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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )12(: المرافق العامة  

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(: وضح للطلبة أهمية قراءة النص قراءة صامتة فاهمة تساعدهم على إجابة أسئلة الفهم واالستيعاب. ذّكر  ■
الطلبة بأهمية مشاركة اإلجابات مع أحد زمالئهم، أو طلب الدعم من أحد أفراد أسرتهم في مرحلة التعلم عن بعد، ويمكنهم تنظيم مجموعات 
تعاونية صغيرة تتشارك في اإلجابات مًعا. وضح للطلبة خطوات كتابة نهايات جديدة لقصة أو مشهد يعتمد على الخيال وتوقع األحداث 

بطريقة منطقية ومترابطة مع شخصيات النص وأحداثه، وذكر الطلبة بأن نهاية القصة أو المشهد قد تكون نهايات مفتوحة أو مغلقة.  
٢ ما العالقة بين الجسر والموضوع  ١ ما فائدة قراءة النص قراءة صامتة فاهمة؟  التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 
٤ أين توجه الشيخ عبد المجيد  ٣ هل اختلف تصميم بناء المرافق العامة بين الماضي والحاضر؟ لماذا؟  العام للنشاط )المرافق العامة(؟ 

بعد أن أكمل طريقه؟ 

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: وضح للطلبة مفهوم المرافق العامة كما ورد في النص بعد مناقشتهم في مفهومهم الخاص عنها.  ■
ناقش الطلبة في بعض الممارسات التي نشاهدها في المرافق العامة. اطلب إلى الطلبة أن يذكروا المكان المفضل لهم موضحيين السبب. 
اطلب إلى الطلبة قراءة النص قراءة صامتة، وأن يحاولوا استنباط معاني المفردات من السياق. قسم الطلبة مجموعات، واطلب إليهم 
أن يصمموا بطاقات خاصة بمعاني المفردات. اطلب إلى الطلبة أن يحضروا قائمة بأخالقيات المرافق العامة والمحافظة عليها. شجع 

الطلبة على تصميم نموذج خاص بالمرافق التي يفضلوها، واطلب إليهم أن يتحدثوا عنها.

٢ عدد المرافق العامة الموجودة في مدينتك؟  ■ ١ ما المقصود بالمرافق العامة؟  التحقق من الفهم : اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 
٣ كيف نتصرف في هذه األماكن؟  

الطلبة  ■ راجع  بها.  والعناية  العامة  والمرافق  المدينة  في  الحضارية  بالمعالم  االهتمام  أهمية  للطلبة  بيّن  )الرياضيات(:  الثالث  النشاط 
بالمفاهيم اآلتية: الحد الفعلي األعلى للفئة، التكرار التراكمي، الوسيط. ناقش الطلبة في أهمية تحديد مقاييس النزعة المركزية المناسبة 
وصف البيانات وكيفية ذلك، بناًء على طبيعة هذه البيانات. راجع الطلبة في كيفية حساب الوسيط المشاهدات منفردة بعرض مثال. وّضح 
للطلبة طريقة حساب الوسيط للبيانات المنظّمة في جدول تكراري وخطواتها. استمع لتفسير الطلبة قيمة الوسيط بناًء على حساباتهم. 

التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

     يمثّل الجدول اآلتي أجور )٥٠( عاماًل في أسبوع في إحدى الحدائق العامة في المدينة:

التاريخ:العلومالّرياضّيات  الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية:  يقرأ النص قراءة صامتة وجهرية معبرة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، كاتبًا نهايات مناسبة النّص.        
ا قرائيًّا بناًء على قيمه، ومبادئه، وتجاربه السابقة.  اللغة اإلنجليزية: يناقش نّصً

الرياضيات: يحسب الوسيط لبيانات منظّمة في جدول تكراري ذي فئات مفسًرا قيمته.    
العلوم: يتعرف خصائص الموجات الصوتية، مبينًا ما يحدث لها من امتصاص، وانعكاس، ورنين.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: توظيف صفات الفقرة الجيدة، وتوظيف عالمات الترقيم، وتمييز األفكار الرئيسة من الفرعية، ومعرفة عناصر القصة.  	 
اللغة اإلنجليزية: توضيح معاني المفردات معتمًدا على السياق، ثم تصميم مجسم.         	 
الرياضيات: مفهوم الوسيط، والحد الفعلي األعلى للفئة، والتكرار التراكمي، والدقة في إجراء العمليات الحسابية.	 
العلوم:  أنواع الموجات الميكانيكية، واالستقصاء.	 
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١( احسب الوسيط ألجور العمال األسبوعية.
٢( بناًء على القيمة التي أوجدتها للوسيط، أكمل كاّلً من العبارتين اآلتيتين بما يناسبها:

● األجر األسبوعي الذي يقل عنه أو يساويه أجر نصف عدد العّمال )أي )...( عاماًل من أصل )...( عاماًل( هو ).........( ديناًرا.
● األجر األسبوعي الذي يزيد عليه أو يساويه أجر نصف عدد العّمال )أي )...( عاماًل من أصل )...( عاماًل( هو ).........( ديناًرا.

