
ما عواقب الحياة غ�ي المعتدلة؟

مقدمة

ي الحيــاة وكيفيــة تأثــ�ي ذلــك 
ي هــذا الــدرس أن يتعــرف الطــالب عــىل عواقــب عــدم العتــدال �ف

نريــد �ف
عــىل الفــرد ووحــدة الأرسة والمجتمــع. فهــذا يســاعد عــىل زيــادة وعــي الطــالب وفهمهــم لمخاطــر 

فــراط، ويســاعد كذلــك عــىل إدراكهــم لســمات تلــك الحيــاة. حيــاة الإ

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

فراط«. توضيح ما ل يقل عن ثالثة أمثلة على حياة »الإ  
وصف خمس طرق على الأقل لتحسين »أسلوب الحياة التي تتسم بقلة الحركة«.  

تصنيف ثالث عادات غذائية صحية وثالث عادات غذائية غير صحية.  

الدرس الثالث
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ح مخطط الدرس المق�ت

النشاط التمهيدي )5 دقائق(  .1

يمكنــك  بالعتــدال  تتســم  ل  حيــاة  النــاس  عــاش  إذا  المحتملــة  النتائــج  بمناقشــة  الــدرس  ابــدأ 
ي الصفحة رقم )123( من كتاب الطالب كوســيلة لســتخالص بعض 

اســتخدام الصورة الواردة �ف
ي العواقب 

ة وأن ينظروا �ف ي مجموعات صغ�ي
الأفكار من الطالب واطلب من الطالب أن يعملوا �ف

المحتملــة، بنــاء عــىل الصــورة.

قراءة فردية )20 دقيقة(  .2

إن القــراءة المســتقلة تحــّث الطــالب عــىل القــراءة الصامتــة بأنفســهم بأقــل قــدر مــن التوجيــه أو 
تناســبهم،  ي 

الــ�ت ة  بالوتــ�ي المفاهيــم  عــىل  لالطــالع  فرصــة  للطــالب  وتتيــح  ــم  الُمعلِّ مــن  التدخــل 
وتوســيع معارفهــم. ولتقييــم مــدى اســتيعاب الطــالب للمفاهيــم الأساســية، يمكنــك توجيههــم إىل 

)122( و )124(. ف ي الصفحتــ�ي
مهــام التفكــ�ي الــواردة �ف

النشاط المحتمل 1: سباق القراءة

ــص نصــاً واحــداً لــكل مجموعــة، كمــا يــىلي عــىل ســبيل  ــم طــالب الصــف إىل 5 مجموعــات، وخصِّ قسِّ
المثــال:

المجموعة 1: أنت نتاج ما تأكل  ·

المجموعة 2: قلة الحركة  ·

المجموعة 3: التصرف بسلبية  ·

المجموعة 4: التنصل من المسؤولية واتخاذ قرارات سيئة  ·

المجموعة 5: سوء النظافة الشخصية  ·

ي توصلوا إليها 
ي صمت، اطلب منهم مناقشــة النتائج ال�ت

وفور انتهاء الطالب من قراءة نصهم �ف
مــع بقيــة المجموعــة ويمكــن للطــالب بعــد ذلــك كتابــة مــا ل يزيــد عــىل 4 أســئلة عــن نصهــم ليجيــب 
ائــط ورقيــة ملونــة )لــكل مجموعــة لــون  عنهــا فريــق آخــر وينبغــي أن تكــون الأســئلة مكتوبــة عــىل رسش
ائــط  دة بوضــوح فسيســاعد اســتخدام رسش واحــد(، ويجــب أن تكــون لــكل ســؤال إجابــة واحــدة ُمحــدَّ
ــص نصــاً جديــداً لــكل مجموعــة،  ملونــة مختلفــة لــكل مجموعــة عــىل تنظيــم المهمــة لحقــاً. خصِّ

واطلــب مــن كل مجموعــة أن تطــرح عليــك أســئلتها.

م إلــى المجموعــات الســؤال الأول الخــاص بنصهــم الجديــد، ثــم يتســابقون فــي العثور على  يُقــدَّ  ·
جابة. الإ

الُمعلِّم كي تتلقى السؤال  ينبغي للمجموعة فور عثورها على الإجابة الصحيحة أن تقدمها إلى   ·
الثاني.

تتكرر العملية إلى أن تتوصل إحدى المجموعات إلى إجابة كل الأسئلة بدقة.  ·
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ح 2: القراءات المجزأة النشاط المق�ت

الطــالب  مــن  اطلــب  الســابقة  المهمــة  تنظيــم  طريقــة  نفــس  هــي  النشــاط  هــذا  تنظيــم  طريقــة 
نــون  ويُدوِّ الطــالب نصوصهــم،  يقــرأ  ثــم  لــكل مجموعــة  نصــاً  ــص  5 مجموعــات، وخصِّ تشــكيل 
ي الملحــق 1، أو إنشــاء النمــوذج الخــاص بــك. 

