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معرفته عن السُّْعرات  تريدونالسُّْعرات الحرارّية: كّل ما 
 الحرارّية 
 الفئة الُعمرية 

 الصّف الحادي عشر أو الثاني عشر –المرحلة الثانوية 

 ةملّخص الفعاليّ 

عّدة تعليمات لتحضير إضافًة إلى  ،  كثرإلى مجموعات. تحصل كّل مجموعة من المعلِّم على رابط لفيلم قصير أو أ  طالبال  ُيوزَّعفي هذه الفعالّية  
توجَّب عليهم البحث عنها في الشبكة ي   باإلضافة إلى معلومات إضافّية   الذي تّم اختياره،أمام المجموعة الموضوع    طالبموضوع معيَّن. يعرض ال

 . )دليل تقييم( العنكبوتّية. يقيِّم المعلِّم عرض الموضوع في الصف، مستعيًنا بِمْئشار

 ةمّدة الفعاليّ 

    درسان

 ة أهداف الفعاليّ 

 .طالبالتوسُّع في موضوع السُّْعرات الحرارّية، بما يزيد عن المطلوب في المنهاج الدراسّي، إلثارة االهتمام لدى ال ·
 والحياة اليومية.  المدروسةالربط بين الماّدة  ·
 م. تشجيع اإلبداع في عملية التعلُّ  ·
 الكيمياء. صفّ في  اتالعالقتوطيد  ·

   من الَمْنَهج التعليميّ  مصطَلحات

 حساب قيمة السُّْعر الحرارّي للغذاء 

 مهارات

 تحليل البيانات واستخالص النتائج، العرض، اإلبداع، بناء المعرفة، التعاون، البحث عن معلومات
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 التعلُّم  نمط
 مجموعات

 نوع الفعالية

 الموضوع  الكتسابفعالية 

 التقييم البديل 
 تقييم المعّلم الُمقيِّم:  ·
  ةالمعرفة والمهار وضوع التقييم: م ·
 المنَتج التقييم: مركز ·

 رابط للفيديو

 :كّل من مقاطع الفيديو التالية

 https://goo.gl/PF6sbSيلمسه":  ا! سائل يحرق كّل مالحذر" ·
 https://goo.gl/y6BGA2" ؟ ةالحراريّ  ةالسُّْعر  يه ما" ·
 https://goo.gl/fPUjAKالحرارية":  السُّْعراتالغذاء لحساب  حرق" ·
 https://goo.gl/f2KbMc": ةحراريّ  ةُسْعر  200 عن عبارة اهذ" ·
 https://goo.gl/YWn9wG؟" صحيح غير الحرارية السُّْعرات حساب اذالم" ·
 https://goo.gl/y5kXkX": تويالش باتسُّ ال تستهلك ُسْعرات حرارية قبل  الدببة" ·
 :مقالة 
 https://bit.ly/3L0lXLHيتّم ِحساب السُّْعرات الحرارية؟   كيف ·

 ةاستعدادات للفعاليّ 

 . طالبالصّف إلى مجموعات، في كّل مجموعة نحو أربعة  توزيع ·
فة المجموعات بين والتعليمات القصيرة األفالم روابط توزيع ·  .المختلِ
مين الذين يقومون بفحص عروض ال عند ·  . بالطتقديم العرض في الصّف، يجب االنتباه إلى وسائل العرض في الصف، ومآشير التقييم للمعلِّ
 .المختبر خارج لذلك، مناسب مكان توفير فيجب اللقاء، في طعام وجبة إضافة تّمت إذا ·

https://goo.gl/PF6sbS
https://goo.gl/y6BGA2
https://goo.gl/fPUjAK
https://goo.gl/f2KbMc
https://goo.gl/YWn9wG
https://goo.gl/y5kXkX
https://bit.ly/3L0lXLH
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 ماذا نفعل؟

ة بعد دراسة الموضوع الذي تّم اختياره في موضوع "السكريات"، كجزء من الفعاليات في التقييم البديل المطلوب  % من 30 لِـ يمكن تنفيذ هذه الفعاليّ
 العالمة.

ين وا ر  لتوطيد العالقات، أو لطالبهذه الفعالية مناسبة ألمسية بين الوالدِ في مجموعة الكيمياء. يمكن دمجها في لقاء يشتمل على وجبة، حيث يحضِّ
ْعرات الحرارية لكّل  طالبكّل   غرام من الوجبة(. 100وجبة، ويعرض إلى جانبها قيمة ُسْعراتها الحرارية بَحَسب تقديره )السُّ

 
عوا (1 م. توزَّ  إلى مجموعات بَحَسب تعليمات المعلِّ
م على الموضوع الذي عليكم تحضيره للعرض أمام الصّف، مع  (2 ْحَصلوا من المعلِّ لية.مصادر اِ  أوَّ

