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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )12(: الوصفات الشعبية 

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: 
- ما الزمن الذي استغرقته في القراءة الصامتة؟

- اذكر الفكرة العامة في نّص القراءة.
ا. - بيّن عالمة إعراب المثنى رفًعا، ونصبًا، وجّرً

-  ما رأيك في التداوي باألعشاب؟
- ما األمور التي يجب مراعاتها عند التداوي باألعشاب؟

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(:   ■
اطلب إلى الطلبة قراءة النص منفرًدا، واستخراج معاني الكلمات المكتوبة معتمًدا على السياق، ثم  اطلب إلى الطلبة أن يناقشوا معاني المفردات 
ثنائيًّا. قسم الطلبة مجموعات، واطلب إليهم أن يناقشوا طرائق عمل وصفة طبية من األعشاب. اكتب مثااًل على الجمل البسيطة والمركبة. استذكر 

مع الطلبة التركيب الصحيح للجمل البسيطة والمركبة. اطلب إلى الطلبة كتابة الوصفة مستخدمين الجمل البسيطة والمركبة.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

- ما األنواع العشبية التي ذكرت في النص؟
- كم نوًعا من األعشاب الطبية يمكنك أن تذكر؟
- ما المعلومة التي وجدتها غريبة بالنسبة إليك؟

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النّص قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين مع الفهم واالستيعاب، موظفًا ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار في 
تحدثه، كاتبًا فقرة عن موضوع حياتي.

اللغة اإلنجليزية: يكتب الجمل البسيطة والمركبة كتابة سليمة.

الرياضيات: يعيّن إحداثيات النقاط، محدًدا مواقع النقاط على المستوى اإلحداثي. 

يصف تركيب أجهزة جسم اإلنسان، مبينًا وظيفة كل منها  والتكامل  بينها. العلوم:  
حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة العربية:  إعطاء أمثلة من المقروء بوصفها تراكيب وأساليب لغوية، والتعبير شفويًّا في زمن محدد عن فكرة محددة، ومهارات التفكير الناقد. 	 

اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، ومهارة كتابة الجمل البسيطة والمركبة.	 

الرياضيات: الزوج المرتب، والدقة في الرسم.	 

العلوم: التفكير الناقد، وجهازا جسم اإلنسان التنفسي والهضمّي.	 
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جسور التعلم

وّضح للطلبة الطريقة التي يمكن اتباعها للتمييز بين همزتي الوصل والقطع. راجع الطلبة في إعراب الجموع الثالثة، 
والمثنى. اشرح للطلبة كيفية إجابة األسئلة الخاصة بالنشاط األول عن طريق تأمل األسئلة، والبحث عن اإلجابة في النص، 
ثم كتابة اإلجابة على ورقة جانبية ومشاركتها مع أحد الزمالء، وضح للطلبة أّن سؤال التفكير الناقد يحتاج إجابات منطقية 
تعتمد الدليل المنطقي بعيًدا عن الخيال. وضح للطلبة أن إقامة المشاريع يفضل أن تكون عماًل جماعيًّا مع مجموعة من 

زمالئه، ويمكنهم أن يطلبوا الدعم ممن حولهم.
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النشاط الثالث )الرياضيات(: ■
ناقش الطلبة في أهمية الغذاء الصحي واألعشاب الطبيعية في الحفاظ على صحة الجسم وسالمة أجهزته. وّضح للطلبة أهمية المستوى اإلحداثي في 
تمثيل مواقف الحياة اليومية مع طرح أمثلة توضيحية. تابع أداء الطلبة في تعيين النقاط المرسومة على المستوى اإلحداثي وتحديد مواقعها  عليه بمعرفة 

إحداثياتها، وقّدم لهم التغذية الراجعة المناسبة والمباشرة. شّجع الطلبة على توضيح طريقة العمل وتفسير اإلجابات.
التحقق من الفهم: يمكنك طرح السؤالين اآلتيين على الطلبة:

1( عيّن إحداثيات كل نقطة من النقاط المبينة على المستوى اإلحداثي المجاور:
2( حدد مواقع النقاط اآلتية على المستوى اإلحداثي المجاور:

أ )2، 3(      ب )-1، 2(     جـ )-2، -1(      د )3، -2(     هـ )2، 0(     و )0، -3(.

