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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )8(: االختالف ال الخالف 

التّعريف بالنّشاط:
 ،)QR Code( اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط، والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة -

   وحدد مكان تنفيذ األنشطة.
- وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: العلوم، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(: وّجه الطلبة إلى أهمية اتخاذ إجراءات السالمة العامة في المختبرات، ثم وجههم إلى التفكير في أهم الحموض  ■
والقواعد الموجودة في المختبر، ودّربهم على الكشف عن نوع المواد باستخدام ورق تباع الشمس األزرق واألحمر. وّجه الطلبة إلى 
التمييز بين الحموض والقواعد، وشجعهم على التفكير في أهمية الحموض والقواعد في حياتنا اليومية وكيفية الكشف عن هذه المواد 
باستخدام كواشف طبيعية في البيت. وّجه الطلبة إلى التفكر في عظمة الخالق في خلق جسم اإلنسان، مدلاًِل على ذلك بأمثلة، مثل: أهمية 
وجود حمض الهيدروكلوريك في المعدة لهضم الطعام، ووّجه الطلبة إلى البحث عن مواد حمضية وقاعدية أخرى. شجع الطلبة على 

التفكير في طبيعة الحياة لو أن المواد لها الحمضية أو القاعدية نفسها.  

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة للتأكد من فهمهم:

١- ماذا سيصبح لون الشاي عند إضافة بضع قطرات من عصيرالليمون إليه؟ 

٢- ماذا سيصبح لون الشاي عند إضافة قليل من منظف الزجاج  إليه؟

النشاط الثاني )اللغة العربية(: وضح للطلبة أهمية الكيمياء في حياتنا، ومنها القواعد والحموض. درب الطلبة على أسئلة التفكير الناقد.  ■
اعرض عليهم معايير القراءة الجهرية، واطلب إليهم التدرب على قراءة القصيدة أكثر من مرة، وعرفهم بالشاعر محمود درويش، 
ووضح لهم أن سبب ذكره األشجار والفواكه هو انتماؤه إلى بيئة بالد الشام التي تتميز بانتشار أشجار الحمضيات. ناقش الطلبة في بعض 
الصناعات المحلية التي تعتمد على المنتجات المتوافرة في البيئة األردنية ومنها، صناعة الصابون، وذكرهم بعناصر القصة القصيرة.

التحقق من الفهم : اطرح على الطلبة عدًدا من األسئلة، مثل: ما أهمية الحموض والقواعد في حياتنا؟ اذكروا فوائد أخرى للكيمياء في 
حياتنا اليومية. ما األخطاء التي وقعتم فيها في أثناء قراءة القصيدة؟ هل يمكن استخدام التقييم الذاتي في تقييم المهاّم المطلوبة؟ ما األحداث 

التي تخيلتها قبل كتابتك القصة؟ 

التاريخ:الّرياضّيات  الّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربيةالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يبين المقصود بـالحمض والقاعدة، موضًحا كيفية الكشف عنهما عمليًّا باستخدام ورق تباع الشمس.
الجديدة وفق سياقها. يكتب قصة قصيرة مستوحاة من مجموعة من  المفردات والتراكيب  ا قراءة فاهمة، مفسًرا  نّصً العربية: يقرأ  اللغة 

الصور، موظفًا فيها األنماط اللغوية المتعلمة.
)I’d like/ I think/ In my opinion...( :اللغة اإلنجليزية: يكتب خطابًا قصيًرا من أربع جمل أو خمس لتقديمه، يتضمن العبارات اآلتية

الرياضيات: يوظف ضرب الكسور العشرية وقسمتها في حل المسائل.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مهارة التعامل مع المواد الكيميائية في المختبر المدرسي بإشراف المعلم. 	 
اللغة العربية: استخدام الصور في التوصل إلى اإلجابة، واالستعانة بأفكار نص للمساعدة على الكتابة.  	 
اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، وكتابة جمل بسيطة.          	 
الرياضيات: معرفة حقائق الضرب، وتحديد القيمة المنزلية لألعداد، مفهوم عمليتي الضرب والقسمة، مفهوم الكسر العشري.	 
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نشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: أوالً: عرف الطلبة بمفهوم "المساواة". يمكنك استخدام الخريطة الذهنية، ثم عرف الطلبة بمارتن لوثر 
كينج جونيور )زعيم أمريكي من أصول إفريقية، وناشط سياسي إنساني(، واشرح لهم سبب شهرته ناشطًا. اقرأ خطابه "لدي حلم"، وأشر 
إلى الكلمات الجديدة على جانبي النص، وشجع الطلبة على كتابتها في قاموسهم الشخصي. يمكن أن تستخدم إستراتيجية "فكر، زاوج، 
ناقش"، أو أي إستراتيجية أخرى مألوفة لدى طلبتك، واطلب إليهم مناقشة مفهوم "الحرية". ذكرهم بعبارات يمكن استخدامها، مثل: "في 
رأيي ..." و "أعتقد ...". اطلب إليهم كتابة خطابهم باستخدام النموذج المرفق بالنشاط، وشجعهم على استخدام الكلمات التي مرت بهم في 

الوحدات السابقة أو تلك التي تعلموها بأنفسهم. اطلب إليهم التدرب على قراءة الخطاب مع أحد أفراد أسرتهم.

