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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )10(: أثر التغيير في حياتنا

تعريف النشاط:
ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أّن هذا النشاط مرتبط  بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

النشاط األول )اللغة العربية(:  ■
وضح للطلبة العالقة بين مبحثي العلوم واللغة العربية، مثل: الحاجة إلى كتابة التقارير الخاصة بالتجارب في المختبر،

 ووصف خطوات التجربة، وإجراء مقابالت مع متخصصين. بيّن للطلبة المعايير التي يجب التزامها عند كتابة الحوار،
 ووضح لهم مفهوم الخريطة المفاهيمية وأهميتها في الربط بين مجموعٍة من العالقات الرئيسة والفرعيّة، وفي تذّكِر
 تفاصيِل المادة الدراسيّة بوضوح. راجع الطلبة في كيفية كتابة قصة قصيرة مراعين عناصرها: الزمان، والمكان،

 والشخصيات، والعقدة، والحل. بيّن للطلبة أمثلة على أهمية تغيرات المادة في حياتنا.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: كيف ساعدك أسلوب الوصف على كتابة التفاعالت الكيميائية التي حدثت في أثناء اشتعال 
الحطب؟ ما أهمية الخريطة المفاهيمية؟ ما الخطوات التي ستتبعها عند كتابة الحوار؟ ما عناصر القصة؟ اذكر أمثلة أخرى على أهمية تغيرات 

المادة في حياتنا.   
النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(:  ■

 نفذ مهارة العصف الذهني مع الطلبة واسترجع معهم أهم النقاط المتعلقة بالترجمة. اطلب إلى الطلبة التفكير في األمثلة وأن يقدموا ترجماتهم 
بالتعاون مع زمالئهم، وإن كانت غير دقيقة في البداية. اختر في النهاية أدق ترجمة. شارك الطلبة في أهمية  مراعاة الفروق اللغوية الثقافية عند  

الترجمة بين اللغات. اعرض لهم مزيًدا من األمثلة للممارسة. اطلب إلى الطبة أن يحاولوا ترجمة التعابير اللغوية الموجودة في الجدول.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة مجموعة من األسئلة، مثل: كيف يمكنك أن تعرف الترجمة؟ ما أهمية الترجمة في التواصل بين الثقافات 

المختلفة؟ ما أهم األمور الواجب مراعاتها عند الترجمة؟
 النشاط الثالث )الرياضيات(:  ■

وّضح للطلبة أهمية الرياضيات في وصف مواقف حياتية متنوعة عن طريق طرح أمثلة مباشرة، أرشد الطلبة إلى استقصاء خصائص 
االقتران الخطي عن طريق تمثيله البياني، وربط ذلك بالمقطعين السيني والصادي، واستنتاج العالقة بين تزايد االقتران الخطي أو 

تناقصه بإشارة معامل س في قاعدته. ودرب الطلبة على تقديم التبرير لخطوات الحل.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يكتب مبديًا رأيه في موضوعات حياتيّة متنّوعة، موظفًا ما اكتسبه من قواعد وتطبيقات لغوية.  

اللغة اإلنجليزية: يترجم جماًل بسيطة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية.

الرياضيات: يوظف خصائص االقتران الخطي المقطعين: السيني والصادي، وعالقة تزايد االقتران الخطي أو تناقِصِه بمعامل )س(.

يعّرف المعادلة الكيميائية، موّضًحا كيفية كتابة معادلة كيميائية رمزية موزونة. العلوم:  

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية:  كتابة موضوعات حياتية باالستعانة بمجموعة أفكار معطاة، واستخدام عالمات الترقيم.	 

اللغة اإلنجليزية: مهارة التفكير الناقد والترجمة. 	 

الرياضيات: التمثيل البياني لالقتران الخطي، حل المعادلة الخطية، إيجاد القيمة العددية للمقدار الجبري بالتعويض.	 

العلوم: مهارة الضرب التبادلي، معرفة رموز بعض العناصر والتوزيع اإللكتروني لها.	 
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:
● إذا كان االقتران ع )س( = 20- 5 س:

1( جد كاّلً من المقطعين السيني والصادي لالقتران ع )س(.
2( هل االقتران ع )س( اقتران متزايد أو متناقص؟ بّرر إجابتك.

● االقتران ك )س( = 3 س – 12، يمثّل درجة حرارة مواد كيميائية بالدرجات المئوية بعد مرور )س( من الدقائق في أثناء تفاعل كيميائي:
1( ما درجة الحرارة عند بداية التجربة؟

2( كم دقيقة مرت من بداية التجربة حتى تصبح درجة الحرارة )0( درجة مئوية؟
3( هل درجة حرارة المواد الكيميائية تتزايد أو تتناقص في أثناء التفاعل بمرور الوقت؟ بّرر إجابتك.

