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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
ْعمُة الُكبرى نشاط )10(: الجهاُز العصبيُّ هِذِه النِّ

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 الحياتيّة، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )العلوم الحياتيّة(: وّجه الطّلبة إلى استذكار مفهوم الجهاز العصبّي وأجزائه، وذّكرهم بمفهوم الخليّة العصبيّة والّسيّال  ■
الجهاز  الّرسالة من  ليمثّل كيفيّة وصول  النشاط؛  المذكور في  المثال  لهم  الّدماغ وإليه. اشرح  الّرسائل من  نقل  العصبّي، ودوره في 
العصبّي المركزّي، وبالتّحديد الّدماغ، إلى الجهاز الطّرفّي، واستمع لنتائج نشاطهم، واستنتاجاتهم حول الّسيّال العصبّي، وقّدم لهم التّغذية 
الّراجعة حول عملهم، وّجههم إلى إرسال رسائل حول أهّم أمراض الجهاز العصبّي، والوقاية منها، واستخدام المصادر على البادلت، 

والمعلومات في الكتاب المدرسّي. ووّجههم إلى تنفيذ نشاط قبّعة الّدماغ، وأجب عن استفساراتهم حول كيفيّة تنفيذه.
التحقق من الفهم: تأكد من فهم الطّلبة أجزاء الجهاز العصبّي، ومكّوناته، ووظائفه عن طريق استقبال إجاباتهم، ووّضح لهم الهدف من نشاط 
رسائل الثّقافة العلميّة حول الجهاز العصبّي: أهميّته ومكّوناته والمحافظة عليه، الّتي تعّزز فهم األشخاص في المحيط والمجتمع بشكل عاّم. 
استمع للّرسائل الّتي أعّدوها، ومالحظاتهم حول إيصال الّرسالة بالتّسلسل إلى الّشخص المقصود عبر الّسلسلة الّتي حّددها كّل منهم على 
مخطّط الجهاز العصبّي، وتأّكد من دقّة المحتوى، ومن استيعابهم مفهوم الّسيّال العصبّي، وضرورة عدم انقطاع الّرسالة في أّي من المواقع.

النّشاط الثّاني )اللّغةُ العربيّةُ(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة صامتة فاهمة، وتنفيذ المهّمات المطلوبة، وتابع تنفيذهم المهّمات،  ■
وقّدم لهم التّغذية الّراجعة المناسبة الفوريّة. وّجههم إلى استذكار االسم المقصور من الكتاب المدرسّي، ويّسر لهم الوصول إلى مصادر 
المعرفة الّتي يحتاجونها في كتابة الّرسالة، ووّضح لهم المقصود باالقتباس واالستشهاد، ومثّل عليهما. استذكر معهم معايير الكتابة، 

وكلّفهم تبادل التقويم والتّغذية الّراجعة أزواًجا، وفق المعايير المحّددة.
التحقق من الفهم: اطرح على الطّلبة األسئلة اآلتية: في أّي مجال نضع النّّص القرائّي؟ ماذا نعني بالمغزى؟ تضّمنت الفقرة الثانية عدًدا 
من النصائح، لّخصها. ماذا يعني االسم المقصور؟ ما أشكال األلف المقصورة؟ هل لتنوين الحرف الّذي قبل األلف عالقة باإلعراب؟ 

ماذا نعني باالقتباس واالستشهاد؟ مثّل على كّل منهما؟ ما المعايير التي ستلتزمونها في كتابة الّرسالة؟
النّشاط الثّالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة الّسؤال المفتاحّي أّواًل لتهيئتهم، ثمَّ اطلب إليهم أن يقرؤوا المقالة جيًّدا محاولين  ■

إيجاد معاني المفردات الجديدة من النّّص. قّدم لهم المساعدة الاّلزمة في توضيح األسئلة والمهّمة اإلضافيّة.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية عليهم: ما موضوع المقالة؟ هل تعاني خوفًا شديًدا أو فوبيا من شيء ما؟ ما هذا الّشيء؟ صف ما 

يحدث للجهاز العصبّي عندما يمّر الّشخص بمثل هذه التّجربة؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالعلوم الحياتّية

نتاجات التعّلم:

العلوم الحياتيّة: يستكشف تركيب جهاز الّضبط العصبّي ووظائفه.
اللّغة العربيّة: - يكتب رسالة مراعيًا القواعد اإلمالئيّة المتعلّمة، موظّفًا االقتباسات واالستشهادات.

- يميِّز االسَم المقصوَر في جمٍل مكتوبٍة.
اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ مقالة باللّغة اإلنجليزيّة، ُمجيبًا عن أسئلة االستيعاب الّتي تليها.

الّرياضيّات: - يتعرف حاالت تشابه المثلثات.
- يطبّق تشابه المثلّثات في حّل مسائل.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم الحياتيّة: الجهاز العصبّي، والّدماغ، وأجزاء الّدماغ، والّسيّال العصبّي، والخليّة العصبيّة.	 
اللّغة العربيّة: القراءة االستيعابيّة، وتفسير المعنى وفق السياق، واأللف المقصورة، واالقتباس، واالستشهاد.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: مهارة كتابة الّرسالة غير الّرسمية واالستخدام الّصحيح ألدوات التّرقيم.	 
الّرياضيّات: التّشابه، والنّسبة والتّناسب، وحّل المقدار الجبرّي.	 
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النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: وّجه الطّلبة الى قراءة فروع النّشاط بتمّعن، راجع معهم تعريف تشابه المثلّثات، والعناصر الكافية لتحديد  ■
التّشابه، واطلب إليهم اإلجابة عن األسئلة، اطلب إليهم حّل المسألة المفتوحة، وتبرير إجاباتهم.

