
1

دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )10(: أشكال الماء في الطبيعة

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(: ساعد الطلبة على فهم تعليمات النشاط، ووجههم إلى توثيق مالحظاتهم واستنتاجاتهم بالرسم أو التصوير أو  ■
تصميم النماذج المناسبة. ساعدهم على تصميم تجربة للحصول على الماء النقي، وفي اقتراح طريقتين للتحقق من نقاوة الماء، عبر 
توجيه تلميحات تساعدهم على ذلك، وتزويدهم بالتعليمات واألدوات التي يحتاجونها، وشجعهم على تبادل المالحظات واالستنتاجات 

مع زمالئهم، ومناقشتها.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما مصدر الماء الموجود في الكيس؟ كيف تحول الماء إلى ثلج؟ بماذا تتميز دقائق الماء في الحالة الصلبة 
عن الحالة السائلة والغازية؟ استذكر معهم مفهوم كل من المادة النقية، والمادة غير النقية. ماذا نعني بالماء النقي؟ كيف يمكننا الحصول 
على الماء النقي؟ وضح لهم المقصود بعملية التقطير وكيفية تبخر الماء وتكاثفه من جديد بالتبريد. هل يمكننا التحقق من نقاوة الماء بطرائق 

بسيطة؟ ناقشهم في بعض الطرائق المألوفة والبسيطة، مثل: التبخير، والتوصيل الكهربائي، وكيفية تنفيذها بأدوات بسيطة في المنزل.

النّشاط الثّاني )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة فاهمة، وذكرهم بأن صياغة العنوان ترتبط بفكرة النص الرئيسة،  ■
وبشروط العنوان الجيد: )قصير، ودال على الفكرة العامة أو الرئيسة، وجاذب( ووجههم إلى استكشاف الرابط أو العالقة بين الجملتين ما قبل 
النجمة وما بعدها؛ ليختاروا عالمة الترقيم المناسبة التي سيضعونها مكان النجمة، ثم قسمهم أزواًجا لقراءة ما أضافوه إلى النص، ووجههم 
إلى االستناد إلى معارفهم، وإلى الصورة في توسيع المعنى، وإلى التزام معايير الكتابة في ما أضافوه. ووجههم إلى الربط بين أزواج الجمل 

بكلمات مناسبة، وإلى توظيف عالمة الترقيم المناسبة بينهما، ونمذج أمامهم بمثال إن لزم األمر، وتابع أداءهم موجهًا ومصوبًا.

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: - يستقصي عمليًّا حاالت الماء الثالث، وتحوالتها.
- يوضح بالرسم توزيع جزيئات المادة في حاالتها الفيزيائية الثالث.

- يميز عمليًّا بين الماء النقي وغير النقي.
اللّغة العربيّة: أوسع فقرةً في ضوء توسيع المعنى، موظفًا عالمة الترقيم: الفاصلة المنقوطة، مع الحرص على مراجعة كتابتي؛ لتصحيح 

ما قد يرد فيها من أخطاء في بعض التراكيب واألساليب اللغوية.
اللّغة اإلنجليزيّة: يميز بين األفكار الرئيسة واألفكار الداعمة بناًء على قراءة النص، وأحدد األفكار الرئيسة والداعمة.

الّرياضيّات: يحول الكسر العشري الدوري إلى كسر عادي.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من المادة، حاالت المادة، تحوالت المادة، المادة النقية، المادة غير النقية، خصائص المادة في حاالتها الثالث، عملية التقطير.	 
اللغوية، 	  واألساليب  والتراكيب  ونتيجة(،  )سبب  الجمل  بين  العالقات  وتمييز  الترقيم،  وعالمات  تامة،  جملة  تركيب  العربيّة:  اللّغة 

والقضايا اإلمالئية المتعلمة سابقًا، مثل: ألف التفريق، والتاء المربوطة والمبسوطة، والتاء المربوطة والهاء، والتنوين والنون، وجمع 
المذكر السالم، والهمزة المتوسطة. 

 	.)but(و )However(:اللّغة اإلنجليزيّة: تمييز التراكيب اللغوية وفهم المعنى الذي توصل إليه. معرفة وظيفة بعض أدوات الربط مثل
الّرياضيّات: الكسور العادية، والكسور العشرية، مفهوم الكسر العشري الدوري، والكسر العشري المنتهي.	 
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التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما صفات العنوان الجيد؟ بم يرتبط؟ ما عالقة الجملة التي قبل النجمة بالجملة التي بعدها؟ 
متى نستخدم الفاصلة المنقوطة؟ ما المعلومات التي يمكننا أن نضيفها إلى الفقرة السابقة مستفيدين من الصورة المرفقة؟ ما المعايير التي 

يجب التزامها في الكتابة؟ من يقترح رابطًا لفظيًّا لربط هذا السبب بهذه النتيجة؟ ما الخطأ في الكلمة األولى؟ ما صوابه؟ لماذا؟
النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: وجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، واالستدالل على معاني المفردات الجديدة من النص.  ■

اطلب إليهم إكمال المخطط وإطار النص الذي يلي النص. اطلب اليهم البحث عن معاني الكلمات بما يتالءم وورودها في محتوى النص، 
واطلب إليهم الرجوع إلى النص وقراءته إلجابة األسئلة المتعلقة بالنص، شجعهم على مشاركة أحد أفراد أسرتهم أو زمالئهم إجاباتهم. 

