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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )4(: الماء سر الحياة

التّعريف بالنّشاط:
ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد

مكان تنفيذ األنشطة.
ــ أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والكيمياء، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، ثم قسمهم أزواًجا؛ لجمع معلومات حول الموضوع، وأجر نقاًشا حول  ■
الموضوع إلثرائه، وراجع معهم األفعال الناسخة، واطلب إليهم توضيح المهمات المطلوبة، وتأكد من فهمهم لها بدقة، وأعطهم فرصة 
كافية؛ لتعديل قصصهم الخيالية، وأكد توظيفهم عالمات الترقيم وسالمة اللغة واإلمالء، وتوظيفهم أكبر قدر من األفعال الناسخة في 
القصة الخيالية. وظف إستراتيجية تقويم الزميل )القرين( في تقويم القصص التي كتبوها، واطلع على الجداول التي ملؤوها بجمل تحوي 

أفعااًل ناسخة مما ورد في قصصهم.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن خطوات تحلية مياه البحر، وعن رسم الهمزة المتوسطة في بعض الكلمات. واسألهم عن عالمات 

الترقيم التي درسوها وعن مواطنها، وعن األفعال الناسخة وعملها وداللتها.

النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، ثم وّضح لهم أن عليهم توضيح أسباب اختيار أحمد عالم الشهر، واطلب  ■
إليهم ذكر جمل من النص ساعدتهم على الوصول ألسباب اختيار أحمد عالم الشهر. أرشدهم إلى مصادر الحصول على المعلومات حول 
ظاهرة األصابع الملحية واالستعانة بهذه المعلومات في كتابة فقرة إلى فقرتين بلغتهم الخاصة. ذكرهم بمعايير تصميم الملصق ووّضح 

لهم أن عليهم تنظيم المعلومات التي حصلوا عليها حول ظاهرة األصابع الملحية في ملصق يصممونه لهذه الغاية.
التحقق من الفهم: اطرح أسئلة على الطلبة للتأكد من فهمهم ظاهرة األصابع الملحية. اقرأ نماذج من كتابتهم وزودهم بالتغذية الراجعة 

حول التراكيب اللغوية والمفردات.

التاريخ:الّرياضّياتالكيمياءالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يكتُب قصةً خياليةً قصيرةً، متضمنةً جماًل تمثُل "كاَن وأخواتِها"، مراعيًا القواعَد اإلمالئيةَ المتعلمةَ.
ًما ملصقًا جاذبًا حوَل  اللّغة اإلنجليزيّة: يعبُِّر شفويًّا باللغة اإلنجليزيّة عن ظاهرة األصابع المْلِحيَّة، مستفيًدا من ذلك في كتابته فقرتيِن، مصمِّ

تلك الظاهرة. 
ُر أهّميّة الماء كونه وسطًا تذوب فيه المواّد المختلفة، مستقصيًا أثر درجة الحرارة في ذائبيّة المواّد الصلبة والغازات في  الكـيمياء: - يقدِّ

الماء.
ُر محلواًل ملحيًّا، حاسبًا )أو مبيِّنًا( تركيز ذلك المحلول. - يُحضِّ

الّرياضيّات: يحلَّ مسائَل على المضاعِف المشترِك األصغِر، وعلى العامِل المشترِك األكبِر لمقاديَر جبريٍّة.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

اللّغة العربيّة: عالمات التّرقيم: النّقطة، عالمةُ االستفهام، عالمة التّعّجب، يوظّف سمات الفقرة الجيّدة، كتابة الهمزة المتوّسطة بصورة 	 
صحيحة، الجملة االسميّة.

اللّغة اإلنجليزيّة: استعمال الجملة البسيطة من فعل وفاعل )ومفعول به(، ومعايير إعداد ملصق حول موضوع معين.	 

الكيمياء: المحلول، المذاب، المذيب.	 

الّرياضيّات: تحديد العامل المشترك األكبر والمضاعف المشترك األصغر لثالثة أعداد على األكثر.	 
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إلى  ■ وّجههم  منازلهم،  من  المحاليل  على  أمثلة  ذْكر  إليهم  اطلب  ومكوناته،  المحلول  بمفهوم  الطلبة  ذّكر  )الكيمياء(:  الثّالث  النّشاط 
االستفسار عن خطوات التجربة أو أية تحديات تواجههم في أثناء استقصائهم أثر درجة الحرارة في ذائبية المواد الصلبة والغازية في 

الماء، وفي أثناء تحضيرهم محاليل ملحية وحساب تركيزها.
التي حضروها،  المحاليل  وتركيز  الذائبية  في حساب  من طريقتهم  وتأكد  تجاربهم،  الطلبة حول  استفسارات  تابع  الفهم:  من  التحقق 

وناقشهم فيها، ثم قدم التغذية الراجعة المناسبة لهم. ناقشهم في بدائل اختيار األوعية والمالعق الالزمة لحساب كتلة الملح.

