
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 لثالث الصف ا
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ا مباصأن يعرف الطالب م ً ً ادر الغذاء، وأن يفهموا النظم المعقدة الالزمة إلنتاجه وأن يعرفوا أن لهذه النظم تأثير ي  ش  ا عىل حياة البش 
 ف 

ي تحدد آلية التعامل مع مواردنا الطبيعية، ومع جميع أصالعالم. ويقوم الطالب ب جميع أنحاء  
كال الحياة  شياغة التوجهات األخالقية الت 

ية والمائية-خرى األ  ي تقع عىل عاتقنا تجاه الحفاظ عىل كو ؤ سالم  وإدراك  -الير
كة الت   ن. و تدامة الكسكبنا من أجل او لية المشي 

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول  مصادر الغذاء  

ي  الثقافة الزراعية مع المتحدث الضيف 
 الدرس الثان 

 الدرس الثالث  كيف تنمو النباتات  

 الدرس الرابع  الحديقة الزجاجية 

ي النظم المعقدة  
 الدرس الخامس  الغذاء ف 

 الهدف التعليمي المحدد

 .يشاركوا معارفهم مع أقرانهموعات الجديدة وان ض أن يتعرف الطالب عىل أحد المو  •

ي كيفية تأثير هذه المسالة عىل حياتهم •
 .أن يفكر الطالب ف 

•  . ي
ي إخراج منتج نهائ 

وعات الغذائية، ويتعاونوا مع أقرانهم ف  ي أحد المش 
ا ف   أن يشارك الطالب عمليًّ

  



 

 

 

 الدرس األول  – ثالثالصف ال

 »مصادر الغذاء« 
 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

 حيةصعلوم، ودراسات اجتماعية، وتربية  :المواد

(،    القضاء عىل الفقر )الهدف األول(، القضاء عىل الجوع  : المعايي   ي
واالستهالك  ،  (ثالثالالهدف  )حة الجيدة والرفاه  صال)الهدف الثائ 

ي عش  الهدف ال)  واإلنتاج المسؤوالن
 (ثائ 

 

 

ي  واألساس الملخص
   : المنطق 

ي ويربطون نقاصة مشالغداء لمناقيستخدم الطالب وجبة 
 ايا الفقر والجوع حول العالم. ضهم بقشادر الغذاء ومن أين يأئ 

 

 أهداف التدريس اإلجرائية: 

ي سياقات ضوى العالم، ومن ثم فهم قتأن يفهم الطالب الفروق الغذائية الموجودة عىل مس
ايا المساواة من حيث آلية توزي    ع الغذاء ف 

 مختلفة. 

 

 الدرس: فهم أهداف 

 يل. صول الغذاء من المزرعة إىل المائدة يتم من خالل تقنيات معقدة وسالسل تو صو  •

ي الثقافات األخرى أطعمة مختلفة نظًرا للخ  سيتناول النا •
 الجغرافية لبالدهم وكذلك ألسباب تتعلق بتوفر الغذاء.  صائ صف 

ي الرعاية الغذية األ  ()أو عدم توفير توفير القدرة عىل   •
 حية والفقر. صالمختلفة ُيعزى لعدم المساواة مثلما هو الحال ف 

 

 

 : أساسيةأسئلة 

ي  أينمن  •
 طعامنا؟  يأئ 

 مختلفة؟  أطعمةلماذا تستهلك الثقافات المختلفة  •

ي جميع  بشكل كيف ُيوزع الغذاء  •
 العالم؟  أنحاءغير متساو ف 

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

 ادر إنتاج األغذية. صتحديد م •

 به واالختالف بير  الثقافات الغذائية المختلفة. شتحديد أوجه ال •

ي جميع أنحاء العالم. شناقم •
ي تتعلق بتوفر الغذاء والتغذية السليمة ف 

 ة أوجه عدم المساواة الت 

 

   التقويم: 

ي جملة أو جملتير  عىل  •
ي آخر الدر   األسئلةتقديم إجابات ف 

 . سالنهائية المدرجة ف 

 الغذاء.  إنتاجالطالب لخرائط   إعداد  •

 



 

 

 

 

