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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )7(: الثروات الطبيعية في األردن

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 التقارير وأهمية كتابتها؛ كونها مصدًرا من مصادر المعلومات. ذّكر الطلبة بطريقة إجابة أسئلة

 التفكير الناقد التي تعتمد على المنطق واألدلة والبراهين الحقيقية البعيدة عن الخيال. دربهم على خطوات تنظيم النقاش 

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. ذكرهم بضرورة تقييم أدائهم في المهمة بناء على المعايير، وإمكانية تقييم األداء ذاتيًّا.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: 

- ما موضوع التقرير الذي كتبه حمزة؟ وما الهدف منه؟

- ما األدلة والبراهين التي استخدمها حمزة في تقريره؟

إليهم وضع خط تحت  ■ ابدأ بسؤال الطلبة عن توقعاتهم حول القصة عبر قراءة العنوان ومشاهدة الصور، ثم اطلب  النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: 
الكلمات غير المألوفة لمناقشتهم في معانيها. ثم اقرأ لهم القصة بصوت مسموع، ما يساعدهم على تخيل القصة. يمكنك طرح أسئلة الفهم خالل قراءة القصة.

التحقق من الفهم: أسأل الطلبة عن اآلتي: 

- الطريقة التي يقضون بها وقتهم في المتنزه. 

- أصدقاء يرونهم في المتنزه. 

- الجمل التي سيستخدمونها في الرسالة اإللكترونية.

النشاط الثالث )الرياضيات(: راجع الطلبة في التحويل بين الكسور، والكسور العشرية، والنسب المئوية بمثال سريع. اطرح على الطلبة السؤال  ■
اآلتي: كيف يمكن مقارنة كسرين مكتوبين بصورتين مختلفتين؟ تابع إجابات الطلبة وقّدم لهم التغذية الراجعة المباشرة. دّرب الطلبة على تفسير 
خطوات الحل وتقديم الدليل الرياضي على صحة اإلجابة. ودربهم على تنظيم النقاش والتعاون للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة وتابع أداءهم. وّضح 

للطلبة - عند الحاجة - الفرق بين ترتيب األعداد ترتيبًا تنازليًّا وتصاعديًّا بأمثلة من الواقع الحياتي.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يبدي رأيه شفويًّا في ما يشاهد أو يسمع أو يقرأ، موظفًا ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار. 

اللغة اإلنجليزية: يكتب رسالة إلكترونية متحدثًا عما يحب عمله في المتنزه.

الرياضيات: يقارن بين الكسور، والكسور العشرية، والنسب المئوية.

يبحث في استخدامات بعض الثروات الطبيعية، مثل: النحاس، األلمنيوم، والحديد، محدًدا مواقع وجودها في األردن، ومثمنًا أهميتها االقتصادية. العلوم:  

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية: إبداء رأيه شفويًّا في مشاهد وأحداث تعرض عليه مرتبطة بحياته اليومية. 	 

اللغة اإلنجليزية: مهارة كتابة الرسالة اإللكترونية وخطوات كتابتها.	 

الرياضيات: التحويل بين الكسور، والكسور العشرية، والنسب المئوية. مقارنة األعداد الكلية. مهارات التفكير الناقد. القدرة على تفسير اإلجابة.	 

العلوم: معرفة خصائص الفلزات والالفلزات، والقدرة على التمييز بينهما.	 
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية: 

.0.249  ،%22.5 ، 6
25 1( قارن بين كل كسرين من الكسور اآلتية مبّرًرا إجابتك: 0.25،  

2( رتّب الكسور السابقة ترتيبًا تصاعديًّا.

