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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )9(: رحالٌت تبادلّيٌة وأنشطٌة خلوّيٌة

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: العلوم الحياتية، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

المثال األّول المطروح في  ■ النّشاط وساعدهم على فهم تعليماته عبر مناقشة  الحياتية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة  النّشاط األّول )العلوم 
الجدول، بيّن لهم أهمية إثبات وجهة نظرهم بدليل علمّي صحيح، بناء على ما درسوه في مبحث العلوم الحياتية، واطرح عليهم القضية 
المعروضة في القسم الثاني من النشاط، ووجههم إلى ربط ما لديهم من معرفة حول عمليات النقل عبر الغشاء البالزمي في تفسيرها، 

ساعد الطلبة على التخطيط لنشاط مناسب يحاكي عمليات النقل عبر الغشاء البالزمي لتنفيذه، وشجعهم على توثيق مشاهداتهم.
التحقق من الفهم: استذكر مع الطّلبة تركيب الغشاء البالزمّي، ودور مكّوناته في دخول المواّد وخروِجها من الخليّة وإلْيها، وراجع معهم 
آليّة حدوث كلٍّ من: االنتشار البسيط، والخاصيّة األسموزيّة، واالنتشار المسهّل، والنّقل النّشط، واإلدخال الخلوّي واإلخراِج، بأسئلة 
تطرحها عليهم، مثل: أّي هذه العمليّات تحتاج إلى طاقة؟ ما االتّجاه الّذي تنتقل فيه المواّد بعمليّة االنتشار البسيط؟ وّجه الطلبة – أيًضا 

– إلى الرجوع إلى الرمز سريع االستجابة؛ للحصول على مصادر متعددة للمعرفة، مثل: الفيديوهات والصور التوضيحية.
عند طرح القضية الحياتية المعروضة في القسم الثاني من النشاط، وّجه الطلبة إلى مالحظة االختالف في تركيز األمالح داخل الخلية 
وخارجها عند الغرغرة بالماء والملح بما يساعدهم على تفسيرها. ساعد الطلبة على اختيار نشاط مناسب يحاكي عمليات النقل عبر 
لتنفيذ  التجربة؟ ماذا تحتاج  التي تريد محاكاتها في  العملية  الغشاء البالزمي والتخطيط له عبر طرح مجموعة من األسئلة، مثل: ما 

النشاط؟ ماذا تتوقع أن يحدث؟
النّشاط الثّاني )اللّغةُ العربيّةُ(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة صامتةً فاهمةً، وقّسمهم أزواًجا؛ لتنفيذ الجزء الثّاني من المهّمِة األولى،  ■

ووّضح لهم المطلوَب في المهّمِة الثّانيِة، ثمَّ قّسمهم مجموعات، لتبادل المعلومات الّتي يوّدون معرفتها مع زمالئهم، واسألهم عن الجزِء األهّم 
في تركيب الميتوكوندريا بحسب آرائهم، مع تقديِم التّبرير المناسِب، وذّكرهم بمعايير التّحّدِث، وأسند إليهم مهّمة تقويم الّزميِل بناء عليها.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما المفردات الجديدة الّتي تعلّمتموها؟ ماذا تعني كلٌّ منها؟ ما المعلومات الّتي قرأتموها 
؟ ما المعلومات الّتي توّدوَن معرفتَها؟ ما أهمُّ جزٍء في الميتوكندريا  في النّص وكنتم تعرفونها؟ ما المعلومات الّتي عرفتموها من النصِّ

بحسب آرائكم؟ لماذا؟ ما معايير التّحّدث الّتي ستعتمدونها أساًسا في تقويم تحّدثكم؟

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّرياضّياتالّلغة العربّيةالعلوم الحياتية

نتاجات التعّلم:

، مدّعًما ذلَك باألدلِّة العلميِّة. العلوم الحياتية: - يُحّدُد طرائَق النّقِل عبَر الغشاِء الخلويِّ لبعِض الموادِّ
- يستقصي بعَض األنشطِة الخلويِّة بالتّجربِة.

