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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )7(: التصميم الداخلي  

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(: اعرض على الطلبة مقالة )نص استماع( عن قضية االحتباس الحراري، وحدد بعض األسئلة مسبقًا  ■
لإلجابة، واطلب إليهم التعبير عن آرائهم وفقًا لمعايير مهارة التحدث. اسأل الطلبة عن طريقة تصميم اإلعالنات التجارية والهدف منها، 

ويمكن أن تناقشهم في خطوات التصميم في نشاط الطالب. 
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما الفكرة العامة في النص؟ ما الحقائق التي وردت في النص؟ ما األنشطة التي 

يمارسها النزالء في الفندق؟ ما نوع التمديدات الكهربائية المناسبة للغرف الجليدية؟ 

النّشاط الثّاني )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى التفكير بعنوان النشاط وأهمية أن يكون الشخص قادًرا على التعلم الذاتي. اسأل الطلبة  ■
عن المصباح الكهربائي ومن اخترعه. اطلب من الطلبة أن يقرؤوا النص قراءة صامته ويحددوا الكلمات المطلوبة. استمع إلجابات 
الطلبة حول معاني المفردات. اطلب إلى الطلبة أن يستخدموا المفردات في جمل من إنشائهم. ناقش الطلبة في األفكار الواردة في النص. 

ناقش الطلبة في مهارات القرن الحادي والعشرين وكيف نطبقها لمواجهة التحديات المحيطة.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: من مخترع المصباح الكهربائي؟ ما دور األسرة في دعم الطالب؟ كيف يكون التعلم 

الذاتي؟ لماذا ينسب الفضل إلى أديسون في اختراع المصباح؟ 
النّشاط الثّالث )الرياضيات(: ناقش الطلبة في نص مبرهنة فيثاغورس وشروطها ونتائجها، وصحة معكوس المبرهنة، واعرض عليهم  ■

أمثلة متنوعة عليها. تابع تبرير الطلبة خطوات الحل وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة والمباشرة. راجع الطلبة في تصنيف المثلثات 
من حيث أطوال األضالع وقياسات الزوايا، أرشد الطلبة إلى إعطاء اإلجابات المحتملة جميعها في السؤال )٥(.

التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ■
 ١( س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص، أجد طول الضلع الثالث في كل حالة مما يأتي:

 س ص = ٥ سم، ص ع = ١2 سم
 س ص = 2١ مم، س ع = 29 مم.

 س ص = ص ع = 3 م.
 2( أ ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب، فيه أ جـ = ١0 سم، أ ب = ٥ سم،

      أجد قياس كل من الزاويتين أ، جـ. 
 3( في الشكل المجاور، أجد البعد بين مركز الدفاع المدني والمستشفى.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزية        اللغة العربية                     

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، ُمبِديًا رأيه في ما يقرأ مع التعليل. 
اللغة اإلنجليزية: يتعرف معاني مفردات جديدة، ُمعتِمًدا على السياق في النص.

الرياضيات: يحل مسائل رياضية وحياتية، ُموظِّفًا مبرهنة فيثاغورس وخصائص المثلث القائم الزاوية.  
العلوم: يتعرف طريقتي توصيل الدارات الكهربائية: التوصيل على التوالي، والتوصيل على التوازي.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: التفكير الناقد، والتعبير عن الرأي، واالستقصاء، وتقييم األداء في مهارة القراءة الجهرية.	 
اللغة اإلنجليزية: قراءة النص، والتفكير الناقد واإلبداع.         	 
الرياضيات: المثلث القائم الزاوية، ومجموع قياسات زوايا المثلث، وخصائص المثلث.	 
العلوم: المقاومة الكهربائية، والتيار الكهربائي، والجهد الكهربائي، واالستقصاء، والتفكير الناقد.	 
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النّشاط الّرابع )العلوم(: ناقش الطلبة في طريقتي التوصيل: على التوالي، وعلى التوازي وخصائص كل منهما. ارسم على السبورة  ■
طريقتي توصيل المقاومات الكهربائية ووضح الفرق بينهما. 

التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:
- لديك مجموعة من المقاومات الكهربائية متساوية المقدار كل منهم )2 أوم( 

حدد طريقة التوصيل ثم احسب مقدار المقاومة المكافئة لكل شكل.
- لديك مجموعة من المقاومات الكهربائية المتماثلة عدد المقاومات 20 مقاومة 
ومقدار كل منهم )٥ أوم(، إذا وصلت مًعا على التوالي، فما مقدار المقاومة 
الكهربائية المكافئة؟ إذا أعيد توصيلها مًعا على التوازي، فما مقدار المقاومة 

الكهربائية المكافئة؟

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: يتعين على معلم اللغة العربية تذكير الطلبة بأهمية القراءة الصامتة للنص أكثر من مرة، وتقييم األداء في القراءة 
الجهرية، وتقديم اإلجابات مدعمة بالدليل من النص أو عبر أمثلة واقعية حقيقية، وتذكير الطلبة باالستعانة عند الحاجة بأحد أفراد األسرة، 

أو أحد الزمالء أو سؤال المعلم، ويمكن االستعانة بالمباحث الدراسية المختلفة.  

٢. معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح المفردات الجديدة والتحقق من قدرة الطلبة على استخدام السياق 
لتعرف معاني المفردات الجديدة. كما يتعين عليهم التأكد من فهم الطلبة النص وربطه بحياتهم. من المهم مناقشة الطلبة في مقولة أديسون 

وكيفية توظيفها في حياتهم.

٣. معلمو الرياضيات: كلف الطلبة ذكر نص مبرهنة فيثاغورس، أرشد الطلبة إلى أهمية تبرير خطوات الحل والدقة في الحسابات، شجع 
الطلبة على التواصل بلغة رياضية، واستمع إليهم وقدم لهم التغذية الراجعة المباشرة. اسأل الطلبة عن مواقف حياتية يمكنهم توظيف 

مبرهنة فيثاغورس وخصائص المثلث القائم الزاوية فيها. 

٤. معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تذكير الطلبة بأهمية المقاومة الكهربائية في األجهزة الكهربائية، وتوضيح خصائص التوصيل 
على التوالي والتوازي. ويتعين على معلمي العلوم متابعة الطلبة في أثناء لعبهم لعبة "توصيل المقاومات الكهربائية بحروف اللغة 

اإلنجليزية"، وتشجيعهم على إجابة أسئلة أفكر.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

١. اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة تصميم إعالن مكتوب، يمكن أن نساعدهم على تصميم إعالنات مسموعة تُعَرض شفويًّا 
مع تقييم األداء، ويمكن أن يجد بعض الطلبة صعوبة في تخيل تصميم ألركان فندق الجليد ورسمها، فيمكنهم كتابة جمل قصيرة بداًل 

من الرسمة. 

٢. اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة فهم السياق لذلك يمكن تبسيط المفردات لهم عبر سؤال األقران عنها والتعبير عنها بكلماتهم 
الخاصة. كذلك قد يصعب على الطلبة توضيح رأيهم بالمقولة لذلك يمكن تقسيم الطلبة مجموعات للمناقشة في المقصود بها ثم االستماع 

لهم.

٣. الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد وتر المثلث القائم الزاوية وأضالع الزاوية القائمة، ويمكن تذليل هذه الصعوبة 
عن طريق تحليل المعطيات وتمثيلها بالرسم التوضيحي. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في توظيف خصائص المثلث القائم الزاوية في 

الحل، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق التركيز على تبرير الطلبة لخطوات الحل وتجزئة المهمة إلى مهمات جزئية أصغر.

٤. العلوم: قد يصعب على بعض الطلبة التمييز بين طريقتي التوصيل: على التوالي والتوازي، يمكنك تدريب الطلبة على طريقتي التوصيل، 
وذلك برسم دارات كهربائية متنوعة على السبورة وتحديد طريقة التوصيل في كل منها.
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