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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )11(: الصحة أسلوب الحياة  

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، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

النشاط األول )اللغة العربية(: اشرح للطلبة عن شخصية )هيلين كلير( التي فقدت حاسة البصر والسمع والقدرة على النطق، وعن  ■
إصرارها على أن تحيا حياة أهم مقوماتها السعادة. اطلب إلى الطلبة إجابة السؤال المفتوح بالتعاون مع مجموعة من زمالئهم أو أحد 
المعايير المطروحة  الذاتي وفق  التقييم  للطلبة أهمية  أفراد أسرتهم، والتعبير عن آرائهم عن الموضوع في مدة زمنية معينة. اشرح 
والتدريب المستمر على القراءة الجهرية، واطلب إليهم إجابة األسئلة الخاصة بالنشاط األول على ورقة جانبية، ومشاركة أحد زمالئهم 
في الصف أو أحد أفراد أسرتهم في اإلجابات. ذّكر الطلبة بطريقة حّل المشكالت عن طريق: تحديد المشكلة في الفقرة، وأسباب المشكلة، 

والحلول الواقعية المقترحة التي يمكن تطبيقها، واطلب إليهم المناقشة في المشكلة مع مجموعة من الزمالء.  
١ كم المدة الزمنية التي استغرقتها للتعبير عن رأيك في موضوع اليوم العالمي للسعادة؟ التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 

٤ ما الحلول  ٣ بيّن خطوات حّل المشكلة التي استخدمتها.  ٢ ما األخطاء التي وقعت فيها في أثناء إعراب الكلمات؟ وكيف عالجتها؟ 
التي اقترحتها لتجاوز مشكلة الحجر المنزلي؟ 

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: ناقش الطلبة في الوضع الصحي الذي يمر به األردن في اآلونة األخيرة، واطلب إليهم أن يتحدثوا عن  ■
التحديات التي تواجه الكوادر الطبية. اطلب إلى الطلبة أن يقرؤوا النص وناقشهم في األفكار الموجودة في الدرس. اطلب إلى الطلبة أن 
يصمموا بطاقة شكر للكوادر الطبية. اقرأ المثل الياباني وناقش الطلبة في محتواه. اطلب إلى الطلبة أن يكتبوا من فقرة إلى فقرتين عن 

موضوع اللطف واللين.

١ ما تقييمك  ■ التحقق من الفهم : )تأكد من مقدرة الطلبة على كتابة نص عن موضوع اللطف واللين. اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 
٣ كيف نقدر الكوادر الطبية ونشكرها على مجهودها؟(.   ٢ كيف تنظر إلى أداء الكوادر الطبية؟  الوضع الصحي في األردن؟ 

أهمية  ■ الطلبة في  أناقش  المحلي.  للمجتمع  التطوعية والمفيدة  المشاركة في األعمال  الطلبة على  )الرياضيات(: أشجع  الثالث  النشاط 
الرياضيات في تفسير البيانات واستخالص المعلومات، التي تقود إلى اتخاذ قرارات صائبة بعرض أمثلة من بيئتهم على ذلك. أراجع 
مع الطلبة مفهوم المتوسط الحسابي وتفسيره واقعيًّا، عن طريق عرض مثال من واقعهم المعيش. أعرض على الطلبة بيانات منظمة في 
جدول تكراري، وأسألهم عن تقديرهم القيمة التي تمثل أفراد العينة كلها بوصفها مدخاًل للمتوسط الحسابي. أشجع الطلبة على توظيف 

مهاراتهم الرياضية في الحياة اليومية.

التاريخ:العلومالّرياضّيات  الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية:  يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، مستعينًا بما يقرأ في حّل مشكالت حياتيّة تواجهه.        
اللغة اإلنجليزية: يكتب من فقرة إلى فقرتين معبًرا عن رأيه في موضوع ما. 

الرياضيات: يحسب المتوسط الحسابي لبيانات منظمة في جدول تكراري ذي فئات مفسًرا قيمته.    
العلوم: يوضح المقصود بالحركة االهتزازية، مبينًا خصائصها، وما ينشأ عنها من موجات.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: التفكير الناقد، والتعبير عن الرأي في مدة زمنية محددة، وتمييز األفكار الرئيسة من الفرعية، وتمييز الحقيقة من الرأي.  	 
اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، وكتابة فقرة صحيحة.         	 
الرياضيات: مهارة  العمليات الحسابية على األعداد، ومهارة  قراءة الجداول التكرارية وتحليلها، ومفهوم المتوسط الحسابي.	 
العلوم:  مهارة االستقصاء، ومهارة التمييز بين المفهوم ووحدة قياسه.	 

جسور التعلم
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:
● يمثّل الجدول التكراري اآلتي أعمار )١٠٠( مريض في أحد أقسام مستشفى مدينتنا بالسنوات:

١( احسب المتوسط الحسابي ألعمار هؤالء المرضى بالسنوات.
٢( هل يمكن القول: إن أفضل تقدير لعمر كل مريض من هؤالء المرضى هو )٢٣( سنة؟ فّسر إجابتك، ثم اقترح قيمة تمثّل أفضل 

تقدير لعمر كل مريض منهم.

