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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )3(: قواسم مشتركة

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 أَن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

النّشاط األّول )اللغة العربية(: تحدث عن دور الوالدين في تنشئة األبناء، والنهج المتبع في األسرة عبر األجيال. وضح للطلبة أهمية  ■
تحديد زمن معين للقراءة الصامتة، وإجابة أسئلة الفهم واالستيعاب. وضح للطلبة إمكانية اإلفادة من المعجم اللغوي في تفسير معاني 
المفردات في النص. ذّكر الطلبة بأسلوب الوصف في درس وصف النهر، وناقشهم في مفهوم الوصف، الذي يعّد فنًّا من فنون الكتابة 
الذين يحيطون به، والتعبير عن أحاسيسهم، ويجب أن يكون الوصف واقعيًّا أو باستخدام  لبيان أحوال األشياء، وصفات األشخاص 
التشبيهات، مثل وصف األحداث أو الحوادث اليومية، أو وصف األشخاص داخليًّا وخارجيًّا. اطلب إليهم التعبير عن رأيهم في موضوع 

النهج األسري شفويًّا من ٣ إلى ٤ دقائق. 
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما رأيك في عبارة الكاتب غسان مطر؟  ما الكلمات المفتاحية في النص؟ ما أهمية 
وصايا األم في رسالتها؟ ما الوصايا التي يمكنك إضافتها؟ متى ينصب الفعل المضارع ومتى يجزم؟ ما أنواع الضمير المنفصل؟ ما 

المعايير الواجب مراعاتها في مهارة التحدث؟  

الكلمة  ■ النشاط . اطلب إلى الطلبة أن يصلوا بين  التنبؤ بمحتوى  العنوان للطلبة واطلب منهم  الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: اقرأ  النّشاط 
والصورة المناسبة. اسأل الطلبة إذا كان لديهم غمازة أو نمش. اطلب إلى الطلبة قراءة النص وإيجاد المعاني الجديدة باستخدام السياق 
والقاموس. ناقش الطلبة في معاني المفردات الجديدة واالفكار الواردة في المقال. تأكد من مقدرة الطلبة على كتابة فقرتين إلى ثالث عبر 

توظيف المعلومات الواردة في النص واستمع لعدد من االجابات.
 DNA التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما معنى المفردات المذكورة؟ ما الفكرة الرئيسية في النص؟ كيف يؤثر الـ

في حياتنا؟ ما معنى صفة سائدة وصفة متنحية؟ اقترح عدًدا من األنشطة لالحتفال بهذه المناسبة؟
النّشاط الثّالث )الرياضيات(: تذكير الطلبة بمفهومي )نظام من معادلتين خطيتين( و)مجموعة حل النظام(، أرشد الطلبة إلى التعبير عن  ■

الموقف بكلماتهم الخاصة واستمع لهم. رّكز على اتباع الطلبة خطوات الحل لتنظيم تفكيرهم. استمع لتفسير الطلبة إجاباتهم مقدًما لهم 
اإلرشادات المناسبة.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزية        اللغة العربية                     

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة صامتة فاهمة وجهرية معبرة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، مستخلًصا ما يحتويه من أفكار، 
موظفًا في تحدثه مصطلحات ذات عالقة بالموضوع.        

اللّغة اإلنجليزيّة: يكتب فقرتين أو ثالثًا عن موضوع بعد قراءته النص.
الّرياضيّات: يحل نظاًما من معادلتين خطيتين بمتغيرين بالتعويض.
العلوم: يصمم سجلَّ نَسٍب وراثي لدراسة انتقال الصفات الوراثية. 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: التفكير الناقد، وتوخي سالمة اللغة في التحدث، وتمييز الحقيقة من الرأي في ما يقرأ، والقراءة الصامتة والجهرية.  	 
اللغة اإلنجليزية: البحث، والتفكير الناقد، واإلبداع، واستخدام القاموس للبحث عن معاني المفردات.       	 
الرياضيات: مفهوم )نظام من معادلتين خطيتين(، ومفهوم )مجموعة حل النظام(، وحل المعادلة الخطية بمتغيرين.	 
العلوم: حل المشكالت، والتعاون، والتفكير الناقد، ومربع بانيت، والصفتان السائدة والمتنحية.	 
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:
     حل كل نظام من المعادالت اآلتية بالتعويض، ُمفسًرا مجموعة الحل:

     ● س + ٤ص = -٧   ،   ص =  س - ٣.
     ● ٢س = ص+ ٥    ،   ٢ص = ٤س - ١٠.
     ● ص - س = ٦     ،    ٢ص = ٢س + ١٠.