النشاط الرابع )العلوم(:   ■
اسأل الطلبة السؤالين اآلتيين: ما هو خل التفاح؟ ما صيغته الكيميائية ؟ دّرب الطلبة على كتابة الصيِغ الكيميائية للمركبات، وشجعهم على 
متابعة الفيديوهات التعليمية وتنفيذ األنشطة المرتبطة بها. ساعد الطلبة على التمييز بين دالالت األرقام التي تكتب في الصيغ الكيميائية 
للمركبات والجزيئات، وتابع الطلبة عند تنفيذ النشاط الموجود في الجدول. ناقش الطلبة في المقصود بالمعادالت الكيميائية ودّربهم على 

كتابة معادالت رمزية موزونة. شجع الطلبة على زيارة الموقع التفاعلي لموازنة المعادالت الكيميائية.
حرارةطاقة + )Cu)s( + S)s(  CuS)s ثم اطرح األسئلة اآلتية: ■ التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة بكتابة المعادلة: 

1. ما أسماء المواد المتفاعلة؟ ما حالة كل منها؟
2. ما اسم المادة الناتجة؟

3. ما شرط حدوث التفاعل؟
4. هل المعادلة موزونة؟ وضح إجابتك.

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
- اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

- يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية توضيح طريقة كتابة الحوار، مع مراعاة استخدام عالمات الترقيم المناسبة، . 1

في  فائدتها  لهم  ويبيّن  المفاهيمية،  الخرائط  نماذج من  المعلم  يعرض  الدالة عليها.  والصفات  الكلمات  باستخدام  األحداث  ووصف 
توضيح المحتوى. يتعين على المعلمين تذكير الطلبة بعناصر القصة القصيرة، وضرورة مراعاتها عند كتابة القصة، وتذكيرهم 

بطلب مساعدة أسرتهم عند تقييم أدائهم.
معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية أن يوضحوا آلية الترجمة والخطوات الواجب اتباعها، ويتعين عليهم . 2

مناقشة الطلبة في بعض المفاهيم التي تختلف بين اللغة العربية واإلنجليزية ولها عالقة باألمثلة والمهمة الواجب تنفيذها.
 معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على تفسير اإلجابات وربطها بالموقف الحياتي. كذلك توظيف . 3

خصائص االقتران الخطي في المواقف الحياتية، وربط خصائص االقتران الخطي بالتمثيل البياني له وبقاعدته الجبرية. متابعة أداء 
الطلبة في المجموعات الثنائية ونقاشاتهم وتقديم التغذية الراجعة المباشرة لهم. يمكن تقويم تعلّم الطلبة عن طريق القلم والورقة. 

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات والجزيئات، والتأكد من حفظ الطلبة . 4
رموز  العناصر وشحناتها. وتدريب الطلبة على التمييز بين الجزيء والذرة، وتحديد الذرات المكونة المكونة والجزيئات وأعدادها. 
وعدد  للمركبات  الفيزيائية  الحالة  عليها  موضحين  موزونة،  كيميائية  معادلة  كتابة  على  الطلبة  تدريب  العلوم  معلمي  على  يتعين 

الجزيئات لكل مركب، وعدد الذرات الداخلة والناتجة من التفاعل.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة ترتيب المفاهيم في الخريطة المفاهيمية، عندئٍذ اطلب إليهم ترتيب المحتوى وفق الطريقة . 1

التي تناسبهم. وقد يجد بعض الطلبة صعوبة في كتابة القصة، عندئٍذ انصحهم بأن يرووا أحداثها شفويًّا أمام أحد أفراد أسرتهم. 
اللغة . 2 معلمي  على  يجب  لذلك  الواردة،  للتراكيب  المجازي  المعنى  إلى  الوصول  الطلبة  بعض  على  يصعب  قد  اإلنجليزية:  اللغة 

اإلنجليزية تقريب الفكرة عبر تقديم جمل باللغة العربية تحتوي  هذه التعابير لتسهيل مهمة الطلبة.
الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة تفسير المعنى الواقعي لكل من المقطعين السيني والصادي لالقتران الخطي، ويمكن معالجة . 3

ذلك عن طريق توظيف التمثيل البياني لالقتران الخطي وتذكير الطلبة بما يمثله كل من )س( و)ص( في المسألة الحياتية. قد يصعب 
على بعض الطلبة التمييز بين المقطع السيني والمقطع الصادي، ويمكن معالجة ذلك بالتركيز على المفهوم الرياضي وربطه بالتمثيل 

البياني لالقتران الخطي. 

العلوم: قد يخلط بعض الطلبة الرقم الدال على عدد الذرات بالرقم الدال على عدد الجزيئات. قد يصعب على الطلبة وزن المعادالت؛ . 4
لذا، يجب إعطاء الطلبة أمثلة متعددة، ثم تكليفهم حّل عدد من التمارين للتدّرب على كتابة المعادالت ووزنها. 
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