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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )1(: َأنقذوا بحرنا!

تعريف النشاط:
ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة، )QR Code( وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أّن هذا النشاط مرتبط  بأربعة مباحث هي: العلوم، واللغة العربية، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية.

النشاط األول )العلوم(: اطلب إلى الطلبة تصنيف الكائنات الحية بحسب مستوياتها في السالسل الغذائية. ■
 ورسم سالسل غذائية من شبكة غذائية للكائنات الحية في البحر األحمر.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة:

 بم تبدأ السلسلة الغذائية؟ ما المستويات التي تلي المنتجات؟ طبق إستراتيجية )فّكر، ناقش، شارك(. 

هذه  وزع  ثم  ثنائية،  مجموعات  الطلبة  قّسم  ثم  ثالث(،  مستهلِك  ثان،  مستهلِك  أول،  مستهلِك  )منتجات،  عليها:  مكتوبًا  بطاقات  جهز 
البطاقات على المجموعات واطلب إلى كل مجموعة تكوين سلسلة غذائية.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: شجع الطلبة على قراءة بعض الحقائق عن البحر األحمر قراءة صامتة طالبًا إليهم التركيز على عدد  ■
الكائنات الحية التي تعيش هناك. ناقش الطلبة بعد القراءة في المشكالت التي يتعرض لها البحر األحمر بسبب التلوث. حفز الطلبة إلى 
تقديم مقترحات تساعد على حل المشكالت، وحفِّْزهم إلى تأمل األفكار الواردة فيه. حدد دقيقتين لكل طالب لتحضير األفكار وتقديم 
الحلول التي يقترحونها؛ لمواجهة هذه المشكالت التي سيتحدثون عنها. وّجه الطلبة إلى أنه من الجيد استعمال ورقة مالحظات صغيرة 

تساعدهم على تذكر األفكار التي سيتحدثون عنها.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة أْن يربط كلٌّ منهم الحل الذي يقترحه بالسبب؛ للتأّكد من إدراكهم التسلسل المنطقّي في حديثهم، وربط 
السبب بالنتيجة، ثم قّسم الطلبة مجموعات ثنائية ليتشاركوا في تبادل األفكار والحلول الناجعة؛ لمواجهة المشكالت التي يعانيها البحر 

األحمر.

التاريخ:اللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يحدد  سالسل غذائية متعددة من شبكات غذائية في مجتمع حيوي موضًحا باألسهم اتجاه انتقال الطاقة فيها، مصنِّفًا الكائنات الحية 
بحسب مستوياتها في سالسل غذائية. 

اللغة العربية: يتحّدث باللغة العربية ضمن وقت محدد )٣-٤( دقائق عن مشكلة تلوث البحر األحمر، مستعينًا بالحقائق واألدلة الُمعطاة.

الرياضيات: يصنف األعداد إلى: أعداد طبيعية، وأعداد صحيحة، وأعداد نسبية، وأعداد غير نسبية، وأعداد حقيقية.

ًرا الكلمات الجديدة الواردة في النص. اللغة اإلنجليزية: يلخص  كتابيًّا الحقائق والمعلومات الواردة في نّص عن البحر األحمر؛ مفسِّ

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

العلوم: تصنيف الكائنات الحية والعالقات الغذائية البسيطة.	 

اللغة العربية: القراءة بطالقة واستيعاب، وفهم النص، والتحدث بنبرة صوت مناسبة عن مسألة ما بلغة سليمة مستخدًما جماًل مترابطة. 	 

الرياضيات: معرفة الطلبة بمجموعات األعداد: الطبيعية، والصحيحة، والنسبية.	 

اللغة اإلنجليزية: استعمال السياق لفهم الكلمات الجديدة، ورصد األفكار الرئيسة بغية التلخيص الكتابي.	 
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 النشاط الثالث )الرياضيات(: اطلب إلى الطلبة ذكر مثال على كل من: عدد طبيعي، عدد صحيح، عدد نسبي، عدد غير نسبي. شجعهم  ■
على تصنيف الجذور مثل: )الجذر التربيعي لمربع كامل، والجذر التربيعي لمربع غير كامل(، وتصنيف األعداد العشرية غير المنتهية 

.)Ven /وغير الدورية في مجموعة جديدة اسمها األعداد غير النسبية، ثم وّجههم إلى إعداد الملصق الخاص بأشكاِل )فِْن

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: صنف األعداد اآلتية إلى أعداد نسبية وأعداد غير نسبية:

الكلمات. شجع  ■ لتخمين معاني  السياق  البحر األحمر واستعمال  النص عن  إلى قراءة  الطلبة  )اللغة اإلنجليزية(: وّجه  الرابع  النشاط 
الطلبة على الرجوع إلى النص باللغة العربية إذا وجدوا صعوبة في النص باإلنجليزية. شجع الطلبة على انتقاء أهم الحقائق في النص 

وتلخيصها كتابيًّا باللغة اإلنجليزية.

