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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )11(: مدينة األلعاب الترفيهية

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: الفيزياء، والّرياضيّات، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط األّول )الفيزياء(: وّجه الطلبة إلى قراءة الفقرات في الجدول وتحليلها؛ لتحديد صحتها من عدمه، ثم وجههم إلى حساب الشغل  ■
الذي يحتاج المحرك إلى بذله لالنتقال من نقطة البداية إلى النقطة )س( مع التركيز على المعطيات التي يحتاجها في حساب الشغل. شجع 
الطلبة على دراسة التصاميم المعروضة لمسار القطار األفعواني الختيار أفضلها؛ بحيث يتحرك من نقطة البداية إلى النهاية دون توقف، 

ا به وينفذه، ثم يقّومه وفق المعايير الموضحة في النشاط. على أن يناقش كل طالب زمالءه في سبب اختياره، ثم يقترح تصميًما خاّصً
التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم كل من الشغل، والطاقة الميكانيكية، وطاقة الوضع، وطاقة الحركة. ساعد الطلبة على فهم 
آلية عمل القطار األفعواني، عبر أسئلة تطرحها عليهم، مثل: ما تحوالت الطاقة عند انتقاِل القطار من النقطة )ن( إلى النقطة )س(؟ ما 
تحوالت الطاقة عند انتقاله من النقطة )س( إلى النقطة )ع(؟ ماذا تستنتج؟ اسأل الطلبة: ما الركائز التي اعتمدوا عليها الختيار مسار 

مناسب للقطار األفعواني أو تصميمه، بحيث تتحرك العربة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية دون توقف؟
النّشاط الثّاني )الّرياضيّات(: استذكر مع الطلبة ما تعلموه عن االقتران التربيعي. أخبرهم بما يأتي: في النشاط السابق شاهدنا كيف نرى  ■

منحنيات االقترانات التربيعية في العمارة اإلسالمية، أما في هذا األسبوع، فسنتعلم عن تطبيق آخر لها في حياتنا، عبر األلعاب في مدينة 
األلعاب الترفيهية، ثم وجههم إلى قراءة السؤال.

التحقق من الفهم: كلف الطلبة بتوضيح النشاط بكلماتهم الخاصة، واطرح عليهم السؤالين اآلتيين: كيف يمكن االستفادة من معلومة أعلى 
ارتفاع لعربة القطار؟ كيف يمكن إيجاد المسافة األفقية عندما تصل العربة إلى األرض؟

العربيّةُ(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، وإلى تحديد المفردات الجديدة، وإلى البحث عن معانيها  ■ النّشاط الثّالث )اللّغةُ 
ثم  جديد،  عنوان  النص، وصياغة  من  الرئيسة  الفكرة  استخالص  إلى  ووجههم  البادلت،  إلى  بالرجوع  أو  الحديثة،  المعاجم  أحد  في 
إقناع  في  النص  نجاح  مدى  في  بالمناقشة  ناقدة؛  قراءة  النص  قراءة  على  ثم شجعهم  الرئيسة،  والفكرة  العنوان  بين  بالعالقة  ذكرهم 
القارئ بضرورة الترويح عن نفسه، مع ذكر األدلة التي تدعم آراءهم، وذكرهم بالفرق بين الحقيقة والخيال، وبمفهوم الصورة الفنية، 
ْعهم إلى التحدث عن طرائقهم  وعناصرها، ووجههم إلى كتابة فقرة، وتبادل تقويمها في ما بينهم ضمن معايير الكتابة وشروطها، ثمَّ شجِّ

في الترويح عن أنفسهم، وفق معايير التحدث. تابع إنجازاتهم مقدًما التغذية الراجعة المناسبة.

التاريخ:الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالّرياضّياتالفيزياء

نتاجات التعّلم:

الفيزياء: يتعرف عالقات الشغل والطاقة الميكانيكية، ومبدأ حفظها في تطبيقات تكنولوجية، مطبقًا قانون الشغل في حل مسائل حياتية.
الّرياضيّات: يحل معادلة تربيعية مرتبطة بمسألة حياتية بطرائق مختلفة.

ا قراءة معبرة وناقدة، مبينًا مواطن الجمال فيه، وموظفًا في تحدثه وكتابته ما اكتسبه من مفردات وصور جمالية )فنية(. اللّغة العربيّة: يقرأ نّصً
ا باللغة اإلنجليزية قراءة صامتة مستخدًما المعلومات لكتابة فقرة عن أحد التطبيقات الفيزيائية. اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ نّصً

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
الفيزياء: مفهوم كل من الطاقة، وطاقة الوضع، وطاقة الحركة، وتحوالت الطاقة، والجاذبية.	 
الّرياضيّات: االقتران التربيعي، وتمثيل االقتران التربيعي بيانيًّا، وتحليل العبارات التربيعية.	 
اللّغة العربيّة: القراءة الصامتة، واالستيعاب القرائي، واستخدام المعاجم الحديثة، ورد الكلمات إلى جذورها، وتمييز الحقيقة من الخيال، 	 

وكتابة فقرة، والتحدث من 3-4 دقائق.
 	.)but, and…etc.( اللّغة اإلنجليزيّة: استخدام أدوات الربط لتكوين جمل مركبة
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الفكرة الرئيسة؟ ما  الكلمات؟ ما  المفردات الجديدة في النص؟ كيف نتعرف جذور  التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما 
عالقتها بعنوان النص؟ ما الشروط والمعايير التي ستلتزمونها لتوسيع فقرة؟ كيف ستقيمون ما كتبتم؟ ما أوجه األنشطة الترويحية؟ ما 

