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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )11(: التضاريس

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(:    ■
وّضح للطلبة مفهوم التضاريس الجغرافية، ثم حددها وفق ما وردت في النص، مثل: الجبال، األودية. ووضح لهم أهمية 

القراءة الصامتة ضمن زمن يحدده الطلبة ألنفسهم بدعم من أحد أفراد أسرتهم، واطلب إليهم أن يحددوا في أثناء
 القراءة الصامتة، األفكار الرئيسة، أو أن يكتبوا األسئلة التي لم يجدوا لها إجابة في أثناء قراءتهم النص، واطلب إليهم التعبير 

عن آرائهم شفويًّا، والمناقشة في موضوع التضاريس مع مجموعة من زمالئهم أو أحد أفراد أسرتهم.
الذي  الزمن  قراءة صامتة؟ حددوا  النص  قراءتكم  أثناء  إجابة في  لها  لم تجدوا  التي  ما األسئلة  اآلتية:  الطلبة األسئلة  اطرح على  الفهم:  التحقق من 
استغرقتموه في القراءة الصامتة. ما الطريقة التي استخدمتموها للتعبير عن شكل سطح القمر؟  ما المفاهيم التي ركزتم عليها في أثناء عرضكم المطوية؟ 

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(:    ■
وضح للطلبة المقصود بمظاهر سطح األرض، واطلب إليهم أن يسموا األشكال التي يرونها في الصورة. اقرأ مع الطلبة القصيدة وناقشهم في أفكارها. 
اطلب إلى الطلبة أن يكتب كل منهم قصيدته الخاصة، متبًعا القالب األول أو الثاني )Acrostic poem( مؤكًدا أن  هذه القوالب لالسترشاد وليست للتقيد.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين:
- ما الفرق بين )water forms( و  )landforms(؟

- مالفرق بين قراءة نص وقراءة قصيدة؟

النشاط الثالث )الرياضيات(:  ■

أرشد الطلبة إلى أهمية توظيف المعرفة الرياضية في المسائل الحياتية، وفي اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمعلومات. وّضح للطلبة أهمية 
تحديد العملية الحسابية المستخدمة في حل المسائل الحياتية الواقعية. دّرب الطلبة على إجراء عمليتي ضرب الكسور واألعداد الكسرية وقسمتها 

عن طريق تنويع األمثلة المطروحة.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، مفسًرا المفردات والتراكيب الجديدة وفق سياقها، موظفًا في 
تحدثه ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار.

اللغة اإلنجليزية: يقدم ويتلقى تغذية راجعة متضمنة معايير محددة، مثل: الوضوح، وسالمة النطق بعد كتابة قصيدة.

الرياضيات: يوظف ضرب الكسور العادية، واألعداد الكسرية، وقسمتها في حل مسائل حياتية.

يصف تركيب أجهزة جسم اإلنسان، مبينًا وظيفة كل منها والتآزر بينها. العلوم:  

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية: القراءة الصامتة في زمن محدد، والتفكير الناقد، والتعبير عن رأيه في موضوع ما. 	 

اللغة اإلنجليزية: قراءة القصيدة، وتقديم تغذية راجعة لألقران.	 

الرياضيات: تطبيق العمليات الحسابية على األعداد الكليّة، ومعرفة كل من: الكسر العادي، والعدد الكسري. 	 

العلوم: مفهوم العضو، وأجزاء جسم اإلنسان.	 
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية: 

.)1 3
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4 (    ،) 5

6   3
5 1( جد ناتج كل مما يأتي: )

10( سم. 1
5 3( سم، ) 3

8 2( جد مساحة مستطيل بعداه: )

( المتر. كم قطعة صغيرة سيحصل عليها  5
6 4( أمتار، يريد تقسيمه قطًعا صغيرة، طول القطعة الواحدة ) 2

3 3( لدى سامح لوح خشبي طوله )

سامح؟ وكم سيبقى من اللوح الخشبي؟

النشاط الرابع )العلوم(:  ■

اطرح السؤال اآلتي على الطلبة: لماذا يزداد إفراز اللعاب عندما نرى الطعام؟ ناقشهم في مراحل هضم الطعام وامتصاصه، وأهمية كل عضو ظاهٍر 
في الصورة التوضيحية للجهاز الهضمي، ثم اشرح جهاز الدوران، وتابع الطلبة عند تمثيل دور القلب وخلية الدم الحمراء، وتأكد من توضيح الطلبة 
الدورة الدموية  في جسم اإلنسان. شّجع الطلبة على التفكير في تأثير النشاطات الجسمية في عدد الحركات التنفسية، وعدد نبضات القلب وكمية 

التعرق. اشرح للطلبة أهمية الجهاز التنفسي لإلنسان، وساعدهم على تصميم نموذج له.
التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة عبر متابعة األنشطة، ويمكنك طرح األسئلة اآلتية:

1. ما سبب الغصة التي تحدث أحيانًا عند تناول الطعام؟
2. تتبع مراحل هضم الطعام.

