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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )3(: كيف يعمل العالم؟

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: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

النشاط األول )اللغة العربية(:  دّرب الطلبة على مهارة التفكير اإلبداعّي؛ للوصول إلى حل المشكلة  ■
عن طريق عرض الموقفين في النشاط، ووّجههم إلى التفكير في حلول ناجعة للمشكلتين الواردتين. 

التحقق من الفهم: تأكد من مقدرة الطلبة على استنتاج المشكلة في الموقفين بطرح األسئلة، مثل: ما فائدة الزجاج

 المطحون في رأيك في الموقف األول؟ لماذا انفصل التيار الكهربائي في الموقف الثاني؟ تأكد من مقدرتهم 
على استعمال نموذج حل المشكالت بصورة سليمة، ومقدرتهم على مناقشة أسباب المشكلة وتقديم الحلول المنطقية البعيدة عن الخيال.

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: قّدم للطلبة مجموعة من المفردات الجديدة واطلب إليهم أن يربطوا الكلمة بالرسمة المناسبة. وّجه  ■
الطلبة إلى تمييز معاني كلمات الربط: but-and-or الستخدامها في بناء الجمل المركبة. شجع الطلبة على البحث واالستقصاء بتوظيف 

البيئة المحيطة وطلب مساعدة أحد أفراد األسرة عند تنفيذ النشاط.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة توظيف )but, or, and( في جمل  ليظهر فهمهم االختالف في المعنى في حاالت الجمل الثالث.

 النشاط الثالث )الرياضيات(: وّجه الطلبة إلى كتابة العدد على صورة ناتج ضرب أعداد أولية، وعلى صورة أسس. وذكرهم بطريقة  ■
إيجاد الجذر التربيعي للعدد. دربهم على استعمال طرائق متعددة للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة، وساعدهم على إصدار حكم حول مدى 

صحة الحل ومنطقيته.
التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة تبادل الحلول، وتقييم كل منهم حل زميله مفسًرا سبب صحة الحل أو الخطأ الذي وقع فيه زميله إن 

أخطأ.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يستعمل قدراته العقليّة المتنّوعة من: فهم، وتطبيق، وتحليل، واستنتاج، وتقويم، وتفكير ناقد، وإبداعي في حّل المشكالت. 

.)and, but, or( :اللغة اإلنجليزية: يكتب ُجماًل بسيطة وُجماًل مركبة باللغة اإلنجليزية موظّفًا

الرياضيات: يحلل العدد إلى عوامله األولية مستعماًل األسس، موظفًا التحليل في إيجاد الجذر التربيعي للعدد.

يمثل بالرموز عناصر الدارة الكهربائية البسيطة، موضًحا طريقَتَي توصيل المصابيح فيها. العلوم:  

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية: تمييز السبب من النتيجة. 	 

اللغة اإلنجليزية: اإللمام بمجموعة من المفردات السابقة وكتابة ُجمل بسيطة وجمل مركبة مكونة من فاعل وفعل.	 

الرياضيات: معرفة مفهوم العدد األولي، واألسس، وحقائق الضرب.	 

العلوم: معرفة الشحنات الكهربائية وحركتها في األسالك الموصلة ومهارة تركيب دارة كهربائية بسيطة.	 
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النشاط الرابع )العلوم(: دّرب الطلبة على التفكير العلمي لتحديد المشكلة وبناء توقعات واقعية حول أسباب هذه المشكلة. ساعد الطلبة  ■
على توضيح عمل البطارية والمفتاح الكهربائي في إضاءة المصباح، وساعدهم على إيجاد تعريف مناسب للدارة الكهربائية. وّجه الطلبة 
في أثناء تصميم الدارتين الكهربائيتين، وساعدهم على دراسة أثر طريقة توصيل المصابيح في إضاءة المصابيح عند إغالق المفتاح 

الكهربائي.
التحقق من الفهم: تأكد من  معرفة الطلبة األسباب التي تؤدي إلى عدم إضاءة المصباح الكهربائي. 

- تأكد من قدرة الطلبة على رسم أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة بالرموز بصورة دقيقة. تأكد من قدرتهم على تركيب الدارة الكهربائية وعلى 
دراسة طريقة التوصيل في إضاءة المصباح.