المعايير التي ستلتزمونها في التحدث؟ كيف ستقومون تحدثكم؟
النّشاط الّرابع )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، واالستدالل على معاني المفردات الجديدة من السياق.  ■

شجعهم على تبادل المعلومات الواردة في النص مع أقرانهم، وربطها بدرس الفيزياء. اطلب إليهم العمل أزواًجا للتفكير في تطبيقات 
جديدة، والتحدث عنها باللغة اإلنجليزية، مستخدمين المفردات التي تعلموها. ومن ثم كتابة فقرة مستعينين حول التطبيق الذي تم اختياره.
التحقق من الفهم: اسألهم عن معاني الكلمات، وربطها بمرادفاتها باللغة العربية، اسأل الطلبة: كيف نظم الكاتب النص؟ هل ما ورد في 

النص يعد حقائق أم أراء؟ ما الدليل على ذلك؟

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.
ِه الطلبة إلى المعطيات التي . 1 معلّمو الفيزياء: تابع الطلبة في أثناء ملء الجدول مع تنبيههم إلى ضرورة تصويب الخطأ إن وجد، َوجِّ

يحتاجونها لحساب الشغل الالزم لحركة العربة، ثم ناقشهم في تفسيراتهم حول ضرورة أن يكون الشغل المبذول أكبر من الشغل 
الناتج الذي حسب سابقًا. ناقش الطلبة في سبب اختيارهم تصاميم معينة دون غيرها لمسار القطار األفعواني، ووجهم في أثناء تقويمهم 

تصاميم بعضهم وفق المعايير المطروحة في النشاط، احرص على إجابة أسئلتهم، وقدم التغذية الراجعة المناسبة لهم.
معلّمو الّرياضيّات: قسم الطلبة مجموعات بناًء على طرائق حلهم المعادلة التربيعية، بحيث تحتوي كل مجموعة طرائق منوعة من . 2

الحل، وكلف الطلبة بمناقشة إجاباتهم وطرائق حلهم ضمن مجموعاتهم، وتابعهم في أثناء ذلك، وقدم التغذية الراجعة المناسبة. ثم أجِر 
نقاًشا جماعيًّا لتأمل طرائق الحل المختلفة، واسألهم: أيها وجدتها أسهل، وأيها أصعب، ولماذا؟

ْههُم إلى . 3 م لهم التوجيهات، والدعم، والتغذية الراجعة ما أمكن، ووجِّ معلّمو اللّغة العربيّة: تابِع الطلبة في أثناء تنفيذهم المهمات، وقَدِّ
اعتماد معايير لتقويم أعمالهم في ما بينهم، ضمن إستراتيجية تقويم األقران، وإلى االنتفاع بتوجيهات األهل ومالحظاتهم، وما يقدمونه 

من تغذية راجعة.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع الطلبة في أثناء استخراجهم معاني المفردات الجديدة وربطها بمرادفاتها في اللغة العربية. وّجه الطلبة . 4

إلى مشاركة أحد أفراد أسرهم المعلومات التي حصلوا عليها في مبدأ عمل األرجوحة باللغة اإلنجليزية. اطلب تبادل الفقرات التي 
كتبوها مع زمالئهم، وتبادل التغذية الراجعة بينهم ومن ثم إرسالها لك لتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة على ما قدموه.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

الفيزياء: يخلط كثير من الطلبة مفهوم القدرة بالشغل، ويمكن تجاوز ذلك بمراجعة المعلم والطلبة المفهومين، وتوجيههم إلى مصادر . 1
المعرفة المناسبة التي تساعدهم على التمييز بينها.

الّرياضيّات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تفسير المسألة الحياتية، وفي استخدام المعطيات فيها بالصورة المناسبة. وقد يخطئ . 2
بعضهم في حل المعادلة التربيعية؛ لوجود معامل س٢ فيها. تحتاج إلى التأكد من المعرفة السابقة لدى الطلبة، مثل تحليل العبارات 

التربيعية بأنواعها. كذلك تدريب الطلبة على حل المسائل الحياتية باستمرار.
الكاتب، . 3 اللّغة العربيّة: قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في قراءة النص قراءة ناقدة، لذا؛ نمذج أمامهم؛ إليضاح كيفية بيان رأي 

ومدى انسجامه مع موضوع النص، ومدى نجاحه في توظيف الصور الفنية لخدمة أفكاره، مع ضرورة تقديم األدلة التي تدعم وجهة 
نظرهم، أو نقدهم الهادف.

اللّغة اإلنجليزيّة: يجد بعض الطلبة صعوبة في استخدام عالمة الترقيم مثل الفاصلة في الجمل المركبة، مثال:. 4
• I like to go to basketball games, and go to restaurants. ✓
• I like to go to basketball games and go to restaurants.  ×

ذكرهم أن عليهم عند ربط جملتين بأدوات ربط مثل: )and(، استخدام فاصلة، أو فاصلة منقوطة، أو إنهاء الجملة األولى بنقطة، 
وتبدأ الجملة الثانية بحرف كبير. ال تستخدم فاصلة عندما ال يمكن تقسيم الجملتين المرتبطتين إلى جملتين منفصلتين. قدم لهم عدًدا 

من الجمل ليمارسوا استخدام الجمل المركبة بشكل سليم.
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