علب ُمَجسَّمة 
) معجون أسنان( / أوراق بيضاء/ أوراق ملونة / أقالم ملونة / ملصقات / قصاصات صور / 

نة. الصق / هاتف ذكي / جهاز حاسوب / طابعة ُملوَّ

خطوات النموذج:

أخطط:

1. أُوفِّر األدوات والمواد الالزمة لصناعة النماذج.
2. أرسم ُمخططًا ) مسودة( للفكرة )خطة ذهنية( للنموذج المقترح.

حجم ومساحة االنموذج 
وقياسه

جمالية التصميم 
واختيار األلوان 
وتنسيقها فنيا 

تصميم األشكال 
الهندسية وأبعادها

اآلالت البسيطة

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

االطالع على نماذج
نشر وتسويق النموذج 

النهائي
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3. أَْبني النموذج باستخدام المواد واألدوات.
4. أَْبني نماذج أخرى وتطويرها.

أنفذ:

 أبدأ بالرسم أو العمل على بناء النموذج.

استخدام المواد واألدوات الالزمة للنماذج المختلفة.

عرض النماذج في معرض تحت عنوان “ المخترع الصغير”.

شارك مشروعك ) اختراعك( على صفحة المدرسة وبوسائل التواصل المختلفة.

تدريب

أكتب، وأرسم نوع القوة ) سحب ، دفع ( التي تستخدمها في حياتك 
اليومية في المستطيالت أدناه.

ماذا تعلمت؟

معرفة المقصود بالموقع.  	
التمييز بين الشيء الساكن والشيء المتحرك.  	

توضيح سبب حركة األشياء.   	
تحديد أنواع القوة.  	

تفسير القوة تحرك األشياء عمليًا.  	
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جدتي تروي قصة .........

ــا األســرة  ــدة أهمه ــا أطــراف ع ــة العناصــر، تتقاســم أدواره ــة متفاعل ــا معادل ــكل أبعاده ــة ب ــة التربوي العملي
ــج  ــى النتائ ــر وجــه؛ للوصــول إل ــى خي ــة هــذه الرســالة عل ــي تأدي ــا ف ــث تتعــاون جميعه ــت، والمجتمــع، بحي والبي

ــت والمدرســة. ــن البي ــق الِصــالت بي ــن خــالل توثي ــك إال م ــق ذل المرجــوة، وال يتحقَّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

القصة 	 

عالقتنا بالجدة، وكبار السن.	 

االهتمام بالروايات.	 

نتاجات التعلُّم

ز ثقتي بنفسي 	  أُعزِّ

أُحفِّز مشاركة أولياء األمور غير المتفاعلين للمشاركة	 

أَهتمُّ بفئة كبار السن غير المستهدفة من خالل األنشطة    	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

يوم دراسي
 10 - 9

مشاركة األهل  
الخدمات الُمجتمعيَّة 

)تفعيل المشاركة بين 
الطلبة و المدرسة 

والبيت( 

9

مقدمة النشاط اإلثرائي



240

اسم المشروع: جدتي تروي قصة ............

األدوات: 

ستحتاج إلى:  قصة  من التراث يتم االتفاق على محتواها مع إدارة المدرسة.

خطوات المشروع:

أَُخطِّْط:

- نَستضيُف مجموعة بين )2 - 3( من األجداد / الجدات للتحدث عن حياتهم في الماضي / 
قصص من تجاربهم بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

عدد المرات التي استمعت 
بها لقصة من جدتي 

تجسيد القصص 
برسومات جميلة 

عمل القصة بأشكال 
جميلة وصور تتحدث 

عن تفاصيلها

جدتي تروي قصة 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام تقنيات جديدة 
تروي القصص بطرق 

سلسة وغير مملة 
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة. 
1. مشاركة جدي/ جدتي يومي المدرسي يزيد من ثقتي ...............

2. االستماع للقصص يساعدني ...........
3. أتعلم من رواية جدتي للقصص ........

إجابات التدريب

ج1. بنفسي.  

ج2. بالتعبير. 

ج3. االستماع الجيد. 

ماذا تعلمت؟

- معرفة فن اإلصغاء.  
- تنمية قدراتي الِحسيَّة.   

- توضيح آداب الحديث.   
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خالل نصف ساعة 

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــريع  ــه س ــث إنّ ــها اآلن، حي ــي نعيش ــات الت ــو اللحظ ــا، فه ــي حياتن ــه  ف ــا نملك ــن م ــت أثم ــّد الوق يُع
االنقضــاء بانتظــام، وال نســتطيع اســتعادته، أو إرجــاع جــزٍء منــه، أو زيادتــه ومضاعفتــه، أو حتــى بيُعــه 
وشــراؤه وتأجيــره، ودونَــه ال يُمكننــا فعــل أيِّ شــيء؛ لــذا يجــب عــدم تجاهــل تنظيمــه، أو تضييعــه فيمــا 

ال يفيــد.

10
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45-90 دقيقة 8 - 7 تقدير قيمة الوقت  القيم العلمية

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

احترام الوقت. 	 

النظام في األوقات واألعمال. 	 

نتاجات التعلُّم

أُقّدر أهميَّة الوقت.	 

أُميّز أشكال الساعات المستخدمة على مر العصور. 	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: خالل نصف ساعة  

األدوات

ســتحتاج إلــى: مهمــات يتــم توزيعهــا علــى المجموعــات: أُّحجيـَـِة - صــور لوحــات لمعرفــة 
الفروقــات / مثلجــات / مســائل رياضيــة / متاهــة ورقيــة.

خطوات المشروع:

1. ننقسم إلى مجموعات حسب عدد الطلبة.  
2. يتم توزيع ُمهمَّات على كل مجموعة.  

3. كل مهمة تحتاج إلى وقت ُمحدَّد يجب إنجازها قبل إنقضاء الوقت.  
4. نتناقش حول إدارة وقتنا اليومي.  

حساب الوقت بدقة 
 والعمل به

تصميم ساعات بأشكال 
مختلفة ومتنوعة 

رسم أشكال للساعات 

قيمة الوقت
استخدام تقنيات جديدة تساهم 
باحتساب الوقت بشكل دقيق 
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة 
تُعتبر إدارة الوقت من أشهر مواصفات األشخاص ............  .1

أتعلم من االهتمام بالوقت احترام .............  .2
استغل الوقت دائًما بأعمال ..........  .3

إجابات التدريب

ج1. الناجحين. 

ج2. المواعيد.

ج3. مفيدة. 

ماذا تعلمت؟

معرفة أن الوقت واحترام المواعيد شيء مهم.   	
التعامل مع األشخاص الذين يحترمون مواعيدهم بجدية.   	
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زهرة الخلود

ــال واالســتماع إلــى وجهــات  تَُعــّد المناظــرة إحــدى األســاليب التعليميــة، والتــي مــن خاللهــا نتعلــم الحــوار الفَعَّ
نظــر مختلفــة  ومهــارة اإلقنــاع،  وأن يفــرق الفــرد بيــن اتجاهــه نحــو الــرأي وصاحــب هــذا الــرأي، كمــا تفيــد فــي 

تَعلُّــم كيفيــة التعبيــر الدقيــق عــن الفكــرة المطروحــة، والقــدرة علــى اختيــار األلفــاظ بدقــة، والتفكيــر المنطقــي.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

احترام الرأي والرأي اآلخر.	 

المناظرة. 	 

التعامل بجدية.  	 

نتاجات التعلُّم

ف على مفهوم المناظرة، وإجراءاتها.	  أتَعرَّ

أُطَبِّق عمليًّا الُمناظرة.   	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10 - 9 المناظرة الصحة النفسية

11

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: زهرة الخلود

األدوات: 

ستحتاج إلى: أصيص زهور/ سيناريوهات المناظرة.

السيناريو األول مجموعة رقم )1(:

ــة،  ــاء المدين ــي أرج ــر ف ــد انتش ــا ق ــود؛ ألن مرًض ــرة الخل ــى زه ــاج ال ــة )1( تحت المجموع
وتعــذَّر العــالج؛ لنقــص العنصــر األخيــر، وهــو: زهــرة الخلــود، حيــث يقومــون بتصنيــع مصــل 
لعــالج المصابيــن بالمــرض، وحمايــة األجيــال القادمــة والبشــرية، هــذه المجموعــة لديهــا نقــص 

ــع انتشــار المــرض. ــة لمن فــي المعــدات الصحيَّ

عدد مرات استخدام 
المناظرة في المواضيع 

تمثيل الحوار بأدوات 
جميلة معبرة 

ح  تصميم أشكال تُوضِّ
طريقة الحوار

زهرة الخلود

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

إدخال عناصر الحوار 
بطرق تقنية جديدة
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السيناريو الثاني مجموعة رقم )2(:

ر،  ــع و ُمتَطوِّ المجموعــة رقــم )2( تحتــاج إلــى زهــرة الخلــود؛ ألنهــا تـَـودُّ زراعتها بشــكل ُموسَّ
و بالتالــي الحصــول علــى الكثيــر منهــا؛ الســتخدامها فــي اســتخالص المصــل الــذي يعالــج المرض 
المنتشــر عنــد مجموعــة )1( وغيــره مــن األمــراض، إذ أن زهــرة واحــدة لــن تكفــي الســتخالص 

المصــل إيــاه، وتمتلــك هــذه  المجموعــة الكثيــر مــن المــوارد.

المجموعة رقم )3( : 

هــي التــي تملــك زهــرة الخلــود، وعليهــا أن تســتمع الــى الحجــج واألدلــة التــي تقدمهــا 
المجموعتــان والمجموعــة التــي تســتطيع اقناعهــا ســتحصل علــى زهــرة الخلــود.

مالحظة )1(: على المجموعة رقم )3( اختيار شخص إلدارة الحوار.

مالحظــة )2(: يســتطيع مديــر الحــوار بيــن المجموعتيــن أن يســمح بالتشــويش مــن قبــل كل 
مجموعــة علــى األخــرى وافتعــال الضوضــاء بعــض األحيــان لمعرفــة العوامــل التــي تؤثــر علــى 

ســير المناظــرة.

خطوات المشروع:

أخطط:

1. ننقسم إلى )3( مجموعات / مجموعتين للمناظرة، والمجموعة الثالثة هي من تملك زهرة الخلود.

2. على كل مجموعة من المجموعات المتناظرة إقناع المجموعة الثالثة بأنها تستحق الحصول 
على زهرة الخلود بناء على السيناريوهات المرفقة.

تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة. 
1. المناظرة هي نوع من أنواع  ....................  
2. تفيد المناظرة في تعلم مهارات ...................  
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إجابات التدريب

ج1. المناقشة.  

ج2. الحوار / اإلقناع. 

ماذا تعلمت؟

- معرفة أهمية الحوار.  
- معاملة اآلخرين باحترام. 

- حسن إدارة الحوار واالستماع الجيد. 
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صناعة الفكرة )مفاتيح السعادة(

ــذا  ــى ه ــا عل ــا حثن ــن، ودينن ــى اآلخري ــرح والســرور عل ــل الف ــان عندما يُدخ ــعادة يستشعرها اإلنس أعظــم س
ــادات.  ــه مــن أفضــل العب الفعــل، وجعل

وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم: “َمــْن أَْدَخــَل َعلــى أَْهــِل بَْيــٍت ِمــَن اْلُمْســلِمْيَن ُســُروًرا لـَـْم يـَـْرَض 
هللاُ لـَـهُ ثَوابـًـا دْوَن اْلَجنَّــة”.

مــن فوائــد وآثــار إدخالــك الســرور علــى مــن حولــك، فأنــت تحظــى بالمغفــرة والرحمــة، ويُدخــل هللا عليــك 
الســرور والســعادة في الدنيــا واآلخــرة، ثــم إنــك بهــذا الفعــل تُخفَّــف عــن النــاس آالمهــم، فتطيــب حياتهــم، وتفــرح 
قلوبهــم، وتمتلــئ بالتفــاؤل أيامهــم، وبإدخــال الســرور تغــدو الحيــاة أجمــل، والمجتمــع المســلم أقــوى وأكمــل، بتكاتفــه 
ِهــْم، َوتََراُحِمِهــْم،  ُ َعلَْيــِه وآلــه َوَســلََّم: )َمثـَـُل اْلُمْؤِمنِيــَن فِــي تََوادِّ ِ َصلَّــى هللاَّ وتعاونــه كالجســد الواحــد، قَــاَل َرُســوُل هللاَّ

ــى(. ــهَِر َواْلُحمَّ َوتََعاطُفِِهــْم َمثَــُل اْلَجَســِد إَِذا اْشــتََكى ِمْنــهُ ُعْضــٌو تََداَعــى لَــهُ َســائُِر اْلَجَســِد بِالسَّ
ــم العطــاء  ــي تعلمه ــي الت ــم والمعان ــال القي ــي األطف ــزرع ف ــي ت ــدة البســيطة الت ــكار الجدي ــاك بعــض األف وهن
واإلقــدام علــى فعــل الخيــر الــذي ينفعهــم وينفــع اآلخريــن مــن حولهــم، فزراعــة القيــم واألخــالق والمحبــة ســيؤثر 

ــا. فــي شــخصياتهم فيمــا بعــد إيجابً

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة  3 - 1

اقتراح أفكار وحلول 
لمشكالت يمر بها 

األصدقاء.
تنفيذ األفكار عمليًا.

التعاون.
العمل الجماعي.

كتابة قائمة األعمال التي 
تمت خالل أسبوع.

القيم العلمية

12

مقدمة النشاط اإلثرائي
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ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

حاجات اإلنسان األساسية للعيش 	 
)غذاء ، مسكن، تعليم ،...(

أمثلة على فعل الخير	 

أهمية  العمل الجماعي	 

الوقت	 

العمل التطوعي	 

خطوات حل المشكلة	 

نتاجات التعلُّم

أقترُح أفكاًرا وحلواًل لمشكالت يمر بها األصدقاء.	 

أُنفّذ األفكار عمليًا ضمن خطة ُمعدَّة.	 

أتعاون مع الزمالء وترسيخ العمل الجماعي  )مبادرات الخير(. 	 

أقدر قيمة الوقت.	 

أَصبُر وأتأنّى عند القيام بالنشاط.	 

أَكتُب قائمة األعمال التي تمت خالل أسبوع .	 

أَكتُب قائمة أعمال تمتد لشهر )مثال : شهر رمضان(.                	 

الحساب، وتقدير الوقت

النقود

جمالية التصاميم 
واختيار األلوان 

وتنسيقها  وإخراجها 
فنيا 

األبعاد واألشكال 
الهندسية

تصميم القوالب

العمل الجماعي
 )مبادرات الخير(

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

البحث عن أفكار  
ومبادرات وتصاميم 

لألفكار
نشر وتسويق األفكار
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اسم المشروع: صناعة الفكرة 

دعونا معاً نفتح أبواب السعادة )مفاتيح السعادة(  

األدوات:

ســتحتاج إلــى: أوراق مســطرة / كرتــون مقــوى / كرتــون مقــوى ملــون / الصــق بأنــواع 
ــات /  ــة / ملصق ــة / أقــالم ملون ــة / أوراق بيضــاء/ أوراق ملون ــواع مختلف ــوان بأن ــة/ أل مختلف
قصاصــات صــور ) ديكــور، زينــة( / هاتــف ذكــي / جهــاز حاســوب / طابعــة ملونــة / مســطرة 
األشــكال الهندســية / مقصــات آمنــة / غــراء / خيطــان / قالــب مفتــاح / ميداليــة / لوحــة مفاتيــح 

/ شــفافيات للتغليــف 

خطوات المشروع:

أُخطِّط :  
1. أَستخدُم األدوات والمواد الالزمة لصناعة الفكرة )مفاتيح السعادة(

2. أَرسُم ُمخطَّطًا )قالب( للمفتاح )النموذج المقترح(.
3. أَكتُب قائمة بأفكار ألعمال الخير .

4. أصنُع وأطبُع العدد المطلوب من المفاتيح.
5. أَكتُب األعمال على المفاتيح.

6. أطّوُر األفكار أو آلية صنع المفاتيح بما أراه مناسبًا.
 أُنَفُِّذ: 

1. أبدأ بالرسم والكتابة والقص للتصاميم.
2. أستخدُم المواد واألدوات الالزمة لعمل القوالب المختلفة.

ــعادة  ــح الس ــرة مفاتي ــة الفك ــوان “ صناع ــت عن ــرض تح ــي مع ــة ف ــال الطلب ــرُض أعم 3. أع
ــعادة”. ــواب الس ــح أب ــاً نفت ــا مع “دعون

4. أنشُر بعض قصص النجاح، على صفحة المدرسة، وبوسائل التواصل المختلفة.
 )الحــرص علــى مشــاعر المقــدم لهــم المســاعدة(، فبعــض القصــص ال يجــوز نشــرها )صدقــة 

خفيــة(.
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تدريب

إمأل الفراغ في الكلمة المناسبة

السؤال األول : إسعاد اآلخرين يعود علينا ب  ...................
 أ. األجر والثواب

 ب. إدخال السرور
 ج. تقدير الذات
 د. جميع ما ذكر

السؤال الثاني: لو ُكلِّفت بأن تكون قائًدا للجنة السعادة في مدرستك، 
اكتب قائمة بأهم األعمال التي ستقومون بها إلسعاد طالب المدرسة.

إجابات التدريب

 ج1. )د( جميع ما ذكر
ج2. 1.إفطارات أيتام   2.رحالت مجانية 3. دروس تقوية ) مساعدة الطلبة( 4.كسوة عيد 5. 

كسوة موسم ) صيف، شتاء( 6. أعمال تطوعية 7.حل المشكالت
8. تأمين مواصالت للمحتاجين 9. توفير األلعاب 10.تحفيظ القرآن و تنمية مواهب

ماذا تعلمت؟

اقتراح أفكار وحلول لمشكالت يمر بها األصدقاء/ الناس.	 
دة.	  تنفيذ األفكار عمليا ضمن خطة ُمعَّ
التعاون مع الزمالء بعقد مبادرات جماعية والعمل بروح الفريق.	 
تقدير قيمة الوقت.	 
ُمشاركة سعادة اآلخرين	 
تحّمل المسؤولية.	 
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ِسرُّ وصفتي

ــا،  ــع بعضه ــقها م ــا وتناس ــف ألوانه ــار بمختل ــا األزه ــة تمازجــت  به ــوع كحديق ــل التن ــاف جع ــا االخت ربم
ع الحاصــل عنــد البشــر واختــاف اللــون، والعــرق، والجنس  فأخرجــت منظــًرا جميــًا فريــًدا مــن نوعــه. ربمــا التنــوُّ
يعطــي جماليــة للمــكان الــذي نعيــش فيــه، حتــى اإلنســان نفســه خاضــع لقانــون االختــاف، فربمــا تختلــف أفــكاره 

وقناعاتــه ورغبتــه خــال رحلــة الحيــاة .

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

االختاف. 	 

التمازج بين األشخاص. 	 

التَقَبُّل.  	 

نتاجات التعلُّم

ْف مفهوم تَقَبُّل اآلخر. 	  أُعرِّ

أَْعِرْف الفرق بين االختاف والخاف. 	 

أَْعِرْف، َوأَْقبَْل ذاتي بشكل أكبر.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  8 - 4 تَقبُّل االختاف  قيم علمية

13

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: سر وصفتي 

األدوات: 

نة، وأوراق / لوحة لعرض الوصفات. ستحتاج إلى: أقام ُملوَّ

ُدها مسبقًا. 1. على كل طالب/ة إحضار وصفة أُّمه / أُْختِه إلخ في صناعة نوع من الحلوى أُحدِّ

2. نحضر الوصفة مكتوبة بأدق التفاصيل التي تجعلها ناجحة بشكل باهر.

