« قوة اللون »
مجموعة منظومات دروس 2018
برنامج لتشجيع استهالك الخضار والفواكه من قبل األوالد
مجموعة منظومات درس 2018 -

منظومة دروس  -فنون
منظومة درس  :فواكة وخضار في الفن
مدة الدرس  90 :دقيقة .
مستوى األعمار  :صفوف اخلامس والسادس االبتدائي.
مكونات متوفرة تثير احلواس وتشجع
الهدف الرئيس  :تعريض التالميذ واكتسابهم خبرة بالفنون البصرية من خالل ّ
على تناول اخلضار والفواكه.
أهداف أخرى  :يتعرف التالميذ على أعمال فنية وفنانني دمجول الفواكه في أعمالهم  .يختار التالميذ طريقة لعرض
الفواكه واخلضار بصورة تثير الشهية.
وحسية الى أي مدى تعتبر الفواكه واخلضار لذيذة ومهمة في التغذية.
يتعلم التالميذ بطريقة ممتعة
ّ
املالئمة مع برنامج الدراسة :
التعرف على أعمال فنية وفنانني وثقافة وفنون عملية والتعرف على تقنيات وتكنولوجيات متنوعة وتعزيز الرسائل
بواسطة الفن والتفكير االنتقادي والتحليل الفني لألعمال الفنية.
وسائل مساعدة وأدوات  :شريط خضار وفواكه في الفن.
مراحل
الدرس
مقدمة
افتتاحية
 20دقيقة
مسار الدرس
40 - 30
دقيقة

تفصيل
نعرض للطالب شريط الفن باخلضار والفواكه .
وخالل عرض الشرائح نسأل التالميذ :
ملاذا برأيهم اختار الفنانون أن يعرضوا خضارا وفواكه ؟ هل برأيكم تثير األعمال الفنية الشهية للخضار والفواكه
؟ وهل تشجع أعمال النحت الفنية للخضار والفواكه على تناولها ؟
يختار كل تلميذ طريقة إلنتاج وعرض (عمل فني) فواكه وخضار بطريقة تثير الشهية وتشجع تناول اخلضار
والفواكه .
يعرض التالميذ أعمالهم في معرض واملنتجات الطازجة يتناولوها في فترة الطعام.
وميكن الدمج يوم ذروة في املدرسة لتشجيع التغذية الصحية.

جنمع التالميذ لنقاش اجمالي  ..هل كان الدرس ممتعا ومثيرا لإلهتمام ؟ ماذا تعلمتم من خالل
إجمال وانعكاسات
الفنون عن اخلضار والفواكه ؟ هل شجعكم الدرس على زيادة تناول الفواكه واخلضار ؟
 20 - 10دقيقة
وميكن اإلنهاء بالنشاط مبوقع «جليم»  -التشخيص عبر وزارة املعارف  -رابط املوقع «جليم».

في كل درس من قوة اللون نضيف وحتى موصى به ايضا تذوق الفواكة واخلضار
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منظومة درس  :إعداد منشورات لتشجيع تناول الخضار والفواكه
مدة الدرس  :درس واحد  45 -دقيقة.
مستوى األعمار  :صفوف الرابع واخلامس والسادس.
الهدف الرئيسي :إكساب التالميذ خبرة في إعداد منشور (الفتة) تشجع تناول اخلضار والفواكه .
أهداف أخرى  :يكتسب الطالب خبرة في إعداد حملة دعائية.
يختار التالميذ طريقة إبداعية في نقل رسالة مبا يشبه إعداد بنية إعالن.
املالئمة مع برنامج الدراسة :
الفنون كوسيلة للتعبير  ،انتاج وتعبير  ،تعزيز الرسائل مبساعدة الفن  ،اإلعالم ووسائل اإلعالم كأداة مركزية للتغيير
االجتماعي ونشر األفكار  ،اكتساب خبرة عملية في حملة دعائية تتضمن تطوير القدرات اللغوية والكتابية  ،التصميم.
وسائل مساعدة وأدوات  :شريط رسالة خضراء  ،ورقة مواصفات إلعداد منشور.

مراحل
الدرس
مقدمة
افتتاحية
 20دقيقة

مسار الدرس
40 - 30
دقيقة

تفصيل
 نعرض للتالميذ شريط «رسالة خضراء» ونتحدث فيها مع التالميذ عن الدعايات اإلعالنية ونقلرسالة بيئية  ،جودة وأقل جودة  ،ونحلل اإلعالنات سويا مع التالميذ.
يحول اإلعالن الى ناجح
أكرس تفكيرا خالل مشاهدة اإلعالن؟ ما الذي ّ
هل ينجح ؟ هل يصلني ؟ هل ّ
؟ مدته ؟ رسالة دقيقة ؟ الدعاية ؟ اللون ؟ املوسيقى؟ الهدوء؟

نقسم التالميذ الى مجموعات كل واحدة  5 - 3تالميذ  .تختار كل مجموعة شعار قابل لالستيعاب لتشجيع استهالك اخلضار والفواكه
ّ

وتقرر طريقة العمل إلعداد املنشور .تقرر املجموعة نوع املادة التي سيتم إعداد املنشور عليها وحجمها وأية ألوان سيتم استخدامها
 ...الخ  .وعمليا تقوم كل مجموعة بإعداد برنامج عملها.

يعرض التالميذ أعمالهم في معرض واملنتجات الطازجة يتناولوها في فترة الطعام.
وميكن الدمج يوم ذروة في املدرسة لتشجيع التغذية الصحية.
إجمال
وانعكاسات
20 - 10
دقيقة

جنمع التالميذ لنقاش اجمالي.
ممثلو املجموعات يتحدثون امام االجتماع عن برامج عملها.في نهاية الدرس نحكي للتالميذ ان الدرس
القادم سيكرس إلعداد املنشورات .ويفضل إعداد معرض من مجموع املنشورات التي مت إعدادها .إمكانية
أخرى هي ان نختار املنشور االفضل في اطار منظومة انتخابات وصناديق اقتراع املدرسة.
في كل درس من قوة اللون نضيف وحتى موصى به ايضا تذوق الفواكة واخلضار
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منظومة درس  :مجموعة اصناف متنوعة من الخضار والفواكه
مدة الدرس  :درس واحد  45دقيقة .
مستوى األعمار  :صفوف الرابع واخلامس والسادس.
أهداف اضافية  :يكتسب التالميذ خبرة في رسم مختلف األصناف .
يتعلم التالميذ التصنيف النباتي  -التصنيف.
املالئمة مع برنامج الدراسة  :اخلضار والفواكه كمصدر إلهام  ،تطوير خبرة رسم وتخطيط  ،تطوير التخيل والتفكير
اإلبداعي.
وسائل مساعدة وأدوات  :شريط أصناف اخلضار والفواكه  ،صفحات  ،ألوان.

مراحل
الدرس
مقدمة
افتتاحية
 20دقيقة

تفصيل
 نعرض للتالميذ شريط «رسالة خضراء» ونتحدث فيها مع التالميذ عن الدعايات اإلعالنية ونقلنعرض على الطالب شريط تنوع اخلضار والفواكه  .نقاط في الشريط :
رسالة بيئية  ،جودة وأقل جودة  ،ونحلل اإلعالنات سويا مع التالميذ.
< التصنيف  :تصنيف عالم الطبيعة  -هو طريق يستعني بها البيولوجيون من اجل تصنيف وفرز
يحول اإلعالن الى ناجح
األنواعمشاهدة
مثلخالل
تفكيرا
أكرس
يصلني ؟
ينجح ؟ هل
هل
اإلعالن؟ ما الذي ّ
املعروفةهلالى ّ
واألصناف.
اصناف
العضويات
مجموع
الهدوء؟
املوسيقى؟
كان؟ اللون
الدعاية
دقيقة
البذور رسالة
؟<مدته ؟
نهاية املوسم كان يحرص على االحتفاظ
غذائه وفي
املزارع ؟يزرع
في؟املاضي
التراثية :

