
دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )2(: حياتنا مع األلوان

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: العلوم، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات، واللّغة العربيّة.

النشاط األول )العلوم(: ■

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: 

1- كيف يتكّون قوس المطر؟    2- ما هي ألوان الطيف السبعة؟   3- كيف نرى األجسام المعتمة بألوانها المختلفة؟
4- كيف نرى األجسام الشفافة بألوانها المختلفة؟   5- ما سبب رؤية بعض األجسام باللون األبيض أو األسود؟

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: ■
اقرأ النص مع الطلبة واطرح عليهم أسئلة االستيعاب في أثناء القراءة. حفز الطلبة إلى التفكير بإبداع عند إجابة األسئلة. اطلب إلى الطلبة 

إجابة أسئلة »استخالص النتائج«، ثم اطلب إليهم صياغة أسئلة وحدهم.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

- ما لونك المفضل؟ لماذا؟
- ما رأيك بقصة قوس المطر؟

- كيف تستخلص النتائج من نص قرائي؟

التاريخ:اللغة العربيةالرياضياتاللغة اإلنجليزيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يفسر رؤية األجسام بألوانها المختلفة.       

اللغة اإلنجليزية: يستخلص النتائج من مواّد قرائية.

الرياضيات: يحل مسائل على مجموع قياسات زوايا المثلث.

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة، موظفًا عالمات الترقيم توظيفًا سليًما، متعرفًا التراكيب واألساليب اللغوية: جمع المذكر 
السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: مفهوم األجسام الشفافة واألجسام المعتمة، وانعكاس الضوء، وانكسار الضوء، وتحلل الضوء في المنشور.	 
اللغة االنجليزية: القراءة الذاتية واستخالص النتائج.	 
الرياضيات: مفهوم الزاوية، وأنواع الزوايا، وقياس الزاوية المستقيمة، وإيجاد قياسات الزوايا بالمنقلة.	 
اللغة العربية: تقسيم االسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتصحيح األخطاء في استخدام الجموع، وتوظيف عالمات الترقيم في جمل.	 

جسور التعلم

1

ساعد الطلبة على توفير أدوات النشاط وفي صناعة الفتحات الخاصة بصندوق األلوان، وجههم في أثناء تنفيذهم 
النشاط وناقشهم في إجاباتهم، مستذكًرا معهم ما تعلموه في مبحث العلوم سابقًا. وّجه الطلبة إلى مصادر المعرفة 
التي يحتاجونها في البحث عن مرض عمى األلوان وناقشهم في التحديات التي تواجه هذه الفئة وكيفية تجاوزها، 
وّجه الطلبة في أثناء تصميمهم المطوية مع توضيح المعايير التي ستُقيَّم المطوية بناء عليها، واستمع لهم في أثناء 

حديثهم عنها وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.



النّشاط الثالث )الرياضيات(: ■
يميز هذه  الذي  ما  اللوحات؟  الذي تالحظه على  ما  اسألهم  ثم  الفسيفساء،  المثلثات، بعضها من  فنية مختلفة عن  أعماالً  لهم  اعرض 
المثلثات؟ كيف ترتبط هذه اللوحات بدرس مجموع قياسات زوايا المثلث؟ أخبرهم أنهم سيبتكرون في هذا النشاط مثلثات بأشكال مختلفة 
اعتماًدا على زواياها، وسيرسمون للمثلثات رسوًما تقريبيةً، ألنهم سيتعلمون رسم المثلثات بدقة الحقًا. والهدف هو حثهم على التفكير 

في زوايا المثلث ومجموع قياساتها وعالقتها بأشكال المثلث.  
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن المفاهيم الواردة في المسألة، ماذا تعني زاوية حادة؟ ماذا تعني زاوية منفرجة؟ مستقيمة؟ قائمة؟ ما 
قياسات كل منها؟ كيف أميز ما إذا كانت قياسات ثالث زوايا تشكل قياسات زوايا مثلث أم ال؟ كيف أجد قياس زاوية مجهولة إذا علمت 

اثنتين منهما؟ اطرح عليهم السؤال اآلتي:
هل يمكن رسم مثلث قياسات زواياه  540 ، 575، 585؟ برر إجابتك بالرسم.

