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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )8(: مذكرات رحالة

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، والّرياضيّات، واللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط األّول )اللّغةُ العربيّةُ(: هيِّئ الطلبة للنص بالنقاش معهم عن السفر واالرتحال وفوائده. اطلب إليهم الحديث عن رحالت وسفرات  ■
قاموا بها، ووصف ما شاهدوه من معالم طبيعية وثقافات مختلفة. اقرأ النص أمامهم قراءة قدوة، ثم قسمهم أزواًجا لتبادل القراءة والتقييم.
ههم لحلّها وعرض إجاباتهم على زمالئهم أو أفراد أسرهم. اطلب  تابع قراءتهم إن أمكن. ناقشهم بالمهمات وتأكد من فهمهم لها، ثم وجِّ
إليهم البحث عن معالم بلد يرغبون في زيارته، ثم كتابة مذكرات عن رحلة متخيلة قاموا بها إلى هذا البلد بعد أن تذكِّرهم بمعايير الكتابة.
ه الطلبة الذين لم يفهموا المطلوب من السؤال. اسألهم  التحقق من الفهم: استمع إلجاباتهم عند النقاش، اثن على اإلجابات الدالة على الفهم، ووجِّ
األسئلة اآلتية: ما معايير القراءة الجهرية؟  كيف أعيد الفعل لجذره؟ ما معايير الكتابة؟ ما البلد الذي توّد زيارته؟ كيف ستبحث عن معالمه؟

النّشاط الثّاني )العلوم(: ناقش الطلبة في الهدف من احتفال العالم باليوم العالمي للحياة البرية، وفي دور جمعيات البيئة في التوعية  ■
بأهمية المحافظة عليها، وّجه الطلبة إلى تصميم البطاقة التعريفية، وشجعهم على االستعانة بمصادر المعرفة المتاحة والرمز سريع 
االستجابة )QR Code( في البحث عن المعلومات التي يحتاجونها مع تحري الدقة فيها. وّجه الطلبة إلى محاولة البحث عن نوعين من 
التكيف لكل كائن حي تم إرفاق صورة له مع ذكر أهمية كل منهما، ووجههم إلى تبادل بطاقاتهم التعريفية ومناقشتها وتقييمها بهدف 
االتفاق على البطاقة التعريفية الخاصة بكل حيوان أو نبات في صورتها النهائية. أكد للطلبة ضرورة تضمين عرضهم التقديمي النقاط 

الخمس الموضحة في النشاط وزودهم بالمعاييرالتي ستعتمدها في تقييم عروضهم التقديمية.
التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم التكيف بنوعيه وأهميته للحيوان أو النبات عبر ذكر بعض األمثلة على هذه التكيفات إضافة 
إلى مفهوم كل من االنقراض واألحافير، اسأل الطلبة: ما الفرق بين التكيف التركيبي والتكيف السلوكي؟ لماذا تحتاج الكائنات الحية الى 
التكيف مع بيئتها؟ كيف تغيرت أشكال الحياة على كوكب األرض مع الزمن؟ ما أهم األسباب التي أدت إلى انقراض بعض الكائنات 
الماء )تم  للعيش على سطح  الماء  نبات زنبق  إلى طريقة تكيف  الطلبة  باالنقراض؟ وّجه  المهددة  الحية  الكائنات  الحية؟ كيف نحمي 

توضيحه في كتاب الطالب( ومقارنته مع تكيف نبات اإليلوديا الذي يعيش بأكمله تحت سطح الماء.

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّرياضّياتالعلومالّلغة العربّية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة جهرية سليمة، ُمستخِرًجا بعض األساليب اللغوية المتعلمة، وُمْنتَفًِعا من النّّص في كتابة فقرة عن موضوعات حياتيّة.
العلوم: - يستكشف تكيفات في الحيوانات والنباتات تساعدها على البقاء.

- يربط بين عدم قدرة النوع على التكيف مع ظروف البيئة المتغيرة، وانقراضه.
- يبين دور األحافير في التعرف على خصائص كائنات حية عاشت من ماليين السنين.

الّرياضيّات: يحل مسألة عن مساحة ومحيط الدائرة.
اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ حواًرا باللغة اإلنجليزية عن رحلة.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الجهرية، واستخالص معاني المفردات والتراكيب من السياق، إعادة الفعل إلى جذره. مهارة كتابة فقرة 	 

وتوظيف عالمات الترقم.
العلوم: مفهوم كل من التكيف، التكيف التركيبي، التكيف السلوكي، االنقراض، األحافير.	 
الّرياضيّات: مفهوم المساحة والمحيط، النسبة التقريبية )π(، مفهوم الدائرة ومسمياتها )المركز، نصف القطر، القطر، الوتر(.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: استخدام األفعال بصيغها الصحيحة. تركيب السؤال.	 
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النّشاط الثّالث )الّرياضيّات(: كلّف الطلبة قراءة مقدمة النشاط والتي تتحدث عن مدرجات موراي في البيرو، من الممكن أن تستعرض  ■
صوًرا آلثار أخرى تظهر فيها دائريًّا، ومن الممكن أن تطلب إلى الطلبة البحث عن رمزية الدائرة في الحضارات القديمة. ثم اسأل 
الطلبة عن مدرجات موراي، لتصل معهم إلى أنها دوائر متحدة المركز. ما الّذي يميز هذه الدوائر؟ وّضح للطلبة أنهم سيقومون بحل 
مسألة لدوائر متحدة المركز، تتطلب منهم توظيف ما تعلموه حول الدائرة ومساحتها ومحيطها. وأن عليهم توظيف خطوات حل المسألة 
األربعة في أثناء ذلك. نبّه الطلبة إلى أنهم في حل هذه المسألة يفضل استخدام رمز )π( كما هو عند تنفيذ الحسابات دون إعطائه قيمة 

