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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )7(: ضروريات الحياة  

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: العلوم، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

الذرة  ■ تخيل  على  الطلبة  شجع   المادة؟  في  جزء  أصغر  ما  اآلتي:  السؤال  بتوجيه  للطلبة  ذهني  بعصف  قم  )العلوم(:  األول  النشاط 
الطلبة  على  اعرض  المدارات.  حولها  ويوجد  الذرة  مركز  في  تقع  النواة  أن  ووضح  الشمسية  بالمجموعة  الذرة  وشبّه  ومكوناتها، 
الرسومات التوضيحية وساعدهم على حل األسئلة، ثم قّدم للطلبة مفهومي العدد الذري والعدد الكتلي . تابع الطلبة وهم يملؤون الجدول 

لتقييم أدائهم.  
التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة كتابة العدد الذري لعدد من العناصر، وحساب العدد الكتلي لعناصر أخرى. اطلب إلى الطلبة حساب 

عدد النيوترونات لعدد من العناصر معروفة العدد الكتلي وعدد البروتونات.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: دّرب الطلبة على مهارات التفكير الناقد، واشرح لهم خطوات تنفيذ المشروع التي تبدأ بتوزيع المهام  ■
بينهم، ثم حدد لهم طرائق جمع المعلومات للوصول إلى اإلجابة، ومنها فن المقابلة الشخصية، واالستبانة، والتجارب المختلفة، واألفالم. 
وّضح لهم الطرائق التي يمكن استخدامها لعرض ما توصلوا إليه في أثناء المشروع، مثل: إعداد خطاب وعرضه على جمهور للتعبير 
عن آرائهم، وذّكرهم بضرورة دعم خطابهم بأدلة وبراهين منطقية، ووضح لهم أهمية تقييم المهمة بناء على عدد من المعايير، ويمكن 

أن يكون التقييم ذاتيًّا أو باستخدام تقييم األقران.
التحقق من الفهم : يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

ما الطرائق التي يمكننا عن طريقها البحث عن الحقيقة؟ ما أهمية المقابلة في البحث عن الحقيقة وإجابة السؤال؟ ما الطرائق التي يمكن 
اتباعها لعرض المشروع ؟ ما أهمية الخطاب في إجابة السؤال؟ ما األدلة التي ذكرتموها لدعم آرائكم وأفكاركم؟ ما المعايير التي يجب 

مراعاتها في مهارة التحدث؟ 
نشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: اطلب إلى الطلبة أن يذكروا بعض المخاطر في المختبر، وشجعهم على اقتراح طرائق لتفادي تلك  ■

المخاطر. استرجع مع الطلبة االختالف بين have to/don't have to و can/can't . وّجه الطلبة إلى قراءة اإلرشادات الواردة في 
النص، واطلب إليهم أن يكتبوا مزيًدا من اإلرشادات مستخدمين األفعال المناسبة.

.can/can't و have to/don't have to التحقق من الفهم:  اسأل الطلبة عن: ١.الفرق بين
                                           ٢. طرائق تصميم ملصق لمختبر العلوم.

التاريخ:الّرياضّيات  الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يبني نماذج تبين مكونات الذرة، مقارنًا بين هذه المكونات من حيث: الموقع، والشحنة. 
اللغة العربية: يعبر شفويًّا عن حاجاته ومشاهداته وأفكاره، مبديًا رأيه معلِّاًل في ما يسمع أو يقرأ، موظفًا في تحدثه ما اكتسبه من قواعد 

وتطبيقات لغوية.
اللغة اإلنجليزية: يستخدم األفعال المناسبة معبًرا عن الملزم والممكن.           
الرياضيات: يحلّل مقداًرا جبريًّا إلى العوامل، مستخدًما طريقة تجميع الحدود.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مهارات التفكير الناقد ومعرفة رموز العناصر الكيميائية. 	 
اللغة العربية: مهارات التفكير الناقد، والتحدث عن ذاته في حدود )٢-٣( دقائق متوّخيًا سالمة اللغة، وتمييز الحقيقة من الرأي.  	 
اللغة اإلنجليزية: مهارة كتابة اإلرشادات واستخدام األفعال الخاصة بها.          	 
الرياضيات: مهارة ضرب المقادير الجبرية، وإيجاد العامل المشترك األكبر )ع. م. أ(. مفهوم التحليل إلى العوامل.	 
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النشاط الرابع )الرياضيات(: دّرب الطلبة على قراءة النشاط وتنظيم التفكير في أثناء حل األسئلة وتنظيم خطوات الحل. ■
وّضح للطلبة أن هذا النشاط يوظف التحليل إلى العوامل بطريقة التجميع في مسائل علمية.

وّجه الطلبة إلى ضرورة التحقق من صحة الحل، وعرض الدليل الرياضي على صحة الحل. 

