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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )10(: منتدى الطلبة العلمي

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: علوم األرض والبيئة، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، 
والّرياضيّات.

النّشاط األّول )علوم األرض والبيئة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط وساعدهم على فهم تعليماته، أتح  لهم فرصة جمع العينات والصور  ■
من البيئة المحيطة، وسهل عليهم فرصة الرجوع إلى مصادر المعرفة المختلفة؛  للوصول إلى حقائق مثيرة عن الصخور. شجعهم على 
توثيق نتائجهم، ومشاركتها مع زمالئهم وتقويمها. وجههم إلى اقتراح طرائق يمكنهم فيها تحويل الصخور الرسوبية التي صنعوها إلى 

صخور متحولة، وساعدهم على تطبيق إحداها، وتوثيق نتائجهم.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة أنواع الصخور الثالثة، وخصائصها العامة، وبعض األمثلة عليها، راجع معهم بعض طرائق تكون 
الصخور الرسوبية، اسألهم: كيف تتكون الصخور الرسوبية الكيميائية والصخور الرسوبية الفتاتية؟ هل تستطيع محاكاتها على أرض 

الواقع؟ ما أصل الصخور المتحولة؟ ما شروط تكونها؟ كيف يمكن لصخر رسوبي أن يصبح متحواًل؟

النّشاط الثّاني )اللّغة العربيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، ثم قسمهم أزوًجا، وكلفهم تعيين المحافظات التي تتوافر  ■
فيها رمال السليكا، مستندين إلى النص، وإلى تبادل الخبرات في ما بينهم، وإلى البحث عن مواقع تلك األماكن عبر اإلنترنت إن لزم 
األمر، ووّجه أنظارهم إلى وجود كلمات مكتوبة بالخط الغامق غير مضبوطة األواخر في النص، وكلفهم ضبطها فرديًّا أواًل، ثم إجراء 
نقاش بين األزواج؛ لالتفاق على الصورة النهائية للضبط، مستندين إلى إعرابها، تأكد من فهمهم المهمة الثالثة، وتبادل المهمات بين كل

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةعلوم األرض والبيئة

نتاجات التعّلم:

علوم األرض والبيئة: يتعرف بعض أنواع الصخور عبر جمع عينات لها من البيئة المحيطة، أو تصويرها أو نمذجتها، محدًدا نوعها، 
واستخداماتها، وأهميتها.

اللّغة العربيّة: أكتب مبديًا رأيي في موضوعات حياتية متنوعة معلاًل، مع مراعاة ضبط أواخر المفردات، موظفًا ما اكتسبته من قواعد 
وتطبيقات لغوية في ذلك.

اللّغة اإلنجليزيّة: يعد حواًرا باللغة اإلنجليزية، مستخدًما صيغة المستقبل.

مع  التربيعّي  االقتران  منحنى  تقاطع  ونقاط  التماثل،  الرأس، ومحور  إحداثيي  ًدا  ُمحدِّ يدويًّا  التربيعي  االقتران  منحنى  يرسم  الّرياضيّات: 
محوري اإلحداثيّات.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

علوم األرض والبيئة: مفهوم كل من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة، ومراحل تكون كل منها وشروطه، بعض األمثلة عليها.	 

اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الصامتة، والقواعد والتطبيقات اللغوية التي درسها  الطلبة مسبقًا، وتركيب الجملة والفقرة، التفكير المنطقي 	 
المستند إلى الحجج واألدلة. ومعارف أساسية خاصة بالصخور، والخامات، والثروات.

اللّغة اإلنجليزيّة: االستدالل على معاني المفردات الجديدة من السياق.	 

الّرياضيّات: االقتران الخطي وتمثيله بيانيًّا، وتحديد خصائص االقتران الخطي.	 
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طالبين، وأجر معهم نقاًشا حول موضوع المفاعل النووي، ووجههم إلى جمع معلومات حول الموضوع، وبيان آرائهم فيه ما بين مؤيد 
ومعارض، ثم كتابة موضوعاتهم، موظفين ما تعلموه من قواعد وتطبيقات لغوية فيها، إضافة إلى التزام معايير الكتابة، وجههم إلى 

االتفاق على معايير محددة لتقويم موضوعاتهم في ما بينهم، مستندين إلى إستراتيجية تقويم األقران.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: أين تتوافر خامات السليكا؟ ما الحركة المناسبة لضبط كلمة رمال؟ ما إعرابها؟ ما المنافع التي 
يمكن أن نحققها من إنشاء مفاعل نووي؟ ما المضار والسلبيات؟ ما رأيك؟ ما المعايير التي ستستندون إليها في تقويم موضوعات زمالئكم؟

النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة متمعنة؛ لالستدالل إلى معاني المفردات الجديدة، وفهم  ■
النص، ثم وجههم إلى قراءة األسئلة؛ ليستخدموها في إعداد حواراتهم.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما المفردات التي تحتاجها إلعداد الحوار؟ ما صيغ األفعال التي ستستخدمها في الحوار؟ 
ما األفكار الرئيسة التي ستضمنها الحوار؟ ما األفكار الداعمة لكل فكرة رئيسة؟ كم شخًصا مشارًكا في الحوار الذي أعددته؟

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: اسأل الطلبة: ما األماكن التي تستطيع أن ترى فيها تطبيقًا لمنحنى االقتران التربيعي؟ استمع إلجابات  ■
الطلبة، ثم قدم النشاط، ووضح لهم أنك ستتحدث عن تطبيق لمنحنى االقتران التربيعي في العمارة اإلسالمية، وعلى وجه الخصوص 

األقواس في قلعة عجلون، التي بنيت من الحجارة الجيرية، وهذا ما تعلموه في مادة العلوم.
التربيعي؟ كيف ترسم منحنى القتران تربيعي؟ كيف تحدد خصائص  الذي يميز منحنى االقتران  الطلبة: ما  الفهم: اسأل  التحقق من 

االقتران من رسمة المنحنى؟

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 علوم األرض والبيئة: تابع الطلبة في أثناء ملئهم الجدول وتصميمهم البطاقات التعريفية، ووجههم في أثناء إجراء التجارب . 1
التي تحاكي تكون الصخور الرسوبية والمتحولة، واستمع ألسئلتهم، ومناقشتها، وقدم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة العربيّة: تابع الطلبة في أثناء تنفيذ المهمات ما أمكن، وقدم التوجيهات والتغذية الراجعة لهم، أسند إليهم مهمة تبادل . 2
التقويم في ما بينهم، وتبادل التغذية الراجعة والتوجيهات، وشجعهم على االنتفاع بتوجيهات األهل وما يقدمونه من تغذية راجعة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع الطلبة في أثناء إعداد الحوار، وتأكد من استخدام المفردات المالئمة الموضوع وصيغة المستقبل في . 3
أسئلتهم وإجاباتهم.

4 . .GeoGebra أو Desmos معلّمو الّرياضيّات: اطلب إلى الطلبة تقييم حلولهم ذاتيًّا، باستخدام البرامج التي ترسم االقترانات مثل
وظف النقاش الجماعي واألسئلة المنظمة؛ لتأكيد المفاهيم المتعلقة بمنحنى االقتران التربيعي.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
علوم األرض والبيئة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تمييز مصدر الحرارة والضغط الذي يحول الصخور الرسوبية والنارية إلى . 1

َن الصخور المتحولة. متحولة، ويمكن التغلب على ذلك عبر توجيه الطلبة إلى بعض الفيديوهات التي تحاكي تَكوُّ

اللّغة العربيّة: قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في ضبط الكلمات؛ لذا يمكنك إعداد ورقة عمل مبسطة بأهم القواعد والتطبيقات اللغوية، . 2
وتوجيههم إلى مراجعة القواعد والتطبيقات الرئيسة في كتبهم، والعمل أزواًجا، وتبادل الخبرات. وفي حال الحظت ضحالة معلومات 
الطلبة حول موضوع المفاعل النووي، فوجههم إلى تبادل المعلومات في ما بينهم والرجوع إلى اإلنترنت، وإلى الرمز سريع االستجابة.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في إدارة حوارات ألكثر من متحدث، لذا؛ أنشئ نماذج حوارية تُظهر كلمات متحدث . 3
واحد فقط، ثم اطلب إلى الطلبة إكمال الحوارات، باستخدام قائمة من الردود التي تقدمها لهم. أو يمكن تقديم بداية الجملة أو نهايتها 

فقط لكل متحدث.

الّرياضيّات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تمثيل منحنى االقتران يدويًّا، وتحديد إحداثيات الرأس، ومعادلة محور التماثل، ونقاط . 4
ا، باإلضافة إلى التركيز على التمثيل البياني لالقتران  التقاطع مع المحاور. نمذجة الخطوات أمام الطلبة مع تفسير كل خطوة، يعد مهّمً
عند تحديد الخصائص، عوًضا عن الرجوع إلى القواعد والقوانين؛ حيث إن التمثيالت البصرية تساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم، 

وإجراء الخوارزميات بطالقة.
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