مسار الدرس
40 - 30
دقيقة

ببذور من النباتات األفضل كي يزرعها في املوسم التالي .وبهذه الصورة الئم املزارعون البذور لبيئة
وشكل مزروعاتهم وعرفوا أية مزروعات يزرعونها ومتى .هذه البذور من نوع «بذور مفتوحة » و < <
استهالك اخلضار والفواكه
لتشجيع
لالستيعاب
مجموعة شعار قابل
تالميذ  .تختار
بذوركل واحدة 3
مجموعات
«بذورالتالميذ
نقسم
ّ
آخر.
جيل الى
خصائصها من
حتافظكلعلى
مستقرة5 -جينيا
تراثيةالى» هي
املتنوعة.سيتم إعداد املنشور عليها وحجمها وأية ألوان سيتم استخدامها
نوع املادة التي
اخلضار املجموعة
املنشور .تقرر
إلعداد
طريقة العمل
وتقرر
والفواكه
تنتج
التراثية
البذور
<
عملها.
بإعداد برنامج
األصناف مجموعة
وعمليا تقوم كل
 ...الخ .
كمصدر إلهام.
الشريط
املتنوعة في
نعرض
<

مسار الدرس
 20دقيقة

 مهمة ( الشريحة األخيرة من الشريط)  :يحاول كل تلميذ ان يصمم ويرسم نوعا من اخلضار /ً
إسما للخضار  /الفاكهة التي اخترعها.
الفاكهة وأن يختار

إجمال
 5دقائق

 جنمع التالميذ ونسأل  :ملاذا توجد خضار وفواكه متنوعة ؟ ما هي البذور التراثية ؟ ..نطلب من عدد من التالميذ أن يعرضوا أمام الصف األصناف التي اخترعوها.
في كل درس من قوة اللون نضيف وحتى موصى به ايضا تذوق الفواكة واخلضار
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منظومة درس  -جغرافيا
منظومة درس  :أنواع األراضي ومالئمتها للزراعة.
موضوع الدرس  :تأثيرات نوع األرض واملناخ على املزروعات.
مدة الدرس  :درس واحد  45 -دقيقة.
مستوى األعمار  :صفوف اخلامس والسادس.
الهدف الرئيسي  :يكتسب التالميذ خبرة في قراءة اخلريطة ويالئمو بني أنواع املزروعات وأنواع األراضي واملناخ في اسرائيل.
أهداف أخرى  :يكتسب التالميذ خبرة في قراءة اخلريطة التي تعرض توزيع أنواع الزراعة في البالد.
يتعرف التالميذ على أنواع املزروعات في اسرائيل.
يقوم التالميذ بالتمييز بني أنواع األراضي املختلفة في البالد.
يفهم التالميذ أهمية اسرائيل من ناحية زراعية.
املالئمة مع برنامج الدراسة :
معرفة خريطة أرض اسرائيل ومناطقها  ،قراءة اخلريطة  ،خريطة موضوع (الزراعة)  ،أنواع املناخ  ،املزروعات في اسرائيل.
وسائل مساعدة وأدوات  :نسخ خلريطة توزيع املزروعات في اسرائيل  +معطيات عن الزراعة ( لكل  4 - 2تالميذ)  ،اوراق عمل.
مراحل
الدرس
مقدمة
افتتاحية
 15دقيقة
مسار الدرس
 25 - 20دقيقة
مسار الدرس
40 - 30
دقيقة
إجمال
وانعكاسات
 10دقائق

تفصيل
 نعرض للتالميذ شريط «رسالة خضراء» ونتحدث فيها مع التالميذ عن الدعايات اإلعالنية ونقلنفتتح الدرس بتذكير حول أنواع األراضي في اسرائيل (اراض رملية ،
رسالة بيئية  ،جودة وأقل جودة  ،ونحلل اإلعالنات سويا مع التالميذ.
أراض يعرفونها؟ كيف ميكن ان يؤثر نوع األرض على املزروعات ؟ ما
نسأل التالميذ  :أية خصائص
ٍ
يحول اإلعالن الى ناجح
أكرس تفكيرا خالل مشاهدة اإلعالن؟ ما الذي
هل ينجح ؟ هل يصلني ؟ هل
ّ
ّ
هي اهمية وتأثير املناخ في اختيار املزروعات؟ كيف يؤثر نوع التربة على التطور الزراعي ؟
؟ مدته ؟ رسالة دقيقة ؟ الدعاية ؟ اللون ؟ املوسيقى؟ الهدوء؟
يحصل كل  4 - 2تالميذ على خريطة تعرض توزيع الزراعة في اسرائيل ( حسب نوع املزروعات).

نقسم التالميذ الى مجموعات كل واحدة  5 - 3تالميذ  .تختار كل مجموعة شعار قابل لالستيعاب لتشجيع استهالك اخلضار والفواكه
ّ
املرفقة
يؤشر التالميذ في اخلريطة على املناطق التالية  :النقب واجلليل ويجيبوا على اوراق العمل
وتقرر طريقة العمل إلعداد املنشور .تقرر املجموعة نوع املادة التي سيتم إعداد املنشور عليها وحجمها وأية ألوان سيتم استخدامها
 .ميكن التفكير ملجموعة  ،لكن كل تلميذ يجب في ورقته الشخصية.
 ...الخ  .وعمليا تقوم كل مجموعة بإعداد برنامج عملها.

جنمع التالميذ جميعا إلجمال الدرس .
ما هي األمور التي تعلمناها ؟ كتابة على اللوح  /الدفتر.
أنواع األراضي واملناخ تؤثر على اختيار املزروعات في مناطق معينة.
التوزيع الرئيسي للمزروعات يتم بشكل رئيسي في اجلنوب ووسط البالد.
غالبية زراعة األشجار تتم في شمالي البالد .
في كل درس من قوة اللون نضيف وحتى موصى به ايضا تذوق الفواكة واخلضار
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ورقة عمل رقم 1
نبذة عن الزراعة في اسرائيل:
أراض
مساحة اسرائيل العامة تقدر بـ  22.000كيلو متر مربع  ،فيما تصنيف االراضي شبه جرداء أو صحراوية  .وإضافة لذلك هناك ٍ
جبلية كثيرة .
فيما يبقى فقط حوالي  ٪20من األراضي مالئمة للزراعة.
غالية الزراعة في اسرائيل تقوم على جتمعات مشتركة (الكيبوتس  ،البلدة الزراعية املشتركة) أو تلك ذات الصفات التشاركية (بلدة
عمال  ،بلدة زراعية ) التي تقع في مناطق مبلكية الدولة  ،وحوالي  ٪20من املساحات الزراعية موجودة بأيدي الوسط املديني (البلدي)
اليهودي وغير اليهودي ( ،بلديات).
األراضي املخصصة للزراعة في اسرائيل تقدر بحوالي  4 - 2ماليني دومن  ،ولكن عمليا يتم استغالل حوالي  3.5مليون دومن سنويا
للزراعة.
حوالي نصف االراضي الزراعية تستخدم املزروعات حقلية  -حبوب (مثل القمح والشعير)  ،القطن  ،البطاطا وغيرها.
حوالي ربع املساحة تستخدم لزراعة االشجار  -اشجار فواكه وزينة وحمضيات والباقي للخضار واألزهار.
غالبية األشجار توجد في املركز وشمال البالد فيما املزروعات احلقلية توجد بشكل رئيسي في النقب الشمالي ومنطقة السهول.
الرسم  2تقسيم املناطق الزراعية بني فروع الزراعة آالف الدومنات والنسب لسنة 2009

<

مزروعات حقلية 1٫360

<

حمضيات 184

<

أشجار باستثناء الزيتون
واحلمضيات 599

<

خضار 782
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اقرأوا فقرة املعلومات وانظروا الى ما هو مسجل وأجيبوا عن األسئلة التالية :
 - 1أية مزروعات تزرع في اسرائيل ؟ أذكروا أمثلة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ – 2اين يزرعون بشكل رئيسي مزروعات حقلية ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------ – 3اين يزرعون بشكل رئيسي أشجار ًا؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------ – 4خمنوا ما هي األسباب والعوامل وراء اختالف املزروعات في هذه املناطق؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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رقة عمل رقم 2
أنظروا الى الخريطة وأجيبوا على األسئلة

