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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )9(: بين الماضي والحاضر

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 اإلنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم.

■  ."preserve" النشاط األول )اللغة اإلنجليزية(: اقرأ المقدمة على مسامع لطلبة ثم عرف كلمة
أنشئ والطلبة جميعهم خريطة ذهنية عن األطعمة التي يمكن حفظها.. 1
امنح الطلبة فرصة استخدام الحاسوب أواإلنترنت في المنزل؛ للبحث عن طرائق حفظ الطعام، . 2

أو البحث في المكتبة في حال توافرها.
يمكن أن تدعم الطلبة باستخدام بعض المواقع المفيدة للبحث، مثل:. 3

 Kiddle )https://www.kiddle.co/( - KidzSearch )https://www.kidzsearch.com(
 هذه المواقع آمنة ويتم تشغيلها والبحث عنها عن طريق استخدام التشغيل اآلمن من متصفح جوجل.

التحقق من الفهم: إسأل الطلبة عن اآلتي: ما أنواع الطعام المحفوظ التي تفضلها؟ هل سبق أن شاركت والديك أو أجدادك في حفظ بعض 
أنواع الطعام لفصل الشتاء؟ ما األفضل برأيك: إعداد الطعام المحفوظ منزليًا أم شراؤه من األسواق؟

النشاط الثاني )اللغة العربية(:  ناقش الطلبة في أهم األفكار التي وردت في النص، مثل: أيام الربيع في عمان، وقارن بين عمان قديًما  ■
وحديثًا، واسأل الطلبة عن بعض األمور التي ما زالت شائعة حتى يومنا هذا، واطلب إليهم استنتاجها وكتابتها في المفاهيم الواردة في 

عجلة الثقافة. اطلب إليهم مناقشة اختيارهم في عجلة الثقافة مع أحد أفراد أسرتهم أو زمالئهم والتعبير عن آرائهم فيها شفويًّا.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما الفكرة الرئيسة في النص؟ ما أهم األفكار الفرعية؟ اذكر بعض األمور التي ما 

زالت متوارثة حتى يومنا هذا.
 النشاط الثالث )الرياضيات(: ناقش الطلبة في أهم استخدامات األمالح الطبيعية في الحياة اليومية. أرشد الطلبة إلى استخدام العمليات 
الحسابية المناسبة حل المسألة الحياتية بناًء على فهمها. درب الطلبة على التمييز بين استخدام عمليتي الضرب والقسمة في حل المسائل 

الحياتية.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة العربيةاللغة اإلنجليزية

نتاجات التعلم:

اللغة اإلنجليزية: يستخدم مصادر المعرفة المتاحة مثل اإلنترنت، والمكتبات العامة أو المدرسية، للبحث عن موضوع ما.

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، مفسًرا المفردات والتراكيب الجديدة وفق سياقها، موظفًا في تحدثه ما اكتسبه من 
مفردات ومفاهيم وأفكار.

الرياضيات: يضرب األعداد العشرية ويقسمها.

يوضح كيفية تكون األمالح وأهميتها مدلاًل على ذلك بأمثلة. العلوم:  
حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة اإلنجليزية: مهارة البحث في المصادر المتنوعة، مثل: الشبكة العنكبوتية، والمكتبة المدرسية، والمكتبة العامة.	 

اللغة العربية: تفسير المعاني والتراكيب الجديدة وفق سياقها، والتعبير عن رأيه في مضامين ما يقرأ. 	 

الرياضيات: إجراء العمليات الحسابية على األعداد الكلية، وتحديد القيمة المنزلية للرقم في العدد العشري.	 

العلوم: مفهوم القاعدة والحمض وخصائصهما، وكيفية تحديد نوع المادة باستخدام الكواشف.	 

جسور التعلم
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1. جد ناتج كل مما يأتي: )8.653×9(   )5.67×4.093(   ) 8.0275 ÷ 5(   )98.2 ÷ 1.3 (
2. اشترى سامر )5.75( كيلوغرام من البرتقال، فإذا كان ثمن الكيلوغرام الواحد )1.4( ديناًرا، فكم ديناًرا دفع سامر ثمنًا للبرتقال؟

3. قطعت سارة مسافة )8.625( كم خالل )2.5( ساعة من التدريب على الركض. فما معدل المسافة بالكيلومترات التي قطعتها سارة في   
الساعة الواحدة؟

