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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )11(: البركة في الحركة

التّعريف بالنّشاط:
ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد مكان 

تنفيذ األنشطة.
ــ وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: العلوم، والّرياضيّات، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط األّول )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة الشكل األول بتمعن، وإلى حساب المسافة باستخدام عدد الخطوات إن لم يتوافر متر  ■
للقياس، اسأل الطلبة: ما الفرق بين المسافة التي قطعها كل واحد منكم وبين اإلزاحة التي حققها؟ شجعهم على مناقشة زمالئهم أو أفراد 
أسرهم في ذلك. استذكر معهم مفهوم السرعة وكيفية حسابها، ووجههم في أثناء تدوينهم نتائج المتسابقين جميًعا، وساعدهم على المقارنة 
بينها، وحساب السرعة؛ لمعرفة الفائز، ثم اطلب إليهم عرض النتائج عليك، وناقشهم فيها. وّجه الطلبة إلى قراءة الرسم البياني الذي 

يمثل تغير سرعة سيارة بالنسبة إلى الزمن، وفي وصف حركتها.
التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم كل من الموقع والنقطة المرجعية، وراجع معهم كيفية تحديده، اسأل الطلبة: ما الفرق بين المسافة 
التي قطعها كل واحد منكم وبين اإلزاحة التي حققها؟ اسألهم: كيف يمكنك تحديد الفائز عندما تتسابق مع أحد زمالئك أو أفراد أسرتك؟ ما 

العوامل التي تساعدك على ذلك؟ كيف يمكنك وصف حركة جسم بالرسم البياني؟ كيف يمكنك االستعانة به في تحديد سرعة الجسم؟
النّشاط الثّاني )الّرياضيّات(: أخبر الطلبة أن ما تعلموه عن االقتران الخطي وما تعلموه في مادة العلوم عن الحركة سيطبقونه في هذا  ■

النشاط من خالل موقف حياتي، ذّكر الطلبة أن الرياضيات لغة إليصال األفكار، والتعبير عنها، وتمثيلها بطرائق عدة، وأن العالقات بين 
المتغيرات في المواقف الحياتية المختلفة، يمكن التعبير عنها بطرائق رياضية عديدة، مثل: التمثيل البياني، والجداول، وقاعدة االقتران 

وآلة االقتران. وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط، ومالحظة ارتباطه بمادة العلوم وفي الحياة.
التحقق من الفهم: قد تحتاج إلى التأكد من قدرة الطلبة على استخراج أزواج مرتبة من الرسم البياني؛ لذا وّجه أسئلة إلى الطلبة عن 
الشكلين: من الشكل األول، من يخبرني كم متًرا ابتعدت سارة عن منزلها عند الثانية 10؟ من يعبّر عن ذلك بزوج مرتب؟ كم متًرا 

ابتعدت عن منزلها عند الثانية 20؟
تأكد كذلك من قدرتهم على التعبير عن األزواج المرتبة على صورة جدول، تستطيع أن تكلفهم بالتعبير عن الشكل الثاني عبر العمل أزواًجا.

النّشاط الثّالث )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى القراءة الصامتة، وإلى رصد ما يواجههم من مصاعب في القراءة والفهم، وقسمهم  ■
أزواًجا؛ للتشارك في تعرف معاني المفردات الجديدة، ولفظها، ووفر لهم أحد المعاجم الحديثة؛ الستخراج معاني بعض المفردات، مذكًرا

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالّرياضّياتالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: - يميز بين المسافة واإلزاحة التي يقطعها الجسم.
- يصف حركة الجسم )من حيث السرعة( بالرسم البياني.

الّرياضيّات: - يجد قاعدة االقتران الخطي.
- يمثل قاعدة االقتران الخطي بيانيًّا.

اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءةً جهريةً صحيحةً ومعبرةً، مراعيًا عالمات الترقيم، وموظفًا ما تعلمه من معارف، ومفردات، وقواعد، 
وتطبيقات لغوية في تحدثه من 2-3 دقائق.

اآلخرين،  بها  مشارًكا  جديدة  معلومات  باحثًا عن  متمعنةً،  جهرية  قراءةً  اإلنجليزية  باللغة  اإلنترنت  من  يقرأ مصدًرا  اإلنجليزيّة:  اللّغة 
فًا معاني الكلمات الجديدة في ما يقرأ. ومتعرِّ

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من الحركة، والمسافة، والسرعة، ومهارة الرسم البياني وقراءته.	 
الّرياضيّات: إيجاد قاعدة الحد العام لمتتالية، والتمثيل البياني، والعمليات على األعداد.	 
اللّغة العربيّة: أركان اإلسالم، والقراءة الصامتة االستيعابية، والقراءة الجهرية، واستخدام المعاجم الحديثة، والتحدث من 3-2 دقائق.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: مهارة القراءة الصامتة الفاهمة المتمعنة، ومهارة استخدام القاموس باللغة اإلنجليزية.	 
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إياهم بكيفية استخدامه، ووجههم إلى اعتماد عدد من معايير القراءة الجهرية، وإلى تبادل القراءة والتقويم في ما بينهم وفق المعايير، 
ووفر لهم ما يحتاجونه لرسم لوحاتهم، باالستعانة بالمصادر اإللكترونية، وبالرمز سريع االستجابة )QR Code(، وقدم لهم التوجيهات 

حول اللوحات التي يرسمونها، ووجههم إلى تنظيم أفكارهم، واالتفاق على معايير التحدث، وتبادل التحدث والتقويم في ما بينهم.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: أي المفردات واجهتم صعوبة في فهم معناها ونطقها؟ كيف نتجاوز مشكلة صعوبة 
معاني بعض المفردات؟ كيف نستخدم المعجم الوسيط؟ ماذا نعني بجذر الكلمة؟ ما عالقته باستخدام المعجم؟ ما المعايير التي ستعتمدونها 
كيف  تحدثكم؟  في  التي ستطرحونها  األفكار  ما  وتقويمه؟  التحدث  في  ستعتمدونها  التي  المعايير  ما  تقويمه؟  وفي  القرائي  األداء  في 

