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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )3(: ثروات معدنية حولنا  

التّعريف بالنّشاط:
 ،)QR Code( ـ اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة

  وحدد مكان تنفيذ األنشطة.
- وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية،

   والعلوم، والرياضيات.

النشاط األول )اللغة العربية(: اطلب إلى الطلبة قراءة النص عن زيارة أحمد مصنع تدوير الفلزات المستخلصة من المعادن في ألمانيا  ■
قراءة جيدة، ووّجههم إلى تحديد الموضوع الرئيس الذي دارت حوله هذه الزيارة، وذكرهم بمفهوم الضد في اللغة، ووّجههم إلى مراجعة 
مفردات النص؛ الستخراج كلمات ضد الكلمات المعطاة، وذكرهم أنه بإمكانهم أن يستدلوا على معاني بعض المفردات من سياق النص، 
ووّجههم إلى مصادر المعرفة التي تمكنهم من التوسع في موضوع تدوير الفلزات المستخلصة من المعادن في األردن، ووضح لهم 
طبيعة نشاط التحدث التي تتطلب مشاركة زميلين، بحيث يتقمُص أحدهما دور الصحفي، واآلخر دور مسؤول في وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية. وذكر الطلبة بمعايير التحدث، مثل: وضوح الصوت، والتنغيم المناسب، واللغة السليمة، وتوظيف لغة الجسم، وغيرها. 

التحقق مَن الفهم: اطلع على إجابات الطلبة حول الموضوع الرئيس، وناقشهم فيها، ثم استمع إلى حواراتهم مع زمالئهم، وتأكد من 
استيفائهم شروط الحوار المطلوبة ومعاييره. 

اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط ومستلزماته، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

المرادفات  ■ إيجاد  على  وساعدهم  جيدة،  قراءة  النحاس  مملكة  التقرير عن  قراءة  الطلبة  إلى  اطلب  اإلنجليزية(:  )اللغة  الثاني  النشاط 
المناسبة الستبدال الكلمات. وّضح للطلبة أن عليهم إعادة كتابة الفقرة بكلماتهم الخاصة دون تغيير معنى النص األصلي، خاصةً إذا كانت 

مصطلحات تقنية أو علمية. ولتحقيق ذلك عليهم  اتباع الخطوات اآلتية:
1. قراءة النص وتمييز العبارات المهمة  أو رسم خط تحتها  أو تدوينها.

2. البحث عن مرادفات للكلمات أو العبارات؛ الستخدامها بداًل من تلك التي تم تمييزها. 
3. أعد كتابة النص األصلي، سطًرا بسطر بتبسيط القواعد والمفردات، وتبسيط الجمل المركبة؛ لجعل النص الجديد أسهل فهًما.

التحقق من الفهم: اطلع على نماذج عشوائية لتقارير الطلبة المكتوبة، وناقشهم فيها. اطلب إليهم التحقق من كتاباتهم بمقارنتها 

بالنص األصلي. ووّضح لهم أنه عند إعادة كتابة النص قد يكون أقصر، لكن يجب أن يتضمن التفاصيل الضرورية كلها.

التاريخ:الّرياضّياتالعلوم الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية 

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية: يحدد الفكرةَ الرئيسةَ في نص قرأه، مستخرًجا مَن النص كلماٍت ضد كلماٍت محددٍة.	 
           يجري لقاًء صحفيًّا مَع زميله مدةَ دقيقتين إلى ثالث دقائق.

اللغة اإلنجليزية: يقرأ تقريًرا عن مملكة النحاس باللغة اإلنجليزية، ويعيد كتابته بكلماته الخاصة مستعماًل المرادفات.	 
العلوم: يكتب مقترحاته للحفاظ على استدامة الموارد المعدنية وحمايتها مَن االستنزاف. 	 
الرياضيات: يرتب األعداد النسبية. يجري عملية الجمع على األعداد النسبية.	 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: مهارة القراءة االستيعابية، مهارة تحديد المعنى للمفردة من السياق الذي وجدت فيه، مهارة التحدث وفق معايير التحدث.	 
اللغة اإلنجليزية: مهارة إيجاد المرادفات. مهارة كتابة الجمل البسيطة والجمل المركبة.	 
العلوم: مفهوم المعدن، ومورد غير متجدد. 	 
الرياضيات: مقارنة الكسور، واألعداد الكسرية، والكسور العشرية، وترتيبها. وإجراء عمليات الجمع والطرح عليها.	 
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النشاط الثالث )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة الجدول ودراسته، ثم إجابة األسئلة التي تليه. ■
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ماذا نعني بمورد غير متجدد؟ ما المقصود باستدامة الموارد المعدنية؟ استمع إلجابات الطلبة وناقشهم فيها، 

قّسم الطلبة مجموعات ثنائية لتطبيق إستراتيجية )فكر، ناقش، شارك(، ثم اطلب إليهم المشاركة في األفكار المطروحة بعد ذلك.