 : تسلسل األنشطة

ي  نشاط    ما هي وجبة الغداء اليوم؟  (: دقائق 10)تحفي  

ي أحص •
ي تتناولونها؟ ما هو مصتها / تقدمها المدرسة وارسم  ض  ف وجبة الغذاء الت 

در هذه  ص ورة لها. ما هي أنواع األطعمة الت 

 ( نباتية؟ أم حيوانية؟)األطعمة؟ 

ي مر بها الطعام بداية من ض  ين أحأ: من شناق •
 ل اىل مائدتك؟ صحت  ي  (المزرعة)ت طعامك اليوم؟ ما المراحل الت 

عدهم ذلك ا س. وسي(ار وبروتير  وحبوبضفاكهة وخ)  أربعة: حي مقسم إىل  صيجب أن يحفز المعلم الطالب عىل رسم طبق   •

ي النشاط 
ي استهالك األغذية ف 

. عىل تحليل أوجه عدم المساواة ف   التاىلي

 

 ورةصتحليل ال   (: دقيقة 20) النشاط األول

أو قدم لهم بعض الرسومات إن لم تتمكن  أو بعض البطاقات المطبوع عليها أسماء المواد الغذائية، ) ور صقدم للطالب بعض ال •

ي ذلك الب وجبات غدش  لع  (من طباعة البطاقات
دان ذات الدخول المتفاوتة. لاء من بلدان مختلفة من جميع أنحاء العالم، بما ف 

وتير  أو الفاكهة، عىل سبيل المثال، أبعض وجبات الغداء يجب   أو يجب أن يكون بها أطباق ال تكاد ُيرى فيها    ن تفتقر إىل الير

ي حير  أن البعض اآلخر متخم بالطعام. 
 الطعام، ف 

 

يك  : العمل مع  األوىلالخطوة   • ي  صيستخدم الطالب بعض األطباق ال  (: دقائق  5)ش 
حية لتحديد وجبات الغداء المدرسية الت 

ي تنقصتحتوي عىل وجبة  
ور وجبات الطعام  ص الغذائية. ويقوم الطالب بفرز وترتيب  ص ها بعض العناصحية متكاملة، وتلك الت 

 جودتها. بحسب  

 

كيل مجموعات كل مجموعة من أربعة طالب تقوم كٌل منها بالمقارنة بير   ش: يتم ت(دقائق   3)الجماعي  الخطوة الثانية: العمل   •

ذلك النح وترتيب وجبات الطعام عىل  بها بفرز  ي قامت 
جه  و حظ الطالب أيال سمن خالل هذا النشاط  ولماذا.    و الكيفية الت 

ب  ت ير  االختالف  المص  والخيارات  األفكاشنيفاتهم  يتبادلون  ثم  ومن  بينهم  كة   (. ري 

 

ي   •
ي ال توفر  (دقيقة  12)الفصل  الخطوة الثالثة: جميع الطالب ف 

ي توفر وتلك الت 
: يتبادل الطالب المعلومات حول البلدان الت 

 وجبات جيدة. 

 

 أسئلة للمناقشة: 

ي هذه البلدان؟ شماذا تعتقد ب •
 أن المزارع الموجودة ف 

 إليه؟ ول  صما نوع الطعام الذي يبدو أن هذه البلدان تستطيع الو  •

ها؟ •  من غير
 لماذا تعتقد أن بعض األماكن يتوفر بها طعام أكير

؟شما  • كير 
 عورك عندما تكون جائًعا؟ هل تستطيع الي 

ي المدرسة؟ •
ك ف   هل تعتقد أن الجوع قد يؤثر عىل تركير 

 

 

ي 
ي   (: دقيقة 20) النشاط الثان 

 خريطة اإلنتاج الغذان 



 

 

 

ة من الملصم خريطة عىل مجموعة  سخالل ر يتم تعريف الطالب بسلسلة توفير األغذية من   ي نهاية الدر )قات  صغير
.  س(انظر المثال ف 

ي يعتقدون أنه من ال
لوا عىل وجبة الغداء اليوم، وليقوم  صوري القيام بها حت  يحض  ويجب عىل المعلم أن يسأل الطالب عن الخطوات الت 

ي ال
 ع مخطط للخريطة ورسم كل عملية وتسميتها. ضف بو ص كل الطالب ف 

 

 ئلة التالية: سخاتمة/تقويم: يكتب الطالب إجاباتهم عىل األ • 

 ل الغذاء من المزرعة إىل مائدتك؟صكيف ي  .1

 فات وجبة الغداء من مكان آلخر؟ صلماذا تتفاوت موا .2

 

