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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )2(: ال تكسر السلسلة

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: اللغة العربية، والعلوم، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )اللغة العربية(: وّجه الطلبة إلى قراءة نّص المقال قراءة صامتة، ثم اطلب إليهم تحديد  ■
األفكار الرئيسة التي سيتطرقون إليها في الرّد على ورقة جانبية، مع التركيز على األفكار الفرعية

 الواردة فيه، ثم وّجههم إلى صياغة رسالة الشكر والتهنئة بلغة سليمة معبرة ذات عالقة قوية بالموضوع
 الذي قرؤوه، بعد أن تذّكرهم بخطوات كتابة الرسالة.

التحقق من الفهم: 

اطرح أسئلة على الطلبة، مثل: ما نوع المشكالت التي يواجهها البحر األحمر في رأيكم؟ وما الذي فعله هؤالء األشخاص للمساعدة؟ 
فكروا في األمر وتحدثوا إلى زمالئكم.

النشاط الثاني )العلوم(: وجه الطلبة إلى استخدام سلسلة غذائية لبناء هرم األعداد، ثم لعب لعبة إلنشاء هرم أعداد. ذكر الطلبة بالتزام  ■
قواعد اللعبة.

التحقق من الفهم: 

ارسم سلسلة غذائية بسيطة واسأل الطلبة عما يحدث إذا اختفت المنتجات أو المستهلكات األولى.
في نشاط العلوم الثاني، ذّكر الطلبة بكيفية حساب الطاقة المتدفقة في السلسلة الغذائية.

التحقق من الفهم: 

ذّكر الطلبة بما يحدث في الطاقة عبر المستويات الغذائية في السلسلة الغذائية، واطلب إليهم تحديد مقدار تناقصها في كل مستوى غذائي.

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةالعلوماللغة العربية

نتاجات التعلم:

ا وظيفيّاًا )تهنئة( كتابة صحيحة بعد قراءته مقاالاً بفهم واستيعاب. اللغة العربية: يكتب موضوعاً

العلوم: يصف أثر التلوث في السالسل الغذائية المختلفة وكيفية حساب مستويات الطاقة في هرم الطاقة.

اللغة اإلنجليزية: يقرأ الكلمات ويستعملها في جمل متناقضة المعنى كتابيّاًا وشفويّاًا.

الرياضيات: يكتب األعداد بالصورة األسيّة ويحل مسائل على قوانين األسس.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية: تمييز األفكار الرئيسة في ما يقرأ، والكتابة باستخدام اللغة المناسبة للتعبير عن المشاعر، واستخدام عالمات الترقيم. 	 

العلوم: تعزيز التعلم السابق عن الحيوانات، والنباتات، والعالقات الغذائية بين الكائنات الحية، وحساب تدفق الطاقة خالل سلسلة غذائية 	 
أو هرم بيئي .

ا في الجمل.	  اللغة اإلنجليزية: قراءة معاني الكلمات وفهمها، وتوظيفها توظيفاًا صحيحاً

الرياضيات: معرفة األعداد الصحيحة الموجبة، وقوانين األسس، وتحليل األعداد إلى عواملها األولية.	 
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النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: أرشد الطلبة إلى الهدف من النشاط وهو كتابة جمل متناقضة. وّجه الطلبة إلى قراءة الكلمات وتوظيفها  ■
في جمل عن البحر األحمر. شجع الطلبة على مشاركة أُسرهم في أثناء كتابتهم الجمل.

للزيارة"، و"توجد مواد  الطلبة: "البحر األحمر مكان جميل  باللغة اإلنجليزية واقرأهما على مسامع  الفهم: جهّز جملتين  التحقق من 
بالستيكية في مياه البحر األحمر"، اسأل الطلبة: أي الجملتين تشير إلى أمر جيد، وأيهما تشير إلى أمر سيّئ؟ 

 

 النشاط الرابع )الرياضيات(: ذّكر الطلبة بخصائص األعداد الحقيقية، واألسس وقواعدها، وكيفية كتابة أعداد حقيقية بالصورة األسية.  ■
وضح للطلبة أنه سيتعين عليهم توظيف  قوانين األسس في حل مسائل حياتية.

