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التّعريف بالنّشاط:

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

وّجه الطلبة إلى أَن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية.  -

النشاط األول )اللغة العربية(: ذّكر الطلبة بالجملة االسمية وركنيها وكيفية التمييز بينهما، وقّدم لهم أمثلة. وّضح للطلبة أن البيئة والوراثة  ■
لهما أثر كبير في التنوع والبقاء. ناقش الطلبة في خطوات كتابة المقالة مثلما وردت في ورقة نشاط الطالب، وأخبرهم عن المصادر 

التي يمكن االستعانة بها في الكتابة، مثل: الدراسات، واألفالم الوثائقية، والمجالت، والمرشد التربوي.  

التحقق من الفهم: 

اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما أهمية القراءة الصامتة للنص؟ ما المفردات التي عكست بيئة الكاتب كما وردت في النص؟ ما الحالة 
اإلعرابية للمبتدأ والخبر؟ ما أثر المناخ في اإلنتاج الزراعي؟ ما المعايير المستخدمة لتقييم مهارة كتابة المقالة؟  

النشاط الثاني )العلوم(: ذّكر الطلبة بأنواع التكاثر، وطرائق التكاثر الالجنسي في النباتات، واطلب إليهم الرجوع إلى المراجع المرفقة  ■
على البادلت. تابع إنجازهم وساعدهم على النقاش حول مزايا التكاثر الجنسي والالجنسي مع زمالئهم، تابع حلولهم وناقشهم في نشاط 

"أتأمل" وحفزهم إلى التفكير والعصف الذهني وقيم أعمالهم وصححها.

التحقق من الفهم: استمع إلى العبارات التي سجلها الطلبة حول األنشطة وقدم لهم التغذية الراجعة، تأكد من معرفتهم مراحل التكاثر الجنسي. 
وتأكد من تمييزهم الفروق بين نوعي التكاثر وطرائق التكاثر الالجنسي ووجههم إلى االستعانة بالنماذج إجابة األنشطة.

النشاط الثالث )الرياضيات(: اسأل الطلبة عن استخدامات نظرية فيثاغورس في الحياة. استمع إلجاباتهم وأكد أهمية النظرية في مجال  ■
اإلنشاءات الهندسية ولتحديد أقصر مسافة بين نقطتين وغيرها، ثم أخبرهم أنهم سيوظفون نظرية فيثاغورس في أحد هذه التطبيقات 
عبر تحديد طول سياج قطعة األرض بحساب المسافة بين كل نقطتين. حبذا عرض مثال على فكرة النشاط ليتمكن الطلبة من التقدم في 

المهمة وحلها بأنفسهم بعد ذلك.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة ما يأتي:

1( هل األطوال 7cm, 10 cm, 13 cm  تمثل أضالع مثلث قائم الزاوية؟ برر إجابتك.

.BC جد . AB= 24 cm, AC= 26 cm فيه  ، B قائم الزاوية في ABC 2( المثلث

النتاجات:

● يقرأ النص قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين فهًما واستيعابًا، موظفًا في كتابته ما اكتسبه من قواعد وتطبيقات لغوية.  
● يوضح مفهوم التكاثر الجنسي والالجنسي وكيفيته ومزاياه في النباتات والحيوانات.

● يوظف نظرية فيثاغورس في حل مسائل حياتية.
● يكتب فقرة بإضافة أفكار أوإجابة عن مجموعة من األسئلة.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: تمييز السبب من النتيجة في ما يقرأ، والتعبير عن الرأي، وتوظيف القواعد والتطبيقات اللغوية في الكتابة.	 
العلوم: حل المشكالت، التفكير الناقد، أنواع البذور، أنواع التكاثر.	 
الرياضيات: أنواع المثلثات وعناصرها. مربع العدد والجذر التربيعي لعدد ما. 	 
اللغة اإلنجليزية: التعبير عن الرأي، كتابة فقرة.	 

