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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )6(: لوحات فنية طبيعية

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، وعلوم األرض والبيئة، والّرياضيّات، 

واللّغة اإلنجليزيّة.
النّشاط األّول )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص مع زمالئهم، ووجههم إلى العمل مجموعات حسب ما تراه مناسبًا، نمذج  ■

أمامهم بمثال أو اثنين لمعرفة معنى المفردة من السياق، وضح لهم كيف يمكنهم التأكد من صحة المعنى الذي اختاروه، وذلك بوضعه 
مكان المفردة في النص، ومالحظة مدى انسجامه مع السياق، وجههم إلى النقاش الجماعي، وتبادل الخبرات والصور، وامنحهم فرصةً 
للتخطيط قبل التنفيذ، راع أن تشتمل كل مجموعة على شخص يجيد الرسم، وآخر ذي تعبير كتابي جيد، ووفر لهم األدوات والمواد 

الالزمة لتصميم كتيبهم، وحفزهم، وعزز إنجازاتهم.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما المطلوب في هذه المهمة؟ كيف تتأكد من صحة المعنى الذي اخترته؟ ماذا ستكتبون في 
كل صفحة، أية صورة ستختارون لهذه العبارة؟ ما العنوان المناسب الذي ستختارونه؟ هل هو مناسب وجاذب؟ ما شكل الغالف الذي 

ستختارونه، ما المعايير التي عليكم التزامها في كتابكم هذا الذي تصفون فيه رحلتكم إلى وادي رم؟
النّشاط الثّاني )علوم األرض والبيئة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص المرفق قراءة تحليلية إلجابة األسئلة التي تليه، وساعدهم على  ■

استخالص أفكار بعض التجارب، واختيار األدوات المناسبة. ووجههم في أثناء تنفيذ التجارب إلى تدوين المالحظات؛ للوصول إلى 
العوامل المؤثرة في نوع التجوية وأثرها.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة أسئلة تساعدهم على تذكر بعض المفاهيم والمعلومات التي تعلموها في مبحث علوم األرض والبيئة 
حول العمليات الجيولوجية الخارجية، ووجههم إلى مشاهدة الفيديوهات، والبحث في الروابط الموجودة على الرمز سريع االستجابة 

.QR Code

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّرياضّياتعلوم األرض والبيئةالّلغة العربّية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يصف مشاعره كتابة في موقف حياتي شاهده، أو تعرض له، موظفًا في كتابته ما اكتسبه من قواعد وتطبيقات لغوية )كان 
وأخواتها(، ومراعيًا القواعد اإلمالئية المتعلمة.

علوم األرض والبيئة: - يفرق بين العمليات الجيولوجية الخارجية المؤثرة في القشرة األرضية: )التجوية بأنواعها، التعرية، الترسيب(.
- يستخدم التجربة في فهم بعض المظاهر الجيولوجية في الطبيعة وتفسيرها.

الّرياضيّات: يمثل الفترات على خطّ األعداد معبًّرا عنها باستخدام رمِز الفترِة.

ا باللّغِة اإلنجليزيِّة عن ظاهرة التجوية قراءةً صامتة ليتحّدَث شفويًّا عنها، ثم يكتب فقرة حول أحد األمثلة لهذه  اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ نّصً
الظاهرة في حدود 100 كلمة موظفًا ما تعلمه من مفردات وتراكيب لغوية.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: القواعد اإلمالئية خاصة قواعد رسم الهمزة، سمات الفقرة الجيدة، عالمات الترقيم: )االستفهام، والنقطة، والتعجب( الجملة 	 

االسمية، والجملة الفعلية، معلومات ومعارف عن وادي رم.
علوم األرض والبيئة: الصخور وأنواعها، العوامل المؤثرة في نوع التجوية: الماء والرياح ودرجة الحرارة.	 
الّرياضيّات: األعداد الحقيقية، المقارنة بين األعداد، تمثيل األعداد على خط األعداد.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: مهارة القراءة السريعة )Skim( للحصول على الفكرة العامة، معايير التحدث الشفهي.	 
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النّشاط الثّالث )الّرياضيّات(: ذّكر الطلبة بما تعلموه عن الفترات، اطلب إليهم إعطاء أمثلة على فترات في من حياتهم العملية، نفذ معهم  ■
نشاطًا عن طريقة كتابة الفترة باستعمال الرمز، وتمثيلها على خط األعداد عن طريق إعطائهم مجموعة من األمثلة، وتكليفهم حلَّها 
أزواًجا، أو تنفيذ نشاط المطابقة )بطاقات تحتوي فترات مختلفة، وبطاقات تحتوي تمثيل الفترات على خط األعداد( يطابقها الطلبة. 
وضح لهم بعد ذلك تعليمات النشاط، وبين لهم كيف يظهر مفهوم الفترة في موضوعات حياتية مختلفة. من الممكن حل أحد األسئلة 

المطلوبة ليساعدهم على إكمال النشاط وحدهم.
التحقق من الفهم: يمكن التحقق من فهم الطلبة عن طريق األمثلة الحياتية التي يقدمونها، وعملهم في المهمة، كذلك عن طريق تشجيعهم 

على طرح األسئلة المتعلقة بالمدد، وتمثيلها، وبالنشاط نفسه.

