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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )2(: وميض ودوّي

تعريف النشاط:
ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أّن هذا النشاط مرتبط  بأربعة مباحث هي: العلوم، واللغة اإلنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(: وّضح للطلبة أنهم سيتعرفون كيفية حدوث البرق باالستعانة بمخططات  ■

توضيحية تبين مجموعة من السحب المشحونة بشحنات موجبة وسالبة. بيّن لهم أن الشحنات الكهربائية

السالبة تصل إلى األرض وهذا ما يعرف بالصاعقة، ويمكن تفادي األضرار الناتجة عنها بمانعة الصواعق.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما الذي يحدث بين السحابتين أو داخل السحابة ويؤدي إلى حدوث  البرق؟

 قسم الطلبة مجموعات ثنائية لتطبيق إستراتيجية )فكر- شارك – ناقش(؛ لإلجابة عن السؤال المطروح، واطلب إليهم مشاركة أفكارهم بعد ذلك.

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: وجه الطلبة إلى أنهم سيتعرفون إلى كلمات جديدة في النشاط. شجعهم على إضافة الكلمات الجديدة  ■
إلى قاموسهم الخاص، وشجعهم على كتابة رسالة إلى صديق يخشى البرق والرعد لتهدئته. أخبر الطلبة أنهم يجب أن يقدموا نصائح 

فعالة إلقناع أصدقائهم.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما هي األفكار التي قد تراود األشخاص الذين يخافون من العواصف الرعدية؟ توقّع بعًضا من تلك األفكار  
واكتبها، ثم فّكر في حل لكل منها. 

النشاط الثالث )اللغة العربية(:  يخاف بعض الناس في أثناء حدوث العواصف الرعدية، لذا؛ وّجه الطلبة إلى التفكير في كتابة رسالة  ■
تتضمن كيفية تهدئة شخص يخاف من العاصفة الرعدية، ومشاركته معلوماتهم ومشاعرهم.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما العبارات التي ُوّجهت للصديق لطمأنته؟ لماذا تعد ظاهرة البرق والرعد ظاهرة طبيعية؟ كيف نحمي أنفسنا منها؟

 النشاط الرابع )الرياضيات(: اطلب إلى الطلبة تخيّل أنهم كانوا في فناء البيت الخلفي قبل شهر، وكانوا محاطين بأنواع األشجار كلها.  ■
أصبح الطقس بارًدا وتراكمت الغيوم، ووصلت عاصفة رعدية. ضرب البرق شجرة التفاح وألحق تلفًا فيها حيث فقدت 3 سم يوميًّا من 
ارتفاعها مدة تسعة أيام حتى أصبح ارتفاعها 175 سم، ويتعين على الطلبة إيجاد ارتفاعها األصلي قبل أن يضربها البرق، بينما نجت 

شجرة المشمش من البرق لكنها تأثرت بغزارة األمطار، حيث كان ارتفاعها األصلي 240 سم، وفقدت 50 سم من

التاريخ:الرياضياتاللغة العربيةاللغة اإلنجليزيةالعلوم

نتاجات التعلم:

يفسر كيفيّة حدوث البرق وكيف تحمي مانعة الصواعق المباني. العلوم:  

اللغة اإلنجليزية: يضيف كلمات إلى القاموس ويستعمل لغة بسيطة في كتابة رسالة.

اللغة العربية: يكتب ُجمًل وفقرات كتابة سليمة تتضمن كلمات فيها التاء المربوطة والمبسوطة والهاء في آخر الكلمة. 

الرياضيات: يوظف العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة في حل مسائل حياتية.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

العلوم: تعزيز فهم الكهرباء الساكنة، وربطها بالحياة العملية، وتوظيفها في فهم كيفيّة حدوث البرق.	 

اللغة اإلنجليزية: تعزيز العمل السابق المتعلق باستعمال القاموس وإعداده.	 

اللغة العربية: تصحيح األخطاء في بعض التراكيب واألساليب اللغوية المتعلمة. 	 

الرياضيات: معرفة األعداد الصحيحة وحقائق الضرب.	 
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ارتفاعها، واستمرت بفقدان بعٍض من ارتفاعها، حيث فقدت 5 سم من ارتفاعها يوميًّا على مدار األيام السبعة التالية. بعد ذلك بدأت 
شجرة المشمش تنمو مجدًدا، حيث زاد ارتفاعها بمقدار 2 سم يوميًّا مدة أسبوعين. يتعين على الطلبة معرفة ارتفاع شجرة المشمش بعد 

مرور األسابيع الثلثة.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج ما يأتي:  -6× )7-3( + 5×-9

حفز الطلبة إلى العمل مع زميل أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في الورقة. وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق المختلفة   -
التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة، وأكد إحضارهم أوراق األنشطة الخاصة بهم إلى المدرسة .