3. تُعَرض صور في الصف للوصفة تحمل المكونات المتشابهة.

نات األساسية  4. نُدير نقاًشا حول االختافات التي تجعل كل طبق حلوى فريد رغم الُمكوِّ
المتشابهة.

5. نُدير نقاًشا حول أننا جميًعا أفراد مميزون، بيننا قواسم مشتركة واختافاتنا هي التي تُميُِّزنا.

عدد الوصفات التي أعمل 
بها

رسم لوحات تُعبِّر عن 
االختاف والعكس 

تصميم نماذج للحديث 
عن االختاف والتقبُّل 

تَقَبُّل االختالف 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

مواقع توضح مفاهيم 
االختاف والتقبُّل 
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6. على كل طالب في نهاية النشاط إنشاء وصفته الخاصة به، والتي تبرز مكوناته التي تجعل منه 
شخًصا مختلفًا و فريًدا.

7.  في النهاية نعرض وصفاتنا الخاصة بأنفسنا على لوحة داخل الصف مع صورنا.

تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة: 
من المكاسب التي نحققها من تقبل االختاف ...............

إجابات التدريب:

االنفتاح على اآلخرين.

ماذا تعلمت؟

1. معرفة معنى االختاف الصحيح. 
2. معرفة ماِهيَّة تَقَبُّل اآلخرين.
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سيضيء جرس أفكاري

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــت  ــن كان ــي كل الميادي ــا، وكــم مــن مشــكات ف ــا لحــل مشــكاتنا وتســهيل حياتن وجــدت التكنولوجي
التكنولوجيــا بأشــكالها البســيطة، أو الُمعقــدَّة هــي الحــل المثالــي لهــا،  والتكنولوجيــا حــل للتحديــات  التــي 
يُعانــي منهــا األشــخاص ذوو المشــكات الصحيــة وذوو اإلعاقــة؛ فلنبحــث عــن تحدياتهــم ونقــدم الحلــول 

لهــا؛ لتكــون حياتهــم أكثــر ســهولة.

14
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

50 دقيقة  10 - 9 العلم والتكنولوجيا والنشاط البشري التصميم الهندسي والتصنيع 
الرقمي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

التكنولوجيا.	 

ذوي اإلعاقة وذوي المشكات 	 
الصحيَّة.

نتاجات التعلُّم

أُحّدد حاجات اآلخرين ومشكاتهم، والتحديَّات التي يواجهونها.	 

أُحّدد الحلول للتحديات، وأختار أفضلها.	 

أبحث في المشكات الصحية، وحلولها.	 

أبحث عن اختراعات تكنولوجية تستخدم لحل  مشكات صحية. 	 



257

اسم المشروع: جرس الباب المضيء

األدوات:

ستحتاج إلى:
https://fixaha.com  جرس بصوت

https://blog.taskty.com  أساك كهرباء
https://arabic.alibaba.com   مصابيح ملونة أو حبل اإلنارة

https://www.jafarshop.com  متر قياس
أدوات تثبيت )مسامير تثبيت ومطرقة ، درل...(                       

https://arabic.alibaba.com/      https://sa.made-in-china.com
خطوات المشروع:

ــي تحــوي  ــة الت ــة الكهربائي ــة، أو االســتعانة بالزين ــة باألســاك الكهربائي ــح الُملَّون ــت المصابي ــم بتثبي 1 - ق
ــة. ــتعمل للزين ــي تُس ــة، والت ــى األســاك الكهربائي ــة عل ــة مثبت ــة ُملَّون ــح كهربائي مصابي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

القياسات المناسبة 
للمصابيح

المصابيح الفنيّة 
الملّونة

تقبّل ذوي اإلعاقة
 جسم اإلنسان، 

وصحته

 سيضيء جرس أفكاري
 استخدام الكهرباء
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ــة  ــا بغرف ــت، وخصوًص ــل البي ــة داخ ــاحة ُممِكنَ ــر مس ــح بأكب ــا المصابي ــة به ــاك الُمعلَّق ــت األس 2 - تثبي
ــوس. ــة الجل ــم، وغرف ــخص األص الش

 https://almalomat.com
3 - توصيل سلك المصابيح بالسلك الكهربائي الموصل لمفتاح الجرس الموجود باألصل خارج الباب. 

https://www.emaratalyoum.com 
4 - تجريــب الجــرس، فــإن كان عنــد ضغــط الــزر الخارجــي الخــاص بالجــرس تضــيء المصابيــح، فهــذا 
ــن مــن ســماع  ــه يعمــل، وأنَّ الشــخص األصــم َســيُلفت انتباهــه ضــوء المصابيــح، كونــه ال يتمكَّ يعنــي أَنّ
الصــوت، فنكــون بذلــك اســتبدلنا صــوت الجــرس بأضــواء ملونــة، أو قــد يكونــا مًعــا: الصــوت واإلضــاءة 

بالوقــت ذاتــه.
https://www.pinterest.com 

تدريب

1. ماذا نعني بالتحدي أو التحديَّات  التي تواجه األشخاص ذوي
 المشكات الصحية وذوي اإلعاقة؟

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
2. صل بين الحالة الصحية، وإحدى التحديات التي تواجهه:

الكفيف                                    معرفة مواعيد الدواء
مريض السكري                        قراءة الدرس بشكل مسموع

مبتور اليدين                            معرفة المتصل حين يظهر اسمه على شاشة الهاتف
األبكم )الذي ال يتكلم(                 الكتابة بالقلم

3. اذكر مثااًل واحًدا على التحديَّات التي يواجهها كل من:
كبار السن:

المقعدين:
م: الصُّ
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إجابات التدريب:

ج 1. هي الصعوبات والمعيقات التي تمنع الشخص المصاب بمشكلة صحيَّة أو إعاقة من الحياة 
كغيره من األشخاص الذين ال يعانون منها، ولكل مشكلة صحية أو إعاقة تحديَّات خاصة بها.

ج 2. صل بين الحالة الصحية وإحدى التحديات التي تواجهه :

الكفيف                                    معرفة مواعيد الدواء

مريض السكري                        قراءة الدرس بشكل مسموع

مبتور اليدين                            معرفة المتصل حين يظهر اسمه على شاشة الهاتف

األبكم )الذي ال يتكلم(                 الكتابة بالقلم

ج 3. أذكر مثااًل واحًدا على التحديات التي يواجهها كل من:

كبار السن: تََذكُّر مواعيد الدواء، تََذكُّر موعد زيارة الطبيب، مضغ الطعام بسهولة.

المقعدين: السير على الدرج، القيام بغسيل األواني في الحوض الُمَخصَّص لذلك في المطبخ،   
لعب كرة القدم.

الصم: سماع األصوات، سماع اآلذان، سماع الموسيقى.

ماذا تعلمت؟

تحديد حاجات اآلخرين، ومشكاتهم وتحدياتهم خصوًصا 	 
ذوي المشكات الصحية وذوي اإلعاقة.

االطاع على بعض التحديات التي يواجهونها ذوي اإلعاقة 	 
وذوي المشكات الصحية.

تحديد َحلٍّ مناسب لتحٍد ما.	 
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شيف الطبق الشعبي 

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــة العناصــر تتقاســم أدوارهــا أطــراف عــدة، أهمهــا:  ــة متفاعل ــكل أبعادهــا معادل ــة ب ــة التربوي العملي
األســرة، والبيــت، والمجتمــع، بحيــث تتعــاون جميعهــا فــي تأديــة هــذه الرســالة علــى خيــر وجــه، للوصــول 

ة، وال يتحقــق ذلــك إالَّ مــن خــال توثيــق الصــات بيــن البيــت والمدرســة . إلــى النتائــج المرجــوَّ

15
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

يوم دراسي  10 - 1 مشاركة الوالدين  
الخدمات المجتمعية )تفعيل 

المشاركة بين الطلبة 
والمدرسة والبيت(

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الثقة بالنفس.	 

التعزيز.	 

نتاجات التعلُّم

ز ثقتي بنفسي.	  أُعزِّ

أُحفّز مشاركة أولياء األمور غير المتفاعلين.    	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: شيف الطبق الشعبي  

األدوات:

ستحتاج إلى: مواد تموينية حسب الطبق الُمَعد / غاز / أدوات مطبخ.

خطوات المشروع:

1. تخصيص حصص النشاط المدرسي لمشاركة أولياء األمور.  
2. يتم استضافة شيف؛ لتحكيم األطباق المصنوعة.  

3. يتم تقديم بعض المكافآت لألمَّهات.  

إحصائية باألشخاص 
ضين لمواقف تدنِّي  الُمتَعرِّ

مستوى الذات 

تصاميم ورسومات 
جميلة تصف المواضيع 

إعطاء نماذج ُمصمَّمة 
بطرق يستوحى منها 
مفاهيم تقدير الذات 

شيف الطبق الشعبي
استخدام نماذج وتقنيات لحضور 

دورات بخصوص الموضوع
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة: 
مشاركة والداي لي يومي المدرسي يزيد من ثقتي ب ..............

إجابات التدريب:

نفسي.  

ماذا تعلمت؟

معرفة الثقة بالنفس، وماِهيَّتها. 	 
التعامل مع األشخاص بطرق جيدة. 	 
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)Logo Maker( صانع الشعار

مقدمة النشاط اإلثرائي
يُعــّد المــاء أحــد أهــّم المــوارد الموجــودة علــى ســطح األرض، والتــي ال يُمكــن ألي كائــٍن حــّي علــى 
ــا أن  ــح للشــرب، وعلين ــاء الصال ــص الم ــن مشــكلة نق ــي األردن م ــا يُعان ــا، كم اإلطــاق االســتغناء عنه

ــا فــي المحافظــة عليــه، وعــدم اإلســراف فيــه.  نُســهم جميًع

16
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة   10 - 9

)Logo Maker( صانع الشعار 
توفير المياه /المحافظة على الماء
تنمية الوعي للمحافظة على الماء 
تصميم شعار للمحافظة على الماء 

بطرق مختلفة )رسم، استخدام 
التكنولوجيا للتصميم والتسويق 

للشعار(

علوم األرض والفضاء

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

حاجة الكائنات الحية للماء لتعيش. 	 

نتاجات التعلُّم

ح أهمية الماء الصالح للشرب.	  أُوضِّ

ح أهمية الماء للكائنات الحية.	  أُوضِّ

اقترح حلواًل للمحافظة على الماء ) توفير المياه(.	 

م شعاًرا للمحافظة على الماء. 	  أُصمِّ

ُر نعمة الماء محافظًا عليها.	  أُقدِّ
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

)Logo Maker( اسم المشروع: صانع الشعار
األدوات:

ســتحتاج إلــى: اســتخدام مفتــاح التفكيــر )مفتــاح االختــراع( / أوراق بيضــاء/ أوراق ملونــة / أقــام ملونــة 
ــاز حاســوب /  ــكار( / جه ــم الشــعار )ابت ــي تصمي ــة يمكــن اســتخدامها ف ــات / الصــق / خامــات بيئ / ملصق

طابعــة ملونــة / هاتــف ذكــي.

خطوات المشروع:
- أُخطّط:

1. أُوفّر األدوات والمواد الازمة إلعداد وتصميم الشعار.
2. أرسم مخططًا )مسودة( للفكرة.

3. أُدقّق الكلمات. 
أُنفّذ:

1. أبدأ بالرسم والكتابة والتصميم.
2. استخدم المواد واألدوات الازمة لتصميم الشعار.

حجم ومساحة الشعار 
وقياسه

جمالية التصميم فنيًا 

األساس النظري ألهمية 
الماء

المحافظة على الماء 
)تصميم شعار(

تصميم الشعار ونشره وتسويقه
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تدريب

- السؤال األول: ما أهمية الماء لكل من اإلنسان، الحيوان، 
النبات؟

- السؤال الثاني: ارسم دورة الماء في الطبيعة موضًحا 
بالشرح )استخدم الكلمات، ولغة الجسد تعبيًرا عن الرسم(.

إجابات التدريب:
ج 1. حاجة الكائنات الحية للماء:

النبات: الشرب الحيوان: الشرب اإلنسان: الشرب األعمال المنزلية

النظافة / الوضوء/ الرياضة المائية / الزينة والترفيه / البناء / توليد الكهرباء.

ج 2. تبخــر / تكاثــف / هطــل / جريــان، أوّجــه الطلبــة باســتخدام الوجــه، واألَكــف، والقدميــن فــي 
تمثيــل دورة المــاء فــي الطبيعة. 

ج 3. زراعــة الحدائــق بأشــجار ونباتــات زينــة ال تحتــاج إلــى الكثيــر مــن المــاء، ويمكــن رّي 
النباتــات فــي الصبــاح الباكــر أو فــي المســاء للتقليــل مــن كميــة الميــاه المتبخــرة. 

ــزل،  ــاه األمطــار المتســاقطة مــن ســطح المن ــك بجمــع مي ــاه األمطــار، ويكــون ذل - حصــاد مي
ــات.  ــاه للزراعــة ورّي النبات ــل، واســتخدام هــذه المي ــار خاصــة أو برمي ــي آب ــاه ف ــع المي وتجمي

- يمكــن جمــع الميــاه النظيفــة المســتخدمة فــي المطبــخ والتــي يمكــن إعــادة اســتخدامها؛ مثــل جمع 
الميــاه بعــد غســل الخضــراوات والفواكه واســتخدامها فــي رّي النباتــات. تثبيت تركيبــات جديدة 
لتوفير المياه، إذ يمكن أن توفر كل من المراحيض الجديدة أو ذات الحجم الصغير أو المزدوج، 
وُدش االســتحمام منخفــض التدفــق، وغســاالت الصحــون الموفــرة للميــاه، وغســاالت المابس، 

أُشارك: أُشارك أفراد المجموعة في اختيار التصميم المناسب.
أُنفّذ: أُنفّذ فكرة التصميم، وأصنع الشعار باستخدام الرسومات، واأللوان، والخامات، والحاسوب.

نشر وتسويق الشعار.

- السؤال الثالث: استلم والد أحمد فاتورة الماء ،فوجد المبلغ ثاثين
دينارا، وقرر أْن يَُخفَِّض المبلغ للشهر القادم ، لو كنت مكان والد أحمد ماذا ستفعل؟، 

وكيف ستقلل من استهاك الماء؟
- السؤال الرابع: أثناء عودتك إلى البيت، وجدت مياه تتدفق بشكل كبير من ماسورة 

مكسورة في الشارع ، كيف ستحل هذه المشكلة؟
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الكثيــر مــن الميــاه والمــال، ويمكــن لــرؤوس الــدش الموفــرة للمــاء أن تخفــض حجــم الميــاه المســتخدمة إلــى 
)1.2( جالــون فــي الدقيقــة أو أقــل.

 اســتخدام دلــو وإســفنجة لتنظيــف الســيارة بــداًل مــن الخرطــوم الــذي يســتهلك كميــة كبيــرة مــن مــن المــاء. 
االســتحمام الطويــل يــؤدي إلــى إســراف الكثيــر مــن المــاء، ويمكــن تركيــب رأس دش منخفــض التدفــق 
أو االســتحمام باســتخدام دلــو مــاء. غســل الصحــون باليــد بــداًل مــن غســالة الصحــون التــي تحتــاج لكميــة 
كبيــرة مــن المــاء، ويمكــن جمــع ميــاه غســيل األطبــاق واســتخدامها فــي رّي النباتــات. إغــاق صنبــور 

المــاء عنــد تنظيــف األســنان أو حلــق الذقــن.

- ج 4: إباغ الجهات المعنية ) البلدية، أمانة عمان، ...(. إباغ شخص بالغ ) الوالدين، الجيران، ...(.

االتصال ب )911(.

ماذا تعلمت؟

معرفة أهمية الماء الصالح للشرب.	 
توضيح أهمية الماء للكائنات الحية.	 
اقتراُح حلوٍل للمحافظة على الماء )توفير المياه(.	 
 	.)LOGO( الُمحافظة على الماء تصميم شعاًرا
تقدير نعمة الماء محافظًا عليها.	 
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رة( صناعة الفكرة األفضل واألسوأ في كورونا )قصة شخصية ُمصوَّ

مقدمة النشاط اإلثرائي
إليك )10( نصائح لشرح فيروس كورونا لألطفال :

ــة شــرح  ــه نصائح حول كيفي ــدم مــن خال ــًرا، ق ــي تقري ــي ســاني إي بالي” اإليطال نشــر موقع “بيمب
وتقديــم معلومــات عــن فيــروس كورونا لألطفــال.

ــر  ــا يكون ضاًرا أكث ــا م ــي21”، إنَّ الخــوف غالبً ــه “عرب ــذي ترجمت ــره ال ــي تقري ــع، ف ــال الموق وق
ــم  ــة الصحيحــة إلباغه ــاع الطريق ــك يجــب إتب مــن المــرض نفســه، وقد يكــون شــديد العدوى أيًضا؛ لذل

بهــذه المســألة الحسَّاســة دون تخويفهــم.
وأفــاد الموقــع بــأن فيــروس كورونــا َدَخــَل حياتنــا بقــوة؛ ممــا أجبرنــا علــى إجــراء تغييــرات مفاجئــة 
وتكيُّفــات، ويتعلــق األمــر باألطفــال أيًضــا، بعــد أن شــاهدوا عاداتهــم تتغيّــر بيــن عشــية وضحاهــا، بــدًء 
مــن الغيــاب القســري عــن المدرســة أو ريــاض األطفــال، إلــى تعليــق جميــع األنشــطة مثــل الرحــات، 

ــدورات المختلفــة. والرياضيــات وال
ــد فيهــم مشــاعر اإلحبــاط والخــوف، وبالتالــي فــإن األمــر متــروك لنــا نحــن  ال شــك أن كل هــذا يُولِّ
الكبــار للتفاعــل معهــم بالطريقــة الصحيحــة لشــرح مــا يجــري، وفــي هــذا الصــدد، قامــت منظمــة “أنقــذوا 

األطفــال”، بنشــر دليــل خــاص لمســاعدة الوالديــن والبالغيــن علــى تبديــد مخــاوف األطفــال.
- االستماع:

االســتماع إلــى األطفــال هــو الخطــوة األولــى فــي فهــم ماِهيَّــة حالتهــم العاطفيــة، ودعمهــم عاطفيـًـا ونفســيًا. 
وهــذا يســاعد علــى التقــرب منهــم واحتضــان قلقهــم ومخاوفهــم. لذلــك، مــن الضــروري فهــم احتياجاتهــم 

17
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة 3-1

المحافظة على صحة اإلنسان

تصميم فيلم قصير/ مشهد تمثيلي 
)دراما(

حسنات وسيئات كورونا )واقع 
التجربة( 

التعاون مع األقران

العمل الجماعي

العاقة بين العلم والهندسة  
والتكنولوجيا والفن 
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حتى نتمكن من إعطاء إجابات مناسبة لطلباتهم.
- تقديم معلومات بسيطة وواضحة:

ــا مــع األطفــال؛ للقيــام بذلــك بأفضــل  قــول الحقيقــة بأبســط الطــرق هــو أفضــل مــا يجــب فعلــه دائًم
طريقــة، يمكــن لــكل شــخص بالــغ الرجــوع إلــى المصــادر الرســمية، مثــل وزارة الصحــة، ويُعــدُّ تقديــم 
المعلومــات بلغــة بســيطة مناســبة ألعمارهــم أفضــل طريقــة لطمأنتهــم وتســهيل فهــم مــا يحــدث حولهــم.

