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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )1(: مشكلة عالمية

تعريف النشاط:

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

ــ  وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط باللغة العربية، والعلوم الحياتية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )اللغة العربية(: تحدث إلى الطلبة عن علم األحياء الدقيقة، الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة مشيًرا إلى كائن  ■
دقيق انتشر في العالم في وقتنا الحالي، وهو فيروس كورونا المسبب مرض )كوفيد - 19( المستجد. وّجه الطّلبة إلى الحديث عن فيروس  
كورونا موظّفين ما لديهم من معارف وخبرات ومفردات مناسبة في هذا الموضوع، وال سيّما المفردات الشائعة، مثل: الحجر، والتباعد 

الجسدّي، والمسافة اآلمنة، والعزل، والعدوى، والكمامة، وغيرها، مع ضرورة التقيد بالزمن المحدد.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ماذا تعرفون عن فيروس كورونا؟ حفزهم إلى التفكير والبحث في الموضوع. أخبرهم أنه يمكنهم االستعانة 
برمز سريع االستجابة، ثم وجههم إلى مناقشة ذلك مع زمالئهم.

المشكالت،  ■ الحياتية على حل  العلوم  الحياتية في مساعدة علماء  العلوم  أهمية فروع  للطلبة  الحياتية(: وّضح  )العلوم  الثاني  النشاط 
ومنها مشكلة جائحة كورونا. وجه الطلبة إلى تحديد موضوعات العلوم التي درسوها قبل الصف التاسع، وتسجيلها في قائمة، وتحديد 

الموضوعات المتعلقة بالعلوم الحياتية. وجه الطلبة إلى رسم شجرة تمثّل أغصانها بعض فروع العلوم الحياتية.

التحقق من الفهم: أشر إلى القائمة التي سجلت فيها موضوعات العلوم، ووجه الطلبة إلى تحديد الموضوعات التي تندرج تحت علم العلوم 
الحياتية، ثم اطلب إليهم تسمية أربعة موضوعات أخرى تندرج تحت العلوم الحياتية.

النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: اطلب إلى الطلبة تحديد كلمات يشيع استعمالها باللفظ نفسه في اللغتين اإلنجليزية والعربية، ثم وجههم  ■
إلى توظيف المفردات الجديدة في أثناء إعدادهم ملف الحقائق حول فيروس كورونا.

التحقق من الفهم: وّجه الطلبة إلى عرض ملف الحقائق الذي أعدوه، ثم اطلب إليهم التحدث إلى زمالئهم عن أبرز ما توصلوا إليه.

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةالعلوم الحياتيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يتحدث باللغة العربية في حدود )3-4( دقائق عن مرض فيروس كورونا )كوفيد - 19( المستجّد، موظّفًا معارفه وخبراته الخاّصة.
العلوم الحياتية: يتعرف فروع العلوم الحياتية المختلفة والمجاالت التي يختص بها كل فرع.

اللغة اإلنجليزية: يُعّد ملف حقائق باللغة اإلنجليزية عن مرض فيروس كورونا )كوفيد - 19( المستجّد، موظفًا مفردات اللغة اإلنجليزية 
وتراكيبها المختلفة.

الرياضيات: يوظف الفرق بين مربعين وتحليله؛ إليجاد الفرق بين مساحتي منطقتين مربعتي الشكل.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللغة العربية: التعبير الشفوي عن المشاعر والمشاهدات، واألفكار في مدة محددة.	 
العلوم الحياتية: تحديد األقسام الفرعية للعلوم وموضوعات بحثها.	 
اللغة اإلنجليزية: قراءة الكلمات الجديدة والبحث عن معانيها في المعجم.	 
الرياضيات: تحليل المقادير الجبرية بإخراج العامل المشترك بطريقة تجميع الحدود.	 

1

جسور التعلم



2

النشاط الرابع )الرياضيات(: أخبر الطلبة أنهم سيجدون الفرق بين مربعين في نشاط تطبيقي عن تقسيم ساحة مدرسية مربعة الشكل  ■
إلى مربعات بما يسهم في تحقيق التباعد الجسدي ومراعاة التعليمات الجديدة الخاصة بجائحة كورونا. اشرح لهم تعليمات النشاط وأجب       

استفساراتهم الخاصة بالمهارات الرياضية الالزمة.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة حل معادلة تمثل فْرقًا بين مربعين، وذْكر مثال آخر على تحليل فْرق بين مربعين وناقشهم في إجاباتهم 
وطرائق حلهم.

