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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )12(: العمل المناخي

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: والعلوم اللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

وتحليلها  ■ التوضيحية  األشكال  قراءة  ثم  الحراري،  االحتباس  بظاهرة  المتعلقة  الفقرة  قراءة  إلى  الطلبة  )العلوم(: وّجه  األّول  النّشاط 
الستخالص ما يحتاجونه من معلومات لتنفيذ النشاط، استخدم العصف الذهني لمساعدة الطلبة على تخيل فكرة المشروع، ووضع األسس 
المناسبة للتقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. تعاون مع معلم الحاسوب في تنظيم معرض افتراضي لعرض مشاريع الطلبة عبر 

برنامج زووم، وأرسل الدعوات إلى اإلدارة وأولياء األمور.

التّحقّق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم كل من قانون حفظ المادة ودورة المادة في النظام البيئي مع ذكر بعض األمثة عليها. اسأل  ■
الطلبة: ما قانون حفظ المادة؟ كيف تسهم دورة المادة في الحفاظ على اتزان النظام البيئي؟ ما ظاهرة االحتباس الحراري؟ كيف تحدث؟ 
ما دور كل من غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في حدوثه؟ ما أكثر القطاعات إنتاًجا لغاز ثاني أكسيد الكربون؟ هل تزيد قطاعات   
أخرى من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي؟ كيف يمكن أن تؤسس لمشروع صديق للبيئة؟ ما الشروط التي يجب 
مراعاتها في المبنى للتقليل من استهالك الوقود األحفوري، الّذي يتبُعه، انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؟ كيف يمكن لتنظيم المراسالت 

بين الموظفين التقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؟    

النّشاط الثّاني )للّغة اإلنجليزيّة(: اطلب إلى الطلبة قراءة النص، أو اقرأه قراءة جهريّة أمام الطلبة . اطرح أسئلة االستيعاب للتأكد من   ■
فهم الجميع.اطلب إلى الطلبة تحديد المفردات، ورسم المعاني لمساعدتهم على تعلم الكلمات الجديدة. في أزواج أو فرادى، اطلب إلى 
الطلبة التفكير في طرائق يمكنهم عبرها إحداث فرق في البيئة. اعرض أمثلة للمطويات واشرح الغرض من المطوية. شارك مع الطلبة 
نموذج تقييم المطوية.  تبادل األفكار مع الطلبة حول كيف أن البشر هم سبب التّغيّر المناخّي، اربط تعلّّمهم بحّصة العلوم. أخيًرا، وّجه 

الطلبة إلى تصميم مطوياتهم.

التّحقّق من الفهم: تابِْع قدرة الطلبة على  كتابة جمل وفقرات قصيرة لجمهور وأغراض محددة.

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة العربّية الّلغة اإلنجليزّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: - يصف أهمية دورات بعض المواد )الكربون مثاًل(؛ الستدامة األنظمة البيئية.
- يوضح أثر حدوث خلل في هذه الدورات في األنظمة البيئية.

اللغة اإلنجليزية: يكتب جماًل بسيطة وفقرات بسيطة لموضوع وجمهور محددين.
اللغة العربية:  يكّون جماًل  تمثل التراكيب واألساليب اللغوية المتعلمة.       

الرياضيات: - يمثل البيانات بالساق والورقة.
- يختبر صحة فرضية باالعتماد على بيانات معطاة.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من دورة المادة، وقانون حفظ المادة، واالحتباس الحراري.	 
اللغة اإلنجليزية: مهارة القراءة والكتابة، وتمييز الحروف التي تنطق وال تكتب، وتطبيق قاعدة العدد المفرد.      	 
اللغة العربية: مهارات الكتابة، ومهارات البحث، ومهارة استخرج معنى كلمات من القاموس أو اإلنترنت      	 
الرياضيات: تمثيل البيانات، ومفهوم الفرضية، واختبار الفرضية. 	 
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إليه من  ■ ما توصلوا  العلم األخضر ومشاركة  البحث عن مفهوم  إلى  ثم وجههم  النشاط،  الطلبة في عنوان  ناقش  العربية(:  )اللغة  الثّالث  النّشاط 
معلومات مع الصف. ثم اقرأ عليهم النص إن أمكن، اسألهم شفويًّا عن أهم األفكار الواردة فيه، ووجههم إلى كتابة األفكار في دفاترهم، ثم وجههم 
إلى حل المهمة )ثالثًا(، ثم ذكرهم بمعايير العمل الجماعي، وقسمهم مجموعات لتبادل األفكار والخروج بصياغة واحدة لإلجابات مجتمعة تقدم من 
المجموعة. ذكرهم بالقواعد الكتابية المطلوبة: الحروف التي تكتب وال تنطق، واطلب إليهم ذكر أمثلة عليها وكتابتها، وذكرهم بقاعدة العدد المفرد، 