 ) 1أشروا في اخلريطة على املناطق الرئيسية إلسرائيل  :شمال ( اجلليل واجلوالن)  ،السهل الساحلي ( شمالي  ،جنوبي) ،
السهول
 – 2أنظروا للخريطة ( والفهرس ) وأجيبوا :
 – 1ماهي األرض املهيمنة في ارض اسرائيل ؟ -------------------------------
 – 2في أي مناطق ميكن العثور على أرض صخرية ؟ -------------------------
 – 3خمنوا ما هي الصعوبات املوجودة عند زراعة املناطق الصخرية  /اجلبلية ؟---------------------------
 ) 3استعينوا باألطلس واخلريطة وفقرات املعلومات واكتبوا :
 – 1ثالث بلدات مالئمة للزراعة احلقلية ----------------------------- :
 – 2ثالث بلدات مالئمة لزراعة األشجار ---------------------------- :
 – 3ثالث بلدات مالئمة لزراعة اخلضار واألزهار ---------------------- :
 ) 4أكتبوا جملة تظهر اسرائيل كقوة عظمى زراعية --------------------- :
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ورقة عمل رقم  - 3لون ومنظر
أسماء أعضاء املجموعة ---------------------------------- :
املواد وأدوات العمل لدى املجموعة --------------------------- :
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 ) 1أنظر الى املنظر احمليط بك .
 )2إملس بلطف وحذر النباتات واحلجارة احمليطة بك  ،وحاول وصفها برسم أو تسجيل بواسطة املواد وأدوات العمل التي
بحوزتك.
 )3سؤال إجمالي :
أ  -ما هو موضوع عملك الذي أنتجته؟
ب -أية تقنية إستخدمتها (تسجيل  ،تخطيط  ،رسم  ،لصق ) ؟
ج – أي تنوع وتلوين اخترت ( حقيقي  ،غير حقيقي  ،خيالي)؟
د – ما هي أدوات العمل التي استخدمتها؟
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منظومة درس  :من اين تصل الخضار والفواكه الى طبقي ؟
موضوع الدرس ّ :
تعلم مسار زراعة ومنو اخلضار والفواكه .
مدة الدرس  :درس واحد –  45دقيقة.
مستوى األعمار  :صفوف اخلامس والسادس .
ً
وصوال الى طبقنا.
الهدف الرئيسي  :تعلم مسار منو اخلضار والفواكه  ،مبا في ذلك عملية اجلمع والنقل الى احلوانيت
أهداف أخرى  :يتعلم التالميذ مسار البصمات البيئية للخضار والفواكه .
يفهم التالميذ ان احلديث يدور بعملية تتضمن موارد وطاقة.
يطور التالميذ فهما للعملية أبعد مما يرونه عمليا في احلوانيت .
املالئمة مع برنامج الدراسة :
تطوير مفهوم واسع  ،معرفة أماكن في دولة اسرائيل  ،استخدام املوارد الطبيعية .
وسائل مساعدة وأدوات  :ورقةعمل مرفقة.

مراحل
الدرس
مقدمة
افتتاحية
 10دقيقة
مسار الدرس
مساردقيقة
30
الدرس
40 - 30
دقيقة

إجمال
وانعكاسات
 5دقائق

تفصيل
 نعرض للتالميذ شريط «رسالة خضراء» ونتحدث فيها مع التالميذ عن الدعايات اإلعالنية ونقلنفتتح الدرس بسؤال  :ما هي مراحل االنتاج  ،النمو  ،اإلعداد  ،اجلمع ونقل الفلفل الذي نتناوله في
رسالة بيئية  ،جودة وأقل جودة  ،ونحلل اإلعالنات سويا مع التالميذ.
الطبق؟ نتعلم في هذا الدرس عن عملية منو اخلضار والفواكه.
يحول اإلعالن الى ناجح
أكرس تفكيرا خالل مشاهدة اإلعالن؟ ما الذي
هل ينجح ؟ هل يصلني
ّ
اللوح؟ هل ّ
املراحل حسب آراء التالميذ في الصف ( زراعة  ،غرس  ،ري  ،قطاف  ،تغليف
نبدأ بالكتابة على
؟ مدته ؟ رسالة دقيقة ؟ الدعاية ؟ اللون ؟ املوسيقى؟ الهدوء؟
) .....
عمل فرادى  /أزواج على ورقة العمل املرفقة – قطعة قراءة  +اسئلة.

نقسم التالميذ الى مجموعات كل واحدة  5 - 3تالميذ  .تختار كل مجموعة شعار قابل لالستيعاب لتشجيع استهالك اخلضار والفواكه
ّ

وتقرر طريقة العمل إلعداد املنشور .تقرر املجموعة نوع املادة التي سيتم إعداد املنشور عليها وحجمها وأية ألوان سيتم استخدامها
 ...الخ  .وعمليا تقوم كل مجموعة بإعداد برنامج عملها.

جنمع التالميذ جميعا إلجمال الدرس.
ما هي األمور التي تعلمناها في الدرس ؟ كتابة لوح  /دفتر.
ً
دائما كم من
الفلفل هو مثال ألحد أصناف اخلضار والفواكه التي نتناولها يوميا – ونحن ال نفكر
الطاقة واملوارد والوقت مطلوبة حتى نستمتع بفواكهنا وخضارنا.
في املرة القادمة عندما نذهب لشراء خضار  /فاكهة من البقالة  ،نفهم ما هو املسار املتعرج الذي مرت
به حتى تصل إلينا.
في كل درس من قوة اللون نضيف وحتى موصى به ايضا تذوق الفواكة واخلضار
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ورقة عمل
أ – إقرأوا النص املرفق .

املسار املتعرج للفلفل
متعرج حتى يصل إلى طبقنا .بداية كل فلفلة تبدأ ببذرة صغيرة  ،نزرعها على عمق  3 – 2سم في التربة
مير الفلفل مبسار
ّ

الري يتم بواسطة التنقيط  .بعد عدة أيام تنبت النبتة الصغيرة  ،وتستغرق ما بني 90 – 60
في بيئة دافئة ومشمسةّ .
يوما بعد الزراعة حتى تنتج ثمرة الفلفل .تتم زراعة الفلفل في منطقتني جغرافيتني – الغالبية في وادي عربة وجزء في
غور االردن بسبب احلاجة لزراعته في درجة حرارة دافئة  .هاتان املنطقتان منخفضتان ألنهما توجدان على اجلرف السوري
االفريقي .كما أنهما جافتان نسبيا دون ترسبات كثيرة.
غالبية الزراعة تتم في الدفيئات ذات سقوف بالستيكية .
بعد انتاج الثمر تبدأ مرحلة القطاف اليدوي للفلفل  .يتم نقل حبات الفلفل الى دار التغليف من اجل الفرز .يتم تغليف
جزء يدويا وجزء بتغليف ميكانيكي بواسطة ماكينات.
وعند تعبئة الفلفل في صناديق كرتونية أو بالستيكية يتم نقلها الى مختلف انحاء البالد في شاحنات  ،يصل بعضها
الى شبكات السوبر الكبرى وبعضها مباشرة الى بقاالت صغيرة لبائعي اخلضار .ومن اآلن فصاعد ًا نستطيع شراء الفلفل من
البقالة وتناوله طازجا أو طبخه في البيت  ...وصحة وعافية!

املعلومات من املجمع الرسمي للزراعة وموقع «اورجانيكا»

ب – أجب عن األسئلة التالية:
 – 1أذكروا ما هي املراحل الرئيسية للمسار املتعرج للفلفل :
(------------- )1
(------------- ) 2
(------------ )3
(---------- )4
(------------ )5
(----------- )6
( ---------- )7
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 – 2ما هي املناطق اجلغرافية التي تتم فيها زراعة الفلفل في البالد ؟ ّ
وعللوا سبب زراعة الفلفل حتديد ًا في هذه املناطق ----- :
--------------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- -------------------------- – 3ملاذا يعتبر وادي عربة وغور االردن منخفضتني ؟ ------------------------

