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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )9(: العالم االفتراضّي  

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، والعلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية.

النشاط األول )اللغة العربية(: وضح للطلبة من قصة )بساط الريح(  أسلوب الوصف والخيال الذي اعتمده الكاتب، ثم عرفهم مفهوم  ■
ا  األسطورة، وبيّن لهم أّن التخيل باكورة الخيال العلمي الذي يعّد محاولة لتفسير ظاهرة أو تخيل شيء غير موجود، وأّن للخيال أثًرا مهّمً
في تحقيق ما نصبو إليه، وأّن األساطير قامت على الخيال الواسع في استقصاء الظواهر التي ال يجد الناس لها تفسيًرا. وّضح للطلبة أّن 
العالم االفتراضي اليوم امتداد لألسطورة عبر التاريخ، إذ استند اإلنسان إلى الخيال العلمّي في حل مشكالته. ذّكر الطلبة بتقييم أدائهم 

في القراءة الجهرية وفق المعايير. 

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 

من بطال قصة )بساط الريح( التي قرأتها؟ ما أهمية الخيال العلمّي في حياة اإلنسان؟ ما خطوات تصميم اإلعالن؟

النشاط الثاني )العلوم(: ذّكر الطلبة بالتوزيع اإللكتروني لذرات بعض العناصر، ثم ارسم التوزيع اإللكتروني لذرتي النيون والهيليوم.  ■
وضح للطلبة عدد اإللكترونات في الغالف األخير، وساعدهم على تفسير سبب استقرار ذرتي النيون والهيليوم، وإطالق لقب الغاز النبيل 
على كل منهما. ارسم أمام الطلبة ذرتي الكلور والصوديوم برموز "لويس"، ووضح لهم ميل بعض الذرات إلى فقدان اإللكترونات أو 

اكتسابها في أثناء تكّون مركبات أيونية. تابع الطلبة عند كتابتهم بعض الصيغ الكيميائية للمركبات.

التحقق من الفهم : يمكنك التأكد من فهم الطلبة عبر تطبيق النشاط، وطرح األسئلة اآلتية عليهم: 

١. هل يمكن أن تنشأ رابطة أيونية بين أيونين موجبين أو أيونين سالبين؟ فسر إجابتك؟  

٢. ما عدد ذرات الكلور التي سترتبط بذرة كالسيوم عند تفاعلهما؟ ما الصيغة الكيميائية للمركب الناتج؟  
النشاط الثالث )الرياضيات(: وّضح للطلبة أهمية التمثيل البياني لالقترانات في تعميق مفهوم االقتران وتوظيفه في المسائل اليومية. وّجه  ■

الطلبة إلى اتباع الخطوات المتتالية لتمثيل االقتران الخطي بيانيًّا، والدقة في ذلك. تابع تفسير الطلبة إجاباتهم األنشطة وتبرير اإلجابة.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية:

١( مثّل االقتران  ق)س( = ٩ - ٢س  بيانيًّا، موضًحا الخطوات التي اتبعتها في ذلك.  
٢( استخدم التمثيل البياني لالقتران ق في الفرع )١( في تحديد قيمة )س( عندما تكون ص= - ٣  

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّية  الّرياضّياتالعلومالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية معبرة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، مبديًا رأيه في ما يقرأ معلاًل.   
العلوم:  يوضح كيف تنشأ الرابطة األيونية بين عنصرين لتكوين مركب أيوني.           

الرياضيات: يمثّل االقتران الخطي بيانيًّا.    
اللغة اإلنجليزية: يكتب مقااًل مكونًا من فقرتين إلى ثالث فقرات بناء على قراءته النص.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: التعبير شفويًّا عن حاجاته ومشاهداته ومشاعره وأفكاره، وتمييز األفكار الرئيسة من الفرعية، وتمييز الحقيقة من الخيال.	 
العلوم: معرفة رموز العناصر، ومفهوم التوزيع اإللكتروني، واستقرار الذرات، ومفهوم األيونات. 	 
 الرياضيات: مفهوم االقتران، واالقتران الخطي، ومفهوم الزوج المرتب، والعمليات الحسابية، والتمثيل البياني للنقط في المستوى البياني.	 
اللغة اإلنجليزية: مهارة كتابة مقال يحوي فقرات مترابطة.	 
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النشاط الرابع )اللغة اإلنجليزية(: وضح للطلبة المقصود بالواقع المعزز. ناقش الطلبة في مزايا الواقع المعزز في األلعاب وعيوبها.  ■
اطلب إلى الطلبة أن يقرؤوا النص، وناقش الطلبة في األفكار الرئيسة  الواردة في النص. ناقش الطلبة في مهارة كتابة مقال مكون من 

