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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )2(: المعادن

التّعريف بالنّشاط:

،)QR Code( ــ  اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة
وحّدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: علوم األرض والبيئة، واللّغة اإلنجليزيّة، واللّغة
العربيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )علوم األرض والبيئة(: ناقش الطّلبة في المهّمة الموّضحة، وكلّفهم بالّرجوع إلى صور المعادن الّتي ُجِمعت في الّرحالت  ■
االستكشافيّة، وقراءة المعلومات الخاّصة بها في البطاقات التعريفيّة، واستخدام األدلّة لمعرفة شكل كّل معدن.

التحقق من الفهم: ما المعدن؟ وّجه الطّلبة إلى الّتفكير بمفهوم المعدن وخصائصه، ومراجعة ذلك مع زمالئهم، واستذكار بعض المعادن 
الّتي يعرفونها.

النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى لفظ أسماء المعادن لفظًا سليًما، واالستعانة بالقاموس الناطق في حال توفره. وضح لهم  ■
أن المطلوب توظيف المفردات التي تعلموها في كتابة حقائق عن المعادن، وّجههم إلى االستعانة بما تعلموه في النشاط الّسابق حول المعادن.

التحقق من الفهم: أسأل الطلبة: ما المعادن التي تدخل في استعماالٍت منزلية؟ أُي معدن أثار استعماله استغرابك؟ أي المفردات استصعبت 
قراءتها؟

الّسابقة حول المعادن، ووجود مجموعة كبيرة منها في األردّن.  ■ الثّالث )اللّغة العربيّة(: ذّكر الطّلبة بما تّعلموه في األنشطة  النّشاط 
بكتابة مقالة  المطلوبة  المهّمة  لهم  ثّم وّضح  المقالة،  الخاّص بمحميّة ضانا، وناقشهم فيه، وذّكرهم بمفهوم  النّّص  إلى قراءة  ووّجههم 

، ثّم وّجههم إلى مناقشة زمالئهم وأسرهم فيها. يُعبّرون فيها عن آرائهم في القضيّة الخالفيّة الواردة في النَصِّ

التحقق من الفهم: اسأل الطّلبة: لماذا تُعّد ضانا محميّة طبيعيّة؟ ما الثّروات الّتي تجعل منها مكانًا فريًدا؟ ما الحجج الداعمة لموقفك؟ تأّكد 
من فهمهم وجهتي النّظر في النّّص المقروء، والمهمة المطلوبة. ثّم اسأل الطّلبة: مّم تتكّون المقالة؟ ما أنواعها؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة العربيةالّلغة اإلنجليزّيةعلوم األرض والبيئة

نتاجات التعّلم:

المايكا،  )الكوارتز،  المعادن:  أمثلة على بعض  بينها، معطيًا  للتمييز  الفيزيائية  المعادن  يستخدم بعض خصائص  والبيئة:  األرض  علوم 
الكالسيت، الماغنيتيت، والمالكيت(، محدًدا بعض استخدامات المعادن.

اللّغة اإلنجليزيّة: يكتب جماًل موضًحا استخدامات بعض المعادن باللّغة اإلنجليزيّة، مستعينًا بالكلمات المناسبة.
اللّغة العربيّة: يكتب مقالة يعبّر فيها عن رأيه في قضيّة خالفيّة مستنًدا إلى نصٍّ قرأه، مناقًشا زمالءه أو أفراد أسرته في هذه القضيّة.

الّرياضيّات: يوظّف تحليل العبارة التّربيعيّة ومجموع مكّعبين في حّل مسائل حياتيّة.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
علوم األرض والبيئة: مفهوم المعدن. مكّونات القشرة األرضيّة من المعادن والصخور.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: مهارة كتابة الجمل وترتيب الكلمات فيها.	 
اللّغة العربيّة: مهارات القراءة واالستيعاب وتحديد األفكار الرئيسة وتنظيمها لكتابة نّص مقنع يعبّر فيه الطّالب عن رأيه، ومعرفة الّشكل 	 

الفنّي للمقالة، ومهارة كتابة فقرة مترابطة.
الّرياضيّات: تحليل المقادير الجبريّة بإيجاد العامل المشترك.	 
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النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: وّضح للطّلبة المهّمة المطلوبة في النّشاط. و ذّكرهم بتحليل العبارة التّربيعيّة إلى عواملها، وبتحليل مجموع  ■
مكّعبين، واربط ذلك بالمسألة الحياتيّة.

