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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )12(: مهارات القرن الحادي والعشرين

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(: ناقش الطّلبة في مهارات القرن الحادي والعشرين الّتي وردت في نشاط اللّغة العربيّة، وتحّديات القرن الّتي  ■
بعض  يتضّمن  الّذي  الجدول  في  التأّمل  إلى  الطّلبة  وّجه  الكوكب.  وحماية  الّصناعة  في  المهارات، وخصوًصا  هذه  استخدام  تستلزم 
المرتبطة  المشكالت  في  والتّفكير  الّصناعة،  هذه  عن  البحث  طريق  عن  الجدول  وتعبئة  والقواعد،  بالحموض  الخاّصة  الّصناعات 
بها، وابتكار حلول معقولة ومنطقيّة، وّجههم أيًضا إلى مراجعة مفهوم المطر الحمضّي، وأسبابه، والمشكالت الّتي تنجم عنه، وتتبّع 
مقترحاتهم حول الجدول الخاّص بدرجات الحموضة المالئمة لحياة بعض الكائنات، واستمع ألفكارهم ومناقشاتهم حولها، وناقشهم في 

ما توّصلوا إليه.
والمشكالت  واستخداماتها،  المصنّعة،  للمرّكبات  الكيميائيّة  الّصيغ  وتمييزهم  الجدول،  في  الطّلبة  إجابات  من  تأّكد  الفهم:  من  التحقق 
المترتّبة على سوء استخدامها، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة حولها، وحول نشاط الكائنات المائيّة، وأثر الحموضة فيها، وتأّكد من فهمهم 

نشاط تقّمص األدوار، والعروض التّمثيليّة، ساعدهم على تنظيم النّشاط، وإدارته باستخدام الوسائل الممكنة.
الّتي  ■ اآلليات  وفق  الّرئيسة  األفكار  استخالصهم  وتابع  قراءة صامتة،  النّّص  قراءة  إلى  الطّلبة  وّجه  العربيّةُ(:  )اللّغةُ  الثّاني  النّشاط 

تعلّموها سابقًا، ونمذج أمامهم في نشاط توضيح جمال التّعبير، وتطّرق إلى مواطن الّصور الفنّيّة وعناصرها، والمقصود بكّل عبارة من 
ًما الّدعم إن لزم األمر. وّجههم إلى استذكار االسم الممدود من الكتاب المدرسّي قبل  العبارات المحّددة. تابع تنفيذهم المهّمة الثّانية؛ ُمقدِّ
البدء بتنفيذ المهّمات األخيرة، وتابع حلّهم، ووّجههم إلى العمل أزواًجا لتبادل التّقويم والتّغذية الّراجعة، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة الاّلزمة.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: كيف نتعّرف الفكرة الّرئيسة للفقرة؟ ما الجميل في هذه العبارة؟ هل تتضّمن صورة 
فنّيّة؟ ما عناصرها؟ ماذا نعني باالسم الممدود، مع التمثيل عليه في جملة مفيدة؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالكيمياء

نتاجات التعّلم:

الكيمياء: - يبحث في أثر بعض الّصناعات الكيميائيّة المرتبطة بالحموض والقواعد في البيئة.
- يقّدر أهميّة الحموض والقواعد في حياتنا.

- يقّدر أهميّة المحافظة على البيئة من التّلّوث.
فًا األسماء الممدودة والمقصورة والمنقوصة، وُمنشئًا جماًل على كّل منها،  اللّغة العربيّة: يقرأ النّّص قراءة ناقدة، ُمبيِّنًا مواطن الجمال، وُمتعرِّ

بًا األخطاء اللّغويّة، مع اإلعراب. وُمصوِّ
اللّغة اإلنجليزيّة: يكتب باللّغة اإلنجليزيّة قّصة حياة شخص مشهور.

الّرياضيّات: - يستقري حاالت تطابق المثلّثات.
- يحّل مسائَل على تطابِق المثلَّثاِت.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
الكيمياء: الحمض، والقاعدة، والّصناعات الكيميائيّة، والتّلّوث، والمطر الحمضّي.	 
اللّغة العربيّة: القراءة الّصامتة االستيعابيّة، والّصور الفنيّة، واالسم الممدود والمقصور والمنقوص.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: استخدام صيغ األفعال الّصحيحة، وتمييز األفعال الماضية.	 
الّرياضيّات: تطابق األشكال الهندسيّة، وتشابه المثلّثات.	 
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النّشاط الثّالث )اللغة اإلنجليزية(: اطلب إلى الطّلبة قراءة الّسؤال المفتاحّي، وربطه بعنوان النّشاط. اطرح عليهم الّسؤال اآلتي: ماذا  ■
تتوقّعون موضوع النّشاط؟ لماذا؟ وّجههم إلى قراءة النّص جيًّدا ليتمّكنوا من التّفكير بأمثلة مبتكرة للمهّمة األولى.