- ال لإلفراط في التعّرض للمعلومات:
ضــرورة تجنــب قضــاء األطفــال الكثيــر مــن الوقــت أمــام وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي؛ حتــى ال يتضاعــف االلتبــاس فيمــا يتعلــق بمــا يرونــه ويســمعونه. كمــا أن التعــّرض المفــرط 
قــد يكــون لــه نتائــج عكســية، ويــؤدي إلــى ظهــور آليــات الرفــض أو التقليــل المفــّرط من شــأن الوضــع. كما 
أن االســتمرار فــي إظهــار صــور المستشــفيات واألقنعــة والتحديــث المســتمر لعــدد اإلصابــات والوفيــات، 

ال يمكــن إال أن يزيــد مــن التخيــات واألفــكار الســلبية.
- طمأنتهم بشأن تدابير الحماية المتخّذة:

ينبغــي أن نشــرح لألطفــال أن الكبــار، وخاصــة المؤسســات، يبذلــون قصــارى جهدهــم لحمايتهــم هــم 
والمقربيــن منهــم. مــن الضــروري جعــل األطفــال والشــباب يفهمــون أن الســلوكيات الوقائيــة مثــل إغــاق 
ــن  ــر م ــاد، تعتب ــل الب ــي كام ــة ف ــطة الجماعي ــض األنش ــية وبع ــات المدرس ــق الرح ــدارس ، وتعلي الم

التدابيــر الضروريــة؛ لزيــادة الســيطرة وضمــان توفيــر حمايــة كافيــة للســكان.
- تعميق المعرفة:

إن اقتــراح لحظــات مــن التحليــل المتعمــق، حتــى مــن خــال اللعــب؛ لدراســة الموضوعــات العلميــة 
المتعلقــة بخصائــص الفيــروس، سيســاعد األطفــال والشــباب علــى الشــعور بوعــي أكبــر وفهــم مؤشــرات 

الســلوكيات التــي يجــب تبنيهــا بشــكل أفضــل، والتــي أشــارت إليهــا الســلطات الصحيــة.
- كن مثاال:

ــع الســلوكيات الصحيحــة. ومــن الضــروري  ــار أول مــن يتب ــه يجــب أن يكــون الكب ــع أنّ أورد الموق
توخــي الحــذر عنــد التعبيــر عــن المشــاعر الســلبية أمــام األطفــال والمراهقيــن، الذيــن يمكــن أن يتأثــروا 
بكــم. ومــن الضــروري أيًضــا أن يتبــع الكبــار القواعــد والســلوكيات المحــددة بدقّــة مــن قبــل المؤسســات 

المختصــة، وإشــراك األطفــال فــي فعــل الشــيء نفســه.
- المحافظة على الحياة اليومية:

ــة ذلــك؛ مــن أجــل عــدم  مــن المهــم عــدم تغييــر ســلوكياتك وعاداتــك مــا لــم تطلــب الســلطات الُمختَصَّ
افتعــال مصــادر قلــق وتوتــر إضافيــة. بالنســبة ألولئــك الذيــن يجــدون أنفســهم غيــر قادريــن علــى الذهــاب 
ــى شــعور  ــاظ عل ــم الحف ــن المه ــا، م ــادوا عليه ــي اعت ــة الت ــى المدرســة أو حضــور األنشــطة الترفيهي إل

الوضــع الطبيعــي مــن خــال اللعــب، والدراســة حتــى فــي المنــزل.
- ال للتمييز:

نصــح الموقــع بتجنُّــب الســلوكيات أو األقــوال التــي تنطــوي علــى تمييــز تجــاه المصابيــن أو األشــخاص 
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ــوا  ــه، وأن يكون ــذى ب ــااًل يُحت ــار مث ــة ُمحــدَّدة، ويجــب أن يكــون الكب ــة جغرافي ــى منطق ــن ينتمــون إل الذي
قادريــن علــى أن يشــرحوا لألطفــال الذيــن يرتكبــون أعمــااًل تمييزيــة أنَّ هــذا ســلوك خاطــئ، وفــي حــال 
بيــن منــه،  كان الطفــل هــو ضحيــة للتمييــز، فمــن المهــم محاولــة إشــراك أوليــاء األمــور والمعلميــن والمقرَّ

حتــى ال يشــعر بأنــه ُمســتَبعد، مــن خــال مشــاركة المعلومــات الصحيحــة.
- تقييم الفرص التي تأتي من وسائل اإلعالم الجديدة:

ــر األطفــال علــى البقــاء فــي المنــزل، يمكــن أن تكــون  لتقليــل الشــعور بالعزلــة، خاصــةً عندمــا يُجبَ
التقنيــات الرقميــة أداة للتواصــل االجتماعــي والتّعلــم. ولكــن مــن الضــروري أن يشــجع الوالــدان والكبــار 

علــى االســتخدام الواعــي والصحيــح لهــذه األدوات.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الوقاية من األمراض.	 
أجهزة جسم االنسان.	 
خطر الجراثيم.	 
النظافة. 	 

نتاجات التعلُّم

أتعرف على فيروس كورونا.	 
أستقصي أعراض اإلصابة بفيروس كورونا	 
أُوّضح كيف أحافظ على صحتي.	 
أُبيّن أهمية الوقاية من فيروس كورونا.	 
ل البيانات. 	  أُنفِّذ استقصاءات بسيطة، وأُسجِّ
م أمثلة على تأثير كورونا على الحياة من حولي.	  أُقدِّ
أعطي أمثلة على ما يحدث حولنا في العالم.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: األفضل واألسوأ في كورونا

األدوات:

ســتحتاج إلــى: أوراق مســطرة / كرتــون مقــوى / كرتــون مقــوى ملــون/ الصــق بأنــواع 
مختلفــة / ألــوان بأنــواع مختلفــة / أوراق بيضــاء/ أوراق ملونــة / أقــام ملونــة / ُملَصقــات / 
قصاصــات صــور ) ديكــور، زينــة( / هاتــف ذكــي / جهــاز حاســوب / طابعــة ملونــة / مســطرة 

األشــكال الهندســية / مقصــات آمنــة.

خطوات المشروع:

خطوات العمل : 
أَُخطِّط:

رة(. 1. أُوفِّر األدوات والمواد الازمة لصناعة الفكرة )القصص الَشخصيِّة الُمصوَّ

قياس درجة الحرارة عن 
بُعد الُمستخَدم للفحص 

المبدئي

تصاميم جميلة 
للكمامات

التقنيات الجديدة 
والتطبيقات اإللكترونية

األفضل واألسوأ في 
أجهزة فحصكورونا

الفيروس والتقنيات 
رة الُمطوَّ
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2. أَرُسُم مخططًا )مسودة( للفكرة )خطة ذهنية( للنموذج المقترح.
رة. 3. تتبع مراحل كتابة القصة الشخصية الُمصوَّ

4. نشر القصص ومشاركتها.
أُنَفِّذ :  أبدأ بالرسم والكتابة لسيناريو القصة واألحداث والتصميم.

استخدم المواد واألدوات الازمة لعمل قوالب مختلفة.
الحدث األول / الحدث الثاني / الحدث الثالث / الحدث الرابع.

كتابة قصة خماسية األحداث. 
نشر قصص الطلبة على صفحة المدرسة، وبوسائل التواصل المختلفة.

تدريب

يُْطلَق على كورونا في العالم اسم:
أ. فيروس كورونا.
ب. مرض كورونا.
ج. جائحة كورونا.

ماذا تعلمت؟

1. معرفة فيروس كورونا.
2. تحديد أعراض اإلصابة بفيروس كورونا.

3. توضيح كيفية المحافظة على صحتي.
4. توضيح أهمية الوقاية من فيروس كورونا.

إجابات التدريب:

   )ج(. جائحة كورونا. 
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كومة نجوم

إذا الحظــت أَنَّ بســتانًا مــن أزهــار مختلفــة أفضــل مــن بســتان فيــه نــوٌع واحــٌد مــن األزهــار، فاالنفتــاح علــى 
اآلخريــن والتعــرف علــى ثقافتهــم وقيمهــم شــىء إيجابــي وضــروري؛ الســتمرارية الحيــاة، وهــذا يتطلــب منــا أْن 

نكــون أكثــر تَقَبُّــاً لآلخريــن وأفكارهــم، ومنفتحيــن علــى مــا هــو جديــد بمــا يتناســب مــع حياتنــا. 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

ع، وصوره.	  مفهوم التنوُّ

المقارنة بين التشابه، واالختاف.	 

نتاجات التعلُّم

أعرف مفهوم قبول اآلخر، واالنفتاح عليه.               	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  8 - 7 االنفتاح على آراء الغير   القيم العلمية

18

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اقتراح عدة طرق مختلفة 
للوصول إلى المعرفة 

الصحيحة

أفكار مختلفة عبارة عن 
نجوم فنية ملّونة

تصميم األفكار، 
والُممايزة بينها

االنفتاح على آراء اآلخر 
وقبوله

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

تقبّل ثقافات جديدة من 
خال مواقع التواصل 

االجتماعي

اسم المشروع:  كومة نجوم

األدوات:

ستحتاج إلى: كرتونة على شكل رأس ُمبتِسم / نجوم الصقة / مجموعة من األفكار.

األفكار التي سيطرحها الطالب :

- أنَّ اللون األخضر أجمل األلوان با ُمناِزع.  

- تُِعدُّ أمي أفضل أطباق حلوى.  

- يمكن أَْن ندرس مناهج الكتب دون معلم.  

- السفر إلى الخارج أفضل وسيلة للترفيه.  

- أقرأ األبراج، وأعتقد أنَّ ما يحدث معي يكون كما قال البرج.  
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خطوات المشروع:

- يختار المعلم طالبْين للنشاط.   
- أحدهما يلبس الرأس الكرتوني، واآلخر يضع النجوم.  

- كل فكرة يتم قبولها يقابلها نجمة.   
ح عدد األفكار المقبولة. - يُحصي المعلم عدد النجوم، والتي تُوضِّ  

تدريب

ضع دائرة حول اإلجابة المناسبة في ما يلي:
االنفتاح على اآلخر ال يعني األخذ برأيه إذا كان ليس صوابًا إنما 

احترامه )صح / خطأ(.

إجابات التدريب:

   صح. 

ماذا تعلمت؟

معرفة مفهوم قبول اآلخر، واالنفتاح عليه.
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ماذا لو؟

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــون  ــن أَْن تك ــتخدامه، ويمك ــن اس ــم نحس ــن إْن ل ــال والمراهقي ــرة لألطف ــة خطي ــت بيئ ــل اإِلنترن يمث
المخاطــر مخيفــة وذلــك بــدًء مــن المتحرشــين اإللكترونييــن، ووصــوالً إلــى ســرقة الحســابات، وانتهــاك 

ــا. ــا إلكترونيً ــذ احتياطاتن ــم نتخ ــك األخطــار إن ل ــا معرضــون لتل ــة، وجميعن الخصوصي

19
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 – 90 دقيقة    6 - 4 ر اإللكتروني  التنمُّ السامة واألمن اإللكتروني 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

ر.	  مفهوم  التنمُّ

نتاجات التعلُّم

ر اإللكتروني.  	  ف التنمُّ أُعرِّ



276

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: ماذا لو؟  

األدوات:

ر اإللكتروني. ستحتاج إلى: صور تَدُّل على التنمُّ

خطوات المشروع:

-  نتجول في معرض الصور. 
- مناقشة الصور المعروضة. 

- نتحاور فيما إذا تعرضنا لمواقف شبيهة. 

النسب المئوية لألشخاص 
المعّرضون للتنمر 

اإللكتروني

ورة  نماذج فنية ُمصَّ
توضح كيفية التعّرض 

للتنمر اإللكتروني

التصميم بطريقة تَدُّل على 
رة ر الُمكرَّ حاالت التنمُّ

ر اإللكتروني التنمُّ
أجهزة رقابة أمنية تحتوي 

رموز لبعض الكلمات الدالة 
ر على التنمُّ
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة :
ر اإللكتروني ضروري كي ال نتعرض إلى  - السكوت على التنمُّ

أذى أكبر .................. )صح / خطأ(.
ر اإللكتروني ............... - من أشكال التنمُّ

إجابات التدريب:

 - خطأ.

- السخرية على مواقع التواصل االجتماعي.  

ماذا تعلمت؟

ر اإللكتروني.	   معرفة التنمُّ
ر اإللكتروني.	  تحديد أشكال من التنمُّ
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مانشيت

عيــة المناســبة ألعمارهــم، فمنهــم مــن يلتحــق  تلجــأ كثيــر مــن األَُســر إلــى إشــراك أطفالهــا فــي األعمــال التطوُّ
ــارة  ــك زي ــم، وكذل ــاب إليه ــا واأللع ــب الهداي ــال وجل ــفيات األطف ــزور مستش ــن ي ــم م ــفية ، ومنه ــات كش بمجموع

جمعيــات األيتــام، ومحاولــة رســم بســمة علــى وجوههــم؛ بهــدف زرع بــذور الخيــر فــي نفــوس األبنــاء.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

قيم التعاون، واإلخاء.	 

نتاجات التعلُّم

ف مفهوم العمل التطوعي. 	  أُعرِّ

أُعّزز المسؤولية المجتمعية.  	 

 أُنّمي ثقتي بنفسي. 	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

يوم دراسي  8 - 7 العمل التطوعي 
الخدمات المجتمعية 

)المشاركة مع القطاع 
الخاص(

20

مقدمة النشاط اإلثرائي
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إحصائية باألعمال 
عية، وتقبّل  التطوُّ

المتطوعين

أنشطة، وصور فنية 
ذات أثر جميل في 
المجتمع واألعمال 

عية  التطوُّ

تصميم رسومات 
تدعم العمل التطوعي، 

وتشجعه

العمل التطوعي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

تقنيات تعمل على دعم 
عية،  األعمال التطوُّ

عين  وطرق جمع الُمتطوِّ
لها

اسم المشروع: مانشيت

األدوات:

ستحتاج إلى: كتب رسمية للتنسيق مع القطاع الخاص، والحكومي.

خطوات المشروع:

يتم التنسيق لعمل لقاءات صحفية من قبل الطلبة مع شخصيات عامة.  -

نشر اللقاء في الصحف اإللكترونية، أو الورقية.  -

مشاركة الزماء التجربة الصحفية والتحدُّث عنها.  -
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة: 
تطوعي كصحفي صغير يساهم في إثراء ...................... و 

إكسابي مهارات ................

إجابات التدريب:

شخصيتي، الحوار، واإللقاء وفن طرح األسئلة.

ماذا تعلمت؟

معرفة مفهوم العمل التطوعي. 	 
تعزيز المسؤولية المجتمعية.    	 
 تنمية الثقة  بالنفس. 	 
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مسرح الحياة

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــي حجمهــا،  ــاوت ف ــاة، وهــي تتف ــف مراحــل الحي ــي مختل ــد مــن الُمشــكات ف يواجــه اإلنســان العدي
ــعي إلــى َحلّهــا، و قــد يقــع اإلنســان  ــُرق إدراكهــا، وأســاليب السَّ وأهّميتهــا، وأولويّتهــا، باإلضافــة إلــى طُ
ــل أفضــل َحــلٍّ لهــا؛   تحــت الضغــط لَحــّل مشــكلة مــا، مّمــا قــد يُفقِــده فرصــة فَهــم تفاصيــل المشــكلة، وتأمُّ

لــذا ال بــد مــن تعلــم كيفيــة وضــع فرضيــات للمشــكلة.

21
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10 - 9 اقتراح فرضيات للمشكلة 
المطروحة  القيم العلمية

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مفهوم المشكلة، وَحلِّها.	 

نتاجات التعلُّم

أَْعِرْف كيفية التعامل مع المشكات التي تواجهنا من خال 	 
وضع فرضيات.
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: مسرح الحياة
األدوات:

ستحتاج إلى: مشاهد مسرحية مكتوبة / بعض األدوات االزمة للتمثيل

 المشاهد : 

مشهد )1( :

طــارق أصبــح يتغيَّــب عــن المدرســة فــي الفتــرة األخيــرة، وبــدأ يظهــر عليــه شــرود الذهن 
ــد البقــاء فــي الصــف أثنــاء  إذا أتــى للــدوام، حتــى عاقتــه بزمائــه مــا عــادت كالســابق، يَتعمَّ
االســتراحة، وال يشــارك باألنشــطة كعادتــه. الحــظ المعلــم أنَّ تحصيلــه أخــد باالنحــدار ورغــم 

محاولــة المعلــم مســاعدته، إال أنَّــه كان رافًضــا التحــدُّث حــول مــا جعلــه علــى هــذه الحــال.

اقتراح فرضيات للحل 

اكتشاف القدرة على 
الفن التمثيلي

تصميم األولويات في 
وضع الفرضيات 

فرضيات المشكلة 
البحث عن الحلول،  

والفرضيات للمشكات الحياتية 
من خال اإلنترنت
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تُرى ما الذي حصل لطارق؟ ضع فرضيات لحل مشكلته.

مشهد )2( :

اليــوم وصلــت الــى المدرســة متأخــًرا ورأيــت أحــد الطلبــة يقــوم بثقب إطــار ســيارة المدير، 
ــُر فــي الذهــاب لــإدارة وإخبارهــم بمــا رأيــت،  لقــد عرفتــه ورأيتــه جيــًدا لكنــه لــم يرانــي، أُفكِّ

لكننــي أشــعر بالخــوف، وأظــن أنّهــم ســيعتقدون أننــي الفاعــل كونهــم يَدَّعــون أننــي مشــاكس. 

ف الطالب؟ ضع فرضيات لحل مشكلته؟  تُرى كيف تصرَّ

مشهد )3( :

أتــى أحــد الزمــاء إلــّي وأخبرنــي أنَّ زميــًا آخــر ينشــر عنــي الشــائعات، ويتحــدث َعنـّـي 
ــه  ــل كام ــرى ه ــق. تُ ــر الئ ــكل غي ــيَّ بش ــض ينظرإل ــًرا أنَّ البع ــت مؤخ ــد الحظ ــوء، لق بس

ــح؟  صحي

كيف أتصرَّف؟

  خطوات المشروع:

نتوزع في مجموعات.   -
-  تأخذ كل مجموعة مشكلة على حدى.  

نعبِّر عن المشكلة بشكل مسرحي.  -
آليــة حــل المشــكلة، ووضــع الفرضيــات تكــون بالتشــاُرك مــع الجمهــور )الجمهــور مــن يضــع   -

النهايــة مــن خــال إيجــاد حــل يناســب القضيــة(.
عندما يقوم الطلبة بعرض المشهد يكون هناك راٍو للتفاعل مع الجمهور.   -

نتناقش حول أهمية وضع فرضيات ألي مشكلة تواجهنا.  -
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة: 
نستطيع فهم المشكات التي تواجهنا وإدراك الحل المناسب من 

خال مهارة .................

إجابات التدريب:

   وضع الفرضيات. 

