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دليل المعّلم

: السابع الصفُّ
نشاط )11(: القضاء التام على الجوع

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: العلوم، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )العلوم(: وجه الطلبة إلى قراءة تعليمات النشاط جيًدا، ووضح للطلبة مفهوم الشبكة الغذائية، ووجههم إلى دراسة المخطط  ■
الذي يبين العالقة بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية وهرم األعداد، وبين لهم أهمية تقسيم هرم األعداد مستويات تتناسب ومستويات 
الكائنات الحية في الشبكة الغذائية المرفقة، استخدم إستراتيجية العصف الذهني لمساعدة الطلبة على اختيار طريقتهم الخاصة في تمثيل 
انتقال الطاقة عبر هرم األعداد، وفي توقع ما سيحدث في النظام البيئي عند حدوث أي خلل، عبر مناقشة المثال المطروح. وّجه الطلبة 
في  الغذائية  العالقات  في  المناخي  التغير  أثر ظاهرة  أستقصي   )QR Code( االستجابة  والرمز سريع  المتاحة  المعرفة  إلى مصادر 

األنظمة البيئية المختلفة، وعليه، أثرها في األمن الغذائي.
التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم كل من السلسلة الغذائية وهرم األعداد. اسأل الطلبة: ما الشبكة الغذائية؟ كيف يمكنني تمثيل 
الشبكة الغذائيّة بصورة هرم األعداد؟ ماذا يحدث للطاقة عند االنتقال من مستًوى إلى آخر عبر هرم األعداد؟ كيف تتأثر العالقات الغذائية 
بحدوث خلل في النظام البيئي؟ ما األمن الغذائي؟ ما العالقة بين النظام البيئي المتزن واألمن الغذائي؟ كيف يؤثر التغير المناخي في 

األمن الغذائي في النظام البيئي؟

النّشاط الثّاني )اللّغةُ العربيّةُ(: اقرأ على الطلبة الحديث النبوي الشريف، واسألهم عن معناه وما يرشد إليه، ثم ناقشهم في مفهوم حفظ  ■
ْمهم مجموعات للنقاش حولها بعد تذكيرهم بمعايير التحدث، ثم اقرأ  ههم إلى البحث عن معناها وسؤال أهلهم عنها. ثم قسِّ النعمة، ووجِّ
ههم إلى  ْعِهم أزواًجا لتبادل القراءة والتقويم، ثم وجِّ عليهم النص قراءة قدوة، واسألهم عن فكرته العامة والكلمات الجديدة عليهم فيه، ووزِّ

حل المهمات، وأَْشِرْف عليهم في حلها إن أمكن. وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما معنى حفظ النعمة؟ إالم يدعو الحديث النبوي الشريف؟ ما معايير التحدث؟ ما آداب 

النقاش؟ ما الفكرة العامة للنص المقروء؟ ما معايير القراءة الجهرية؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: - يوضح كيف تستخدم الكائنات الحية الطاقة من النظام البيئي.
- يمثل هرم الطاقة في النظام البيئي.

اللّغة العربيّة: يقرأ قراءة صحيحة معبّرة، ُمستخِدًما المراجع والمعاجم المتيسرة مع االنتفاع بالمكتبة والمصادر اإللكترونية، وُموظِّفًا ذلك 
في حوار حول في قضية معينة في حدود )3-4( دقائق.
اللّغة اإلنجليزيّة: يتحدث عن تجربة مراقبة هدر الطعام في المنزل..

الّرياضيّات: - يوظف مقاييس النّزعة المركزيّة اآلتية: )الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى(؛ لوصف البيانات في موقف حياتي.
- يحدد المقياس األنسب لوصف البيانات.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من: المنتجات، والمستهلكات، والمحلالت، والسلسة الغذائية، وهرم األعداد، وانتقال الطاقة.	 
اللّغة العربيّة: مهارة التحدث والنقاش، ومهارة القراءة، وحل المشكالت.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: كتابة جمل بسيطة وقراءتها.	 
الّرياضيّات: تمثيل البيانات في جداول تكرارية، وحساب الوسط الحسابي، وحساب الوسيط والمنوال والمدى.	 
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الفيديو عبر  ■ البحث أو مشاهدة مقاطع  الغذائي. يمكنك  الطلبة في مصطلَحي الجوع واألمن  ناقش  الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(:  النّشاط 
اإلنترنت. ُوضَع مقطع فيديو واحد على Padlet مصدًرا للتعلم. واقرأ النص جماعيًّا أو فرادى، ثم اطرح أسئلة مناسبة. قد يبحثون عن 
أي كلمات غير مألوفة. ثم اشرح المهمات من 1 إلى 4 للطلبة لكي يتمكنوا من إكمالها في المنزل. وادعم الطلبة وهم يفكرون في التجربة 

ويُعّدون للتحدث عنها.

