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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )6(: الرفاهية الصحية

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(:   ■
عّرف الطلبة بالمقابلة الصحفية، وأهميتها. تحّدث عن موضوع الرفاهية الصحية الذي يتضمن جوانب الحياة جميعها:

 الجسدية، والنفسية، والصحية، واالجتماعية، والمادية، مثل: الطعام الصحي، والرياضة، والتهوية الجيدة، والنوم الجيد،
 والسيطرة على الغضب، وبناء المنزل البناء السليم الذي يحفظ حياة اإلنسان ويحقق الرفاهية الصحية. دّرب الطلبة على

 إجابة أسئلة التفكير الناقد التي تبدأ باألفعال: )يظن، أظن، يعتقد بعض الناس(، وأخبرهم أننا يجب أن ندعم إجاباتنا 
بالدليل المقنع. عّرف الطلبة بإستراتيجية حل المشكالت عن طريق النموذج، ووضح لهم أهمية، مهارة حل المشكالت في مواجهة المشكالت الحياتية 

اليومية وحلها.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة أسئلة تفكير ناقد مثل السبب في مشكلة انهيار المنازل بسبب األمطار. تأكد من فهمهم نموذج حل المشكالت 
بسؤالهم عن كيفية تعبئته بالمطلوب. اسألهم عن أهمية مهارة حل المشكالت في حياتنا اليومية.

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: إطرح أسئلة عن الصحة العقلية، مثل: "ما هي الظروف التي تجعلك سعيًدا، والظروف التي تجعلك حزينًا؟" اطلب  ■
إلى الطلبة قراءة النص عن اليوم العالمي للصحة العقلية، وشجعهم على الرجوع إليك إذا وجدوا صعوبة في بعض المفردات. وّجه الطلبة إلى 

التحدث عن طرائق تعاملهم مع مواقف الحياة الصعبة، وناقشهم في طرائق الحفاظ على الصحة العقلية التي لم تُذكر في النص.

التحقق من الفهم: تأكد من إلمام الطلبة بجوانب الصحة العقلية بتشجيعهم على طرح أمثلة، واستخدام مفاهيم سليمة عن الموضوع، مثل: التوازن 
النفسي، الصبر، دور الصالة في الصحة العقلية، أو التحدث إلى شخص موثوق.

الفلزات  ■ دراسة خصائص  تجربة  إجراء  مهارة  على  ودربهم  حولنا،  التي  المواد  مكونات  في  التفكير  إلى  الطلبة  وّجه  )العلوم(:  الثالث  النشاط 
والالفلزات وتدوين نتائج التجربة في الجدول، ووضح لهم تصنيف العناصرإلى فلزات والفلزات. وّجه  الطلبة إلى اختيار الكلمة المناسبة المفقودة 
من النص بالرجوع إلى خصائص الفلزات وصفاتها. شجع الطلبة على البحث عن استخدامات أخرى للفلزات في بيئتهم. وّجه الطلبة إلى البحث عن 

األسباب التي تتطلب تدوير األلمنيوم؛ لحماية الطبيعة من مخلفات األلمنيوم، والتوفير المادي لمصلحة وطننا.

التاريخ:الرياضياتالعلوماللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يوظف في كتابته ما اكتسبه من أساليب لغوية، ومهارات التفكير الناقد واإلبداعّي. 

ا مقروًءا مقارنًا أفكاره بأفكار أقرانه. اللغة اإلنجليزية: يناقش نًصّ

يستقصي بعض الخصائص الفيزيائية لعدد من العناصر؛ لتصنيفها إلى فلزات والفلزات اعتماًدا على خصائصها الفيزيائية. العلوم:  

الرياضيات: يوظف التحويل بين األعداد العشرية، والكسور واألعداد الكسرية، والنسب المئوية في حلِّ المسائل.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية: اقتراح حلول المشكلة، وتمييز السبب من النتيجة.	 

اللغة اإلنجليزية: مناقشة األفكار الرئيسة الواردة في النص.	 

العلوم: مفهوم العنصر، تكّون  المواد جميعها حولنا من عناصر، مهارة إجراء التجارب العلمية  بدقة، والقدرة على مالحظة النتائج.	 

الرياضيات: معرفة المفاهيم اآلتية: الكسر العادي، العدد الكسري، العدد العشري، النسبة المئوية، الكسور المتكافئة وتبسيط الكسور. 	 
إيجاد العامل المشترك األكبر لثالثة أعداد على األكثر. معرفة حقائق الضرب.

1

جسور التعلم



2

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:
1. ما الفرق بين الفلزات والالفلزات؟

2. صنف في جدول المواد اآلتية إلى مواد فلزية، ومواد الفلزية، اعتماًدا على خصائصها: )الذهب، الخشب، الورق، البالستيك، النحاس، الفضة(.

النشاط الرابع )الرياضيات(: ■

راجع الطلبة بالمفاهيم اآلتية: الكسر العادي والعدد الكسري، والعدد العشري، والنسبة المئوية، وأهمية التحويل بينها في الحياة العملية. وّجه الطلبة إلى ضرورة 
التفكير بأكثر من طريقة للحل، وتفسير خطوات الحل تفسيًرا رياضيًّا منطقيًّا. أرشد الطلبة إلى التعاون في أثناء العمل الثنائي واالستماع الناقد لوجهة نظر الزميل 
والحكم على طريقة الحل المدعمة بالدليل. دّرب الطلبة على التفكير بأكثر من طريقة للتوصل إلى اإلجابة عن طريق تقديم اقتراحات لبدء الحل بطرائق جديدة، 

واطلب إليهم إكمال الحل ومقارنة اإلجابات الناتجة من الطرائق المختلفة للحل.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

