
دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )9(: رحالت ومغامرات

تعريف النشاط:
ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أّن هذا النشاط مرتبط  بأربعة مباحث هي: اللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات، والعلوم.

النشاط األول )اللغة العربية(: ■

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما أنواع الخبر في الجملة االسمية؟ كيف تؤثر البيئة الجغرافية للمكان في اإلنسان؟ ما 
الفكرة العامة في النص؟ ما الحلول المقترحة في حال فقدت حافظة نقودك في الغربة؟

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: ■
اطلب إلى الطلبة أن يشاركوا أفكارهم بما يتعلق بعنوان النشاط وتوقعاتهم عن النص. اقرأ الكلمات للطلبة واطلب إليهم أن يستنبطوا 
المعنى، معتمدين على السياق، وإذا تعسر عليهم ذلك، فشجعهم على استخدام القاموس. اطلب إلى الطلبة قراءة النص قراءة صامتة، 
واسألهم عن الفكرة الرئيسة في النص. قدم للطلبة أدب الخيال العلمي ووضح لهم المقصود فيه، وشجعهم على توليد األفكار في ما يخص 
خصائص هذا النوع من األدب. حدد الخصائص المهمة، واطلب إلى الطلبة تطبيقها على النص. شجع الطلبة على كتابة قصتهم الخاصة 

ومشاركتها مع أقرانهم بعد تقديم التغذية الراجعة لهم.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة االسئلة اآلتية: ما الفكرة الرئيسة للنص؟ إذا ذهبت في رحلة إلى باطن األرض ما األشياء التي ستأخذها 

معك ولماذا؟ ما أدب الخيال العلمي؟ هل سبق لك أن قرأت قصة خيال علمي؟
 النشاط الثالث )الرياضيات(: ■

ذّكر الطلبة بكيفية حساب مساحة المثلث، ومبرهنة فيثاغورس، ومحيط المثلث. رّكز على تحديد الطلبة للقوانين المستخدمة في أثناء تنفيذ 
النشاط. تحقق من وضوح مفهومي الحجم والمساحة لدى الطلبة وقدرتهم على التمييز بينهما عن طريق طرح األسئلة.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة مراعيًا عالمات الترقيم، مستعينًا بما يقرأ في حّل ما يواجهه من مشكالت، موظفًا 
في تحّدثه مصطلحات ذات عالقة بموضوع التحدث. 

اللغة اإلنجليزية: يكتب قصة معتمًدا على نص قرأه.            

الرياضيات: يحّل مسائل على حجم المنشور الثالثيِّ القائم ومساحة سطحه.

العلوم: يحدد طبقات األرض الرئيسة وتقسيماتها، مبينًا بعض التراكيب الجيولوجية، التي تحدث في القشرة األرضية.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللغة العربية: التفكير الناقد، وحّل المشكالت، والقراءة الجهرية، والتعبير عن الرأي.            	 
اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، واإلبداع، والتواصل، وقراءة النصوص قراءة ناقدة.	 
الرياضيات: المنشور الثالثّي القائم، ومساحة المثلث، ومحيط المثلث، ومبرهنة فيثاغورس.      	 
العلوم: الكرة األرضية، والعمل التعاوني، والخيال العلمي والحقيقة العلمية.	 

جسور التعلم

1

اسأل الطلبة عن أنواع الرسائل )شخصية ورسمية( والفرق بينهما، واسألهم عن اللغة المستخدمة في الرسائل 
عن  شفويًّا  الحديث  إليهم  واطلب  وخارجه،  الوطن  داخل  بالرحالت  الخاصة  األسئلة  بعض  اطرح  الشخصية. 

مغامراتهم في أثناء رحالتهم ووصف شعورهم، ذّكر الطلبة بأنواع الخبر في الجملة االسمية.



التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة: 
1( لديك منشور ثالثي قائم أطوال أضالع قاعدته 5سم، 12سم، 13سم، وارتفاعه 10 سم:

● احسب المساحة الجانبية للمنشور. ● أحدد نوع المثلث الذي يمثل قاعدة المنشور من حيث زواياه. ● أجد مساحة قاعدة المنشور 
مثلثة الشكل. ● أجد المساحة الكلية لسطح المنشور. ● أجد حجم المنشور.

