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نشاط )1(:  التقانة الحيوية 

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 أن هذا النشاط مرتبط باللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية.

النشاط األول )اللغة العربية(: اشرح للطلبة أهمية األسرة في حياتنا وكيفية رعاية أفرادها واالهتمام بهم. ذّكر الطلبة ببعض القواعد  ■
النحوية التي مرت بهم من قبل، مثل: الجملة الفعلية، والجملة االسمية، والفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وّضح للطلبة خطوات 

كتابة المقالة، واشرح لهم طريقة اختيار الدليل عند التحدث عن العبارة التي تحتاج إلى التفكير الناقد.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:  ■

ما المعايير التي اخترتها في تقييم أدائك في القراءة الجهرية؟ ما رأيك في عنوان النص الذي قرأته؟ ما الشواهد التي يمكن أن تدعم بها 
موضوع مقالتك عن األمراض الوراثية؟ ما الفرق بين الفعلين المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ 

النشاط الثاني )العلوم(: ذكِّر الطلبة بمكونات الخلية ووظيفة النواة ومكوناتها، ووجههم إلى الرجوع إلى مكونات الكروموسوم وعالقته  ■
بشريط DNA ومكوناته، وتمثيل الشريط باألوراق الملونة والالصق باالستعانة بالفيديو والصور على البادلت. 

تابع إنجازاتهم وساعدهم على تقييم النموذج الذي أعدوه، وكيفية المطابقة بين الشريطين، تابع معهم تمثيل أطوار االنقسامين المتساوي 
والمنصف والفرق بينهما، وناقشهم في أفكارهم في نشاط )ماذا لو؟(، وحفزهم إلى التفكير والعصف الذهني وتقييم أعمالهم وتصحيحها.

نها الطلبة عن الصورة والعالقة بين المكونات، وقدم لهم التغذية الراجعة التصحيحية، وتأكد  ■ التحقق من الفهم: استمع للعبارات التي دوَّ
من معرفتهم معايير تقييم النموذج وطريقة ارتباط  القواعد النيتروجينية بصورة صحيحة، وتأكد من تمييزهم الفروق بين االنقسامين 

وطريقة تمثيل أطوارهما، ووجههم إلى االستعانة بالنماذج عند اإلجابة عن نشاط )ماذا لو؟(.

النشاط الثالث )الرياضيات(: اسأل الطلبة عن التطبيقات الحياتية للجذور التربيعية التي تعلموها: أين يمكن استخدامها في الحياة؟ ثم  ■
قّدم للنشاط بإخبار الطلبة أن في الحديقة تطبيقات عديدة جديدة لتوظيف الجذور التربيعية، منها استخدامها في إيجاد أضالع المربعات، 

كذلك في حل المسائل التي يمكن أن تتشكل منها منحنيات، مثل حركة األرجوحة، وقذف الكرة، وغيرها. 
عزز قيمة الدمج وتقبل االختالف لدى الطلبة عن طريق هذا النشاط. 

التحقق من الفهم: جد الجذر التربيعي أو قّدره لكل عدد في ما يأتي، ثم تحقق من حلك، ُمستعِماًل الحاسبة: ■

- نفذ نشاط المطابقة مع الطلبة في مجموعات، وامسح رمز االستجابة السريعة للحصول على مثال وتعليمات تنفيذه. 

نتاجات التعلم:

ًرا المفردات والتراكيب الواردة فيه، ُمناقًِشا زمالءه في مضامين ما يقرأ ويكتب. ● يقرأ النص قراءة صامتة فاهمة بسرعة وزمن مناسبين، ُمفسِّ
ًحا مفهوم  ● يصف شكل DNA ومكوناته ومراحل تضاعفه، ُمقاِرنًا االنقسام المتساوي باالنقسام المنصف من حيث نواتج كل منهما، ُموضِّ

التقانة الحيوية وتطبيقاتها.
● يوظّف الجذر التربيعي لعدد ما في حل مسائل حياتية.

● يوظف إستراتيجيتي القراءة scanning and skimming في أثناء قراءته أحد النصوص.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللغة العربية:  تمييز الحقيقة من الرأي في ما يقرأ، معرفة عناصر المقالة، والتعبير عن الرأي.	 
العلوم: مفاهيم الخلية، والنواة، والوراثة، والمادة الوراثية.	 
الرياضيات: مفهوما المربع الكامل والجذر التربيعي. 	 
اللغة اإلنجليزية: تحديد األفكار الرئيسة، معرفة المعنى من السياق.	 
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ال النشاط الرابع )اللغة اإلنجليزية(: ■

اكتب عبارة: "DNA Detective" على السبورة واطلب إلى الطلبة تخمين ما تعنيه هذه العبارة. اكتب إجاباتهم على السبورة. راجع 
مع الطلبة الفرق بين إستراتيجتَي القراءة )skimming and scanning(. اقرأ النص بصوت مسموع، ثم اطرح مجموعة من 