تقريبية بالكسور لتسهيل الحسابات.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن المفاهيم األساسية المرتبطة بالدائرة: ما هو نصف القطر، ما هو القطر، ما النسبة التقريبية؟ ماذا تمثل 
مساحة الدائرة؟ ماذا يمثل المحيط؟ استذكر كذلك معهم خطوات حل المسألة، وهي فهم المسألة، وضع خطة أو إستراتيجية الحل، تنفيذ 
خطة الحل، ومراجعة الحل. رّكز على الخطوة الثانية وهي وضع إستراتيجية للحل، عبر تذكيرهم ببعض اإلستراتيجيات مثل الرسم، 

الرجوع إلى مسألة مشابه، وغيرها.
إليهم مشاركة زميل أو أحد  ■ الحوار. اطلب  البدء بقراءة  التفكير قبل  الطلبة على حل سؤال  الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة(: شجع  النّشاط 

أفراد األسرة عند قراءة الحوار لتبادل األدوار )جنى وسلمى( وجههم إلى كتابة الكلمات الجديدة على ورقة منفصلة والبحث عن معاني 
الكلمات الجديدة باالستدالل على ذلك من الحوار أو استخدام القاموس.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية للتأكد من فهمهم الحوار: ماذا كانت تقرأ جنى؟ ما موضوع القصة؟ هل الشخصية حقيقية 
في القصة؟ كيف عرفت ذلك؟ لماذا ستعد جنى وسلمى حواًرا؟ ما موضوع الحوار؟

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ  اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة الّتي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.
ههم إلى االنتفاع . 1 معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهمات وتبادل التقويم مع أقرانهم. قدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، ووجِّ

بالتغذية الراجعة المقدمة من زمالئهم وأسرهم.
ههم إلى تبادلها مع زمالئهم ومناقشتها فيها وتقييمها لالتّفاق . 2 معلّمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تصميمهم البطاقات التعريفية، ووجِّ

دهم بالمعايير التي سيُقيَّم عرضهم بناًء عليها، واستمع الستفساراتهم  على الشكل النهائّي لها، ناقشهم في عروضهم التقديمية وزوِّ
م لهم التغذية الراجعة المناسبة. وقدِّ

معلّمو الّرياضيّات: قّسم الطلبة مجموعات متجانسة كل مجموعة تتكون من أربعة طالب، كلّفهم نقاش الحل الذي قاموا به للمسألة، . 3
والتوصل مًعا إلى طريقتين على األقل إليجاد نصف القطر. في هذه األثناء قدم الدعم للطالب األضعف تحصياًل. استعرض بعد ذلك 
أفكار كل مجموعة إليجاد نصف القطر. هناك ثالث طرائق إليجاد نصف القطر: 1. استخدام مساحة المنطقة المظللة كاملة ومساحة 
المنطقة المظللة باللون الغامق. 2. استخدام مساحة المنطقة المظللة كاملة ومساحة المنطقة المظللة باللون الفاتح. 3. استخدام مساحة 
المنطقة المظللة باللون الغامق والمنطقة المظللة باللون الفاتح. تأكد من توجيه األسئلة حول كل طريقة منها: ما العالقة التي تربط هذه 
المساحات ببعضها وكيف ساعدت على إيجاد نصف القطر؟ ناقشهم في الطرائق المختلفة التي من الممكن للطلبة استخدامها إليجاد 

مساحة الدائرة المرسومة بخط متقطع.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع الطلبة في أثناء إعدادهم الحوار وقدم لهم التغذية الراجعة الالزمة في ما يخص تركيب السؤال واستخدام . 4

صيغة الفعل الصحيحة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
م لهم عدًدا كبيًرا من األمثلة للتدرب عليها. . 1 اللّغة العربيّة: قد يجد بعد الطلبة صعوبة في إعادة الكلمات واألفعال إلى جدورها؛ لذا قدِّ

ههم إلى مواضع البحث في  وقد يغيب عن بعض الطلبة كيف يبحثون عن المعلومات عن البلد التي يرغبون في زيارتها؛ لذا وجِّ
الكتب واإلنترنت.

العلوم: قد يجد الطلبة صعوبة في تبادل البطاقات التعريفية لمناقشتها وتقييمها نظًرا لجائحة كورونا والتعلم عن بعد، شجع الطلبة على . 2
تبادلها عبر مجموعات الواتس أو عبر لقاء تنظمه معهم عبر تطبيق زووم أو غيره من تطبيقات التعلم عن بعد.

الّرياضيّات: قد يواجه الطلبة صعوبة في التفكير في وضع خطة لحل المسألة، يساعد الطلبة على مواجهة هذا التحدي تدريبهم على . 3
خطوات حل المشكالت واإلستراتيجيات المستخدمة لحلها بشكل مستمر، في هذه المسألة من المفيد توظيف الرسم وكذلك استذكار 
مسألة مشابهة قام الطالب بحلها مسبقًا مثل إيجاد مساحة منطقة مظللة في دائرتين متحدتين في المركز. استخدام األسئلة المنظمة 

كذلك تساعد الطلبة على عمل روابط بين المعطيات والمطلوب.
اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إعداد وتركيب السؤال؛ لذا اطلب إليهم العودة إلى البادلت لمزيد من المراجع.. 4
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