التي  الجديدة  الكلمات  الخطاب؟ ما  التي يمكن استخدامها في كتابة  المفردات  الطلبة: ما  اطرح األسئلة اآلتية على  الفهم:  التحقق من 
تعلمتموها؟ اشرحوا مفهوم الحرية بثالث كلمات فقط.

النشاط الرابع )الرياضيات(: بيّن للطلبة أهمية العمليات الحسابية في التجارب الكيميائية لحساب كميات المواد المطلوبة، وضرورة  ■
الدقة في الحسابات؛ لضمان سالمة التجربة العلمية وصحتها، وذكرهم بضرورة مراعاة قواعد السالمة العامة التي تعلموها في مبحث 
العلوم في أثناء التجربة. ذّكر الطلبة بمفهومي عمليتي الضرب والقسمة، عن طريق ربطها بأمثلة واقعية حتى يكون التعلم ذا معنًى 
لهم. أكد ضرورة االنتباه إلى القيمة المنزلية للعدد خالل إجراء العمليات الحسابية، وتحديد موقع الفاصلة العشرية بدقة في ناتج عمليتي 

الضرب والقسمة.
التحقق من الفهم:  ١( جد ناتج كل مما يأتي: )٩×٠,٠٧٥٢(  ،  )٠,٠٩٥×٠,٠٠٧( ، )٠,٩٦٥ ÷ ٠,٠٥( ، )٠,٠١٨ ÷ ٠,١٢(

٢( وعاء سعته )٠,٩٥( لتر، )٠,٧٥( منه مملوء بالماء. ما كمية الماء في الوعاء باللترات؟
٣( وّزع مبلغ )٠,٩٨( دينار، بالتساوي بين عدد من األطفال، فكان نصيب كل طفل )٠,١٤( دينار. ما عدد األطفال؟

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
١.  معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على استخدام ورق تباع الشمس؛ للكشف عن المواد الحمضية والقاعدية 
والتمييز بينهما. ويتعين عليهم توجيه الطلبة إلى البحث عن الحموض والقواعد في حياتهم، والكشف عنها باستخدام كواشف طبيعية، 

مثل الشاي ومنقوع الملفوف األحمر، وتشجيعهم على التفكر في أهمية تنّوع طبيعة المواّد الموجودة في حياتنا.

٢.  معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية تدريب الطلبة على التحليل واالستنتاج عن طريق الصور، وقراءة ما بين السطور 
في النصوص الشعرية، وضرورة التدرب على معايير القراءة الجهرية باستمرار، ومراعاة عناصر القصة في كتابة القصة القصيرة.

٣.  معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تذكير الطلبة ومناقشتهم في بعض المفردات التي مرت بهم سابقًا، التي 
يمكن استخدامها في كتابتهم الخطاب، راجع معهم التراكيب اللغوية التي يمكن استخدامها في كتابة الجمل البسيطة.

٤.  معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات التركيز على مفاهيم العمليات الحسابية، ومفهوم الكسر العشري، والقيمة المنزلية 
للعدد عند إجراء العمليات الحسابية. وكذلك توظيف العمليات الحسابية واقعيًّا عن طريق األمثلة الحياتية ذات المعنى، ومتابعة أداء 
الطلبة وتقديم التغذية الراجعة المباشرة على أدائهم، واالستماع لتفسيرهم اإلجابات. يمكن استخدام القلم والورقة في تقويم تعلم الطلبة 

عن طريق اختبار قصير في نهاية الموضوع.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
١. العلوم: قد ال يدرك الطلبة خطورة الحموض والقواعد؛ نبههم إلى استخدام المواد الكيميائية القاعدية والحمضية في المختبر والمنزل بحذر.

٢. اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة قراءة القصيدة قراءة سليمة. اطلب إليهم تحديد األخطاء ثم إعادة قراءتها بصورة صحيحة.

٣. اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة استخدام الجمل البسيطة في كتابة الخطاب، يمكن توجيههم إلى كيفية كتابة هذا النوع 
من الجمل ومحاولة قراءتها على مسمع أحد أفراد أسرتهم.

ذلك  معالجة  ويمكن  أوالقسمة،  الضرب  ناتج عملية  في  العشرية  الفاصلة  موقع  تحديد  الطلبة  بعض  قد يصعب على  الرياضيات:   .٤
الفاصلة  موقع  لتحديد  الصحيحة  الطريقة  إلى  للتوصل  ومتسلسلة؛  متدرجة  بأمثلة  الطلبة  وتدريب  المنزلية  القيمة  على  بالتركيز 
العشرية. قد يصعب على بعض الطلبة إجراء عملية قسمة الكسور العشرية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق عرض أمثلة لمراجعة 

عملية قسمة األعداد الصحيحة )خوارزمية القسمة المطولة(، ثم ربطها بقسمة الكسور العشرية.
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