ماذا تعلمت؟

معرفة كيفية التعامل مع المشكات التي تواجهنا من خال 	 
وضع الفرضيات.  
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رة  مغامرات في القطب الجنوبي قصة ُمصوَّ

مقدمة النشاط اإلثرائي
تختلــف الكائنــات الحيــة باختــاف المواطــن الطبيعيــة التــي تعيــش فيهــا، وتختلــف لكــي تعيــش فــي 
هــذه المواطــن المتنوعــة، فنجــد كائنــات تعيــش علــى اليابســة كاألســود والغــزالن، وكائنــات أخــرى تعيــش 
ــراري والصحــاري كالحصــان والجمــل  ــي الب ــة تعيــش ف ــات حي ــان، وكائن ــاه كاألســماك والحيت ــي المي ف
والنخلــة، هنــاك كائنــات تعيــش فــي أماكــن بــاردة، مثــل: البطريــق والصنوبــر؛ ولهــذا فــإن جميــع الكائنــات 
الحيــة مــن نباتــات وحيوانــات تعيــش فــي بيئــات تُلبـّـي جميــع احتياجاتهــا إلبقائهــا علــى قيــد الحيــاة، وتوفـّـر 

لهــا كل مــا تحتــاج إليــه مــن طعــام ومــاء ومــأوى.
التََكيُّف: قدرة الكائن الحي على العيش في بيئته، وهو نوعان:

- تكيُّف الشكل الخارجي، مثل: لون الجمل، وطول رقبته، وعرض خفه.
تكيُّف ُسلوكي: مثل هجرة الطيور من مكان إلى آخر طلبًا للدفء والغذاء.

22
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 3

تكيَّف الحيوانات في موطنها 
الطبيعي. 

رة  )تأليف وتصميم قصة ُمصوَّ
بالرسم أو باستخدام التكنولوجيا 
لحيوانات أرادت تجربة موطن 

غير موطنها(.

علوم الحياة
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ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

حاجات الكائنات الحية.	 

مواطن الكائنات الحية.	 

مفهوم التكيُّف. 	 

أنواع التكيُّف.	 

نتاجات التعلُّم

ف مواطن الكائنات الحية.	  أُعرِّ

ف مفهوم التكيُّف بأنواعه.	  أُعرِّ

أُميّز بين أنواع التكيُّف.	 

أُقّدرعظمة الخالق في قدرة الكائنات الحية على التكيُّف. 	 

أقارن بين أنواع التكيُّف.	 

أُعطي أمثلة على أنواع التكيُّف غير المذكورة بالنشاط.	 

أؤلف قصةً بعنوان “مغامرات في القطب الجنوبي”.	 

رة للمغامرة.	  أُصّمم قصةً ُمصوَّ

أَنشر القصةَ، وأرّوج لها.	 

ُمفردات التعلُّم
عدد أحداث وشخوص المفاهيم التكاملية

القصة

جمالية التصميم 
والرسومات الفنية 

للقصة 

تصميم األبعاد واألشكال 
الهندسية للقصة

التكيُّف، وأنواعه
تأليف وتصميم

القصة ونشرها وتسويقها
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رة( اسم المشروع/ مغامرة في القطب الجنوبي )قصة ُمصوَّ

األدوات:

ســتحتاج إلــى: اســتخدام مفتــاح التفكيــر )الصــورة والعصــف الذهنــي(/ أوراق بيضــاء / 
أوراق ُملونَّــة / أقــام ُملونَّــة / ُملصقــات / قصاصــات صــور / الصــق / هاتــف ذكــي / جهــاز 

حاســوب / طابعــة ملونــة.

خطوات المشروع:

أُخطّط:

1. أََوفِّر األدوات والمواد الازمة لكتابة وتصميم القصة.  

2. أرسم ُمخطَّطًا )مسودة( للفكرة.  

3. أُدقِّق الكلمات.   

4. مراجعة أوليِّة للقصة.  

أُنفّذ:

1. أبدأ بالرسم والكتابة لسيناريو القصة واألحداث والتصميم.  

2. استخدام المواد واألدوات الازمة لتأليف وتصميم القصة.  

ل  : فكــرة القصــة، وكتابــة األحــداث باســتخدام: الرســومات، األلــوان، الحاســوب، َســجِّ 3. أُنَفــذِّ  
ــمة. ــةً بالصــور والرســومات أوالحيوانــات الُمَجسَّ القصــة بصوتــك، واعرضهــا ُمْرفَق

انشر القصص على صفحة المدرسة، وبوسائل التواصل المختلفة.
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تدريب

السؤال األول: أمأل الفراغ بما يناسبه:
أ. سلوكات أو تراكيب في أجسام الكائنات الحية تتاءم مع البيئة 

التي تعيش فيها هو:...........................
ب. أجزاء أو أعضاء في أجسام الحيوانات، تُمّكنها من الحصول 

على غذائها وتسهل حركتها هي: .............................
ج. التكيّف نوعان .................. و.................

د. هجرة الطيور من األمثلة عل التَكيُّف ...............
هـ. أذنا األرنب الطويلة من األمثلة على تَكيُّف .....

السؤال الثاني: أكتب أكبر عدد ممكن من الكائنات الحية التي تعيش 
في المواطن اآلتية:

الموطن المائي:
الصحراء:

إجابات التدريب:
ج 1:

التََكيُّف. أ. 
تراكيب. ب. 

لوكي. تَكيُّف الشكل الخارجي، التََكيُّف السُّ ج. 
لوكي. تَكيُّف سُّ د. 

تَكيُّف الشكل الخارجي. هـ. 
ج 2 :

الموطن المائي
األخطبوط األسماك       

السلحفاة المائية     سمكة القرش
الدولفين المرجان       

ثعبان البحر الحيتان        
قنافذ البحر

الصبار الجمل 
القنفذ األرنب 

العقرب األفعى 
الحرباء 

الصحراء
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ماذا تعلمت؟

معرفة مواطن الكائنات الحية.	 
معرفة مفهوم التَكيُّف بأنواعه.	 
التمييز بين أنواع التَكيُّف.	 
تقدير عظمة الخالق في قدرة الكائنات الَحيَّة على التَكيُّف.	 
تأليف  قصة مغامرات في القطب الجنوبي.	 
رة للمغامرة.	  تصميم قصة ُمصوَّ
نشر القصة والترويج لها.	 
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من بالباب؟

ــون المخاطــر  ــن أْن تك ــم نحســن اســتخدامه، ويمك ــن إْن ل ــال والمراهقي ــرة لألطف ــة خطي ــت بيئ ــل اإلنترن يمث
ــة،  ــاك الخصوصي ــابات، وانته ــرقة الحس ــى س ــواًل إل ــن، ووص ــين اإللكترونيي ــن المتحرش ــدًء م ــك ب ــة، وذل مخيف

ــا. ــا إلكترونيً ــذ احتياطاتن ــم نتخ ــك األخطــار إْن ل ــا معّرضــون لتل وجميعن

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

السامة اإللكترونية.	 

نتاجات التعلُّم

ف السامة اإللكترونية.	  أُعرِّ

أُصنّف مجاالت المخاطر اإللكترونية. 	 

أُحّدد كيفية التعامل مع العناصر المشبوهة. 	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10 - 9 السَّامة، والمخاِطر 
اإللكترونية 

السامة واألمن 
اإللكتروني 

23

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: من بالباب؟

األدوات:

ستحتاج إلى: قصة القصر فوق السحاب 

قصة القصر فوق السحاب 

لطالمــا تحــدث أهــل القريــة عــن وجــود قَْصــر فــوق الســحاب خلــف الجبــال العاليــة، ومــا 
ــا  ــي الســماء، ال تتحــرك صيفً ــكان ف ــي ذات الم ــم  وجــود ســحابة ف ــد صــدق حديثه كان يُؤكِّ
وال شــتاًء، ولطالمــا دار الفضــول فــي النفــوس؛ الستكشــاف ذلــك القصــر المزعــوم، و تحــدث 
ــات التــي قدموهــا والقرابيــن دون  ــه والتضحي البعــض عــن محــاوالت أســافهم للوصــول إلي

التصنيف، والمقارنة بين 
النتائج

تنمية مهارات التفكير 
التخيّلي

تصميم مشكلة حياتية

السَّالمة والمخاِطر 
اإللكترونية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اكتساب مهارات البحث 
اإللكتروني اآلمن
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ــد وجــود القصــر فــي األعلــى. جــدوى، أوحتــى قصــة نجــاح تُؤكِّ

فــي ذات الوقــت كانــت ذات األجنحــة الذهبيــة تضــم أطفالهــا الصغــار، وتقفــل البــاب جيــًدا 
فهــم ال زالــوا صغــاًرا، ال تقــوى أجنحتهــم علــى الطيــران، ولــو تركــت البــاب مفتوًحــا لوقعــوا 

ربمــا، وكانــوا فريســة للنســور أعالــي الجبــال.

القصــر لــم يكــون مجــرد قصــة ابتدعهــا األســاف، إنمــا حقيقــة حافظــت علــى أســرارها 
ذات األجنحــة الذهبيــة؛ حتــى يعــود زوجهــا المحــارب مــن مــكان بعيــد.

الكثير من المحاوالت الفاشلة للوصول الى القصر لكن الباب المغلق حال دون ذلك.

الفضــول والرغبــة فــي االســتعراض دفعــت خفيــف اليــد للتســلُّق فهــو يملــك مــن أســاليب 
الِخفِّــة الكثيــر باحثًــا عــن القصــر وأســراره العجيبــة.

ذات األجنحــة الذهبيــة لطالمــا رغبــت فــي كشــف ســتائر القصــر؛ لدخــول أشــعة الشــمس 
الجميلــة، ولطالمــا رغبــت فــي أْن تفتــح بعــض النوافــذ، ليتغلَّــل الهــواء  المنعش أرجــاء القصر، 

كانــت تــود فعــل ذلــك كل يــوم، لكــن الفضولييــن أمثــال خفيــف اليــد حالــوا دون فعلهــا لذلــك.

بعــد عنــاء ومشــقة وصــل خفيــف اليــد الســحابة مندهًشــا مــن جمــال مــا رأى مــن القصــر 
وكأنــه لوحــة مــن الخيــال.

ــة  ــدأت ذات األجنح ــا ب ــرب، و كعادته ــا يقت ــًرا م ــرع إن خط ــر تق ــراس القص ــدأت أج ب
الذهبيــة تراقــب الخطــر اآلتــي مــن أســفل الجبــال، أدركــت ذات األجنحــة الذهبيــة أَنَّ الخطــر 
ــت. ــذ وهكــذا فعل ــة المناف ــة القصــر ال تكــون إال بإغــاق كاف ــا أن حماي ــت دوًم وشــيًكا وعرف

حــاول خفيــف اليــد طــرق البــاب مــرةً، وتــارةً أخــرى يتســلَّق الســطح، وأخــرى يُراقــب 
النوافــذ، دون أن يجــد منفــًذا أو حتــى جــواب عــن وجــود حيــاة فــي هــذا القصــر، عندمــا يصيبــه 
اليــأس كان يحــزم أمتعتــه للهبــوط والعــودة أســفل الجبــال، لكنــه كان يعــاود المحــاوالت، مــرت 

ة. أيــام وأســابيع علــى ذات الحــال، دون نتيجــة َمرجــوَّ
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أنهكــه التعــب، وخــارت قــواه غــادر خفيــف اليــد الســحابة تــارًكا رســالةً َعلَّقهــا علــى البــاب 
وقــد وجدهــا ذو األجنحــة الذهبيــة لــدى عودتــه مــن الحــرب فــي مــكان بعيــد كانــت الرســالة تقــول: 

لقــد بقــي القصــر منيًعــا رغــم كل محــاوالت االقتحــام؛ ألننــي لــم أجــد منفــًذا واحــًدا 
للوصــول.... )نهايــة فقــرة مفتوحــة للقــارئ(.

تدريب

أكمل الفراغ في ما يلي: 
1. من المخاطر اإللكترونية التي تواجهنا ...............

2. إباغ شخص راشد حول المخاطر التي تواجهنا أمر ............
3. السامة اإللكترونية تعني ...................               

إجابات التدريب:

ج 1. سرقة الحسابات اإللكترونية.
ج 2. هام و ضروري. 

ج 3. أن نبقى بأمان أثناء استخدام اإلنترنت.

ماذا تعلمت؟

معرفة السامة اإللكترونية.	 
تصنيف مجاالت المخاطر اإللكترونية. 	 
تحديد كيفية التعامل مع العناصر المشبوهة.	 
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وردتي  وألحانها

مقدمة النشاط اإلثرائي
إن أســاس التَعلُّــم لإنســان هــو وجــود قنــاة للتَعلُّــم وأداة لــه مــن جســمه، فاألشــياء الماديــة حولنــا لهــا 
خصائصهــا التــي تُميّزهــا مــن شــكل وحجــم ولــون وصــوت ورائحــة وملمــس، واألشــياء غيــر الماديــة 
ــتطيع  ــافة ال أس ــا، والمس ــا وحروفه ــوات رموزه ــمع أص ــا دون أن أس ــتطيع تعلمه ــة ال أس ــا، فاللغ أيًض
ــم  ــام إن ل ــزه عــن رائحــة الطع ــن أســتطيع تميي ــوردة ل ــد البصــري، وشــذى ال ــا دون وجــود البع إدراكه

أشــّمه، وغيــر ذلــك الكثيــر مــن األمثلــة.
ويكــون ســماع األصــوات مــن خــال أحــد أعضــاء جســم اإلنســان، وهــو: األذن، والبصــر مــن خــال 
ق مــن خــال اللســان، فلــكل عضــو  العيــن، والشــم مــن خــال األنــف، واللمــس مــن خــال الجلــد، والتــذوُّ
ــا بشــكل  ــم ممكنً ــا والتَعلُّ ــأداء أدوارهــا ليكــون المشــهد واضًح ــه، وتتكامــل هــذه األعضــاء ب ــوم ب دور يق

أكثــر جــودة.

24
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

50 دقيقة  6 - 4
جسم اإلنسان وصحته

)الحواس الخمس(
علوم الحياة

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

شكل جسم اإلنسان، وأعضائه 	 
ة الخارجية. الُمهمَّ

نتاجات التعلُّم

أعرف الحواس الخمس.	 

أُحّدد وظيفة كل حاسة من الحواس الخمس.	 

أُقّدر أهمية الحواس الخمس في التعلم والحياة.	 
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اسم المشروع: وردتي وألحانها
األدوات:

ستحتاج إلى: النص المسرحي           
https://www.sayidaty.net

غطاء للعين                  
https://www.amazon.ae

غطاء لألذنين                 
https://www.amazon.ae/-/ar

شبرهدايا لربط اليدين      
https://jo.labeb.com
غطاء لألنف                

http://gate.ahram.org.eg

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

عدد الحواس

التمثيل، وأداء 
األدوار

تقبّل ذوي اإلعاقة  الحواس الخمس

الحواس الخمس
التعبير)وردتي وألحانها(
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ماذا تعلمت؟

معرفة الحواس الخمس.	 
تحديد وظيفة األذن والعين واألنف والجلد واللسان.	 
ربط الحواس الخمس بِالتعلُّم والَحياة.	 

خطوات المشروع:

1. قم باالطاع على نص مسرحية وردتي، واحفظ الدور الذي أعطاه لك معلمك. 
2. قبل البدء بعرض المسرحية، اربط أغطية الحواس التي تم تقسيمها لك حسب دورك. 

3. بعد إنهاء العرض المسرحي، خذ أوراقًا وقلًما ، وأجب عن األسئلة التالية:
   − هل كان هناك اختاف عن وصفك لها أثناء وجودك بالمسرحية؟

− هــل يختلــف تعلمنــا إذا مــا كان هنــاك نقــص أو عــدم وجــود إلحــدى الحــواس عنهــا إذا مــا    
كانــت موجــودة كلهــا؟

ــت  ــن وضع ــك حي ــا في ــن، وكل م ــك لآلخري ــك وحب ــت بقدرات ــك أن ــت عــن كون ــل اختلف − ه   
ــه؟  ــن أزلت ــاء، وحي الغط

  − ماذا يكون شعورك وتصرفك حين ترى طفًا أصّماً أو كفيفًا أو مبتور األطراف؟
تدريب

أذكر الحواس الخمس
أ.   ----------------------
ب. ----------------------
ج.  ----------------------
د.  ----------------------
هـ. ----------------------

إجابات التدريب:

أ.السمع  ب. البصر ج. الشم  د. التذّوق  هـ. اللمس
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ورطة في شاشتي

ــون المخاطــر  ــن أْن تك ــم نحســن اســتخدامه، ويمك ــن إْن ل ــال والمراهقي ــرة لألطف ــة خطي ــت بيئ ــل اإلنترن يُمثِّ
ــة،  ــاك الخصوصي ــابات، وانته ــرقة الحس ــى س ــوالً إل ــن، ووص ــين اإللكترونيي ــن المتحرش ــدًء م ــك ب ــة وذل مخيف

ــا. ــا إلكترونيً ــذ احتياطاتن ــم نتخ ــار إْن ل ــك األخط ــون لتل ــا معروض وجميعن

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

التعامل اآلمن مع اإلنترنت.	 

نتاجات التعلُّم

أُوّضح أبرز المخاطر اإللكترونية التي قد نتعرض لها. 	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10 - 9 المخاِطر اإللكترونية  السَّامة واألمن 
اإللكتروني 

25

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع/ ورطة في شاشتي

األدوات:

ــا علــى قصاصــات  ــد نتعــرض لهــا إلكترونيً ــة / ســلبية( ق ــى: مواقــف ) مخيف ســتحتاج إل
ــي ــدوق كرتون ــن )1-6( / صن ــة م ورق مرقم

 المواقف :

1. أَحــٌد مــا اســتخدم صورتــي الشــخصية فــي عمــل حســاب وهمــي، وأخــذ يُرســل رســائل إلــى 
األصدقــاء عنــدي بأننــي صاحــب الحســاب، جميــع الرســائل كانــت ُمخلـّـة.

ــد  ــه، وبع ــد مــن هويت ــه دون التأكُّ ــة علي ــة، وقمــت بالموافق ــب صداق ــي أحدهــم طل 2. أرســل ل
مــدة أوهمنــي بأنـّـه يُحبنــي، وقــد كنــُت قــد أَْرســلُت لــه بعــض الصــور الخاصــة بــي، لكنــه أخــذ 

يهددنــي بأنــه ســيقوم بعمــل تعديــات ُمخلَّــة علــى الصــور إذا لــم أتجــاوب معــه.

التصنيف، والمقارنة بين 
النتائج

تنمية الواقع الُمعّزز 
بأسلوب قصصي 

تصميم مشكلة حياتية 
إلكترونية

المخاطر اإللكترونية

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

تحليل النتائج، وتفسيرها
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3. أثنــاء محاولتــي تحميــل بعــض الموســيقى ظهــرت بعــض الروابــط التــي تتطلــب منــي أن 
ــدت الســيطرة  ــاز، وفق ــرت إعــدادات الجه ــل، وفجــأةً تغيَّ ــة التحمي ــل عملي ــى أُكم ــا حت أتبعه

علــى مــا فيــه.

