
1

دليل المعّلم

: التاسُع الصفُّ
نشاط )3(: كيف يعمل العلماء؟ 

تعريف النشاط:
،)QR Code( ــ  اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة

وحّدد مكان تنفيذ األنشطة.

ه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: الفيزياء، اللّغة اإلنجليزيّة، اللّغة العربيّة، ــ  َوجِّ
الّرياضيّات.

النّشاط األّول )الفيزياء(: ناقش الطلبة في المقصود بعمليات العلم، وما هي، وركز على المالحظة، والقياس، والتنبؤ، وصوغ الفرضيات  ■
والتجريب، وتنظيم البيانات. ناقشهم - أيًضا - في ضرورة استعمال عمليات العلم في تجارب الفيزياء وأثرها في االكتشافات العلمية.

وضح لهم أهمية أدوات القياس في عمل العلماء، وكيف بدأ اإلنسان منذ القدم بصنعها حتى تطورت على ما هو عليه اآلن.
َرِة، وطريقة تدريج العبوة األسطوانية لصنع المخبار المدرج، استمع  التحقق من الفهم: اسألهم عن طريقة حساب كتلة بْذرة واحدة من الذُّ
لعرضهم نتائج النشاط وكيفية تطبيق عمليات العلم، اسألهم عن هدف تكرار المحاوالت، وضرورتها في التجارب. استمع ألفكارهم عن 

تنفيذ التجربة، تابع نتائج التجارب، وقدم المساعدة  لهم لتنفيذ التجارب والمشكالت التي قد تواجههم.

النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، وناقشهم في األفكار الواردة فيه، ثم وّضح لهم أن عليهم إعادة كتابة  ■
النص بمفرداتهم الخاصة. إذا واجهتهم مشكلة في إعادة الكتابة، شجعهم على إعادة قراءة النص األصلي مرات عدة وتحديد العبارات 

المميزة والبحث عن مرادفاتها.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن المعلومات الواردة في النص وعن معاني المفردات الصعبة.

النّشاط الثّالث )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، والرجوع إلى كتب التفسير لتفسيره، وتفسير المفردات والتراكيب الجديدة.  ■
سمِّ لهم بعض الكتب التي يمكنهم الرجوع إليها، حفزهم إلى محاولة استنتاج سبب تقديم السمع على البصر في السياق القرآني، والعالقة 
بين داللة كلمة "القسط" وكلمة "القسطاس"، ذكر الطلبة بعمليات العلم. وحفزهم إلى ربط النص القرآني بما تعلموه في مبحث العلوم 

عنها، وأهمية توظيفه في مجاالت الحياة لتحسينها. شجعهم على النقاش وتوليد األفكار، والبناء على أفكار بعضهم، وتسجيل
ما يرغبون في تسجيله. استذكر معهم معايير التحدث، واستمع لتحدثهم، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

التاريُخ:الرياضياُتاللغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُةالفيزياُء

نتاجات التعلم:

الفيزياء: يميز عمليات العلم، ويستعملها في الحصول على المعرفة. يصنع أدوات قياس بسيطة، ويستعملها في عمليات القياس.

ا عن وحدة قياس باللغة اإلنجليزية، يعيد كتابته بمفرداته الخاصة، ثم يعرضه على زمالئه. اللغة اإلنجليزية: يقرأ نّصً

اللّغة العربيّة: يقرأ آيات من القرآن الكريم قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، مفسًرا مضامين النص، ومتحدثًا 
عن أهمية اتباع عمليات العلم في شؤون الحياة كلها، وأثر ذلك في استقامة حياة الفرد والمجتمع، موظفًا ما تضمنه النص وما اكتسبته من 

مفردات ومعارف وخبرات؛ لتوليد أفكار جديدة، ملتزًما معايير التحدث.

الّرياضيّات: يحل مسائل على الفرق بين مكعبين.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

الفيزياء: استعمال المسطرة، حساب حجم األسطوانة، حساب الوسط الحسابي، مفهوم عمليات العلم: المالحظة، القياس، التنبؤ. 	 

اللغة اإلنجليزية: كتابة جمل بسيطة ومركبة، واستعمال قاموس اللغة اإلنجليزية.	 

اللّغة العربيّة: مهارات القراءة الصامتة واالستيعابية األساسية، التفكير المنطقي، معايير التحدث.	 

الّرياضيّات: تحليل المقادير الجبرية بإخراج العامل المشترك، وبطريقة تجميع الحدود.	 
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به،  ■ المرتبطة  العلم  عمليات  وعن  الصعبة،  والتراكيب  المفردات  معاني  وعن  الكريمة،  اآليات  تفسير  عن  اسألهم  الفهم:  من  التحقق 
ومواطنها في النص القرآني، وتأكد من منطقية اإلجابات التي يقدمونها لألسئلة والمهمات المطروحة، ثم اطلب إليهم شرح المطلوب 

بتعبيرهم الخاص، واطلب إليهم استذكار معايير التحدث واسألهم عن المقصود ببعضها.