 
 المواضيع

 
 1مجموعة ال

ْعر يما ه ْعرةالحراريّ  ةالسُّ ( ةحراريّ  ة( والكيلو كالوري/ الكالوري الكبير/ )ألف ُسْعرcalorieِبـِ  ا)المشار إليه ةالحراريّ  ة؟ تعريف المصطلح، الفرق بين السُّ
ْعرا (. كيفCalorie)المشار إليه ِبـ  ْعرات الحرارية للغذاء؟ عرض التجربة لِحساب قيمة السُّ ت الحرارية للغذاء بواسطة الَحْرق )في يتّم قياس قيمة السُّ

 .لِحسابا طريقة وعرض وما شابه( فيديوالصّف أو بمساعدة 

لية: مصادر  أوَّ
ْعر يما ه" ·  https://goo.gl/y6BGA2؟" ةالحراريّ  ةالسُّ
 https://goo.gl/PF6sbSالحذر! سائل يحرق كّل ما يلمسه": " ·
ْعرات الحرارية": " ·  https://goo.gl/fPUjAKحرق الغذاء لِحساب السُّ
ْعرات الحرارية؟  مقالة: ·  https://bit.ly/3L0lXLHكيف يتّم ِحساب السُّ

 2المجموعة 
ْعرات  ، والكربوهيدرات، وعرض طريقة الِحساب. أمثلة على استهالكالدهونِحساب القيمة الحرارية لألغذية بَحَسب ما تحتوي عليه من البروتينات،  السُّ

اتالحرارية في   المختلفة. الفعاليّ

لية:مصادر    أوَّ
 https://goo.gl/f2KbMc": ةحراريّ  ةُسْعر 200هذا عبارة عن "

https://goo.gl/y6BGA2
https://goo.gl/PF6sbS
https://goo.gl/fPUjAK
https://bit.ly/3L0lXLH
https://goo.gl/f2KbMc
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 3المجموعة 
ْعرات الحرارية في المنَتجات الغذائية؟لتخطيط ال يمكنهل   لنظام الغذائّي الذي يناسبنا فقط َوفًقا لتفاصيل السُّ

لية:مصادر   أوَّ

ْعرات الحرارية غير صحيح؟" "  https://goo.gl/YWn9wGلماذا ِحساب السُّ

 

 4المجموعة 
 ليس للبشر فقط -النظام الغذائي 

ْعرات الحرارية التي ية السُّ ية ضرورة استهالك ، وَشْرحوّي بات الشتسُّ لالحيوانات الصغيرة والكبيرة )مثل الدببة( التي تستعّد لتستهلكها  كمِّ  هذه الكمِّ
بات. ْعرات الحرارية تحضيًرا لهذا السُّ  الكبيرة من السُّ

لية:مصادر   أوَّ
 https://goo.gl/y5kXkX": وّي الشتبات سُّ الالدببة َتستهلك ُسْعرات حرارية قبل "
 

ات" الصّف إذا كانت هناك مجموعات أخرى في  م الموضوع االختياري "السكَّريّ ذا لم نعلِّ ، يمكن السماح إلحدى المجموعات أن تشرح ِبْنية البروتينات، وا 
ات )تّم من  الطلبيمكن  –  إلزامية(.  ّدةفي الصّف كما الدهونتدريس ِبْنية مجموعة أخرى أن تشرح ِبْنية السكَّريّ
 
 .الموضوع هذا حول المعلومات من المزيد عن العنكبوتية الشبكة في ابحثوا (3
متموه الذي الموضوع نقل عليكم (4 روا. الصّف  طالب سائر إلى تعلَّ قة بطريقة أمامهم الموضوع عرض كيفية في َفكِّ  .ومميَّزة مبتَكرة، شيِّ

 
 

https://goo.gl/YWn9wG
https://goo.gl/y5kXkX
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مب استعينوابإعداد كّل ما يلزم للعرض أمام الصّف.  قوموا (5  .األمر لزم إذا المعلِّ
خاص في الحصول على المعدات والمواد من المختبر، إذا قرروا إجراء تجربة. يجب الحرص على إجراء التجربة وفق بشكل  طالبمساعدة ال يجب

 جميع القواعد االحترازية!
 

ق من أن عرضكم يتطابق مع جميع أثناء تقديم العرض في الصّف،  (6 موا الِمْئشار للتحقُّ ْسَتْخدِ م بتقييم عملكم بمساعدة الِمْئشار التالي. اِ يقوم المعلِّ
 :المعايير المطلوبة

 

  
 الفعلية العالمة القصوى العالمة

ن لهمالموضوع الذي  لطالبا ضعَر   15 وشامل واف   بشكل ُعيّ
 

 15 صحيحة العرض في ةلميّ الِع  التفسيرات
 

ًدا ومفهوم واضح العرض  10 الصّف  طالب لسائر جيِّ
 

 10 الموضوع لعرض ومميَّزة مثيرة زوايا طالبال وجد
 

 10 سليمة ةلميّ ِع  لغة بطالال يستخدم
 

 10 سليمة عربية لغة طالبال يستعمل
 

م لتعليمات مالئمة العرض مّدة   10 المعلِّ
مونه الذي الموضوع يعرفون طالبال ًدا، يقدِّ   10 األسئلة عن اإلجابة كيفية أيًضا ويعرفون جيِّ

د تعاون هناك   10 المجموعة في طالبال بين جيِّ

  100 المجموع
 


