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دليل المعّلم

: الثامن الصفُّ
نشاط )11(: رحلة إلى الفضاء  

التّعريف بالنّشاط:
ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد مكان 

تنفيذ األنشطة.

ــ وّجه الطّلبة إلى أنَّ هذا النّشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: العلوم، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(:  ■

وضح  للطلبة أهمية البحث العلمي في تعّرف الفضاء الخارجي وأهمية دراسته، وتأثير تلك الدراسة في تعّرف الكرة األرضية. ناقش 
الطلبة في مراحل تطور األجهزة واألدوات في اكتشاف الفضاء، مثل جهاز التلسكوب، ودور العلماء في تطوير هذه األجهزة. شجع الطلبة 
على تصميم نموذج التلسكوب. وضح للطلبة أنواع المركبات الفضائية والفرق بين هذه المركبات. ناقش الطلبة، وشجعهم على توضيح 

أهمية البدلة الفضائية لرائد الفضاء عند وجوده خارج المركبة الفضائية.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: 

ما الفرق بين الميكروسكوب والتلسكوب؟ لماذا تأخر العلماء في ارتياد الفضاء الخارجي؟ اذكر أسماء العلماء العرب الذين صعدوا إلى 
الفضاء الخارجي. 

النشاط الثاني )اللغة العربية(:  ■

ناقش الطلبة في رحلتهم الفضائية التي يحلمون بها، وحدثهم عن هبوط أول مركبة على سطح القمر. اسأل الطلبة عن مهاّم رائد الفضاء، 
واطلب إليهم التعبير عن إيجابيات هذه المهاّم وعيوبها. ناقش الطلبة في أركان الحوار الذي يعني وجود طرفين أو أكثر وموضوع 
الحوار الذي يدور حوله الحديث، واسأل الطلبة عن آداب الحوار التي يجب التزامها، وذكرهم بنوع األدلة المستخدمة، وهي األدلة 

المنطقية الواقعية البعيدة عن الخيال. 
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: 

ما الفكرة العاّمة في النص؟ ما مفردات النّص التي تتعلق بالفضاء؟ ما الذي يميز قفزة )فيليكس( من غيرها؟ ما مستقبل السياحة الفضائية 
في رأيكم؟ 

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزية اللغة العربية العلوم

نتاجات التعّلم:

يوضح أهّم التقنيات التي يستخدمها رواد الفضاء في اكتشافهم الفضاء، وأبرز المشكالت التي تواجههم في أثناء ذلك.	 
يقرأ النص قراءة جهرية معبرة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، ُمصِدًرا أحكاًما نقدية على النص المقروء، ُمبِديًا مهارة في الحوار. 	 
يتعرف معانَي المفردات ُمعتِمًدا على السياق.            	 
يحّل مسائل على حجم الهرم ومساحة سطحه.	 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: الفضاء، والجاذبية األرضية، والتفكير الناقد، والتعاون، والتواصل.	 
اللغة العربية: التفكير الناقد، والتعبير عن الرأي، وتمييز السبب من النتيجة في ما يقرأ، القراءة الصامتة مع الفهم واالستيعاب. 	 
اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، والخيال، وتعّرف مجموعة من المفردات عن الفضاء.	 
الرياضيات: مفهوما المساحة والحجم، ومساحة المربع، ومساحة المثلث المنتطم، ومحيط المضلع المنتظم، وخصائص المثلث المنتظم، 	 

ومبرهنة فيثاغورس. 
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النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(:
قدم للطلبة موضوع النشاط، واستذكر معهم مجموعة من المفردات التي تعلموها سابقًا عن الفضاء الخارجي. اطلب إلى الطلبة أن 
يفكروا في األسئلة المطروحة ويتبادلوا اآلراء مع بعضهم. اطلب إلى الطلبة قراءة النص والبحث عن معاني المفردات معتمدين على 
السياق. اطلب إلى الطلبة أن يعملوا في مجموعات إلجابة االسئلة المتعلقة بمهام رائد الفضاء. استذكر مع الطلبة خطوات كتابة الفقرة 

واستمع لنماذج من إجاباتهم.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

ما عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ أي كوكب تود أن تزوره؟ لماذا ؟ ما أهمية المعدات بالنسبة إلى رائد الفضاء؟  