 – 4أكتبوا بجانب كل مورد كيف نستخدمه في زراعة الفلفل :
 املاء ........................................................................................................................................... : الوقود ........................................................................................................................................... : الكهرباء .......................................................................................................................................... :ورق الكرتون ...................................................................................................................................... : البالستيك ...................................................................................................................................... : – 5ضعوا دائرة في اخلريطة املرفقة على :
 -1وادي عربة  -2غور االردن  -3مكان سكنكم (تقريبا)
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منظومة درس  :زراعة مستدامة
موضوع الدرس  :مواصفات ومميزات الزراعة املستدامة
مدة الدرس  :درس واحد –  45دقيقة .
مستوى األعمار  :صفوف اخلامس والسادس .
موضوع الدرس  :مواصفات ومميزات الزراعة املستدامة
مدة الدرس  :درس واحد –  45دقيقة .
مستوى األعمار  :صفوف اخلامس والسادس .
الهدف الرئيسي ّ :
تعلم العالقة املتبادلة بني طرق الزراعة واألرض.
أهداف إضافية  :يتعلم التالميذ طريقتان للفالحة الزراعية.
يتعلم التالميذ عن نوعية األراضي ونوعية اخلضار والفواكه.
يفهم الطالب العالقات املتبادلة بني اإلنسان واألرض.
املالئمة مع برنامج الدراسة  :نوعية األرض  ،خصوبة األرض  ،التوازن البيئي  ،جودة الغذاء  ،تأثير اإلنسان على البيئة.
وسائل مساعدة وأدوات  :شريط الزراعة واألرض  ،ورقة عمل .
مراحل الدرس
مقدمة
افتتاحية
 15دقيقة

مسار الدرس  25دقيقة
– عمل فردي
إجمال  5دقائق

تفاصيل
– نفتتح الدرس بشريط «الزراعة واألرض « وفيها نتعلم عن طرق الفالحة الزراعية الرئيسية
 – 1األحادية  :طريقة فالحة زراعية لزراعة واحدة فقط.
 – 2املتعددة  :طريقة فالحة زراعية لزراعة متعددة .
(توسع حول الطريقتني وأمثلة في الشريط)
ّ
ننهي الشريط بسؤال  :ما هي أفضليات ونواقص كل طريقة فالحة زراعية ؟
يجيب التالميذ على ذلك في ورقة العمل املرفقة.
أزواج على ورقة العمل املرفقة – قطعة قراءة  +أسئلة:
– جنمع التالميذ جميعا إلجمال الدرس .نسأل ما هي األفضلية الرئيسية لطريقة
الفالحة الزراعية األحادية؟ ملاذا يجب احلفاظ على األرض خصبة؟
كتابة لوح  /دفتر.
سؤال جنيب عليه ً
معا في الصف – ما هي العالقة بني جودة التربة وجودة اخلضار
والفواكه التي نتناولها؟
اليوم  ،توجد في اسرائيل طريقتان للفالحة الزراعية اللتني تعلمناهما رغم أن
الطريقة املنتشرة أكثر هي الطريقة األحادية (رخيصة أكثر)  .نأمل ان يتغير ذلك
مع الوقت  ،مع زيادة وعينا حول العالقة بني الزراعة وجودة األرض وجودة غذائنا.
تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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ورقة عمل – طرق الفالحة الزراعية
قسم أ – إقرأوا النص التالي :
الزراعة األحادية هي طريقة الفالحة احلديثة األكثر انتشارا والتي تطورت مع الثورة الصناعية في القرن الـ  . 19حدثت
ً
سهل
عملية مكننة الزراعة  :ماكينات لقطف القطن
مثال  ،التراكتور وغيرها قادت نحو تغييرات كبيرة في الزراعة  ،فقد ّ
استخدام املاكينات الزراعة والفالحة .وإضافة لذلك فإن الطريقة تتيح زيادة كميات احملصول وهكذا انتاج غذاء في زمن
ستعوض
قصير .ومن اجل الصمود في الزراعة األحادية يجب ان نستخدم إضافة للبذور واملاء األسمدة الكيماوية التي
ّ
االستخدام املتزايد لألرض  ،ومواد إلبادة احلشرات الضارة  .وفي نفس الوقت ففي بداية القرن الـ  21كانت منظومة الغذاء
الصناعي على وشك مواجهة أزمة  .فاإلستخدام املتزايد لألسمدة الكيماوية واحلراثة العميقة أضرا بخصوبة التربة .وإضافة
لذلك ففي حالة وجود آفة (طفيل) قد يتضرر كل احملصول وفي حالة األحوال اجلوية احلساسة فإن احملصول قد يتضرر
أيضا .لهذا  ،فإن الزراعة املتعددة هي طريقة فالحة زراعية يستند فيها احلقل الزراعي على زراعة مختلفة لنباتات من
عائالت مختلفة في نفس قطعة األرض على غرار محاكاة املنظومة البيئية (مثل البستان)  .هذه الطريقة تدمج بني انواع
مختلفة من النباتات واملزروعات  ،ولهذه الطريقة أفضليات كثيرة  :احلفاظ على خصوبة التربة على املدى الطويل ،صمود
أكبر في مواجهة األمراض  ،وصمود في مواجهة اآلفات.
هذه الطريقة تتيح لألرض البقاء خصبة  ،حيث ّ
منكن املادة العضوية من التحلل  :األدوات التي تسقط من االشجار في
موسم التساقط  ،نباتات  ،بقايا طعام  ،افرازات احليوانات وغيرها .هذه املواد تتعفن وتشكل غذاء للنباتات التي تنمو في
االرض  ،والتي متنح الغذاء للحيوانات.
هذه الطريقة تتطلب توازنا  ،وقتا وصبرا من أجل خلق تربة خصبة  ،وبذلك إنتاج غذاء صحي ونوعي.
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القسم ب – أجيبوا عن االسئلة التالية:
 – 1اذكروا ما هي األفضلية املركزية لطريقة الفالحة الزراعية األحادية؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- – 2اذكروا ثالثة نواقص لطريقة الفالحة الزراعية األحادية :
أ -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ب----------------------------------------------------------------------------------------------------
ج -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 – 3ملاذا بدأوا باستخدام طريقة الفالحة الزراعية املتعددة ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- – 4أذكروا ثالثة أفضليات لطريقة الفالحة الزراعية املتعددة.
أ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ب ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ج ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 – 5ما الذي يجعل التربة خصبة ؟
أ – استخدام االسمدة الكيماوية.
ب – خلط التربة بواسطة املاكينات.
ج– ّ
حتلل املادة العضوية في األرض.
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منظومات أنشطة – االنجليزية
منظومة الدرس  :التعرف على الفواكه والخضار باالنجليزي
مدة الدرس  45 :دقيقة
مستوى االعمار  :صفوف اخلامس والسادس.
الهدف الرئيسي  :تنمية خبرة الكتابة والقراءة باالجنليزي  ،وتوسيع مخزون الكلمات عن طريق التعلم عن اخلضار والفواكه.
املالئمة مع برنامج الدراسة  :توسيع مخزون الكلمات  ،كتابة جمل  ،التدرب على القراءة.
وسائل مساعدة وأدوات  :قواميس عبري  /اجنليزي و/أو حواسيب (الستخدام القاموس)  ،توزيع اخلضار والفواكه باالجنليزي.
مراحل الدرس
مقدمة
افتتاحية
 10دقائق

تفاصيل
– نرسم على اللوح شمسني ونكتب في كل واحد :

1-Fruit
2- Vegetables

نطلب من التالميذ برفع االصابع ان يذكروا أسماء خضار وفواكه بالعبرية ونكتبها
حول الشمس.
مسار الدرس
 25دقيقة

إجمال
 5دقائق

التالميذ الى أزواج  /ثالثة لـ «مجموعات ترجمة» ( حسب عدد القواميس املوجودة و/أو
احلواسيب.
كل مجموعة تتلقى  4 – 3كلمات خلضار وفواكه وتترجم بنفسها لالجنليزية مستعينة
بالقواميس  /احلواسيب.
عندما تنتهي كل املجموعات من الترجمة  ،تعرض كل مجموعة للصف كلماتها.
نضيف للشمس األخرى أسماء اخلضار والفواكه باالجنليزية.

