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 مخرجات التعلم الوصف الورشة

 وصالت وروابط

 

 آالتاألطفال صمم ويصنع ي  

ويشاهدوا أجزاءها وهي  ،ميكانيكية

 تتحرك. 

  تعتمد على الروافع  آلةيصنع الطفل

 والمرابط.

 البسيطة  التيربط الطفل بين اآل

المعقدة في  التواستخداماتها في تصنيع اآل

 حياته.

 .العمل في مجموعات 

يصنع األطفال سيارات من مواد  ورشة السيارات 

مختلفة تعتمد بحركاتها على العديد 

) قوى الجاذبية ثم قوة  من القوى

، ويختبرها في العديد دفع البالون(

من تحديات السرعة والمتانة 

 والثبات.

  يصنع الطفل سيارة تتحرك بقوى الجاذبية

 ثم قوة دفع البالون.

  يستنتج الطفل العالقة بين سرعة السيارة

 وبين تصميمهاوثباتها على الطريق 

 البالون. فوهةووزنها وكيفية وضع 

  يذكر الطفل القوى التي تؤثر على حركة

 السيارات في الطرقات. 

يصمم ويشكل األطفال أشكال  المجسمات المتوازنة

متوازنة فوق بعضها البعض من 

صنع مواد مختلفة، ثم يقومون ب

 .دمى تتوازن إينما وضعت

 .يذكر الطفل سبب توازن األشياء 

  يصبح الطفل قادر على صنع دمية بأي

 األماكن. جميعشكل كان، تتوازن في 

  يربط الطفل بين طريقة وضع المواد فوق

مركز الثقل  موقع  بعضها البعض وبين

 لكل مادة.

 .العمل في مجموعات 

األطفال متاهات  يصمم ويركب متاهات الكرات

يقوموا بتجريبها ثم خشبية كبيرة، 

، وإجراء التعديالت المختلفة عليها

ثم يصنعون متاهات كرتونية 

  خاصة بكل طفل.

  متاهة خاصة به لتنمية  الطفليصمم

 مهارات التصميم والتصنيع.

 البسيطة التي استخدمها  التيذكر الطفل اآل

 .في صناعة المتاهات

 .العمل في مجموعات 

 المذهلةالدارات الكهربائية 

 

 

 

 

دارات كهربائيــة  األطفال يركب 

باســتخدام مــواد مختلفــة مــن 

الــدرات الكهربائيــة ثــم ح ألــوا

دارات إمــا بالحياكــة  يصنعون

باســتعمال خيــوط موصلــة أو 

بالــورق باســتعمال الصــق 

 .موصــل للكهرباء

  مكونات الدارة الكهربائية  الطفليتعلم

 .)البطارية والمقاومة واألسالك والمفتاح(

  يصنع الطالب دارات كهربائية غير تقليدية

من ورق موصل أو بالحياكة وخيط 

 .موصلة

 العمل في مجموعات 
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 دارات كهربائية  األطفالي وصل  راقصة آالت

ترقص وترسم  آالتلصناعة 

بواسطة االهتزازات الناتجة عن 

ك الكهربائي.  تدوير المحر ِّ

 

  يصنع الطفل آالت تهتز من حركة

 المحركات الكهربائية.

  يدرك الطالب سبب اختالف اهتزازات

ته والقطعة المثبَّتة  المحرك بناًء على قو 

 عليه )العزم الدوراني(.

الهندسة  -فك وتركيب األلعاب

 العكسية

 

ألعــاب إلكترونيــة  ألطفالايفك 

ويكتشفوا مــا فــي داخلهــا مــن 

أجــزاء، ومــن ثــم يبتكــرون 

جديــدة  اِّْختِّراعاتويصنعــون 

مــن األجــزاء التــي أخرجوهــا 

 مــن الدمــى التــي تم تفكيكهــا.

 يعدد الطالب مكونات الدارة الكهربائية. 

 لهدف  يعيد الطالب توظيف الدمى وأجزائها

 .جديد ومنتج مبتكر

 العمل في مجموعات. 

القوى وردود  اِْختِراعات

 االفعال

يصمموا ويصنعوا ويركبوا 

 من مواد مختلفة آالتاألطفال 

ترتبط ببعضها البعض ليشكلوا في 

حرك بعضها ت   اِّْختِّراعاتالنهاية 

 البعض.

  تتركب  اِّْختِّراعاتجزء من يصنع الطفل

 التمع بعضها البعض النشاء سلسلة واآل

 المرتبطة مع بعضها البعض.

   الطفل مفاهيم الدارات الكهربائية  طبقي

 ومفاهيم القوى باختراعه؟

  العمل في مجموعات. 

 