ــت  ــي،  قم ــن أصدقائ ــد م ــع العدي ــق مشــترك م ــه صدي ــة باســم مســتعار، لكن ــب صداق 4. طل
ــى  ــٍد أخــر وبحاجــة إل ــاة مــن بل ــه فت ــدأت بالتواصــل معــه حيــث كان يَدَّعــي أنَّ ــه، وب بإضافت
المــال نتيجــة الظــروف تعاطفــت جــًدا معهــا خاصــة عندمــا تواصلــت مــع صديقاتــي ألجــد أنَّ 

ــات إئتمــان والديهــنَّ لهــا لمســاعدتها. ــام بطاق ــَن إرســال أرق ــنَّ حاول بعضهُ

ــى  ــوي عل ــي تحت ــة الممتعــة، والت ــاء عــن إحــدى األلعــاب اإللكتروني 5. ســمعُت مــن األصدق
ــة  ــال للمرحل ــة لإنتق ــا اللعب ــي تطلبه ــات الت ــت التحدي ــة، وكان ــل اللعب ــات، قمــت بتحمي تحدي

ــذا. ــه، وهك ــة دون أن ينتب ــراد العائل ــر أحــد أف ــل: تصوي ــة، مث ــة غريب التالي

6. ال أدري لــم يفعــل هكذاغالبيــة طــاب صفــي، بـِـتُّ أخشــى كتابــة أي منشــور أوحتى مشــاركة 
رأي، فكلمــا فعلــت ذلــك تلقيــت الســخرية منهــم بقولهــم: أنــت فيلســوف زمانــك، وغيرهــا مــن 

العبــارات، هــذه العبــارات تؤذينــي كثيًرا.

خطوات المشروع:

- ننقسم إلى مجموعات سداسية أوخماسية حسب عدد الطلبة بالصف. 

- نختار قصاصة من الصندوق. 

- نناقش كمجموعة حول القضية المطروحة في القصاصة الورقية. 

- نُشارك سويًا في األفكار حول القضايا جميعها، وماذا نفعل لو واجهتنا؟ 
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تدريب

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:  
- المخاطر اإللكترونية التي تواجهنا ..............

إجابات التدريب

ر اإللكتروني.  - التنمُّ

ماذا تعلمت؟

توضيح أبرز المخاطر اإللكترونية التي قد نتعرض لها.	 
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الحمد هلل وهبني هللا 

مقدمة النشاط اإلثرائي
يختلــف البشــر فــي أشــياء كثيــرة جــًدا، ويتشــابهون فــي أكثــر منهــا، فاالختــاف أمــر صحــي علــى 
ع االختافــات بيــن االختيــاري منهــا واإلجبــاري،  هــذه األرض، فلــوال االختــاف مــا كانــت حيــاة، وتتنــوَّ

وبيــن المرغــوب، وغيــر المرغــوب.
مــن االختافــات التــي قدَّرهــا هللا بيــن البشــر االختــاف فــي الجســد وتحديــًدا نقــص أوعــدم القــدرة 
لواحــد أو أكثــر مــن أعضــاء الجســم علــى القيــام بمهامــه الطبيعيــة التــي يقــوم بهــا فــي أجســاد باقــي البشــر، 
وكــون الجســد كالبنيــان المرصــوص، ويؤثــر ببعضــه بعًضــا فهــذا االختــاف يؤثــر بديهيًــا علــى قدرتنــا 

فــي الحصــول علــى المعرفــة والتعلــم كاآلخريــن.
أنهــم ذوو اإلعاقــة، سيســتهدفهم هــذا المشــروع؛ ليتــم تقبلهــم مــن قِبَلنــا، وعــدم النظــر بعيــن التدقيــق 

لهــذا االختــاف بقــدر النظــر لــذوي اإلعاقــة كقــدرات وإمكانــات يمتلكونهــا.

26
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

50 دقيقة  10 - 7 مشاركة ميدانية مجتمعية الخدمة المجتمعية

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

جسم اإلنسان.	 

نتاجات التعلُّم

ف ذوي اإلعاقة.	  أََعرِّ

أُميّز فئات اإلعاقة.	 

أَتقّمص دور ذو إعاقة. 	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع:وهبني هللا

األدوات:

ستحتاج إلى:
https://sotor.com      1 - الشبكة العنكبوتية

2 - أدوات لتنفيذ الدور التمثيلي: كرسي/ قناع عينين/ غطاء أذنين
https://www.amazon.ae 

https://www.amazon.ae/-/ar
https://www.ikea.com

3 - قلم وورقة          
  /http://www.3refe.com

   

األعداد والنسب

 التمثيل، وتقّمص 
األدوار

تصميمات حلول هندسية 
لمشكات تخص ذوي 

اإلعاقة

الحمدهلل وهبني هللا
جسم اإلنسان
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خطوات المشروع:
1. تقمص دور أحد المصابين بإحدى اإلعاقات التالية :

اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية، اضطرابات النطق، اإلعاقة الحركية )شلل سفلي(.
ها، من خال الشبكة العنكبوتية    اعرف المزيد من خصائص اإلعاقة التي اخترت تَقُمصِّ

اختْر األداة المناسبة لدورك
اإلعاقة السمعية: غطاء لألذنين. 
اإلعاقة البصرية: قناع للعينين. 

 اضطرابات النطق: يبقي فكيه ملتصقين دون تحريكهما.  
 اإلعاقة الحركية )شلل سفلي(: كرسي. 

 2. عليــك أن تتقمــص اإلعاقــة التــي اخترتهــا مــدة يــوم دراســي كامــل، فــي كل الحصــص، أو 
يوًمــا كامــًا فــي البيــت.

اكتْب تقريًرا عما مررت به. استعن بإجابات األسئلة التالية:
كيف كان شعورك؟

ما أكثر المعيقات التي واجهتك؟
ما المعيق الذي واجهك في التعلُّم والدراسة؟

اذكر معيقات لم تتوقعها قبل التمثيل.
ماذا استفدت من هذه التجربة؟

تدريب

عرف المفهوم التالي:
1. اإلعاقة هي : ................. ................. ................. 
................. ................. ................. .................    

2 . امأل الفراغ في ما يلي: 
− الذي ال يسمع فهو مصاب بإعاقة ................
− الذي ال يبصر فهو مصاب بإعاقة.................
− الذي ال يمشي فهو مصاب بإعاقة..................

− الذي يُبدِّل حرف الكاف بحرف التاء فهو مصاب بإعاقة  ........................     
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إجابات التدريب:

 ج 1 . اإلعاقة: عجز جسدي أو عقلي يمنع الشخص من أداء مهمة بشكل سهل كغيره من غير 
ذوي اإلعاقة.

 ج 2 . الذي ال يسمع فهو مصاب بإعاقة سمعية.

- الذي ال يبصر فهو مصاب بإعاقة بصرية.  

- الذي ال يمشي فهو مصاب بإعاقة حركية.  

- الذي يُبدِّل حرف الكاف بحرف التاء، فهو مصاب بإعاقة نطقية / تواصلية.  

ماذا تعلمت؟

معرفة بعض فئات اإلعاقات السمعية والبصرية والحركية 	 
والنطقية.

معرفة الخصائص العامة لإعاقات السمعية والبصرية 	 
والحركية والنطقية.

تجريب بعض تحديَّات اإلعاقات السمعية والبصرية والحركية 	 
والنطقية.
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الثقافة الصحية
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XOXO كورونا

فــي ظــل األزمــة الصحيــة التــي يعيشــها العالــم اليــوم نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، وهــو: ســالة واســعة 
ــة  ــه، و معرف ــة حول ــن التوعي ــد م ــح ال ب ــوان واإلنســان، أصب ــد تســبب المــرض للحي ــي ق ــن الفيروســات الت م

ــم معلومــات أكثــر عنــه؛ حتــى نتجنــب إصابتنــا بــه.  مخاطــره، و تَعلُّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

قواعد عامة عن الحماية 	 
من الفيروسات 

نتاجات التعلُّم

أعرف معلومات حول فيروس كورونا.	 

استنتج أنَّ اإلجراءات الوقائية تساهم بالحد من انتشار الفيروس.	 

أُدرك أنَّ النظافة واإللتزام سبب بالقضاء على الفيروس. 	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  6-4 فيروس كورونا  التوعية الصحية  

1

مقدمة النشاط اإلثرائي
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xoxo اسم المشروع: لعبة كورونا

األدوات:

ستحتاج إلى: ُمَجسَّم لعبة xoxo مع الحروف / مكافآت رمزية للطلبة 

خطوات المشروع:
 .x / o 1. ابدأ اللعب باختيار حرف

م على الخصم.  2. كل معلومة صحيحة تكسبك فرصة للتقدُّ

3. اللعب يكون بشكل أفقي أوعامودي أو قطري. 

4. اجمع معلومات أكثر من خال اللعبة.

عدد الحاالت، ونسبة 
انتشار الفيروس

تصاميم فنية جميلة 
لُمجسَّم لعبة كورونا 

 xoxo

اعداد تصميم اللعبة 
واختباره

xoxo كورونا

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

أجهزة فحص، وكشف 
الفيروس عن بُعد 

باستخدام أجهزة ذكيَّة
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تدريب

إمأل الفراغ بالمفردات المناسبة:
1. من األعراض الشائعة لفيروس كورونا ................

2.  أستطيع حماية نفسي من الفيروس عن طريق ..............
3. بعض أعراض الفيروس تشبه مرض ..............

إجابات التدريب

ج 1. الحمى / السعال و سيان األنف.  
ج 2. اإللتزام بالتباعد اإلجتماعي / إرتداء القفازات والكمامات.  

ج 3. اإلنفلونزا.  

ماذا تعلمت؟

1. معرفة أن نظافتي الشخصية تحميني من األمراض 
والفيروسات.  

2. اإللتزام واتباع اإلرشادات وإجراءات السامة )ارتداء   
الكمامة والقفازات( تجعلني أنعم بصحة جيدة.  

3. الوعي وانتمائي لبلدي يساعدنا بالقضاء على الفيروس.   
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االتصال والتواصل الفّعال

اإلنســان كائــن اجتماعــي ُخلــق وهــو ال يقــوى علــى العيــش بمفــرده، وتتطلــب الحيــاة منــه فــي جميــع حاالتهــا 
التفاعــل والتواصــل مــع مــن حولــه، فالتواصــل عمليــة بموجبهــا تنتقــل األفــكار والمعلومــات والمشــاعر والخبــرات 

بيــن النــاس، وهــو عمليــة تفاعــل بيــن طرفيــن أو أكثــر.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

تَقَبُّل اآلخر.	 

المشاعر.	 

التفاعل.	 

التعاون.	 

الخبرات.	 

نتاجات التعلُّم

م قطع تركيب تُبيِّن أهمية االتصال والتواصل في حياتنا 	  أُصمَّ
اليومية. 

أقدِّر أهمية االتصال والتواصل  في حياتنا اليومية.	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 9 االتصال والتواصل الفعَّال مهارات االتصال 
والتواصل في حياتنا

2

مقدمة النشاط اإلثرائي
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)Puzzle( اسم المشروع: تصميم قطع تركيب
ى / مقص / قلم رصاص / مسطرة / حاسوب / الصق / طابعة األدوات: كرتون ُمقوَّ

خطوات المشروع:
ــوب  ــى الحاس ــال عل ــل الفَعَّ ــال والتواص ــارات االتص ــاط، ومه ــوان النش ــوي عن ــذي يحت ــكل ال ــداد الش 1. إع
ــورة  ــداد الص ــن اع ــم، )ممك ــرض )25( س ــم،  وع ــول )30( س ــم بط ــى التصمي ــة عل ــوان ملون ــال أل وإدخ

ــا(. يدويً

2 . طباعة الشكل.

3. احضار قطعة كرتون طول )32( سم و عرض )27( سم.

4. إلصاق الشكل على الكرتون وتركها حتى تجف.

5. قص الزائد من الكرتون حسب حجم الصورة.

6. قلب الصورة بحيث يصبح الكرتون هو المواجه لنا.

استثمار الوقت والجهد

قياسات قطع التركيب

رقي و شفافية و جمال 
الحديث بين الناس و 

تقبل االخر

أبراج االتصاالت
شبكة االتصاالت
دقة تصميم قطع 

التركيب

االتصال والتواصل الفعال

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

األقمار الصناعية.
الهواتف الذكية.
4G االنترنت
الحواسيب 
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ــمَّ تحديــد أماكــن التركيــب  ــم الرصــاص إلــى مســتطيات، ومــن ثُ 7. تقســيم الكرتــون بواســطة المســطرة وقل
ــى المســتطيات. عل

8. قص القطع بطريقة دقيقة

9. خلط قطع التركيِب، ومن ثم البدء بالعمل لتركيب اللوحة.

ماحظة: نأخد من الفيديو أول دقيقتين فقط )طريقة عمل قطع التركيب(. رابط الفيديو كاآلتي:

-https://www.youtube.com/watch?v=IA_A26KzIe8

تدريب

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
1( أحد عناصر االتصال الفَعَّال

اإلصغاء الجيد       ب. التوتر        ج. الرسالة أ.   
2( حتى تكون عملية االتصال فاعلة على المرسل أن يهتم أواًل 

بتحديد:
أ. هدف االتصال      ب. وسيلة االتصال          ج. معوقات االتصال  

ال: 3( إحدى مهارات االتصال الفعَّ
أ. العمل الفردي       ب. التحدث بسرعة           ج. وضوح الكلمات  

إجابات التدريب

ج 1. )ج(. الرسالة.    
ج 2. )أ(. هدف االتصال.  

ج 3. )ج(.  وضوح الكلمات.  

ماذا تعلمت؟

1. معرفة آلية تصميم  قطع التركيب.
2. تقدير أهمية مهارات االتصال والتواصل  في حياتنا.
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أنا أخذت قراري بعدم التدخين 

التدخيــن عمليــة يجــري فيهــا إحــراق مــادة معينــة، والمــادة األكثــر إســتخداًما هــي مــادة التبــغ وبعــد إحراقهــا 
يتذوقهــا الشــخص ويستنشــقها.

يعــد التدخيــن مــن أكثــر العــادات الســيئة انتشــاًرا وخطــراً علــى الصحــة، وتبــدأ عــادة التدخيــن في ســن الشــباب 
فــي مرحلــة الدراســة، تلــك المرحلــة التــي يهــوى فيهــا الشــباب تقليــد الكبــار مثــل: الوالديــن والمعلميــن القادة.

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الجهاز التنفُّسي في جسم اإلنسان. 	 

عملية التنفس.	 

عضو حاسة الشم )األنف(.	 

نتاجات التعلُّم

أتعَّرف على مخاطر التدخين على أجهزة جسم اإلنسان 	 
خصوًصا الرئتين.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة  7
التدخين

)تصميم ُمجسَّم الرئتين(  
الثقافة الصحيَّة

3

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: تصميم ُمجسَّم رئتين إحداهما سليمة لعدم التدخين، واألخرى تظهر 
عليها عالمات المرض جراء التدخين.

ن )أسود، وأخضر،  األدوات: اإلنترنت / كرتون مقوى / الصق سائل / خشبة / ورق ُملوَّ
وزهري( / حاسوب / طابعة / مقص / صور ألثر التدخين على جسم اإلنسان.

خطوات المشروع:
1. َرْسُم ُمخطَّط للرئتين على كرتون. 

2. قَصُّ الُمخطَّط.

3. قَصُّ ورق ُملَّون على شكل الرئتين وبالحجم المرسوم.

4. إلصاُق الورق الُملَّون على الرئتين، إحدى الرئتين نُلصُق عليها ورقًا أسوَد واألخرى زهري.

ى. 5. إضافة خشب لدعامة الُمجسَّم مع الكرتون الُمقوَّ

حساب تكلفة شراء علبة 
سجائر يومياً، إنفاق المال 

با جدوى

جمال األسنان وبياضها 
ورائحة الفم الزكية 

دقة تصميم ُمجسَّم 
الرئتين

التدخين

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

صحة الجهاز التنفسي 
والدوراني واالبتعاد عن 

السجائر االلكترونية 
واألرجيلة االلكترونية
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6. جمع صور تبين آثار التدخين على اإلنسان ونلصقها على الرئة باللون األسود.

7. استرشد بالفيديو على الرابط اآلتي: 

https://www.youtube.com/watch?v=hUau1hYnIkQ
تدريب

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
1( أيهما أكثر  ضرًرا على الجسم؟

     أ. تدخين األرجيلة 
     ب. تدخين السجائر 

     ج. تدخين السجائر االلكترونية                                     

إجابات التدريب:

ج 1. )أ(. تدخين األرجيلة.
ج 2. )أ(. الجهاز التنفسي.

ج 3. )ج(. لون االسنان واللثة.

2( مضار التدخين على جسم اإلنسان عديدة، وأكثرها ضرًرا على الجهاز: 
أ. التنفسي          ب. البولي             ج. الهضمي   

3( نستطيع تمييز الشخص المدخن عن غيره من األشخاص غير المدخنين من خال: 
أ. لون الشعر        ب.حجم األنف             ج. لون األسنان واللثة  

ماذا تعلمت؟

1. معرفة مضار التدخين على أجهزة الجسم المختلفة.
2. تحديد األضرار الناجمة عن التدخين على الفم، واألسنان،  

والجهاز التنفسي، والجهاز الدوراني.
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الفيروس الخفي

فــي ظــل األزمــة الصحيــة التــي يعيشــها العالــم  اليــوم نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، وهــو: ســالة واســعة 
مــن الفيروســات التــي قــد تُســبِّب المــرض للحيــوان واإلنســان، أصبــح مــن الضــروري التوعيــة حولــه ومعرفــة 

ــم معلومــات أكثــر عنــه حتــى نتجنــب إصابتنــا بــه. مخاطــره و تَعلُّ

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الوقاية  من األمراض. 	 

المحافظة على النظافة. 	 

انتقال العدوى.	 

نتاجات التعلُّم

استقصي معلومات حول فيروس كورونا.	 

استنتج أن الوقاية خير من العاج. 	 

أَُوّضح كيف أُحافظ على نظافتي. 	 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة 3 - 1 فيروس كورونا  التوعية الصحية  

4

مقدمة النشاط اإلثرائي
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اسم المشروع: الفيروس الخفي

األدوات: 

ستحتاج إلى: قصة الفيروس الخفي / ُمجسَّم للفيروس

خطوات المشروع:
1. استمع للقصة التي سيقرأها المعلم حول الفيروس. 

2. ناقش أفكار القصة مع زمائك، ومعلمك. 

3. قم بطرح األسئلة  حول القصة. 

4. لخص ما تعلمته بجملة.

نسبة االصابات التي 
تظهر في المكان الواحد 

عمل تصاميم تساهم 
بالعناية والحماية من 

الفيروس

رسومات هندسية 
بتصاميم جميلة لِتَِحْد من 

أثر الفيروس 
فيروس كورونا

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام تقنيات حديثة 
وتطبيقات تدل على 

اإلصابات
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تدريب

1. ماهي البدائل الْمتوفّرة في حال عدم توفُّر ُمعقِّمات لليدين؟
2. هل يجب أن أتجنّب المنحدرين من أصل أسيوي، وأعمالهم؟

3. كم مدَّة الحجر الذاتي بعد العودة من منطقة، أو بلد ينتشر فيه 
المرض؟

إجابات التدريب:

ج 1. غسل اليدين بالماء والصابون هُو البديل األفضل، والْموصى به.
ج 2. يُمكــن أن يؤثــر الفيــروس علــى أي شــخصية بغــض النظــر عــن الجنســيَّة، والعــرق واللــون 

ــز. دون تميي
ج 3. عنــد العــودة مــن منطقــة ُمصابــة، فيجــب المراقبــة الذاتيَّــة لمــدة )14( يــوم بعــد الســفر، وطلــب 

ــعال.  حيَّــة إذا ظهــرت أي عامــات وأعــراض مثــل: ضيــق التنفُّــس أو السُّ الرعايــة الصِّ

ماذا تعلمت؟

1. معرفة االهتمام الَجيّد هو سبب في الوقاية من األمراض .
2. معرفة كيفية التعامل مع األمراض الشائعة وتجنب المخالطة. 

