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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )5(: مجموعتنا الشمسية

التّعريف بالنّشاط:
،)QR Code( ــ  اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة

وحّدد مكان تنفيذ األنشطة.
ــ  أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: العلوم، والّرياضيّات، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط األّول )العلوم(: اشرح للطلبة خطوات النشاط، ساعدهم على اختيار األدوات المناسبة صناعة النموذج، أجب استفساراتهم حول  ■
بدائل المواد الالزمة لصنع النموذج وتقدير أحجام الكواكب وألوانها وبُعد كلٍّ منها عن الشمس بناء على الجدول والصورة في نشاط 
الطالب، أجب استفساراتهم عن ألوان الكواكب المحتملة )استعن بالرابط على QR Code(، وّجههم إلى صنع حلقات حول كوكب زحل 
بصورة صحيحة، اصنع معهم إن أمكن نموذًجا لكوكبين متقاربين في الحجم لمساعدتهم على تقدير أحجام الكواكب تقديًرا صحيًحا، 
يمكنك تكرار ذلك لمساعدتهم على تقدير بُعد كل كوكب عن الشمس، يمكنك أيًضا أن توّجههم إلى الرمز سريع االستجابة لمتابعة فيديو 

عن المجموعة الشمسية يساعدهم على تقدير البُعد واألحجام.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن الهدف من النشاط، وعن اقتراحاتهم لتنفيذه، وكيفية تحديد المدارات بأن تكون األرض هي المعيار، 
بحيث يساوي بعدها عن الشمس وحدة فلكية واحدة، ووضح لهم أن الوحدة الفلكية تساوي بعد األرض عن الشمس، وتكافئ 150مليون 
كيلو متر تقريبًا، وتكون بقية الكواكب أقل أو أكثر تبًعا للجدول المرفق. وّجههم إلى االستعانة بالصورة؛ للتأكد من صنع نماذج الكواكب 
بحجوم تقريبية، وألوان مناسبة، أكد لهم أن المدارات إهليليجية وليست دائرية تماًما، وكلما ابتعد الكوكب عن الشمس، زادت استطالة 
المدار. ناقشهم في عالقة نصف قطر الكوكب بحجمه، وأنه كلما زاد القطر، زاد الحجم. تأكد من ربطهم بين كتلة الشمس الكبيرة وقدرتها 

على جذب الكواكب وجعلها تدور حولها.
النّشاط الثّاني )الّرياضيّات(: قدم أسئلة مختلفة على كتابة األعداد على الصيغة العلمية من الحياة، ناقش الطلبة في أهمية كتابة هذه  ■

األعداد بهذه الصورة. 
قدم المثال اآلتي، وكلف الطلبة بالتفكير فيه:        15   =   2        12        7        3 

ما العمليات التي يمكنني وضعها بين األعداد لتصبح الجملة صحيحة؟ ذّكر الطلبة بترتيب أولويات العمليات الحسابية، ذّكرهم بأهمية األقواس.

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالّرياضّياتالعلوم

نتاجات التعّلم:

بقاء  في  الشمس  دور  يوضح  الشمس.  وأبعادها عن  أحجامها  تحدد  واقعية  ببيانات  مستعينًا  الشمسية،  للمجموعة  نموذًجا  يصمم  العلوم: 
المجموعة الشمسية. يحدد موقع المجموعة الشمسية في المجرة.

الّرياضيّات: يكتب األعداد الكلية والكسور العشرية بالصيغة العلمية )بأسس موجبة فقط(. يحسب قيم تعابير عددية تتضمن األسس باستخدام 
أولويات إجراء العمليات.

اللّغة العربيّة: يقرأ صحفًا وكتبًا ومجالت هادفة ومناسبة عمره من مصادرها المطبوعة واإللكترونية قراءة صامتة، وجهرية معبرة مراعيًا التنغيم 
المناسب، وحركات الجسد وفق المعنى؛ موظفًا ما اكتسبته من مفردات وخبرات ومعارف في التحدث في قضية معينة في حدود )3‒4( دقائق.

اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ مقالة باللغة اإلنجليزية عن عالقة الشمس باالحتباس الحراري قراءة جهرية مستعينًا بما قرأه ليصمم إعالنًا جاذبًا 
بلغة سليمة للتوعية بظاهرة االحتباس الحراري، موظفًا ما اكتسبه من مفردات وخبرات ومعارف فيه.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من: المجموعة الشمسية، النجم، الكوكب، المدارات، المجرة.	 
الّرياضيّات: أولويات العمليات الحسابية.	 
إلى ثالث. 	  دقيقتين  التحدث، والتحدث من  الناقد، ومعايير  التفكير  الجهرية،  القراءة  الصامتة، ومعايير  القراءة  العربيّة: معايير  اللّغة 

ومعرفة مناسبة عن المجموعة الشمسية.
اللّغة اإلنجليزيّة: مهارة القراءة )skimming and scanning(، ومهارة استخدام الكلمات المفتاحية في البحث عن المعلومات من مصادر مختلفة.	 
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التحقق من الفهم: تابع حلول الطلبة، وقدم بعض التوجيهات، مثاًل: )إذا علمت أن هذه المسألة ال تحتاج إلى أقواس أو أسس(، ناقشهم في 
إجاباتهم، واسألهم كيف سيتغير الناتج بتغيير األولوية للعملية الحسابية. اطلب إليهم كتابة مسائل مشابهة لزمالئهم.