- تأكد من قدرة الطلبة على توضيح عمل البطارية والمفتاح الكهربائي ودورهما في إضاءة المصباح الكهربائي، ومن قدرتهم اللفظية على 
إيجاد تعريف مناسب للدارة الكهربائية.

- حفز الطلبة إلى العمل مع زميل، أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في النشاط، وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق المختلفة 
التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة.

- ذكرهم بتلوين الوجوه التعبيرية على الورقة عند انتهائهم؛ لتعرف آراءهم في أدائهم األنشطة التعليمية.
- وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم عن األمور الرائعة التي تعلموها في أثناء تنفيذهم النشاط، أو سؤالهم عما يودون معرفته، بكتابة 

ذلك في المربع الموجود أسفل الورقة بعنوان )أريد إخبار معلمي، أو سؤاله عن(.

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
اطلب إلى الطّلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم.

يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو اللغة العربية: عرف الطلبة بنموذج حل المشكالت، وساعدهم على تحديد المشكلة، واستمع لحلولهم التي اقترحوها وناقشهم . 1
فيها. أرشد الطلبة إلى العودة إلى المصادر والموارد للبحث عن حلول واقعية وحقيقية أو سؤال أحد أفراد أسرتهم أو أحد زمالئهم، 

شجعهم على مناقشة زمالئهم في المشكلة، وكذلك تدوين مالحظاتهم في النموذج ثم مناقشة زمالئهم فيها.

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تشجيع الطلبة على تنمية مفرداتهم ومناقشتهم في األجهزة التي صنفوها . 2
إلى أجهزة تعمل بالبطارية وأخرى تعمل بأّي مصدر آخر للكهرباء وكتابة ما تعلموه بجمل بسيطة ومركبة.

العمليات . 3 إلى اإلجابة الصحيحة، وتطوير مهاراتهم في  للوصول  التفكير بطرائق متنوعة  الطلبة على  شجع  الرياضيات:   معلمو 
الحسابية وخصائص األسس، وتعزيز قدراتهم على إصدار أحكام على صحة الحل أو معقوليته.

بالرموز، . 4 بسيطة  كهربائية  دارة  رسم  على  ودربهم  المصابيح،  إضاءة  عدم  أسباب  في  التفكير  على  الطلبة  شجع  العلوم:  معلمو 
وساعدهم على تركيب دارة كهربائية تحتوي مصباحين موصولين على التوالي مرة، وعلى التوازي مرة أخرى، ثم ناقشهم في أثر 

طريقة توصيل المصابيح في إضاءة المصباح الكهربائي.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة التمييز بين الفكرة العامة والمشكلة؛ لذا يتطلب األمر عرض بعض المواقف المختلفة . 1
عليهم وسؤالهم عن المشكلة فيها، كما قد يصعب عليهم التفكير في حلول واقعية وحقيقية لتنفيذها؛ لذلك يمكن لمعلمي اللغة العربية 
مساعدتهم على كيفية البحث عن حلول حقيقية للمشكلة؛ بالعودة إلى مصادر وموارد خارجية أو بسؤال أحد أفراد أسرتهم أو مشاركة 

أحد زمالئهم حلولهم المقترحة.

اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة فهم بعض المفردات، لذلك يتطلب األمر تشجيعهم على ربط الرسمة بالكلمة وتوظيفها في . 2
جمل من إنشائهم.

الرياضيات: قد يصعب على الطلبة تمييز العدد األولي، والتعامل مع األسس بالطريقة الصحيحة، وهذا يتطلب من المعلم التركيز . 3
على المعرفة المفاهيمية وتمكينهم منها. قد يخلط الطلبة حقائق الضرب بحقائق الجمع، وهذا يتطلب من المعلم تدريبهم على حقائق 

العمليات على األعداد وتمكينهم منها.

العلوم: قد يخلط الطلبة طريقة توصيل األجهزة الكهربائية على التوالي بطريقة التوصيل على التوازي. وضح لهم أنه إذا توقف أحد . 4
األجهزة في حالة توصيله على التوالي، فإن األجهزة األخرى تتوقف، بعكس التوصيل على التوازي؛ حيث ال تتأثر األجهزة ببعضها. 
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