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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )8(: بالدنا جنة

التّعريف بالنّشاط:

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

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

النّشاط األّول )العلوم(: ساعد الطلبة على فهم نشاط "الكلمة الذهبية" وكيفية تنفيذه، أجب وإياهم واحًدا من األسئلة )مثًل: عمودي 1: اإلجابة  ■
هي: ذات فلقتين(، واستذِكْر معهم ما تقدمه هذه الكلمة من خصائص أو أمثلة في عالم النبات. وجههم إلى مشاركة إجاباتهم أحد زملئهم، 

أو أفراد أسرهم، أو بالرجوع إلى أحد مصادر المعرفة.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن مفهوم كل من االتجاه العمودي واالتجاه األفقي؛ لمساعدتهم على إيجاد الكلمات في االتجاه الصحيح، 
التي تمثل إجابة األسئلة في االتجاه  الكلمة الضائعة بعد االنتهاء من تعبئة الحروف  إلى معرفة  بالتعاون معهم، ووجههم  جد إحداها 
العمودي واألفقي؛ بحيث تجمع الكلمة المكونة الحروف في المربعات الصفراء الذهبية التي ستكون كلمة "نبات". عزز الطلبة وشجعهم 

على إنهاء النشاط والتوصل إلى الكلمة الضائعة.

اقرأ والطلبة الخارطة المفاهيمية المرفقة، وساعدهم على فهمها، ووجههم إلى رسمها، وإلصاق العينات الحقيقية في أماكنها بطريقة 
إبداعية. اعرض على الطلبة نماذج لخرائط مفاهيمية بأشكال مختلفة؛ ليستطيعوا تكوين فكرة إبداعية يعرضون فيها عيناتهم المختارة 

من النبات في البيئة األردنية.

النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة  النص والجدول؛ ليساعدهم على وضع خطة لحملتهم التوعوية عن الغطاء  ■
النباتي والمحافظة عليه. اطلب إليهم العمل مجموعات إن أمكن؛ ليتشاركوا األفكار لتنفيذ الحملة، مستخدمين المفردات الجديدة.

التحقق من الفهم: اطلب إليهم وضع النقاط الرئيسة لحملتهم بصورة مخطط، وناقشهم فيه.

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة العربّيةالّلغة اإلنجليزّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يحّدد بعض خصائص مجموعات النبات الرئيسة، مصنِّفًا بعض النباتات إلى مجموعاتها الرئيسة.

اللّغة اإلنجليزيّة: يقدم عرًضا شفويًّا باللغة اإلنجليزية عن حملة بيئية محلية.

اللّغة العربيّة: يعرب الفعل المضارع صحيح اآلخر واألفعال الخمسة، مع التمثيل عليها بجمل مفيدة.

الّرياضيّات: يحل مسائل حياتية تتضمن حدوًدا ومقادير جبرية.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

العلوم: الخصائص والمفاهيم العامة للنباتات:  نباتات بذرية، نباتات ال بذرية، نباتات زهرية، نباتات ال زهرية، نباتات ذات فلقة، نباتات 	 
ذات فلقتين، معراة البذور، مغطاة البذور.

 	.)also, when( اللّغة اإلنجليزيّة: تكوين الجمل البسيطة والجمل المركبة باستخدام

اللّغة العربيّة: القراءة الصامتة، وأنواع األفعال بحسب زمان وقوعها، واألحرف الصحيحة وأحرف العلة، وضمائر الرفع المتصلة.	 

الّرياضيّات: الحدود والمقادير الجبرية، جمع الحدود والمقادير الجبرية، ضرب الحدود والمقادير الجبرية.	 
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النّشاط الثّالث )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، واالستعانة بأفراد األسرة لمعرفة بعض النباتات الطبية،  ■
واستذكار األفعال الصحيحة، واألفعال الخمسة، قسم الطلبة ثنائيًّا؛ للتعاون على حل المهمات، وتبادل التقويم في ما بينهم، وأكد لهم  
تركيب جمل باالستعانة الجداول المرفقة في المهمة الثالثة، وتركيب جمل اسمية مرتبطة بالصور المرفقة، تتضمن أخبارها أفعااًل من 
األفعال الخمسة تتوافق مع عناصر مفهوم األفعال الخمسة: فعل/ مضارع/ مسند إلى واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء المخاطبة/ 
ويكون على األوزان اآلتية: يفعلون، تفعلون، يفعلن، تفعلن، تفعلين/ علمة رفعه ثبوت النون في آخره، وعلمة نصبه وجزمه حذف 