 في الدرس القادم نواصل تعلم الكلمات التي ترجمها التالميذ بأنفسهم - -ورقة عمل للنهاية – توزيع اخلضار باالجنليزية

تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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منظومة درس  :وصف الفواكه والخضار باالنجليزية
مدة الدرس درس واحد  45دقيقة .
مستوى األعمار  :صفوف اخلامس والسادس..
الهدف الرئيسي  :يتعلم التالميذ ويتعودوا على أسماء الصفة  ،عن طريق إكمال جمل عن اخلضار والفواكه.
أهداف أخرى  :تطوير الكتابة .
توسيع مخزون الكلمات باالجنليزية
املالئمة مع برنامج الدراسة  :توسيع مخزون الكلمات  ،كتابة جمل  ،التمرن على القراءة .
وسائل مساعدة وأدوات  :ورقة عمل إكمال جمل.
مراحل الدرس
مقدمة
افتتاحية
 10دقيقة

مسار الدرس  30دقيقة

إجمال
وانعكاسات
 5دقائق

تفاصيل
– نسأل الصف بأي شكل ميكن وصف اخلضار والفواكه؟
•حسب اللون ( التفاحة حمراء) Color , red , Orange , Yellow , White , Purple
•حسب احلجم ( البطيخة كبيرة ) Size: Big , Medium , small , tiny -
•حسب الطعم (التفاحة حامضة – حلوة ) – – Taste , Sweat , Sour , spicy , Bitter
اجلزء أ – نعلم التالميذ الطريقة التي نصف فيها شيء معني باالجنليزية مع التشديد على التمييز بني :
 – 1املفرد – The apple is red
 – 2اجلمع – The apples are red
– جنمع جميع التالميذ إلجمال الدرس .

ما هي األمور التي تعلمناها في الدرس السابق؟
كتابة لوح  /دفتر – مبنى كتابة جملة  ،طريقة وصف اخلضار والفواكه  ،األلوان ،
األطعمة  ،األحجام .

تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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ورقة عمل :
Fruits and Vegetables
ارشادات  :أكملوا اجلمل التالية  ،استعينوا ببنك الكلمات املرفق
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منظومة درس  :حول الفارق بين الخضار والفواكه
مدة الدرس  :درس واحد  45دقيقة.
مستوى األعمار  :الصفوف اخلامس والسادس.
الهدف الرئيسي  :يعتاد التالميذ ويتعلموا اسماء الصفة عن طريق إكمال جمل عن اخلضار والفواكه.
أهداف أخرى  :تطوير ملكة الكتابة.
توسيع مخزون الكلمات باالجنليزية.
املالئمة مع برنامج الدراسة  :قراءة نص باالجنليزية  ،فهم وحتليل  ،اإلجابة عن أسئلة استيعاب.
وسائل مساعدة وأدوات  :ورقة عمل – قطعة قراءة وأسئلة.

مراحل الدرس
مقدمة
افتتاحية
 10دقيقة

مسار الدرس
 25دقيقة

إجمال  5دقائق

تفاصيل
نبدأ بلعبة «سلطة فواكه « باالجنليزية ! نرتب مع التالميذ الصف بدائرة كراسي ،
نختار  5 – 4أنواع فواكه باالجنليزية ونعطي كل تلميذ اسم فاكهة .نقرأ كل مرة اسم
فاكهة واحدة  ،ويتوجب على التالميذ استبدال اماكنهم مع أبناء نفس الفاكهة  .ومن
فترة ألخرى نعلن عن سلطة فواكه وعلى كل التالميذ استبدال أماكن جلوسهم.
نسأل  :ما هو الفارق بني اخلضار والفاكهة ؟ هل توجد خضار تعرف على انها فاكهة من ناحية نباتية؟
وحتى تتم اإلجابة على انها فاكهة نوزع قطعة القراءة املرفقة  ....في ورقة العمل.
بعد ذلك  ،على التالميذ اإلجابة على األسئلة اإلرشادية.
جنمع التالميذ  ،ماذا تعلمنا ؟ ما هو الفارق بني اخلضار والفاكهة حسب احملادثة بني
احملادثة راحيل وامها؟
نكتب هذه االمور على اللوح  /الدفتر

تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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ورقة عمل
أ  -أقرأوا النص التالي  ،الذي يعني محادثة بني راحيل وأمها.

ب -اشروا على اجلواب الصحيح :
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منظومة درس  -حساب

ّ
منظومة درس في موضوع استهالك الخضار والفواكه في صفنا
املستهدفون  :الصفوف اخلامس والسادس.
موضوع الدرس ّ :
تعلم اخلضار والفواكه احملبوبة من قبل تالميذ الصف عن طريق حساب بالنسب املئوية.
هدف في مجال املضمون  :يختار التالميذ اخلضار والفاكهة احملببة عليهم.
أهداف في مجال احلساب  :يتعلم التالميذ ويتعود على حساب النسب املئوية.
مدة الدرس  :درس واحد  45دقيقة.
والتعود على الكسور والنسب املئوية .
املالئمة مع برنامج الدراسة  :التعلم
ّ
مفاهيم يتم تعلمها  :عادات التغذية  ،نسبة االستهالك.
وسائل مساعدة وأدوات  :قلم «توش» للوح  ،بريستول (مفضل).
مراحل الدرس

مقدمة
افتتاحية
 15دقيقة

مسار الدرس
 25دقيقة

إجمال
وانعكاسات
 5دقائق

تفاصيل
نسأل التالميذ ما هو نوع اخلضار والفواكه املفضل لديهم؟
ميكن ان نكتب على اللوح فئتني منفصلتني  - 1 :خضار  - 2فواكه وان نكتب ما يختاره
التالميذ  ،وكل تلميذ يطلب منه اختيار نوع خضار ونوع فواكه واحد فقط.
بعد إعداد القائمة املفضلة على تالميذ الصف نبدأ باحلساب :
 - 1نحسب كمية الفواكه واخلضار املفضلة في الصف ( ً
مثال  3ثمرات موز  6 ،حبات بندورة  7 ،حبات خيار وهكذا ).
 - 2نحصي عدد التالميذ في الصف ( مثال  27تلميذ ًا ).
ً
مثاال حول كيفية حساب النسب املئوية في املعطيات التي جمعناها عن الصف.
نعطي
 - 1توضيح عن الكسور بواسطة متثيل ذلك  :كم تلميذ في الصف يحبون املوز ؟
 - 2حتويل الكسر الى نسبة مئوية  :كم النسبة املئوية للتالميذ الذين يحبون املوز ؟
 النسبة املئوية هي ٪1= 1100
 النسبة هي جزء نسبي من حجم كلي ما  .هذه طريقة أخرى لعرض الكسر كجزء نسبي من كامل: حتى نحول الكسر الى نسبة مئوية نضربه بـ . 100 في مثال املوز  ٪11.11من تالميذ الصف يحبون املوز. - 3نوزع عددا من حسابات النسب املئوية على عدد من تالميذ الصف  ،وكل تلميذ  /زوج يحسب
النسب املئوية بنفسه.
1 = 3
9
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جنمل احلساب بالنسب املئوية  ،وملاذا تسمح لنا النسبة املئوية بعرض املعلومات بصورة نسبية.

 ميكن ان نكتب على البريستول املعلق في الصف اخلضار والفواكه احملببة على التالميذ في الصفبالنسب املئوية.
تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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منظومة درس في موضوع استهالك الخضار والفواكه في اسرائيل
املستهدفون  :الصفوف اخلامس والسادس.
موضوع الدرس  :تعلم عادات التغذية بالفواكه واخلضار لدى االسرائيليني واالسرائيليات من خالل حساب املعطيات بالنسب
املئوية.
الهدف في مجال املضمون  :يتعلم التالميذ عادات التغذية في اسرائيل.
الهدف في مجال احلساب  :يتعلم الطالب ويتعودوا على احلساب بالنسبة املئوية.
مدة الدرس  -درس واحد  45 -دقيقة.
التمرن على القراءة .
والتمرن عليها ،
املالئمة مع برنامج الدراسة  :تعلم النسب املئوية
ّ
ّ
مفاهيم يتم تعلمها  :عادات التغذية  ،الكسور  ،النسب املئوية  ،االستهالك.
وسائل مساعدة وأدوات  :قلم توش للوح  ،بريستول (غير إلزامي).

مراحل الدرس

تفاصيل

مقدمة
افتتاحية
 5دقيقة

في الدرس السابق تعلمنا عن صفنا وأحصينا ما هي اخلضار والفواكه احملببة على صفنا من خالل
حساب النسب املئوية.
نذكر  ،ما هي النسبة املئوية وعماذا تعبر؟
 النسبة املئوية هي جزء نسبي من حجم ما  ،هذه طريقة إضافية لعرض كسر كجزء نسبي من كامل.نحول الكسر الى نسبة مئوية نضربه بـ . 100
 حتى ّنحول نسبة مئوية الى كسر نقسم النسبة املئوية على . 100
 -حتى ّ

مسار الدرس
 25دقيقة

 - 1قراءة النص حول النسبة املئوية الستهالك الفواكه واخلضار لدى االسرائيليني
(مرفق).
 - 2اإلجابة على اسئلة عن القطعة ( ورقة عمل).

