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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )12(: القوى والحركة وعلماؤها

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، واللّغة العربيّة، والّرياضيّات، واللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط األّول )العلوم(: اعرض على الطلبة تحدي الحركة واطلب إليهم تحريك عربة باستخدام البالون دون لمسها. وّجه الطلبة إلى  ■
صناعة عربتين متشابهتين بأدوات بسيطة، ثم إلى ربط كل عربة منهما ببالون، وضبط المتغيرات إلجراء السباق، وتحديد المسافة التي 
قطعتها كل عربة، ساعدهم على إنشاء مضمار سباق البالونات، والتحكيم لتحديد الفائز، ساعد الطلبة على فهم تجربة المغناطيس عبر 

تنفيذها أمامهم إن أمكن، واسألهم عن توقعاتهم وتفسيرهم ما سيحدث.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة قوانين نيوتن في الحركة، وبعض تطبيقاتها الحياتية، اسأل الطلبة: ماذا يلزمنا لتحريك العربة؟ 
كيف يمكننا استخدام البالون لتحريكها؟ ما قوانين نيوتن التي تفسر حركتها؟ ما العوامل التي ستؤثر في سرعتها؟ ماذا تتوقعون أن يحدث 

للكرات الحديدية؟ أي قوانين نيوتن في الحركة يفسر ذلك؟ هل توجد تطبيقات حياتية أخرى تحاكي قوانين نيوتن في الحركة؟

النّشاط الثّاني )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص باستيعاب، وناقشهم في فكرته الرئيسة، ووجههم إلى االعتماد على النص  ■
في إجابتهم السؤالين الثاني والثالث، وإلى مراجعة األساليب اللغوية في الكتاب المدرسي إن تعثروا في حلهما، واطلع على إجاباتهم، 
وقدم لهم التوجيهات الالزمة، والتغذية الراجعة المناسبة. ساعدهم على جمع المعلومات عن المقالة التي سيكتبونها، وذكرهم بمعايير 

الكتابة،  وقسمهم أزواًجا؛ لتبادل التقويم بينهم، ثم وجههم إلى تعديل مقاالتهم بناء على ملحوظات زمالئهم وأفراد أسرهم.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ماذا نعني بالفكرة الرئيسة للنص؟ ما أنواع المعرفة؟ من يمثل على كل نوع؟ متى 
نجيب بكل واحد من حروف الجواب اآلتية؟ ما إعراب "هؤالء"؟  هل أسماء اإلشارة معربة أم مبنية؟ هل لها موقع إعرابي واحد؟ ما 

معايير الكتابة التي ستلتزمونها في كتابتكم، وتقويم كتابات زمالئكم؟

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّرياضّياتالّلغة العربّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: - يوظف قوانين نيوتن في الحركة لتفسير حركة بعض األجسام.
- يوضح أثر القوى المتزنة والقوى غير المتزنة في األجسام )تتضمن القوى: االحتكاك، والجاذبية، والمغناطيسية(.

أفكار متاحة له، مقوًما كتابته في ضوء مالحظات اآلخرين،  معبًرا عن موضوع حياتي، مستعينًا بمجموعة  العربيّة: يكتب مقالةً  اللّغة 
ومستخرًجا منها بعض التراكيب واألساليب اللغوية.
الّرياضيّات: - يرسم انسحابًا في المستوى اإلحداثي.
- يرسم دورانًا في المستوى اإلحداثي.

اللّغة اإلنجليزيّة: يصمم مطويةً باللغة اإلنجليزية عن عالم مشهور مستخدًما الفعل الماضي  البسيط.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من الحركة، والقوة، وأنواع القوى، مثل: قوة االحتكاك، وقوة الجاذبية، والقوة المغناطيسية، وقوى التجاذب، وقوى التنافر.	 
اللّغة العربيّة: القراءة الصامتة، واستخالص األفكار الرئيسة والفرعية، والمعرفة بأنواعها، وحروف الجواب واستخداماتها، وأسماء 	 

اإلشارة، وكتابة فقرة مترابطة.
الّرياضيّات: المستوى اإلحداثي، وتحديد نقاط في المستوى اإلحداثي.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: التراكيب اللغوية باستخدام الفعل المضارع البسيط.	 
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النّشاط الثّالث )الّرياضيّات(: وّجه الطلبة إلى إعطاء أمثلة على أهمية االنسحاب والدوران في الحياة، اربط ذلك بما تعلموه في مادة 
العلوم عن القوة والحركة. ذكر الطلبة بأنهم قد تعلموا كيف يرسمون دورانًا وانسحابًا لشكل ما في المستوى اإلحداثي، وأنهم سيطبقون 
ما تعلموه في هذا النشاط. لكن هذا النشاط يحتاج منهم القدرة على التخيل والربط. حيث إن هذا النشاط يعرض الشكل األصلي، وصورته 
النهائية، ويتطلب منهم تصور مجموعة من التحويالت الهندسية التي حدثت للشكل األصلي بالترتيب إلى أن وصل إلى صورته النهائية.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما خصائص األشكال الهندسية تحت االنسحاب؟ ما الذي يتغير؟ ما خصائص األشكال الهندسية تحت 
الدوران؟ ما الذي يتغير؟ قد تقوم بعرض مثال لشكل وصورته تحت تحويل هندسي ما، واطلب إليهم تحديد نوع هذا التحويل بناء على 

التغير الذي حدث لهذا الشكل.

