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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )9(: الكائناُت مْن حوِلنا

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 العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )العلوم(: اطلع على اختياراِت الطلبة الكائنات الحيّة مَن المذكورِة في النّشاِط )وفق رغبة كل واحد منهم(، وكتابِة ما  ■
يعرفونه عْن كلٍّ مْنها في العموِد الُمَخّصِص: )ماذا أعرُف؟(، واطلع على العموِد: )ماذا أريُد أْن أتعلَّم عْنها؟(، ثمَّ قدم التغذية الراجعة 
ِص )ماذا تعلّمت؟(. شّجعهم على تبادل المعلومات مع زمالئهم وتقويمها؛  المناسبة على ما كتبه الطلبة في الجدوِل في المكاِن المّخصَّ
للحصول على التّغذية الّراجعة المناسبة. اطلع على استجابات الطلبة لنص األشنات وما كتبوه وفق نموذج "فراير"، وشجعهم على 

مشاركة معلوماتهم مع زمالئهم أو أحد أفراد أسرهم، وساعدهم على اقتراح أفكار جديدة لالستفادة منها.
لدْيِهم مْن معلوماٍت عْن كلٍّ مَن: األثريّاِت، والفطريّاِت، والطالئعيّاِت، والبكتيريا، عبر  التحقق من الفهم: ساعد الطّلبة على تذكرما 
يناسبه من  بما  الطّلبة  أحد  بمساعدة  الجدول  مثااًل، وامأل  النّشاط  في  الحيّة  الكائنات  أحد  اختر  األسئلة تطرحها عليهم.  مجموعة من 

معلومات كان يعرفها، أو يريد تعلّمها، ثّم ما تعلّمه. اعرض على طلبتك نموذج "فراير"، ووّضح لهم آلية تعبئته.

النّشاط الثّاني )اللّغة العربيّة(: وّجه الطّلبةَ إلى قراءة النّصِّ قراءةً صامتةً، واطرْح علْيِهم بعَض األسئلِة المحفّزِة للتّفكيِر، الّتي تساعدهم  ■
على ربِط عنواِن النّصِّ بمضمونِِه، وقّسمهم أزواًجا في لُعبِة القراءِة الجهريِّة، واشرْح لهم قواعدها إْن واجهتهم صعوبة في ذلك، ونمذج 
بمزيٍد من  إثرائها  إلى  بسيطٍة، ووّجههم  إلى مسرحيٍّة  النّصِّ  لتحويِل  أو رباعيَّةً؛  ثالثيَّةً  قّسمهم مجموعات  أمامهم.  األقلِّ  بمثاٍل على 
المعلوماِت، عن طريق الّرجوع إلى اإلنترنت، أو إلى الّرمِز سريِع االستجابِة، وعلى توظيف ما تعلّموه توظيفًا صحيًحا فيها، ذّكرهم 
إن أمكَن، وعّزز أداءهم،  الخاّصة، وشاهد عروضهم المسرحيّةَ  المقترحِة، أو استبدال غيرها بها من صياغتهم  بالمقّدمِة  باالستعانة 

ووّجْههُم إلى مشاركِة أفراد أسرهم في المهّمتْين: الثّالثة والّرابعة، واالستعانة بهم عند تصوير المسرحيّة وإرسالها.
التحقق من الفهم: ما المقصود بمتناهية الّصغر واسعِة الخطورِة؟ ما عالقتها بالفيروسات؟ كيَف ستوّزعوَن األدواَر في المسرحيّة؟ هل 

ستحتاجون إلى راٍو فيها؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

د بعَض خصائِص الطاّلئعياِت، والفطريّاِت، والبكتيريا، واألثريّاِت، ُمحلِّاًل بياناٍت تُبرُز طبيعةَ عالقِة اإلنساِن مَع بعض الكائنات. العلوم: يُحدِّ
اللّغة العربيّة: يتقّمص أدواَر الّشخوِص في مسرحيٍّة، ُمراعيًا ما اكتسبَهُ مْن مفرداٍت، ومفاهيَم، وتراكيَب، وأساليَب لغويٍّة.

اللّغة اإلنجليزيّة: يقدُم اقتراحات ونصائَح، موظفًا المفردات والتراكيب اللغوية المناسبة باللّغِة اإلنجليزيِّة )The imperative(؛ مستعينًا 
بملصق صممه لهذه الغاية.

الّرياضيّات: يحلُّ معادلةً خطّيّةً بمتغيٍِّر واحٍد.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من التّصنيف، الفطريّات، البكتيريا، المحلاّلت، خصائص الفطريّات وأنواعها، فوائدها ومضاّرها، مفهوم الفيروسات.	 
اللّغة العربيّة: القراءة الّصامتة، والقراءة الجهريّة، واستخالص الفكرة الّرئيسة واألفكار الفرعيّة، وتركيب فقرة مترابطة، والجرأة والطاّلقة.	 
 	.)do + not or don't( :اللّغة اإلنجليزيّة: صيغة النفي باستخدام
الّرياضيّات: مفهوم المعادلة وحلّها، حّل معادلة بمتغيّر تحتاج إلى خطوة واحدة أو إلى خطوتين.	 
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النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة صامتة؛ لالستدالل من النّص على معاني المفردات الجديدة وغير  ■
المألوفة. اطلب إليهم قراءة المثال على تكوين جملة األمر؛ وتطبيق ذلك على جمٍل أخرى، ثمَّ وّجههم إلى قراءة الجدول قبل البدء بإعداد 

