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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )7(: علماء يافعون

التّعريف بالنّشاط:

ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد مكان 
تنفيذ األنشطة.

ــ وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: العلوم، والّرياضيّات، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط األّول )العلوم(: شجع الطلبة على تأدية أدوار العلماء الذين يبحثون في تصنيف الكائنات الحية، ووجههم إلى دراسة البطاقات  ■
التعريفية الخاصة بها، ثم مناقشة زمالئهم فيها. ووجههم إلى قراءة الخريطة المفاهيمية، وتصنيف الكائنات الحية بناًء عليها.

الحيوانات في  التصنيف ومستوياته عموًما، وبتصنيف  لتذكيرهم بمفهوم  الفهم: اطرح على الطلبة مجموعة من األسئلة؛  التحقق من 
المملكة الحيوانية خصوًصا، صنف مع الطلبة أحد الحيوانات، ووضح لهم أوجه التشابه بين تصنيفه وتصنيف حيوان آخر.

النّشاط الثّاني )الّرياضيّات(: ذّكر الطلبة بحاالت ضرب المقادير الجبرية: ضرب حد جبري في حد جبري، وحد جبري في مقدار  ■
جبري، وضرب مقدار جبري في مقدار جبري، ثم كلف الطلبة إعطاَء أمثلة على كل حالة. وضح للطلبة تعليمات النشاط، وذكرهم 

بقوانين مساحات األشكال الهندسية فيه.

واستخدام  الضرب،  تنفيذ  من  تمكنهم  من  وتأكد  للمقادير،  الثالث  الحاالت  في  الضرب  عند  الطلبة  حلول  الحظ  الفهم:  من  التحقق 
خصائصه. تأكد من وضوح التعليمات في النشاط، وإظهار الحاجة فيه إلى ضرب الحدود والمقادير الجبرية بحاالتها المختلفة؛ إليجاد 

مساحات األشكال.

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالّرياضّياتالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يصنف حيوانات من البيئة المحيطة ضمن مجموعات الحيوانات الرئيسة، محدًدا مستويات التصنيف لبعض الحيوانات في محمية 
غابات عجلون.

الّرياضيّات: يضرب المقادير الجبرية.

النصَّ قراءةً صامتةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن، مستخلًصا ما يحويِه النصُّ من أفكاٍر رئيسٍة وفرعيٍّة، مناقًشا مضاميَن  اللّغة العربيّة: يقرأُ 
المقروء، ومبديًا رأيه في المقروء مقرونًا بالتعليِل.

ا وصفيًّا حول الحياة البحرية في العقبة قراءة فاهمة ومتعمقة، ويوظف بعض األفعال المضارعة التي قرأها في  اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ نّصً
النص في كتابة حقائق ذات عالقة بالحياة البحرية.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

العلوم: مفهوم التصنيف، أقسام المملكة الحيوانية: الفقاريات ومجموعاتها الفرعية: )األسماك، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات(، 	 
الالفقاريات ومجموعاتها الفرعية: )الرخويات، والمفصليات، والديدان(.

الّرياضيّات: جمع الحدود الجبرية وطرحها، خصائص عملية الضرب والجمع، وقواعد األسس.	 

اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الصامتة، التفكير المنطقي واالستدالل، مفهوم التصنيف، أقسام المملكة الحيوانية: الفقاريات ومجموعاتها 	 
الفرعية: )األسماك، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات(.

 	.)he, she, it( مع األسماء المفردة أومع ضمائر )s/ es( اللّغة اإلنجليزيّة: ضمائر اللغة اإلنجليزية، واستخدام
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تشاركية،  ■ المهمات بصورة  لتنفيذ  استيعابية، قسمهم مجموعات  قراءة  النص  قراءة  إلى  الطلبة  وّجه  العربيّة(:  )اللّغة  الثّالث  النّشاط 
ووجههم إلى تبادل التقويم في بينهم على نطاق المجموعة الواحدة، وبين المجموعات المختلفة، وتبادل اآلراء ووجهات النظر المعتمدة 

على األدلة العلمية.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما أهم الفروقات بين الزواحف والبرمائيات؟ أين يقع تصنيف التمساح؟ ما أدلتكم على 
ذلك؟ كيف تفسرون تسمية كل من: البرمائيات، أبي ذنيبة؟ لماذا ال تستطيع البرمائيات العيش بعيًدا عن الماء؟ ما أهمية الماء لجلدها، 

