
البطاطا المقليّةتجربة 



:  سنتعرف في هذه التجربة على

 الغذائية للبطاطاالقيمة.

 الغذائية التي تمر بها البطاطا أثناء قَْليِهاالتغييرات.

 مشاهدة، افتراض فرضيات، : البحث العلمي مهارات ممارسة

تابة مقارنة، اجراء قياس، استنتاج استنتاجات، اعطاء تفسيرات ك

.اّدعاء



البطاطا

ينتمي نبات البطاطا لعائلة الباذنجانيات.

 لإلنسانغذاء الساق الثخين الخازن للغذاء يستعمل.

 سنة اعتبرت درنات البطاطا غذاًء 8000منذ اكثر من

.اساسياً لدى الهنود في امريكا الجنوبية

 نداأصبحت البطاطا الزراعة الرئيسية في ايرل1650سنة.

 مواد صلبة% 23ماء و% 77علىدرنة البطاطا تحتوي.

نك ز،نشا، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد : المواد الصلبة هي

.وألياف



نقارن بين البطاطا النيئة والمقلية



ومقارنةمشاهدة 

، ( مقلية) ، بطاطا جاهزة(غير مقلي) شرائح بطاطا للقلي:أدوات ومواد

.صحن

ميّزوا صفاتها وسجلوها في الجدول ،تمعنوا فيها 

بطاطا غير مقليةبطاطا مقليةالصفة

اللون

الملمس

الطعم

الرائحة

الصالبة

اخرىاتصف



:أسئلة

 طاطا والب(غير المقلية)قارنوا بين البطاطا النيّئة

ما هي أوجه الشبه وما هي أوجه االختالف؟: المقلية

ماذا تستنتجون من المقارنة؟

ملية ما هي التغييرات التي تمر فيها البطاطا أثناء ع

القلي؟

 أسئلة راودتكم أثناء المشاهدة؟أي



تفكيرلحظة 

 رق طهي بطغير محبذة ومفضل أكلها هالكنالمقلية لذيذة جداً البطاطا

.مختلفة كالسلق

 والرائحةاللون، الصالبة، الملمس، الطعم خالل المشاهدة وجدنا أن

هل حدث للبطاطا تغييرات أخرى؟. تغيّرت بعد القلي



ربما حدثت تغييرات في كمية المواد الموجودة في البطاطا.

ربما حدث تغيير في تركيب المواد.

هيّا نفحص.



التجربة
 الثاللثالقسم:

سؤال البحث:

 في البطاطا؟كمية المواد على عملية القلي تؤثر كيف

وقد غاز أو م، بطاطا، زيت للقلي،  مقلى، موقد سّكين : ادوات ومواد

كهربائي، ملعقة، صحن ، ورق المتصاص الزيت، ميزان، وسائل

.وقاية



لى بعد الطالب عفقط، يجلس بواسطة المعلم تُجرى التجربة : مالحظة

.من مصدر النار



التجربة

قلي؟ اذا هل كمية المواد الموجودة في البطاطا تتغيّر بعد ال: افترضوا

تزيد الكمية؟تقل الكمية؟ هل ما هو التغيير؟ هل نعم، كان 

على ماذا اعتمدتم بفرضيتكم؟

 لفحص الفرضيةخططوا تجربة.

 على االقلالمعلم، مرتين راقبوا التجربة التي يقوم بها.

لماذا حسب رأيكم يجب القيام بالتجربة مرتين على االقل؟

 من التجربتين في الجدولنظموا النتائج.

 لجدولوأكملوا في ا( قبل وبعد القلي)احسبوا الفرق في كمية المواد.


 من المهم أن نعرف ان قياس كمية المادة يتم بواسطة الميزان
.الكيلوغرام والطنالغرام،  وبوحدات 








.تأملوا النتائج في الجدول واستنتجوا استنتاجاتكم

هل أكدتم فرضيتكم أم ضحدتموها؟
نتائج التجربة ؟أي اسئلة إضافية خطرت ببالكم بعد 

النتائجلجمع جدول 

كمية المادة بالغرامات قبل القياسات
القلي

كمية المادة 
يبالغرامات بعد القل

ادة الفرق في كمية الم
بالغرامات



مناقشة

 ادة قلت كمية أية م: تفسيرات ممكنة لنتائج التجربةاقترحوا

.في البطاطا ؟ فّسروا

أية معلومات تحتاجون لإلجابة على هذا السؤال؟

 سئلة وأجيبوا عن اال" البطاطا" استعينوا بقطعة المعلومات

:التالية

ماذا حدث للماء الذي كان في البطاطا حسب رأيكم؟

غليان ودرجة درجة مئويّة 173الزيت درجة غليان : رمز

.مئويّةدرجة 100الماء 



مناقشة

خرت اذا افترضنا أن كمية الماء التي كانت في البطاطا تب

مواد كم يجب أن تكون كمية الجداً،  بسبب الحرارة العالية 

لومات من التي بقيت في البطاطا بعد القلي؟ استعينوا بالمع

.قطعة المعلومات واحسبوا كمية المواد

هل نتيجة الحساب كانت مشابهة لنتيجة القياس؟

 فرق؟ مّم حسب رأيكم نتج هذا الال، افترضوا اذا كان الجواب

عملية ماذا يحدث لتركيب المواد في البطاطا أثناء: افترضوا

القلي؟

على ماذا اعتمدتم في فرضيتكم؟



كتابة اّدعاء

 طاطا عليهم التقليل من أكل الباّدعاء، لماذا بواسطة فسروا

؟المقليّة

تفسير+ قول = أّدعاء 

 يجب التقليل من أكل البطاطا المقلية: القول.

التفسير :_________________________

االدعاء:__________________________

___________________________



مناقشة

 البطاطا غذاء صحي ولذيذ ويحوي عناصر مهمة لبناء جسمنا

.وتطوره

هيا نقترح طرقا ووصفات صحية لطهي البطاطا.



شاركونا الوصفات ألطباق بطاطا صحية


