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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )8(: الحموض والقواعد في حياتنا

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: الكيمياء، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )الكيمياء(: وّجه الطّلبة إلى مراجعة مفاهيم الحمض والقاعدة والكاشف وخصائصها، ووّجههم إلى تجهيز المواّد الخاّصة  ■
الملفوف  المنظّفات، وإبعادها عن األطفال. وّضح لهم طريقة تحضير محلول  المنزل، مع الحرص في تداول  المتوافرة في  بالنّشاط 
األحمر المرّكز، ثم وّجههم إلى االستعانة بالّصورة في النّشاط؛ لتصنيف المواّد الحمضيّة والقاعديّة حسب قّوتها، وتابع معهم تجهيز 
دارة كهربائيّة، واستخدامها في اختبار موصليّة المحاليل الحمضيّة والقاعديّة، ثّم إجراء تجربة البيض، ومحلول الملفوف، وتفسير لون 
البيض الجديد، ثّم تابع معهم العروض الّتي أعّدوها حول  تجاربهم ومقترحاتهم، وتبادل التّقارير في ما بينهم، ومناقشة ما توّصلوا إليه 

حول الحموض والقواعد في المنزل.
التحقق من الفهم: تحقّق من تمييز الطّلبة بين مفهوم الحمض والقاعدة، ومفهوم الكاشف الّذي يتغيّر لونه في المحاليل الحمضيّة والقاعديّة، 
وّضح لهم بأن الملفوف األحمر هو كاشف طبيعّي، وكذلك مواّد أخرى، مثل: الّشاي، والّشمندر، والورد. تأّكد من قدرتهم على صنع 
دارة كهربائيّة بسيطة بالطريقة صحيحة، واستخدامها في الكشف عن توصيل الكهرباء، تحقّق من كتابة الطّلبة معادالت التّأيّن الكيميائيّة 

كتابة صحيحة، وساعدهم على استخدام اللّغة العلميّة الّسليمة في إعداد التّقرير وعرضه على زمالئهم.
النّشاط الثّاني )اللّغةُ العربيّةُ(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة فاهمة، وإلى تحديد الفقرة الّتي تتضّمن كّل فكرة من األفكار المحّددة.  ■

أجر بينهم نقاًشا حول أهميّة صناعة الّصابون النّابلسّي، ومدى ارتباط استمرار هذه الّصناعة في الحفاظ على كينونة الّشعب الفلسطينّي 
وهويّته. وّجههم إلى استذكار موضوع التّوابع والمفعول معه من الكتاب المدرسّي، واتّفق معهم على معايير الكتابة، واستذكر الّشكل 
بناًء على  تقويمها  مقاالتهم، وشاركهم  اقرأ  األردّن.  في  الّزيتون  القائمة على زيت  الّصناعات  نقاًشا حول  بينهم  للمقالة، وأجر  العاّم 

المعايير المتّفق عليها، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة المناسبة.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: ما الفكرة الّرئيسة لكّل من الفقرات: األولى، والثّانية، والثّالثة؟ لم تعّد صناعة الّصابون 
النّابلسّي صناعة مهّمةً للّشعب الفلسطينّي؟ ما التّوابع، مع التمثيل عليها؟ بم يسبق المفعول معه؟ متى تتعيّن الواو للمعيّة ال للعطف؟ ما 

الّشكل الفنّّي العاّم للمقالة؟ ما المعايير الّتي ستلتزمونها في كتابة المقالة؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالكيمياء

نتاجات التعّلم:

الكيمياء: - يتعّرف صفات الحموض والقواعد واستخداماتها في حياتنا.
- يجري تجارب عملية بسيطة للكشف عن الحموض والقواعد.
- يكتب معادالت تأين بعض الحموض والقواعد كتابة صحيحة.

اللّغة العربيّة: يكتب مقالة قصيرة، ُمراِعيًا القواعد اإلمالئيّة والتّطبيقات اللّغويّة المتعلّمة )المفعول معه( مع ضبط أواخر بعض المفردات.
ا باللغة اإلنجليزية ُمتنبِّئًا معاني الكلمات الجديدة، ويجيب أسئلة االستيعاب. اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ نّصً

الّرياضيّات: يحّل مسائل حياتيّة باستخدام زوايا االرتفاع واالنخفاض.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
الكيمياء: الحمض، والقاعدة، والكاشف، والدارة الكهربائيّة.	 
اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الّصامتة الفاهمة، والتّوابع، والمفعول معه، والّشكل الفنّّي للمقالة، وكتابة فقرة متكاملة.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: القراءة الصامتة الفاهمة واستخدام القاموس إن لزم األمر.	 
الّرياضيّات: مهارة استخدام اآللة الحاسبة في استخراج قيم الّزوايا والنّسب المثلّثيّة، وحّل المثلّث قائم الّزاوية.	 
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النّشاط الثّالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى النظر إلى الصورة وقراءة العنوان جيًدا ليربطوه بدرس الكيمياء. اطلب إليهم أن  ■
يكتبوا الكلمات الجديدة على ورقة خارجية في أثناء قراءتهم النص. بعد االنتهاء من القراءة وجههم إلى كتابة معاني الكلمات ومقارنتها 