اللّغة العربيّة: يوظُّف في تحّدثه ما اكتسبه مْن مفرداٍت، ُمْبرًزا مقدرته على توليِد األفكاِر، وُمبديًا رأيه في ما  يتحّدث أو يقرأ عنه، مع التعليل.
الّرياضيّات: يحلُّ متباينة مركبة بمتغيّر واحد. يُمثّل الحّل على خطِّ األعداد.

اللّغة اإلنجليزيّة: يناقُش شفويًّا باللّغِة اإلنجليزيِّة توقّعات اكتشافات في المستقبل ترتبط بأغشية الخاليا، موظفًا المفردات والتراكيب اللغوية المناسبة.
حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم الحياتية: مفهوم كّل من الخليّة، والغشاء البالزمّي، وتركيز المحلول، والخاصية األسموزية، واالنتشار البسيط، ومفهوُم الخليّة، 	 

والعضيّات، والتّنفّس الخلوّي.
اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الّصامتة، ومهارة االستدالل على معاني المفردات من الّسياق، ومهارة التّحّدث مّدة 2-3 دقائق وفق معايير التّحّدث.	 
الّرياضيّات: مفهوم المتباينة، وحّل المتباينة، وتمثيل الحّل على خطّ األعداد.	 
 	.)going to /will( اللّغة اإلنجليزيّة: تكوين جمل بتراكيب لغوية تدل على المستقبل باستخدام
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النّشاط الثّالث )الّرياضيّات(: استذكر مع الطّلبة خصائص المتباينات، وحّل المتباينة الخطيّة بمتغيّر واحد لمتباينة بسيطة، ثّم وّضح  ■
للطّلبة تعليمات النّشاط، واطلب إليهم تنفيذ الفرع األّول منه على شكل أزواج؛ ألنّه يشّكل معرفة سابقة. ثّم وّضح لهم أن الفرع الثّاني 

يطلب حّل متباينات مرّكبة، وهي تحتاج منه مثلما في الفرع األّول إلى معرفة بخصائص المتباينات والعمليّات الحسابيّة.

التحقق من الفهم: الحظ إجابات الطّلبة للفرع األّول من النّشاط، وتأّكد من قدرتهم على تمثيل الحّل على خطّ األعداد. قد توّجه أسئلة، 
مثل: ماذا يحتمل أن يكون تركيز الخليّة إذا كان أكبر من تركيز المحلول الملحّي العادّي؟ من الممكن أن تسألهم أيًضا: ماذا ستفعل إذا 

كان المتغيّر في المتباينة المرّكبة موجوًدا في أطراف المتباينة جميعها؟

النّشاط الّرابع )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص، واطلب إليهم تحديد المفردات غير المألوفة واستخراج معانيها. وّجههم  ■
إلى قراءة النص قراءة صامتة وتحديد الفكرة الرئيسة منه. اطلب إليهم قراءة النص للمرة الثانية قراءة جهرية مراعين عالمات الترقيم 
)الفاصلة، وعالمة الوقف، وغيرهما(، ثم بيّن لهم أن عليهم مناقشة ما ورد من معلومات في النص وتوقع اكتشافات في المستقبل ترتبط 

بأغشية الخاليا، مع أحد أفراد أسرتهم، مستعينين باألسئلة المتضمنة في بند 2.

للتّأكّد من فهمهم المفردات، اسألهم عن معاني بعض هذه الكلمات، وكتابة توقعاتهم اكتشافات في المستقبل ترتبط  التحقق من الفهم: 
بأغشية الخاليا. اطلب إليهم أن يرسلوا إليك إجاباتهم )إن أمكن(؛ إلعطاء التّغذية الّراجعة وإبداء المالحظات.

