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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )6(: األلعاب األولمبّية  

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(: درب الطلبة على أسئلة التفكير الناقد باستمرار، وأخبرهم أن اإلجابة تعتمد على الدليل المنطقي الحقيقي 
بعيًدا عن الرأي. ذّكر الطلبة بأنواع المقاالت، وخطوات كتابتها، ثم دربهم على الخطوات الصحيحة المتبعة في تلخيص المقالة، عن 
طريق قراءتها أكثر من مرة، وتحديد الفكرة العامة التي تطرحها أو الغرض األساسي من كتابتها، وتحديد األفكار الرئيسة الواردة 
فيها، وإعادة صياغة المعلومات بكلماتهم وأسلوبهم بكتابة جمل بداًل من كتابة فقرات، وتجنب التكرار مع التزام عدد الكلمات المطلوب، 

وأخبرهم بإمكانية تدوين مالحظاتهم في النموذج قبل البدء بتلخيص المقالة.  
في  األولمبية  األلعاب  في  األردن  مشاركة  أهمية  ما   )١ التحقق من الفهم:  اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة، وناقشهم في إجاباتهم:  
رأيكم؟  ٢( ما الخطوات التي تتبعونها عند تلخيص مقالة؟   ٣( ما الهدف من مهارة التلخيص؟  ٤( لماذا يجب علينا أن نتجنب التكرار 

في المقالة في أثناء كتابتنا الملخص؟

المفردات  ■ الطلبة في مجموعة من  الرئيسة. ناقش  الطلبة قراءة النص وتحديد األفكار  إلى  اطلب  الثاني )اللغة اإلنجليزية (:  النشاط 
الجديدة، واطلب إليهم استخدام مصادر مختلفة  للبحث عن الفرق بين األلعاب األولمبية والبارالمبية، وإجراء تغذية راجعة لزمالئهم 
عند كتابة التقرير األول الذي يلخص المقابلة. في المهمة الثانية التي تتطلب كتابة تقرير عن بطل عربي، وضح لهم قالب التقرير وأهم 

النقاط التي يجب أن يراعوها.
التحقق من الفهم : أسأل الطلبة عن األمور اآلتية: ١( الفرق بين األلعاب األولمبية والبارالمبية. ٢( أهم المعلومات الواردة في المقابلة.

٣( أهمية مشاركة ذوي اإلعاقة في الرياضة.

نشاط الثالث )الرياضيات(: دّرب الطلبة على التدرج في خطوات الحل وتنظيم التفكير، مع التركيز على المفاهيم األساسية الُمتضمنة  ■
في النشاط. وّجه الطلبة إلى مناقشة اإلجابات ومشاركتها مع توضيح خطوات الحل. تابع العمل الثنائي للطلبة مع توجيه التغذية الراجعة 
المباشرة على أداء المجموعات الثنائية. شّجع الطلبة على ذكر السبب وتفسير اإلجابة والحكم على صحة الدليل عند الحكم على مدى 

صحة عبارٍة ما. وّجه الطلبة إلى ضرورة مناقشة اإلجابات المحتملة جميعها.

التاريخ:  العلومالّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

ًصا مقالةً بأسلوبه الخاّص.  اللّغة العربيّة: يكتب ملخِّ
اللغة اإلنجليزية: يكتب تقريًرا عن بطل من أبطال األولمبياد أو البارالمبياد في العالم العربي.        

الرياضيات: يحّل مسائل على تحليل المقدار الجبري باستخدام العامل المشترك األكبر )ع. م. أ(.
العلوم: يوظف مفهومي السرعة والتسارع في حل مسائل عددية.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: تمييز األفكار الرئيسة من الفرعية، وتوظيف القواعد والتطبيقات اللغوية المكتسبة في الكتابة.	 
اللغة اإلنجليزية: فهم بعض المفردات وتلخيص األفكار الرئيسة بإجابة مجموعة من األسئلة.	 
العوامل، ضرب الحدود والمقادير الجبرية، 	  التحليل إلى  العامل،  المقدار الجبري،  المفاهيم اآلتية: الحد الجبري،  الرياضيات: معرفة 

األسس. توظيف مهارات التفكير الناقد في الحكم على مدى صحة عبارة، استعراض إجابات متعددة لتساؤل مطروح، وتحديد اإلجابة 
التي تحقق شروطًا محددة.

العلوم: رسم منحنيات على المستوى اإلحداثي باستخدام إحداثيات محددة، والتحويل بين وحدات القياس المختلفة.	 
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التحقق من الفهم : اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
١( جد العامل المشترك األكبر للحدين الجبريين: )١٠م٢ ن( ، )١٥م ك(.

٢( حلل المقدار الجبري )١٠م٢ ن - ١٥م ك( إلى عوامله باستخدام العامل المشترك األكبر.
٣( اكتب المقدار الجبري )٣٠ج س٢ - ١٢ج س٣ ص( على صورة ناتج ضرب حد جبري في مقدار جبري. اكتب الحاالت الممكنة 

جميعها، وحدد أيها يمثل التحليل إلى العوامل باستخدام العامل المشترك األكبر )ع. م. أ(.

