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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )4(: الماء في األردن  

التّعريف بالنّشاط:
 ،)QR Code( 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، والرياضيات، والعلوم.

النشاط األول )اللغة العربية(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، حفزهم إلى وضع عنوان جاذب ومناسب له يوحي بفكرته الرئيسة، ذكرهم  ■
بمفهومي المعرفة والنكرة، وأنواع المعرفة، ووّجههم إلى تعبئة الجدولين بما هو مطلوب، استذكر معهم عالمات الترقيم التي تعلموها، 
ومواطنها، ووّجههم إلى تكوين جمل تامة للتعبير عن المعاني المحددة في الجدول، مع توظيف عالمات الترقيم. ذّكرهم أن عالمات 
الترقيم تساعدنا على قراءة الجمل بالتنغيم المناسب. أجر معهم نقاًشا حول رسم الهمزة المتوسطة، وقواعد رسمها، واطلب إليهم تقديم 
أمثلة، واستذكر معهم بعض الحاالت االسثنائية في رسمها، ثم وّجههم إلى التفكير في كلمات تمثل الحاالت المحددة في النشاط. أخبرهم 

أن كتابتهم هي خير دليل على تعلمهم. تأكد من فهمهم المهمة المطلوبة، وما يجب عليهم توظيفه في فقراتهم التي سيكتبونها.

التحقق من الفهم: اسألهم عن الفكرة العامة للنص، وعن ارتباط العنوان بها، استمع للعناوين التي يطرحونها وقيمها بناء على ارتباطها 
بفكرة النص العامة، وجمال الصياغة. اسألهم عن مفهوم المعرفة والنكرة وأنواع المعرفة، مع ذكر أمثلة، اقرأ على مسامعهم بعض 
الجمل بالتنغيم المناسب واطلب إليهم إخبارك بعالمة الترقيم المناسبة في نهاية كل جملة، بما في ذلك األسئلة وجمل التعجب، اسألهم عن 
ترتيب الحركات من حيث قوتها، ومتى تكتب الهمزة المتوسطة على السطر أو على ألف أو على نبرة أو على واو، وما هي الحاالت 

االستثنائية في رسمها، مع التمثيل، اسألهم عما ستتضمنه الفقرات التي سيكتبونها من حيث الشكل والمضمون. .

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية (: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، شاركهم األفكار عن مصادر المياه الموجودة في األردن. وّجههم إلى  ■
مصادر الحصول على المعلومة، وذكرهم بمعايير العرض الشفوي. 

التحقق من الفهم : اسألهم عن األفكار الواردة في النص، وبعض الكلمات المفتاحية التي يوظفونها في الحديث عن المصدر المائي الذي اختاروه.

التاريخ:العلومالّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يكتب جماًل  تتضمن أسماء نكرة وأخرى معرفة، وكلمات تتضمن حاالت استثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة موظفًا عالمات
الترقيم: االستفهام، والنقطة، والتعجب.

ا باللغة اإلنجليزية عن مصادر المياه في األردن، موظفًا ما كتبه عن هذه المصادر في تحدثِه أمام زمالئه.  اللغة اإلنجليزية: يكتب نّصً
الرياضيات: يجري عملية الضرب على األعداد النسبية.

العلوم: يستخدم خطوات االستقصاء العلمي في التوصل إلى أهمية ترشيد استهالك الماء. ينفذ بعض مقترحاته لتقليل هدر الماء في المنزل، 
وإعادة استخدامه.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
القواعد 	  المتوسطة،  الهمزة  التنغيم الصوتي، معرفة أشكال رسم  الكلمة، مهارة  أقسام  تامة، معرفة  العربية: مهارة تكوين جمل  اللغة 

المياه في األردن، والحلول  الطالب وخبراته في مشكلة  الحركات حسب قوتها، معارف  المتوسطة، ترتيب  الهمزة  الرئيسة في رسم 
المطروحة لمواجهتها.

اللغة اإلنجليزية: مهارة استخدام القاموس باللغة اإلنجليزية، ومعايير العرض الشفوي.	 
الرياضيات: ضرب الكسور واألعداد الكسرية، ضرب الكسور العشرية.	 
العلوم: المفاهيم اآلتية: مصادر متجددة، استنزاف، التدوير، قياس حجم الماء، وحدة قياس الحجم.	 
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نشاط الثالث )الرياضيات(: ذّكر الطلبة بما تعلموه عن ضرب األعداد النسبية، قد تطرح أمثلة عدة ألنواع مختلفة من األعداد النسبية،  ■
وتطلب إليهم حلها فرديًّا على األلواح الصغيرة )أو على أوراق(، ورفع اإلجابات لتتمكن من مالحظتها سريًعا، ثم مناقشتهم في طرائق 

الحل واإلجابات. كلف الطلبة قراءة النشاط، والعمل ثنائيًّا إليجاد نتائج الضرب. 