النّشاط الّرابع )العلوم(: وجه سؤااًل إلى الطلبة "َمْن تشبهُ؟"، ثم وضح لهم انتقال الصفات الوراثية من األجداد إلى اآلباء. بيّن للطلبة مفهوم سجل 
النَّسب الوراثي وأهميته في توضيح انتقال الصفات الشكلية من اآلباء الى األبناء، ووضح لهم الرموز المتعارف عليها عالميًّا والمستخدمة إلنشائه. 
وّجه الطلبة إلى متابعة الفيديو التوضيحي حول أهمية سجل النَّسب الوراثي ورموزه. شارك الطلبة في رسم سجل وراثي النتقال صفة شحمة األذن 
من اآلباء الى األبناء، وتابعهم عند تنفيذ النشاط وإجاباتهم األسئلة الموجودة في النشاط. وّجه الطلبة إلى التفكير في سهولة استخدام السجل الوراثي 

لتتبع الطرز الشكلية وصعوبته أحيانًا في تتبع الطرز الجينية. شجع كل طالب على رسم سجل النَّسب الوراثي لصفة ما في أسرته. 
التحقق من الفهم: خالل متابعة الطلبة عند تنفيذ النشاط، يمكنك طرح األسئلة اآلتية:

١. ما أهمية سجل النَّسب الوراثي؟
٢. كيف يمكن لطفل أن تكون شحمة أذنه متصلة مع أن شحمة األذن لدى والديه منفصلة؟

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.

١. معلمو اللغة العربية:  توضيح أهمية القراءة الصامتة الفاهمة للدرس في الوصول إلى الفكرة العامة، وبعض األفكار الرئيسة، وتوضيح أهمية 
التعبير عن الرأي شفويًّا أو كتابة مع الدليل المقنع من النص أو الواقع، وتذكير الطلبة بأهمية استخدام المعجم في تفسير معاني المفردات، وإمكانية 

تخصيص دفتر للمفردات الجديدة التي تمكنهم من استخدامها في مهارتي التحدث والكتابة.

٢. معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح مجموعة من المفردات الجديدة. كما يتعين عليهم مناقشة الطلبة في بعض 
األفكار الرئيسة. تذكير الطلبة بخطوات كتابة الفقرة وكيفية تقسيم األفكار.

لنقاشاتهم  واالستماع  الطلبة،  لدى  من وضوحها  والتحقق  الرياضية  المفاهيم  على  التركيز  الرياضيات  معلمي  على  يتعيّن  الرياضيات:  معلمو   .٣
وتفسيراتهم وتقديم التغذية الراجعة المباشرة لهم، وتوضيح التوظيف العملي لحل النظام من المعادالت الخطية في مواقف الحياة اليومية. يمكن 

استخدام التقويم الذاتي وتقويم األقران في تقويم أداء الطلبة.

٤. معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم توضيح مفهوم سجل النَّسب الوراثي وأهميته في دراسة علم الوراثة؛ لتتبع انتقال الصفات الوراثية في 
األسر. كما يتعين على معلمي العلوم رسم سجل نَسب وراثي يبين انتقال صفة وراثية ما في أسرة ما، ومناقشة الطلبة في الطرز الشكلية والجينية 

ألفراد هذه األسرة، وتشجيع الطلبة على رسم سجل النَّسب الوراثي لصفة ما في أسرة ما.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

١. معلمو اللغة العربية:  قد يصعب على بعض الطلبة إجابة األسئلة بعد القراءة الصامتة، يمكنهم أن يقرؤوا النص أكثر من مرة ويدّونوا مالحظاتهم 
قبل إجابة األسئلة. 

٢. اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة توليد األفكار للكتابة؛ لذا يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تقسيم الطلبة مجموعات لمشاركة 
األفكار المتعلقة باقتراح النشاط لالحتفال.

٣. الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في كتابة المعادلة بوضع أحد المتغيرين موضوًعا للقانون، ويمكن معالجة ذلك عن طريق التركيز على 
خصائص العمليات على المعادالت والعمليات العكسية وطرح أمثلة عليها. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تفسير مجموعة حل النظام، ويمكن 

معالجة ذلك عن طريق توضيح الحل باستخدام حل النظام بيانيًّا وتفسير مجموعة الحل هندسيًّا.

٤. العلوم: قد يصعب على بعض الطلبة التمييز بين الطرز الشكلية والطرز الجينية. يجب على المعلم اإلكثار من األسئلة عند دراسة سجل النَّسب 
الوراثي حول الطرز الشكلية والجينية.