النّشاط الّرابع )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّضح للطلبة المطلوب من النّشاط، وذلك عن طريق تذكيرهم بمعايير القراءة الّصامتة، وكيفيّة فهم  ■
معاني الكلمات الّصعبة من الّسياق، أو استخدام القاموس إن تعّذر فهمهم إياها. ثم شجعهم على التحدث أمام أحد أفراد أسرهم بثقة واالستعانة 
بالنص إن لزم األمر. بيّن لهم أن عليهم كتابة فقرة حول كهف آخر مثااًل على ظاهرة التجوية، والبحث عن المعلومات عبر المصادر 

المختلفة، واختيار المعلومات الموثقة وكتابتها بكلماتهم الخاصة. يُمكنهم تلقي التغذية الراجعة من أحد أفراد أسرهم لتصويب أخطائهم.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: هل النص الذي قرأته يتحدث عن آراء أم حقائق؟ ما المفردات التي تدل على ذلك؟ ما زمن الفعل 
المستخدم في كتابة النص؟ ما المقصود بالتّجوية؟ ما المصادر التي رجعت إليها للحصول على المعلومات؟ ما الكلمات الجديدة التي تعلّمتَها؟

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: استمع لنقاش الطلبة حول تحلية مياه البحر، والمشاركة فيه، وتوجيهه. قراءة القصص الخيالية، وجه الطلبة إلى . 1

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

معلّمو علوم األرض والبيئة: تابع إنجازات الطلبة في النشاط، وأجب استفساراتهم حول التجارب التي يصممونها لدراسة أثر المياه . 2
الجارية في التجوية والتعرية والترسيب، وتدوينهم المالحظات، واستخالصهم النتائج، ومناقشتهم في إجاباتهم األسئلة حول الوادي 

العظيم، وقدم التغذية الراجعة المناسبة.
معلّمو الّرياضياّت: الحظ إجابات الطلبة على النشاط، وقدم تغذية راجعة عليها إن أمكن، من المفيد حل أسئلة النشاط، وتوظيف . 3

النقاش الجماعي، وإعطاء الطلبة الفرصة لتقويم إجاباتهم ذاتيًّا.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: شجع اعتماد تقويم األقران؛ بحيث يتبادلون طرح األسئلة في ما بينهم؛ للتأكد من فهم النص، ومعرفة معاني . 4

الكلمات الجديدة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللّغة العربيّة: قد يقع بعض الطلبة في أخطاء لغوية، وأخطاء إمالئية والسيما في رسم الهمزة، وقد يعاني بعضهم ضعفًا في استخدام . 1

قائمة مرجعية  المعلم  المشكالت، واعتماد  فهو يخفف من حدة هذه  الجماعّي؛  العمل  )لتالفي ذلك احرص على  الترقيم،  عالمات 
باألخطاء الشائعة عند طلبته، تكون متاحة الستخدامهم، يشكل حاّلً جيًدا لتالفي األخطاء اللغوية واإلمالئية(.

علوم األرض والبيئة: يجد بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين مفهومي التجوية والتعرية، كما يخلط بعضهم بين أنواع التجوية . 2
المختلفة، يمكن مساعدتهم على ذلك عن طريق توجيههم إلى مراجعة الكتاب المدرسي أو مشاهدة الفيديوهات، والبحث في الروابط 

.QR Code الموجودة على الرمز سريع االستجابة
الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في كتابة الفترة من حيث تحديد طرفي الفترة، ومن الممكن أن يجد الطلبة صعوبة في تحديد . 3

نوع الفترة إن كانت مفتوحة، أو مغلقة، أو نصف مغلقة، وبالتالي، يخطئون في تمثيلها على خط األعداد، بعض الصعوبات تتعلق 
بالتعامل مع الفترات ذوات الحدود السالبة. اطلب إلى الطلبة تقديم أمثلة عددية لما يمكن أن تحتويها الفترة من أعداد، إن فكرة تمثيل 

الفترة على خط األعداد فرصة لفهم الطالب معنى الفترة.
التحليل، لذا؛ ساعدهم على تطوير مهاراتهم المعرفية والتحليلية من . 4 اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه بعض الطلبة ضعفًا في مهارات 

أجل تحسين كتاباتهم. وهذا يشمل تعلم الفهم والتفكير بشكل أفضل، وهو أمر يتم بزيادة المدة التي يقضيها الطلبة في القراءة والكتابة 
بصورة منهجية.
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