النشاط الرابع )العلوم(: وّجه الطلبة إلى دراسة الحركة االهتزازية والتركيز على المصطلحات العلمية، مثل: التردد، والزمن الدوري،  ■
والتمييز بين أنواع الموجات، ووضح لهم الفرق بين التردد والزمن الدوري. تابع الطلبة في أثناء تنفيذ نشاط دراسة أنواع الموجات 
عبر تجربة النابض، واترك للطلبة الحرية لتوضيح خصائص الموجات في جدول، وبيان الفرق بين أنواعها. ساعد الطلبة على رسم 

الموجات وتوضيح خصائصها على الرسم. استقص والطلبة تأثير الكتلة المعلقة بالبندول في الزمن الدوري.

٢ ما الفرق بين الموجات  ١  ما وحدة قياس تردد الموجات؟  التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة عبر األسئلة اآلتية: 
٣ ما العالقة بين الزمن الدوري والتردد؟ الطولية والموجات المستعرضة؟ 

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: يتعين على معلمي اللغة العربية تأكيد المرحلة األولى لفهم النص بالقراءة الصامتة الفاهمة في زمن محدد قبل القراءة 
الجهرية، وحثهم على العمل في مجموعات تعاونية مع عدد من الزمالء أو أفراد األسرة، ويجب تذكيرهم بضرورة االطالع على 
بعض الفيديوهات المرفقة في برنامج البادلت، وتذكيرهم أيًضا باالستعانة بمحطات المعرفة في المحافظات التي يتوافر فيها اإلنترنت.
٢. معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية التأكد من قدرة الطلبة على قراءة النص قراءة فاهمة. ويتعين عليهم تزويد الطلبة 
بمجموعة من المفردات التي يحتاجونها عند كتابة بطاقة الشكر أو كتابة الفقرات. من الضروري تذكير الطلبة بكيفية تسلسل األفكار في أثناء 

كتابة الفقرة وأدوات الربط بين الفقرات. 
٣. معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات التحقق من فهم الطلبة مفهوم المتوسط الحسابي عن طريق طرح أسئلة سريعة عليهم. وقدرتهم 
على قراءة الجدول التكراري وفهم محتوياته عن طريق سؤالهم عن معنى كل قيمة في الجدول التكراري وتفسيرها بكلماتهم الخاصة. متابعة 
إجاباتهم األنشطة، وتوضيح طريقة الحل. تقديم التغذية الراجعة المباشرة لهم. تشجيع الطلبة على تفسير خطوات إيجاد المتوسط الحسابي لبيانات 
منظمة في الجدول التكراري ذي الفئات، وكذلك تفسير القيمة التي تمثل المتوسط الحسابي بناًء على طبيعة الموقف الحياتي. يمكن استخدام 

التقويم الذاتي لتقويم أداء الطلبة.
٤. معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تأكيد المفاهيم المتعلقة بالحركة االهتزازية، وتدريب الطلبة على تمثيل الموجات الميكانيكية بنابض 
طويل، ورسم شكل الموجات على السبورة أو بوساطة برنامج الرسام. يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على حل مسائل متنوعة على 

قوانين الموجات، وتعليم الطلبة أنواع الموجات وخصائص كل نوع.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١. اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة التحدث مباشرة في مدة زمنية محددة، حينئٍذ، يمكنهم أن يدونوا بعض المالحظات على 

ورقة جانبية لالستعانة بها في أثناء حديثهم. 
٢. اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة كتابة أفكارهم بتسلسل، والحصول على أفكار مناسبة. لذلك يتعين على المعلم استخدام 
المخطط  يركز على  أن  للمعلم  يمكن  توليدها.  لمساعدتهم على  األفكار  في  الطلبة  الكتابة، ومشاركة  قبل  الذهني  العصف  مهارة 

التنظيمي المرفق بالنشاط؛ ليسهل مهمة صياغة األفكار وترتيبها داخل الفقرة.
٣. الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة معرفة معنى القيم في الجدول التكراري، ويمكن معالجة ذلك عن طريق سؤالهم عن معنى 
كل فئة، ومعنى كل تكرار حسب الموقف المعروض، وإعادة صياغة القيم بكلماتهم الخاصة لكل فئة. قد يجد بعض الطلبة صعوبة 
في تفسير خطوات إيجاد المتوسط الحسابي للجدول التكراري، ويمكن معالجة ذلك بالتركيز على تفسير معنى كل قيمة من مركز 
الفئة، وناتج ضربه في تكرار الفئة. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تفسير المتوسط الحسابي لبيانات منظمة في جدول تكراري، 

ويمكن معالجة ذلك عن طريق تبسيط المسألة إلى مسألة مشابهة مشاهدات منفردة.
إثبات خطأ هذا االعتقاد بإجراء تجربة صوت  الموجات جميعها تحتاج الى وسط ناقل، يمكنك  العلوم: قد يعتقد بعض الطلبة أن   .٤
الجرس، وضوء مصباح داخل ناقوس مفرغ من الهواء. قد يصعب على الطلبة التمييز بين مفهومي الزمن الدوري للموجة وترددها، 

وضح لهم أن الزمن الدوري هو الزمن الالزم إلتمام دورة كاملة، وأن عدد الدورات في الثانية الواحدة هو التردد.
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٤7 - ٤١ ٤0 - ٣٤ ٢ - ٣٣7 ٢6 - ٢0 ١9 - ١٣ ١٢ - 6 الفئةُ العمريةُ )الفئاُت(

٢0 ١7 ٢0 ٣٣ ٤ 6 عدُد المرضى )التكراُر(