ستستعينون باللوحات التي رسمتموها في التحدث؟
النّشاط الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة جهرية متمعنة، وإلى االستدالل على معاني المفردات الجديدة من  ■

النص، وشجعهم على الرجوع إلى موسوعة "غينس" من أي مصدر متوافر )أو عبر الرابط الموجود على البادلت إن توافر(. وتصنيف 
المعلومات في فئات )الزمن، السرعة، والمسافة(. ثم وجههم إلى البحث عن معلومات جديدة حول أرقام غينس العالمية ضمن الفئات 

الثالث، ومشاركة زمالئهم فيها.
التحقق من الفهم: اطرح السؤالين اآلتيين عليهم: أي نص نال إعجابكم من بين النصوص األربعة؟ ما المعايير التي ستعتمدونها عند 

البحث عن المعلومات عن اإلنترنت؟

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 قياسهم المسافة، وحسابهم اإلزاحة والسرعة، ووّجه الطلبة إلى قراءة الرسم البياني وتحليله، . 1

وشاركهم في نقاشاتهم حول النتائج التي توصلوا إليها، وأجب أسئلتهم، وقدم التغذية الراجعة المناسبة لهم.
معلّمو الّرياضيّات: من الممكن تفعيل التقويم الذاتي، وتقويم األقران والنقاش الجماعي. من الجيد أن تبدأ بجعل الطلبة يعملون ضمن . 2

أزواج لتقويم إجابات بعضهم، ثم توظيف النقاش الجماعي، واألسئلة المنظمة في فروع النشاط التي تتطلب إيجاد قاعدة االقتران، 
ومطابقة التعبير المناسب. عند إيجاد قاعدة االقتران اسأل الطلبة: كيف فكرتم في العالقة بين المدخالت والمخرجات؟ ماذا الحظتم 
على تباعد القيم؟ وهذا النشاط يحتاج من الطالب تفسير الرسوم البيانية وتحليلها، فهذا ما يحتاجه منك طلبتك، لتقديم الدعم لهم فيه على 
وجه الخصوص. وّجه أسئلة إلى الطلبة، مثل: ما المعلومات التي يبرزها الرسم والجدول؟ هل تخبرنا الرسومات شيئًا عن سرعة 

كل من سارة وعلي؟ لماذا تعتقد ذلك؟ ثم كلفهم بالرجوع إلى إجاباتهم فرديًّا للتقويم الذاتي.
معلّمو اللّغة العربيّة: متابعة الطلبة في أثناء تنفيذهم المهمات، وتقديم التوجيهات، والدعم، والتغذية الراجعة ما أمكن، وتوجيههم . 3

إلى اعتماد معايير لتقويم أعمالهم في ما بينهم، ضمن إستراتيجية تقويم األقران، وإلى االنتفاع بتوجيهات األهل، ومالحظاتهم، وما 
يقدمونه من تغذية راجعة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تأكد من فهم الطلبة النشاط، وذلك بتوجيههم إلى كتابة كلمات جديدة تعلموها على دفاترهم، وأن يعيدو سرد . 4
المعلومات بكلماتهم الخاصة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: يخلط كثير من الطلبة بين مفهومي المسافة واإلزاحة، ويمكن عالج ذلك بحل مزيد من المسائل الرياضية اإلثرائية المتعلقة . 1

بهذين المفهومين؛ لمساعدتهم على التمييز بينهما.
يًا للطلبة، ومن الممكن أن يخطئ  . 2 الّرياضيّات: قد يشكل كل من إيجاد قاعدة االقتران والتعبير عن التمثيل البياني بالطريقة المناسبة تحدِّ

بعضهم في التعبير عن التمثيل البياني بأزواج مرتبة ثم بجدول. من المهم أن يدرك الطلبة وجود تمثيالت متعددة للمفهوم الواحد، 
وارتباطها ببعضها؛ لذا من المهم أن تدرس بصورة مترابطة، مع توظيف المواقف الحياتية باستمرار؛ إلعطاء هذه التمثيالت معنى. 

باإلضافة إلى التركيز على األسئلة التي تدعو إلى التحليل، والتفكير الناقد، ثم اتخاذ قرار مناسب.
اللّغة العربيّة: قد يستصعب بعض الطلبة استخدام المعجم؛ لذا نمذج لهم بعض األمثلة على آلية االستخدام، مع تذكيرهم بطريقة . 3

إرجاع المفردات إلى جذورها اللغوية، ثم أتح لهم فرصة التجريب العملي. إذا تعثر بعضهم في القراءة أو التحدث وفق المعايير، 
فوجههم إلى مزيد من التدرب، منمذًجا أمامهم بعضها.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يرتكب الطلبة أحيانًا أخطاء عند استخدام األسماء المعدودة وغير المعدودة؛ لذا بيِّْن لهم أنه يُمكنهم إضافة رقم أمام . 4
المعدود، لكن ال يُمكنهم فعل ذلك مع غير المعدود. اطلب إليهم إحضار لوحة ورسم خطٍّ في منتصف اللوحة وقسمها نصفين. اكتب 
على جانب )countable( والجانب اآلخر )uncountable( اطلب إليهم كتابة أمثلة لألسماء المعدودة وغير المعدودة. ذكرهم بأسماء 
يمكنهم إضافة رقم إليها، وشجعهم على تعرف عدد األشياء غير المعدودة التي يمكنهم التوصل إليها بمفردهم، وتطبيق ما تعلموه عليها.
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