النقــاط الرئيســة يمكنــك اســتخدام النمــوذج الــوارد �ف
ي كل مجموعــة خليــط مــن طــالب المجموعــة 

ــص أرقامــاً للطــالب بحيــث يوجــد �ف وفــور النتهــاء، خصِّ
الأوىل والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة ويمكــن بعــد ذلــك أن يتبــادل الطــالب معلومــات حــول 
ي النمــوذج وبهــذه الطريقــة، 

ي يقرؤونهــا ثــم يدونــون مالحظاتهــم �ف
ي النصــوص الــ�ت

النقــاط الرئيســة �ف
ســيكون لــدى جميــع الطــالب معلومــات عــن جميــع النصــوص. ويمكنــك أن تعقــد جلســة ســؤال 

وجــواب للتأكــد مــن فهــم الطــالب للنقــاط الرئيســة الخاصــة بنصــوص زمالئهــم.

حة: المصطلحات الأساسية الإجابات المق�ت

ماذا تأكل

ة قــد يــؤدي إىل مشــاكل صحيــة فعــدم تنــاول الأنــواع  تنــاول الطعــام غــ�ي الصحــي بكميــات كبــ�ي
ضافــة إىل مشــكالت الصحــة  الصحيحــة مــن الطعــام قــد يــؤدي إىل انخفــاض مســتويات الطاقــة، بالإ

العقليــة.

أن تكون مستقًرا

ي أو عــدم الممارســة إطالًقــا يمكــن أن يــؤدي 
عــىل ســبيل المثــال ممارســة القليــل مــن النشــاط البــد�ف

إىل زيــادة القلــق، ويؤثــر عــىل أنمــاط النــوم والقضايــا الصحيــة الأخــرى.

ي أن تكون سل�ب

يمكــن أن تؤثــر طريقــة التفكــ�ي هــذه عــىل صحتنــا مــن حيــث زيــادة الإجهــاد والكتئــاب والقلــق، 
فضــالً عــن تقليــل الثقــة بالنفــس. كمــا يؤثــر عــىل طريقــة عمــل المــخ.

أن تكون غ�ي مسئول واختياراتك سيئة

ي عواقــب أفعالــك وكيــف يمكــن أن تؤثــر عليــك وعــىل الأشــخاص مــن 
ي أنــك حــ�ت ل تفكــر �ف

هــذا يعــ�ف
حولك.

النظافة الشخصية السيئة

عدم الستحمام يمكن أن يؤدي إىل إنتاج جسمك لرائحة كريهة.

يا  عدم تنظيف الأســنان بانتظام يؤدي إىل مشــاكل الأســنان غســل اليدين يقلل من انتشــار البكت�ي
صابــة ببعــض أنــواع الأمراض. وســات، إذا لــم تقــم بذلــك، يــزداد خطــر الإ والف�ي

اتيجيات لتجنب أسلوب الحياة الذي يتسم بقلة  تحديد اس�ت  .3
الحركة )10 دقائق(

فــراط بوجــه عــام، ســينتقل الطــالب الآن إىل النظــر  تبــة عــىل حيــاة الإ بعــد التعــرف  عــىل الآثــار الم�ت
ي يمكــن اســتخدامها لمواجهــة أســلوب الحيــاة الــذي يتســم بقلــة الحركــة يمكــن 

اتيجيات الــ�ت ســ�ت ي الإ
�ف

ة ينبغــي  ي مجموعــات صغــ�ي
ي أو �ف

أن يقــوم الطــالب بهــذه المهمــة بشــكل فــردي أو بشــكل ثنــا�أ
ي واطلــب 

ثنــا�أ بشــكل  المهمــة  أداء  ي حالــة 
ف طــالب ذوي مســتويات مختلفــة �ف بــ�ي الجمــع  مراعــاة 

ي الصفحــة رقــم )126( مــن كتــاب الطالــب وفــور 
مــن الطــالب قــراءة المهمــة العمليــة الــواردة �ف

انتهائهــم، يمكــن الســماح للمجموعــة بأكملهــا بإبــداء تعقيباتهــا فذلــك يتيــح للطــالب فرًصــا لتبــادل 
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بعــد ذلــك ترشــيح  بهــم ويمكنــك  الخاصــة  البيانيــة  الرســوم  أخــرى إىل  أمثلــة  أفكارهــم وإضافــة 
طــالب ذوي مســتويات مختلفــة لعــرض رســومهم البيانيــة عــىل الفصــل بأكملــه.