إجمال
وانعكاسات
 5دقائق

ً
سويا عن السؤال في ورقة العمل  -يوجد في اسرائيل  8ماليني مواطن ٪80 ،
 جنيبً
يوميا .نحسب كم عدد االشخاص في اسرائيل الذين
منهم يستهلكون اخلضار والفواكه
يستهلكون اخلضار والفواكه بشكل يومي.
نقسم  80على ( 0٫8 = 100كسر عشري  )5/4نضرب 6٫400٫000 = 8000000 * 0٫8
تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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ً
استطالع معهد فولكاني  ٪80 :من االسرائيليين يستهلكون خضارا وفواكه يوميا
من سجل زراعة الطبيعة والبيئة 2015/12/15
ّ
يعزز االستطالع الذي أجري في اوساط السكان البالغني في اسرائيل االفتراض ان قائمة طب البحر املتوسط مفضلة لدى
االسرائيليني وان اجلمهور يستهلك بصورة حكيمة فواكه وخضار املوسم .ما هي اخلضار والفواكه احملبوبة بالنسبة لنا؟ ومن
ماذا تتكون سلطتنا؟
املعطى األهم جدا املتعلق بتغذية كل واحد وواحدة منا هو استهالك اخلضار والفواكه  .ويتضح من استطالع أجراه مؤخر ًا
معهد فولكاني في اوساط السكان البالغني في اسرائيل ان  ٪80من مواطني اسرائيل يستهلكون اخلضار بشكل يومي تقريبا.
باملقابل فإن  ٪10ممن استطلعت آراؤهم قالوا أنهم يتناولون فواكه وخضار مرتني حتى ثالث مرات اسبوعيا فقط.
مجموعة الفواكه األكثر شعبية لدى مواطني اسرائيل هي ثمار احلمضيات مع  .٪41وعلى بعد أقل من احلمضيات يوجد
البطيخ الذي يحتل املكان الثاني مع  ، ٪35وفي املكان الثالث توجد فاكهة صيفية آخرى هي العنب مع .٪11
وفي مجال اخلضار فإن امللكة التي تتربع على عرش اخلضار هي البندورة التي حتافظ بشكل ثابت على مكانها في رأس
اجلدول مع  . ٪44شكل استهالك البندورة متنوع .غالبية من ُسئلوا  ٪54 -قالوا انهم يفضلون البندورة في السلطة وحوالي
 ٪17قالوا انهم يحبون أكل البندورة كما هي بينما  ٪11قالوا انهم يحبون البندورة داخل الشكشوكة.
وفي املكان الثاني في فئة اخلضار يوجد اخلس مع  . ٪19واخليار الذي وجد مرات كثيرة بجانب البندورة في السلطة وصل
الى املرتبة الثالثة في سلم أفضليات املستهلك االسرائيلي مع  ٪17فقط.
سؤال آخر طرح على املستطلعة آراؤهم هو كم من اخلضار يوجد في سلطتهم .اجلواب على هذا السؤال هو ان غالبية مواطني
اسرائيل  -حوالي  ٪56يدخلون  4أنواع خضار وأكثر في سلطتهم مقابل  ٪38يكتفون بثالثة انواع خضار فقط.
معطيات االستطالع تشكل داللة على الوعي القائم لدى اجلمهور بشأن املميزات الصحية الكامنة في تناول اخلضار والفواكه.
واع ويستهلك بصورة حكيمة فواكه وخضار املوسم»  ،كما يقول مدير معهد فولكاني  ،البروفيسور
« اجلمهور في اسرائيل ٍ
يورام كبولنيك  «:االستطالع يعزز االفتراض بأن قائمة الطعام البحرمتوسطية مفضلة لدى االسرائيليني وال فرق بني
كمكون رئيسي للسلطة املرغوبة»  .االستطالع الذي أجري لفحص عادات
سكان الشمال والوسط واجلنوب في تفضيل اخلضار
ّ
استهالك الفواكه واخلضار لدى مواطني اسرائيل مت تنفيذه من قبل TNSفي اوساط  499شخصا أعمارهم من  18عاما فما
فوق.
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ورقة عمل  -استطالع معهد فولكاني
ارشادات  :إقرأوا النص ّ
وأشروا على كلمات وجمل مركزية في النص.
 - 1أ  -ما هو املوضوع الرئيسي في املقال؟ صيغوا جملة قصيرة وواضحة
------------------------------------------------------------------------------------------------------ً
يوميا بكسر عشري .
 - 2احسبوا كم عدد االسرائيليني الذين يستهلكون اخلضار والفواكه
------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3إذا كان  ٪80يستهلكون اخلضار والفواكه يوميا  ،و ٪10يستهلكونها مرتني  -ثالث مرات اسبوعيا كما هي النسبة املئوية
ملن ال يستهلكون اخلضار والفواكه في اسرائيل ؟ (تذكروا ان النسبة الكاملة هي .) ٪100
------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4ما هو الشكل االكثر انتشارا الستهالك البندورة ؟ اكتبوا واحسبوا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -5ما هي الفاكهة الشعبية الثالثة في اسرائيل؟ كم نسبة مئوية حصلت ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** - 6سؤال
يوجد في اسرائيل  8ماليني نسمة  ٪80 ،منهم يستهلكون اخلضار والفواكه يوميا  .احسبوا كم شخصا (بالعدد) في اسرائيل
يستهلكون اخلضار والفواكه يوميا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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منظومة درس في موضوع األلياف الغذائية في الخضار والفواكه
املستهدفون  :الصفوف اخلامس والسادس.
الهدف في مجال املضمون  :التعلم عن األلياف الغذائية في اخلضار والفواكه  -ما هي األلياف الغذائية وملاذا تعتبر صحية
جلسم االنسان؟
الهدف في مجال احلساب  :يتعلم التالميذ ويتمرنوا على حسابات النسب املئوية.
مدة الدرس  :درس واحد  45دقيقة.
املالئمة مع برنامج الدراسة  :فهم املقروء  ،جمع وطرح غرامات .
مفاهيم يتم تعلمها  :ألياف غذائية  ،غرامات.
وسائل مساعدة وأدوات  :ورقة عمل.
مراحل الدرس

مقدمة
افتتاحية
 10دقيقة

مسار الدرس
 25دقيقة

إجمال
 5دقائق

تفاصيل
نسأل التالميذ من يعرف ما هي األلياف الغذائية؟ نكتب على اللوح «ألياف غذائية»
ونوضح النقاط:
< األلياف الغذائية هي كربوهيدرات معقدة مصدرها النبات فقط وتشكل أجزاء من النبات
ال يستطيع اجلسم هضمها أو امتصاصها.
< األلياف الغذائية تنقسم الى نوعني رئيسيني :
 - 1ألياف قابلة للذوبان (تذوب في املاء)  -موجودة بشكل رئيسي في اخلضار والفواكه .
 - 2ألياف غير قابلة للذوبان ( ال تذوب)  -موجودة في احلبوب الكاملة  ،نخالة القمح.
< األلياف الغذائية ال تتحلل بواسطة انزميات الهضم البشرية ولكنها تتحلل تدريجيا في
االمعاء الغليظة بواسطة جراثيم األمعاء الغليظة.
صحية جدا جلسم االنسان؟ وكم من األلياف الغذائية توجد
ملاذا تعتبر األلياف الغذائية
ّ
في انواع مختلفة من اخلضار والفواكه؟
يجيب الطالب على هذه االسئلة بأنفسهم مبساعدة ورقة العمل املرفقة .
 -ميكن توضيح ما هي وحدة الوزن «غرام» كما هو مشار إليها في النص.

جنمل سويا ونسأل ماذا تعلمنا اليوم ؟ ملاذا تعتبر األلياف الغذائية صحية؟
نشدد على األهمية بذلك  ،وأنه يجب تناولها بقدر يتالئم مع كل واحد وواحد بالتشاور
مع خبير التغذية.

تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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ورقة عمل  -األلياف الغذائية في الخضار والفواكه
القسم أ  -إقرأوا النص التالي :

وأي وملاذا حتديد ًا ؟
األلياف الغذائية  -كم ّ
األلياف الغذائية حيوية ملنع األمراض ولتحقيق او احلفاظ على وزن سليم  ،وهي حتافظ عليكم أكثر صحة بسبب ألياف
متنوعة.
ً
أوال  ،تشكل األلياف وسيلة للحفاظ على أو حتقيق الوزن ألنها تزيد من الشعور بالشبع وتطيله  ،وذات قيمة سعرات حرارية

ً
ثانيا  ،تسهم في نشاط معوي سليم وبذلك تقلل خطر اإلمساك .وإضافة لذلك حتافظ على صحة اجلهاز الهضمي
منخفضة.
في جسمنا .كذلك يوجد لأللياف تأثير على مستوى الكوليسترول وبذلك تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب .وإضافة
لذلك تقلل مستوى الدهون في الدم والسكر كما أن لها مميزات مضادة لإللتهاب.
كم من األلياف يوصى باالستهالك يوميا ?
الكمية املوصى بها الستهالك األلياف مرتبطة
باجلنس والعمر.
أطفال
من املهم اإلشارة الى ان االستهالك املفرض لأللياف قد
أطفال
يضر  :توضح بكر انه من غير املوصى به استهالك اكثر
		
فتية
من 50غم ألياف يوميا.
		
رجال
املقدار املوصى به يوميا  :يوصى بالتشاور مع خبيرة
فتيات
التغذية حتى يتم مالئمة الكمية لكل واحد وواحدة.
		
نساء
النص من  :مجلة «لنكون أصحاء» خلدمات الصحة مكابي.
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الكمية املوصى بها

األعمار
		
 3 - 1سنوات

 19غم

		
 13 - 9سنة

 31غم

		
 8 - 4سنوات
		
 40 - 14سنة
		
 13 - 9سنة

		
 40 - 14سنة

 25غم
 38غم

 26غم
 25غم

قسم ب  -أمامكم جدول حول عدد األلياف الغذائية في األنسجة بالخضار والفواكه .
(املعطيات من موقع املركز الطبي أساف هروفيه)
كمية األلياف (غم)

فاكهة  -وجبة
			
بوملي  -مكعبات ا كاس = 190غم

1٫9

			
موزة مقشرة  1متوسطة =90غم

1٫0

			
توت أرضي  -ا كاس = 150غم

3٫9

برتقالة مقشرة  1صغيرة =130غم

3٫1

		
تفاحة مع القشر  1متوسطة =  100غم

3٫0

		
آجاصة مع القشر  1متوسطة = 120غم

3٫1

		

1٫3

				
افوكادو متوسطة = 90غم
				
تني وحدتان =  100غم

3٫1
2٫0

			
بطيخ  -مكعبات كأس =160غم

		
عنب  12وحدة =  80غم

خضار  -وجبة

0٫6

كمية األلياف الغذائية (غم)

			
فلفل احمر -ا كامل كبير = 100غم

1٫6

				
حبة بندورة =  150غم

2٫0

			
خيارة خضراء مع القشر =100غم

0٫6

				
خس  -عدة اوراق =135غم

1٫35

			
كرونب مطبوخ ا كأس =  140غم

3٫0

			
بروكلي مطبوخ ا كأس = 145غم

4٫0

				
جزر طازج  35 = 1غم

1٫2

			
كرنب براعم  1كأس = 155غم

6٫7

			
كرفس  -مكعبات ا كأس =  120غم

1٫9

			
شمندر مطبوخ  1صغير = 50غم

1٫0

كونوا وجبة يومية من الفواكه حتتوي  10 - 8غرامات من األلياف الغذائية.
ّ -1
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -2كونوا وجبة يومية من الفواكة حتتوي  10-8غرام من االلياف الغذائية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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منظومة درس  -علوم
منظومة درس في موضوع األلوان من الفواكه والخضار
املستهدفون  :الصفوف الثالث والسادس.
موضوع الدرس  :أهمية األلوان في الفواكه واخلضار.
الهدف الرئيسي  :يتعرف التالميذ على األلوان اخلمسة في الفواكه واخلضار ويفهمون أهمية اللون للقيمة الغذائية للخضار والفواكه.
مكونات مهمة لصحة أجسامنا.
أهداف أخرى  :يتعلم التالميذ أن توجد في الفواكه واخلضار ّ
يكتسب التالميذ خبرة في تصنيف وتوزيع الفواكه واخلضار.
يعد التالميذ منتج مشترك جلعل موضوع الدرس ملموسا.
مدة الدرس  :درسان متواصالن  -ساعة ونصف.
املالئمة مع برنامج الدراسة  :صفوف الثالث  ،عالم النباتات (إثراء)  ،صفوف السادس  ،التغذية الصحية.
مكونات غذائية  ،فيتامينات  ،مضادات األكسدة  ،تغذية صحية  ،هرم الغذاء.
مفاهيم يتم تعلمها ّ :
وسائل مساعدة وأدوات  :حاسوب وجهاز عرض  ،بطاقات جاهزة مع مواصفات .
مراحل الدرس

مقدمة افتتاحية
 20 - 15دقيقة

تفاصيل
يسمي التالميذ أسماء خضار  /فاكهة الى لونها...
 نفتح الدرس بسؤال  :ما هي ألوان الفواكه واخلضار ؟ ّبعد التسجيل على اللوح نناقش النتائج ونوضح للتالميذ أن هناك ألوان مشتركة ينضم أحدها لآلخر  .مثال  :أصفر
وبرتقالي  -برتقالي  .وتوجد ألوان منفصلة  .مثال  :اللون البنفسجي مقابل األحمر.
وميكن ان نشير أمام التالميذ الى ان الفواكه واخلضار توجد في املستوى الثاني من الهرم الغذائي.
فهم مغلوط  -نذكر التالميذ ان اخلضار ليست مفهوما علمي ًا وإمنا ثقافي .نحن نأكل أجزاء نباتات مختلفة  -فواكه  ،جذور ،
زهور  ،أوراق  ،سيقان .
نقسم التالميذ الى مجموعات تتكون حتى  6تالميذ .نعرض للتالميذ شريط العرض عن األلوان اخلمسة وقيمتها
الغذائية (شريط قوة اللون)  .وخالل العرض نوضح مفاهيم جديدة مثل  :قيم غذائية  ،فيتامينات .
نطلب من كل  3 0 1مجموعات ( حسب عدد املجموعات) ان ّ
تركز على لون واحد وأن تعد بطاقة معلومات حول

مسار الدرس
 50دقيقة

إجمال وانعكاس
 20دقيقة

أهمية اللون  -وكل بطاقة تتضمن  :اسم اللون  ،مكونات غذائية (فيتامينات  ،مواد مؤكسدة أو مضادات األكسدة
،حديد وما شابه )  ،قيمة غذائية ( مشاكل القلب  ،تقوية العضالت وما شابه )  ،أسماء فواكه وخضار ملونة
 20( .دقيقة)  .جنمع الصف وتعرض كل مجموعة املعلومات التي جمعتها خالل النشاط ( اذا وجدت عدة
مجموعات مع نفس اللون  ،ميكن ان ُيطلب من كل مجموعة عرض مواصفات أخرى 30 .دقيقة.

نطلب من الطالب ان يشركونا بأية معلومات جديدة تعلموها في الدرس  :خمسة ألوان  ،قيم غذائية
 ،عالج أمراض  ...نكتب اإلجمال على اللوح ونطلب من التالميذ نسخه في الدفتر.
يعدوا لعبة رباعيات حول
واستمرار ًا بالنشاط لدرس آخر ميكن الطلب من التالميذ أن ّ
املوضوع  ،لعبة ساللم وحبال  ،غذاء صحي وغذاء غير صحي  ،أحجية (مسابقة) في
موضوع األلوان في الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون  ،ميكن ويفضل إضافة تذوق فواكه وخضار.
تذوق الفواكه واخلضار.
في كل درس حول قوة اللون ميكن ومن املفضل إضافة ّ
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منظومة درس نباتات التوابل  /أجزاء النبتة  ،أوراق وسيقان
املستهدفون  :صفوف الثالث  -السادس.
موضوع الدرس  :نباتات التوابل  /األعشاب الطبية.
الهدف الرئيسي  :يتعلم التالميذ تشخيص نباتات التوابل وقيمتها الغذائية والصحية .
ّ
يشخص التالميذ ان غالبية نباتات التوابل هي أوراق أو سيقان.
أهداف أخرى :
يتعلم التالميذ املميزات الصحية لنباتات التوابل.
يعد التالميذ منتج (تكنولوجيا) لتجسيد موضوع الدراسة.
ّ
يستخدم التالميذ احلواس املختلفة لزيادة التعليم واإلدراك.

