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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )5(: أعّبر عن ذاتي وثقافتي

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، والعلوم، والرياضيات.

النشاط األول )اللغة العربية(: تعاون على الخير ■

ذّكر الطلبة بكيفية استخراج معاني المفردات من المعجم أو من السياق، وجههم إلى مهارات التفكير 

العليا، مثل: التفكير الناقد الذي يعتمد فيه نص السؤال على الظن )أظّن أن، ألن أو كثير

 من الناس يظنّون أّن، ألن(. درب الطلبة على استخدام إستراتيجية )رافت( وهي إستراتيجية تساعد 

على الكتابة اإلبداعية والتعبير عن الذات، فيها نموذج يساعد الطلبة على تدوين مالحظاتهم، مع تحديد الموضوع، وطريقة الكتابة، 
والجمهور المستهدف والشخصية التي يتقمصها للتعبير عن الموضوع، وطريقة الكتابة التي قد تكون: رسالة، حوار، خطاب، قصة. 

وضح للطلبة أهمية تقييم األقران بعرض أعمالهم على أحد أفراد أسرتهم أو تبادل المهاّم مع زمالئهم في الصف.  

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن خطوات استخراج كلمة من المعجم. اسأل الطلبة عن المقصود بحركة الجسد وأهميتها في التحدث مع اآلخرين. 
اسأل الطلبة عن نموذج )رافت( وكيفية استخدامه لتنفيذ مهارة التحدث.

■ Short Story Writing Task - Little Author :)النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية   
 قدم للطلبة مفهوم القصة القصيرة وعناصرها. اطلب إليهم اختيار شخصية ومكان القصة معللين سبب اختيارهم. اعرض عليهم نموذج 
العصف الذهني لتوليد األفكار وترتيبها عند كتابة القصة في ثالثة أجزاء: مقدمة، وعرض، وخاتمة. بعد االنتهاء من النموذج، يبدأ 

الطلبة كتابة القصة فقرات. 

التحقق من الفهم: التأكد من مقدرة الطلبة على توليد األفكار بتعبئة القالب بأفكارهم الخاصة. والتأكد أيًضا من مقدرة الطلبة على صياغة أفكارهم 
فقرات بسيطة مكونين قصة قصيرة.

التاريخ:الرياضياتالعلوماللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يوظف في تحدثه ما اكتسبه من مفردات، مستحضًرا مواقف مشابهة أو مناقضة فكرة النص. 

اللغة اإلنجليزية: يكتب قصة قصيرة متبًعا سلسلة من الخطوات.

العلوم: يوضح كيف وضع العلماء رموز العناصر الكيميائية المختلفة، كاتبًا بعضها.

الرياضيات: يوظف مقارنة األعداد العشريِة ضمن الجزء من عشرة آالف، وترتيبها في حّل المسائل.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية:  تقويم حديثه من خالل مالحظات اآلخرين.	 

اللغة اإلنجليزية: اإللمام بمجموعة من المفردات، والقدرة على توليد األفكار وربطها. 	 

العلوم: مفهوم العنصر، وبعض خصائص العناصر.	 

الرياضيات: إيجاد القيمة المنزلية لألجزاء العشرية ضمن الجزء من عشرة آالف، وترتيب األعداد الكلية.	 
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النشاط الثالث )العلوم(: هوية العناصر ■
درب الطلبة على كيفية إعطاء العناصر رموًزا خاصة، وال سيّما العناصر التي تتشابه في الحرف األول من اسمها باللغة اإلنجليزية أو 

الالتينية. شجع الطلبة على التشارك مًعا في لعبة السلم والحية الخاصة بالجدول الدوري.
 التحقق من الفهم: وّجه الطلبة لملء الفراغات في الجدول المجاور:

 النشاط الرابع )الرياضيات(: سباق العناصر ■
ناقش الطلبة في اختصار مفهوم الكتلة الذرية للعنصر، أرشد الطلبة إلى استخدام

إستراتيجيات مناسبة لحل المسألة، بناًء على المعطيات والمطلوب، ودربهم على تقديم التبرير المنطقي إلجاباتهم، تابع نقاشات الطلبة وقدم 
لهم التغذية الراجعة المناسبة. شجع الطلبة على تبرير إجاباتهم؛ لتعميق مفهوم القيمة المنزلية لألجزاء العشرية للعدد العشري. تابع الطلبة 
في أثناء مقارنة األعداد العشرية ضمن الجزء من عشرة آالف، وترتيبها. وشجعهم على تقديم التفسير الرياضي لإلجابة بالطريقة الصحيحة.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة حل السؤالين اآلتيين:

- قارن بين العددين ) 12.7642/ 12.7624(
- رتب األعداد اآلتية تنازليًّا )1.4378/ 1.4738/ 2.3356/ 1.3999 (

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 تدريب الطلبة المستمر على مهارة التحدث والتعبير عن الذات والشخصية، . 1

وجعل عادة تدوين مالحظاتهم التي تساعدهم على ترتيب أفكارهم جزًءا من حياتهم اليومية، وطرح أسئلة التفكير الناقد باستمرار، 
وتدريبهم على التفكير المنطقي واإلجابات المقترنة بالدليل. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تهيئة الطلبة لكتابة القصة بتعرف عناصرها وأجزائها. كما يتعين عليهم . 2
تقسيم الطلبة ثنائيات مراعين الفروق الفردية بينهم. يطلب المعلم إلى الطلبة مشاركة زمالئهم بعض إجاباتهم ليتسنى للجميع فهم 

النشاط.
معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على تفسير أهمية إعطاء العناصر رموًزا خاصة وتدريبهم على إعطاء رموز . 3

بعض العناصر، وتفسير سبب التعبير عنها بهذه الرموز تحديًدا. ويتعين على المعلمين تشجيع الطلبة على أن يلعبوا لعبة السلم والحية 
الخاصة بالجدول الدوري.

معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على تفسير إجاباتهم رياضيًّا، والحكم على صحتها ومعقوليتها، . 4
وتنظيم النقاشات الثنائية بين الطلبة للتحقق من قدرتهم على مقارنة األعداد العشرية وترتيبها، والتركيز على تقديم التغذية الراجعة 
المناسبة والمباشرة لهم بناًء على أدائهم األنشطة وإجاباتهم األسئلة، مع التركيز على المفاهيم الرياضية، مثل: القيمة المنزلية للجزء 

العشري من العدد، والترتيب التنازلي، والترتيب التصاعدي، وكيفية توظيفها في تنفيذ النشاط وإجابة األسئلة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يصعب على الطلبة عند إجابة أسئلة التفكير الناقد دعم إجاباتهم بدليل حقيقي من الواقع، فما يخطر على بالهم دائًما في . 1

هذه المرحلة العمرية هو الخيال، فمعظم األدلة غير حقيقية مستمدة من خيالهم، لذلك يجب تمييز الدليل المنطقي الحقيقي من  الخيال. 
اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة توليد األفكار وترتيبها. لذلك يتعين على المعلمين أن يشاركوا الطلبة بعض إجاباتهم في . 2

الصف لمساعدتهم على بناء األفكار. كما قد يصعب على الطلبة استخدام بعض المصطلحات االنتقالية )transitions( بين الفقرات. 
لذلك يتعيّن على المعلمين مراجعة بعض التراكيب والمفردات التي يحتاجونها في كتابة القصة.

العلوم: قد يصعب على الطلبة كتابة رموز العناصر باللغة اإلنجليزية/الالتينية وعدم التمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة باللغة . 3
اإلنجليزية/ الالتينية وكيفية استعمالها في ترميز عناصر الجدول الدوري، لذا؛ على المعلمين إعطاء الطلبة أمثلة وتمارين إضافية 

لتدريبهم على ذلك.
الرياضيات: قد يصعب على الطلبة أن يقارنوا بين األعداد العشرية، والتمييز بين الجزء الصحيح والجزء العشري في العدد العشري، . 4

لذلك على المعلمين التأكد من وضوح مفهوم القيمة المنزلية لألعداد الصحيحة وللجزء العشري من العدد لدى الطلبة. وقد يصعب 
عليهم ترتيب األعداد العشرية تنازليًّا أو تصاعديًّا، لذلك على المعلمين تأكيد كيفية المقارنة بين األعداد التي تعد الخطوة األولى في 

الترتيب والتسلسل في المقارنة بين المنازل.
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العنصر االسم اإلنجليزي/ الالتيني الرمز
ألمنيوم Aluminium
كالسيوم Calcium
سليكون Silicon