النّشاط الثّالث )اللّغة العربيّة(: ذّكر الطلبة بمعايير مهارة القراءة الصامتة اآلتية: القراءة بالعينين فقط، والجلسة الصحيحة، والتركيز  ■
القراءة  بمعايير  ذّكرهم  االستيعابية.  الصامتة  القراءة  إلتمام  المناسب  الوقت  وامنحهم  المحدد،  الوقت  والتزام  المشتتات،  عن  والبعد 
الجهرية اآلتية: وضوح الصوت، نطق الحروف من مخارجها نطقًا صحيًحا، االلتزام بالحركات والضبط  الصحيح، ومراعاة مواطن 
الوقف والوصل، والتنغيم والتلوين الصوتي، وتوظيف لغة الجسد واإليماءات. وقسم الطلبة أزواًجا لتبادل المهمات وتشاركها، واشرح 
لهم المهمة الثانية، وتأكد من فهمهم إياها، يمكنك حل الجزء األول منها وترك الجزأين اآلخرين للطلبة للنمذجة، وامنحهم فرصة تقويم 
أدائهم في القراءة الجهرية والتحدث بتوظيف إستراتيجية تقويم األقران، ويمكنك أن تتقمص شخصية العالِم والتحدث أمام الطلبة وفق 

المعايير من باب النمذجة إن لزم األمر.
التحقق من الفهم: اسألهم عن معايير القراءة الصامتة والجهرية والتحدث، واطلب إليهم نمذجتها، واسألهم عن المطلوب في المهمة الثانية 

وتأكد من فهمهم إياه.
■   )padlet( وّجه الطلبة إلى كتبهم المدرسية للقراءة عن االحتباس الحراري أو الى قراءة المقالة على :)النّشاط الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة

وإجابة أسئلة النشاط. كلف الطلبة بعمل قائمة بالمفردات الجديدة والعبارات؛ ليستخدموها في اإلعالن الذي ينوون إعداده. وضح لهم 
ضرورة التنبه إلى المعايير المهمة عند إعداد اإلعالن والتحقق من ذلك في كل خطوة من خطوات اإلعداد.

التحقق من الفهم: اطرح أسئلة حول المقالة التي قرؤوها، وما أكثر شيء أثار إعجابهم في إعالنات زمالئهم، واطلب إليهم ذْكر المعايير 
التي اتبعوها في إعداد اإلعالن، اطلب إليهم مشاركة إعالنهم مع زمالئهم وذكر أكثر ما أثار إعجابهم في إعالنات زمالئهم، مبرًرا ذلك. 
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.
ــ  ذكرهم  بتلوين الوجوه على الورقة عند انتهائهم؛ لتعرف آراءهم في أدائهم األنشطة التعليمية.

ــ  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(: ■
ــ  اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلّمو العلوم: متابعة خطوات النشاط، توجيه الطلبة في أثناء صناعة النموذج، وفي تقدير أحجام الكواكب وبُعد كلٍّ منها عن الشمس، . 1

وتأكيد ضرورة العودة إلى الجدول والصورة في النشاط، االستماع ألسئلة الطلبة، ثم إجابتها، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم.
معلّمو الّرياضياّت: توظيف األلواح الصغيرة ليعرض الطلبة إجاباتهم عليها، توجيه األقران إلى مساعدة زمالئهم في المستويات . 2

األكثر صعوبة من تحدي أولويات العمليات. تقديم مسائل مختلفة، وتوجيه الطلبة إلى العمل فيها ثنائيًّا.
بينهم . 3 التقويم في ما  تبادل  إلى  القراءة الصامتة والجهرية والتحدث، وتوجيههم  الطلبة معايير  التزام  العربيّة: متابعة  اللّغة  معلّمو 

والتشارك في المهمات ثنائيًّا، ومتابعتهم في ذلك، والتأكد من توظيفهم ما اكتسبوه من القراءة في تحدثهم.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: استعراض أفكار اإلعالنات معهم، واسألهم عن سبب اختيارها. وّجه الطلبة إلى استخدام المفردات الجديدة . 4

في جمل تامة؛ للتأكد من استخدامها استخداًما صحيًحا.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في قراءة الجداول، وفي توظيف بياناتها عمليًّا، يمكنك مشاركتهم بطريقة استقراء الجداول. بعض . 1

الطلبة ال يربطون بين نصف قطر الكوكب وحجمه. وضح لهم باستخدام النماذج أن زيادة طول نصف قطر الكرة يزيد من حجمها.
العمليات . 2 في وضع  يجدون صعوبة  وقد  كتابة صحيحة،  العلمية  بالصيغة  األعداد  كتابة  في  الطلبة  بعض  يخطئ  قد  الّرياضيّات: 

بالصورة الصحيحة، وفي استخدام األقواس للحصول على جملة صحيحة.
اللّغة العربيّة: ضعف التزام بعض الطلبة معايير القراءة الصامتة والجهرية والتحدث؛ وفي هذه الحالة يمكنك إعطاء الطلبة سؤااًل مفتاحيًّا . 3

أو سؤالين؛ لضمان تركيزهم في القراءة الصامتة، كما يمكنك توظيف قراءة القدوة النموذجية بين األقران؛ لمساعدتهم على تحسين أدائهم 
القرائي. وإذا استدل بعض الطلبة استدالاًل غير صحيح من النص على األفكار المعطاة؛ ففي هذه الحالة يمكنك نمذجة حل أحد الفروع.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يصعب على الطلبة تنظيم المعلومات التي جمعوها للموضوع، لذا؛ قدم لهم نماذج جيدة يمكن لهم محاكاتها، وقد . 4
يخاف بعض الطلبة أو يتوترون من عرض أفكارهم شفويًّا على أقرانهم، لذا؛ اطلب إليهم االستعانة بنسخة ورقية في أثناء عرضهم 

لالستعانة بها في تذكر المعلومات المهمة.
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