النشاط الرابع )الرياضيات(: 
ناقش الطلبة في خصائص الهرم القائم. تحقق من قدرة الطلبة على تمييز ارتفاع الهرم من ارتفاعه الجانبي عن طريق استخدام النماذج 
والرسم التوضيحي. تابع الطلبة في أثناء إجراء العمليات الحسابية ونقاشاتهم الثنائية. أرشد الطلبة إلى ضرورة إيجاد القيم الواردة في 

الصيغة الرياضية واستخدام القوانين والخصائص الهندسية المناسبة في إيجاد هذه القيم. 
التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

1( جد حجم هرم خماسي قائم، مساحة قاعدته 16 سم3، وارتفاعه 7 سم.
2( يرغب كمال في تغطية السطح الجانبي للهرم السداسي المنتظم القائم الموجود فوق دكانه بورق جدران ملّون، فإذا كان طول ضلع 

قاعدة الهرم 1.5م، وارتفاعه الجانبي 1م، فكم متًرا مربًعا من ورق الجدران يحتاجه كمال؟

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

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.
1. معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم متابعة الطلبة عند تنفيذ األنشطة، وتشجيعهم على تصميم تلسكوب من أدوات بسيطة من 
البيت، كما يتعين عليهم التأكد من تمييز الطلبة أنواع المركبات الفضائية من حيث نوعها وهدفها. ويتعين عليهم االستماع لمناقشات 

الطلبة حول أهمية بدلة رائد الفضاء الفضائية.
معلمو اللغة العربية: يتعيّن على معلمي اللغة العربية تذكير الطلبة بأهمية القراءة الصامتة للنص أكثر من مرة، وتقييم األداء في   .2
القراءة الجهرية، وتقديم اإلجابات مدعمة بالدليل من النّص أو بأمثلة واقعية حقيقية، وتذكير الطلبة باالستعانة عند الحاجة بأحد أفراد 

األسرة أو أحد الزمالء أو سؤال المعلم. 
معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية استذكار المفردات التي تعلمها الطلبة سابقًا، كما يتعين عليهم التحقق من   .3

مقدرتهم على تسمية األدوات تسمية صحيحة، وإجابة األسئلة المطروحة.
معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات متابعة الطلبة في أثناء توظيفهم خصائص األشكال الهندسية ومبرهنة فيثاغورس   .4

وحساب مساحة األشكال الهندسية، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة والمباشرة لهم واالستماع لتفسير الطلبة إجاباتهم.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: قد يصعب على بعض الطلبة التمييز بين أنواع المركبات الفضائية؛ لذا يجب على المعلم توضيح هذه األنواع على شكل مخطط توضيحي.  .1
اللغة العربية: قد يخجل بعض الطلبة من المشاركة في الحوار أو عرض مشروع رحلتهم المستقبلية شفويًّا، عندئٍذ يمكن أن نطلب إليهم   .2
كتابة مالحظاتهم مسبقًا لالستعانة بها في أثناء الحوار. وقد يجد بعض الطلبة صعوبة في تخيل مهاّم رائد الفضاء، حينئٍذ يمكنهم أن يشاهدوا 

فيلًما وثائقيًّا يعرض مهاّمه، ويوضح مسار الرحالت الفضائية، أو يقرؤوا مقااًل في مجلة أو جريدة يساعدهم على التخيل. 

اللغة اإلنجليزية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في مشاركة قصتهم مع زمالئهم في الصف؛ لذا يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية   .3
تشجيع الطلبة والتركيز على النقاط اإليجابية وتقديم مثال ومشاركته مع الطلبة.

الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد الصيغة الرياضية المناسبة إليجاد المطلوب، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن   .4
طريق إعادة صياغة الطالب المسألة وتحديد المعطيات والمطلوب بدقة، والربط بين الصيغة ووحدة القياس المستخدمة. قد يجد بعض 
الطلبة صعوبة في إيجاد بعض القيم الواردة في الصيغة الرياضية، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق تحليل المجسم ووجوهه، 

وتوظيف خصائص األشكال الهندسية والقوانين التي تساعدنا على إيجاد أبعادها، ويمكن االستعانة بنماذج للمجسمات وشبكاتها.
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