الملصق، وضرورة االستعانة به في أثناء إعداد ملصقهم. ذكر الطلبة بالهدف من إعداد الملصق.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما األفعال التي ستستخدمها في إعداد اإلرشادات والنصائح في الملصق؟ ما النصائح 

واإلرشادات التي تود تقديمها ألسرتك أو زمالئك؟ كيف ستنظم المعلومات في الملصق الذي ستعده؟

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: راجع الطّلبة في مفهوم المعادلة، ومفهوم حّل المعادلة، قّدم معادالت عدة متدّرجة في الّصعوبة، تتضّمن  ■
خطوة واحدة وخطوتين، ومعادالت تحتوي متغيّرات في طرفيها، ثّم كلّفهم العمَل على حلّها ضمن أزواج، واطلب إليهم التّحقّق من 

صّحة الحّل،  ثّم وّجه الطّلبة إلى قراءة تعليمات النّشاط.
التحقق من الفهم: وّجه أسئلة إلى الطّلبة متعلّقة بخطوات حلّهم المعادلة: لماذا أضفت هذا العدد إلى طرفي المعادلة؟ أو لماذا قمت بعملية 

الضرب، هل توجد طرائق أخرى للحّل؟

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: وجه الطّلبة في أثناء ملئهم الجدول، مع ضرورة التّركيز على الفرق بين ما يعرفه الطّالب، وما يريد تعلّمه، ثّم ما . 1

تعلّمه. شجعهم على تبادل المعلومات مع زمالئهم، وتقويمها، وقدم التّغذية الّراجعة المناسبة لهم، واطلع على تنفيذ الطّلبة المهّمات 
المتعلّقة بنشاط األشنات، مع تأكيد ضرورة تحليل البيانات والمعلومات الموجودة في النّّص وفق نموذج "فراير" المرفق بالنشاط، 

واستمع ألفكار الطّلبة حول طرائق االستفادة من األشنات، ومناقشتها، وتقديم التّغذية الّراجعة المناسبة.
ه الطّلبة إلى اعتماد تقويم الّزميل، واالنتفاع من توجيهات أفراِد األسرة، وما يقّدمونه من تغذيٍة راجعٍة. اطَّلِع . 2 معلّمو اللّغة العربيّة: وجِّ

ِم التّغذية الّراجعة المناسبة لهم إن أمكن. على تنفيذ الطّلبة المهّمات، وصوبها، وقدِّ
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اعرض على الطلبة ملصقًا نموذجيًّا ليستعينوا به، وبعد إنتهائهم من إعداد ملصقاتهم، وّجههم إلى تبادلها مع . 3

زمالئهم )إن امكن(، واإلفادة من التغذية الراجعة من الزمالء، واالستعانة برأي أفراد األسرة ونصيحتهم حول الملصقات وتعديلها 
بناء على ذلك.

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: يخلط كثير من الطّلبة بين كّل من: البكتيريا، واألثريات، والفيروسات، وبعض أنواع األوليّات كاألميبا، لذا؛ وّجه الطّلبة إلى . 1

مشاهدة بعض الفيديوهات العلميّة التي توّضح الفرَق بينها، وكذلك إلى العودة إلى الّرمز سريع االستجابة QR Code، واالطاّلع 
على مصادر المعرفة المتاحة.

اللّغة العربيّة: قد يستصعب بعض الطلبة تطبيق لعبة القراءة الجهريّة؛ لذا نمِذْج على ذلك بمثال واحد على األقّل، وشّجعهم على  . 2
التّدّرب عّدة مّرات على أداء أدوارهم في المسرحيّة؛ لكسر حاجز الخجل، والتّمّكن من أداء األدوار بجرأة وطالقة.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يستخدم بعض الطلبة عالمة ترقيم غير صحيحة، لذا؛ قدم لهم أمثلة نموذجية على التوظيف السليم لعالمات . 3
الترقيم. ساعدهم عند مراجعة كتاباتهم بتقديم مالحظات إيجابية مع التركيز عما يحتاج إلى تحسين. أشركهم في عملية المراجعة 

بالمناقشة في آليات الكتابة دون رفض أفكارهم. أكد لهم أن الكتابة عملية، وأن األدباء جميعهم يراجعون أعمالهم.
الّرياضيّات: تواجه بعض الطلبة صعوبة في حل المعادالت وإجراء العمليات إجراء صحيًحا على طرفي المعادلة. تأكد من استيعاب . 4

الطلبة خصائص المساواة؛ ويفيد بذلك استخدام المحسوسات، مثل البالطات الجبرية؛ لتوضيح معنى المعادلة ومعنى المساواة، وهذا 
يسهم في تقليل األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة، ومساعدتهم على القيام بإجراءات حل المعادالت بصورة دقيقة.

2