النشاط الرابع )الرياضيات(: اطلب إلى الطلبة العمل في مجموعات ثنائية لترتيب أعداٍد نسبية من صيغ مختلفة. اطلب إلى الطلبة جمع  ■
األعداد النسبية، ثم وضح لهم المهمة التي سينفذونها في المنزل. اسأل الطلبة عن المواد واألدوات التي يستعملونها في الحياة اليومية، 
المصنوعة من األلمنيوم والنحاس والحديد، اجعلهم يحددون الكميات التي يمكنهم جمعها بعد عدم صالحية استعمالها، وتحديد سعر بيعها 
حسب الجدول. )على سبيل المثال، يمكن للطلبة جمع 2 كيلوغرام من علب العصير الفارغة المصنوعة من األلمنيوم خالل األسبوع، 

و بيعها بـ 2.54 دينار(.  

التحقق من الفهم: ناقش الطلبة في طرائق الحل المختلفة لترتيب األعداد. تأكد من تحويل الطلبة األعداد النسبية إلى الصيغة نفسها عند 
إجراء عملية الجمع، ناقش الطلبة في هذه الفكرة. تأكد من فهم الطلبة تعليمات المهمة، وكيفية جمع 6 دنانير على األكثر من بيع األدوات 

بطرائق مختلفة.
 - حفز الطلبة إلى العمل مع زميل، أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في النشاط. وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق المختلفة 

التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة.
- ذكرهم بتلوين الوجوه التعبيرية على الورقة عند انتهائهم؛ لتعرف آراءهم في أدائهم األنشطة التعليمية.

- وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم عن األمور الرائعة التي تعلموها في أثناء عملهم في النشاط، أو سؤالهم عما يودون معرفته، 
بكتابة ذلك في المربع الموجود أسفل الورقة بعنوان )أريد إخبار معلمي، أو سؤاله عن(. 

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
- اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلّقة بنتاجات التعلم.

- يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلمو اللغة العربية: االطالع على إجابات الطلبة الخاصة بالمهمتين األولى والثانية، وتصويب أخطائهم مع بيان السبب، واالستماع . 1

إلى حوارات الطلبة، وتقديم التوجيهات لهم بناء على معايير مهارة التحدث.
معلمو اللغة اإلنجليزية: إعطاء تغذية راجعة بعد أن يعرض الطلبة تقاريرهم على زمالئهم. وتقديم توجيهات لهم حول الطرائق التي . 2

استعملوها في إعادة كتابة النص.
معلمو العلوم: االستماع ألفكار الطلبة حول طرائق المحافظة على الموارد المعدنية من االستنزاف ومناقشتهم.. 3
معلمو الرياضيات: االطالع على إجابات الطلبة لترتيب األسعار تنازليًّا، ومناقشتهم في الطرائق التي اتبعوها عند تحويل األعداد . 4

النسبية إلى الصيغة نفسها، مع تبرير اختياراتهم. استقبال إجابات عدة من الطلبة عن الجزء الثاني مع التركيز على خطوات الحل، 
وكيفية جمع مبلغ 6 دنانير على األكثر من بيع األدوات. ناقش الطلبة في إمكانية جمع األدوات، وتنفيذ هذه الفكرة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: يخلط بعض الطبة األفكار الرئيسة باألفكار الفرعية، ويعتري بعضهم االرتباك والخجل في أثناء التحدث، ويخفق . 1

بعضهم في الحصول على أفكار تفي بتغطية مدة التحدث، كما يخفق بعضهم في تنظيم أفكاره وعرضها بسالسة، وفي مراعاة بعض 
معايير التحدث؛ لذا راجعهم في كيفية التفريق بين الفكرة الرئيسة والفرعية، واطلب إليهم كتابة األفكار الرئيسة متسلسةً على ورقة 

جانبية؛ لالستعانة بها في أثناء التحدث، وذكرهم دوًما بزمن التحدث، معزًزا قدراتهم؛ لتشجيعهم وكسر حاجز القلق لديهم.
اللغة اإلنجليزية: يجد بعض الطلبة صعوبة في الكتابة واستعمال التراكيب اللغوية المناسبة، وفي إيجاد كلمات مترادفة؛ لذا قدم لهم . 2

أمثلة عديدة حول نماذج من الكتابة المطلوبة. شجعهم على الكتابة باستمرار.
العلوم: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين مفهومي )المعدن، والفلز(. ذّكرهم بمفهوم الفلز وتوضيح الفرق بينه وبين . 3

فِن  نموذج  استخدام  الطلبة  إلى  المتجددة. اطلب  الطبيعية غير  المتجددة، والموارد  الطبيعية  الموارد  إلى مفهومي  المعدن، إضافة 
)Venn( للمقارنة بين مفهومي الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، من حيث مصادرهما، والمدة الزمنية التي يحتاج إليها 

كل منهما ليتجدد.
الرياضيات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في التعامل مع األعداد النسبية ذوات الصيغ المختلفة، وقد يخطئون عند المقارنة بين . 4

األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية، فيفترض أن الكسر غير الفعلي أقل من العدد الكسري. وقد يجد بعض الطلبة صعوبة كذلك
م لهم مزيًدا من األمثلة. 2           في جمع عدة أعداد نسبية؛ لذا قدِّ