النشاط الرابع )العلوم(: راجع الطلبة في مفهوم الفلزات والالفلزات وخصائصهما، ثم أثر تفكير الطلبة حول استخدامات بعض الثروات الطبيعية،  ■

مثل: الحديد، والنحاس، واأللمنيوم في حياتنا اليومية، وشجع الطلبة على ذْكر أكبر عدد من هذه االستخدامات. وّجه سؤااًل إلى الطلبة مثل: "أين 

توجد هذه الثروات الطبيعية في األردن؟". تتبع مع الطلبة خريطة األردن للثروات الطبيعية، وناقشهم في مواقعها. وّجه الطلبة إلى أهمية الثروات 

الطبيعية االقتصادية، وتابع تدوين الطلبة معلوماتهم في نموذج "فراير". شجع الطلبة ووجههم إلى البحث في موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

عن اليورانيوم واستخداماته في الحصول على الطاقة وأهميته في االقتصاد األردني.
التحقق من الفهم: تحقق من قدرة الطلبة على ذكر استخدامات صحيحة للثروات الطبيعية ومهارتهم في تحديد مواقعها على خريطة األردن للثروة الطبيعية، 

وتأكد من صحة المعلومات المكتوبة في نموذج "فراير".

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 تدريب الطلبة على مهارة النقاش عبر طرح األفكار واألدلة والبراهين المقنعة، وضرورة . 1
اختيارهم مشكلة من مواقف مختلفة في حياتهم اليومية، ويتعين عليه تدريبهم على جعل المعايير جزًءا روتينيًّا من المهاّم التي يؤدونها؛ بحيث 

تبنى المهمة المطلوبة وفقًا لهذه المعايير.

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية مناقشة الطلبة في المفردات الجديدة. ويتعين عليهم التحقق من مشاركة الطلبة أقرانهم . 2
في تجربتهم في الحديقة باالستماع لعينات عشوائية.

 معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات أن يشجعوا الطلبة على العمل الجماعي والتعاون؛ للتوصل إلى الفائدة العلمية، وتقديم الدليل . 3
وتفسير اإلجابات رياضيًّا. وكذلك متابعة أعمال الطلبة الفردية والجماعية، وتقديم التغذية الراجعة المباشرة المناسبة عند الحاجة؛ حتى يضمنوا 

تحقق النتاجات التعلميّة. يمكن استخدام تقويم األقران في تقويم أداء الطلبة في السؤال الرابع.

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم التأكد من قدرة الطلبة على التمييز بين الفلزات والالفلزات، وتعرف استخداماتها، وتدريب الطلبة على . 4
تحديد مواقع الثروات الطبيعية على خريطة األردن بالعمل التعاوني مع الزميل. ويتعين على معلمي العلوم تشجيع الطلبة على البحث عن أماكن 

وجود اليورانيوم ودراسة أهميته في الحصول على الطاقة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة المشاركة في النقاش، اطلب إليهم كتابة مالحظاتهم ثم قراءة ما كتبوا. وقد يصعب عليهم تمييز التقرير . 1
من غيره، وعندها يمكن أن تقدم لهم نماذج عدة منه.

 اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة استخدام مفردات لوصف النشاطات التي يمارسونها في المتنزه، لذلك من المفضل االستماع . 2
لبعض اإلجابات العشوائية وتشكيل الجمل جماعيًّا مع الطلبة.

الرياضيات: قد يصعب على الطلبة التحويل بين الكسور، والكسور العشرية، والنسب المئوية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق التركيز على . 3
مفهوم كل كسر والقيمة المنزلية لألرقام فيه وطرح مثال بسيط للمراجعة. قد يصعب على الطلبة مقارنة كسرين مكتوبين بالصورة نفسها، ويمكن 
معالجة ذلك بالتركيز على مفهوم الكسر العادي وقيمته، وكذلك القيمة المنزلية لكل رقم من أرقام الكسر العشري، ومفهوم النسبة المئوية، عن 
طريق أمثلة متنوعة. قد يصعب على الطلبة التمييز بين ترتيب األعداد تنازليًّا وترتيبها تصاعديًّا، ويمكن معالجة ذلك بربط مفهوم الكلمات لغويًّا 

ورياضيًّا بمواقف حياتية معيشة )مثل نزول الدرج أو صعوده(.

العلوم: قد يصعب على الطلبة التعامل مع خريطة األردن للثروات الطبيعية، لذا؛ يمكن زيادة الزمن الالزم  للتعامل مع الخريطة، وقد يخاف . 4
بعض الطلبة عند سماعهم كلمة "عنصر اليورانيوم"؛ لذلك من األفضل زيادة وعي الطلبة بأهمية اليورانيوم االقتصادية، وإبعاد شبح الخوف 

لدى الطلبة من العناصر المشعة مثل اليورانيوم.
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