1. يبلغ سعر كتاب )الرفاهية في التصميم الداخلي( )6.80( دنانير، وعليه خصم نسبته )25 %(، إذا كان لديك )5( دنانير، فهل تستطيع شراء هذا الكتاب؟

2. اقترح طريقة للمقارنة بين كل عددين نسبيّين: 3 ، 3.45 ، 335 % . مفسًرا إجابتك. هل تقترح طرائق أخرى للحل؟

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: يتعيّن على معلمي اللغة العربية توضيح مفهوم فن المقابلة الصحفية للطلبة، وتعريفهم مفهوم الرفاهية الصحية والمجاالت التي تنتمي . 1
إليها، وتدريبهم على التفكير الناقد بطرح األسئلة وتعليمهم طريقة اإلجابة بتقديم اآلراء المدعمة بالدليل الحقيقي الواقعي المقنع، وتعريفهم بإستراتيجية حل 
المشكالت وكيفية تدوين مالحظاتهم في النموذج. وتذكير الطلبة دائًما بضرورة تقييم المهاّم سواء عن طريق التقييم الذاتي أو تقييم األقران، وحثهم على تكوين 

مجموعات صغيرة للتواصل في ما بينها بطريقة مناسبة لتسهيل األمور عليهم لمناقشتهم في اآلراء والتعاون على أداء بعض المهمات.

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح المقصود بيوم الصحة العقلية وسؤال الطلبة عن معلوماتهم عن هذا اليوم . يفضل أيًضا . 2
فتح المجال أمام الطلبة للتعبير عن مشاعرهم؛ ليستفيد البقية من الحوار والتغذية الراجعة.

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم مساعدة الطلبة على التفكير، ومالحظة استخدامات العناصر في حياتنا العملية، وتدريب الطلبة على خطوات إجراء . 3
التجارب العملية بدقة، وتدوين النتائج بأمانة ودقة علمية في جداول خاصة. ويتعين على المعلمين تذكير الطلبة بخصائص الفلزات والالفلزات وأهمية هذه 

الخصائص في صناعة المواد الالزمة في الحياة، وتوجيههم إلى البحث عن عملية تدوير األلمنيوم ومناقشتهم في نتائج البحث.

معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات ما يأتي: مراجعة الطلبة في المفاهيم اآلتية بذْكرهم أمثلة على كل منها: الكسر العادي، العدد الكسري، العدد العشري، . 4
النسبة المئوية، وتقديم التغذية الراجعة المباشرة للطلبة في أثناء عملهم الفردي والثنائي عند الحاجة، مع التوجيه إلى التفكير بأكثر من طريقة للحل، ودعم إجاباتهم 
بالدليل الرياضي وتفسير خطوات الحل، ومتابعة حلول الطلبة على الفرع األول، ونقاش المجموعات الثنائية في الفرع الثاني وتشجيع الطلبة على التفكير بأكثر من 
طريقة مع التركيز على تفسير خطوات الحل، ومتابعة العمل الفردي في تعبئة الجدول بالطريقة الصحيحة، وتوضيح المطلوب من الفرع الرابع للمجموعات الثنائية 
عند الحاجة، ومتابعة حلولهم وطريقة تفسير الطلبة خطوات الحل لزمالئهم. يمكن تقويم أداء الطلبة باستخدام قائمة رصد، وكذلك تقويم األقران من خالل العمل الثنائي.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة دعم اآلراء بأدلة منطقية وواقعية؛ لذلك قد يلجؤون إلى الخيال البعيد عن الحقيقة. قد ال يتمكن بعض الطلبة . 1
من التعاون مع زمالئهم، ويمكنك دعمهم بتقييم مهامهم ذاتيًّا، ثم عرضها على أحد أفراد األسرة.  قد يظن بعض الطلبة أن المقصود بالمصادر اإلنترنت 

فقط، ولكن، يجب أن نوضح لهم أن المصادر تتضمن: اإلنترنت، والمقابالت الشخصية، والجرائد اليومية، والكتب، والمجاالت، وغيرها.

 اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة التحدث عن األشياء التي ثؤثر في أنفسهم، لذلك يتعيّن على المعلم إعطاء مثال من حياته الخاصة حتى . 2
يتشجع الطلبة على التعبير عن مشاعرهم.

العلوم: قد يعتقد بعض الطلبة أن األلمنيوم فقط يمكن تدويره، وضح لهم أن أنواًعا عديدة من الفلزات والالفلزات يمكن تدويرها للحفاظ على البيئة.. 3
قد يصعب على الطلبة إجراء التجارب وال سيّما تجربة الطْرق وتوصيل الكهرباء؛ لخوفهم من انكسار صفائح النحاس، والحديد، واأللمنيوم، 
وعدم قدرتهم على توصيل الدارة الكهربائية بطريقة صحيحة، ساعدهم على مواجهة ذلك. قد يصعب على الطلبة تدوين النتائج بدقة. ساعدهم 

على إجراء التجارب وتدوين النتائج.

الرياضيات: قد يصعب على الطلبة توظيف مهارات العمليات الحسابية وحقائق الضرب في التحويل بين األعداد النسبية، يمكن معالجة ذلك . 4
بالتركيز على المفاهيم األساسية وعرض أمثلة توضيحية بسيطة. قد يصعب على الطلبة توضيح مفهوم النسبة المئوية، يمكن معالجة ذلك بعرض 
مثال من واقع الطلبة عليها، وربطها بالكسر الذي مقامه )100(، ثم بالعدد العشري، حتى يتمكن الطلبة من الربط بين المفاهيم. قد يصعب على 
الطلبة حل المسائل اللفظية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق اتباع خطوات حل المسألة الرياضية وتجزئة مراحل الحل إلى مهمات جزئية والحكم 

على معقولية الحل وواقعيته.
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