وّجه الطلبة إلى تلوين األوجه التعبيرية الموجودة في أوراقهم عند انتهائهم؛ لتعرف رأيهم في أدائهم األنشطة التعليمية .  -
وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم معلومات شائقة عّما تعلموه، أو سؤالهم عّما يودون معرفته؛ بكتابة ذلك في المربع الموجود   -

أسفل الورقة بعنوان: "أريد إخبار معلمي أو سؤاله عن".

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم. 

يمكنك تقديم الملحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء دراسة المخططات التي توّضح كيفية حدوث البرق، وتوجيه الطلبة إلى شرح الرسومات قبل . 1
توصيلها بالعبارات المناسبة لها. يتعين على المعلمين مناقشة الطلبة في إجابات األسئلة المرفقة بالنشاط.

استعمااًل . 2 الجديدة  الكلمات  استعماله  من  للتأكد  سابقًا؛  بإنشائه  الطالب  بدأ  الذي  القاموس  على  نظرة  ألق  اإلنجليزية:  اللغة  معلمو 
صحيًحا. شّجع الطلبة على توظيف هذه الكلمات الجديدة في الرسالة التي سيكتبونها.

معلمو اللغة العربية: تحقّق من المعلومات التي كتبها الطلبة ألصدقائهم، وتأكد من تضمنها كلمات فيها التاء المربوطة والمبسوطة . 3
والهاء في آخر الكلمة. يمكن أن يحدد الطلبة الجمل التي من المرجح أن تطمئن متلقي الرسالة باالعتماد على وصف ظاهرة البرق 

والرعد وطرائق الحماية من آثارها )يمكن تذكير الطلبة بضرورة استعمال األساليب اللغوية التي مرت معهم سابقًا(.

 معلمو الرياضيات: تأكد من حل المسألتين حّلً صحيًحا، وكتابة التبرير بصورة معادالت رياضية صحيحة.. 4

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: يُنظر إلى الرعد والبرق في كثير من األحيان على أنهما ظاهرتان منفصلتان، إال أنهما في الواقع تحدثان مًعا في الوقت نفسه. . 1
الرعد هو الصوت الناتج من حدوث البرق، ويعود سبب تأخر سماعنا صوت الرعد إلى أّن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، 

فيصل الضوء أواًل ثم يتبعه الصوت. 

اللغة اإلنجليزية: إذا كانت معاني الكلمات الموجودة في قاموس الطلبة غير صحيحة، فسيؤدي ذلك إلى مزيٍد من األخطاء. من المهم . 2
أن تكون معاني الكلمات صحيحة إذا استعملوا مصدًرا أو مرجًعا إضافيًّا.

اللغة العربية: قد يجد الطلبة صعوبة في كتابة رسالة تتضمن معلومات ونصائح وكلمات فيها التاء المربوطة والمبسوطة والهاء في . 3
آخر الكلمة الستعمالها، حينها يمكن مساعدتهم بطرح أسئلة يستنتجون من إجاباتها بعض المعلومات، وكذلك تزويدهم ببعض الكلمات 
القليلة التي تتضمن التاء المربوطة والمبسوطة والهاء في آخر الكلمة للستفادة منها واستعمال كلمات مشابهة لها. وقد يظن الطلبة أن 
كلمة رسالة تعني دائًما الرسالة الورقية؛ لذلك يجب تنبيههم إلى أن الرسائل قد تكون إلكترونية، مثل: الرسائل المرسلة بين األصدقاء 

على التطبيقات اإللكترونية الحديثة التي تمتاز بالرد السريع.

السؤال على ارتفاع . 4 الزمن، في حين يتركز  الحدث وقع قبل فترة من  إذ إن  الطلبة فهم تسلسل األحداث،  الرياضيات: .قد يسيء 
)عمليتا  بصورة صحيحة  الحسابية  العمليات  أولويات  تحديد  في  يجدون صعوبة  وقد  وقت الحق،  في  والتفاح  المشمش  شجرتي 

الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح(.
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