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:
- حلل المقدار الجبري اآلتي إلى العوامل باستخدام طريقة التجميع: )٢ ك ع - ٣٠ ك ح + ١٠ ع - ١٥ ح(.

- اكتب الصور المختلفة للتحليل.
-  صفيحة معدنيّة مستطيلة الشكل مساحتها )س٢ + س ص + ٣ س + ٣ ص( سم٢ . اقترح مقدارين جبريين يمثاّلن بُعدي الصفيحة 

بوحدة السنتيمتر.

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 العلوم: يتعين على معلمي العلوم التأكد من قدرة الطلبة على تقدير صغر كتلة النواة وحجمها، وقدرتهم على تخيل النواة والمدارات. يتعين 
النشاط ومناقشتهم بطريقة توصلهم لإلجابات. يتعين على المعلمين تدريب الطلبة على كتابة رمز  العلوم متابعة الطلبة عند حل  على معلمي 

العنصر، وكتابة العدد الذري والعدد الكتلي على الرمز، ومتابعة الطلبة عند ملء الجدول لتقييم الطلبة.

٢.  معلمو اللغة العربية: يتعيّن على معلمي اللغة العربية تدريب الطلبة على الفنون األدبية لمهارة المحادثة والمعايير الخاصة بها، 
اتباعها عند إعداد الخطاب؛ استعداًدا إللقائه أمام الجمهور،  التي يجب  أيًضا - على الخطوات  ومنها: فن الخطاب، وتدريبهم – 
وتشجيعهم على إجابة بعض األسئلة المفتوحة التي تعتمد المنطق في اإلجابة، وتذكيرهم دائًما بضرورة دعم آرائهم باألدلة المنطقية.

٣.  معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية مناقشة الطلبة في مفهوم اإلرشادات وتوضيح التركيب اللغوي الصحيح 
الطلبة  تذكير  المعلمين  يتعين على  الخاصة.  الطلبة جملهم  إنشاء  المختبر عبر  في  العامة  السالمة  لقواعد  واالستماع  كتابتها.  عند 

بمحتوى الملصق والتراكيب اللغوية المناسبة عند كتابة اإلرشادات.

٤.  معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات التركيز على تنظيم تفكير الطلبة عن طريق تنظيم خطوات الحل وتدريبهم على 
الطريقة المناسبة لتحليل المقدار الجبري بناًء على شكله. متابعة تنفيذ الطلبة األسئلة )١ - ٦( وحدهم، وتقديم التغذية الراجعة الفردية 
المباشرة عند الحاجة. توجيه الطلبة إلى ضرورة التحقق من صحة الحل وتقديم التفسير والتبرير الرياضي للحل. يمكن استخدام 

المالحظة في تقويم أداء الطلبة على هذا النشاط.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١.  العلوم: قد يخلط بعض الطلبة بين مفهومي الذرة والنواة؛ لذلك يجب على المعلم تشبيه الذرة بالمجموعة الشمسية والنواة بالشمس 
مركز المجموعة الشمسية. قد يصعب على الطلبة التمييز بين الشحنة والكتلة، يجب على المعلم تأكيد أن الكتلة هي ما في الجسم من 

مادة، وأن شحنة الجسيم تكون موجبة أو سالبة أو متعادلة.

٢.  اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة دعوة زمالئهم إلى خطاب افتراضي، وحينها يمكن أن يصور الطالب نفسه في أثناء 
إلقائه الخطاب ويحّمله باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، ويطلب إليهم تقييم أدائه، ثم يتبادل معهم اآلراء، أو يكتفي بإلقاء خطابه 

أمام مجموعة من أفراد أسرته.

٣.  اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة التمييز بين بعض األفعال المناسبة في الجمل التي تصف ما هو ملزم وما هو ممكن، لذلك 
يتعيّن على المعلم  أن يوظفها في جمل من حياة الطلبة حتى يتمكنوا من الربط الصحيح عند كتابة اإلرشادات.

٤.  الرياضيات: قد يصعب على الطلبة تحديد الحدود التي يسهل تجميعها مًعا، ويمكن معالجة ذلك عن طريق توجيههم إلى النظر إلى 
الحدود الجبرية التي يتكّون منها المقدار الجبري، وتذكيرهم بالعامل المشترك األكبر )ع. م. أ( بين حّدين جبريين. قد يصعب على 
المشترك،  العامل  إلى تحليل كل تجميع بإخراج  للتحليل، ويمكن معالجة ذلك عن طريق توجيههم  المختلفة  الطلبة كتابة الصور 
ودراسة الحاالت المختلفة لصور التحليل بناًء على ذلك. قد يصعب على الطلبة التحقق من صحة الحل، ويمكن معالجة ذلك عن 

طريق عرض أمثلة تتضمن إجراء عملية ضرب مقدارين جبريين.
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