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دليل المعّلم

: التاسع الصفُّ
نشاط )11(:  فصول وأّيام حول العالم

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 الطّلبة إلى مراجعة مفاهيم الّسنة الّشمسيّة، وحركتي األرض حول نفسها وحول الّشمس. وّجههم أيًضا  ■
إلى تحضير التّجهيزات الّلزمة للنّشاط، وعمل نموذج دوران األرض حول الّشمس، وتجهيز نموذج الكرة األرضيّة باالستعانة بالّشكل؛ بحيث 
يمثّلوا محور األرض الوهمّي بعود شواء خشبّي، أو قلم؛ بحيث يكون مائًل، والّشمس بمصباح، والمدار)الفلك( بالّرسم بشكل بيضوّي كما الّشكل، 
إلى  النّشاط، وحفّزهم  إنجازهم  تابع معهم  نفسها،  الّساعة، وكذلك دورانها حول  تكون عكس عقارب  الّشمس  بأّن حركة األرض حول  وذّكرهم 

تصويره، وتوضيح كيفيّة تعاقب اللّيل والنّهار والفصول األربعة.
التّحقّق من الفهم: تأّكد من أنّهم يحّركون مجسم األرض في أثناء دورانها حول الّشمس دورانًا مائًل، ووّجههم إلى االنتباه إلى تحديد القطبين الّشمالّي 
والجنوبّي، ومداري الجدي والّسرطان على النّموذج؛ بحيث تظهر المناطق الّتي تغطّيها أشّعة الّشمس بشكل أكبر، واسألهم: ما المنطقة التي تغطيها 
أشعة الشمس بصورة أكبر في موقع االنقلب الصيفي؟ وّجههم إلى تتبّع الفصول األربعة في المواقع المختلفة باستخدام الّشكل المرفق، واالستعانة 
بالفيديو على البادلت. تحقّق من فهمهم دور ميل محور دوران األرض في طول النّهار أو قصره عبر طرح األمثلة، اختر بلًدا مثل فنلندا القريبة من 
ا، واطلب إليهم مقارنة نهار بلدهم في الوقت نفسه ببلد يقع  القطب الّشمالّي، ووّضح لهم بالّرسم كيف تسطع عليها الّشمس ويكون النّهار طويًل جّدً

على خطّ االستواء، مثل كينيا أو بلد في جنوب الكرة األرضية مثل أستراليا.
النّشاط الثّاني )اللّغة العربيّة(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة فاهمة، والتّشارك في مجموعات لبناء الحوار وتأديته تمثيًل. استمع لوجهات  ■

الّتي سيضيفونها، وطريقة صياغتها،  المناسبة. ناقشهم في الفكرة  الّراجعة  التّغذية  ًما  نظرهم في المواقف المحّددة، مؤّكًدا ضرورة تعليلها، ومقدِّ
ومكانها المناسب، وفي مفهوم الحقيقة، ومدى انسجام الحقائق الّتي استنتجوها مع هذا المفهوم، ووّجههم إلى تبادل الملحوظات والتّغذية الّراجعة في 

ما بينهم، وإلى استذكار االسم المنقوص من الكتاب قبل تنفيذ المهّمتين األخيرتين. 
التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: هل يصلح النّّص كما هو ألداء حوار تمثيلّي؟ كيف يمكن أن نعّدله لنحصل على حوار متكامل؟ 
هل تستطيعون إضافة فكرة ألفكار أّم منى؟ ماذا ستكتبون؟ ماذا نعني بالحقيقة؟ من يذكر حقيقةً وردت في النّّص، ما تعريف االسم المنقوص؟ متى 

تحذف الياء من آخره، ومتى تثبت؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةعلوم األرض والبيئة 

نتاجات التعّلم:

 يفّسر تعاقب اللّيل والنّهار، والفصول األربعة اعتماًدا على حركتَي األرض والّشمس.	 
يقرأ النّّص قراءةً ناقدةً ُمصِدًرا أحكاًما نقديّة على النّّص المقروء مشفوعة بالتّعليل، ُمبديًا مقدرة على توليد األفكار، ُمقيًِّما قراءته في ضوء 	 

معايير محّددة، وُمكتِسبًا طائفة من القواعد والتّطبيقات اللّغوية )االسم المنقوص( تفيده في تصويب األخطاء.
ا باللّغة اإلنجليزيّة، ُمجيبًا األسئلة االستيعابيّة.	  - يقرأ نّصً

- يكتب قّصة حياة عالِم عربّي.
- يتوّصل إلى مفهوم التّطابق.	 
- يحّل مشكلت باستخدام خصائص التّطابق.	 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
علوم األرض والبيئة: اللّيل، والنّهار، والّسنة الّشمسيّة، ودوران األرض حول نفسها وحول الّشمس، ومحور األرض، وخطّ االستواء، 	 

ومدارا الّسرطان والجدي. 
اللّغة العربيّة: القراءة الّصامتة، واألداء التّمثيلّي، والقراءة الناقدة، وتوليد فكرة، وصياغة جمل معبّرة، واالسم المنقوص.  	 
اللّغة اإلنجليزيّة: استخدام األفعال استخداًما صحيًحا. 	 
الّرياضيّات: تشابه األشكال الهندسيّة، تطابق المثلّثات.    	 
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النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطّلبة إلى النّظر إلى الّصورة، وقراءة األسئلة المفتاحيّة؛ لربط الّصورة بموضوع النّشاط. اطلب  ■
إليهم قراءة النّّص قراءة فاهمة؛ ليتمّكنوا من إجابة أسئلة النّّص. 

التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما أنواع التّقويم؟ هل يوجد اختلف في ما بينهما؟ ما التقويم الذي نستخدمه في 
األردّن؟ 

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: وّجه الطّلبة الى قراءة فروع النّشاط بتمّعن، راجع معهم تعريف تطابق األشكال الهندسيّة، وخصائص  ■
التّطابق الهندسّي، واطلب إليهم إجابة األسئلة، واطلب إليهم حّل المسألة المفتوحة، وتبرير إجاباتهم. 

التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:
أ( أيمكن أن يتطابق مربّع ومعين؟ بّرر إجابتك. 

ب( مربّعان لهما المساحة نفسها، هل هما متطابقان؟ بّرر إجابتك.
جـ( ارسم مستطيلين متكافئين وغير متطابقين.

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.
ظواهر  حدوث  وتفسيرهم  يرسلونها،  الّتي  أنشطتهم  عبر صور  المطلوبة  المهّمات  الطّلبة  تنفيذ  تابع  والبيئة:  األرض  علوم  معلّمو   .1  
االعتدالين الخريفّي الّربيعّي، واالنقلبين الصيفّي والّشتوّي، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة حول ذلك. وّجههم إلى اختيار مواقع مختلفة لألصدقاء 
حول العالم، وتوضيح الفصل لديهم هل هو ربيع، أم شتاء، أم صيف، أم خريف، وهل الوقت لديهم ليل أم نهار بالتزامن مع وقتهم. واطلب 
إليهم مقارنة طول النّهار واللّيل في األردّن بتلك البلدان المختلفة، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة، ووّجههم إلى عرض نتائجهم على زملئهم كما 

هو مطلوب في النّشاط، وتبادل خبراتهم في ما بينهم.

2. معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات، وقّدم الّدعم بتوضيح ما يرونه صعبًا أو غامًضا، مع ذكر األمثلة، واطرح األسئلة 
المحفّزة إلى التّفكير، ونمذج أمامهم بجزء من المهّمة إن تعثّروا في تنفيذها. شاركهم في النّقاش، وقّدم التّغذية الّراجعة الّلزمة الفوريّة 

لهم، ووّجههم إلى االنتفاع بتقويم زملئهم وأسرهم، وما يقّدمونه من تغذية راجعة، وال تنس أن تعّزز إجاباتهم المتميّزة. 

3. معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: شارك الطّلبة في النّقاش حول إجابات األسئلة المفتاحيّة، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة الّلزمة إلجاباتهم على 
النّّص. اطلب إليهم مشاركة زملئهم في قراءة المهّمة الكتابيّة.

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

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
1. علوم األرض والبيئة: قد يخلط بعض الطّلبة تعاقب الفصول األربعة بتعاقب اللّيل والنّهار، واختلف طول النّهار بطول اللّيل في أيّام 
الّسنة، استعن بالّرسم لتوضيح دوران األرض حول الّشمس وحول محورها في الوقت نفسه، والّسؤال حول الظّاهرة المتعلّقة بالّرسم، 
وبيّن لهم كيف تكون الّشمس عموديّة على خطّ االستواء عند االنقلب الصيفي ويكون النهار أطول ما يمكن في نصف الكرة الشمالي، أما 

في االنقلب الشتوي، فإن النهار يكون أقصر ما يمكن، ويكون عكس ذلك تماًما في نصف الكرة الجنوبي.

2. اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في تحويل بعض أحداث النّّص إلى حوار؛ لذا نمذج أمامهم، وافتح المجال أمام الطّلبة 
المتميّزين بالنمذجة. وقد يجد بعض الطّلبة حرًجا في إبداء آرائهم؛ لذا حفّزهم إلى المشاركة. واستدرجهم باألسئلة المجّزأة ذات اإلجابات 
النّّص؛ لذا ناقشهم في مفهوم الحقيقة، ومثّل عليها، وقّسمهم أزواًجا  القصيرة. قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في استخراج حقيقتين من 
االسم  استذكار موضوع  إلى  ْههم  فوجِّ األخطاء وتصويبها؛  تحديد  في  الطّلبة صعوبة  بعض  واجهت  وإذا  العمل.  في  التّشارك  لضمان 

المنقوص من كتبهم، وقّدم لهم ورقة عمل إن لزم األمر. 

3. اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في أداء المهّمة الكتابيّة؛ لذا اطلب إليهم الّرجوع إلى البادلت؛ لقراءة مثال على سيرة حياة عالم.
4. الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطّلبة في تحديد األشكال المتطابقة، ذّكرهم بأن األشكال الهندسيّة المتطابقة تكون أضلعها المتناظرة متطابقة، 

وزواياها المتناظرة متطابقة، ونبّههم إلى ضرورة تحديد األضلع المتناظرة، والّزوايا المتناظرة في األشكال الهندسيّة لتحديد التّطابق.
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