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: لماذا ذكرت مهارة االتّصال في النّشاط؟ ما سبب تسمية النّشاط هذا االسم؟ كيف أسهم 
ليوناردو دي كابريو في المحافظة على البيئة؟

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: وّجه الطّلبة إلى قراءة فروع النّشاط بتمّعن، راجع معهم تعريف تطابق المثلّثات، وحاالت تطابق المثلّثات،  ■
واطلب إليهم إجابة األسئلة، واطلب إليهم حّل المسألة المفتوحة، وتبرير إجاباتهم.

التحقق من الفهم: اطرح الّسؤال اآلتي على الطّلبة:
Δ  أ ب جـ  متساوي الساقين )أ ب = أ جـ(

˃  أ ب جـ = ٥٠ ْ
د ب = جـ هـ

بّرر أن المثلث  أ ب د  يطابق المثلث  أ جـ ب

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 الكيمياء: تابع إنجاز الطّلبة المهّمات المطلوبة، وقدم لهم التّغذية الّراجعة، والتّعزيز الستكمال المهّمات، واستمع لعروضهم . 1

وتقّمصهم أدوار اإلنسان، والنّبات، والتّربة، واألسماك واآلثار، وتأثّرها بالمطر الحمضّي، واستمع لمقترحاتهم في إيجاد الحلول 
المناسبة لهذه المشكالت.

معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات، وقّدم الّدعم بتوضيح ما يرونه صعبًا أو غامًضا، مع ذكر األمثلة، اطرح األسئلة . 2
المحفّزة إلى 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، وتمتدح إجاباتهم المتميّزة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اطلب إلى الطّلبة مشاركة زمالئهم في أفكار المهّمة األولى، وناقشهم في اإلجابات. قّدم لهم التّغذية الّراجعة . 3
لكتاباتهم في المهّمة الثّانية.

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

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
يستدعي مراجعتهم في هذه . 1 ما  الحمضّي،  المطر  الطّبيعّي من  المطر  يميزون  بالقواعد، وال  الحموض  الطّلبة  يخلط  قد  الكيمياء: 

المفاهيم بالّسؤال، والمناقشة، والّرجوع إلى المصادر مثل الكتاب، وقد يواجه الطّلبة صعوبة في اقتراح الحلول للمشكالت النّاجمة 
عن تداول الحموض والقواعد والنّفايات النّاتجة من المصانع؛ لذا وّجههم إلى التّفكير بحلول، مثل إعادة التّدوير، واالبتعاد عن طرح 
النّفايات في الّصرف الّصّحّي والمياه الجارية، ووّجههم إلى الّرجوع إلى المراجع لتعّرف كيفيّة التّخلّص من هذه النّفايات. وظّف 

العصف الّذهنّي، واستمطر أفكارهم وحفّزهم إلى التّفكير النّاقد، وابتكار الحلول.
اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبةً في استخالص األفكار الّرئيسة؛ لذا ذّكرهم باآلليّات الّتي تعلّموها سابقًا مع النّمذجة عليها. . 2

وقد يجد بعضهم صعوبة في توضيح موطن الجمال في العبارة؛ لذا نمذج أمامهم بتوضيحها في إحدى العبارات، ُمبيِّنًا ما تتضّمنه 
العبارات من عناصر لون أو صوت أو حركة، أو دالالت. وقد يواجه بعضهم صعوبة في المهّمات المرتبطة باالسم الممدود؛ فوّجههم 
إلى استذكار الموضوع من الكتاب، والعمل أزواًجا؛ لتبادل الخبرات والتّقويم والتّغذية الّراجعة، ومن الممكن أن تقّدم لهم ورقة عمل 

تشمل االسم المقصور والمنقوص والممدود؛ لضمان تمييزهم بينها.
بشخص . 3 المتعلّقة  الفقرة  ليكتبوا  المساعدة؛  األسئلة  إلى  الّرجوع  إلى  وّجههم  الكتابة،  في  ّصعوبة  بعض  يجد  قد  اإلنجليزيّة:  اللّغة 

مشهور.
الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطّلبة في تحديد المثلّثات المتطابقة؛ لذا ذّكرهم بأن المثلثات المتطابقة تكون أضالعها المتناظرة متطابقة، . 4

وزواياها المتناظرة متطابقة، ونبّههم إلى ضرورة تحديد األضالع المتناظرة، والّزوايا المتناظرة في المثلثات لتحديد التّطابق.
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