فقرتين إلى ثالث فقرات.
التحقق من الفهم: أسأل الطلبة عما يأتي:

- هل سبق أن رأيت لعبة تعمل عن طريق الواقع المعزز؟  
- هل تعتقد أن األهل سيتقبلون تزويد أبنائهم بهذا النوع من األلعاب أم سيرفضون ذلك؟ لماذا؟  

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: يتعيّن على معلمي اللغة العربية التركيز على موضوع الخيال وأهميته في الحياة، وأن يوضحوا للطلبة العالقة بين الخيال 
األسطوري والعالم االفتراضي الذي نشأ على مهارة التخيل عند اإلنسان، وأن يذّكروا الطلبة بمعايير التقييم وإستراتيجيات تقييم األقران، والتقييم 
الذاتي لمهارة القراءة الجهرية. يتعين على المعلمين أن يطلبوا إلى الطلبة مشاركة أفكارهم مع زمالئهم أو أفراد أسرتهم، وتبادل اآلراء معهم، 

وأن يوجهوهم إلى كيفية إعداد اإلعالن بتوضيح الخطوات.

٢. معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم توضيح أهمية استقرار الذرات، وتدريب الطلبة على كيفية كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات، وكتابة معادلة 
كيميائية موزونة بطريقة صحيحة.

٣. معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات التركيز على تسلسل الخطوات، والدقة في األداء، وتدريب الطلبة على توظيف التمثيل البياني 
في إجابة األسئلة المتعلقة باالقتران، واستنتاج معلومات منه، ومتابعة أدائهم في أثناء تنفيذهم األنشطة وتقديم التغذية الراجعة المباشرة. يمكن 

استخدام المالحظة في تقويم أداء الطلبة على األنشطة.

٤. معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية التركيز على توضيح مفهوم الواقع المعزز. وتدريب الطلبة على بناء األفكار بناء 
متسلساًل عند التعبير عن آرائهم عبر مقال، وتقديم األدلة واألمثلة المناسبة لتعزيز آرائهم.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١. اللغة العربية: قد يجد الطلبة صعوبة في التمييز بين الخيال العلمّي والخرافات. وضح لهم أن الخرافة أمر كاذب غير موجود في 

الواقع، مثل: الغول، وطائر العنقاء، أما الخيال العلمّي، فهو وإن لم يكن موجوًدا، إال أننا يمكن تحقيقه بالجد والعمل والذكاء. 

٢. العلوم: قد يصعب على الطلبة إدراك استقرار ذرة الهيليوم. وقد يخطئ الطلبة عند كتابة الصيغة الكيميائية لمركب ما،. يمكن معالجة 
ذلك عن طريق تدريب الطلبة على حساب عدد ذرات العناصر المختلفة في المركبات األيونية؛ لكتابة صيغها الكيميائية كتابة صحيحة.

 
٣. الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة تحديد موقع الزوج المرتب على المستوى البياني، ويمكن معالجة ذلك عن طريق تعميق 
استنتاج معلومات عن  البياني في  التمثيل  الطلبة توظيف  قد يصعب على بعض  فيه.  المرتب وقيمة )س( و)ص(  الزوج  مفهوم 
االقتران وربطه بالحياة اليومية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق تفسير التمثيل البياني على أنه صورة بصرية للعالقة بين المتغيرين 
)س( و )ص(، وعرض األمثلة المتنوعة لتفسير معنى الزوج المرتب، وإعطاء أسماء لكل من )س( و )ص( حسب المسألة الحياتية، 

وربطه بالتمثيل البياني لالقتران الخطي.

٤. اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة إدراك مفهوم الواقع المعزز؛ لذلك يتعين على المعلم التوضيح بأمثلة من واقع الطلبة وتشجيعهم 
على البحث عن الموضوع. قد يحتاج الطلبة أيًضا مراجعة خطوات كتابة مقال مكون من فقرات متسلسلة.