 

  : للطــــالبمصادر 

ي بعض الدول المختلفة: ص •
 . http://tiny.cc/G3L1R1ور وجبات الغداء المدرسية ف 

 http://tiny.cc/G3L1R2 : حي صطبق  •

ي لمراحل سر  •
 http://tiny.cc/G3L1R3الغذاء من المزرعة للمائدة:  وصول م بيائ 

 

 

 :   مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G3L1R4 ادر الغداء: صم ستدري أهميةما  •

about:blank
about:blank


 

 

 

ي الدرس  – ثالثالالصف 
 الثان 

 »الثقافة الزراعية والمتحدث الضيف«
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 علوم، ودراسات اجتماعية  :المواد

(،    القضاء عىل الفقر )الهدف األول(، القضاء عىل الجوع  : المعايي   ي
العمل الالئق  (،  الثالثالصحة الجيدة والرفاه )الهدف  )الهدف الثائ 

ي ، (ش  الهدف الحادي ع)مدن ومجتمعات محلية مستدامة  ، (الهدف الثامن)اد صاالقتو نم
والحياة   ، (ش  الهدف الثالث ع)العمل المناخ 

ي الير 
 (ش  ع س الهدف الخام)ف 

و يو شت: المصمم  يدا شيهير

 

ي  الملخص
   : واألساس المنطق 

ي جميع  
ي نقا  يشاركونالعالم ومن ثم    أنحاءيطلع الطالب عىل مختلف الثقافات الزراعية ف 

ي مجال    أحد اٍت ومحادثاٍت مع  شف 
العاملير  ف 

 بالقرب من المدرسة.  شالزراعة والذي يعي 

 

 (: أهداف التدريس اإلجرائية )أن يتمكن الطالب من

ي أنحاء العالم. أن يفهم الطالب مختلف أنماط  •
 الزراعة ف 

 . أكير  بشكلأن يتعرف الطالب عىل المهن الزراعية  •

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي مختلف أنحاء العالم. شتتعدد أ •
 كال الزراعة ووسائل اإلنتاج ف 

 دية. صاهذه االختالفات نتيجة لعوامل ثقافية واجتماعية واقت  شأ تن •

ي مجال   •
 الزراعة. هناك العديد من أفراد المجتمع يعملون ف 

 

 : أسئلة أساسية

ي   ما األنواع •
 العالم؟   أنحاءالمختلفة للمنتجات الزراعية ف 

ي   إنتاجكيف يتم   •
 العالم؟   أنحاءالغذاء ف 

ي تنتمي لثقافات مختلفة؟ •
ي المجتمعات الت 

 ما الدور الذي تلعبه الزراعة ف 

ي مجال الزراعة؟    األوىل ما التجارب  •
ي مجتمعك المحىلي ف 

 لمن يعمل ف 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

ي مختلف دول العالم. شال أوجهتحديد   •
 به واالختالف بير  المنتجات الزراعية ف 

ي المجتمع.  •
ي مجال الزراعة ف 

 معرفة الدور الذي يلعبه العاملون ف 

ي مجال الزراعة. ضتناول الق •
ي يواجهها العاملون ف 

 ايا الراهنة الت 

 

 التقويم: 



 

 

 

 يف. ضآراء فردية و/أو رسائل مكتوبة للمتحدث ال

 

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 (: دقائق 5افتتاحي )شاط ن

ي المجتمع؟ شالمناق
ي عملية إنتاج األغذية؟ ما دورهم ف 

ي مجال الزراعة؟ ما طبيعة عملهم؟ ما دورهم ف 
ا يعمل ف 

ً
 ة: من منكم يعرف أحد

 

 (: دقيقة 15مقدمة )

: يتحدث المعلم عن مختلف األ  ي جميع    صاشخعرس تقديمي
ي ن  يشاركونالعالم ممن    أنحاءف 

ي عملياتها قشف 
اياها المحلية  ضاط الزراعة ف 

ي  و يتنا  كأن
ي الهند »ق اليات المتحدة »حقل الذرة، و ال)ل ف 

ي اليابان »حقول األرز واألش المنتجة«، وف 
ب السكر،  صواآلالت الزراعية«، وف 

»  (. وانتحار المزارعير 

  