ــ  حفّز الطلبة إلى العمل مع زمالئهم، أو أحد أفراد األسرة، وفق المطلوب في النشاط، وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق 
المختلفة التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة، مؤكًدا إحضارهم أوراق األنشطة الخاصة بهم إلى المدرسة.

ــ  وّجه الطلبة إلى تلوين الوجوه التعبيرية الموجودة في أوراقهم عند انتهائهم؛ لتعرف رأيهم عن أدائهم األنشطة التعليمية.

ــ  وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم معلومات شائقة عّما تعلموه، أو سؤالهم عما يودون معرفته، بكتابة ذلك تحت عنوان: "أريد 
إخبار معلمي أو سؤاله عن".

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
ــ  اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم.

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو اللغة العربية: كلّف الطلبة العمل في أزواج )أ ، ب(، ثم حّدد وقتًا مناسبًا حتى يتمكن "أ" من إتمام  تحدثه أمام "ب". وكذلك . 1
"ب" يراجع تحدثه مع "أ" في النقاط الجيدة لتعزيزها، وغير الجيدة للتوّصل إلى كيفية تحسينها وتطويرها. )ما النقاط الجيدة في 
التحّدث؟/ كيف يمكن تحسينها؟(. وكّرر العملية بعكس األدوار، وبعد ذلك اجمع بعض األمثلة لما اقترحه الطلبة على أنه جيد وما 

يحتاج إلى تحسين.

معلمو العلوم الحياتية: اطلب إلى الطلبة شرح كيفية توصلهم إلى الموضوعات التي تُصنّف تحت العلوم الحياتية، وتقديم أمثلة على . 2
فروعها مع تبرير ذلك.

معلمو اللغة اإلنجليزية: قّسم الطلبة مجموعات ثنائية ووّجهّهم إلى تبادل اآلراء. اطلب إلى كل طالب إلقاء نظرة على ملف الحقائق . 3
الخاص بزميله وإخباره ماذا أعجبه في الملف. راجع ملفّات حقائق الطلبة، واطلب إليهم تقديم أمثلة عّما وجدوه مثيًرا لالهتمام في 

ما يتعلق بفيروس كورونا.

معلمو الرياضيات: وّجه الطلبة إلى اقتراح مواقف حياتية تحتاج إلى تحليل الفْرق بين مربعين.. 4

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يواجه الطلبة صعوبة في ضبط زمن التحّدث بصورة دقيقة، إضافة إلى أن تقديم المعلومات بتسلسل منطقي من . 1
دون تكرار أمر ُمْربٌِك لبعض الطلبة. يعاني بعض الطلبة صعوبة في اإللقاء من حيث: سرعة العرض ونبرة الصوت وعلّوها؛ لذا 
ضع المؤقِّت أمامهم، واسمح لهم باالستعانة بقصاصة ورقية؛ لتساعدهم على االلتزام بتسلسل األفكار وعدم تكرار أي فكرة تحدثوا 

ًزا حيثما يلزم. بًا ومعزِّ عنها سابقًا، بحذفها أو وضع عالمة بجانبها، ثّم تابعهم مصوِّ

الحياتية مربًكا بسبب . 2 العلوم  التي تندرج تحت  العلوم وتحديد الموضوعات  الحياتية: يمكن أن يكون تصنيف موضوعات  العلوم 
تداخلها، وقد يخلط الطلبة بين مفهوم الفيروس والكائنات الدقيقة األخرى؛ لذا وّضح طبيعة الفيروس وتأثيره في اإلنسان.

اللغة اإلنجليزية: يمكن أن يرتكب بعض الطلبة أخطاًء باستعمال مفردات معينة في أقسام ملف الحقائق، ولتجنب حدوث ذلك، تحقَّْق . 3
من فَْهمهم الكلمات الجديدة.

الرياضيات: قد يستصعب الطلبة تحليل الفْرق بين مربعين. وقد يحللونه على نحو غير صحيح؛ لذا قّدم لهم مزيًدا من األمثلة.. 4
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