مدة الدراسة  :درس واحد  50 - 45 -دقيقة .
املالئمة مع برنامج الدراسة  :تركيب النبتة  ،تكنولوجيا في النبات  ،تغذية صحية .
مفاهيم يتم تعلمها  :نباتات التوابل  ،مميزات طبية.
وسائل مساعدة وأدوات  :حاسوب  ،جهاز عرض  ،نباتات توابل مختلفة  ،وسائد (شاش)  ،خيوط نسيج بيضاء مقصوصة (
15سم )  ،مقصات نظيفة (على األقل  )10صحن وكأس متعددا االستخدام لكل تلميذ (يتم احضارها من البيت )

مراحل الدرس
مقدمة
افتتاحية
 10دقائق
مسار الدرس
 30دقيقة

إجمال وانعكاسات
 10دقائق

تفاصيل
نفتتح الدرس بواسطة اسئلة  :ما هي نباتات التوابل؟ أية نباتات توابل تعرفون؟ أية
أجزاء من نباتات التوابل نستخدمها؟ (إوراق  ،وسيقان).
الهدف  -كشف معلومات سابقة للتالميذ.
املليسا (بلسم الليمون) ،
نعرض للتالميذ شريط العرض حوض نباتات التوابل املختلفة (نعنع  ،لويزة  ،عشبة ّ
الفندر (اخلزامى)  ،ميكروميريا  ،فروتيكوسا  ،امليرمية (القويضة) ومزاياها الصحية ( الشريحة األولى تعرض
استخدام نباتات التوابل لدى ثقافات مختلفة  -الهنود  ،الصينيون  ،الثقافات الغربية).
نشاط إلعداد أكياس شاي  :نوزع على كل متليذ شاش وخيط للربط وصحن أو لوحة عمل  .يختار كل
متليذ مجموعة من نباتات التوابل ويقص النباتات التي اختارها الى قطع صغيرة.
نفتح الشاش ونضع قصاصات النبات في مركز الشاشة ونربط الشاشة مثل كيس.
يضع كل تلميذ الكيس في كأس وتقوم املعلمة بوضع ماء ساخن في كل كأس وميكن حتلية الكؤوس
قليال (موصى به في فترة الطعام)  .ميكن أيض ًا أخذ الكيس وإعداد شاي طبي في املنزل.
احلسية من الدرس.
نطلب من التالميذ مشاركة جتاربهم
ّ
نطلب من كل تلميذ ان يسجل في الدفتر ثالثة حتى خمسة أمور جديدة تعلمها اليوم.
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منظومة درس في موضوع تركيب النبات وأجزائه
املستهدفون  :الصفوف الثالث  -السادس.
موضوع الدرس  :األجزاء التي نأكلها.
الهدف الرئيسي  :يتعرف التالميذ على أجزاء النبات ويعرفون تشخيص أجزاء النباتات التي نأكلها.
ّ
ويصنفوا أجزاء النبات التي نأكلها.
أهداف أخرى  :يشخص التالميذ
يتعرف التالميذ على تركيب النبات  ،وأجزاء النبات ووظائفها.
ً
ّ
التصور الثقافي.
التصور العلمي مقابل
خاطئا لعبارات «الفواكه واخلضار» ويتعرفون على
يشخص التالميذ فهما
ّ
ّ

يكتسب التالميذ خبرة في تذوق أجزاء النباتات املختلفة  -دراسة إدراكية.
مدة الدرس  :درسان  90 -دقيقة (مبا في ذلك األحجية  -موصى بها).
املالئمة مع برنامج الدراسة  :صفوف الثالث عالم النباتات  -تركيب النبات  ،صفوف السادس  ،تغذية صحية  ،اجلهاز
الهضمي.
مفاهيم يتم تعلمها « :خضار وفواكه».
تصور  ،خضار وفواكه  ،تركيب النبتة  ،وظائف أجزاء النبتة  ،عالمات خاصة
مفاهيم ومهارات في العلوم  :تصنيف ومتييز ّ ،
في أجزاء النبتة ّ
تعلم عملي  ،تعلم من خالل اللعب.
وسائل مساعدة وأدوات  :حاسوب  ،جهاز عرض  ،شريط أجزاء النبات .

مراحل الدرس
مقدمة
افتتاحية
 15دقائق

مسار الدرس
 30دقيقة

تفاصيل
نفتتح الدرس بنقاش حول أجزاء النباتات املختلفة .
عندما نتناول النباتات  ،ما الذي نأكله حتديد ًا؟
تصحيح فهم مغلوط  -نوضح للتالميذ ان اخلضار ليست مصطلح ًا علميا وإمنا ثقافي وعندما نتحدث عن مفاهيم
علمية فإننا نأكل حتديدا اجزاء مختلفة من النباتات  -فواكه  ،جذور  ،زهور  ،أوراق  ،سيقان  ،بذور.
نطلب من التالميذ اإلشارة الى اجزاء النبات املختلفة ونعدّ جدوال من اجزاء النبات على اللوح ( نسخ من اللوح).
نطلب من التالميذ عرض اجزاء النبات التي يعرفونها ونأكلها ومنأل اجلدول.
(من املعقول ان تكون هناك اجزاء مثل الزهرة او الساق التي سيجد التالميذ صعوبة في تشخيصها .نبقي ذلك هكذا
ونعود إليه بعد عرض الشريط).
نعرض للتالميذ شريط اجزاء النبات ومناذج األجزاء التي نأكلها.
صفوف الثالث  -الرابع  ،نوزع التالميذ الى مجموعات  6 - 5طالب  .كل مجموعة تتلقى رزمة من
الفواكه واخلضار حسب الصحن املناسب.
(ميكن تنفيذ ذلك أيضا لصفوف اخلامس والسادس).
صفوف اخلامس والسادس  -يجدون معلومات من مصادر االنترنت أو الكتب العلمية حول :

< معلومات عن مبنى جزء النبتة  -ميكن جتسيد ذلك أيضا باالستعانة برسم  /منوذج.
< معلومات عن وظائف االجزاء-.
< املزايا واملواد املوجودة في جزء النبتة.
كل مجموعة جتد معلومات عن جزء واحد.
جنمع الصف وتعرض كل مجموعة املعلومات التي جمعتها.
إجمال وانعكاس
 15دقيقة

في النهاية
ولتعزيز
التجربة
احلسية للتالميذ
جنري االحجية
حول االجزاء
التي نأكلها
 30دقية

صفوف الثالث والرابع  -يضيف التالميذ جلدول االجزاء الفواكه واخلضار التي صنفوها
في النشاط وأخرى من لدنهم ويكتبون ما هي االمور اجلديدة التي تعلموها.
صفوف اخلامس والسادس  -نقاش إجمالي إلبراز العالقة بني وظيفة جزء النبتة وتركيبته
ويطرحون تقديرات هل هناك عالقة بني تركيبة اجلزء واملزايا الصحية التي نعزوها له.
كاستمرار للنشاط ميكن ان نكلف التالميذ للدرس القادم بإعداد لعبة رباعيات حول
املوضوع  ،لعبة ساللم وحبال  ،غذاء صحي وغداء واحجية في موضوع االلوان في اخلضار
والفواكة غير صحي وغيرها.

اضافة رابط لالحجية
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ورقة عمل
ضعوا في املكان املالئم اسم جزء النبات .

إمألوا اجلدول التالي أمامكم :
اسم وتركيبة اجلزء
(ضيفوا أجزاء اجلزء املعروفة لكم)

وظيفة اجلزء

بذرة  -قشرة  ،برعم  ،خزان
غذاء.

زهرة -
ثمرة -
ورقة -

ساق -

جذر
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مناذج او رسم
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