 (: دقيقة 30الرئيسي )الحدث 

ي مجال    أحد  م دعوة  تالمتح  دث الض  يف: ي 
أن يكون قد    المجال. والبدول الدراسية عن هذا  صالزراعي للتحدث إىل الف  اإلنتاجالعاملير  ف 

ي مجال الزراعة ويمتلك روح المبادرة، وله رؤية وا
. ض عمل ف   حة حول تغيير األسلوب الذي يتم به إدارة العمل الزراعي

 لطالب. الدائر بير  المتحدث وا شيح األسئلة ومتابعة النقا ض    ؤال وج  واب: يقوم المعلم بتو س

 

 ق(: دقائ 10)التفكي  الفردي: 

 (  يفضكتابة دفي  اليومية و/أو كتابة رسالة إىل المتحدث ال)والتفكير الفردي  ةالمالحظات الختامي

 

 

 

 مصادر الطالب: 

 http://tiny.cc/G3L2R1العالم:  أطعم لرجل الذي  ا •

ي الذي غير العالم صال •  http://tiny.cc/G3L2R2 (: كتب األطفال)تر

 http://tiny.cc/G3L2R3 (: كتب األطفال)اليوم الذي استقالت فيه أقالم التلوين  •

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

:  - نورمان بورلوغ  •  http://tiny.cc/G3L2R4جائزة الغذاء العالمي

 http://tiny.cc/G3L2R5اء: ض  العبقرية وراء الثورة الخ - نورمان بورلوغ  •

 http://tiny.cc/G3L2R6ية حول العالم: ض  الزراعة الح •

  http://tiny.cc/G3L2R7: لالقتصاد الزراعة بالنسبة  أهمية •

  http://tiny.cc/G3L2R8اء: ض  الخس  برونك آلة •

ي الزراعة  األعمالريادة  •
  http://tiny.cc/G3L2R10 -ف 

 http://tiny.cc/G3L2R14: األمريكيونالمزارعون   •



 

 

 

 الثالث الدرس  – ثالثالالصف 

 »كيف تنمو النباتات«
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

 أغذية ، وعلوم أحياء  : المادة

ي عش  )الن  و ؤ س، واالستهالك واإلنتاج المس(الهدف الساد) حية  صالمياه النظيفة والنظافة ال  : المعايي  
ي    ، (الهدف الثائ 

المناخ  العمل 

ي الير  ، (ش  الهدف الثالث ع)
 ( ش  ع سالهدف الخام)والحياة ف 

 مات أويي   : المصمم

 

 

  : ي
 الملخص واألساس المنطق 

ي التأثير عىل هذه العملية  ض العن   الغذاء، ودور كيفية إنتاجها  و ها  و اف دورة حياة النباتات ومعرفة كيفية نمشيقوم الطالب باستك
ي ف   البش 

ها   . تغيير

 

 (: أهداف التدريس اإلجرائية )أن يتمكن الطالب من

ي يحتاجها النبات كي ينمو ويثمر وُينتج الغذاء المناسب للبص أن يعرف الطالب العنا •
 . ش   الت 

ي التخطيط لتجهير  حديقة الف •
ي الدر صأن يستفيد الطالب بما عرفوه ف 

.  س ل وتنفيذها ف   التاىلي

 

  : فهم أهداف الدرس

بة الجيدة وأتحتاج النباتات  •  والرعاية حت  تنمو وتنتج الغذاء.   سمشعة الشللمياه النظيفة والهواء والي 

ي يستطيع اإلنسان أن يؤثر عليها إما بطرق إيجابية أو سلبية.  •
 الغذاء الذي نأكله مرتبط بالنظم اإليكولوجية المعقدة الت 

 

 : أسئلة أساسية

 المهمة لنمو النبات؟  ما العناص يف تنتج النباتات الغذاء الذي نأكله؟ ك •

 كيف يمكننا مساعدة النباتات عىل النمو؟  •

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

بة الجيدة  ) الالزمة لنموه ص تحديد مراحل دورة حياة النبات والعنا •  (. والرعاية سمشال وأشعةكالهواء النظيف والماء والي 

ي يمكن أن يتخذها الطالب لرعاية النبات.  •
 تحديد الخطوات البسيطة الت 

ي التخطيط لتجهير  حديقة الف ا •
ي الدر صالستفادة من هذه المعرفة ف 

.  س ل وتنفيذها ف   التاىلي

 