ولتكاثرها؟ أي هذين الصنفين أقرب إلى الثدييات، وأيها أقرب إلى األسماك؟ لماذا؟

النّشاط الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة(: اطرح على الطلبة أسئلة قبل البدء بقراءة النص لوصف ما يشاهدونه في الصور المرفقة: ماذا تتوقع أن  ■
تقرأ في هذا النص؟ ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟ وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة استيعابية، اطرح عليهم أسئلة توّجههم فيها إلى التركيز 
على مهارات القراءة؛ ثم اطلب إليهم استخراج معلومة حقيقية من النص. اطلب إليهم قراءة الفقرة قراءة سريعة؛ الستخراج ثالثة أفعال 

مضارعة، وتدوينها وتوظيفها في تكوين جمل ذات معنى. ثم تبادل الجمل مع أقرانهم إن أمكن، لتلقي التغذية الراجعة من األقران.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: من زار العقبة؟ على أي بحر تقع العقبة؟ ماذا يميز الكائنات البحرية فيها؟ صف بعض هذه 
الكائنات، مستخدًما الفعل المضارع البسيط. اطلع على الجمل التي كونوها من مجموعة األفعال التي استخرجوها من النص.

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

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلّمو العلوم: اطلع على إجابات الطلبة، واستمع لنقاشاتهم وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، تتبع تصنيفهم الحيوانات في مجموعاتها . 1
الرئيسة وفق الخريطة التصنيفية المرفقة، وأجب استفساراتهم، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو الّرياضيّات: كلف الطلبة مراجعة حلول بعضهم أزواًجا، شجعهم على تقديم التغذية الراجعة. اطلب إليهم مشاركة المسائل . 2
التي شكلت لهم تحديًا، وناقشهم جماعيًّا.

معلّمو اللّغة العربيّة: اطلع على جداولهم التي صمموها، وقدم التغذية الراجعة، استمع آلرائهم وتفسيراتهم، وحفزهم إلى التشارك . 3
في التصنيف والتفسير، وفي تبادل الخبرات ووجهات النظر، وإلى تبادل تقويم المهمات بين المجموعات.

عامة . 4 بمالحظات  زودهم  المناسبة؛  الراجعة  التغذية  لهم  وقدم  الثالث،  المهمات  في  إجاباتهم  على  اطلع  اإلنجليزيّة:  اللّغة  معلّمو 
وخاصة؛ لترشدهم إلى تصويب ما كتبوه، وشجعهم على مشاركة إجاباتهم مع أقرانهم ومراجعتها وتصويبها.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: يجد كثير من الطلبة صعوبة في التمييز بين المجموعات الرئيسة للفقاريات ويمكن معالجة ذلك عن طريق طرح األمثلة . 1

.QR Code التطبيقية السهلة، وتوجيه الطلبة إلى مصادر المعرفة المتوافرة مثل: الكتاب المدرسي، والرمز سريع االستجابة

الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في توظيف خصائص عملية الضرب، مثل خاصيّة التوزيع عند ضرب حد جبري في مقدار . 2
جبري، أو ضرب مقدار جبري في مقدار جبري، أو عدم مراعاة إشارات الحدود الجبرية، وقد يخطئ الطلبة في استخدام قواعد 
الطلبة طبيعة عملية  ْد من تمييز  تأكَّ لذا  المتشابهة؛  الحدود  الجبري عند جمع  المقدار  المتغيرات، وفي تبسيط  األسس عند ضرب 

الجمع، التي تركز على الحدود المتشابهة وعملية الضرب. ووظِّْف نماذج المساحة والبالطات الجبرية عند إجراء عملية الضرب.

ِه الطلبة إلى مصادر المعرفة المتوافرة: . 3 اللّغة العربيّة: يعاني بعض الطلبة ضعف المعارف العلمية السابقة في هذا الموضوع؛ لذا وجِّ
كتاب العلوم، والرمز سريع االستجابة QR code، وفي حاِل لمسَت لدى الطلبِة صعوبة الربط بين المعلومات واالستدالل من النص؛ 

فاحرص على توظيف إستراتيجية العمل الجماعي في تنفيذ المهمات، وفي تبادل التقويم بين المجموعات.

4 .subject/( .اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه بعض الطلبة ضعفًا في تطبيق أمثلة على المضارع البسيط في ما يخص موافقة الفعل والفاعل
verb agreement(؛ لذا قدم لهم مجموعة من األمثلة التي تحتوي خطأ من األخطاء التي تتكرر لدى الطلبة، ثم امنحهم الوقت 
لتصويب األخطاء، مستعينين بمجموعة القواعد التي وفرتها لهم. ووّجه الطلبة إلى الرمز سريع االستجابة )QR Code(؛ للحصول 

على معلومات إضافية للمساعدة إن أمكن.
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