أربعة  بعد  البكتيريا  ما عدد  مرة.  خليتين كل  إلى  باالنقسام  يتكاثر  البكتيريا،  أنواع  نوع من  اآلتي:  السؤال  اطرح  الفهم:  التحقق من 
ا تحتاج حتى يصبح عدد الخاليا 64 خلية؟ انقسامات؟ كم انقساماً

النشاط، وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق  المطلوب في  أفراد األسرة، وفق  العمل مع زمالئهم أو أحد  إلى  الطلبة  - حفّز 
ا إحضارهم أوراق األنشطة الخاصة بهم إلى المدرسة. المختلفة التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة، مؤكداً

- وّجه الطلبة إلى تلوين الوجوه التعبيرية الموجودة في أوراقهم عند انتهائهم؛ لتعرف رأيهم عن أدائهم األنشطة التعليمية.

-  وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم معلومات شائقة عّما تعلموه، أو سؤالهم عما يودون معرفته، بكتابة ذلك تحت عنوان: "أريد 
إخبار معلمي أو سؤاله عن".

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 اللغة العربية: اقرأ الرسالة المكتوبة لتهنئة الشخص أو األشخاص الذين شاركوا في حملة تنظيف شاطئ خليج العقبة في البحر . 1
األحمر. وّجه الطلبة إلى ضرورة استخدامهم عبارات المديح والشكر عند كتابة الرسالة؛ ليشعروا القارئ بالسعادة، ووّجههم إلى 

المصادر المناسبة التي ستساعدهم على البحث عن مشكلة الشعاب المرجانية في خليج العقبة.

معلمو العلوم: اسأل الطلبة: لماذا يسبب التلوث مشكلة في أعلى الهرم؟ وّجه الطلبة إلى تقديم شرح عن كيفية حساب الطاقة في كل . 2
مستوى.

معلمو اللغة اإلنجليزية: وّجه الطلبة إلى كتابة جملتين مختلفتين متناقضتين عن البحر األحمر ثم قراءتهما.. 3

معلمو الرياضيات: وّجه الطلبة إلى مقارنة الخطوات التي اتبعوها في حل المسائل وتوظيف قوانين األسس. وّجه الطلبة إلى حل . 4
المسائل بطرائق بديلة بعد تعلم قوانين األسس.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يواجه الطالب تحّدياًا يتمثل في صياغة األفكار التي تعبّر عن رأيه في هذا الموضوع، ولتجاوز هذا التحدي، وّجه . 1
الطالب إلى البحث عن كلمات ومفردات تشبه الكلمات الواردة في نص المقال، ومن ثَّم، صياغة جمل مشابهة للجمل الواردة في 

المقال.

العلوم: قد يخلط الطالب بين هرمي األعداد والطاقة. هرم األعداد يُظهر عدد الكائنات الحية في كل مستوى، وغالباًا ما يكون عدد . 2
ا. أما في هرم الطاقة، فتنخفض مستويات الطاقة  الكائنات أسفل الهرم أكبر مما هو عليه في أعاله، وفيه تكون الحيوانات أكبر حجماً

)غالباًا بنسبة 10٪ تقريباًا( مع الصعود من مستوى غذائي إلى المستوى الغذائي الذي يليه.

اللغة اإلنجليزية: قد يواجه الطالب صعوبة في بناء الجمل إذا كان ال يعرف معاني الكلمات المعطاة.. 3

الرياضيات: قد يواجه الطالب صعوبة في عملية ضرب األعداد بالصورة األسية إذا كان غير متمكن من: معرفة األعداد األولية، . 4
والتحليل إلى العوامل األولية، وقوانين األسس. 
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