التحقق من الفهم: تمكن الطلبة من التفكير وكتابة خطاب عن تجربتهم.

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: اسأل الطلبة عن هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء التام على الجوع". اربط ما تعلمه الطلبة حول  ■
هذا الهدف بنشاط اللغة اإلنجليزية. اسألهم: هل سبق أن سألت نفسك: ما كميات بقايا الطعام التي تهدرها أسرتك؟ ما أثر ذلك فيك وفي 
أسرتك وفي العالم وفي ما يعانيه من الجوع؟ وضح للطلبة أن علم اإلحصاء يقدم لنا معلومات حول هذه المشكالت، مثل أعداد من يعانون 
الجوع، وكميات الغذاء المستهلكة في العالم، وأن هذا يساعد على اتخاذ قرارات على مستوى المجتمعات والدول لحل هذه المشكلة. في 
هذا النشاط ستجمع بيانات حول كمية الطعام المهدورة في منزلك، وتوظف المقاييس اإلحصائية )النزعة المركزيّة(، وتقرر الخطوات 

التي عليك وعلى أسرتك تنفيذها بناء على ذلك.

التحقق من الفهم: قّدم للطلبة أمثلة عدة إليجاد الوسط الحسابي، والوسيط والمنوال والمدى. اطلب إليهم تحديد المقياس األنسب لوصف 
البيانات في كل مثال. رّكز على المعنى الذي يحمله كل مقياس وعلى قدرة الطلبة على تمييز أهميته، وإيجابياته وسلبياته.

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.

معلّمو العلوم: وّجه الطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط وساعدهم على فهم قواعد اللعبة. مارس دور الحكم وناقشهم في إجاباتهم، واستمع . 1
الستفساراتهم، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهمات وتبادل التقويم مع أقرانهم. قدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، ووجههم إلى االنتفاع . 2
بالتغذية الراجعة المقدمة من زمالئهم وأسرهم.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اطرح أسئلة متابعة بعد قراءة النص، ثم راقب وقدم مالحظات في أثناء كتابة خطاباتهم.. 3
كيف . 4 توضيح  إليهم  واطلب  بعضها،  واختر  السبورة،  على  الطلبة  عليها  التي حصل  الحسابية  األوساط  ن  دوِّ الّرياضيّات:  معلّمو 

حصلوا عليها من البيانات التي جمعوها، ثم وظّف األسئلة والنقاش الجماعي بسؤال الطلبة: إالَم تشير قيم األوساط الحسابية التي على 
السبورة؟ ما الذي يمكن استخالصه حول الطعام المهدور في منازلكم؟ من منكم وجد مقياًسا آخر أنسب لتمثيل بياناته؟ ما المقياس، 

ولماذا؟ استمع ألفكارهم حول عالقة الطعام المهدور في القضاء على الجوع ودورهم في تحقيق هذا الهدف.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: يمكن أن يواجه الطلبة صعوبة في اللعب وجاهيًّا بسبب جائحة كورونا والتحول إلى التعلم عن بعد. وّجه الطلبة إلى استخدام . 1

منصات التواصل الرقمي، مثل الماسنجر، أو زووم للتواصل مع زمالئه ومعلمه، وساعدهم على تنظيم ذلك، كما يمكنه اللعب مع 
أفراد أسرته على أن يتيح لهم فرصة االطالع على المادة العلمية.

القضايا . 2 التناقش في  إلى  الطلبة  ه  لذا دربهم عليه باستمرار، ووجِّ النقاش الصحيحة؛  الطلبة قواعد  العربيّة: قد يجهل بعض  اللّغة 
الخالفية أو التي تمس موضوعات الدرس، مع التذكير الدائم بآداب النقاش ومعايير الحوار.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد الطالب صعوبة في بداية الجمل؛ لذا يمكن تزويد الطلبة ببدايتين للجمل في كالمهم. يمكنك أيًضا مناقشة . 3
تجارب الطلبة قبل البدء في تحضير خطاباتهم.

الّرياضيّات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد عدد مالعق الطعام التي يتم التخلص منها ورميها يوميًّا؛ لذا أخبرهم أن عليهم . 4
تقدير ذلك، ومن الممكن أن يجد بعضهم صعوبة في حساب قيمة المقاييس المختلفة؛ لذا من المناسب التركيز على معنى المقياس 
هذه  مواجهة  على  الطلبة  تساعد  متنوعة  أمثلة  إعطاء  مع  والمحسوسات  المخططات  مثل  إليجاده،  المختلفة  التمثيالت  وتوظيف 

الصعوبة.
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