النشاط الرابع )العلوم(: اطلب إلى الطلبة ذكر مواقع مهمة في األردن، وعندما يذكر الطلبة البحر الميت، اسألهم: لماذا سمي البحر  ■
الميت هذا االسم؟ وهل االعتقاد السائد حول عدم وجود أي مظاهر حياة في مياه هذا البحر دقيق؟ استمع إلجابات الطلبة، ووجههم إلى 
البحث في مصادر المعرفة المناسبة. اعرض على الطلبة الفيديو التعليمي، واطلب إليهم تصنيف المواد الكيميائية الواردة فيه إلى: مواد 
قاعدية أو مواد حمضية. تابع مالحظاتهم حول الفيديو وبعد ذلك ناقشهم في األسئلة الموجودة في النشاط واكتب على السبورة معادلة 

لفظية لتكوين الملح. وّجه الطلبة إلى البحث عن أهم األمالح واستخداماتها.
التحقق من الفهم: يمكنك التأكد من فهم الطلبة عبر األسئلة الموجودة في النشاط، واطرح عليهم األسئلة اآلتية:

1. ما الصيغة الكيميائية لملح الطعام؟
2. ما الصيغة الكيميائية لمسحوق الخبيز؟

3. لماذا سمي تفاعل التعادل هذا االسم؟

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 اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تعريف الطلبة بطرائق البحث المختلفة عن المصادر في حال لم يتوافر . 1
اإلنترنت، مثل مكتبة المنزل، أو المكتبات العامة، أو غرفة الصف وغيرها، ويمكن أن يستخدموا محطات المعرفة المنتشرة في 

المحافظات التي توفر اإلنترنت مجانًا.

معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية التعريف بالكاتب عبدالرحمن منيف، ووصف كتابه "سيرة مدينة" وأهم ما . 2
جاء فيه، وتدريب الطلبة على بعض التشبيهات والصور الفنية في النص، واستنتاج أهم األفكار الواردة فيه، وتعريف الطلبة بعجلة 

الثقافة، وكيفية حل النشاط الخاص بها.

 معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات توجيه الطلبة إلى توظيف العمليات الحسابية في المسائل الحياتية اليومية توظيفًا . 3
الراجعة  التغذية  الفردية والثنائية، وتقديم  الطلبة  الحل. متابعة حلول  المسألة والتحقق من صحة  صحيًحا، وتوظيف خطوات حل 

المباشرة لهم على أدائهم. يمكن استخدام التقويم بالقلم والورقة في نهاية النشاط عن طريق حل أسئلة التحقق من الفهم أعاله.

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تذكير الطلبة بسبب تسمية البحر الميت هذا االسم، وتوجيههم إلى أن االعتقاد السائد بعدم . 4
وجود أي كائنات حية تعيش فيه هو اعتقاد غير صحيح؛ حيث تعيش فيه بعض الكائنات الدقيقة. ويتعين عليهم تأكيد تنوع األمالح 
الموجودة في البحر الميت. يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على التفكير الناقد عند متابعة الفيديو التعليمي حول تفاعل الحمض 

والقاعدة إلنتاج الملح وتدريبهم على البحث عن بعض األمالح واستخداماتها.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة اإلنجليزية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في فهم النصوص المتوافرة في المصادر المتنوعة عن وصفات حفظ الطعام، يمكن . 1
أن تطلب إليهم اختيار المفردات الصعبة ومحاولة ترجمتها باستخدام المعجم أو السياق وإضافتها إلى قاموسهم الخاص.

اللغة العربية: قد ال يستطيع الطلبة تخيل كيف كانت عمان قديًما، يمكنك حينها ربط ذلك بنص القراءة الوارد في الكتاب.. 2

الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة تحديد العملية الحسابية المناسبة حل المسألة، ويمكن معالجة ذلك عن طريق نقاش المعطى . 3
والمطلوب، وتحديد طريقة التوصل إلى اإلجابة بأمثلة بسيطة. قد يصعب على بعض الطلبة تحديد موقع الفاصلة العشرية في ناتج 
الضرب أو القسمة، ويمكن معالجة ذلك عن طريق تحديد القيمة المنزلية لألرقام في الناتج، والتدريب باستخدام أعداد سهلة للتوصل 
إلى القواعد المناسبة؛ لتحديد موقع الفاصلة العشرية في الناتج. قد يصعب على الطلبة إجراء عملية القسمة المطولة، ويمكن معالجة 

ذلك بعرض أمثلة تمهيدية للقسمة المطولة على األعداد الكلية، والتركيز على القيمة المنزلية وخطوات إجراء القسمة المطولة.

العلوم: قد يصعب على بعض الطلبة التمييز بين الحموض والقواعد؛ لذلك يجب على المعلم توضيح الفرق بينهما باستخدام الكواشف . 4
مثل ورق تباع الشمس. 
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