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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )8(: الفلزات من حولنا

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، والكيمياء، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص، وقسمهم أزواًجا لتشارك العمل، وذكرهم بضرورة فحص انسجام المفردات  ■
والتراكيب التي يضعونها مكان الكلمات المكتوبة بالخط الغامق مع السياق، وكلفهم كتابة آرائهم حول القضايا المطروحة مع التعليل، 
قواعد  من  تعلموه  ما  توظيف  ملتزمين  الشعبية،  األسواق  زياراتهم  إحدى  حول  نص  كتابة  إلى  ووجههم  الكتابة،  معايير  ملتزمين 
وتطبيقات لغوية، وملتزمين معايير الكتابة اآلتية: سالمة اللغة واإلمالء، وتوظيف المفردات ذات العالقة، وترابط الجمل، والتزام الفكرة 

المطروحة أو الموضوع المحدد، والتسلسل في عرض األفكار وترابطها، وتوظيف عالمات الترقيم، وغير ذلك.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: كيف نتأكد من صحة المفردة الجديدة؟ ما معايير الكتابة؟ كيف تصبح صورة الفعل 
)رأى( عند إسناده إلى ضمير المتكلم/ المتكلمين/ الغائب/ الغائبين؟ ما االفعال الناسخة؟ ما عملها؟ ما الحروف الناسخة، ما عملها؟

النّشاط الثّاني )الكيمياء(: وّجه الطلبة إلى استكشاف وجود الصدأ في بيئتهم المحيطة، واستقصاء أسباب حدوثه، بناًء على ما تعلموه في  ■
مبحث الكيمياء، ذكر الطلبة بأسس كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة، ووجههم في أثناء كتابتها، وشاركهم اقتراح حلول عملية لحماية 
الحديد من الصدأ، ساعد الطلبة على البحث عن مشاهدات حياتية تبين تأثر بعض الفلزات األخرى، مثل النحاس واأللمنيوم؛ نتيجة تفاعل 

كل منهما مع الهواء، أو الماء، أو الحموِض، واطلب إليهم تفسيرها.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم الفلزات، ونواتج تفاعالتها مع الهواء والماء والحموض، وتفاوتها في التفاعل، ناقشهم في 
الفرق بين الفلزات النشطة وغير النشطة كيميائيًّا، وأثر ذلك في وجودها حرة في الطبيعة، مثل الذهب، وأثر ذلك في ثباتها، وعدم 

تعرضها للتآكل مثل الحديد. ومثّل معهم بعض التفاعالت الكيميائية بمعادالت رمزية؛ لمراجعتهم في أسس كتابتها.

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالكيمياءالّلغة العربّية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: أكتب مبديًا رأيي في موضوعات متنوعة معلاًل، وموظفًا القواعد والتطبيقات اللغوية المتعلمة.

الكيمياء: يفسر بعض الظواهر المتعلقة بنشاط الفلزات في بيئته المحيطة، مقدًما بعض الحلول للمشكالت المتعلقة بها، ممثاًّل بعض تفاعالت 
الفلزات بمعادالت كيميائية موزونة.

اللّغة اإلنجليزيّة: يكتب باللغة اإلنجليزية من فقرتين إلى ثالث فقرات حول ترميم القطع األثرية.

الّرياضيّات: يحل متباينة خطية بمتغير واحد.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

اللّغة العربيّة: القراءة الصامتة، ومعارف حول العناصر والمعادن، وتركيب الجمل وبناء الفقرات، والجملة االسمية، واألفعال، والضمائر.	 

الكيمياء: المعادلة الكيميائية الرمزية، وسلسلة نشاط الفلزات، وتفاعل الفلزات مع الهواء والماء والحموِض.	 

اللّغة اإلنجليزيّة: خطوات عملية الكتابة: التخطيط، والتنظيم، وكتابة الفقرات، والتحرير والمراجعة.	 