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: تأكد من امتالك الطلبة مهارات التعلم القبلي المتعلقة بتحليل المقادير الجبرية التي تعلموها حتى اآلن،  ■
استعمل نشاط المطابقة للتعبير عن المقادير الجبرية )بطاقات تحوي المقادير الجبرية، وأخرى تحوي تحليلها( كلف الطلبة بالعمل ضمن 

مجموعات؛ لمطابقة المقدار الجبري مع تحليله. )صمم بطاقات تحوي أفكاًرا، من الممكن أن تظهر األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة(.
وضح للطلبة تعليمات النشاط، وأخبرهم أنهم سيطبقون تحليل الفرق بين مكعبين بصورة أكبر في هذا النشاط.

التحقق من الفهم: تابع الطلبة في أثناء أدائهم نشاط المطابقة، حفز الطلبة إلى تبرير إجاباتهم.
تأكد من وضوح تعليمات المهمة للطلبة، ناقشهم في بعض األسئلة، مثاًل: أعط إجابة ممكنة ألبعاد زوجين من الصناديق يمكن وضع 

أحدهما داخل اآلخر وإيجاد الفرق بين حجميهما، ثم تحليله.
حفز الطلبة إلى العمل مع زميل، أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في النشاط. وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق المختلفة 	 

التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة.
ذكرهم  بتلوين الوجوه التعبيرية على الورقة عند انتهائهم؛ لتعرف آراءهم في أدائهم األنشطة التعليمية.	 
وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم عن األمور الرائعة التي تعلموها في أثناء عملهم في النشاط، أو سؤالهم عما يودون معرفته، 	 

بكتابة ذلك في المربع الموجود أسفل الورقة بعنوان: "أريد إخبار معلمي، أو سؤاله عن".

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم.	 
يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:	 

الغذائية . 1 المواد  إحدى  من  للكتلة  معيار  واختيار  الكتلة،  لقياس  ميزان  نشاط صنع  إجراءات  الطلبة  تنفيذ  متابعة  الفيزياء:  معلّمو 
في المنزل، ومدى مناسبتها الستعمالها معياًرا. متابعة اختيارهم الوعاء المعلوم سعته في المنزل في النشاط الخاص بقياس سعة 

الكؤوس، ومدى مناسبته لالستعمال، وكذلك إجراءات صنع المخبار المدرج من عبوة أسطوانية مناسبة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: امنحهم فرصة معرفة ما يكتبه ويفكر به اآلخرون؛ لذا اطلب إلى الطلبة تبادل كتاباتهم مع زمالئهم بحيث يكتب . 2
كل زميل ثالثة تعليقات إيجابية حول ما كتبه زميله. شجعهم على التحدث أمام زمالئهم، مستعملين معلومات النص الذي أعادوا كتابته.

معلّمو اللّغة العربيّة: االستماع إلجابات الطلبة وتقويمها وتصويبها، ومتابعة نقاشاتهم وتوجيهها نحو المطلوب، واالستماع لتحدثهم . 3
وتقويمه وتصويبه.

معلّمو الّرياضياّت: حل أسئلة النشاط مع الطلبة، موظفًا النقاش الجماعي في أثناء ذلك. استمع لطرائق حل الطلبة المختلفة، وكيفية . 4
تفكيرهم في المسألة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
الفيزياء: يجد بعض الطلبة صعوبة في استعمال أدوات القياس بالرغم من بساطتها، فضاًل عن خلط المالحظة باالستنتاج، وتسجيل . 1

النتائج، وتنظيمها في جدول، وخلط الكمية المقيسة بأداة القياس، ووحدة القياس. لذا اسأل الطلبة عن الخطوات التي نفذوها واطلب 
إليهم تصنيفها وفق مهارات العلم.

اللّغة اإلنجليزيّة: يركز بعض الطلبة على عالمات الترقيم والتهجئة الصحيحة فقط. وّضح لهم أن عليهم االنتباه إلى بنية الجمل . 2
والمرادفات؛ لتكون الفقرة الجديدة واضحة ومفهومة، وقدم لهم بعض األمثلة.

المأمول، وقد يخفقون في . 3 الوجه  القرآني واستيعاب مضامينه وتفسيرها على  الطلبة في قراءة النص  العربيّة: يخفق بعض  اللّغة 
الوصول إلى عمليات العلم المرتبطة به، وفي تفسير الروابط والعالقات المطلوب تفسيرها، وقد يجدون صعوبة في التحدث عن 
الموضوع، وفي جمع ما يكفي من أفكار، وفي تنظيمها والربط بينها، وفي التزام معايير التحدث؛ لذا اطرح عليهم أسئلة ذات إجابات 

قصيرة تقودهم إلى فهم النص، واإلفادة من مضامينه في توليد أفكار يستعينون بها في تحدثهم وفق معايير التحدث.
الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في تحديد أزواج الصناديق المناسبة، وقد يخطئون في إيجاد الفرق بين حجمي الصندوقين وتحليله.. 4

نقاش الطلبة نقاًشا جماعيًّا وتوجيه األسئلة إليهم، سيساعدهم على فهمها. 2