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: ذّكر الطلبة بمفهوم العامل المشترك األكبر والمضاعف المشترك األصغر، أعطهم أعداًدا واطلب إليهم  ■
إيجاد العامل المشترك األكبر، ثم كلفهم مهمةً أخرى طالبًا إليهم إيجاد المضاعف المشترك األصغر لبعض المقادير الجبرية، كلفهم الحلَّ 
فرديًّا، ثم العمل ثنائيًّا لمناقشة إجاباتهم. قدم أسئلة عن مقادير جبرية طالبًا إليهم إيجاد المضاعف لها. وّجه السؤال اآلتي للطلبة: أين يمكن 

توظيف العامل المشترك األكبر والمضاعف المشترك األصغر في الحياة؟ اطلب إليهم ذْكر أمثلة حياتية على كل منها.
التحقق من الفهم: الحظ حلول الطلبة عند إيجاد المضاعف المشترك األصغر والعامل المشترك األكبر لألعداد، تأكد من تمييزهم مفهوم 
المقادير الجبرية، وتحقق من تمكنهم من المعرفة  أثناء عملهم على  تابع الطلبة في  العدد إلى عوامله األولية،  العدد األولي، وتحليل 
السابقة، وهي تحليل المقادير المختلفة إلى عواملها األولية، وتمكنهم من تحديد العوامل المشتركة. قدم بعض األمثلة على طبيعة المسائل 

الحياتية التي يمكن فيها توظيف المضاعف المشترك األصغر، والعامل المشترك األكبر باالعتماد على مفهوم كل منهما.

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ  ارجع إلى الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم، واسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها مبررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلّمو اللّغة العربيّة: االستماع إلى نقاش الطلبة حول تحلية مياه البحر، والمشاركة فيه، وتوجيهه. قراءة القصص الخيالية، وإعطاء . 1

الطلبة الفرصة لالطالع على أعمال زمالئهم واالطالع على تقويم الطلبة لها، وتقديم الملحوظات حولها. االطالع على الجداول، والتأكد 
بت، ثم تقديم التغذية الراجعة الجماعية للملحوظات العامة، والفردية للخاصة. من أن الجمل المكتوبة قد وظفت في القصة الخيالية، وصوِّ

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: استمع إلى شرحهم لألسباب التي جعلت من أحمد عالم الشهر، اطلع على نماذج من كتاباتهم، ضع قائمة . 2
بالمالحظات العامة، ناقشهم بها وشجعهم على تصحيح أخطائهم من خالل هذه المالحظات. اطلب إلى الطلبة عرض ملصقاتهم على 

أحد أفراد أسرتهم أو زمالئهم )إن أمكن( وتبادل األراء حول موضوع الملصق.
معلّمو الكيمياء: تكليف الطلبة التعاوَن مع زمالئهم بتتبع خطوات التجارب والنتائج التي يحصلون عليها، ومتابعة استفسارات الطلبة . 3

حول تجاربهم وخطوات تنفيذها ونتائجها. وتقديم التغذية الراجعة حول الخطوات، وطريقة حساب الذائبية، ومالحظة ازديادها أو 
نقصانها مع ازدياد درجة الحرارة.

معلّمو الّرياضياّت: تكليف الطلبة العمَل ثنائيًّا، ومالحظة إجابات بعضهم المهمة، ثم مناقشتهم في المسألتين مع التركيز على األخطاء . 4
المفاهيمية التي قد يقع فيها بعض الطلبة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللّغة العربيّة: ضحالة األفكار المجموعة حول الموضوع وسوء تنظيمها وعرضها، أخطاء لغوية وإمالئية، وإهمال توظيف عالمات . 1

الترقيم. صعوبة في توظيف عدد مقبول من األفعال الناسخة في القصة الخيالية؛ لذا وّجههم إلى ضرورة كتابة مسودة للموضوع؛ 
لمراجعتها، والتأكد من استيفائها معايير الكتابة الجيدة، وبعد ذلك كتابة الموضوع بصورته النهائية )مبيضة(.

اللّغة اإلنجليزيّة: صعوبة في لفظ بعض المصطلحات والمفردات، إيجاد معانيها. ضعف الثقة والخوف عند قيامهم بالعرض الشفوي؛ . 2
أمام زمالئهم، من خالل  التحدث شفويًّا  لهم نصائح تساعدهم على  المفردات. قدم  لفظ  لذا وّجههم الستخدام قاموس ناطق لسماع 

االستعانة بورقة مكتوبة من حين آلخر في أثناء تحدثهم.
الكيمياء: قد يخلط بعض الطلبة مفهوم الذوبان بمفهوم الذائبية، والذائبية بالتركيز. ويجد بعض الطلبة صعوبة في حساب الذائبية . 3

والتركيز للمحاليل المائية، وقد يخلط بعض الطلبة الذوبان باالنصهار، وضح لهم الفرق بين هذه المفاهيم، قبل البدء بالنشاط.
الّرياضيّات: قد يواجه الطلبة صعوبة في معرفة ما إذا كانت المسألة تحتاج استعمال المضاعف المشترك األصغر أو العامل المشترك . 4

األكبر، إعطاء أمثلة عددية يساعد الطلبة على تمييز الفرق، وقد يخطئ بعض الطلبة في تحليل المقادير الجبرية تحلياًل صحيًحا، وفي 
إيجاد العامل المشترك األكبر والمضاعف المشترك األصغر للمقادير الجبرية.
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