الّرياضيّات: مفهوم المتباينة الخطية، وخصائص المتباينات، والفترات.	 
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النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص بتمعن، وتبادل معاني المفردات مع أقرانهم، وجمع معلومات عن تآكل  ■
التحف األثرية ووّجههم إلى القراءة أكثر حول الموضوع ووضع أفكار رئيسة لكتابة الفقرات الثالث. ذكرهم بمراحل الكتابة الثالث 

)اإلعداد، والكتابة، والمراجعة(.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية للتأكد من فهمهم النشاط: ما عمل مختبرات دائرة اآلثار العامة؟ كيف تعالج قطع اآلثار المتآكلة 
وترمم؟ ما معنى المفردات المكتوبة باللون األسود الغامق؟

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: ذكر الطلبة بمفهوم المتباينة الخطية بمتغير واحد، قدم أمثلة، واطلب إليهم تحديد أيها يشكل متباينة خطية،  ■
ولماذا، ثم استذكر معهم خصائص المتباينات، وما الذي يعنيه حل المتباينة. وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط، وتحديد المعطيات والمطلوب منه.

التحقق من الفهم: اطرح أسئلة على الطلبة للتأكد من فهمهم النشاط، مثل: ما المتباينة التي يمكن تكوينها في كل فرع؟ ما المعلومات التي 
نحتاجها إليجاد المساحات؟

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

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.

معلّمو اللّغة العربيّة: وّجه الطلبة إلى تبادل التقويم مع أقرانهم عن طريق تفعيل إستراتيجية تقويم الزميل، واالنتفاع بتوجيهات أفراد . 1
األسرة وما يقدمونه من تغذية راجعة. اطلع على حلول الطلبة، وتصويبها، وقدم التغذية الراجعة إن أمكن.

معلّمو الكيمياء: وّجه الطلبة في أثناء كتابة المعادلة الكيميائية، وناقشهم في الحلول العملية التي اقترحوها لحماية الحديد من الصدأ. . 2
م التغذية  ساعدهم على تفسير بعض المشاهدات الحياتية التي تتعلق بتفاعل الفلزات مع العوامل البيئية المختلفة. استِمْع ألسئلتهم، وقدِّ

الراجعة المناسبة لهم.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: وّجه الطلبة إلى قراءة الفقرات التي كتبوها؛ شجعهم على تقديم التغذية الراجعة لزمالئهم حول كتاباتهم. . 3
اطلب إليهم إرسال فقراتهم )إن أمكن(، وقدم لهم التغذية الراجعة من خالل التركيز على أبرز نقاط الضعف.

معلّمو الّرياضيّات: وّجه الطلبة إلى العمل في أزواج، لمناقشة إجاباتهم للنشاط، ثم وظف النقاش الجماعي وطرح األسئلة؛ لتعزيز . 4
االستيعاب المفاهيمي. كلف الطلبة طرح أمثلة ومواقف حياتية توظف المتباينات، وناقشهم فيها.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللّغة العربيّة: قد يعاني بعض الطلبة صعوبة في إيجاد مفردات بديلة للمفردات المحددة في النص؛ لذا وّجه الطلبة إلى التركيز في . 1
السياق واستيعابه، والعمل أزواًجا ثنائية. ومن الممكن أن يجد بعضهم صعوبة في التزام معايير كتابة النص؛ لذا ذكرهم بالمعايير 

والقواعد المدروسة مع النمذجة عليها.

الكيمياء: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين العناصر الفلزية والالفلزية، كما يجد كثير منهم صعوبة في تمثيل التفاعالت . 2
الكيميائية بمعادالت رمزية موزونة، ويمكن عالج ذلك بأوراق عمل تتضمن كتابة معادالت كيميائية متدرجة الصعوبة، وموازنتها، 

وتوجيههم في أثناء كتابتها.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يكتب الطلبة فقرة تكون عبارة عن مجموعة من األفكار التي ال ترتبط ببعضها، لذا؛ قدم لهم فقرات نموذجية، . 3
وبين لهم كيف يمكن كتابة فقرات تناسب المطلوب، تتضمن جملة البداية وجماًل داعمة وخاتمة مناسبة للفقرة، بحيث تركز الفقرة 

على فكرة معينة تلقائيًّا.

الّرياضيّات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تكوين متباينة مرتبطة بالمسألة، وقد يخطئ بعضهم في أثناء حل المتباينة في توظيف . 4
خصائص المتباينات؛ لذا فمن المهم التأكد من المعرفة السابقة للطلبة، وتوظيف األسئلة، والنقاشات المنظمة، وإعطاء الطلبة فرصة 

إظهار فهمهم المسألة بتمثيلها، والتعبير عنها بطرائق مختلفة.
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