بالمعاني الموجودة في المهمة.
التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما الفرق بين الحموض والقواعد؟ ما المنتجات المستخدمة في حياتنا وتحتوي حموًضا أو 

قواعد؟ من استخدم معجون األسنان قديًما؟
النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: وّجه الطّلبة إلى قراءة فروع النّشاط  بتمّعن، وراجع معهم استخدام اآللة الحاسبة الستخراج قيم الّزوايا  ■

والنّسب المثلّثيّة، اطلب إليهم إجابة األسئلة باالستعانة بالتّمثيل بالّرسم لتحديد المعطيات والمطلوب، واطلب إليهم حّل المسألة المفتوحة 
ثنائيًّا؛ بحيث يكّون أحدهم الّسؤال، ويجيب اآلخر، ثّم يتبادالن األدوار.

التحقق من الفهم: اطرح الّسؤال اآلتي على الطّلبة:

رصد الّراعي )أ( الذئب من ارتفاع 40 متًرا )جـ(، بزاوية انخفاض قياسها 15 درجة؛ ما المسافة بين 
الّذئب وأسفل الوادي )ب(؟ )أستعين بالّرسم المجاور(.

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة الّتي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.
إلى . 1 وّجههم  لديهم،  المتوافرة  غير  للمواّد  بدائل  تحضير  في  ومقترحاتهم  النّشاط،  مستلزمات  الطّلبة  تجهيز  تابع  الكيمياء:  معلّمو 

الّرجوع إلى الكتاب المدرسّي، والمصادر على البادلت؛ لمشاهدة أمثلة على تجارب مشابهة. تابع ما كتبوا من معادالت تأيّن بعض 
الحموض والقواعد في المنزل، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة التّصحيحيّة، عّزز نجاحاتهم، واستمع لمقترحاتهم حول االستخدام اآلمن 

للحموض والقواعد في المنزل.
إلى . 2 المحفّزة  أو غامًضا، واطرح األسئلة  يرونه صعبًا  ما  بتوضيح  الّدعم  المهّمات، وقّدم  الطّلبة  تنفيذ  تابع  العربيّة:  اللّغة  معلّمو 

التّفكير، ونمذج أمامهم بجزء من المهّمة إن تعثّروا في تنفيذها. شاركهم النّقاش، وقّدم التّغذية الّراجعة الاّلزمة الفوريّة لهم، ووّجههم 
إلى االنتفاع بتقويم زمالئهم وأسرهم، وما يقّدمونه من تغذية راجعة، وال تنس أن تعّززهم، وتمدحهم على إجاباتهم المتميّزة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهمات، وللتأكد من معرفة المعاني الجديدة، اطلب إليهم أن يستخدموها في جمل مفيدة. . 3
قّدم لهم التغذية الراجعة الالزمة لمهمة األسئلة االستيعابية.

معلّمو الّرياضيّات: تابع الطّلبة في أثناء حلّهم، وقّدم لهم الّدعم والمساندة عند الحاجة، والتّغذية الّراجعة الاّلزمة، استمع لتبريراتهم، . 4
وناقشهم في إجاباتهم.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
الكيمياء: قد يخلط الطّلبة الحمض وتركيبه بالقاعدة وتركيبها، وقد ال يميّزون بين بعض المواّد الّتي ال تحتوي أيونات الهيدروجين . 1

والهيدروكسيد؛ لذا استخدم المعادالت لتوضيح كيفيّة تشّكل أيون الهيدروجين عند إذابة األكاسيد الاّلفلزيّة، والهيدروكسيد عند إذابة 
األكاسيد الفلزيّة. وّجههم إلى الّرجوع إلى مصادر المعرفة، خصوًصا البادلت.

بالتّوابع والمفعول معه؛ لذا وّجههم إلى استذكار هذه . 2 اللّغة العربيّة: قد تواجه بعض الطّلبة صعوبات في حّل المهّمات المرتبطة 
الموضوعات من كتبهم المدرسيّة، ونمذج أمامهم على الحلول. قد تواجه بعضهم صعوبة في كتابة المقالة؛ لذا اعرض عليهم مقالة 
ُمبيِّنًا عناصرها وأجزاءها ومعايير الكتابة، وأجر بينهم نقاًشا حول الّصناعات المرتبطة بالّزيتون، ويّسر لهم الوصول إلى مصادر 

المعرفة.
اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تكوين جمل صحيحة لألسئلة المرافقة للنص، وجههم إلى الرجوع إلى البادلت . 3

لمزيد من األمثلة.
الّرياضيّات: - قد يخطئ بعض الطّلبة في التّفريق بين زاوية االرتفاع وزاوية. 4

االنخفاض؛ لذا استعن بالّرسم التّوضيحّي المجاوِر.
لذا  والمطلوب؛  المعطيات  تحديد  في  الطّلبة  بعض  يخطئ  قد   -

وّجههم إلى االستعانة بالتّمثيل بالّرسم.

2

الّراعي ) أ (

)ب(

40م

ْ 15

الذئب )جـ(

مستوى العين

ظر
ط الن

خ

ظر
ط الن

خ
زاوية االرتفاع

مستوى العين

زاوية االنخفاض