3. معرفة أساليب الوقاية الصحيحة. 
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نظافتي جواز سفري

مقدمة النشاط اإلثرائي
النظافــة الشــخصية: مجموعــة العــادات والممارســات التــي يقــوم بهــا اإلنســان بهــدف الحفــاظ علــى 
ــب  ــة مــن األمــراض، وتَجنُ ــا، وهــي مــن أفضــل الطــرق للوقاي ــدُّ النظافــة مظهــًرا حضاريً ــه، وتُع صحت

الكثيــر منهــا، فهــي تســاهم فــي بنــاء الصحــة البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة.

5
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

70-90 دقيقة 5 النظافة الشخصية الثقافة الصحية )تصميم 
كتاب تفاعلي بألوان جّذابة(

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

نظافة األسنان.  	 

االستحمام.  	 

غسل اليدين.	 

نتاجات التعلُّم

أَْعِرْف المهارات التي يجب عملها للمحافظة على النظافة 	 
الشخصية.

ابة.	  أُصّمم كتاب تفاعلي بألوان َجذَّ
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: تصميم كتاب تفاعلي بألوان جذابة

األدوات:

نــة عريضــة / إبــرة للخيــوط العريضــة  ى / خيــوط ُملوَّ ســتحتاج إلــى: كرتــون أو ورق ُمقــوَّ
ن عــدة ألــوان / صــور لشــخوص / أدوات النظافة من  / مقــص / الصــق مــن جهتيــن / لَبَّــاْد ُملــوَّ
فرشــاة أســنان، وشــامبو، ومعجــون أســنان، وصابــون، وليــف اســتحمام، وفرشــاة االســتحمام، 

وليفــة حمــام، وحوض االســتحمام، ومغســلة، ومنشــفة.

خطوات المشروع:

1. غسل اليدين قبل البدء بالعمل للمحافظة على النظافة.
.)A4( ى بحجم 2. إحضار ورق ُمقوَّ

كلفة العاج نتيجة 
اإلصابة باألمراض 

لقلة النظافة كلفة شراء 
معطرات وعطور 
للتغطية على رائحة 

العرق 

الجانب الجمالي في 
مظهر اإلنسان و 

رائحته
األلوان الجذابة في 

الكتاب التفاعلي

جمال ودقة تصميم 
الكتاب التفاعلي

العطورالنظافة الشخصية
المناديل ذات االستخدام الواحد

الغسالة األتوماتيكية
الصابون العادي والسائل
غوة الشامبو سريع الرَّ

مقص األظافر
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ــاْد فــوق الــورق المقــوى، مــع اضافــة اســم مــن جميــع االتجاهــات لخياطتــه مــع  3. وضــع اللَبَّ
القســم اآلخــر لتصميــم الكتــاب.

4. جمــع صــور ألشــخاص وأدوات النظافــة ووجــوه تفاعليــة إللصاقهــا داخــل الكتــاب التفاعلــي 
مــع إمكانيــة تحريكهــا مــن مــكان آلخــر.

حة في الفيديو في الرابط اآلتي: 5. الطريقة ُموضَّ
https://www.youtube.com/watch?v=qurxOXw2Ye8

تدريب

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
1( األشياء الُمصنَّفة ضمن االستخدام الشخصي: 

  أ. برك السباحة    ب. حوض االستحمام     ج. فرشاة األسنان      
يجب تقليم األظافر:   )2

  أ. يوميًا             ب. أسبوعيًا           ج. شهريًا 
3( يجب غسل اليدين بالماء والصابون دائًما:

  أ. قبل األكل وبعده        ب. قبل مامسة الحيوانات       ج. قبل الخروج في رحلة                

إجابات التدريب:

ج 1. )ج( فرشاة األسنان. 
ج 2. )ب( أسبوعيًا.

ج 3. )أ( قبل األكل وبعده.

ماذا تعلمت؟

1. معرفة مهارات النظافة الشخصية.
2. تصميم كتاب تفاعلي بألوان جذابة. 
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تصميم شجرة تقدير الذات

مقدمة النشاط اإلثرائي
يشــير مفهــوم تقديــر الــذات مــن الناحيــة النفســية إلــى تلــك الصفــة الشــخصية التــي يمتلكهــا الفــرد، 
والتــي بدورهــا ترتبــط باحترامــه لنفســه ومهاراتــه، فعندمــا يحظــى الشــخص أو الفــرد بتقديــر ذات عالــي 
ــل. يكــون قــادًرا علــى اتخــاذ القــرارات اإليجابيــة بشــكل أفضــل، ويشــعره بالقــدرة علــى الصمــود والتحمُّ

6
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

50 دقيقة  10 - 9 تقدير الذات تصميم شجرة  تقدير الذات

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مهارات الصحة النفسية.	 

المشاعر.	 

لوك.	  السُّ

نتاجات التعلُّم

أعرف نقاط القوة التي أمتلكها والتي ترفع من قدري لذاتي.	 

م شجرة تقدير الذات.	  أُصمِّ
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: تصميم شجرة تقدير الذات
األدوات:

ــر )ورق ســوليفان( / الصــق / ورق  ــق قصدي ــة / رقائ ــة حديدي ــى: قاعــدة دائري ســتحتاج إل
ن أخضــر/ قلــم.         ُملــوَّ

خطوات المشروع:

1. إحضار األدوات.
2. إحضار قاعدة حديدية دائرية الشكل.

3. قص ورق سوليفان بطول )20( سم، وإلصاقها في منتصف القاعدة الحديدية.
4. عمــل أغصــان مــن ورق الســوليفان، وإلصاقــه علــى األفــرع  الرئيســة، ثــم عمــل أغصــان 

ــم شــجرة. فرعيــة صغيــرة إلــى أْن يُصبــح عندنــا ُمجسَّ

الطاقة الشمسية الكهربائية 
)عمليات حسابية(

الحدائق الُمعلَّقة
حدائق خليج مارينا في 

سنغافورة

مباني ذات تصاميم هندسية 
 Galaxy Soho: مبهرة مثل

في الصين + متحف 
 Perot

للطبيعة والعلوم

تقدير الذات

جائزة نوبل في شتى العلوم 
تصميم الروبوت



323

5. قص الورق األخضر على شكل ورق شجر.
ــة  ــى ورق ــب اســمه عل ــب كل طال ــد أْن يكت ــى األغصــان، بع ــورق األخضــر عل 6. إلصــاق ال

ــه. ــره لذات ــع مــن تقدي ــا مــن نفســه، وترف ــه واثقً ــي تجعل ــة الت والصف
حة في الفيديو في الرابط اآلتي: طريقة عمل الشجرة ُموضَّ

https://www.youtube.com/watch?v=OULHe0UpoCc

تدريب

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
1( أشعر باالنزعاج عندما تختلف آرائي عن آراء اآلخرين:

   أ. صح          ب. خطأ
2( عندما يقوم اآلخرون بعمل شيء مميز أظهر تقديري 

وإعجابي بشكل واضح:
أ. صح         ب. خطأ

3( أحكم على قيمتي من خال مقارنة نفسي باآلخرين: 
أ. صح        ب. خطأ

إجابات التدريب:

ج 1. خطأ                      ج 2. صح                       ج 3. خطأ

ماذا تعلمت؟

1. معرفة خصائص األشخاص الذين يتمتعون بتقدير ذات عال. 
2. معرفة نقاط القوة التي أمتلكها، والتي ترفع من تقديري لذاتي.

3. تصميم شجرة تقدير الذات.
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خطوة لألمام ... خطوة للخلف

مقدمة النشاط اإلثرائي
فــي ظــل األزمــة الصحيــة التــي يعيشــها العالــم  اليــوم نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، وهــو: ســالة 
ــة  ــوان واإلنســان، أصبــح مــن الضــروي التوعي ــبِّب المــرض للحي ــد تُس واســعة مــن الفيروســات التــي ق

ــم معلومــات أكثــر عنــه حتــى نتجنــب إصابتنــا بــه. حولــه و معرفــة مخاطــره وتَعلُّ

7
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة    10 - 9 فيروس كورونا  التوعية الصحية  

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

م لألمام، 	  دراسة خطواتي بالتقدُّ
والخلف بشكل توعوي صحي

نتاجات التعلُّم

أعرف معلومات حول فيروس كورونا.	 
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: خطوة لألمام ... خطوة للخلف

األدوات:

ستحتاج إلى: بطاقات تحتوي على معلومات حول فيروس كورونا / مكافآت رمزية للطلبة. 

خطوات المشروع:
1. قف على خط البداية.  

2. عند االستماع للمعلومة من المعلم تقدَّم لألمام إْن كانت صحيحة. 
3. ارجع خطوة للخلف إْن كانت خاطئة. 

4. توقف إْن كنُت ال تعرف اإلجابة. 

حساب خطوات 
م لألمام  التقدُّ

وللخلف

رسومات تُبيِّن الحركة 
لألمام وللخلف

اد الكتروني  تصميم عدَّ
يقيس الخطوات 

خطوة لألمام ... خطوة 
للخلف

)فيروس كورونا(
تقنيات جديدة تحسب الخطوات 
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تدريب

إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة: 
1. من األعراض الشائعة لفيروس كورونا ...............

2.  أستطيع حماية نفسي من الفيروس عن طريق ..............
3. بعض أعراض الفيروس تشبه مرض .............

إجابات التدريب:
ج 1. الحمى / السعال و سيان األنف.

ج 2. االلتزام بالتباعد الجسدي / ارتداء القفازات والكمامات.

ج 3. اإلنفلونزا.

ماذا تعلمت؟

معرفة طرق الوقاية. 	 
معرفة كيفية التغلب على الفيروس. 	 
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صحتي مسؤوليتي )مجلة صحية (

ــذع،  ــاغ، الج ــي الدم ــة ف ــة الُمتمثِّل ــاكل الرئيس ــن الهي ــة م ــن مجموع ــون م ــان يتك ــم اإلنس جس
ــم،  والرقبــة، واألطــراف، هــذا كمــا يحتــوي جســم اإلنســان علــى خمــس حــواس هــي: البصــر، الشَّ
ــة،  ــاكل رئيســة هــي: الدمــاغ، والرقب ــذوق، اللمــس يتكــون جســم اإلنســان مــن عــدة هي الســمع، ال

ــذع، واألطــراف والج
1. يحتوي جسم اإلنسان على خمس حواس هي: البصر، السمع، والشم، والتذوق، واللمس.

2. يُقَسم الجسم البشري  إلى أحَد عشَر نظاًما.
ن من: العظام، واألربطة، واألوتار. 3. الهيكل العظمي، يَتكوَّ

4. الجهاز العضلي، يعمل بشكل وثيق مع الهيكل العظمي، وتساعد العضات علي الحركة.
5. القلــب واألوعيــة الدمويــة: يســاعد نظــام الــدورة الدمويــة فــي توصيــل المــواد الغذائيــة فــي جميــع 

أنحــاء الجســم.
ــة للجســم، ويشــمل  ــة، وطاق ــى عناصــر غذائي ــل الطعــام إل ــى تحوي 6. الجهــاز الهضمــي: يســاعد عل

ــاس. ــد، والبنكري ــاء الغليظــة، والكب ــة، واألمع ــاء الدقيق المعــدة، واألمع
7. الجهاز العصبي: يشمل العقل، والحبل الشوكي، وشبكة واسعة من األعصاب.

8. الجهــاز التنفســي: يجلــب األكســجين إلــى الجســم مــن خــال الرئتيــن، ويخــرج ثانــي أكســيد الكربون 
ــم. من الجس

9. حماية الجسم من العالم الخارجي، ويشمل الجلد، والشعر، واألظافر.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة  3 - 1

معرفة أجزاء جسم اإلنسان 
الداخلية

المحافظة على سامة الجسم
المحافظة على صحة الجسم

جسم اإلنسان وصحته

8

مقدمة النشاط اإلثرائي



328

حجم وعدد صفحات 
المجلة، واألرقام الخاصة 

بأجزاء الجسم

جمالية التصميم 
واختيار األلوان 
وتنسيقها فنيُا 

األبعاد واألشكال 
الهندسية وُمجسَّم أجزاء 
الجسم والمجلة الصحية

األساس النظري لجسم 
اإلنسان وأجزاءه وكيفية 

المحافظة على الصحة

صحتي مسؤوليتي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

االطاع على نماذج
كات البحث  صور ُمحرِّ
عن المعلومات والصور 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الحواس الخمس.	 

أجزاء الجسم الخارجية.	 

حاجات اإلنسان األساسية للعيش.	 

النظافة.	 

أهمية الرياضة.	 

نتاجات التعلُّم
أَعِرف أجزاء الجسم.	 
أَعِرف أجزاء الجسم الداخلية.	 
أَعِرف أهمية أجزاء الجسم الداخلية ) القلب، الرئتين، الدماغ(.	 
أَعِرف أجزاء الجسم وأهميتها.	 
ح كيفية المحافظة على الصحة وأجزاء الجسم الداخلية.	  أُوضِّ
استنتج التكامل مع المباحث المختلفة.	 
أربط التعلُّم بالحياة.	 
 إجراء تجارب علمية.	 
أحاول التجريب واالستقصاء.	 
أبني نموذًجا ألجزاء جسم اإلنسان ُمَجسَّمةً.	 
أعد مجلة صحتي مسؤوليتي.	 
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اسم النموذج: صحتي مسؤوليتي )مجلة صحية(

األدوات:

ــوة  ــددة( / عب ــتخدامات المتع ــراع / االس ــر )االخت ــاح التفكي ــتخدام مفت ــى: اس ــتحتاج إل س
ى بأشــكال وألــوان مختلفــة / أســاك ،  باســتيكية فارغــة / أغطيــة باســتيكية / كرتــون ُمقــوَّ
نــة / ألــواح فليــن، بولســترين / إســفنج  خيطــان ، حبــال / غــراء / معجــون / قطــع اْللَبَّــاد الُملوَّ
ــة /  ــات آمن ــدان / مقص ــات / عي ــات / قبع ــلمونات / بالون ــة / ش ــمك( / معكرون ــوع الس )متن
نــة  نــة / أقــام ُملوَّ ــمة / أوراق بيضــاء / أوراق ُملوَّ الصــق  أنــواع عــدة / ألــوان / علــب ُمجسَّ

/ ملصقــات / قصاصــات صــور/ هاتــف ذكــي / جهــاز حاســوب / طابعــة ملونــة.

خطوات النموذج:

أَُخطِّْط:
ــن   ــة م ــاريع الطلب ــاذج ومش ــة النم ــة؛ بصناع ع ــة  الُمتنوَّ ــواد الازم ــتخدم األدوات والم 1. اس

ــم. ــة( مصــادر التَعلُّ ــن )طاول رك
2. َرْسُم مخطٍط )مسودة( للفكرة )خطة ذهنية( للنموذج المقترح.

3. بناء النموذج باستخدام المواد واألدوات.
4. َعدِّل، أَضف، احذف، طَّور على مشروعك .

5. َجّرب، وخذ التغذية الراجعة.
6. إعداد وتصميم المجلة )ورقيًا، إلكترونيًا، كتاب تفاعلي(.

أُنَفِّْذ:
1. أبدأ بالرسم لوصف الُمَجسَّم أو بناء النموذج.

2. تحضيــْر محتويــات المجلــة، واســتخدام المــواد واألدوات الازمــة للنمــاذج المختلفــة، أَعرُض 
النمــاذج فــي معــرض تحــت عنــوان “ صحتي مســؤوليتي”.

3. ُمشــاركة زمائــك بمشــروعك ) مجلتــك الصحيــة( علــى صفحة المدرســة وبوســائل التواصل 
المختلفة.
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تدريب

الة على مصطلح السؤال األول: صل الجمل الدَّ
 “ صحتي مسؤوليتي”: 

م بشكل جميل مجلة صحية بعنوان “ صحتي مسؤوليتي” على  السؤال الثاني: َصمِّ
شكل ُمخططّ في  المربع أدناه:

أحرص على ممارسة
 الرياضة

أُساهم في نشر الوعي
الصحي بين زمائي

أُنظف بيتي من األوساخ
وألقي بها في الشارع

أحرص على نظافة
جسدي وثيابي

أسهر حتى وقت متأخر من
الليل لدراسة االمتحان

االعتدال في الطعام
 والشراب

أُهمل نظافة شعري

“ صحتي مسؤوليتي”
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ماذا تعلمت؟

1. معرفة أجزاء جسم اإلنسان، وأهميتها.
2. المحافظة على الصحة وأجزاء الجسم الداخلية.

ح أجزاء الجسم الداخلية. 3. صناعة ُمجسَّم يُوضِّ
4. تصميم مجلة صحية بعنوان “ صحتي مسؤوليتي”.

إجابات التدريب:
الــة علــى مطصطلــح “ صحتــي مســؤوليتي” هــي: أحــرص علــى ممارســة الرياضــة،  ج 1. الجمــل الدَّ
أُســاهم فــي نشــر الوعــي الصحــي بيــن زمائــي، أحــرص علــى نظافــة جســدي وثيابــي،  االعتــدال 

فــي الطعــام والشــراب.

ج 2. تُقبل أي مخططّات معقولة وصحيحة من الطلبة.
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صحتين

مقدمة النشاط اإلثرائي
ــذاء مصــدر  ــة؛ فالغ ــة المختلف ــه الحيوي ــم اإلنســان بوظائف ــام جس ــو وقي ــة لنم ــدة ضروري ــة الجي التغذي
لتوفيــر الطاقــة ومقاومــة المــرض والعــدوى، وأساســي لصيانــة وترميــم مــا يَتلــف من خايا الجســم وأنســجته 

المختلفــة، وتبــدأ الصحــة الجيــدة بتنــاول الطعــام المتــوازن المحتــوي علــى جميــع العناصــر الغذائيــة.

9
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

60 دقيقة 5 عادات غذائية سليمة حيَّة )تصميم  الثقافة الصِّ
مجسم هرم غذائي(

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

الغذاء.	 

الصحة.	 

المرض.	 

سوء التغذية.	 

الوجبات الغذائية. 	 

نتاجات التعلُّم

أَعِرْف أهمية تناول الطعام الصحي.	 

أُحدَّد أسس اختيار الطعام.	 

م ُمَجسَّم هرٍم غذائي.	  أُصمِّ
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: تصميم مجسم هرم غذائي

األدوات:

ســتحتاج إلــى: فــوم )2( ملــم )4( ألــواح أبعــاد اللــوح : )30×60( ســم / فــرد ســيليكون /  
نــة.            أصابــع ســيليكون / مســطرة / قلــم / مشــرط / صــور أطعمــة ُملوَّ

خطوات المشروع:

1. احضار فوم )2( ملم، )3( ألواح أو )4( بقياس أبعاد اللوح: )30×60( سم.
2. تنصيــف اللــوح )60( ســم بوضــع عامــة، ثُــمَّ أخــذ خــط مســتقيم باتجــاه زاويــة اللــوح فــي 

الجهــة المقابلــة.
3. إعادة العملية، لرسم مثلث متساوي الساقين.

4. قص اللوح والحصول على مثلث متساوي الساقين.