التحقق من الفهم: تأّكد من معرفة الطّلبة تحليل العبارة التربيعيّة، وتحليل مجموع مكّعبين، اطرح بعض األمثلة، واطلب إليهم العمل ثنائيًّا  
لتحليل المقادير الجبريّة إلى عواملها إذا لزم األمر.

ــ  حفّز الطّلبة إلى العمل مع زميل، أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في النّشاط. وأخبرهم أنّك تحرص على معرفة الطّرائق المختلفة 
الّتي اتّبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة، مؤّكًدا إحضارهم أوراق األنشطة الخاّصة بهم إلى المدرسة.

ــ  وّجه الطّلبة إلى تلوين الوجوه التعبيريّة الموجودة في أوراقهم عند انتهائهم؛ لتعرف رأيهم حول أدائهم األنشطة التعليميّة.

ــ  وّضح للطلبة أنّه يمكنهم إخبار معلّميهم معلومات مثيرة حول ما تعلّموه، أو سؤالهم عّما يوّدون معرفته، بكتابة ذلك في المربّع الموجود 
أسفل الورقة بعنوان: "أريد إخبار معلّمي أو سؤاله عن".

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:

معلّمو علوم األرض والبيئة: وّجه الطّلبة إلى العمل في مجموعات ثنائيّة، والمناقشة في النّشاط الّذي أكملوه مًعا. استمع إلى إجابات  . 1
الطلبة، واطّلع على جدول المعادن الّذي نسخوه في دفاترهم، وقّدم التّغذية الّراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اطّلع على الجمل الّتي كتبها الطّلبة، ووجههم إلى قراءتها أمام زمالئهم، وقّدم التّغذية الّراجعة المناسبة لهم.. 2

معلّمو اللّغة العربيّة: اطّلع على آراء الطّلبة، واختر اثنين منهما تبنّيا رأيين مختلفين؛ ليعرضا ما كتباه على الطّلبة. واقرأ المقاالت . 3
الّتي كتبها الطّلبة، وقّدم التّغذية الّراجعة المناسبة.

معلّمو الّرياضياّت: راجع إجابات الطّلبة وناقشهم فيها باستخدام األسئلة التحفيزيّة والّسابرة، مع التّركيز على األخطاء الّشائعة لديهم.. 4

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

علوم األرض والبيئة: تبدو بعض المعادن متشابهة في بعض خصائصها؛ ما يؤّدي إلى الخلط بينها. )على سبيل المثال، معادن . 1
الكالسيت والكوارتز قد تتشابه في ألوانها ولكن توجد خصائص أخرى تميزالمعادن من بعضها كالحكاكة والقساوة(.

2 . )QR Code( اللّغة اإلنجليزيّة: صعوبة لفظ بعض الكلمات في نشاط علوم األرض والبيئة. يمكنه استخدام الرمز سريع االستجابة
للحصول على دعم إضافّي في لفظ الكلمات باللّغة اإلنجليزيّة.

اللّغة العربيّة: قد يواجه الطّلبة صعوبة في تقديم األدلّة الّداعمة آلرائهم، في تنظيم أفكارهم، وفي التزام الشكل الفنّّي للمقالة، وقد . 3
يقتصرون على ذكر آرائهم فقط، من دون أن يُبيّنوا اآلراء األخرى وحججها؛ لذلك قّدم لهم مثااًل على رأي يستند إلى أدلة، ثم ناقشهم 
في مدى صلتها بالرأي، ومن المناسب أْن تعرض عليهم مقالة مكتملة في شكلها الفنّّي؛ وتبيّن لهم عليها عناصرها األساسيّة. من المهّم 
عند كتابة نقاط لإلقناع برأي ما، ذكر جانبي النقاش قبل أن تقّدم رأيك والجانب الذي تؤيّده، باإلضافة إلى تضمين األدلة التي تجعل 

جانبك أفضل وأكثر إقناًعا، فمن الضروري تدعيم رأيك أو وجهة نظرك بالحجج والبراهين الصحيحة والمقنعة.

الّرياضيّات: قد يواجه الطّلبة صعوبة في تحديد عوامل العبارة التّربيعية ومجموع مكّعبين. ولعالج ذلك قدم لهم المزيد من األمثلة.. 4
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