ز عل العتدال )10 دقائق( ك�ي ال�ت  .4

ي الصفحــة رقــم )131( مــن كتــاب الطالــب، ثــم 
ي الصــورة الــواردة �ف

ف �ف كــ�ي اطلــب مــن الطــالب ال�ت
ي الصــورة يُعتــ�ب مثــالً جيــًدا عــىل تحُمــل المســؤولية 

اســألهم هــل يعتقــدون أن الشــخص الظاهــر �ف
والحفــاظ عــىل النظافــة الشــخصية ومــا إىل ذلــك أم ل اطلــب مــن الطــالب تعليــل إجاباتهــم بنــاء 
ي 

أو �ف ي 
ثنــا�أ بشــكل  أو  فــردي  المهمــة بشــكل  بهــذه  الطــالب  يقــوم  أن  يمكــن  يشــاهدونه  مــا  عــىل 

ي هــذه المهمــة 
ي بــه الطــالب ويمكــن التوســع �ف

ة وتُمنــح نقطــة نظــ�ي كل مثــال يــأ�ت مجموعــات صغــ�ي
الأقــل  المســتويات  ذوو  الطــالب  ويقــدم  إضافيــة،  أمثلــة   4 يــن  ف المتم�ي الطــالب  يقــدم  بحيــث 

. ف ف إضافيــ�ي مثالــ�ي

جلسة عامة )15 دقيقة(  .5

ي شــكل سلســلة مــن أســئلة التقييــم 
ــع المرحلــة النهائيــة مــن الــدرس جميــع مــا تعلمــه الطــالب �ف تُجمِّ

وقــم  ة  صغــ�ي مجموعــات  ي 
�ف أو  فــردي  بشــكل  المهمــة  بهــذه  الطــالب  يقــوم  أن  ويمكــن  ي 

الــذا�ت
رات لختياراتهــم وتــؤدي الأســئلة إىل مراجعــة المعلومــات الأساســية  بتشــجيعهم عــىل إعطــاء مــ�ب
ي أثنــاء 

ي الذهــن، وتســمح بتقديــم مزيــد مــن التوضيــح إذا لــزم الأمــر �ف
ي الــدرس وتثبيتهــا �ف

الــواردة �ف
مرحلــة التعقيبــات.

عــن  ة  الصغــ�ي المجموعــات  ي شــكل مســابقة، فتجيــب 
المهمــة �ف تنظيــم  يمكــن  ذلــك،  مــن  وبــدلً 

الأســئلة وتُمنــح نقطــة عــن كل إجابــة صحيحــة. وللحــّث عــىل مزيــد مــن التعُلــم الــذي يركــز عــىل 
بشــأن موضوعــات  بهــا  خاصــاً  اً  قصــ�ي اختبــاراً  تكتــب  أن  ة  الصغــ�ي للمجموعــات  يمكــن  الطــالب، 
ي إليهــا الرابــط 

ي يُفــىف
ي الصفحــة الــ�ت

أ لعبــة شــبكة الحــروف توجــد �ف مختلفــة مــن الــدرس وأن تُنــ�ش
التــاىلي تعليمــات بشــأن كيفيــة لعــب هــذه اللعبــة:

http://www.aprender.org.uk/blockbusters.htm  ·

يمكنــك أن تُطلــع المجموعــة عــىل شــبكة الحــروف وهــي مملــؤة بالفعــل بحــروف تشــ�ي إىل بعــض 
، و)ت م(  ي ان إىل التفكــ�ي الســل�ب ف )ت س( اللذيــن يشــ�ي عنــا� الــدرس الرئيســة، مثــل الحرفــ�ي
ان إىل تحُمــل المســؤولية، إلــخ ويضــع الطــالب أســئلة اختبارهــم القصــ�ي بنــاء عــىل  اللذيــن يشــ�ي
ي الملحــق 2 كمــا هــو أو بعــد تعديلــه، أو 

الــوارد �ف هــذه الحــروف ويمكنــك اســتخدام النمــوذج 
ف  ، أو مجموعت�ي ف يمكنك إنشــاء النموذج الخاص بك. ويمكن أن يقوم باللعبة فريقان، أي طالب�ي

. ف ف تتكــون كل منهمــا مــن أربــع طــالب، أو الفصــل كلــه مقســوما إىل فريقــ�ي تــ�ي صغ�ي

يختار أحد الفريقين حرفاً واحداً أو أكثر، سواء أكانت اللعبة بين طالبين أو مجموعتين صغيرتين   ·
من أربع طالب أو مجموعتين كبيرتين.

ثم يتلو الفريق المقابل ســؤالهم، وإذا أجاب الفريق الآخر عن الســؤال إجابة صحيحة، فيمكنهم   ·
تلوين ذلك الشــكل السداســي.

والفريق الفائز هو الذي يتمكن من النتقال من أحد جانبي اللوحة إلى الجانب الآخر.  ·

يُرجــى مالحظــة أن توقيتــات كل قســم مــن أقســام خطــة الــدرس تتســم بالمرونــة، فينبغــي تعديلهــا 
حســب احتياجات الطالب.
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