ووجههم إلى كتابة الحلول على دفاترهم في المهمة )رابًعا(، ثم قسمهم أزواًجا لتبادل تقويم اإلجابات، وتابع حلولهم إن أمكن.
التّحقّق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما األفكار العامة في النص؟ ما الحروف التي تكتب وال تنطق، مع األمثلة؟ هاتوا أمثلة عليها. ما 

العدد المفرد؟ ما قاعدته من حيث التأنيث والتذكير، مع األمثلة؟ 
النّشاط الّرابع )الرياضيات(: اسأل الطلبة كيف يأتون إلى المدرسة؟ ما طرق المواصالت التي يستخدمونها في الوصول إلى المدرسة؟ ثم وّجه لهم األسئلة  ■

التي في بداية النشاط، التي تساعدهم على التفكير في المشكلة، ثم وّضح للطلبة فكرة المشروع الذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من المدارس في األردن، 
ووضح لهم الهدف منه، وكيف قامت المدارس باحتساب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ثم مشاركة نتائجها مع بقية المدارس من العالم. بإمكانك مشاركة 

موقع المشروع معهم. وهي فرصة لتبين للطلبة الحاجة إلى تمثيل البيانات بطريقة تساعد على تفسيرها ومقارنتها واتخاذ قرارات حولها.
التّحقّق من الفهم: اسأل الطلبة ما المقصود بمفهوم الفرضية؟ كيف يتم اختبارها؟ وما دور البيانات في ذلك؟ قّدم مثااًل على البيانات، واطلب إلى 
الطلبة صوغ فرضيات حولها وتمثيلها باستخدام مخطط الساق والورقة، ثم اختبار هذه الفرضيات. الحظ إجابات الطلبة وقّدم التغذية الراجعة حولها.

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 العلوم: تابع الطلبة في أثناء قراءتهم األشكال واستخالصهم المعلومات، وناقش الطلبة في أفكارهم حول المشروع والمعايير . 1
التي اعتمدوها للتقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، استمع الستفساراتهم وعزز أداءهم وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع الطّلبة عن طريق طرح أسئلة فهم القراءة، والتأكد من أنهم وجدوا تعاريف بسيطة للمفردات الجديدة. . 2
راقب الطّلبة في أثناء تصميهم المطويات الخاصة بهم.

معلّمو اللغة العربية: تابع تنفيذ الطلبة المهمات وتبادل التقويم مع أقرانهم. ووّجههم اللتزام آداب النقاش وتبادل األفكار واإلجابات . 3
المقدمة من زمالئهم  بالتغذية الراجعة  المناسبة، ووّجههم إلى االنتفاع  التغذية الراجعة  للخروج بخالصة أفكارهم جميًعا. قدم لهم 

وأسرهم.
معلّمو الرياضيات: كلّف الطلبة العمل أزواًجا، وناقشهم في إجاباتهم، كذلك ناقشهم في فرضياتهم وكيف اختبروا صحتها. وظّف . 4

النقاش الجماعي بعد ذلك لسؤال الطلبة عن االستنتاجات التي توصلوا إليها بعد تنفيذ النشاط، واستمع لمقترحاتهم لتقليل نسبة انبعاث 
ثاني أكسيد الكربون عند عودة المدارس إلى التعليم وجاهيًّا.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تمييز أثر زيادة انبعاث غازات الدفيئة في ظاهرة االحتباس الحراري، يمكن مساعدة . 1
الطلبة في ذلك عبر توجيههم إلى مصادر المعرفة المتاحة والرمز سريع االستجابة )QR Code( الذي يعرض فيديوهات تحاكي 
عمليًّا ظاهرة االحتباس الحراري. قد يكون هناك صعوبة في تنظيم المعرض االفتراضي، يمكن التغلب عليها بالتعاون مع معلم 

الحاسوب.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه الطلبة صعوبة في البدء في الجمل؛ لذا قدم الطلبة بدايتين للجمل أو صندوق الكلمات لدعم أولئك الذين . 2
قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية.

اللغة العربية: قد ال يدرك بعض الطلبة قاعدة العدد المفرد جيًّدا؛ لذا قّدم لهم أمثلة الستقراء القاعدة وتثبيتها، ثم اطلب إليهم إعادة حل . 3
أسئلة الكتاب عليها. وقد ال يميّز بعضهم الحروف التي تكتب وال تنطق، لذا قّدم لهم أمثلة، ثم اطلب إليهم تحديد الحروف التي تنطق 

وال تكتب في جمل أو نص معطًى لتثبيت الفكرة.

م . 4 الرياضيات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تمثيل البيانات باستخدام مخطط الساق والورقة ووضع الفرضيات واختبارها؛ لذا قدِّ
أمثلة متنوعة متدرجة الصعوبة مع توجيه األسئلة حولها؛ لتفسيرها وإتاحة الفرصة للطلبة للنقاش حولها مع تقديم التغذية الراجعة.
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