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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )10(: النظام الغذائي

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(:    ■

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: 
- اذكر بعض أنواع الخبز في العالم.

- ما العالمات اإلعرابية لجموع المذكر والمؤنث السالمين والتكسير؟
- اذكر ضمائر الرفع المنفصلة. 

- ما أسباب مشكلة المجاعة العالمية؟ ما الحلول المقترحة لحلها؟ 

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(:   ■
وضح للطلبة المقصود بمفهوم التوتر، واطلب إليهم أن يطبقوا مهارة العصف الذهني ويعددوا المواقف التي تجعلهم يشعرون بالتوتر. اطلب إلى 
الطلبة المناقشة في العالقة بين الطعام والتوتر. وّجه الطلبة إلى أن يقرؤوا النص قراءة فاهمة و يستخرجوا أهم األفكار الرئيسة الواردة فيه.  اطلب 
إلى الطلبة أن يعدوا سجاّلً لألطعمة التي يأكلونها وأوقات تناولهم الطعام. قسم الطلبة مجموعات ثنائية واطلب إليهم أن يجهزوا حواًرا عن تناول 

الطعام عند الشعور بالتوتر.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:
1( ما األطعمة المفضلة لديكم؟             2( كم وجبة تتناولون في اليوم؟                3( ماذا تأكلون حين تتوترون غالبًا؟

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النّص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، موظفًا ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار في تحدثه، كاتبًا فقرة مستعينًا 
بمجموعة أفكار وصور. 

اللغة اإلنجليزية: يجري حواًرا بسيطًا مع زميله يناقشه في موضوع ما.

الرياضيات: يقّدر ناتج ضرب األعداد العشرية وقسمتها.

العلوم: يصنّف األطعمة إلى مجموعات رئيسة، موضًحا فوائد الماء  لجسم اإلنسان.
حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية:  حل المشكالت، والتفكير ناقد، وتمييز السبب من النتيجة، والتعبير عن رأيه في فكرة محددة. 	 

اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد والرصد واالستنتاج.	 

الرياضيات: مهارات: إجراء العمليات الحسابية على األعداد العشرية، وتقريب األعداد العشرية، وحل المسألة.	 

العلوم: مهارة التحليل والتطبيق، مهارة حساب النسب المئوية.	 
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جسور التعلم

ناقش الطلبة في أسباب تنوع الخبز حول العالم وارتباطه بالثقافة المحلية للمجتمعات، ووضح أسباب شهرة خبز الشراك 
البادية قبل أن يدخل األرز مكونات المنسف، ثم ناقش الطلبة في بعض األطباق  اللبن واللحوم في  الذي كان يطبخ مع 
الشعبية األردنية والمجموعات الغذائية التي تنتمي إليها. ناقش الطلبة في مراحل إنتاج الغذاء حتى وصوله إلى المستهلك. 
تحدث إلى الطلبة عن مشكلة المجاعة العالمية والدول التي تنتشر فيها مثل: كينيا، والصومال، إثيوبيا، وبعض أسبابها مثل 

عدم سقوط األمطار.
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النشاط الثالث )الرياضيات(: ■
وّضح للطلبة أهمية الغذاء المتوازن والطبيعي لصحتهم والمحافظة على سالمة أجسامهم. رّكز على توظيف تقدير نواتج عمليتي الضرب والقسمة 
لألعداد العشرية في تبسيط إجراء العمليات الحسابية، واستخدامها في مسائل الحياة. وّجه الطلبة إلى تنويع طرائق التقدير، وتحديد الطريقة المناسبة 

كاّلً منهم. أرشد الطلبة إلى التعاون اإليجابي في العمل الثنائي والنقاش الفّعال في ما بينهم.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

1( قّدر ناتج كل عملية في ما يأتي موضًحا طريقة الحل:    )15.414 × 72.8(              )37.25 ÷ 4.19(
● يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من البرتقال )1.85( دينار. أجب عن السؤالين )2 ، 3(، موضًحا طريقة الحل:

2( قّدر ثمن )4.2( كيلوغرام من البرتقال.
3( يريد خالد شراء برتقال بمبلغ )11.55( ديناًرا. قّدر كمية البرتقال بالكيلوغرامات التي يستطيع خالد شراءها بهذا المبلغ.

النشاط الرابع )العلوم(:  ■
اسأل الطلبة عن الطعام الذي يحبونه واكتبه على السبورة، ثم اطلب إليهم تصنيف األغذية إلى مجموعاتها الرئيسة. اطلب إلى كل طالب إعداد طبق من 
الغذاء المتوازن، ووزع األدوار عليهم ليتحدثوا عن أطباقهم. وّجه الطلبة إلى التفكير في الكميات الغذائية التي يحتاجها جسم كل شخص. تابع الطلبة 
عند تنفيذ نشاط تصنيف األغذية وناقشهم في األغذية التي يجب تجنب اإلكثار من تناولها. شجع الطلبة على البحث عن أهمية الفيتامينات واألمالح 
المعدنية لجسم اإلنسان ومصادرها الغذائية. دّرب الطلبة على إعداد برنامج غذائي متوازن ألفراد االسرة. ناقش الطلبة في أهمية الماء لجسم اإلنسان.

التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة عبر تنفيذ األنشطة ويمكنك طرح األسئلة اآلتية:
1. هل الكميات الغذائية التي يتناولها المراهقون تساوي الكميات الغذائية التي يتناولها كبار السن؟ وضح إجابتك.

2. ما المجموعات الغذائية التي تنتمي إليها كل من المواد الغذائية اآلتية:  العدس، والبيض، والحليب، والتفاح، والخبز؟
3. لماذا يجب التنويع في األغذية التي نتناولها، ال االعتماد على نوع واحد منها؟

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 تذكير الطلبة بضرورة قراءة النص قراءة صامتة مع الفهم واالستيعاب، ثم قراءة النص . 1

اإلنترنت،  المحافظات الستخدام  في  المعرفة  محطات  زيارة  على  الطلبة  وتشجيع  الجهرية،  القراءة  معايير  وفق  األداء  وتقييم  قراءة جهرية 
وتشجيعهم على االنضمام إلى بعض المجموعات الصغيرة على وسائل التواصل االجتماعي، وتنفيذ بعض األنشطة جماعيًّا، مثل النشاط الخاص 
بحل المشكلة. وضح لهم إمكانية استخدام الرسومات المرفقة بالنشاط إلجابة األسئلة، وإمكانية طلب الدعم من أحد أفراد أسرتهم ال سيما في تقييم 

أدائهم في مهارتي القراءة والمحادثة.
معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح مفهوم التوتر وربطه بالعادات الغذائية. كما يتعين عليهم تقديم المفردات . 2

الجديدة الواردة في النص وشرحها. من الضروري تشجيع الطلبة على رصد سجل األطعمة وتفعيله لما له من أهمية في المحافظة على صحتهم. 
من المهم كذلك تشجيع الطلبة على استخدام المفردات المرفقة بنهاية النشاط في كتابة الحوار.

معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات توجيه الطلبة إلى ضرورة تناول الغذاء المتوازن والطبيعي، وتشجيعهم على تنويع طريقة تقدير . 3
نواتج عمليتي الضرب والقسمة على األعداد العشرية، وتبرير خطوات الحل. ومتابعة أداء الطلبة ونقاشاتهم الثنائية، وتقديم التغذية الراجعة المباشرة 
لهم. إرشاد الطلبة إلى أن الهدف من التقدير هو تبسيط إجراء العمليات الحسابية وتوظيفها في المسائل الحياتية. يمكن استخدام تقويم األقران في تقويم 

أداء الطلبة على هذه األنشطة.
معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم توضيح  المجموعات الغذائية الرئيسة للطلبة واختالف الكميات التي يحتاجها الجسم من مصادر المجموعات . 4

الغذائية المتنوعة من شخص إلى آخر. ويتعين على معلمي العلوم توجيه الطلبة للبحث عن أهمية الفيتامينات واألمالح المعدنية، وتشجيعهم للتحدث 
عن أهمية الماء ألجسامهم بأسلوب شائق أمام زمالئهم . 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة معرفة المجموعات الغذائية التي تنتمي إليها أنواع الخبز حول العالم، يمكنهم االستعانة بمبحث العلوم. . 1

وقد يصعب على بعض الطلبة استخدام التقييم الذاتي في مهارة القراءة الجهرية، ويمكنهم تبادل األدوار في القراءة والتقييم مع أحد زمالئهم في 
الصف أو أحد أفراد أسرتهم.

 اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة فهم مجموعة من المفردات الجديدة؛ لذلك يمكن للمعلم أن يناقشهم فيها ويوظفها في أمثلة. قد ال . 2
يتمكن الطلبة جميعهم من صياغة حوار؛ لذلك يجب مراعاة الفروق الفردية عند تقسيم الطلبة ثنائيًّا.

الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة توظيف التقدير في العمليات الحسابية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق سؤال الطلبة عن التقدير المناسب . 3
لتبسيط إجراء العملية الحسابية المحددة، ومناقشتهم في الخيارات المتاحة في المسألة واختيار األنسب للحل. قد يصعب على بعض الطلبة تحديد 

العملية المناسبة حل المسألة اللفظية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق إعادة صياغة المسألة بكلمات الطالب وتبسيط األعداد المتضمنة فيها.
العلوم:  قد يصعب على الطلبة التمييز بين الفيتامينات واألمالح المعدنية؛ لذلك يجب على المعلم إعطاء أمثلة على كلٍّ منها. قد يخطئ بعض . 4

الطلبة باعتقادهم أن اإلكثار من تناول مجموعة الوقاية مفيد لصحتهم، بين لهم أّن هذا غير صحيح.
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