النّشاط الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة المعلومات عن ابن الهيثم، واستيعابها، وإيجاد معاني المفردات الجديدة، واطلب  ■
إليهم استخراج األفعال الماضية البسيطة من النص، وشجعهم على العمل أزواًجا أو مجموعات؛ لعمل مطويات عن علماء مشهورين.

من  أدلة  قدم  األراء؟  أم  الحقائق  إلى  النص  يستند  المعلومات: هل  فهمهم  من  للتأكد  اآلتية؛  األسئلة  عليهم  اطرح  الفهم:  من  التحقق 
النص على إجابتك. اكتُْب 3 جمل موظفًا الفعل الماضي البسيط للتحدث عن 3 معلومات حول ابن الهيثم. ما معنى الكلمات اآلتية: 

astronomer, gravity, motion, orbit and revolve؟

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 تنفيذهم المهمات والتجارب، وتقديمهم التفسيرات العلمية، واستمع ألسئلتهم، وناقشهم فيها، وقدم . 1
التغذية الراجعة المناسبة لهم.

معلّمو اللّغة العربيّة: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم المهمات، وقدم لهم التوجيهات، والدعم، والتغذية الراجعة ما أمكن، ووجههم إلى . 2
اعتماد معايير لتقويم أعمالهم، ضمن إستراتيجية تقويم األقران، مع االنتفاع بتوجيهات األهل، ومالحظاتهم.

النقاش . 3 توظيف  ثم  بعًضا،  بعضهم  إجابات  ومالحظة  أزواًجا،  بالعمل  الطلبة  بتكليف  األقران  تقويم  توظيف  الّرياضيّات:  معلّمو 
الجماعي باستقبال إجابات عدة؛ لوصف التحويالت الهندسية التي حدثت للشكل، وتوجيه األسئلة اآلتية: كيف عرفتم أن ما حدث 
للسيارة ليس انسحابًا فقط؟ أو دورانًا فقط؟ بكم طريقة يمكن الوصول إلى الصورة النهائية للسيارة؟ هل توجد طريقة واحدة فقط؟ ما 

أسهل الطرائق؟

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اطلب إلى الطلبة تزويدك بنماذج من إجاباتهم، لمتابعتهم وتقديم التغذية الراجعة لهم. شجعهم على تبادل . 4
المطويات مع زمالئهم بعد االنتهاء من تصميمها، وتبادل التقييم معهم.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: يجد كثير من الطلبة صعوبة في توظيف مفهومي: القوى المتزنة وغير المتزنة في تفسير بعض المشاهدات الحياتية، يمكن . 1
توجيه الطلبة إلى بعض هذه التطبيقات بالرجوع إلى مصادر المعرفة المتاحة، مثل: الكتاب المدرسي.

اللّغة العربيّة: قد يخطئ بعض الطلبة في حل السؤال الثالث؛ لذا، وجههم إلى استذكار ما درسوه في كتبهم المدرسية، واالستعانة . 2
بأفراد أسرهم، وزمالئهم. وإذا الحظت أن معارف بعضهم ضحلة في ما يخص الحضارة العربية اإلسالمية، فوجههم إلى البحث 

عبر اإلنترنت، والعودة إلى الرمز سريع االستجابة؛ لجمع معلومات عن مقاالتهم.

الّرياضيّات: قد يجد الطلبة صعوبة في وصف التحويالت الهندسية التي أدت إلى الصورة النهائية، وقد يجد بعضهم صعوبة في  . 3
يًّا، وعبر األمثلة الحياتية، وتوظيف  إجراء دوران بصورة صحيحة. نتجاوز هذه األخطاء بتمثيل التحويالت الهندسية بصريًّا وِحسِّ

التكنولوجيا؛ ليتمكن الطلبة من استيعاب معناها، والقواعد الجبرية المرتبطة بها.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين األفعال الماضية المنتظمة بإضافة )e) d((، أو األفعال غير المنتظمة، . 4
مثل: )go( و)went(، شجعهم على عمل قائمة والرجوع إليها كلما تطلب األمر والتدرب على استخدامها مرات عدة إلتقانها.
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