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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )5(: نتشارك الكوكب   

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(: وّضح للطلبة الطرائق المتبعة في الرد على بطاقة دعوة ومنها الرسالة الرسمية مع توضيح عناصر  ■
الرسالة، ناقش الطلبة في الفرق بين الرسالة اإلخوانية )الشخصية( والرسالة الرسمية، والموضوعات الخاصة بالرسالة الرسمية. دّرب 
الطلبة على التحدث واإللقاء أمام جمهور من الناس، وحدد لهم معايير التقييم الخاصة بمهارة التحدث، مثل: التحدث خالل مدة زمنية 
معينة، سالمة اللغة، واألدلة المبنية على الحقيقة، ومراعاة التنغيم المناسب وحركات الجسد وفق المعنى. دّرب الطلبة على كيفية استخدام 

التقييم الذاتي ألدائهم في المهمات باتباع المعايير الخاصة بالمهمة وطلب الدعم من أحد أفراد أسرتهم أو زمالئهم في الصف.  

الخطوات  اسألهم عن  المرسلة،  الدعوة  لبطاقة  استجابة  التي سيكتبونها  الرسمية  الرسالة  الطلبة عن عناصر  اسأل  الفهم:  التحقق من 
الواجب مراعاتها لكتابة خطاب وناقشهم فيها. اسألهم عن المعايير الواجب مراعاتها أيًضا عند مخاطبة جمهور من الناس.

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية (: اطلب إلى الطلبة أن يقرؤوا المقالة ويوضحوا الفكرة الرئيسة فيها. ناقش الطلبة في ما جاء في المقالة،  ■
ثم اطلب إليهم أن يعبروا عن آرائهم حولها. اطلب إلى الطلبة العمل ثنائيًا لجمع المعلومات عن تأثير نشاط اإلنسان في الحيوانات، 
معتمدين على المكتبة، واإلنترنت، وآراء الخبراء والمعنيين. وضح للطلبة األساليب الصحيحة لجمع المعلومات واطلب إليهم أن يكتبوا 

فقرة معبرين عما قرؤوا.

التحقق من الفهم : اسأل الطلبة ما الذي لفت انتباههم في المقالة، واطلب إليهم بيان سبب ذلك. تأكد من تثبيت مفهوم التوثيق لديهم، بحيث 
يكتبون في دفاترهم المصدر الذي استخدموه عند جمعهم المعلومات.

التاريخ:  العلومالّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يعبِّر شفويًّا عن حاجاته ومشاهداته ومشاعره وأفكاره، موظفًا ما اكتسبه من رصيد معرفي وفكري ولغوي.
اللغة اإلنجليزية: يجمع المعلومات من مصادر عدة ويوظفها في سياق معين معبًرا عن رأيه.

الرياضيات:  يحل مسائل لفظية على ضرب حد جبري في مقدار جبري.
العلوم:  يوضح المقصود بالحركة والنقطة المرجعية، ممثاًل العالقة بين المسافة التي يقطعها الجسم في أثناء حركته وبين الزمن بيانيًّا.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: التحدث في قضية معينة في حدود )٣-٤( دقائق مع مراعاة سالمة اللغة.	 
اللغة اإلنجليزية: تلخيص مقالة، وطرح رأي، وتقييم النص المكتوب.	 
الرياضيات: حقائق الضرب على األعداد الحقيقية، قوانين األسس، خصيصة توزيع الضرب على الجمع، العالقة الرياضية بين المسافة 	 

والسرعة والزمن.
العلوم: تحديد االتجاهات األربعة، رسم العالقات البيانية مستعينًا بالقيم الموجودة في جداول، ترتيب األرقام تصاعديًّا، مفهوم  التناسب 	 

الطردي والتناسب العكسي.
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نشاط الثالث )الرياضيات(: ذّكر الطلبة بالعالقة الرياضية التي تربط بين المسافة والسرعة والزمن. وذكرهم بحقائق الضرب وقوانين  ■
األسس، ثم راجعهم في كيفية ترجمة العبارات اللفظية إلى مقادير جبرية وعمليات رياضية. ودربهم على  حساب القيمة العددية للحدود 

والمقادير الجبرية. قيّم حكم الطلبة على مقولة محددة بمتابعة نقاشاتهم الثنائية وتقديمهم الدليل على صدق حكمهم.
التحقق من الفهم : اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 

١( اكتب المقدار الجبري الذي يمثل العبارة اآلتية بطريقتين:
"اشترى حسن العدد نفسه من األلعاب والكتب، فإذا كان ثمن اللعبة الواحدة )٢ س( ديناًرا، وثمن الكتاب الواحد )٥ ص٢( ديناًرا، وكان 

عدد كل من األلعاب والكتب التي اشتراها حسن )٤ س ل(" 
١( إذا كانت س تساوي ٣، ص تساوي )-١(، ل تساوي نصفًا، فجد المبلغ الذي دفعه حسن ثمنًا لمشترياته.  

