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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )7(: أرضنا الرائعة

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

تنفيذ األنشطة.
ــ أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث، هي: اللّغة العربيّة، والعلوم، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )اللّغةُ العربيّةُ(: هيّئ النص للطلبة عبر مناقشتهم في جمال كوكب األرض وتنّوع تضاريسه ومناخه في المناطق المختلفة.  ■
الفنّيّة  الصور  بتوظيف  للوصف  أمثلة  لهم  قّدم  بلغة سليمة،  إليهم وصفها  المناخات. اطلب  التضاريس وهذه  إليهم وصف هذه  اطلب 
والمفردات التي تدّل على صوت ولون وحركة. اقرأ النّص أمامهم قراءة قدوة، ثم قّسمهم أزواًجا لتبادل القراءة والتقييم. تابع قراءتهم 
إن أمكن. ناقشهم في المهّمات وتأّكد من فهمهم إياها، ثم وّجههم إلى حلّها وعرض إجاباتهم على زمالئهم أو أفراد أسرهم. اطلب إليها 

التحّدث  حول رحلة مسيرة متخيّلة في درب األردن بعد أن تذّكرهم بمعايير التحدث.

التحقق من الفهم: استمع إلجاباتهم عند النقاش، وامدحهم على اإلجابات الدالّة على الفهم، ووجه الطلبة الذين لم يفهموا المطلوب من 
السؤال. اسألهم األسئلة اآلتية: ما معايير القراءة الجهرية؟ كيف تستدّل على معنى كلمة ال أعرفها من السياق؟ ما المفردات التي تدّل 

على لون وصوت وحركة؟ ما أهّم المعالم الطبيعيّة والسياحيّة في األردن؟

النّشاط الثّاني )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط بتمعن قبل إجابة األسئلة، أكد لهم أهمية تحديد نوع السلوك وأهميته لكل حيوان من  ■
الحيوانات المذكورة، وضح للطلبة مفهوم التعلم الشرطي عبر المثال اآلتي: طفل رضيع أخذته أمه يوًما إلى عيادة أحد األطباء، وحقنه 
الطبيب بحقنة )مثير طبيعي( فآلمته، وكان الطبيب حينئٍذ يرتدي معطفًا أبيض )مثير محايد(. وفي يوم آخر، اصطحبته أمه إلى صيدلية 
لشراء الدواء الذي وصفه له الطبيب. وما إْن رأى الصيدلي الذي يرتدي معطفًا أبيض، حتى بدأ الطفل بالصراخ. فالمعطف األبيض 
استثار بكاءه )مستجيب(. وّجه الطلبة إلى الربط بين هذا المثال والشكل المرفق بالنشاط لتوقع السلوك المتعلم، ووجههم إلى االستعانة 

بمصادر المعرفة المتاحة إلجابة األسئلة.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة الفرق بين السلوك الفطري والسلوك المتعلم، اسأل الطلبة: ما أنواع المثيرات التي يتعرض لها الكائن 
الحي؟ ما المقصود بالسلوك؟ أعطني أمثلة على سلوكات فطرية وأخرى متعلمة؟ ما أهمية دراسة سلوك الكائن الحي؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالعلومالّلغة العربّية

نتاجات التعّلم:

ثًا في قضية معينة. اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة صحيحة معبرة ُمقتِرًحا عنوانات جديدة لما يقرأ، ُمتحدِّ
العلوم: يستكشف أنماط سلوك تساعد الحيوانات على كل من: الحصول على الغذاء، الدفاع عن النفس، التخفي، التكاثر، رعاية الصغار، 

التالؤم مع تغيّر الفصول.

اللّغة اإلنجليزيّة: يستخدم الفعل المضارع المستمر واصفًا رحلة متميزة.
الّرياضيّات: يوظّف التشابه في تصميم شعار وتكبيره وتصغيره.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الجهرية، واستخالص معاني المفردات والتراكيب من السياق، ومهارة كتابة فقرة وتوظيف عالمات الترقم، 	 

ومهارة التحدث.