النون من آخره.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما أنواع األفعال بحسب زمن وقوعها؟ ما الحروف الصحيحة وما حروف العلة؟ ما 
تعريف الفعل الصحيح؟ ما علمات إعراب الفعل المضارع التي درستموها؟ إذا أسند المضارع إلى ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء 

المخاطبة ماذا نسميه؟ ما علمات إعرابه؟ ما إعراب الضمائر المتصلة به؟

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: وجه الطلبة إلى قراءة المسألة، ثم اسألهم عن خطتهم لحلها، ووضح لهم الهدف من هذا النشاط، وهو حل  ■
مسائل حياتية باستخدام المقادير والحدود الجبرية.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما المعطيات التي يمكنكم الحصول عليها من السؤال؟ ما الحدود والمقادير الجبرية التي يمكنكم استخدامها 
للتعبير عن كل منها؟ اطلب إليهم تكوين أسئلة حول هذه المعطيات، وناقشهم في بعضها.

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: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط وبحثهم عن الكلمات الضائعة، واستمع ألسئلتهم وناقشهم فيها، وشجعهم على . 1

التعاون مع أحد الزملء، أو أحد أفراد األسرة للمناقشة في إجاباتهم وتقويمها، اطلع على خرائطهم التصنيفية، وما ألصقوه عليها من 
عينات، وقدم التغذية الراجعة المناسبة لهم.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اطلب إليهم )إن أمكن( تسجيل فيديوهات قصيرة أو تسجيلت صوتية عن حملتهم. شجعهم على تصميم . 2
ملصقات للحملة، وتصويرها، وتبادلها في ما بينهم )إن أمكن(، واختيار أفضل حملة من وجهة نظرهم معللين السبب.

معلّمو اللّغة العربيّة: وّجه الطلبة إلى تبادل التقويم والتغذية الراجعة بين أزواج العمل، واالستعانة بأفراد أسرهم لمساعدتهم على . 3
تعديل حل المهمات إن لزم األمر. واطلع على حلول الطلبة وقدم لهم التغذية الراجعة تعزيًزا وتصويبًا.

معلّمو الّرياضيّات: اطلب إلى الطلبة العمل ضمن أزواج، وعرض األسئلة التي كونوها حول المسألة على بعضهم، وناقشهم في . 4
طرائق الحل التي اتبعوها. قدم لهم التغذية الراجعة على األسئلة التي كونوها، والحلول إن أمكن. شجع الطلبة على تقديم أفكار إضافية 

لتطوير أحداث المسألة، وتكوين أسئلة حولها.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يجد كثير من الطلبة صعوبة في التمييز بين مفهومي النباتات الوعائية والنباتات اللوعائية، وبين مفهومي النباتات ذات . 1

الفلقة وذات الفلقتين، وكذلك بين األبواغ والبذور، ويمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق عرض عينات حقيقية لها تساعدهم 
.QR Code على تمييزها، وتوجيههم إلى مصادر التعلم، مثل الكتاب المدرسي والصور على رمز اإلجابة السريعة

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في استخدام المفردات والتراكيب اللغوية المناسبة عند التقديم؛ لذا عززهم باستمرار، . 2
وانصحهم بتعرف المادة التي سيتحدثون عنها والتحدث عنها مع أفراد أسرتهم أو زملئهم؛ ليشعروا براحة عند التقديم.

اللّغة العربيّة: قد يخلط بعض الطلبة بين الفعل الصحيح والفعل اللزم؛ لذا استذكر معهم مفهوم الفعل الصحيح، وقد تبرز لدى بعضهم . 3
أخطاء مفاهيمية متعلقة باألفعال الخمسة، فقد يخلطون بينها وبين المثنى، وجمع المذكر السالم، واألسماء المفردة المختومة بواو 

ونون، أو ألف ونون، أو ياء ونون؛ لذا ركز على عناصر مفهوم األفعال الخمسة.
الّرياضيّات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تكوين أسئلة حول المسألة، أو قد يكّون بعضهم أسئلة ال تتناسب ومعطيات السؤال . 4

الموجودة، وقد يخطئ بعضهم في إيجاد مجموع المقادير والحدود الجبرية، وضربها؛ لذا فإّن تدريب الطلبة على إستراتيجيات حل 
المشكلت باستمرار، سيعزز قدرتهم على حل المسائل اللفظية، مثل: التأكد من قراءة الطلبة المسألة، وفهمها، وتحديد المعطيات 

فيها، وتنظيم المعلومات والعمليات الضرورية الممكنة، وتدريبهم على ابتكار خطط الحل، ووضع اإلستراتيجيات المختلفة.
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