النّشاط الرابع )العلوم(: ■
اسأل الطلبة عن الفرق بين الخيال والعلم وعن األفالم التي شاهدوها عن باطن األرض. ناقش الطلبة حول توقعاتهم لتركيب باطن األرض، 
واستفسر منهم عن سبب بناء هذه التوقعات. وضح للطلبة باستخدام نموذج طبقات األرض الموجود في المختبر، أو برسم طبقات األرض على 
السبورة بألوان مختلفة، وناقش الطلبة في اسم كّل منها وُسْمكها وخصائصها الفيزيائيه. شجع الطلبة على بناء نموذج يوضح طبقات األرض 
بالطريقة التي يرونها مناسبة. تابع مع الطلبة الفيديو التوضيحي حول الصدوع والطيات، وأجر التجربة التوضيحية الموجودة في نشاط الطالب.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: 
1. لماذا سميت القشرة األرضية هذا االسم؟

2. لماذا تكون القشرة األرضية صلبة؟
3. لماذا لم يستطع اإلنسان الوصول إلى أعماق األرض؟

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
- اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة الّتي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم. 

- يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية تذكير الطلبة بطريقة إجابة أسئلة التفكير الناقد التي تعتمد المنطق والحقيقة واألدلة بعيًدا . 1

عن الخيال، وتذكيرهم بالقراءة الصامتة للنص، والبحث عن معاني المفردات الجديدة، وتحديد الفكرة العامة في النص. يتعين على المعلمين 
بأهمية  الطلبة  وتذكير  باطن األرض،  يتحدث عن مظاهر  الذي  الرسالة  الناقص من  الجزء  لتكملة  العلوم  بمبحث  االستعانة  أهمية  توضيح 

المناقشة والعمل ضمن مجموعات صغيرة مع الزمالء، أو طلب الدعم من أحد أفراد األسرة.
معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح المقصود بأدب الخيال العلمي ومشاركة الطلبة بأمثله من قصص الخيال . 2

العلمي. كذلك يجب عليهم طرح االسئلة لمساعدة الطلبة على توليد األفكار و كسر الجمود . كذلك يجب عليهم توضيح المقصود بالمفردات 
الجديدة، والتأكد من فهم الطلبة لها ليتمكنوا من توظيفها عند كتابة القصة الخاصة بهم.

معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات تشجيع الطلبة على توضيح خطوات الحل وكتابة القوانين المستخدمة. وتوجيه الطلبة إلى . 3
ضرورة تحديد المعلومات الالزمة لتطبيق القانون، وكيفية توظيف المعرفة الرياضية السابقة في إيجاد هذه المعلومات. وتقديم التغذية الراجعة 
المثلث،  وقانون مساحة  تطبيقها،  وكيفية  فيثاغورس،  مبرهنة  تطبيق  الطلبة عن شروط  ويتعين عليهم سؤال  العمل.  أثناء  في  لهم  المناسبة 

وتكليفهم بحل أسئلة سريعة عليها. وإرشاد الطلبة إلى تقديم عدة حلول للسؤال )5( واختيار المناسب منها مع تبرير اختيارهم.
معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تأكيد أهمية سعي العلماء وراء الحقيقة العلمية باستخدام وسائل وأساليب علمية متنوعة، وابتعادهم عن . 4

الخيال والقصص الخرافية، كما يتعين على معلمي العلوم تشجيع الطلبة على بناء نماذج توضح طبقات األرض وتوضح الصدوع والطيات.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إكمال الرسالة بكتابة عبارات أو جمل، يمكن أن نطلب إليهم كتابة مفردات من درس طبقات . 1

األرض في مبحث العلوم واالستعانة بها في الكتابة، وقد يجد بعض الطلبة صعوبة في التحدث أمام الجمهور أو مشاركة زمالئهم في النقاش، 
يمكن أن نطلب إليهم تدوين مالحظاتهم واالستفادة من األدلة التي وردت في النص قبل التحدث والنقاش.

اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة كتابة قصة خيال علمي متكاملة. لذلك يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية مساعدة الطلبة على طرح . 2
األسئلة التي تحفز التفكير لديهم أو تقسيم الطلبة مجموعات؛ لمناقشة أفكارهم وتخيالتهم. كذلك يمكن للمعلم كتابة قصة نموذًجا مبسطًا يتمكن 

الطلبة به تنفيذ النشاط.
الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين مفهومي الحجم والمساحة، ويمكن تذليل هذه الصعوبة بتوضيح كل مفهوم وعرض . 3

أمثلة ونماذج توضح ذلك. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إيجاد مساحة قاعدة المنشور مثلثة الشكل، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق 
التركيز على كيفية إيجاد طول قاعدة المثلث وارتفاعه، وتذكير الطلبة بخصائص المثلث ومبرهنة فيثاغورس.

العلوم: قد يصعب على بعض الطلبة التمييز بين أنواع الصدوع، يجب على المعلم رســمها على الســبورة وتوضيح الفرق بين الجدار المعلق . 4
والجدار القدم والزيادة والنقصان في طول القشرة األرضية.

2

4. ما أجزاء الطية؟
5. ما فائدة الطيات؟

6. أيهما أحدث في الطية: الطبقة السفلية أم العلوية؟ فسر ذلك.


