
دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )5(: أطلق العنان إلبداعك

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، والّرياضيّات، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم تحوالت الطاقة واستعرض معهم بعض األمثلة عليها، اسأل الطلبة: 
1. ما نوع الطاقة التي تمتلكها السيارة عندما تتحرك؟ 

2. ما الذي تحتاجه السيارة لكي تتحرك؟ ما تحوالت الطاقة المسؤولة عن حركتها؟

النشاط الثاني )الرياضيات(: حفّز الطلبة إلى تخيل شركة صناعة سيارات تريد اختراع سيارة بتصميم جديد مبتكر، برأيكم ما الذي  ■
تحتاجه لصناعة سيارة معينة؟ َمن األشخاص الذين سيصنعونها؟ وما الموضوعات المفيدة التي تعلمتها ستعين على صناعتها؟ استمع 
إلجاباتهم، ووجههم إلى أن صناعة السيارة تحتاج إلى الهندسة والعلوم والرياضيات والفنون وغيرها، ثم وّضح لهم تعليمات هذا النشاط 
ا من قراءة تعليمات نشاط العلوم وصوالاً إلى الرياضيات، وّضح لهم أن عليهم تثبيت جسم السيارة مع هيكلها والتأكد من أنها تعمل  بدءاً
)تتحرك(، وأن عليهم عرض سياراتهم التي صمموها وتجربتها على زمالئهم. ذّكر الطلبة بأن شكل المجسم الذي يمثل جسم السيارة ليس 

ا أو أسطوانيّاًا، ما يعزز لديهم مهارات االبتكارواإلبداع. ضروريّاًا أن يكون متوازي مستطيالت، ال بأس إن كان مكعباًا أو هرماً

التحقق من الفهم: استمع لألسئلة التي لدى الطلبة حول تعليمات النشاط. ثم تحقّق من تمييزهم المجسمات المختلفة وشبكة كل منها في 
، الذي يعد طريقة لتقييم التعلم. امسح الرمز سريع االستجابة للحصول على نماذج جاهزة لنشاط المطابقة في الشبكات  نشاط المطابقة مثالاً

والمجسمات. الحظ الطلبة في أثناء عملهم في النشاط ووّجه إليهم األسئلة بشأن المجسمات التي صمموها للتحقق من فهمهم، مثل:
- كيف تبني  شبكة متوازي المستطيالت؟

- ما الفرق بين شبكة المكعب وشبكة متوازي المستطيالت؟
- ما شروط صنع شبكة هرم ثالثي برأيك؟

التاريخ:اللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالرياضياتالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يوظف التجربة العملية في تعرف أشكال الطاقة وتحوالتها. 
الرياضيات: يبني مجّسمات باستخدام الشبكات.         

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة صحيحة فاهمة، رابطاًا بين األسباب والنتائج، مبدياًا رأيه في ما يقرأ.  
ى النصوص القرائية بمعاينته قبل القراءة. اللغة اإلنجليزية: يستعرض محتواً

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: أشكال الطاقة، والطاقة الحركية، وتحوالت الطاقة.	 
الرياضيات: المجسم وأوجهه )عددها وأشكالها(، وإنشاء أشكال هندسية باألدوات المناسبة، واستعمال األدوات الهندسية بدقة.        	 
اللغة العربية: مهارة القراءة الجهرية وفق المعايير، والتفكير اإلبداعي.    	 
اللغة اإلنجليزية: استخدام السياق والقرائن المرئية للتنبؤ، وتحديد معنى الكلمات غير المألوفة.	 

جسور التعلم

1

العلوم والرياضيات، ووضح لهم  ■ التكامل بين مبحثي  النشاط يحقق  بيّن للطلبة أن هذا  النشاط األول )العلوم(: 
تعليماته، ووجههم إلى االستعانة بمخطط هيكل السيارة المرفق بالنشاط، وتصميم هيكل يختارونه، شجع الطلبة 
على مشاركة كل خطوة من مشروعهم مع زمالئهم أو أحد أفراد أسرتهم ومناقشتهم فيها بهدف تطوير تصميماتهم 

.)QR Code( مستعينين بالمعلم. وجه الطلبة إلى االستعانة بمصادر المعرفة المتاحة على



النّشاط الثالث )اللغة العربية(: ناقش الطلبة في مفهوم اإلبداع وأمثلته في الحياة، نمذج لهم القراءة، ذكرهم بمعايير القراءة الجهرية.  ■
ا لتبادل القراءة والتقويم. اشرح لهم المهمات وناقشهم فيها، وافسح المجال للنقاش الجماعي الذي يثري األفكار لديهم.  وقسمهم أزواجاً

التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:
- ما معايير القراءة الجهرية؟  

- حددوا الفكرة العامة في النص.
- ما الكلمات الصعبة في النص؟ وهل استطعتم تحديد معانيها وفق السياق؟

- ما المشكالت التي عانيتموها بسبب جائحة كورونا؟
- ما الحلول التي يمكنكم اقتراحها وتطبيقها لحل هذه المشكالت؟

واستمع  ■ المقدمة  التعريفات  التزم  للمفهوم.  الذهني  العصف  ا  اإلبداع مستخدماً بمهارة  الطلبة  اإلنجليزيّة(: عّرف  )اللّغة  الرابع  النشاط 
ا. ثم قدم  لتأمالت الطلبة، ثم ذّكرهم أن اإلبداع في طبيعتنا البشرية، وأن الجميع مبدعون، وأننا بحاجة إلى الممارسة لنصبح أكثر إبداعاً
مهارة ما قبل القراءة للمعاينة واشرح الخطوات الثالث لمعاينة النص. وجه الطلبة إلى معاينة النص وقسمهم مجموعات ثنائية للمناقشة.

 التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين:
 -كيف تحل مشكالتك؟

ا. -اذكر اسم شخص تراه مبدعاً

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: امنح الطلبة فرصة عرض تصميماتهم على زمالئهم ومناقشتهم فيها مع بيان مبدأ عملها، ناقش الطلبة في خياراتهم، . 1

عزز محاوالتهم، أجب استفساراتهم، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.
معلّمو الّرياضيّات: إن أمكن التعاون مع معلّم العلوم على إنشاء معرض لسيارات الطلبة. قسم الطلبة مجموعتين، تبدأ المجموعة . 2

األولى بعرض سياراتها، والمجموعة الثانية مع المعلمين تتجول، بحيث يعرض كل طالب خطوات تصميمه للسيارة على الزائرين 
ومبدأ عملها وكيف وظّف الرياضيات والعلوم في ذلك. بعد انتهاء المجموعة األولى، تتبادل كل من المجموعتين األدوار. في أثناء 
مالحظتك أعمال الطلبة، وّجه إليهم األسئلة حول طريقة صنعهم المجسم، ما شكل الشبكة التي استخدموها؟ لماذا اختار كل منهم هذا 

ا كيف أثر في حركة سيارته؟  المجسم تحديداً
معلّمو اللّغة العربيّة:حث الطلبة على قراءة النص قراءة جهرية وفق المعايير، ووجههم إلى تبادل تقويم القراءة وحل المهمات، . 3

وحثهم على اإلبداع والتفكير. وّجه الطلبة إلى اإلفادة من توجيهات أفراد األسرة وتغذيتهم الراجعة. تابع الطلبة في تنفيذ المهمات، 
وقدم لهم التغذية الراجعة ما أمكن.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: حث الطلبة على التعبير عن آرائهم حول القصة. أخبر الطلبة عن أهمية التفكير بإبداع في الوصول إلى . 4
نتائج جديدة ومدهشة. شجع الطلبة على حل المشكالت.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إدراك مفهوم طاقة الوضع المرونية، يمكن للمعلم توضيحها بتنفيذ بعض التجارب على . 1

زنبرك أو شريط مطاطي تثبت قدرتها على إنجاز عمل بعد الضغط عليها، أي أنها تختزن طاقة تسمى طاقة وضع مرونية تمكنها 
.)QR Code( من إنجاز العمل، ويمكن توجيه الطلبة إلى مصادر المعرفة المتاحة في الرمز سريع االستجابة

ا دقيقَا، وترتيب المضلعات )األوجه( التي تشترك بضلع . 2 الّرياضيّات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في رسم شبكات المجسمات رسماً
ا في الشبكة بما يضمن عند طيها تكوين المجسم. كما قد يخطئ بعض الطلبة في تمييز الهرم من  متوازي المستطيالت.   ترتيباًا صحيحاً
يمكن تفادي هذه الصعوبات عبر توظيف المحسوسات، وعمل الطلبة مجسمات حقيقية محسوسة واكتشاف شبكاتها، يمكن كذلك 
االستجابة  الرمز سريع  امسح  تفاعلية.  المجسمات وشبكاتها بصورة  اكتشاف  للطلبة  تتيح  التي  التكنولوجيا  برامج  توظيف بعض 

للحصول على بعض األمثلة من البرامج التكنولوجية التي يمكنك استخدامها مع طلبتك. 
اللّغة العربيّة: قد يعاني بعض الطلبة صعوبة في إجابة السؤال المتعلق بتوضيح المقصود بالعبارة التي تتضمن صورة فنية، قربها . 3

لهم، واطرح عليهم أمثلة واطلب إليهم توضيحها. قد يعاني بعض الطلبة صعوبة في التفكير بإبداع، دربهم عليها باستمرار عن طريق 
ا من إجابات بعضهم. طرح أسئلة في أثناء الحصص الصفية، واعرض اإلجابات المتميزة على الطلبة؛ لكي يستفيدوا جميعاً

غير . 4 المفاهيم  المقالة  هذه  تتناول  القراءة.  استراتيجيات  لفهم  واضحة  أمثلة  إلى  بحاجة  الطلبة  بعض  يكون  قد  اإلنجليزيّة:  اللّغة 
الصحيحة الشائعة حول تعليم مهارات القراءة، وتقدم نصائح مفيدة لتعزيز هذه المهارات:

https://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198502_sanacore.pdf 
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