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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )4(: شخصيات مشهورة

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(:   ■
وضح للطلبة مفهوم القصة وعناصرها، وأّن ترتيب العبارات لكتابة قصة يعتمد على الترتيب المنطقي لألحداث.

 دربهم على كتابة ملخص قصة بتدوين ملحوظاتهم في نموذج التلخيص، ثم كتابة الملخص بناء على عدد من

 الخطوات، على النحو اآلتي: قراءة النص أكثر من مرة، وتحديد الفكرة العامة، والجمل التي تمثل األفكار 

الرئيسة في النص، وتلخيص أحداث القصة موضًحا الفكرة العامة واألفكار الرئيسة، وعناصر القصة من زمان

 ومكان وشخصيات مع التقيد بعدد الكلمات المطلوبة للتلخيص، وسالمة اللغة وعالمات الترقيم. 
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: عالم تعتمدون في ترتيب العبارت لتكوين قصة؟ وتوصل معهم إلى أن ذلك يعتمد على تسلسل األحداث بطريقة منطقية. اسأل 

الطلبة عن خطوات التلخيص واستمع إلجاباتهم وناقشهم فيها.

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: قدم للطلبة مفهوم المشاهير، ثم اطلب إليهم إعادة ترتيب الكلمات لتكوين أسئلة صحيحة. وّجه الطلبة إلى توزيع  ■
األدوار وممارسة الحوار. بعد ذلك اطلب إلى الطلبة أن يتخيلوا إجراء مقابلة مع أحد المشاهير؛ ما األسئلة التي يودون طرحها؟

التحقق من الفهم: التأكد من مقدرة الطلبة على إعادة ترتيب الكلمات لتكوين أسئلة صحيحة متنبهين إلى عالمات الترقيم، واستخدام الحروف الكبيرة 
.)tenses( عند بداية السؤال. من المهم أيًضا التأكد من مقدرة الطلبة على صياغة ثالثة أسئلة صياغة صحيحة باستخدام األزمنة الصحيحة

النشاط الثالث )الرياضيات(: ذّكر الطلبة بالمكعب، وحقائق الضرب، واألسس الصحيحة للعدد الطبيعي، عن طريق عرض نموذج مجسم لمكعب  ■
وأمثلة متنوعة سريعة. شجع الطلبة على مساعدة أحمد وسارة على إجابة أسئلتهما للتوصل إلى اإلجابات الصحيحة، والعمل ثنائيًّا للوصول إلى 

اإلجابات وتفسيرها، ثم المناقشة في اإلجابات ضمن مجموعات رباعية.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يكتب ملخًصا لقصة قصيرة بأسلوبه الخاص. 

اللغة اإلنجليزية: يُعّد حواًرا مع أحد المشاهير، مستخدًما مجموعة من المفردات والتراكيب.

الرياضيات: يحل مسائل على مكعب العدد الطبيعي والجذر التكعيبي للعدد الطبيعي.

يوضح إمكانية توليد التيار الكهربائي باستخدام مجال مغناطيسي، متبًعا قواعد السالمة العامة عند التعامل مع الكهرباء. العلوم:  

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية: التدريب على خطوات كتابة القصة القصيرة بترتيب العبارات واألحداث بشكل منطقي. 	 

اللغة اإلنجليزية: استخدام الطلبة مجموعة من المفردات السابقة، وصياغة أسئلة صحيحة.	 

الرياضيات: معرفة حقائق الضرب، ومفهوم األس الصحيح للعدد الطبيعي.	 

العلوم: معرفة مفهوم التيار الكهربائي، والمواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة، ومصادر توليد الطاقة الكهربائية.	 
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التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة اآلتي: 
1( إيجاد مكعب كل من: 3 ، 1، 10 

2( إيجاد الجذر التكعيبي لكل من: 1000، 64، 125.
3( حل السؤال: يحتاج نجار إلى تصميم صندوق مكعب الشكل، يتسع داخله لهدية مكعبة الشكل، حجمها 8 دسم3. ما طول ضلع الصندوق؟

اطلب إليهم تفسير إجاباتهم، وإعطاء اإلجابات المحتملة جميعها بحسب المعطيات.

النشاط الرابع )العلوم(: ناقش الطلبة في مصادر الطاقة  الكهربائية مثل البطاريات، ثم أثر دافعية الطلبة بسؤال )كيف يمكن الحصول على تيار  ■
كهربائي من دون استخدام بطارية؟( وّجه الطلبة إلى البحث في مصادر موثوقة، مثل اليوتيوب، أو منصة "درسك" عن كيفية استخدام المغناطيس 
في توليد التيار الكهربائي. أشرف على الطلبة عند إجرائهم تجربة توليد تيار كهربائي بالمغناطيس والملف والغلفانوميتر. وّجه الطلبة إلى مناقشة 

أهمية استخدام الكهرباء ومخاطرها وطرائق الوقاية منها.
التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة اآلتي:

 - تفسير توليد التيار الكهربائي بالمغناطيس.
- تحديد قواعد السالمة العامة الستخدام الكهرباء.

