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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
النشاط )3(: الفن في حياتنا 

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: العلوم، واللغة العربية، واللغة 

  اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(: اطلب إلى الطلبة تأمل عبارة: "الفن حقيقة ممتدة من بداية الحياة إلى نهايتها "، ثم وّجه الطلبة إلى مالحظة تباين  ■
األلوان على سطح الكرة األرضية. شجع الطلبة على بناء معرض افتراضي يحتوي مجموعة من اللوحات الفنية التي تحاكي المناطق 
البيئية المختلفة، ساعده على البحث في أطلس العالم أو استعمال برمجية google earth؛ للبحث عن خصائص المناطق البيئية الباردة 

والعشبية، وأنواع الكائنات الحية التي تعيش فيها. وّجه الطلبة إلى التفكير في إجابات األسئلة عن التكيف في المناطق البيئية. 

التحقق مَن الفهم: قّسم الطلبة مجموعات ثنائية، ثم وزع عليهم بطاقة مكتوبًا عليها السؤال اآلتي: )قارن بين المناطق البيئية العشبية  ■
والباردة من حيث: خصائص المناخ في المنطقة، والكائنات الحية التي تعيش في كل منهما(. اطلب إلى الطلبة مناقشة السؤال وإجابته 

ثم عرض اإلجابات.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: وّجه الطلبة إلى أهمية المناطق البيئية في العالم، وناقشهم في جمال اللوحة التي شكلتها الطبيعة، واطلب  ■
إليهم أن يتخيلوا هذه اللوحة ويتحدثوا عنها مستعينين بنشاط العلوم، وحدد لهم المعايير الخاصة بسالمة اللغة التي يجب التزامها عند 
التحدث وإلقاء كلمة أمام الجمهور، واسألهم عن بعض المشكالت البيئية، واعرض عليهم ظاهرة النفايات اإللكترونية، واطلب إليهم 
العودة إلى المصادر المختلفة للقراءة عن هذه الظاهرة. وّضح لهم أهمية وسائل التواصل االجتماعي في التعبيرعن الرأي في قضية أو 

ظاهرة ما، واطلب إليهم التركيز على جانبين مختلفين للفكرة: سلبي وإيجابي، مع دعم اآلراء باألدلة المختلفة.  

التحقق مَن الفهم:  تأكد من التزام الطلبة المعايير الخاصة بسالمة اللغة في أثناء إلقائهم كلمة الحفل، وقدرتهم على التحّدث أمام الجمهور، 
وكتابة منشور على إحدى وسائل التواصل االجتماعي عن ظاهرة النفايات اإللكترونية، وناقشهم في هذا المنشور مفرقين بين الجانبين: 

السلبي واإليجابي لهذه الظاهرة مع األدلة. 

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية العلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يتعرف خصائص المناطق البيئية المختلفة )المناطق الباردة و المناطق العشبية(.	 
اللغة العربية: يوظّف في تحدثه باللغة العربية ما اكتسبه من مفردات وقواعد وتطبيقات لغوية، متناواًل فكرة أو ظاهرة، مفرقًا بين جانبين	 

                     مختلفين في مضامين ما سمعه في وسائل اإلعالم.
اللغة اإلنجليزية: يكتب فقرة قصيرة باللغة اإلنجليزية مستعماًل أدوات الربط استعمااًل صحيًحا.  	 
الرياضيات:  يحّول األعداد من الصيغة القياسية إلى الصيغة العلمية، وبالعكس.	 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: معرفة أّن الكرة األرضية تتكّون من مناطق بيئية متنوعة، ولكل منطقة بيئية خصائصها المناخية الخاصة بها وكائنات حية 	 

تختلف من منطقة إلى أخرى. 
اللغة العربية: التحّدث في قضية معينة، والتحّدث عن الذات في حدود )4-3( دقائق.	 
اللغة اإلنجليزية: تعبير الطالب عن أفكاره مستعماًل مفردات سابقة عن طريق كتابة فقرة.	 
الرياضيات: معرفة القيمة المنزلية لمكونات األعداد الصحيحة واألعداد العشرية.	 
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النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة الى الهدف من النشاط وهو كتابة فقرة عن العناصر الثقافية في دولة أو مدينة من اختيارهم.  ■
اطرح عليهم مجموعة من األسئلة اإلثرائية عن أهم اللوحات والعناصر الفنية، وما األدوات التي التي يمكن اختيارها ووضعها في معرض 

تراثي. شجع الطلبة على تبادل اآلراء والنقاش البناء القائم على اإلبداع.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة تقديم إجابات أولية قبل كتابة فقراتهم. اقرأها وقّدم لهم التغذية الراجعة.