تكلفة عاج األمراض 
الناجمة عن سوء التغذية

 تكلفة شراء الطعام 
واألكل في المطاعم

جمال الطبق الصحي
تشكيل الطبق الغذائي 
وتزيينه مهارة تزيين 

مائدة الطعام

البيوت الباستيكية
أنظمة الري الحديثة

دقة تصميم مجسم الهرم 
الغذائي

مصانع اعداد األطعمة )نبيل(عادات غذائية سليمة
طعام الطائرات األطعمة 

المرزومة حفظ وتعليب األطعمة 
مدة طويلة الهندسة الجينية 

لألغذية
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5. احضــار لــوح آخــر وأخــذ مســافة )10( ســم مــن القاعــدة صعــوًدا إلــى أعلــى اللــوح، وتقســيم 
اللــوح إلــى أربعــة مســتطيات.

ــى  ــوح آخــر عل ــم إلصــاق ل ــث، ث ــي المثل ــى أحــد جانب ــن المســتطيات عل ــوح م 6. إلصــاق ل
ــرم. ــث لتشــكيل اإلطــار الخارجــي لله ــدة المثل ــي قاع ــوح ف ــم إلصــاق ل ــب اآلخــر، ث الجان

ــن النقطــة واألخــرى،  7. باســتخدام المســطرة تُؤخــذ مســافة )10( ســم مــن قاعــدة اإلطــار بي
ــك لعمــل رفــوف داخــل الهــرم. وذل

8. إلصــاق األلــواح داخــل الهــرم، مــع مراعــاة تناقـُـص مســافة الــرف كلمــا صعدنــا باتجــاه قمــة 
الهرم.

9. احضــار صــور أطعمــة مــن المكتبــة، وقصهــا والصاقهــا علــى الفــوم، ثــم وضــع كل طعــام 
ضمــن المجموعــة التــي ينتمــي اليهــا. 

حة في رابط الفيديو التالي:  الطريقة ُموضَّ
 https://www.youtube.com/watch?v=55ByJsufTK4

تدريب

قم بربط المعلومة الموجودة في الجانب األيمن من الجدول مع ما 
يُناسبها في الجانب األيسر من الجدول

إجابات التدريب:

 ج 1. )ج( أسفل الهرم الغذائي.

 ج 2. )أ( قمة الهرم الغذائي.

1. يجب علينا االكثار من 
أكل األطعمة الموجودة في:    

2. يجب علينا أن نقلل من 
أكل األطعمة الموجودة في:

أ. قمة الهرم الغذائي.

ب. منتصف الهرم الغذائي.

ج. أسفل الهرم الغذائي.
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ماذا تعلمت؟

1. معرفة أهمية تناول الطعام الصحي.
2. معرفة أُُسْس اختيار الطعام.
3. تصميم ُمَجسَّم هرم غذائي.
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كورونا والسلم 

فــي ظــل األزمــة الصحيــة التــي يعيُشــها العالَــم  اليــوم نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، وهــو: 
ســالة واســعة مــن الفيروســات التــي قــد تَُســبِّب المرض للحيــوان واإلنســان، وأصبح مــن الضروري 

التوعيــة حولــه ومعرفــة مخاطــره، وتعلُّــم معلومــات أكثــر عنــه حتــى نتجنــب إصابتنــا بــه. 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

90 دقيقة  10 - 9 فيروس كورونا  التوعية الصحية  

مقدمة النشاط اإلثرائي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

فيروس كورونا.	 

نتاجات التعلُّم

أَعرف معلومات حول فيروس كورونا.	 

10
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رسم مربعات متساوية 
بقياسات صحيحة للعبة

حساب، وتقدير الخطوات 
للوصول إلى رقم )100( 

في لعبة كورونا والسلم

تصميم لعبةَ كورونا 
لَّم بتصميم ُمتقن  والسُّ
يحاكي لعبة الثعبان 

والسلم 

رسم لوحة لعبة 
لَّم بألوان  كورونا والسُّ

جميلة

فيروس كورونا
لَّم  كورونا والسُّ

البحث عن القواعد 
حيَّة للوقاية من  الصِّ

الكورونا

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

لَّم اسم المشروع: كورونا والسُّ

األدوات:

ــن /  ــن لطالبْي ــن مختلفي ــن بلوني ــر/ مكعبي ــرد كبي ــر ن ــع حج ــى م ــة األفع ــم لعب ــى: ُمَجسَّ ــتحتاج إل س
ــة.  ــة للطلب ــآت رمزي مكاف

خطوات المشروع:
- ابدأ اللعب برمي حجر النرد، ووضع مكعبك على الرقم الذي حصلت عليه.  

لَّم. لَّم ترتفع الى الرقم الذي ينتهي به السُّ - في حال وصولك إلى السُّ
- في حال واجهتك األفعى سوف تنزل لألسفل للرقم الذي ينتهي عنده ذيل األفعى. 

- إذا وصلت للرقم )100(، فأنت الفائز. 
- يمكنك إِعادة اللعبة. 
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تدريب

لَّم؟ ن لعبة كورونا والسُّ 1. ِممَّ تتكوَّ
لَّم؟ 2. ماهو هدف لعبة  كورونا والسُّ
لت اللعبة بشكل مباشر؟ 3. بماذا اتصَّ

إجابات التدريب:

بعات ُمَرقَّمة على لوح من الكرتون. لَّم من ُمرَّ ن لعبة كورونا والسُّ ج 1. تتكوَّ
ك من خال اللوحة  ج 2. هدف اللعبة وصول الاعب إلى النهاية، وذلك عن طريق التحرُّ

الموجودة بالمربع األول حتى الوصول إلى المربع األخير.
لت اللعبة بشكل ُمباشر بموضوع مدروس حديثًا، وهو: كورونا. ج 3. اتصَّ

ماذا تعلمت؟

معرفة فيروس كورونا.  	 
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خطّي عربي



340

تشريح الحروف

مقدمة النشاط اإلثرائي
يُعتبــر الخــط العربــي مــن أجمــل الخطــوط التــي وصلــت إليهــا البشــرية عبــر القــرون، ويمتــاز الخــط 
ــى  ــا يشــتمل عل ــة، كم ــب هندســية بديع ــي قوال ــة التشــكيل ف ــه قابلي ــه خــط مــرن وِمطــواع، ول ــي بأنّ العرب
اســتدارات جميلــة وعاقــات بيــن الحــروف تظهــر جمالــه ورشــاقته حتــى قالــوا عنــه: )الخــط العربــي أيْنمــا 

ظهــر بَهَــْر(. 
وقــد تعــدَّدت أنــواع الخــط العربــي نظــًرا الهتمــام العــرب والمســلمين بــه،  باعتبــاره خطـًـا ُمقّدًســا يُكتــب 
ب علــى نــص  بــه القــرآن الكريــم، وفــي هــذا النشــاط ســنحاول االقتــراب مــن جماليــات خــط النســخ بالتــدرُّ

مكتــوب بالقلــم الرفيــع بطريقــة الــورق الشــفاف، وطريقــة النقــل بالعيــن، وطريقــة الكتابــة غيبـًـا.

1
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45 دقيقة  10 - 8

التدريب على تشريح الحروف    
)أ، ب، ج، د، ر(

التدريب على تشريح نص مكتوب 
بخط عريض

خطّي عربي 

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أشكال الحروف. 	 

نتاجات التعلُّم

ح حروف خط الرقعة، والنسخ. 	  أُشرِّ
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ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: تشريح الحروف

األدوات:

ــوان /  ــى: قصــب خــاص للخــط العربــي بعــدة أحجــام / حبــر عربــي بعــدة أل ســتحتاج إل
ــم رصــاص.  ــي / مســطرة وقل ــول خــاص للخــط العرب ورق مصق

خطوات المشروع:  

ُف على النص المكتوب بالقلم الرفيع وأتأمَّل تفاصيله.  1. أتعرَّ

2. أتَدَّرُب على تشريح حروف النص المكتوب بالقلم العريض.

التعرف على قياس 
الحروف وزواياها 

الخط العربي من الفنون 
البصرية التي ازدهرت 

عبر التاريخ

معرفة أبعاد حرف األلف 
ومخططه الهندسي عند 

الكتابة

تشريح الحروف
 الدخول الى الشبكة بالبحث عن )أ، ب، ج، د، ر(

لوحات خطية
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تدريب

1. لماذا يعتبر تشريح الحروف الوسيلة األفضل لتعلُّم الخط؟
2. ما رأيك بطريقة تشريح الحروف؟

إجابات التدريب:

ج 1. ألنَّه يرى أمامه نًصا يستطيع تقليده ليُحّسن خطه.

ج 2. ستتنّوع إجابات الطلبة حسب آرائهم، إجابات محتملة: طريقة رائعة ومبتكرة ومفيدة جًدا 
لتحسين الخط.   

ماذا تعلمت؟

تشريح الحروف، وقياسها بالطريقة الصحيحة.
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خطي تحسن بسرعة 

يُعتَبــر الخــط العربــي مــن أجمــل الخطــوط التــي وصلــْت اليهــا البشــرية عبــر القــرون، ويمتــاز الخــط العربــي 
بأنّــه خــط مــرن، وِمْطــواع ولــه قابليــة التشــكيل فــي قوالــب هندســية بديعــة، كمــا يشــتمل علــى اســتدارات جميلــة 
وعاقــات بيــن الحــروف تظهــر جمالــه ورشــاقته حتــى قالــوا عنــه: )الخــط العربــي أيْنمــا ظهــر بَهـَـْر(، وقــد تعــدَّدت 
أنــواع الخــط العربــي نظــًرا الهتمــام العــرب والمســلمين بــه،  باعتبــاره خطـًـا مقدًســا يُكتــب بــه القــرآن الكريــم، وفي 
ب علــى نــص مكتــوب بالقلــم الرفيــع بطريقــة  هــذا النشــاط ســنحاول االقتــراب مــن جماليــات خــط النســخ بالتــدرُّ

الــورق الَشــفَّاف، وطريقــة النقــل بالعيــن، وطريقــة الكتابــة غيبـًـا. 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45  دقيقة  8 - 1 ب على كتابة نص بخط  التدرُّ
النسخ  خطّي عربي 

2

مقدمة النشاط اإلثرائي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

أشكال الحروف. 	 

نتاجات التعلُّم

ح حروف خط الرقعة والنسخ. 	  أُشرِّ



344

اسم المشروع: تحسن خطي بسرعة

األدوات:

ــوان /  ــى: قصــب خــاص للخــط العربــي بعــدة أحجــام / حبــر عربــي بعــّدة أل ســتحتاج إل
ــم رصــاص / ورق شــفاف.  ــي / مســطرة وقل ــول خــاص للخــط العرب ورق مصق

خطوات المشروع:  
1. أَعِرف النص المكتوب بالقلم الرفيع، وأَتأَمَّل تفاصيله. 

ب علــى كتابــة هــذا النــص بطريقــة الــورق الشــفاف بحيــث أضــع الورقــة الشــفافة فــوق  2. أَتــَدرَّ
النــص، وأكتــب عليهــا مراعيـًـا تقليــد نفــس الخــط.

ب على كتابة النص بطريقة النقل.  3. أَتَدرَّ

ب على كتابة بعض الجمل من النص غيبًا. 4. أَتَدرَّ

ف على قياس  التعرُّ
الحروف، وزواياها 

الخط العربي من الفنون 
البصرية التي ازدهرت 

عبر التاريخ

معرفة أبعاد حرف 
األلف ومخطّطه 

الهندسي عند الكتابة

خطي تحسن بسرع
)خط النسخ( 

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

 الدخول إلى الشبكة 
بالبحث عن لوحات 

خطية
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تدريب

1. لماذا يُعتبر خط النسخ األنسب للتعلُّم من الصف األول وحتى 
الثامن؟ 

2. ما فائدة استخدام الورق الشفاف لتعلُّم الخط؟ 
3. ما الجدوى من كتابة بعض الجمل غيبًا؟ 

إجابات التدريب

ج 1. يعتبر خط النسخ أوضح الخطوط، وبه ُكتَِب المصحف الشريف، وبه  طُبِعْت الكتب، وهو 
الذي يراه الطالب، ويقرأه في كتابه  لذا يسهل عليه تَعلُّمه. 

رها  ج 2. فائدة الورق الشفاف أنه يُْطبع في ذهن الطالب الصورة الصحيحة للحروف، فإذا كرَّ
بنفس الطريقة اعتاد على كتابتها بنفس الشكل الجميل. 

ب عليه؛ مما يمكن  ج 3. حيَن يكتُب الطالب بعض الجمل غيبًا فإنَّهُ يستدعي ما تعلمه، والتدرُّ
المهارة من االنتقال إليه بسرعة.

ماذا تعلمت؟

كيفية كتابة نص طويل بخط النسخ.	 
التدريب على كتابة النص بعدَّة طرق.  	 
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من أول نظرة 

يُعتبــر الخــط العربــي مــن أجمــل الخطــوط التــي وصلــت اليهــا البشــرية عبــر القــرون، ويمتــاز الخــط العربــي 
بأنَّــهُ خــط مــرن، ومطــواع ولــه قابليــة التشــكيل فــي قوالــب هندســية بديعــة، كمــا يشــتمل علــى اســتدارات جميلــة 
وعاقــات بيــن الحــروف تظهــر جمالــه ورشــاقته حتــى قالــوا عنــه: )الخــط العربــي أينمــا ظَهـَـْر بَهـَـْر(، وقــد تعــدَّدت 
ــا مقدًســا يكتــب بــه القــرآن الكريــم،  أنــواع الخــط العربــي نظــًرا الهتمــام العــرب والمســلمين بــه؛  باعتبــاره خطً
د فــي أنــواع الخطــوط العربيــة  جعــل غيــر المختصيــن يحتــارون فــي تحديــد نــوع بعــض الخطــوط  وهــذا التعــدُّ
المشــهورة اذا رأوهــا فــي لوحــة أو مخطــوط، ومــن خــال هــذا النشــاط تســتطيع أن تًميّــز بيــن أربعــة أنــواع مــن 
الخطــوط العربيــة بمجــرد النظــر اليهــا؛، وذلــك بإعطائــه مفتــاح الخــط وهــو )حــرف األلــف( الــذي يحــوي ميِّــزات 

هــذا النــوع. 

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

45  دقيقة  10 - 9 ف على أنواع الخطوط  التعرُّ
العربية، والتمييز بينها  خطّي عربي 

3

مقدمة النشاط اإلثرائي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

خط النسخ. 	 

نتاجات التعلُّم

أُفّصُل الحروف الخمسة  في خط النسخ )أ، ب، ج، د، ر(، 	 
وأُشّرحها بطريقة علمية مبتكرة.
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اسم المشروع: تشريح الحروف  

األدوات:

ــوان /  ــى: قصــب خــاص للخــط العربــي بعــدة أحجــام / حبــر عربــي بعــدة أل ســتحتاج إل
ورق مصقــول خــاص للخــط العربــي / مســطرة وقلــم رصــاص  / لوحــات خطيــة حقيقيــة أو 

معروضــة علــى شاشــة العــرض .

خطوات المشروع:   

ف على تفاصيل الحروف الخمسة بعد تجريدها وكتابتها بقلم رفيع. 1. أَتعرَّ

ب على كتابة هذه الحروف على الهواء.  2. أَتدرَّ

ب على استخراج الهيكل العظمي للحروف من لوحات خطية.  3.  أَتدرَّ

ف على قياس  التعرُّ
الحروف وزواياها 

الخط العربي من الفنون 
البصرية التي ازدهرت 

عبر التاريخ

معرفة أبعاد حرف 
األلف ومخطَّطه 

الهندسي عند الكتابة

تشريح الحروف

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

الدخول إلى الشبكة 
بالبحث عن لوحات 

خطية
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تدريب

1. ما مقياس حرف الباء في خط النسخ؟ 
2. لماذا يعتبر تجريد الحروف وتشريحها هو األسلوب األمثل 

لتعلم الخط؟
اء، واعد كتابته بقلم الرصاص. 3. عّدد أجزاء حرف الرَّ

إجابات التدريب:

ج 1. مقياس حرف الباء من الداخل أربع دوائر. 

ج 2. يعتبر تجريد الحروف وتشريحها هواألسلوب األمثل في تعليم الخط؛ ألن الطالب يكتب 
بقلم رفيع، فا بُدَّ أْن يحاكي نموذًجا يتوافق مع قلمه، كما أنَّ تشريح الحروف يطبع الصورة 

الصحيحة في الذهن عند كتابة الحروف. 

ن من ثاثة أجزاء الرأس بمقياس نقطتين، والجسم بمقياس ثاث نقاط  اء يَتكوَّ ج . حرف الرَّ
والشظية األخيرة بمقدار نقطة.

ماذا تعلمت؟

كيفية كتابة حروف )ا، ب، ج، د، ر( في خط النسخ، 	 
ب على كتابتها عدة مرات بنفس الشكل اعتماًدا على  والتدرُّ

القياسات الهندسية لكل حرف. 
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منهجية البحث العلمي
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مهارات البحث العلمي 

مقدمة النشاط اإلثرائي
الحظــْت جنــى َكْثــرة مــوت األســماك فــي حــوض الســمك الــذي ترعــاه فــي منزلهــا فــي فصــل الشــتاء، 

ففكــرت في األســباب.
لو أنك الحظت ذلك، كيف ستبحث هذه المشكلة؟ 

ــة  ــّمى المنهجي ــة وإجــراءات، وهــي: مــا يُس ــى طريق ــاج إل ــى أســباب هــذه الظاهــرة نحت للتوصــل إل
ــة(. ــة العلمي ــت إليهــا، هــي: المــادة )المعرف ــي توصل ــّمى األســباب الت ــة، وتُس العلمي

1
خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة 
التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

9 - 10  3 ساعات مهارات البحث العلمي منهجية البحث العلمي

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

مهارات حل المشكات.	 

مهارات االستقصاء.	 

نتاجات التعلُّم

أتبُّع خطوات المنهجية العلمية في حل مشكات حياتية.	 



351

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

اسم المشروع: إنتاج مبيدات زراعية من زيت النعنع

األدوات:

ستحتاج إلى: قشور حمضيات، استبانة.

• مجال المشروع : زراعي بيئي.

وصــف المشــروع: عمــل مســتخلص مــن قشــور الحمضيــات يصلــح كمبيــد زراعــي لآلفــات   •
الزراعيــة بهــدف إعــادة التدويــر ووقايــة النبــات.

ــد  ــل لمبي ــر، للتوصُّ ــي، وتحليلهــا فــي المختب ــات مــن المجتمــع المحل اإلجــراءات: جمــع العيِّن  •
ــدان.  ــل فــي المي ــى محاصي ــم تجريبهــا عل ــة، ث ــات الزراعي ــى اآلف طبيعــي للقضــاء عل

تحويل الوصف إلى كم 
ومهارات إحصائية

تعبير عن العلم البحت 
بمنظور جمالي

تصميم التجارب 
والبوسترات

مهارات البحث العلمي
استخدام مهارات الحاسوب 
ومواقع التواصل االجتماعي
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الطالبات المشاركات: مجد خريسات، دانا جمجوم، رؤى أبو شقرة.  •

بإشراف المعلمات: غادة العجلوني، سائدة بطيبط.  •

المدرسة: خلدا الثانوية للبنات.  •

:)Abstract( ملخص البحث

تهــدف هــذه التجربــة إلــى تخفيــض نســبة النفايــات العضويــة علــى شــكل ُمبيــد زراعــي 
ــة مجــاالت:  ــه ثاث ــا بعمــل بحــث ل ــازل، حيــث قمن ــة فــي المن ــات المختلف ناتــج مــن الحمضي

ــث: اقتصــادي.  ــي: اجتماعــي، والثال ــي، والثان األول: فن

الشــق االجتماعــي: اشــتمل علــى توزيــع إســتبانة اســتهدفت شــريحة مــن عائــات الطالبات 
فــي مدرســة خلــدا الثانويــة بشــكل عشــوائي بعــدد )100( اســتبانة، واحــدة لــكل عائلة.