النشاط الرابع )العلوم(: درب الطلبة على كيفية حساب السرعة وحساب الميل من العالقات البيانية. وّجه الطلبة إلى مالحظة العالقة  ■
بين ميل الخط المستقيم والسرعة. وضح للطلبة أهمية قياس سرعة السيارة، ودّربهم على تدوين زمن حركة السيارة وسرعتها، ورسم 
العالقة البيانية بين الزمن والسرعة. واطلب إليهم إجراء تحويالت بين الوحدات المستخدمة، مثل تحويل الكيلومتر إلى متر، وتحويل 

الساعة إلى ثوان، وتحويل الدقائق إلى ساعات. 
التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة إجراء تحويالت بين الوحدات المستخدمة، مثل تحويل الكيلومتر إلى متر، وتحويل الساعة إلى ثوان، 

وتحويل الدقائق إلى ساعات؟

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 تدريب الطلبة على أسئلة التفكير الناقد ودعم إجاباتهم باألدلة المنطقية، وتوضيح أهمية 
تلخيص المقالة بالتركيز على ضرورة إعادة التلخيص بكلماتهم وأسلوبهم، وذّكرهم بطرائق التقييم سواء التقييم الذاتي أو تقييم األقران بناء على 

عدد من المعايير التي تبيّن لهم مدى تقدمهم في المهارة.
٢.  معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توجيه الطلبة إلى االستفادة من المقابلة لكتابة التقرير عن مها البرغوثي، 

وتدريب الطلبة على القالب الصحيح لكتابة تقرير بتوضيح أهم النقاط التي يجب أن يحتويها التقرير.
٣.  معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على الربط بين العمليات المتعاكسة )الضرب والقسمة( وتوظيفها 
في تحليل المقدار الجبري إلى العوامل، وتدريب الطلبة على تنظيم التفكير والتدرج في خطوات الحل، وكذلك تدريبهم على تطوير 
الناقد في الحكم على مدى صحة عبارٍة ما، عن طريق فحص الدليل والحكم عليه، والربط بين المفاهيم العلمية:  مهارات التفكير 
)السرعة، المسافة، الزمن( رياضيًّا. وكذلك تدريب الطلبة على تحديد اإلجابات الممكنة جميعها، وتحديد أي منها يمثل اإلجابة بشروط 

محددة. يمكن استخدام التقويم الذاتي للطلبة في تعبئة الجدول، وتقويم األقران في تقويم أداء الطلبة على السؤال الخامس.
٤.  معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على رسم العالقة البيانية بين الزمن والمسافة المقطوعة، واستخالص النتائج 
من العالقة البيانية، وتوضيح مفهوم السرعة، وتوظيف قانون السرعة في مسائل حياتية، وتوضيح العالقة بين السرعة وميل الخط 

المستقيم، وتدريب الطلبة على قراءة عداد السيارة، وحساب التسارع من العالقة البيانية بين الزمن والسرعة. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١.  اللغة العربية: قد يصعب على الطلبة التلخيص بأسلوبهم الخاص وقد يكررون بعض العبارات كما هي، حينها يمكنك أن تطلب إليهم 

أن يدونوا مالحظاتهم في النموذج فقط وعرضه على مجموعة من زمالئهم معتمدين على تقييم األقران. 
٢.  اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة كتابة التقرير؛ لذلك يتعين على المعلم اإلشارة إلى أهم العناصر التي يجب أن يحتويها 
التقرير بشرح النموذج وتقديم أمثلة. كما قد يصعب على بعض الطلبة إيجاد المعلومات الخاصة بأبطال العالم العربي؛ لذلك يمكن 

للمعلم تقسيم األدوار بين الطلبة.
٣.  الرياضيات: قد يصعب على الطلبة تحليل الحد الجبري إلى عوامله أو إيجاد العامل المشترك األكبر للحدود الجبرية، ويمكن معالجة 
ذلك بالتركيز على مفهوم التحليل إلى العوامل وحقائق الضرب ومفهوم األسس. قد يصعب على الطلبة الحكم على مدى صحة 
عبارٍة ما، ويمكن معالجة ذلك بتدريبهم على ذكر الدليل وتفسير الخطوات وتوضيحها. قد يصعب على الطلبة ذْكر اإلجابات المتعددة 
الممكنة، لذلك يمكن إرشادهم إلى معنى )التحليل إلى العوامل( و)العامل المشترك األكبر( وتوظيف ذلك في كتابة اإلجابات الممكنة 

جميعها، وتحديد اإلجابة التي تحقق شروطًا محددة.
٤.  العلوم: قد ال يميز الطلبة محور السينات من محور الصادات، دّربهم على رسم المحاور وتمثيل البيانات، وقراءة عدد من الرسوم 
البيانية للتأكد من تمّكنهم من ذلك. وقد يصعب على الطلبة تمييز السرعة من التسارع، لذا؛ وّجههم إلى أن مفهوم السرعة هو تغير 

المسافة بالنسبة إلى الزمن، ومفهوم التسارع تغير السرعة بالنسبة إلى الزمن.
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