نشاط )2(: تنّوع وبقاء
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ال النشاط الرابع )اللغة اإلنجليزية(:

اقرأ القصة على مسامع الطلبة . يمكنك أيًضا جعلهم يستمعون للصوت على Padlet. حاور الطلبة في أحداث القصة ومغزاها، ويمكنك 
إنشاء خريطة ذهنية للمناقشة. من األفكار التي يمكن مناقشتها الفكرة اآلتية: "المشاركة تعني أن نعيش حياة ذات قيمة وتساعدنا على 
الشعور بالسعادة عبر إثراء حياة اآلخرين. " راجع أجزاًء من الفقرة مع الطلبة، ثم اطلب إليهم صياغة جملة الموضوع والتفاصيل 
من أجل البدء بكتابة فقرتهم. تستطيع أيًضا توجيه الطلبة إلى استخدام نموذج الكتابة "hamburger"، والموقع اإللكتروني اآلتي يقدم 

إرشادات جيدة في ما يتعلق بهذا النموذج:

https://www.edrawsoft.com/hamburger-writing-model.html 
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة ما يأتي:

1(  هل تعتقد أن المشاركة مفيدة في جوانب أخرى من الحياة؟ اذكر أمثلة.  
2(  أذكر اسم شخص من عائلتك تراه األكثر استعداًدا للمشاركة والدعم.  

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■

ــ  اطلب إلى الطّلبة تبرير اختيارهم الوجوه التّعبيريّة المتعلّقة بنتاجات التّعلّم.

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو اللغة العربية: ذّكر الطلبة باستخدام التقييم الذاتي وتقييم األقران في مهارة القراءة الجهرية وكتابة المقالة، ووضح لهم أهمية . 1
جمع المعلومات عن موضوع المقالة، لتحديد األفكار، وحثهم على مشاركتها مع أحد أفراد األسرة أو مجموعة من زمالئهم .

الطرائق . 2 التكاثر وتحديد  أنواع  التصحيحية في  الراجعة  التغذية  لهم  المهمات وقدم  الطلبة في جميع  إنجازات  تابع  العلوم:  معلمو 
الفضلى للتكاثر بناًء على الصفات المرغوبة فيها في النبات أو الحيوان.

معلمو الرياضيات: قسم الطلبة مجموعات متجانسة، واطلب إلى كل مجموعة إيجاد طول قطعة من القطع التي تمثل محيط السياج، . 3
وإعطاء الطلبة متدني المستوى القطع البسيطة للعمل في مجموعاتهم مع تقديم الدعم لهم في أثناء ذلك. اطلب إلى المجموعات التي 

تنهي أن تجد مساحة قطعة األرض. قدم التغذية الراجعة لكل مجموعة، ثم ناقش طلبة الصف في األخطاء الشائعة.    

معلمو اللغة اإلنجليزية: تأكد من طرح أسئلة استيعاب في أثناء قراءة القصة للتأكد من فهم الطلبة. في أثناء بِدء الطلبة بصياغة . 4
فقراتهم، قدم المالحظات عن طريقة الكتابة واختيار الكلمات.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

بالمفردات . 1 االستعانة  يمكنهم  حينئٍذ  سيكتبها،  التي  بالمقالة  الخاصة  األفكار  تحديد  الطلبة  بعض  على  يصعب  قد  العربية:  اللغة 
والمصطلحات التي وردت في السؤال االفتتاحي ومن النص في كتابة عدد من األفكار.

العلوم: قد يعتقد الطلبة أن النباتات فقط هي التي تتكاثر الجنسيًّا، وضح لهم أن بعض الحيوانات والفطريات تتكاثر ال جنسيًّا، مثل . 2
الخميرة و الهيدرا وغيرها.

- قد يعتقد الطلبة أن التكاثر الالجنسي هو دائًما األفضل بالنسبة إلى النباتات، وضح لهم أنه هو األفضل، ولكن التكاثر الجنسي قد ينتج 
منه أنواع جديدة ذات صفات مرغوب فيها أيًضا، وهو أحد أسباب التنوع الحيوي.

الرياضيات: قد يخطئ بعض االطلبة في كتابة صيغة نظرية فيثاغورس، وحل المعادلة الناتجة منها إليجاد طول ضلع مجهول. قدم . 3
الدعم الالزم لمن يحتاج إليه، وقدم لهم مفهوم نظرية فيثاغورس بصريًّا أو حسيًّا لتعزيز استيعابهم. كذلك دربهم على رسم نموذج 
للمثلث القائم وكتابة أطوال األضالع على الرسم في أثناء حلهم. تأكد من التعلم القبلي للطلبة مثل إيجاد كل من: مربعات األعداد، 

والجذور التربيعية لألعداد، وحل المعادلة الخطية.

اللغة اإلنجليزية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إيجاد كم كاٍف من المفردات المتنوعة في أثناء كتابة الفقرة، لذلك ينصح بتزويد . 4
الطلبة بمجموعة من المفردات المفيدة والمرتبطة بموضوع الكتابة.