المثال اآلتي: "تسبح  الفهم: اسأل الطلبة: كيف يمكننا استعمال السياق لمساعدتنا على فهم معنى كلمة ال نعرفها؟ اكتب  التحقق من   
األسماك في البحر". إذا كنا ال نعرف كلمة "تسبح"، فكيف يمكننا اكتشافها من الكلمات األخرى؟

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
ــ  اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم .

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو العلوم: قيِّم السالسل الغذائية التي رسمها الطلبة، واطلب إليهم ذكر ثالثة أمثلة على سلسلة غذائية تنتهي بالدلفين، وثالثة . 1
أخرى تنتهي باألخطبوط. اسأل الطلبة:  كيف يؤثر التلوث في السلسلة الغذائية؟

معلمو اللغة العربية: استمع إلى حديث الطالب وراقب اللغة التي يتحدث بها، وترابط الجمل، ودقة األفكار، واالنتقال المنطقي من . 2
الفكرة األساسية للموضوع، ويمكنك أن تطرح بعض  فكرة إلى أخرى، ومراعاة النظر إلى المستمعين، وأال يخرج الحديث عن 

األسئلة على األفكارالتي يقولها الطالب؛ لكي تتأكد من فهمه ما يقوله.

معلمو الرياضيات: اسأل الطلبة عن سبب تصنيف كل عدد وما إذا كان العدد نفسه ينتمي إلى أكثر من مجموعة واحدة من األعداد.. 3

معلمو اللغة اإلنجليزية: اطلب إلى كل طالب تحديد كلمتين لم يكن يعرف معنييهما وكيف توصل إليهما. وّجه كل طالب إلى اختيار . 4
حقيقة واحدة يعتقد أنها أكثر أهمية من ملخصه.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

ا؛ لذلك يجب توجيه . 1 العلوم: قد يرسم بعض الطلبة اتجاه األسهم في السلسلة الغذائية خطأ. يمكن أن تبدو شبكات الغذاء متداخلة جّدً
األسهم بدقة.

اللغة العربية: قد يجد طالب صعوبة في التحدث لمدة )٣-٤( دقائق كاملة، مع إبقاء حديثه مناسبًا من دون تكرار ووقفات طويلة، . 2
إنتاج الفكرة الواحدة بأكثر من كلمة، أو أن يعيد طرح  ويمكن أن يتكلم بأفكار ليس لها عالقة بالموضوع المطروح، أو أن يعيد 
أفكار غيره من دون أن يظهر رأيه الخاص؛ لذا اطلب إلى أحدهم الحديث عن فكرة معينة، ويكملها آخر، وأعطهم بعض المفردات 

والمصطلحات الُمعينة لهم على تقديم أفكارهم.

الرياضيات: قد يصنف الطالب األعداد الطبيعية واألعداد الصحيحة في فئة واحدة، وقد يخطئ بعض الطلبة في تصنيف األعداد . 3
إلى أعداد نسبية وأعداد غير نسبية، لذا؛ عالج ذلك بتعريف كل مجموعة وما يميزها من األخرى، وردد على مسامعهم تصنيفها 
)السمعي،  المختلفة  التعلم  أنماط  تحفز  وبذلك  الملصق بصورة صحيحة؛  إعدادهم  وتأكد من  أكثر من مرة،  بينها  التي  والعالقات 

والبصري، والحركّي(. علّق الملصق األجمل في غرفة الصف تعزيًزا وتشجيًعا لهم.

اللغة اإلنجليزية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في استعمال السياق لمعرفة المعنى إذا كان هناك كلمات كثيرة غير معروفة، لذا؛ . 4
اسمح لهم باستعمال القاموس الميّسر لديهم. قْد ال يراعي الطالب الكم بين النص األصلي وتلخيص النص الذي عادةً يجب أاّل يتجاوز 

نصف عدد  األسطر في النص األصلي.

2

                                27-             8.5             2           8.5٤712685٣٤...        5   ٤ 5 ٣
٣
1