اطرح السؤال اآلتي: 
- هل يؤثر عدد لفات السلك الموصل في الملف في مقدار التيار الكهربائي الناتج من إدخال مغناطيس فيه وإخراجه.

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

يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية التأكد من قدرة الطلبة على إعادة ترتيب العبارات معتمدين على التسلسل المنطقي ألحداث . 1
قصة بداية اختراع المحرك، وتذكيرهم بالمعلومات التي مرت معهم سابقًا في مبحث العلوم، يتعين على المعلمين تشجيعهم على طلب الدعم من 
المعلمين أو األهل أو الزمالء في حال شعورهم بصعوبة في إعادة ترتيب قصة اختراع المحرك، وتدريبهم على كيفية تلخيص القصة وتدوين 
ملحوظاتهم في النموذج، والتقيد بالعدد المطلوب من الكلمات، والطلب إليهم قراءة ما كتبوه وحدهم، ثم تقييم أنفسهم بناء على المعايير، ثم قراءة 

الملخص أمام أحد من أفراد أسرتهم أو أحد زمالئهم في الصف لدعمهم في تقييم أدائهم، وتقديم التغذية الراجعة لهم.

التأكد من مقدرة الطلبة على بناء أسئلة صحيحة باستخدام المفردات والتراكيب . 2 اللغة اإلنجليزية  اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي  معلمو 
المناسبة. يتعين عليهم أيًضا تشجيع الطلبة على ممارسة هذه األسئلة ولعب األدوار.

 معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات التحقق من معرفة الطلبة المكعب وحقائق الضرب ومفهوم األس. ومتابعة عمل الطلبة ثنائيًّا، . 3
مناقشات  المعطيات. وتنظيم  المحتملة جميعها وحسب  اإلجابات  الخطوات واإلجابات، وإعطاء  تفسير  النقاش على ضرورة  والتركيز خالل 

المجموعات الثنائية والرباعية.

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم إثارة تفكير الطلبة في كيفية توليد التيار الكهربائي بمغناطيس وملف من األسالك وتوجيههم إلى البحث . 4
استخدام  الطلبة على  المختبر. وتشجيع  العامة في  السالمة  قواعد  اتباع  إلى  التجارب وتوجيههم  عبر مصادر موثوقة، ومتابعتهم عند إجراء 

الكهرباء استخداًما صحيًحا.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يصعب على الطلبة إعادة ترتيب عبارات قصة اختراع المحرك، يمكنك أن تطلب إليهم العودة إلى بعض المصادر التي وصفت . 1

قصة االختراع، أو تذكيرهم بالتجربة التي مروا بها في نشاط العلوم. إذا استصعب الطلبة كتابة ملخص القصة، اطلب إليهم تلخيص القصة 
باستخدام نموذج التلخيص فقط.

 اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة صياغة أسئلتهم الخاصة. لذلك يتعيّن على المعلم أن يطلب إليهم مناقشة زمالئهم في أسئلتهم، ثم مع بقية . 2
المجموعة؛ للحصول على التغذية الراجعة وتطوير مهاراتهم.

الرياضيات: قد يصعب على الطلبة تحليل األعداد الطبيعية الكبيرة إلى عواملها األولية، وعليه، ال بد للمعلم من التحقق من امتالكهم حقائق . 3
الضرب ومفهوم العدد األولي. قد يصعب عليهم التمييز بين مربع العدد ومكعبه، وبين الجذر التربيعي والجذر التكعيبي للعدد، وعليه، ال بد للمعلم 
من تثبيت المفهوم عن طريق تعميق النقاش وتنظيمه واالستشهاد باألمثلة المتنوعة. قد يصعب على الطلبة التمييز بين المحيط والمساحة والحجم، 

وعليه، ال بد للمعلم من استخدام النماذج؛ لتوضيح الفرق بين هذه المفاهيم وربطها بنماذج وأمثلة واقعية.

العلوم: قد يظّن بعض الطلبة أن وجود المغناطيس داخل الملف يولد تياًرا كهربائيًّا، لذا؛ يجب على المعلم توضيح أهمية تحريك المغناطيس داخل . 4
الملف، وأن بقاء المغناطيس ثابتًا داخل الملف ال يولد تياًرا كهربائيًّا.
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