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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )5(: الخلية والحياة

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

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

النّشاط األّول )العلوم الحياتيّة(: وّجه الطلبة إلى رسم نموذج للخلية النباتية، وآخر للخلية الحيوانية، وإلى تحديد المكونات الرئيسة  لكل  ■
منهما مع توضيح وظائفها، وساعدهم على اختيار المواد المناسبة لتمثيل هذه المكونات، وضح للطلبة طريقة صنع المعجون المنزلي 
باستخدام المكونات اآلتية: )كأس من الماء، كأس من الطحين، نصف كأس من الملح، ملعقتان من الزيت النباتي، نصف ملعقة من ملح 
الليمون، صبغات طعام( توضع المقادير جميعها مًعا على النار في مقالة مناسبة، وتحرك جيًدا مع بعضها حتى تتجانس، ترفع المقالة 

عن النار حين يصبح قوام المكونات كالعجينة. تقسم العجينة أقساًما عدة، ويلون كل قسم بلون مختلف.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن المكونات الرئيسة المشتركة بين كل من الخليتين: النباتية والحيوانية، وعما يميز إحداهما من األخرى، 
أكد لهم أن يصمموا نماذج للخلية، ناقشهم في النماذج التي صنعوها، وفي سبب اختيارهم بعض المكونات في تمثيل عضيات وتراكيب 

معينة في الخلية.
النّشاط الثّاني )الّرياضيّات(: قدم للطلبة مسألة حياتية لمستطيل علمت مساحته وأحد أبعاده بداللة مقادير جبرية، واطلب إليهم إيجاد  ■

البعد اآلخر بأبسط صورة. كلفهم بالعمل فرديًّا أواًل ثم ثنائيًّا للتأكد من الحل. قدم لهم مسألة أخرى لمعادلة كسرية، وكلفهم بحلها ثنائيًّا. 
وضح لهم المطلوب من النشاط.

التحقق من الفهم: تستطيع أن  تتأكد من المعرفة السابقة للطلبة بعمل خريطة مفاهيمية عن تحليل المقادير الجبرية التي تعلموها سابقًا. 
اطلب إلى الطلبة رسم المستطيل، ووضع المعطيات عليه، اسأل الطلبة: كيف أجد البعد الثاني للمستطيل؟ قدم أمثلة عددية إن لزم األمر. 

الحظ إجابات الطلبة لحلول المعادلة الكسرية، واطلب إليهم التحقق من صحة الحل.
قراءتهم،  ■ تابع  ثم  الجهرية،  القراءة  نمذج  ثنائيًّا،  وقسمهم  الفاهمة،  الصامتة  القراءة  إلى  الطلبة  وّجه  العربيّة(:  )اللّغة  الثّالث  النّشاط 

وذكرهم بمعايير التحدث، واسألهم عن مفهوم المحاضرة، وتأكد من فهمهم المهمة، وقدم جزًءا من المحاضرة؛ ليكون نموذًجا ألدائهم. 
مبتدئًا  لطلبتك  الراجعة  التغذية  قدم  تقويم زمالئهم،  أثناء  في  وتوظيفها  السابقة،  بالمعايير  قوائم خاصة  إعداد  إليهم  تطلب  أن  يمكنك 

باإليجابيات، ومكتفيًا بملحوظة واحدة بارزة أو اثنتين على األكثر لتحسين األداء.

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالّرياضّياتالعلوم الحياتّية

نتاجات التعّلم:

العلوم الحياتية: يصمم نموذًجا لخلية حيوانية أو نباتية موضًحا تركيبها ووظائف مكوناتها.
الّرياضيّات: يستخدم التحليل لتبسيط مقادير جبرية كسرية. يكون معادلة كسرية. يحل معادلةً كسرية.

اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة صحيحة معبرة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب؛ مراعيًا عالمات الترقيم، موظفًا ما اكتسبه 
من مفردات النص في تحدثه باللغة العربية السليمة.

اللّغة اإلنجليزيّة: يكتب فقرة باللغة اإلنجليزية مقاِرنًا فيها  بين أجزاء الخلية النباتية والخلية الحيوانية، مستعماًل صيغ المقارنة والتفضيل: 
.)-est /most /-er /more(

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم الحياتية: الخلية وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي، الخلية النباتية، الخلية الحيوانية، عضيات الخلية، مثل: )الميتوكوندريا، 	 

النواة، الغشاء البالزمي، البالستيدات الخضراء، السيتوبالزم(.
الّرياضيّات: تحليل المقادير الجبرية. حل المعادالت الخطية.	 
اللّغة العربيّة: مهارتا القراءة الصامتة والجهرية، التحدث )2-3( دقائق، التفكير المنطقي واالستناد إلى الحجج واألدلة العلمية، معارف 	 

عن الخلية الحيوانية ووظائفها. مفهوم المحاضرة العلمية.
 	.)more /most( أو )er, -est( اللّغة اإلنجليزيّة: استعمال الصفة في صيغ المقارنة والتفضيل بإضافة
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التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن معايير القراءة الجهرية ومعايير التحدث، واسألهم عن مفهوم المحاضرة، وما يميزها من الحصة 
المدرسية.