   التقويم: 

 من استيعاب الطالب لطريقة تخطيط الحديقة.  التأكد  •

ي لدسر  •
 رة حياة النبات. و م بيائ 

 مخطط الحديقة  •



 

 

 

 

 

 : تسلسل األنشطة

ي: فكر وناقشن  ( دقائق 10) شاط تحفي  

ي مناقشي
ي الدر شارك المعلم الطالب ف 

ي قام بها المزارع ف 
ي يطرحها  ئالسابق، ويحفزهم عىل ذلك من خالل بعض األس س ة الزيارة الت 

لة الت 

ي يقوم المزارع بإنتاجها، وكيف ينمو النبات، ومناق
ان سة ما يحتاجه النبات حت  ينمو وكيف يستطيع اإلنشحول أن واع األغذية المختلفة الت 

 مساعدة النبات عىل النمو. 

 

 ( دقيقة 20)النبات ف: دورة حياة شتكسا

حة ككتب األطفال، ومقاطع  شإىل استك  ش من مرحلة النقا  س ينتقل المعلم بالدر  ا ببعض الوسائل المقي 
ً
اف دورة حياة النبات مستعين

الطالب عىل   بتحفير   المعلم  يقوم  ذلك  بعد  النمو.  النبات عىل  يساعد  أن  يمكن لإلنسان  النبات، وكيف  دورة حياة  تظهر  ي 
الت  الفيديو 

كير  عىل العناجزاء النبات أة شمناق
ي يحتاجها النبات لينمص مراحل نمه المختلفة، مع الي 

 بشكل جيد.  و  الت 

نتاج  إح كيفية نم النبات آلية يش   النبات، بحيثكل جيد يطلب منه المعلم أن يقوم برسم دورة حياة شنشاط اختياري: لتقويم الطالب ب

ي يحتاجها النبات لينمص العنا الغذاء، 
 . و  الت 

 

 (دقيقة 20)حديقة  ميم صالتطبيق: ت

ذلك ُيطلب    النباتات، بعد  و ة لهم، كما يقومون برسم مخطط لما يمكنهم القيام به للتأكد من نمصميم حديقة خاصيقوم الطالب برسم وت 

ي النشاط أ داخل مجمعات 
كائهم ف  ة. صمنهم تبادل مخططاتهم مع ش   غير

  

 دقائق( 10)للمستقبل  التخطيط: التطلع 

 لمناق يقوم المعلم بعد 
ً
:   سح خطة الدر ش  ة و شذلك بجمع الطالب مجددا  . "لصميم حديقة الفصت " التاىلي وهي

 

 

 

 مصادر للطالب: 

 مقاطع فيديو 

 http://tiny.cc/G3L3R1كيف تنمو النباتات  •

 http://tiny.cc/G3L3R2كيف ينمو الغذاء  •

 http://tiny.cc/G3L3R3من بذرة اىل زهرة   •

 

 كتب األطفال 

 http://tiny.cc/G3L3R4   وكيفية إنبات الزرعحديقة إدي  •

 http://tiny.cc/G3L3R5  أول حبة بازالء تقدم عىل المائدة  •

 http://tiny.cc/G3L3R6  بذور الجزر   •

 

نت    االستكشاف عير االني 

 http://tiny.cc/G3L3R7  قصة هروب النباتات العظيم  •

 iny.cc/G3L3R8http://t أجزاء النبات  •

about:blank


 

 

 

 

 : مصادر للمعلمي   

 مخططات وإرشادات تصميم الحدائق  

 http://tiny.cc/G3L3R9 إنشاء حدائق مدرسية  •

 http://tiny.cc/G3L3R10حدائق للتعلم  •

 

 مصادر أخرى  

 http://tiny.cc/G3L3R11أجزاء النبات  •

 http://tiny.cc/G3L3R12 منهج محو األمية الزراعية  •

 



 

 

 

 الدرس الرابع – ثالثالالصف 

 »الحديقة الزجاجية« 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60+ : الزمن 

 أغذية وعلومأحياء : المادة

  : ي المعايي 
الالئق   (، العملالثالثالهدف ا  )الرفاه،  و  حة الجيدة  صال  (، القضاء عىل الفقر )الهدف األول( والقضاء عىل الجوع )الهدف الثائ 