 النشاط الرابع )اللغة العربية(: ■
اعرض على الطلبة فكرة النشاط واشرح المطلوب لهم. راجعهم في أنواع الجموع وطريقة تمييز كل جمع. اطلب إليهم ذْكر أمثلة على 

كل منها. اسألهم عن عالمات الترقيم المطلوبة ومواضع توظيفها في الجمل. اشرح لهم فكرة اللعبة، وجههم إلى طريقة أدائها.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما أقسام االسم من حيث العدد؟ ما أنواع الجموع؟ هاتوا أمثلة على كل نوع. ما 

عالمات الترقيم التي تعرفونها؟ مثلوا بجمل تحتوي عالمة استفهام، وأخرى عالمة تعجب.  

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
- اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة الّتي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم. 

- يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو العلوم: وّجه الطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط وتابع إجاباتهم وناقشهم فيها، وجههم إلى االستعانة بالرمز سريع االستجابة؛ . 1
للحصول على ما يحتاجونه من معلومات تساعدهم على تنفيذ النشاط األول وتصميم المطوية الخاصة بمرض عمى األلوان بناء على 

المعايير التي زودتهم بها. قيّم أعمال الطلبة وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: ساعد الطلبة على تحليل اإلشارات واألدلة؛ للوصول إلى االستنتاجات الصحيحة. شجع الطلبة على التحدث . 2
عن طرائق الوصول إلى الفكرة الرئيسة في النص وأخبرهم بأهمية العثور على هذه الفكرة.

معلّمو الّرياضيّات: اطلب إلى الطلبة عرض لوحاتهم الفنية على الحائط، وكلفهم تنفيذ جولة المعرض. ثم كلفهم نقاش األفكار الواردة . 3
مثلث  إمكانية وجود  في  ناقشهم  عليها،  الراجعة  التغذية  إعطاء  المختلفة مع  المثلثات  قياسات زوايا  تحديد  مثل  ثنائيًّا،  النشاط  في 

بزاويتين منفرجتين، أو زاويتين قائمتين، أو زاوية قائمة وأخرى زاوية منفرجة، الحظ تبريراتهم.

 معلّمو اللّغة العربيّة: وّجه الطلبة إلى كيفية حل النشاط الخاص بعالمات الترقيم، وحثهم على كتابة أكبر قدر ممكن من الجمل . 4
بصورة صحيحة مستخدمين عالمات الترقيم. بيّن لهم كيفية أداء اللعبة وتلوين الرسم باأللوان الصحيحة. أثِن على من ينهي الرسم 

بصورة صحيحة. إن الحظت تكرر خطأ معين أوقف اللعب للتنبيه.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: قد يخطئ بعض الطلبة في تفسير سبب رؤية األجسام الشفافة والمعتمة بألوانها المختلفة، كما قد يصعب عليهم تفسير رؤية . 1
بعض األجسام باللون األبيض أو األسود، يمكن مساعدة الطلبة على ذلك بمناقشة بعض األمثلة اإلضافية وتوجيه الطلبة إلى االستعانة 

.)QR code( بمصادر المعرفة المتاحة عبر الرمز سريع االستجابة

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه الطلبة صعوبة في فهم العبارات أو الكلمات غير المألوفة. شجع الطلبة على محاولة فهم الكلمات من السياق.. 2

الّرياضيّات: قد يستصعب بعض الطلبة تحديد قياسات زوايا المثلثات المعروضة في النشاط، ورسم مثلث تقريبي يعبّر عن زوايا . 3
ا؛ لتعزيز قدرة الطالب على التخيّل وعمل تقديرات، والستيعاب القواعد  المثلث المحدد و تخيّل شكله. يُعدُّ توظيف المحسوسات مهّمً

المتعلقة باألشكال الهندسية مثل مجموع قياسات زواياها.

اللّغة العربيّة: قد يخلط بعض الطلبة جمع المذكر السالم بجمع التكسير المختوم بـ ) ين(. ذكرهم بأن جمع المذكر سالم ال تتغير . 4
حروف مفرده عند جمعه، وأن )ون أو ين( زائدتان. قد يغفل بعض الطلبة عن توظيف عالمات الترقيم في كتاباتهم، نبههم على 

أهميتها في توضيح المعنى المطلوب من الجمل.

2