التحقق من الفهم: اطرح الّسؤال اآلتي على الطّلبة:
جد قيمة س في الّشكل اآلتي:

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.
معلّمو العلوم الحياتيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات المطلوبة، وقّدم لهم الّدعم حول ما يجدونه صعبًا، وبخاّصة في ما يتعلّق بالّرسائل . 1

والّسيّاالت العصبيّة، وّضح لهم مثال وخز اإلبرة إلصبع اإلبهام، وكيف تصل الّرسالة إلى الّدماغ؛ ليتّخذ أمًرا باالبتعاد، اسألهم أسئلة 
محفّزة إلى التّفكير: ماذا لو حصل خلل في المسار والّسيّاالت العصبيّة؟ حفّزهم إلى إنجاز المهّمة الخاّصة بقبّعة الّدماغ عن طريق 
رسم الّدماغ على الورق، وصنع القبّعة بطريقة إبداعيّة من مواّد متوافرة لديهم، وتابع األمثلة الّتي طرحوها حول األجزاء، مثل: 
المخيخ، وموقعه، ووظيفته، ونتائج تعّرض الشخص لحادث أو مرض يؤدي إلى تلف هذا الجزء، ثّم قّدم لهم التّغذية الّراجعة حول 

إنجازاتهم في جميع المهّمات المطلوبة في النشاط.
معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات، وقّدم الّدعم بتوضيح ما يرونه صعبًا أو غامًضا، مع ذكر األمثلة، واطرح األسئلة . 2

المحفّزة إلى التّفكير، ونمذج أمامهم جزًءا من المهّمة إن تعثّروا في تنفيذها. شاركهم النّقاش، وقّدم التّغذية الّراجعة الالزمة الفوريّة 
لهم، ووّجههم إلى االنتفاع بتقويم زمالئهم وأسرهم، وال تنس أن تعّززهم، وتثني على إجاباتهم المتميّزة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهّمات، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة الاّلزمة حول إجاباتهم. ذّكرهم بعناصر كتابة الّرسالة.. 3
الاّلزمة، استمع . 4 الّراجعة  الّدعم والمساندة عند الحاجة، والتّغذية  بالحّل، وقّدم لهم  أثناء قيامهم  الطّلبة في  تابع  الّرياضيّات:  معلّمو 

لتبريراتهم، وناقشهم في إجاباتهم.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم الحياتيّة: قد يجد الطّلبة صعوبة في تمييز أجزاء الجهاز العصبّي وعالقتها بأجهزة الجسم المختلفة؛ لذا استخدم المصادر على . 1

البادلت في توضيحها. وقد يواجهون صعوبة في كتابة رسائل من الثقافة العلميّة حول الجهاز العصبّي؛ لذا وّضح لهم بمثال، واطلب 
إليهم عمل أمثلة على نمطها باستخدام ما تعلّموه في درس الجهاز العصبّي، والبحث عن بعض األمراض المتعلّقة بالجهاز العصبّي 
بصورة مبّسطة، واطلب إليهم مناقشة هذه الّرسائل مع أفراد أسرهم وزمالئهم. في نشاط الّدماغ قد يواجه الطّلبة صعوبة في صنع 
القبّعة، وكتابة المكّونات على أجزاء الّدماغ؛ لذا زّودهم بصور توضيحيّة تمثّل التّركيب والوظائف، وتوضيح مثال على استخدامها، 

مثل لعبة "ما هو؟" و"ماذا لو؟" عن طريق األسئلة المحفّزة والموّضحة للنّشاط.
اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في تنفيذ المهّمات المرتبطة باالسم المقصور؛ لذا وّجههم إلى استذكار الموضوع من الكتاب . 2

في كتابة الّرسالة وفق  المدرسّي، وقّدم لهم ورقة عمل حول االسم المقصور إن اقتضت الحاجة ذلك. قد يواجه بعض الطلبة مشكلةً 
المعايير المحّددة؛ لذا أجر نقاًشا مع الطّلبة لتوضيح المعايير، مع التّمثيل على االقتباس واالستشهاد، وعرض نموذج لرسالة بين صديقين.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في قراءة الكلمات الجديدة؛ لذا وّجههم إلى العودة إلى البادلت؛ لالستماع للتّسجيل الّصوتّي.. 3
الّرياضيّات: ● قد يخطئ بعض الطّلبة في التّمييز بين مفهومي التّطابق والتّشابه؛ لذا وّجههم إلى أّن:. 4

- تطابق المثلّثات: أن يكون المثلّثان لهما قياسات الّزوايا نفسه، وأطوال األضالع نفسها.
- تشابه المثلّثات: أن يكون المثلّثان لهما قياسات الّزوايا نفسها، لكّن أطوال األضالع متناسبة.

● قد يخطئ بعض الطّلبة في تحديد العناصر الكافية في مثلّثين لتحديد تشابههما من عدمه؛ لذا ذّكرهم بحاالت التّشابه لمثلّثين، وهي:
- يتشابه مثلّثان إذا تناسبت أطوال األضالع المتناظرة فيهما )ضلع، وضلع، وضلع(.

- يتشابه مثلّثان إذا تساوت زاويتان من المثلّث األّول مع زاويتين في المثلّث الثّاني )زوايا(.
- يتشابه مثلّثان إذا تساوى قياس زاوية من مثلّث مع قياس زاوية من مثلّث آخر، وتناسبت أطوال الّضلعين اللّذين 

يحتويان هذه الّزاوية )ضلع، وزاوية، وضلع(.
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