التحقق من الفهم : تأكد من وضوح المطلوب من المهمة لدى الطلبة بمناقشتهم في مثال عليها أواًل. تابع الطلبة في أثناء عملهم ثنائيًّا. وّجه 
أسئلة للطلبة في أثناء عملهم، على سبيل المثال: هل تعتقد أن ضرب هاتين الكميتين سيعطي عدًدا أقلَّ من 1 أْم أكبَر، و لماذا؟  تأكد من 
إجراء الطلبة عملية الضرب إجراًء صحيًحا، سواء عند التعامل مع الكسور العادية أو الكسور العشرية، ووضع الناتج في أبسط صورة، 

إذا كان الناتج على صورة كسر غير فعلي. تأكد أن الطالب قادر على وضعه بصورة عدد كسري أو عدد عشري.   
النشاط الرابع )العلوم(: ناقش طلبتك في ممارساتهم الخاصة باستخدام الماء في أثناء االعتناء بالنظافة الشخصية، وهل يبقون صنبور  ■

الماء مفتوًحا طيلة استخدامه أم أنهم يغلقونه عند عدم الحاجة إليه؟ وّجه الطلبة إلى كيفية اختيار أداة قياس الحجم المناسبة في المنزل، 
وناقشهم في خطوات النشاط بما يساعدهم على تنفيذه.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن الهدف من النشاط، وعن اقتراحاتهم لتنفيذه، اسألهم عن كيفية اختيار الوعاء المناسب لقياس حجم 
الماء، وناقشهم في طريقة حساب حجم الماء المهدور. 

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ  اطلب إلى الطّلبة تبرير اختيارهم الوجوه التّعبيريّة المتعلّقة بنتاجات التّعلّم.

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

الفردية . 1 الراجعة  التغذية  وتقديم  وتصويبها،  وتقويمها،  عليها،  واالطالع  النشاط،  في  المهمات  تنفيذ  متابعة  العربية:  اللغة  معلمو 
والجماعية، توظيف إستراتيجية تقويم األقران في تقويم الفقرات المكتوبة وتصويبها.

معلمو اللغة اإلنجليزية: االطالع على الفقرات التي  كتبها الطلبة عن مصادر المياه، ومناقشتهم فيها، وتقديم التغذية الراجعة عن . 2
طريق األسئلة الجماعية.

معلمو الرياضيات: خذ أمثلة عدة من محاوالت الطلبة في ضرب معدل الهْطل اليومي في مدة معينة.  ناقشهم في طرائق حلهم لها، . 3
استمع لتبريراتهم وصوب األخطاء المفاهيمية التي قد تظهر.

معلمو العلوم: ربط نتائج األنشطة العملية التي حصل عليها الطلبة بمفهوم هدر الماء واستنزاف مصادره، ومناقشتهم في الحلول . 4
المقترحة لحل مشكلة نقص الماء في المنازل خصوًصا، وفي األردن عموًما، توجيه الطلبة إلى التفكير في حلول متعددة تتضمن 

تقليل االستخدام، وإعادة استخدامه أو تدويره.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يخلط بعض الطلبة المعرفة المضافة بالنكرة، والمعرفة العلم بالنكرة، وقد يخلطون بين مواطن عالمات الترقيم، . 1
التدريب  من  مزيًدا  لهم  قدم  لذا  والمعلومات؛  األفكار  في  ا  شّحً بعضهم  يعاني  وقد  المتوسطة،  الهمزة  رسم  في  إمالئيًّا  ويخطئون 
والممارسة وعرض نماذج من مشاركات ناضجة وأخرى ضعيفة، لتجري نقاًشا معهم في تبيان مواطن القوة وأسباب قوتها، ومواطن 

الضعف وأسبابها وكيفية تعديلها.

اللغة اإلنجليزية: يواجه الطلبة تحديًا في ترتيب أفكارهم على شكل فقرة، وفي عرض المهمة المكتوبة شفويًّا أمام زمالئهم؛ لذا . 2
ساعدهم بتقديم نماذج من الفقرات التي تعينهم في ترتيب أفكارهم، شجعهم على التحدث أمام زمالئهم باالستعانة من وقت إلى آخر 

بالنص المكتوب، وقدم لهم التعزيز المناسب عند تحدثهم.

الرياضيات: قد يواجه الطلبة صعوبة في ضرب األنواع المختلفة من األعداد النسبية، كالعدد العشري والكسر العادي، وقد يخطئ . 3
الطلبة - أيًضا - في تحديد الكسر غير الفعلي على أنه أقل من 1، وّجه الطلبة إلى تحويل الناتج إلى صورة عدد كسري أو كسر 

عشري. يمثل هذا النشاط فرصة لتصويب الخطأ المفاهيمي المتعلق بأن ناتج ضرب األعداد دائًما يكبر.

العلوم: قد يخلط الطلبة بين )تقليل االستخدام، وإعادة االستخدام، والتدوير(، وقد يخلطون  بين )قياس حجم الماء، وحساب حجم الماء . 4
المهدور(. وضح لهم الفرق بين هذه المفاهيم والمصطلحات.
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