النشاط الرابع )الرياضيات(: وّجه الطلبة إلى تحديد القيم المنزلية لمنازل العدد الصحيح أو العدد العشري بدقة، وربط القيمة المنزلية بأس 
العدد 10. دّرب الطلبة على التمييز بين األسس الموجبة واألسس السالبة للعدد 10، وربطها بالقيمة المنزلية. 

التحقق من الفهم: اكتب على السبورة العددين: ) 8765.7 ، 0.000607 (، واطلب إلى الطلبة كتابة كل منهما بالصيغة العلمية، ثم اطلب 
إلى كل طالب مناقشة زميله في الحّل الذي توّصل إليه.

(9.631 × 105  ،  7.91 × 4-10( بالصيغة القياسية. كلّف الطلبة بالعمل في مجموعات ثنائية لكتابة كل من العددين: 

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.   -

يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:  -
1 . google earth معلمو العلوم: وّجه الطلبة إلى مالحظة تباين األلوان على خريطة العالم الطبيعية وشجع الطلبة على استعمال برمجية

أو تصفح أطلس العالم؛ للبحث عن المناطق البيئية وخصائصها المناخية، وتكيّف الكائنات الحية في تلك المناطق. ألق نظرة على 
لوحاتهم التي يجب أن تحاكي المناطق البيئية وطابق لوحات الطلبة بخصائص تلك المنطقة. استمع لتفسيرات الطلبة حول التكيف 

وأنواع العالقات الغذائية في المناطق البيئية المختلفة.
معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية االستماع للكلمة التي سيلقيها الطلبة في حفل افتتاح المعرض وتقديم التغذية . 2

الراجعة لهم، وتوجيههم إلى إمكانية كتابة منشورعلى وسائل االتصال عن ظاهرة أو فكرة ما، والطريقة التي يمكن اتباعها في كتابة 
هذا المنشور؛ حيث يمكنهم وضع معايير تتعلق باللغة السليمة واالبتعاد عن العامية، وطرح الفكرة الواضحة، واالبتعاد عن تكرار 

الكلمات، وحسن مخاطبة الجمهور سواء كتابة أو مشافهة، ودعم الفكرة بأدلة منطقية.
معلمو اللغة اإلنجليزية:  وّجه الطلبة إلى إكمال الرسالة باألسلوب الصحيح. ثم تأكد من قدرتهم على كتابة الفقرة كتابة صحيحة. قدم . 3

للطلبة التغذية الراجعة بعد االنتهاء من كتابتهم الفقرة قبل قراءتها.
معلمو الرياضيات: تابع تعبئة الطلبة الجدول بصورة صحيحة، وتابع نقاشات الطلبة مع أصدقائهم عن طريقة التحويل بين الصيغة . 4

القياسية والصيغة العلمية. تحقّق من توصل الطلبة إلى القرار الصحيح في ما يتعلق برأي الصديقين عن عدد مشاهدي التغريدة من 
دون تسجيل انتقادات.

أخطاء شائعة ومفاهيم غير صحيحة وتحّديات متوقعة: ■
معلمو العلوم: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تخيل المعرض االفتراضي وعدم قدرتهم على تحديد المناطق البيئية على خريطة . 1

الخريطة  في  ما  لون  التركيز على  الطلبة عْبر  ادعم  االفتراضي.  المعرض  فكرة  النشاط عن طريق تجزئة  تبسيط  يمكنك  العالم. 
وتفسيره عن طريق مفتاح الخريطة الطبيعية.

معلمو اللغة العربية: قد يظن بعض الطلبة أن مفهوم الفن يعني رسم اللوحات فقط؛ لذلك يجب طرح مفهوم الفن وتوضيحه لهم . 2
ومناقشتهم في أنواع الفنون الخاصة بمبحث اللغة العربية.   

معلمو اللغة اإلنجليزية: قد يواجه الطلبة صعوبة في صياغة أفكارهم بسبب قلة المفردات. لمواجهة هذا التحدي، يمكن للمعلم أن . 3
يكتب المفردات على لوحة في الصف، ويطلب إلى الطلبة مساعدة بعضهم بعًضا في ذْكر المفردات.

معلمو الرياضيات: قد ال يستطيع الطلبة تحديد القيمة المنزلية في األعداد العشرية بصورة صحيحة، وقد تواجههم صعوبة تحديد . 4
موقع الفاصلة العشرية وقوة العدد عشرة عند التحويل إلى الصيغة القياسية خاصة في حالة األس السالبة للعدد 10.
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