النشاط الرابع )العلوم(:  ■
شجع الطلبة على التفكير في األجهزة التي تعمل على إخراج الفضالت من جسم اإلنسان، وأجزاء الجهاز البولي والجهاز الجلدي. يمكن للمعلم توضيح 
مسار التخلص من الفضالت في جسم اإلنسان، مستعينًا بنموذج الجهاز البولي الموجود في مختبر المدرسة. اطلب إلى الطلبة تقريًرا عن مرض الفشل 
الكلوي، معزًزا بالصور والمقاالت الطبية الموثَّقة. اعرض على الطلبة فيديو يوضح جهازي الدعامة والحركة في جسم اإلنسان، وتابع تنفيذ الطلبة 
نشاط الكلمات المتقاطعة. اطلب إلى الطلبة توضيح تكامل عمل أجهزة جسم اإلنسان المختلفة وتآزرها.  دّرب الطلبة على التفكير الناقد في تخيله جسمه 

من دون وجود أحد أجهزة الجسم، ما التغيرات التي ستحدث لجسمه؟ 
التحقق من الفهم: يمكنك التحقق من فهم الطلبة عبر تنفيذ األنشطة ويمكن توجيه األسئلة اآلتية:

1. اذكر بعض األجهزة التي تكون جسم اإلنسان.
2. ما الفرق بين: العضو، والجهاز، والجسم؟

3. هل توجد أعضاء تشترك في جهازين أو أكثر؟ وضح إجابتك.
4. ما تأثير العضو المريض في عمل جهاز الجسم الخاص به؟

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 النّص قراءة جهرية وفق معايير . 1

القراءة الجهرية: سالمة اللغة، ونبرة الصوت، والتزام عالمات الترقيم، وتوضيح أهمية استخدام تقييم األقران عبر مشاركة المهمات مع أحد 
زمالئهم في الصف، وتبادل اآلراء للحصول على التغذية الراجعة للتعديل على المهاّم، ويتعين على المعلمين أن يؤكدوا فكرة أّن استخدام النباتات 

الطبية ال يغني عن العالج باألدوية الكيميائية.
معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تذكير الطلبة بالتركيب اللغوي للجمل البسيطة والمركبة. كما يتعين عليهم استذكار . 2

أدوات الربط واستخدامها الصحيح في الجمل، باإلشارة إلى النص المكتوب، والبحث عن الجمل البسيطة والمركبة.
معلمو الرياضيات: يتعيّن على معلمي الرياضيات توضيح كيفية توظيف المستوى اإلحداثي، وتعيين النقاط وتحديد مواقعها عليه في مواقف . 3

الحياة اليومية، عن طريق عرض أمثلة واقعية قريبة من بيئة الطلبة. تابع أداء الطلبة وقّدم لهم التغذية الراجعة المباشرة. يمكن استخدام تقويم 
األقران في تقويم أداء الطلبة.

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تذكير الطلبة بأجهزة جسم اإلنسان التي درسوها في الدرس السابق، وتوجيههم إلى دراسة جهازي . 4
اإلخراج  )الجهاز البولي والجهاز الجلدي(، وجهازي الحركة والدعامة، كما يتعين على المعلم تدريب الطلبة على البحث في مصادر المعرفة 
عن أمراض معينة، وكتابة تقرير علمي شامل ودقيق، وتوجيه الطلبة إلى التفكير الناقد في قدرة الخالق على بناء جسم اإلنسان المتكامل، والتفكير 

في شكل جسم اإلنسان إذا فُقد جهاز من أجهزة جسمه. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة البحث عن بعض النباتات الطبية التي تنمو في منطقتهم لكتابة فقرة عن ذلك، حينئٍذ يمكنك نصحهم . 1

بمناقشة أفراد أسرتهم في ذلك، أو أحد المهتمين بموضوع األعشاب الطبية مثل العطارين.
 اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة فهم المفردات الواردة في النص؛ لذلك يمكن للمعلم تقديم مجموعة من صور األعشاب الواردة في . 2

النص. قد يصعب على بعض الطلبة استخدام أدوات الربط استخداًما صحيًحا في الجمل المركبة؛ لذلك يتعيّن على المعلم اإلشارة إلى التفريق في 
المعنى بين أدوات الربط واستخدامها استخداًما صحيًحا.

الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تعيين إحداثيات النقاط المرسومة على المستوى اإلحداثي، وتحديد مواقع النقاط بمعرفة إحداثياتها، . 3
ويمكن معالجة ذلك عن طريق تثبيت مفهوم الزوج المرتب، والتركيز على اإلحداثيين السيني والصادي فيه، وماذا يمثل كل إحداثي للنقطة 

بالنسبة إلى المستوى اإلحداثي، وكذلك عرض األمثلة المتنوعة.

الحركة . 4 وجهاز   ،) )العظام  الدعامة  بين جهاز  التمييز  عليهم  الجسم، ويصعب  من  البول  مسار خروج  تحديد  في  الطلبة  يخطئ  قد  العلوم:  
)العضالت(. يمكن تالفي تلك األخطاء عبر توضيح نموذج األجهزة أمام الطلبة.
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