أظهــرْت االســتبانة تقبُّــل أغلــب األســر لفكــرة تدويــر نفايــات الحمضيــات علــى شــكل مبيــد 
زراعــي، رغــم أنهــا لــم تلــَق االستحســان مــن البعــض.

أمــا الشــق الفنــي مــن البحــث فتــم بمختبــرات كليــة الزراعــة فــي الجامعــة األردنيــة، حيــث 
ــمَّ زرع )20( شــتلة وغمســها  بتراكيــز مختلفــة مــن مســتخلص الليمــون الناتــج مــن إعــادة   تَ
تدويــر قشــوره، ومراقبــة  أثــره  كمبيــد زراعــي آلفــة الذبابــة البيضــاء، وتســجيل النتائــج التــي 
ــر  ــه تأثي ــذي ل ــز المســتخلص ال ــة البيضــاء كلمــا زاد تركي ــاة الذباب ــاد نســبة وف أظهــرت ازدي
ــاج )200( مــل مــن المســتخلص  ــة. أمــا الشــق االقتصــادي فانتهــى بإنت ــى هــذه اآلف قاتــل عل

لــكل كيلوغــرام مــن نفايــات الحمضيــات، والجــدوى االقتصاديــة العاليــة للمشــروع.

تأثير المبيدات الكيمياوية في اإلنسان والبيئة وأخطارها

ــرن العشــرين،  ــن الق ــي م ــي النصــف الثان ــة ف ــات الزراعي ــدات اآلف ــد اســتعمال مبي تزاي
ــميِّة العاليــة والمســتمرة، إضافــة إلــى عــدم توافــر القواعــد  والســيما المبيــدات ذات السُّ
الصارمــة المنظمــة الســتعمالها؛ لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى المنتجــات الزراعيــة؛ ممــا أدى 
إلــى تفاقــم تأثيرهــا الســلبي فــي اإلنســان والبيئــة، ويتجلــى ذلــك واضًحــا فــي إصابــة اإلنســان 
ــي األنســجة  ــا ف ــدات وتراكمه ــن رواســب المبي ــرة، وتخزي ــراض خطي ــّدة أم ــات بع والحيوان
الدهنيــة والعظميــة، ووصولهــا إلــى الكليــة، مؤديــةً إلــى عــدد مــن األمــراض الســرطانية عنــد 
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ــات المزرعــة. ــد حيوان ــة عن ــى اإلجهــاض، وأمــراض مختلف اإلنســان، وإل

كمــا أدَّى اســتعمال المبيــدات الُمَكثَّــف، والعشــوائي إلــى خلــل خطيــر فــي التــوازن، البيئــي 
شــمل تســمم الطيــور وتراكــم رواســبها فــي أجســامها، مســببًا عــدم تكامــل البيــض، وانخفــاض 
معــدالت خصوبتهــا، وفقــس بيضهــا، وتلــوث األنهــار والبحيــرات والحقــول الزراعيــة المروية 
ــى  تناقــص  ــا إل ــة، مؤديً ــات المائي م األســماك والحيوان ــمُّ ــك تََس ــدات، وكذل ــة بالمبي ــاه ملوث بمي
ث التربــة، وتأثيــر ذلــك ســلبًا فــي  تناســلها، لتراكــم المبيــدات أورواســبها فــي أجســامها وتلــوُّ
الكائنــات الحيــة فيهــا، وإبــادة المبيــدات لألعــداء الحيويــة للحشــرات مؤديــة إلــى تكاثــر هــذه 
ر ســاالت مقاومــة أو متحملــة لعــدد مــن مبيــدات اآلفــات  الحشــرات وزيــادة أعدادهــا، وتطــوُّ
بيــن مجتمعــات الحشــرات والفطــور واألعشــاب الضــارة والنيماتــودا، والســيما حيــن تعــرض 

هــذه اآلفــات مــدة طويلــة لَســِويَّة عاليــة مــن ضغــط االنتخــاب. 

هنــاك أمثلــة عديــدة للتأثيــر الســلبي للمبيــدات الكيمياويــة علــى اإلنســان والبيئــة يستشــهد 
ــع الصامــت”، )Silent Spring 1962(، لعالمــة  ــا “الربي ــاب المشــهور عالميً بهــا مــن الكت
البيئــة ر. كارســون R.Carson وفقــد ظــلَّ الكتــاب المرجــع الشــامل لألثــر الســلبي للمبيــدات 
حتــى فــي طبيعتــه األربعيــن عــام 2002، وقــد اســتأثر الكتــاب منــذ طبيعتــه األولــى باهتمــام 
القيِّميــن علــى صحــة اإلنســان وبيئتــه، ومنتجــي المبيــدات، وبُوشــر باإلجــراءت الضروريــة 
للتقليــل مــن ســلبيات هــذه المبيــدات. وتــزداد اليــوم الدعــوات إلــى المحافظــة علــى مكونــات 
ْع الحيــوي والتــوازن البيئــي، وإلــى تبنــي الزراعــة العضويــة، نتيجــة لمــا حصــل مــن  التنــوُّ
دمــار للبيئــة مــن جــراء االســتعمال الســيئ للمبيــدات، وعوامــل أخــرى علــى مــرور الســنين.

د تأثير المبيدات في اإلنسان والبيئة وفق المواصفات اآلتية: يُحدِّ

ية اآلنيــة للمبيــد  ــمَّ ــميَّة المبيــدات )Pesticide Toxicity(: وهــي التأثيــر المباشــر أو السُّ 1ـ سُّ
 ،)lethal Concentration Doses 50 - LD50( ويرمــز لهــا بـــ ،)Acute Poisoning(
ــة، مــن  ــة لنحــو )50(% مــن حيوانــات التجرب وتعنــي القيمــة الحســابية ألصغــر جرعــة قاتل
جــرذان أو فئــران عبــر الفــم أو الجلــد، وأحيانــاً لألرانــب عبــر الجلــد، وتحســب بكميــة المبيــد 
م المزمــن )Chronic Poisoning( الناتــج  )مغ/كــغ وزن حيــوان التجربــة(، وهنــاك التَســمُّ
مــن الكميــة الضئيلــة للمبيــد، أومــن رواســبه التــي يتناولهــا اإلنســان باســتمرار مــع طعامــه، 
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والتــي تتخــزن وتتراكــم فــي أنســجة جســمه مســببة عــدداً مــن األمــراض. 

2ـ التأثيــر المســتمر للمبيــدات )Pesticide Persistence(: تتحلــل المبيــدات فــي المحاصيل 
ــل  ــتقلب، وتبط ــة أو تس ــا الفعال ــب مادته ــر تركي ــا، ويتغي ــد معاملته ــة بع ــة أو الترب الزراعي
ــه  ــو )50(% من ــكك نحــ ــة لتف ــة الازمــ ــدة الزمني ــد بالم ــل المبي ــدى تحل ــاس م ــا. ويق فعاليته
Residual life( RL50(. ومــن المبيــدات مــا يتفــكك ســريًعا، ومنهــا مــا يظــل تأثيرهــا مــدة 
ــي  ــوازن الطبيع ــي الت ــل ف ــوان، وخل ــى اإلنســان والحي ــى أخطــار عل ــؤدي إل ــا ي ــة؛ مم طويل

ــاء الدقيقــة فــي التربــة.  لألحي

ــادة  ــن الم ــد، أو م ــن المبي ــة م ــة المتبقيّ ــي: الكمي ــة )Residuals(، وه ــب المتبقي 3ـ الرواس
ــة،  ــة المخزون ــواد الغذائي ــي الم ــة، أو ف ــل، أو الترب ــات الُمعاَم ــي النب ــتقلباتها ف ــة أو مس ال الفعَّ
 parts per million(( ــون ــن الملي ــة بأجــزاء م ــل الغذائي ــي المحاصي وتُحســب الرواســب ف
pmm((، أو )مغ/كغ(، ولهذه الرواسب قيمة عظمى يسمـــح بهـــا حيــــن الحصـــاد والتخزيـــن، 
ل )Tolerance(، وهـــــي: مبنيــــة علــــى مقدار قابلية االدخال  وتُســـمَّى هـــــذه القيمــــة التحمُّ
الة/كــغ  اليومــي )Acceptable Daily Intake ADI(، وتحســب بالمــغ مــن المــادة  الفعَّ
وزن الجســم/اليوم، وتعــرف بأنَّهــا الكميــة التــي تؤخــذ فــي أثنــاء حيــاة الشــخص مــن دون أي 

أضــرار عليــه، وحســب القواعــد الموضوعــة فــي زمــن ُمعيَّــن.

4 ـ تحديــد زمــن الفعاليــة )Timing Restriction(: أي مــدة األمــان قبــل الحصــاد، وتعنــي: 
المــدة اليوميــة بيــن آخــر معاملــة للمبيــد ووقــت حصــاد المحصــول، ويمنــع الحصــاد قبــل انتهاء 

هــذه المــدة، والتــي تحســب اعتمــاًدا علــى ســرعة تَحلُّــل المبيــد وكميــة الرواســب المتبقيَّــة.

ُدهــا  ــل ومــدة األمــان بحســب المبيــدات والمحاصيــل الزراعيــة، وتُحدِّ تختلــف قيمــة التحمُّ
أجهــزة الدولــة لمراقبــة للمبيــدات.

عناصر البحث :

 الفكرة: اإلستفادة من قشور الحمضيات كمبيد حشري زراعي .

 اإلجراءات:
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أواًل : تجميع قشور الحمضيات .

ثانيًا : تجفيف القشور تجفيفًا تاًما ثم طحنها.

ثالثًا : عمل ُمستخلص الليمون من قشور الليمون.

خطوات العمل:

أ- تجفيف قشور الحمضيات تحت درجة حرارة ) 70ْ( سيليسيوس تقريبًا.

*مع العلم أن كل )10( كيلو من مخلفات القشور أَْنتجْت )1( كيلو من القشر المطحون.

 ب- طحن قشور الليمون في مطحنة خاصة.

ج- ثم القيام بعملية التقطير لقشر الليمون المطحون؛ للحصول على مستخلص الليمون.

طريقة العمل: 

تخفيض المستخلص تحت التراكيز التالية:

1. خلط  )0,1( مل من مستخلص الليمون بِـ )0,99( مل من األسيتون لينتج الخليط )أ(

2. خلط )0,01( مل من الخليط )أ( بِـ )0,99( مل من األسيتون لينتج الخليط )ب( 

3. خلط )0,001( مل من الخليط )ب( بِـ )0,99( مل من األسيتون لينتج الخليط )ج( 

4. خلط )0,0001( مل من الخليط )ج( بِـ )0,99( مل من األسيتون لينتج الخليط )د( 

*استخدام هذه التراكيز للوصول إلى مرحلة تركيز تقتل )50(% من حشرات  التجربة.

Lc50) Lethal Concentration of )50( % of  Lab anima(

*اســتخدمنا عينــة ضابطــة مــن غيــر مســتخلص الليمــون، و هــدف هــذه العينــة الضابطــة إثبــات 
أنَّ ســبب مــوت الذبابــة البيضــاء هــو المســتخلص، وليــس ســببًا آخــر.
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د- وتم استخدام )20( شتلة من نبات القرنبيط.

Brassica oleracea var. bortrytis 

ووضعنــا كل أربــع شــتات علــى حــدٍة، بظــروف معينــة متشــابهة  مــن حيــث الحــرارة، 
واإلضــاءة. والرطوبــة، 

ــي  ــس الشــتات ف ــم غم ــزرع الشــتات، ت ــوس( ل ــة )بتم ــة حمضي ــة صناعي ــتخدمنا ترب *واس
المحلــول الُمرّكــز لمــدة خمــس ثوانــي، يجــب تحريــك المحلــول؛ للتأكــد مــن أنـّـه ممــزوج جيــًدا 

ومتجانــس.

علًمــا بــأن كل أربــع شــتات ُغمســت بتركيــز مختلــف )مــن 0,0001 إلــى 0,01(، وعيِّنــة 
ــة واإلضــاءة وكان  ــت الحــرارة والرطوب ــم بشــكل عشــوائي )بتثبي ــا بتوزيعه ضابطــة، وقمن

جميعهــم تحــت نفــس الظــروف(.

وقمنــا بإســتخدام حشــرة الذبابــة البيضــاء لهــذه التجربــة، وتــم تجويــع هــذه الذبابــة لمــدة ســاعتين، 
بعــد ذلــك تــم تغطيــة النبــات بشــكل مناســب، وعمــل ثقــب ُمغَّطــى بشــاش الموســلين لدخــول 

الهواءوثقــب إلدخــال الحشــرات تــم تغطيتهــا باإلســفنج.

ــن  ــة م ــن أكل الذباب ــد م ــاعة للتأكُّ ــدة )24( س ــا لم ــتلة، وتركه ــكل ش ــة ل ــم وضــع )20( ذباب  ث
ــاب. ــى الذب ــول عل ــركل محل ــة تأثي ــات ومعرف النب

  نتائج التجربة:

متوسط الذبابات المقتولة

20

15.5

14.25

10.5

7

االنحراف المعياري

0

1.19

1.19

0.9

2.3
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*العينة الضابطة صفر % نسبة الوفاة تقريبًا ألنه ال يوجد على النبته المستخلص.

*اســتنتاج: كلمــا زاد تركيــز المســتخلص زاد نســبة الوفــاة، إذ أنهــا كانــت علــى تركيــز)0.1 (
نســبة الوفــاة )100(%.

ــي  ــات ف ــة نب ــن األعــرج )دكتوروقاي ــك بإشــراف مباشــرمن الدكتورصــاح الدي وكان ذل
ــة(. الجامعةاألردني

خطوات المشروع: 

- تعبئة طلب االشتراك.

- حضور اجتماع تدريبي.

- توزيع االستبانة.

- جمع االستبانات وتحليلها احصائيًا.

- مخاطبة الجامعة األردنية رسميًا.

- التواصل مع دكتور في وقاية النبات.

- تصميم التجربة.

- تنفيذ التجربة.

- تحليل بيانات التجربة.

- حضور معرض انتل األردن.

- التأهُّل لمعرض انتل امريكا.
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تدريب

ْم تجربةً تَحلُّ المشكلة التي واجهت جنى في مقدمة النشاط. 1.  َصمِّ

إجابات التدريب

 - طرح سؤال )مشكلة(، ثم جمع البيانات، ثم وضع فرضية، ثم اختبار الفرضية، وفي حالة 
قبول الفرضية تنتج المعرفة، ونعاود الكرة بطرح سؤال جديد. أما في حالة رفض الفرضية 

نضع فرضية جديدة ونعاود جمع البيانات حولها واختبارها.

ماذا تعلمت؟

تقدير جهود العلماء الذين وضعوا األساس للمنهجية العلمية.	 
 بإمكان أي طالب كسر الجمود والخروج من الصندوق 	 

إليجاد حلول مبتكرة لمشاكل حياتية.
العاقة التعاونية بين الطالب والمدرسة واألهل تحفز النجاح.	 
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مهارات البحث العلمي 2

 جنــى طالبــة مجتهــدة شــغوفة بالعلــوم ، كانــت فــي يــوم مــن األيــام تشــاهد أحــد برامــج اليافعيــن التــي تجمــع 
بيــن المعلومــة الهادفــة والتســلية، حيــث عــرض فــي البرنامــج تقريــًرا علميـًّـا عــن الســيف الدمشــقي وســره العجيــب.
ــررت أن تبحــث  ــى، وق ــى ذهــن جن ــردد إل ــت تت ــذه ظل ــه؟ أســئلة كه ــا هــو هــذا الســيف؟ وماهــو الســر في فم
هــْت نحــو معلمــة الفيزيــاء التــي قابلتهــا بابتســامتها  عــن اإلجابــة، وفــي اليــوم التالــي وقبــل الطابــور الصباحــي توجَّ
الجميلــة وعرفــت مــن لمعــان عينــي جنــى وجــود ســؤال جميــل؟ طرحــت جنــى تســاؤالتها علــى المعلمــة عزيــزة. 
فقالــت المعلمــة: بإمكانــي إجابتــك فــوًرا، لكــن أفضــل أن يبقــى توصلــك إلجابــات ماهيــة وأســرار الســيف الدمشــقي 
ــه هــو أن تســتخدمي مهــارات  ــاء للفصــل الدراســي األول، وكل مــا أســتطيع إرشــادك إلي مشــروعك لمــادة الفيزي

البحــث العلمــي المذكــورة فــي كتابــك، وســأمنحك فرصــة عــرض مشــروعك أمــام زمياتــك فــي الصــف.
هــت مــن فورهــا لمختبــر الحاســوب والمكتبــة. مــاذا قــرأت؟ ومــاذا  ــة، وتوجَّ ســعدت جنــى بالمهمــة وشــدت الِهمَّ

شــاهدت وســمعت؟ ســنبقى مــع قصــة جنــى والســيف الدمشــقي.

خطة نشاط الطالب

زمن تنفيذ النشاط المرحلة التعليمية الموضوع الرئيس للنشاط محور النشاط

3 ساعات  10 - 9 تكنولوجيا النانو منهجية البحث العلمي

2

مقدمة النشاط اإلثرائي:

ماذا سأتعلم؟ماذا أعلم؟

التعلُّم القبلي

االستدالل، واالستكشاف.	 

مهارات البحث العلمي.	 

نتاجات التعلُّم

أَتمكَّن من اتباع خطوات المنهجية العلمية في حل مشكات 	 
حياتية.

مهارات حل المشكات.	 

مهارات االستقصاء.	 

مهارات التفكير الناقد.	 

مهارات التعلم الانمطي.	 
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ه  اسم  المشروع: تكنولوجيا النانو وتوظيفها في أدب الخيال العلمي الُموجَّ
لليافعين

خطوات المشروع:
- حضور اللقاء األول في الجامعة األردنية.

ف على بروفسور نايفة، والتواصل العلمي معها. - التعرُّ

- تأليف النسخة األولى من القصة.

- ترجمة القصة إلى العربية.

- ترجمة ورسم الخرائط.

- الرسم وتطور مهارات الفريق.

تحويل الوصف إلى كم 

ومهارات إحصائية

تعبير عن العلم البحت 
بمنظور جمالي

تصميم التجارب 
والبوسترات

النانو تكنولوجي

ُمفردات التعلُّم
المفاهيم التكاملية

استخدام مهارات 
الحاسوب ومواقع 
التواصل االجتماعي
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تدريب

1. أكمل قصة جنى مع السيف الدمشقي، واربطها مع تقنية النانو.
2.  ابحث، واكتب تقريرا عن علماء من بلدي في مجال تقنيات النانو.

إجابات التدريب:

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%
D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86                 

ماذا تعلمت؟

 تقدير جهود العلماء الذين وضعوا األساس للمنهجية العلمية.	 
 بإمكان أي طالب كسر الجمود والخروج من الصندوق 	 

إليجاد حلول مبتكرة لمشاكل حياتية.
العاقة التعاونية بين الطالب والمدرسة واألهل تُحفُِّز النجاح.	 
تَحقُّق معادلة التكامل في هذا النشاط فهو يجمع بين العلوم 	 

ومهارة القراءة والكتابة والرسم والجغرافيا والتاريخ وتقنية 
النانو.
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