النشاط الرابع )العلوم(: ذّكر الطلبة بدرس الموجات وأنواعها، ثم وّجههم إلى دراسة موجات الصوت، ووضح لهم بتجربة علمية كيفية  ■
انتشار الموجات الصوتية في الهواء من مصدر الصوت إلى األذن. أثر دافعية الطلبة لدراسة تأثير الحالة الفيزيائية للوسط في سرعة 
انتشار الموجات الصوتية، وضح للطلبة مفهوم صدى الصوت وتطبيقاته العملية ووجه الطلبة للبحث عن كائنات حية تعتمد على ظاهرة 
الصدى لتحديد المسافة بينها وبين األجسام. وضح للطلبة ظاهرة الرنين، واشرح لهم أهمية دراسته؛ لتفادي األخطار التي قد تحدث، 

مثل انهيار جسر "تاكوما".
     التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة عبر تفاعلهم مع األنشطة، ويمكنك طرح األسئلة اآلتية عليهم:

 ١. إذا كانت المسافة بينك وبين الحاجز ٢٥ متًرا،  فما الزمن الالزم لتسمع صدى صوتك، علًما بأن سرعة الصوت في الهواء ٣٤٠ م/ث؟
     إذا كانت المسافة ٥ أمتار، فماذا سيحدث؟

 ٢. غواصة تعتمد على ظاهرة الصدى لدراسة تضاريس قاع المحيط، فأّي تضاريس قاع المحيط التي يكون زمن ارتداد الموجات 
الصوتية عنها أكبر ما يمكن، الجبال أم السهول؟

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 تذكير الطلبة بالمرحلة الثانية للقراءة الصامتة الفاهمة، وهي قراءة النص قراءة جهرية، 
وتبادل األدوار في القراءة والتقييم مع أحد أفراد أسرتهم أو أحد زمالئهم. يجب تذكير الطلبة بضرورة إيجاد رابط واقعي ومنطقي بين أحداث 

النص والنهاية الجديدة. 
٢.  معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح المقصود بالمرافق العامة وطرائق استخدامها وأخالقيات الوجود فيها. كما 
يتعين عليهم التحقق من فهم الطلبة المفردات الجديدة الواردة في النص. من المهم تذكير الطلبة بالتراكيب اللغوية المستخدمة عند كتابة أخالقيات 

الوجود في األماكن العامة.
٣.  معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات التحقق من فهم الطلبة المفاهيم اإلحصائية، وقدرتهم على قراءة الجدول التكراري عن طريق 
تكليفهم بتفسير عناصره. وكذلك متابعة أداء الطلبة وحساباتهم، ونقاشاتهم الثنائية، وتقديم التغذية الراجعة المباشرة لهم. التركيز على تفسير  
الطلبة إجاباتهم حسب الموقف، واتباع التسلسل الصحيح لخطوات الحل. تكليف الطلبة بتفسير القيمة التي حصلوا عليها من حساب الوسيط 

حسب المسألة. يمكن استخدام التقويم بالقلم والورقة عن طريق حل الطلبة مسألة حياتية وتفسير الحل.
٤.  معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على إجراء التجارب العلمية، وتسجيل مالحظاتهم بدقة. يتعين على معلمي العلوم تشجيع 

الطلبة لتطبيق ما تعلموه من معارف علمية أساسية على حياتهم اليومية.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
)البادلت(، وقد  للنص على برنامج  القراءة الصامتة والجهرية، يمكنهم االستماع  الطلبة دعًما في  العربية: قد يحتاج بعض  اللغة   .١
يصعب على بعض الطلبة كتابة النهايات المفتوحة بطريقة مباشرة، عندئٍذ يمكن كتابة األفكار على ورقة، أو كتابة مسودة، أو تصميم 

خريطة مفاهيمية يحدد عليها الطلبة األجزاء المطلوبة. 
٢.  معلمو اللغة اإلنجليزية: قد يحتاج الطلبة مجموعة من المفردات قبل البدء بالنقاش؛ لذلك يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تحضير 
مجموعة من المفردات حتى يسهل على الطلبة استخدام هذه المفردات في أثناء النقاش . وقد يصعب على بعض الطلبة كتابة قائمة 

بأخالقيات األماكن العامة؛ لذلك يمكن تقسيم الطلبة مجموعات؛ حتى يتمكنوا من تفعيل التعلم بين األقران.
٣.  معلمو الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إنشاء الجدول التكراري، وحساب الحدود الفعلية العليا للفئات والتكرار التراكمي، 
ويمكن معالجة ذلك عن طريق التركيز على المفهوم العلمي لها وتفسيرها عبر األمثلة. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في توظيف النسبة 
والتناسب في حساب الوسيط لبيانات منظّمة في جدول تكراري، ويمكن معالجة ذلك عن طريق استخدام التناسب الطردي وخصائصه 
وتعدد األمثلة وتنوعها. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تفسير )الوسيط( في مسائل الحياة اليومية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق 
التركيز على مفهوم )الوسيط( وعرض أمثلة لبيانات منفردة وحساب الوسيط لها وتفسيره، ثم تعميم ذلك على بيانات الجدول التكراري.
٤.  معلمو العلوم: قد يظن بعض الطلبة أن ظاهرة الصدى تحدث دائًما، يمكن معالجة ذلك بتوضيح شروط حدوث الصدى. وقد يخلط 
بعض الطلبة الصدأ بالصدى، ويمكن معالجة ذلك بكتابة الكلمتين على السبورة، وتدريب الطلبة على كتابتهما والفرق بينهما. قد ال 

يقتنع الطلبة بأن الصوت ينتقل في الماء واألجسام الصلبة؛ لذا، يفضل إجراء التجارب إلثبات ذلك عمليًّا. 2
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