النّشاط الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة(: ذكر الطلبة بصيغ المقارنة: )er, -est most, more-(. وّجههم إلى قراءة النص قراءة صامتة  ■
معاني  واستخراج  الناطق  القاموس  عبر  صحيًحا  لفظًا  المفردات  لفظ  من  التأكد  إليهم  اطلب  النص.  في  الرئيسة  الفكرة  واستخراج 
المفردات غير المألوفة، ثم وضح لهم أن عليهم استعمال المعلومات الواردة في الجدول لعمل مقارنة بين أوجه الشبه واالختالف بين 
الخليتين: الحيوانية والنباتية بكتابة فقرتين، ذكرهم أن الفقرة عبارة عن مجموعة جمل تترابط في ما بينها لفظًا ومعنًى وتطور فكرة 
واحدة، وأن عدد الجمل في الفقرة مناسب؛ بحيث تحتوي الفقرة خمس جمل على األقل؛ وهذه الجمل تكون جملة الموضوع، وثالث 

جمل داعمة، وجملة الخاتمة.
التحقق من الفهم: ضع صورة لخلية نباتية أو حيوانية، واطلب إلى الطلبة وضع المفردات على مكوناتها. اطلب إليهم لفظ المصطلحات 
العلمية الواردة في النص. اطلع على نماذج من كتاباتهم، ضع ملحوظات عامة تبين نقاط الضعف لمعالجتها على صورة مجموعات، 

اطلب إليهم قراءة فقراتهم أمام أحد أفراد األسرة أو زميل وتقديم التغذية الراجعة لهم.
ــ  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.
ــ  ذكرهم  بتلوين الوجوه التعبيرية على الورقة عند انتهائهم؛ لتعرف آراءهم في أدائهم األنشطة التعليمية.

ــ  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(: ■
ــ  اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلّمو العلوم الحياتية: وّجه الطلبة إلى عرض نماذجهم، وشرحها، وتقويمها )من الممكن أن يُعتمد تقويم األقران( وفق قائمة رصد . 1

تتضمن المعايير اآلتية: وجود المكونات الرئيسة في النماذج التي صنعوها، تسمية المكونات تسمية صحيحة، التشابه بين النموذج 
وشكل الخلية الوارد في الكتاب، اإلبداع في التصميم.

معلّمو الّرياضياّت: في الفرع األول تابع حلول الطلبة، اطلب إليهم تقديم تبريرات للحل الذي اختاروه، قدم لهم التغذية الراجعة.. 2
في الفرع الثاني ناقش الطلبة جماعيًّا في طرائق الحل التي استخدموها. 

معلّمو اللّغة العربيّة: حفز الطلبة إلى توظيف إستراتيجية تقويم الزميل في القراءة الجهرية والتحدث، واسألهم عن المعايير المعتمدة . 3
في تقويم كل مهارة مع نمذجتها. اسألهم عن المحاضرة، وما يميزها من الحصة المدرسية.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: أكد للطلبة أن عليهم استعمال المعلومات الواردة في الجدول، ووّجههم في أثناء كتابة الفقرات إلى قراءتها مع أقرانهم . 4
أو أحد أفراد عائلتهم؛ للتأكد من استخدام المفردات الصحيحة والتراكيب اللغوية المناسبة )المقارنة والتفضيل(، والتسلسل المنطقي لألفكار.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
النواة، وعدد . 1 النباتية والحيوانية، مثل: حجم  الخليتين:  بين  الدقيقة  الفروقات  تمييز  الطلبة صعوبة في  يجد بعض  قد  الحياتية:  العلوم 

عضيات الميتوكندريا، وحجم الفجوة. بعضهم قد ال يفرق بين الميتوكندريا والبالستيدات الخضراء من حيث الشكل، وبين الجدار الخلوي 
والغشاء البالزمي من حيث الوظيفة. يمكن مساعدة الطلبة على مواجهة هذه التحديات عن طريق عرض فيديو قصير للخلية وعضياتها.

الّرياضيّات: قد يجد الطلبة صعوبة في تفسير المسألة الحياتية، استخدم الرسم لتمثيل المسألة وتوضيح المطلوب والعملية المرتبطة . 2
بها. قد يخطئ الطلبة في تحليل المقادير الجبرية لتبسيط المقدار الكسري، مراجعة الطلبة في ما تعلموه سابقًا عن المقادير الجبرية 

وتحليلها قد يمكنهم من التقدم في المسألة، ذكرهم بنوع المقدار الجبري في كل من البسط والمقام، وكيفية تحليله.
اللّغة العربيّة: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في فهم النص العلمي، ومن المتوقع إخفاق بعضهم في التزام معايير القراءة الجهرية  . 3

أدائهم  تحسين  على  يساعدهم  ذلك  ألن  للتقويم؛  قوائم  بإعداد  وتكليفهم  بالمعايير،  الطلبة  تذكير  على  احرص  لذا  التحدث؛  ومعايير 
وتطويره، ونمذج بعض المهمات أمامهم بنفسك أو كلِِّف األقران المجيدين بالقراءة الجهرية والتحدث وفق المعايير المحددة. قد يخفق 
الطلبة في تجميع مادة مناسبة وكافية للتّحدُّث في هذا الموضوع؛ لذا وّجه الطلبة إلى جمع معلومات عن الموضوع وتبادلها مع زمالئهم.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين )more, most( أو إضافة )est/-er-(؛ لذا قدم لهم مجموعة من . 4
لذا قدم لهم فقرات  الخاتمة؛  أو  الموضوع  المنطقي فيغفلون عن كتابة جملة  التسلسل  الطلبة فقرة دون مراعاة  األمثلة. وقد يكتب 

نموذجية على كتابة الفقرة لمحاكاتها.
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