شجعهم على القيام بالنشاط اإلضافي والتعاون مع أحد أفراد أسرتهم ومشاركة ما نفذوه معك إن أمكن.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: كيف تمكنت من تمييز الفكرة الرئيسة من الداعمة؟ ما الكلمات التي وضحت العالقة بين 

الجمل )المقارنة والتناقض( أو )النتيجة والسبب(؟
النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: أعط مثااًل على كسر عشري دوري، واطلب إلى الطلبة إعطاء كسر عشري دوري أكبر منه، ثم كسر  ■

عشري دوري أصغر منه، قد توظف األلواح  الصغيرة لتسمح بأكبر عدد ممكن من اإلجابات، ثم اسأل الطلبة عن خطوات تحويل هذا 
الكسر العشري الدوري إلى كسر على صورة ــــــ. ثم وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط، وامنحهم الوقت الكافي لفهم المطلوب منه. 

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما أقطار حبيبات المواد غير الذائبة التي تستطيع النفاذ عبر الغشاء؟ من يعطي أمثلة؟ ثم اسألهم: من 
يعطي أمثلة على كسور عشرية دورية ألطوال أقطار الحبيبات التي تستطيع أن تنفذ؟ ثم اسألهم: ما أقطار الحبيبات التي ال تستطيع 

النفاذ؟ تأكد من إجابة األسئلة التي ما تزال عالقة لدى الطلبة حول النشاط.

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 تنفيذ التجارب وتوثيق المالحظات واالستنتاجات وشجعهم على تبادل الخبرات مع زمالئهم، . 1

واستمع ألسئلتهم وناقشهم فيها، وقدم التغذية الراجعة المناسبة لهم.
ه الطلبة إلى اعتماد تقويم األقران في تصويب . 2 م التغذية الراجعة، إن أمكن، ووجِّ معلّمو اللّغة العربيّة: تابع إنجاز الطلبة مهماتهم، وقدِّ

المهمات، وإلى االنتفاع بتوجيهات األهل، وما يقدمونه من ملحوظات، وتغذية راجعة.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع إنجاز الطلبة مهماتهم، وقّدم التغذية الراجعة بالسبل المتوافرة. قدم للطلبة مالحظات عامة حول األخطاء . 3

المتكررة لتجنبها.
معلّمو الّرياضيّات: كلف الطلبة العمَل أزواًجا، بحيث يتحقق كل منهما من صحة إجابة زميله بتحويل الكسر العادي الذي حصل عليه . 4

، على أن يحاوال اكتشاف الخطأ مًعا في خطوات الحل إن لم يحصل أحدهما على الكسر العشري الدوري  زميله إلى كسٍر عشريٍّ
الصحيح. قدم الدعم بشكل خاص ألزواج الطلبة الذين يحتاجون ذلك. ناقشهم جماعيًّا في األخطاء الشائعة واألكثر تكراًرا.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: يخلط كثير من الطلبة مفهوم الماء غير النقي بالماء الملوث، وّجه الطلبة إلى االستعانة بالكتاب المدرسي، وبعض المراجع . 1

المتوافرة على الرمز سريع االستجابة QR Code لمعرفة الفرق.
اللّغة العربيّة: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في توسيع الفقرة؛ لذا وجههم إلى استذكار خبراتهم ومعارفهم السابقة، ومناقشتهم فيها، . 2

واالستفادة من الصورة المرفقة، ومراجعة ما كتبوه مع زمالئهم. وفي حال واجهَ بعض الطلبة صعوبةً في تصويب األخطاء، أو عدم 
القدرة على تقديم المسوغ المناسب؛ فيمكنك أن تراجع معهم بعض الموضوعات المتعلمة في التراكيب واألساليب اللغوية، والقضايا 

اإلمالئية، في كتبهم المدرسية، وأن توجههم إلى العمل التشاركي؛ لتبادل الخبرات.
اللّغة اإلنجليزيّة: غالبًا ما يخطئ الطلبة مراًرا وتكراًرا في تهجئة الكلمات نفسها، التي تنطق بالطريقة نفسها، ولكن، لها تهجئات . 3

ومعان مختلفة، مثل: )Its, It’s( و)Know, No( و)Right, Write(. وّجه الطلبة إلى االحتفاظ بقائمة من الكلمات التي يخطئون فيها 
إمالئيًّا دائًما. للتحقق من القائمة عند مراجعة كتاباتهم. وضرورة االنتباه إلى الكلمات التي يخطئون تهجئتها، وإضافتها إلى قائمة 
لتعلم تهجئتها تهجئة صحيحة. ذّكر الطلبة أن عليهم التركيز في عملية الكتابة على التهجئة في أثناء عملية التحرير والمراجعة. والبدء 

بتنظيم الفقرات، ثم االنتقال إلى التفاصيل الصغرى - ولكن باألهمية نفسها - مثل التهجئة وعالمات الترقيم.
الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في تحديد كسور عشرية دورية أكبر من كسر عشري دوري ما، أو أصغر منه. كما قد يجد كثير . 4

. قدم عدًدا من األمثلة على تحويل الكسر العشري  منهم صعوبة في تطبيق خطوات تحويل الكسر العشري الدوري إلى كسٍر عاديٍّ
. وظف األسئلة والنقاشات المنظمة حولها، وشجع الطلبة على التحدث عن الخطوات وتبريرها.  الدوري إلى كسٍر عاديٍّ
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