3. كيف ينتقل األكسجين من الرئة إلى أجزاء الجسم جميعها؟

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: يتعين على معلمي اللغة العربية تذكير الطلبة بالمرحلة التالية للقراءة الصامتة، وهي قراءة النص قراءة جهرية على مسمع . 1

أحد أفراد أسرتهم، مع مراعاة المعايير اآلتية: سالمة اللغة، عالمات الترقيم، التنغيم المناسب، ووضح لهم أهمية تقييم أدائهم في المهام المطلوبة 
باستخدام التقييم الذاتي وتقييم األقران. وضح للطلبة أهمية مراجعة األنماط اللغوية المدروسة سابقًا، لالستفادة منها في تنفيذ المطلوب.

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح قالب القصيدة نمطًا للتعبير الجمالي في اللغة، ويتعين على المعلمين التأكد . 2
من قدرة الطلبة على كتابة القصيدة ضمن قالب شعري مقبول عبر مشاركتهم في بعض النماذج ليتبعوها.

 معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على إجراء عمليتي ضرب الكسور واألعداد الكسرية وقسمتها عبر األمثلة، . 3
وتوضيح طريقة إجراء العمليات الحسابية، والتركيز على مفهوم كل من عمليتي الضرب والقسمة. التركيز على توظيف المهارات الرياضية في 
حل المسائل الحياتية. متابعة أداء الطلبة في أثناء حلهم األسئلة وتقديم التغذية الراجعة المباشرة. تشجيع الطلبة على مشاركة حلولهم وتفسيرها. 

إرشادهم إلى ضرورة تحديد العملية الحسابية المتضمنة في المسألة الواقعية. يمكن استخدام التقويم الذاتي في تقويم أداء الطلبة.
معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على تتبع مراحل هضم الطعام وامتصاصه، وتأكيدهم وظيفة كل عضو وأهميته في عمل . 4

الجهاز الهضمي، وتوضيح دور جهاز الدوران وأهميته في جسم االنسان، وأهمية الجهاز التنفسي. يتعيّن عليهم متابعة الطلبة عند تصميم نموذج 
الجهاز التنفسي، وتوضيح تأثير النشاطات الجسمية التي يقوم بها اإلنسان في عمل أجهزة جسمه، وتأكيد تآزر عمل أجهزة جسم اإلنسان مًعا، 

وأهمية المحافظة على أجهزة جسم اإلنسان ووقايتها من األمراض.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة تخيل شكل سطح القمر، حينئٍذ، يمكنهم مشاهدة فيلم على اليوتيوب عن ذلك.. 1

 اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة كتابة القصيدة كلها؛ لذلك يمكن للمعلم أن يطلب إلى الطلبة أن يتبادلوا القصائد ويحاولوا تحسينها.. 2

الرياضيات: قد يصعب على الطلبة التمييز بين خطوات إجراء عمليتي الجمع والطرح، والضرب والقسمة على الكسور، ويمكن معالجة ذلك عن . 3
طريق األمثلة المتنوعة، وربطها بأمثلة واقعية بسيطة، وتعميق مفهوم عمليتي الضرب والقسمة. قد يصعب على بعض الطلبة إجراء عمليتي 
الضرب والقسمة على األعداد الكسرية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق التركيز على ضرورة تحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي قبل 
إجراء العملية الحسابية. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد العملية الحسابية المتضمنة في المسألة اللفظية التي تحتوي كسوًرا أو أعداًدا 
المسألة  إلى  العودة  ثم  المناسبة،  الحسابية  العملية  المسألة باستخدام أعداد كليّة وتحديد  كسرية، ويمكن معالجة ذلك عن طريق إعادة صياغة 

األصلية وتنفيذ الحل.

العلوم: قد يعتقد بعض الطلبة أن ال عالقة بين أجهزة الجسم، وقد يخطئ بعض الطلبة في التمييز بين جهاز الدوران والجهاز التنفسي. وضح لهم . 4
تآزر أجهزة الجسم والعالقة المتبادلة بينها، وصف لهم وظائف أجهزة الجسم للتميز بينها.
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