الثامن)اد  صاالقت  و نمو   الحادي ع)ومجتمعات محلية مس تدامة    (، مدن الهدف  ي    ، ( رشالهدف 
المناخ  ع)العمل  الثالث    ، (ش  الهدف 

ي الير 
 (ش  ع سالهدف الخام)والحياة ف 

ي ف: المصمم
 ر و نماي و كاش 

 

 

ي 
   : الملخص واألساس المنطق 

ي قاموا بتصعىل تنفيذ الطالب لحديقة ف  س يركز هذا الدر 
ي الدر ص لهم الت 

الثالث، حيث يعزز ذلك من قدراتهم اإلبداعية ومن    سميمها ف 

 كما يعزز لديهم التوجه لالعتماد عىل الذات وتحقيق التنمية المجتمعية.   الحياتهم، ص

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

. شالتقدير وحب االستكأن يقوم الطالب بتطوير عالقات تقوم عىل  • ي
ام التنوع الثقاف   اف واحي 

 أن يقوم الطالب بممارسة العمل الجماعي والتنمية المجتمعية.  •

ي إطار مسؤوليتهم تجاه تنفيذ م  •
 وعات عملية. ش  أن يعمل الطالب ف 

 

 الكفايات: 

ي ومراعاة الثقافةشتطوير عالقات تقوم عىل التقدير وحب االستك •
ام التنوع الثقاف  العالمية باعتبار ذلك أساًس ا للتفكير   اف، واحي 

، وت ي
، سكيل الهوية الذاتية، والتعامل عىل المستوى اإلنشالذائ  ي

ي    و أ  ضطح األر ساء الحياة عىل  سو مراعاة أنماط الحياة  و   ائ 
ف 

ي سبيل تحقيق االستدامة. شكذلك معرفة حدود مسؤولياتهم تجاه الكوكب، الذي يعي  الماء، 
 ون عليه ف 

كل الئق ومفيد، وكذلك فهم أهمية بناء العالقات الحفاظ  ش المسؤولة عن بناء الثقة وتعزيز التعاون، وتوظيفها بص العنامعرفة   •

. وعيد المحىلي الدصعليها عىل ال  ىلي

ي تسمح للطالب    البيانات، والصحةاد والمالية والعلوم والتكنولوجيا وتحليل  صلة بمجال االقتصاكتساب المهارات ذات ال •
الت 

 ايا العالمية الحقيقية. ضعالجة القبم

الم • بمجال  شتحليل  المتعلقة  والغذاء)كالت  والطاقة  دور   (المياه  مثل  األدوار،  تعددية  منظور  من  لها  حلول  عن  والبحث 

وال و ش  المستهلكير   والعلماء  التجزئة  صكات  وتجار  والباحثير   السياسات  اإلعالم  ووسناع  التعاسسمؤ و ائل  ي و ات 
اإلنمائ  ،  ن 

ها. و   غير

 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي تنفيذ خطة المصأن يدرك الطالب أهمية العمل الجماعي والتعاون ومعرفة 
 وع. ش  الحياتهم ودورهم ف 



 

 

 

 

 أسئلة أساسية: 

ي سيستخدمها الطالب إلتمام مهمتهم؟ س اء الحديقة، وما هي اال شكيف سيتم توزي    ع المهام عند إن •
اتيجيات الت   ي 

 لية عن هذه المهام؟و ؤ سيتحمل المسما الذي يجب القيام به للحفاظ عىل الحديقة؟ من الذي   •

قاَرن حديقة الف •
ُ
ي مجال الزراعة؟ كيف تتطابق / تختلف مع ما تعلموه؟ صكيف ت

 ل بما تعلمه الطالب ف 

 اركة الحديقة مع المدرسة / المجتمع؟شكيف يمكننا م •

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالمحدد  التعليمي الهدف 

ي الدر صتنفيذ الت •
 الثالث.  سميم المُعد للحديقة والذي تم تخطيطه ف 

ي إن •
 اء الحديقة. شإتمام الطالب للمهمة المكلف بها ف 

ي تحديد أفصممارسة الطالب ل •
 ل طريقة الستكمال المهام المكلفير  بها. ضالحياتهم ف 

 المنوطة بهم. هم البعض الستكمال المهام ضالتفاعل مع بع •

 

   التقويم: 

ا للحديقة. صيقوم المعلم بمقارنة الحديقة بعد اكتمالها بالخطة / الت
ً
 ميم المُعد سابق

 

 تسلسل األنشطة: 

ي    (دقائق 10-5)نشاط تحفي  

ي ميم الحديقة والمهام المنوطة بهم، حيث يقصيقوم الطالب بمراجعة ت  
ي التخطيط لكيفية استكمال   10إىل    5 الطالب من  ض 

دقائق ف 

 مهامهم. 