٢( وجد حسن في جيبه مبلغ )٣٠( ديناًرا، فهل يستطيع دفع ثمن مشترياته دون استخدام بطاقة الدفع اإللكترونية؟   
النشاط الرابع )العلوم(: ذّكر الطلبة باالتجاهات األربعة ودربهم على تحديد المواقع بتحديد االتجاه والبعد عن نقطة مرجعية. وّجه  ■

الطلبة إلى اختالف البعد واالتجاه عند تغير النقطة المرجعية، ووضح لهم أنواع الحركة المختلفة وشجعهم على ِذْكر أمثلة حياتية على 
أنواع الحركة. درب الطلبة على رسم العالقة البيانية بين المسافة المقطوعة والزمن الالزم، ووضح لهم العالقة بين المسافة والزمن. 

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة تحديد أماكن سكنهم بالنسبة إلى نقطة مرجعية محددة. اطرح على الطلبة السؤال اآلتي: ما نوع 
الحركة في كل من الحاالت اآلتية: طواف الحجاج حول الكعبة، العجالت في الدراجة الهوائية، حركة القطار على سكة حديدية مستقيمة؟

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

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
١.  معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية اختيار المعايير المناسبة المهامَّ التي يكلّف بها الطلبة، والتقييم الذاتي ألدائهم في المهاّم بناء 

على المعايير، وتدريب الطلبة على االستجابة للنصوص المعطاة )استجابة أدبية( باختيار فن نثري أدبي مناسب يالئم النص المعطى.
٢.  معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توجيه الطلبة إلى بعض المصادر العلمية التي يمكن استخدامها للحصول 

على المعلومات. وعليهم التأكد من مقدرة الطلبة على الوصول إلى مصادر المعلومات. 
٣.  معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على توظيف المعرفة الرياضية في حل المسائل الحياتية عن طريق 
ربط السرعة والزمن للحصول على المسافة، وإعطائهم أمثلة تطبيقية للمعرفة الرياضية. وكذلك تدريب الطلبة على التعبير عن 
العبارات اللفظية باستخدام التعابير الجبرية والعمليات الحسابية. يمكن استخدام التقويم الذاتي في المهمة )١(، وتقويم الزميل في 

المهمة )٢(.
٤.  معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على تحديد مواقع األجسام واألشخاص بالنسبة إلى نقطة مرجعية، وتدريب 

الطلبة على كيفية رسم العالقة البيانية بين المسافة والزمن، واستخالص النتائج من العالقة البيانية.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١.  اللغة العربية: قد يصعب على الطلبة التزام المعايير في المهاّم، والتمييز بين اللغة المستخدمة في الرسالة اإلخوانية )الشخصية( 
والرسالة الرسمية. قد يشعر بعض الطلبة بالخجل ويرفضون التحدث أمام الجمهور، ويمكن حل المشكلة بالتحدث في الموضوع 
أمام أحد أفراد أسرتهم أو أحد زمالئهم في الصف، أو يصور الطلبة أنفسهم بالفيديو ويرسلونه ألحد زمالئهم أو أحد أفراد أسرتهم، 

ويمكن تكليفهم بالتحدث في بداية حصص اللغة العربية مدة ٣ دقائق في موضوع ما. 
٢.  اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة الوصول إلى مصادر المعلومات للحصول عليها، لذا؛ يمكن للمعلم أن يطلب إلى 
الطلبة أن يشاركوا بعض األسماء لبعض المصادر الورقية أو اإللكترونية أو سؤال األهل واألقارب. قد يصعب على الطلبة فهم 

النصوص واستخدامها، لذا؛ يمكن للمعلم أن يقسم الطلبة مجموعات ثنائية للعمل.
٣.  الرياضيات: قد يصعب على الطلبة التعبير عن العبارات اللفظية بالصورة الجبرية، فيمكن تدريب الطلبة على ذلك بالتدرج في 
التعبير الجبري للعبارات اللفظية ابتداًء بالحد الجبري ثم المقدار الجبري ثم العمليات الحسابية على الحدود الجبرية وصواًل إلى 

العمليات الحسابية بين الحد الجبري والمقدار الجبري إضافة إلى تذكيرهم بقوانين األسس الخاصة بحالة الضرب.
٤.  العلوم: قد يصعب على الطلبة تحديد االتجاهات األربعة، وقد ال يميزون بين الحركة الدائرية والدورانية. وقد يصعب على الطلبة 
رسم العالقات البيانية على المحاور. بين للطلبة ضرورة استخدام مفتاح الخريطة لتحديد االتجاهات األربعة، ووضح لهم أن الحركة 
الدائرية تستخدم لوصف حركة جسم ما في مسار دائري، وأن الحركة الدورانية تصف حركة جسم حول محور دوران ثابت. ذّكر 

الطلبة بكيفية رسم العالقات البيانية المختلفة.
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