العلوم: مفهوم كل من: االستجابة، والمثير، والسلوك الفطري، والسلوك المتعلم.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: تمييز استخدامات الفعلين: المضارع البسيط والمضارع التام.	 
الّرياضيّات: مفهوم التشابه، واألضالع المتناظرة، والزوايا المتناظرة، ومفهوم معامل المقياس.	 
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الكلمات  ■ ليستدلوا على معاني  النص جيًدا  إليهم قراءة  العنوان أواًل. اطلب  إلى قراءة  الطلبة  )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه  الثّالث  النّشاط 
الجديدة. وضح لهم سبب وجود الفعل الماضي والفعل المضارع في النص، ُمستذِكًرا معهم استخدام األفعال.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية للتأكد من فهمهم النص: من أعلن عن الرحلة العلمية؟ أين تقع المحمية؟ بم تشتهر؟ هل 
زرتها من قبل؟

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: استذكر مع الطلبة أهم المفاهيم التي تعلموها المتعلقة بالتشابه، ماذا نعني بقولنا: إّن الشكلين متشابهان؟ ما  ■
المقصود باألضالع والزوايا المتناظرة؟ ما المقصود بمعامل المقياس؟ ما أهم التطبيقات على األشكال المتشابهة، وما أهمية دراستها؟ 
أخبر الطلبة أن هذا النشاط يقدم أحد التطبيقات على موضوع التشابه بحاجتنا إلى التكبير والتصغير، وّضح التعليمات المطلوبة فيه، 

واستمع ألسئلة الطلبة حوله.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة بعض األسئلة للتحقق من فهمهم مفهوم التشابه، مثاًل: هل المربعات كلها متشابهة؟ لماذا؟ هل المستطيالت 
كلها متشابهة؟ لماذا؟ هل المثلثات كلها متشابه؟ لماذا؟ اطلب إليهم تقديم أمثلة على ذلك. هذه األسئلة تؤكد مفهوم شكلين متشابهين، ومنها 

يمكن التحقق من مفهوم الطلبة لمعامل المقياس.

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 اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهّمات وتبادل التقويم مع أقرانهم. قّدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، ووّجههم إلى االنتفاع . 1
بالتغذية الراجعة المقّدمة من زمالئهم وأسرهم.

معلّمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط، واستمع إلى استفساراتهم، وشجعهم على عرض إجاباتهم وناقشهم فيها، وجههم . 2
إلى االستعانة بمصادر المعرفة المتاحة وإلى الرمز سريع االستجابة QR Code، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم المهمات، واطلب إليهم إرسال الحلول. شجعهم على تبادل الحل مع زمالئهم.. 3
معلّمو الّرياضيّات: كلّف الطلبة عرض بعض الشعارات التي صمّموها على زمالئهم، واسألهم: ما الذي يعنيه هذا الشعار، ولماذا . 4

اختاروه؟ ثم اطلب إليهم المناقشة أزواًجا في طريقة اختيار معامل المقياس بعد تحديد أبعاد اللوحة اإلعالنية، ثم بعد تحديد أبعاد 
البطاقة الصغيرة يتناقش الطلبة جماعيًّا.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في استنتاج معاني المفردات الجديدة من السياق؛ لذا دربهم باستمرار على ذلك بتقديم . 1

كلمات جديدة في سياقات معينة، وحفزهم إلى التفكير في المعنى المحتمل بناء على السياق. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في فهم نّص 
مليء بالصور الفنّيّة والتشبيهات؛ لذا احرص على شرح فكرة التشبيه لهم بتقديم نماذج بسيطة، واطلب إليهم محاكاتها، ثم انتقل إلى 

النّص المعطى.

الخارجي، وما يترتب عليها من سلوكات فطرية أو . 2 المثير  الداخلي من  المثير  الطلبة صعوبة في تمييز  العلوم: قد يجد بعض 
متعلمة، يمكن مساعدة الطلبة في تمييزهما عبر أمثلة إضافية، وتوجيههم إلى مصادر المعرفة المتاحة وإلى الرمز سريع االستجابة 

.QR Code

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في قراءة النص، واطلب إليهم العودة إلى البادلت لالستماع للنص المسّجل.. 3
الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في تحديد معامل المقياس، وإيجاد قياسات أشكال جديدة بناء عليه، كما قد يخطئ بعضهم في . 4

تمييز معامل التكبير من معامل التصغير. إعطاء أمثلة تستند إلى األشكال والمحسوسات والتكنولوجيا، وتفعيل النقاشات حولها مع 
األسئلة المنظمة، تساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم والتطبيق عليها في الحياة العملية.
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