 

 (دقيقة 50) سي نشاط رئي

ا للخطة ويكون ذلك ب 
ً
 اركة المعلم. شكل جماعي وبمشيقوم الطالب باستكمال المهام المنوطة بهم وفق

 

 ( دقائـق 5)خاتمــــــة 

ا  ة  شدقائق لمناق  5ون  ضل الطالب عىل االنتهاء من مهامهم ومن ثم يقميع 
ً
أقرانهم فيما إذا كانوا يعتقدون أن الحديقة تم إعدادها وفق

ي واجهتهم؟ وكيف تعاملوا معها؟ شللخطة أم ال، وما الذي يرون أنهم أدوه ب
 كل جيد؟ وما هي التحديات الت 

  

 

 

  : مصادر للمعلمي   

 http://tiny.cc/G3L4R1 حدائق المدرسة: -تربية العقول  •

 



 

 

 

 الدرس الخامس  – ثالثالالصف 

ي النظم المعقدة: مناقشات هاركنس«
 »الغذاء ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60: الزمن 

 اديات الغذاء صحة واقتصعلوم األغذية والو دراسات اجتماعي ة، وأحياء، : المادة

 : الفقر 1الهدف    المعايي  القضاء عىل  الجوع2الهدف  ،  :  التام عىل  القضاء  الجيدة  3الهدف  ،  :  الصحة  المياه  6الهدف  ،  والرفاهية:   :

: الحد  10الهدف  ،  : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية9الهدف  ،  : العمل الالئق ونمو االقتصاد 8الهدف  ،  النظيفة والنظافة الصحية

ي الير   : الحياة15الهدف  ،  : االستهالك واإلنتاج12الهدف  ،  : مدن ومجتمعات محلية مستدامة11الهدف  ،  من أوجه عدم المساواة
،  ف 

اكات لتحقيق األهداف 17الهدف   : عقد الش 

 كريستيان باوتيستا :  المصمم

 

 

: واألساس  الملخص ي
   المنطق 

بو  ت ضبعد قيام الطالب  ي كيفية ربط نصوع حديقة الفش  ور لمصع 
يتعير  عليهم التفكير ف  بالشل والتخطيط له وتنفيذه،  ايا  قضاطهم 

 اركة واألسواق والعدالة. شوالمالمحلية والعالمية مثل الفقر والجوع  

 

   االجرائية:  التدريسأهداف 

ي تلك اآلثار والت
 دي لها ومعالجتها. صأن يتمكن الطالب من تحديد اآلثار الثانوية لنمو األغذية واألسواق والمجاعات والفقر، والنظر ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ا  ستاو األغذية    و يرتبط نم
ً
ا  و هالكها ارتباط

ً
ي تؤثر بثيق

تب عىل  شبالنظم المعقدة الت  ي جميع أنحاء العالم، ويي 
كل وثيق عىل حياة األفراد ف 

 . ات عىل حقوق اإلنسان واالستدامة والمساواة والعدل العالمي  التفاعل بير  هذه النظم المختلفة تأثير

 

 أسئلة أساسية: 

 لمدرسة بأكملها؟ وللمدينة بأشها؟ ميم مزرعة لتوفير الغذاء لصعوبة ت صل، ما مدى صاء حديقة الفشبعد إن •

 إذا بنينا هذه المزرعة، ماذا سيحدث لو لم نتمكن من زراعة أي منتجات غذائية؟  •

ي من المال إلن •
 اء حديقتنا أو رعايتها؟ شماذا لو لم يكن لدينا ما يكف 

استطاعت حديقتنا أن تنتج الغذاء،  تنتج الغذاء بينما    اء حديقة مختلفة، ولكن حديقتهم لمش ف الرابع بإنصإذا قام طالب ال •