األسئلة في أثناء القراءة. اطلب إلى الطلبة حل األسئلة ثنائيًّا أو فرديًّا، بحسب ما تراه ُمناِسبًا.
 التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين: ■

ما أهمية توظيف مهارتي )skimming and scanning( في القراءة؟  -  
عند قراءة القصص، هل تفضل القراءة السريعة أم القراءة المتمعنة؟  -  

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.   -

يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:  -

معلمو اللغة العربية: يتعين على معلم اللغة العربية تذكير الطلبة بعد القراءة الصامتة أن يقرؤوا النص قراءة جهرية في زمن محدد مع مراعاة . 1
عالمات الترقيم، وتوضيح أهمية األداء في القراءة الجهرية عن طريق التقييم الذاتي وتقييم األقران مع أحد الزمالء أو أحد أفراد األسرة. يجب 
أن يوضح المعلم للطلبة األمور اآلتية: تعريف المقالة، وهي قطعة نثرية محدودة الطول، يعالج فيها الكاتب من وجهة نظره موصوًعا ما، أما 
خطة كتابة المقالة، فتكون كما يأتي: المقدمة التي تكون مدخاًل لموضوع المقالة، ثم العرض الذي يتضمن األفكار الرئيسة والفرعية مدعمة 
بالبراهين واألدلة، ثم الخاتمة التي تتضمن توصيات أو إرشادات  أو تلخيًصا لما سبق. ويتعين على المعلم  تذكير الطلبة بضرورة ترك فراغ 

بمقدار كلمة في بداية كل فقرة من فقرات المقالة. 

معلمو العلوم: تابع منجزات الطلبة في جميع المهمات وقدم لهم التغذية الراجعة التصحيحية في تركيب DNA ونوَعي االنقسام . 2
وأطوارهما، وكذلك في اكتشاف الخلل في تسلسل وانطباق الشريط الوراثي.

معلمو الرياضيات: اطلب إلى الطلبة وضع اجاباتهم على صفحة البادلت الخاصة بصفهم، ثم قدم لهم التغذية الراجعة ونبههم إلى أهم . 3
األخطاء الشائعة التي ُرِصَدت، أو وظّف األلواح المصغرة واطلب إليهم عرض إجاباتهم كل سؤال، وعرض آرائهم في إجابة زمالئهم 

ثم ناقشهم في إجاباتهم كل سؤال من األسئلة جماعيًّا، مع تصويب األخطاء المفاهيمية التي رصدتها. 

معلمواللغة اإلنجليزية: ادعم الطلبة في أثناء توظيفهم إستراتيجتَي القراءة عبر قراءة نصوص أخرى من كتبهم. من المفيد أيًضا . 4
 https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/skimming-and-scanning/zd39f4j :الرجوع إلى الموقع اآلتي

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة استخدام تقييم األقران، حينئٍذ يمكنهم أن يستخدموا التقييم الذاتي وفقًا للمعايير المحددة، . 1

وقد يصعب على بعض الطلبة تحديد األفكار الرئيسة للمقالة، يمكنهم حينئٍذ استخدام بعض األفكار من القصة. وقد ال يتمكن بعض 
الطلبة من استخدام منصة البادلت، حينئٍذ يمكن توجيههم إلى االستعانة  بمعلَمي العلوم واألحياء . 

العلوم: قد تواجه الطلبة صعوبة في تمييز المفاهيم من بعضها، مثل: )الكروموسوم، وDNA، والجين، والحمض النووي الرايبوزي، . 2
واالنقسامين المتساوي والمنصف(. تأكد من فهمهم وتمييزهم، واستخدم البطاقات التعريفية والصور إن لزم األمر، ووجههم إلى 

االستعانة بالفيديوهات الخاصة على البادلت.

الرياضيات: قد تواجه الطلبة صعوبة في تقدير قيمة الجذر التربيعي ألقرب عدد صحيح، شجع الطلبة على استخدام طرائق عدة كخط . 3
األعداد، والبالطات )امسح رمز االستجابة السريعة لمعرفة المزيد(. قد تواجه الطلبة صعوبة في توظيف الجذور في حل المعادلة 
التربيعية وإيجاد الناتج بأبسط صورة، لتجاوز ذلك، تأكد من تمّكن الطلبة من متطلبات التعلم القبلي والخاصة بمفهوم الجذر التربيعي 

وخصائص العمليات عليه، مع توظيف األمثلة والنقاش المنظم باستمرار.  

اللغة اإلنجليزية: قد تواجه الطلبة صعوبة في تحديد الفرق بين إستراتيجتَي القراءة، خصوًصا في أثناء التطبيق وحل األسئلة بسرعة، . 4
لذلك من المفيد الرجوع إلى الموقع اآلتي لتجنب المفاهيم المغلوطة عن ذلك: 

https://students.dartmouth.edu/academic-skills/learning-resources/misconceptions-about-reading