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 العلوم الحياتيّة: تابع الطّلبة في أثناء تعبئتهم الجدول وتقديمهم األدلّة العلميّة الّتي تدعم وجهات نظرهم، واستمع ألسئلتهم، . 1
وناقش التّفسيرات العلميّة الّتي يقّدمونها، وتابع تخطيطهم التّجارب وتنفيذهم إياها. قيم أداءهم وقدم التّغذية الّراجعة المناسبة لهم.

االنتفاع . 2 إلى  ووجههم  أمكن،  إن  لهم  الّراجعة  التّغذية  وقدم  ووجههم،  المهّمات،  تنفيذ  أثناء  في  الطّلبِة  تابع  العربيّة:  اللّغة  معلّمو 
بتوجيهات أفراِد األسرة، ومالحظاتهم، وما يقّدمونه من تغذية راجعة، ووجههم إلى تفعيل إستراتيجيّة تقويم الّزميل في ما بينهم.

معلّمو الّرياضيّات: ناقش الطّلبة في إجاباتهم الفرع الثّاني من النّشاط نقاًشا جماعيًّا، ثمَّ وظّف التّقويم الّذاتّي، واسأل عن اإلجراءات . 3
الّتي حلوا عبرها كّل متباينة من المتباينات المرّكبة، واطلب إليهم توضيح المنطق في كّل إجراء، مع الّربط بخصائص المتباينات. 

قّدم الّدعم الاّلزم للطّلبة من المستوى المتوسط ودون المتوسط بشكل فردي.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: ناقش الطّلبة في إجاباتهم عن أسئلة النّّص، واطلب إليهم إبداء آرائهم حول الغشاء الخلوّي واالكتشافات . 4
الحديثة المتعلّقة به، ثم اطلب إليهم التحدث عن توقعاتهم المستقبلية الكتشافات تتعلق الغشاء الخلوّي، مبررين ذلك.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم الحياتيّة: قد يجد كثير من الطّلبة صعوبة في التّمييز بين طرائق النّقل عبر الغشاء البالزمّي، ويمكن دعمهم في ذلك بتوجيههم . 1
إلى الّرمز سريع االستجابة )QR Code(، ومتابعة ما فيه من فيديوهات وصور توضيحيّة تساعدهم على التّمييز بينها.

اللّغة العربيّة: قد تواجه بعض الطّلبة صعوبة في معرفة معاني المفردات الجديدة، وفي تعبئة الجدول في المهّمة الثّالثة؛ لذا شّجْعهم . 2
ْههُم إلى التّمرين المتكّرر على ذلك. على العمل على شكل أزواج، وإذا وجد بعضهم صعوبةً في التّحّدث وفق معايير التّحّدث، فوجِّ

الّرياضيّات: قد يجد الطّلبة صعوبة عند حّل المتباينة المرّكبة الّتي تحتوي متغيًّرا في جميع أطرافها، وقد يخطئ بعضهم في توظيف . 3
خصائص المتباينات عند الحّل، وفي تمثيل مجموعة الحّل على خطّ األعداد. تأّكد من المعرفة الّسابقة للطّلبة عند تقديم حّل المتباينة 
المرّكبة، وهي قدرة الطّالب على حّل المعادلة الخطيّة، وتمّكنه من خصائص المتباينات، وأّن ربط المتباينات في مواقف حياتيّة ييسِّر 

استيعابه منطقية العمليّات عليها، ومعنى حلّها أكبر.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه بعض الطّلبة صعوبة في إتقان عدد كبير من المفردات؛ نظًرا ألن اللغة اإلنجليزية فيها كثير من الكلمات . 4
التي لها استخدامات وسياقات مختلفة؛ لمساعدتهم شجعهم على القراءة باللغة اإلنجليزية يوميًّا مدة )10( دقائق على األقل. يجب أن 
يبدؤوا بـمستوى مناسب، ومن المستحسن أن يبدؤوا من السهل إلى الصعب. وّضح لهم أن القراءة طريقة مفيدة لتحسين اللغة والتغلب 

على الصعوبات، وأن تخصيص وقت للقراءة يوميًّا يمكنهم من تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية األخرى.
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