 فماذا يمكننا أن نفعل لمساعدتهم؟ 

•   
ً
ي يمكن القيام بها مسبقا

ي من الطعام لنا جميًعا.  للتأكد اذكر بعض الطرق الت 
 من توفر ما يكف 

  

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي اكتسبوها خالل الدروس األربعة األخ •
ة الت  ي إجراء نقاش متعمق حول القضايا المتعلقة االستفادة من الخير

ي المساهمة ف 
ة ف  ير

 .بإنتاج الغذاء واستهالكه



 

 

 

ي   •
ح ف  ًيا للطالب، وذلك عىل النحو المقي 

ِّ
يقم المعلم بطرح أسئلة مفتحة تشكل تحد ي مناقشات هاركنس، حيث 

االنخراط ف 

الطالب عن هذه األس يجيب  أعاله، وسوف  الخامس  بالدرس  بعضهم  األسئلة األساسية  إجابات  منهم عىل  ويعلق كٌل  ئلة، 

ي بعيد عن الجدال
 .البعض بأسلوب نقاش 

ي المناقشة   •
ي المناقشة، وأن النقاش ال يقتض عىل   –المساهمة ف 

يتأكد المعلم من أن جميع الطالب بال استثناء يساهمون ف 

ي السابق لمناقشات سقراط أو هار  –طالب بعينهم 
كنس، فالبد من تخصيص وقت كاٍف لهم  وإذا لم يكن الطالب قد تعرضوا ف 

 .لدراسة التوقعات والمعايير 

ي تجاه مساهمات بعض هم  • ى.   البعض، اتخاذ موقف إيجائر  وربط أنشطتهم التعليمية بالقضايا العالمية الكير

 

 التقويم: 

ي ي)عىل تقويم غير رسمي وآخر أساشي يقوم بهما المعلم    ستمل الدر شسوف ي 
ة لالهتمام الت  بها  شمع مالحظة المساهمات المثير ارك 

ل  صنيف« الفصإىل إجراء تقويمير  رسميير  من قبل المعلم. وإذا اختار المعلم ذلك، فإنه يمكن للمعلم »ت   باإلضافة، وذلك  (طالب معينون

ي المناقشهل ي)ة  شمحددة لتقويم جودة المناقكمجموعة واحدة باستخدام القواعد ال
م الطالب بمو شارك كل الطالب ف  وع  ضة؟ وهل يلي  

اع؟شالنقا ي اإلجابة  (؟ وهل كانت المواقف إيجابية أم غلب عليها االختالف والي  
. كذلك سيكون عىل المعلم أن يوجه الطالب للتفكير ف 

ا؛ بإيجاز عىل سؤال واحد أو اثنير    ويمكن تقويم هذه األفكار بعد ذلك من قبل المعلم.  خطيًّ

 

 

   تسلسل األنشطة: 

 ( دقائق 5) الـمقـــــدمــة

ي كل ما تعلموه حت  اآلن، كما يقوم بتوجيه الطالب  صيصة الدراسية سيتم تخصح المعلم للطالب أن وقت الحضيو 
ه اليوم للتفكير ف 

ي 
تيب مكاتبهم / مقاعدهم ف   من تلك الدائرة. ضكل دائرة عىل أن يكون المعلم شلي 

 

 ( دقيقة 30)المنــــاقشـــــة 

ي عىل الٍطالب أن يتفاضالمو   سحول المسائل االساسية الخم  شيدير المعلم النقا
هم البعض، بينما  ضعلوا مع أفكار بع حة أعاله. وينبغ 

هم عىل إجراء مزيد من   ي المعلم بتحفير 
 أو إثارة روح التحدي بينهم. المناقشات، يكتف 

 

 (دقائق 10) المعـــــلومات صـــــتخالسالـخاتمـــــة/ ا

ي يق
ي أجريت خالل اليوم، ويشع دقائق مع الطالب يتحدث خاللها عن المناقض المعلم ب ض 

ي انتابتهم  شاركة المشلهم بممح  سات الت 
اعر الت 

ي تعلموها خالل هذه المناق
ي ل، يتعير  عىل كل طالب كتابة  صات. وقبل مغادرة الفشأو المهارات الت 

 المناقشة، عىلء واحد تعلمه من  ش 

ي لم تكن معروفة أو مدركة بالنسبة له من قبل. 
 أن يكون ما يكتبه الطالب من األمور الت 

 

 

 

 

 

 

  


