
دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )6(: تحت الماء

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، والعلوم، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما الفكرة العامة في النص؟ ما الكلمات الجديدة الصعبة في النص؟ كيف حددتم معانيها 
وفق السياق؟ عددوا كان وأخواتها مع أمثلة عليها في جمل. ما عناصر القصة؟ ما الموضوع الذي تدور حوله الّرسومات؟ 

المخطط  ■ ثم رسمها في  النفط،  تكون  تحديد مراحل  نفط(، وشجعهم على  )بقعة  قراءة قصة  إلى  الطلبة  وّجه  )العلوم(:  الثاني  النشاط 
المحدد، وّجه الطلبة إلى تصميم المنشور الخاص بالتوعية باألثر السلبي الستخدام الوقود األحفوري بأنواعه المختلفة، واقتراح الحلول 
المناسبة لها وتمثيلها في المنشور عبر جلسة عصف ذهني يسجل فيها الطالب أفكاره التي سيعرضها في المنشور. شجع الطلبة على تبادل 
األعمال مع زمالئهم وتقييمها وفق المعايير المحددة، وساعدهم على الوصول إلى مصادر المعرفة المتاحة على الرمز سريع االستجابة 

.)QRcode (
التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم الوقود األحفوري وأنواعه المختلفة، اسأل الطلبة: لماذا سمي الوقود األحفوري هذا االسم؟ ما 
شروط تكونه؟ ما أثر احتراقه في البيئة؟  كيف يمكننا التقليل من أثره في البيئة؟ ما أفكارك حول تصميم المنشور؟ ما المعايير التي ستقيم 

بها أعمال زمالئك؟

. كيف تختلف  ■ النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: حفز الطلبة  إلى التفكير في المحادثات التي قد يجرونها في الملعب مع أصدقائهم، مثالاً
ا على محادثاتهم عن محادثاتهم مع مدير المدرسة؟ اكتب أمثلة على السبورة، وأخبر الطلبة  أنه مثلما تختلف أنواع المحادثة اعتماداً

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، متعرفاًا كان وأخواتها )كان، أصبح، صار، ليس، أمسى، ظل، بات(، كاتباًا قصة 
مستوحاة من مجموعة رسومات معطاة.

العلوم: يقارن بين أنواع الوقود األحفوري المختلفة من حيث الخصائص واالستخدام.             

اللغة اإلنجليزية: يكتب جمالاً بسيطة لغرض وجمهور محددين.

الرياضيات: يوظف مساحات أشكال رباعية )متوازي األضالع وشبه المنحرف( في حل المسائل.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللغة العربية: تصحيح األخطاء في بعض التراكيب واألساليب اللغوية المتعلمة، وتوظيف ما اكتسبه من تراكيب وأساليب لغوية.	 
العلوم: مفهوم كل من الطاقة، ومصادر الطاقة، وأشكال الطاقة، والوقود األحفوري، وأنواع الوقود األحفوري.           	 
اللغة اإلنجليزية: تنظيم األفكار، واإلقناع.	 
الرياضيات: مفهوم المساحة، وخصائص متوازي األضالع، وخصائص شبه المنحرف.	 

جسور التعلم

1

النشاط األول )اللغة العربية(: ناقش الطلبة في موضوع التلوث بشكل عاّم وتلوث البحار بشكل خاّص وأثر ذلك في  ■
ا بعد تذكيرهم بمعايير القراءة الجهرية.  الحياة البحرية. وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة جهرية وتقويمه أزواجاً
وزعهم مجموعات للبحث والتفكير والعصف الذهني إلجابة المهمات وتصميم البطاقات. ذكرهم بكان وأخواتها 
وأثر دخولها على الجملة االسمية. اطلب إليهم تقديم أمثلة عليها، ووجههم إلضافة جمل للقصة تحوي كان وأخواتها. 
ناقشهم في الّرسومات واستمع إلجاباتهم وتحليالتهم لها، وذكرهم بعناصر القصة ومعايير الكتابة، ووجههم لكتابة 

القصة القصيرة مما يستلهمونه من الّرسومات.



ا على الجمهور المستهدف. اشرح للطلبة  أنهم سيتعلمون الكتابة مع مراعاة كل من الجمهور  ا اعتماداً المشاركين ، تختلف الكتابة أيضاً
ا معيناًا )على سبيل  المستهدف والغرض من كتابتهم. وضح مثاالاً من كل من األغراض الثالثة: )الشرح، والترفيه، واإلقناع( يطابق فرداً

المثال: الوالد، واألخ األصغر، والمدير(. اشرح مثاالاً على التمرين، ثم اطلب إلى الطلبة إكمال التمرين.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة عن "الجمهور المستهدف":  ما الذي يعرفه الجمهور عن القضية أو الفكرة؟  ما وجهة 
نظر الجمهور الحالية بشأن القضية أو الفكرة؟  ما المعلومات التي ستثير اهتمام الجمهور؟ ما المعلومات الشخصية عن الجمهور التي قد 

تؤثر في مواقفهم أو مشاعرهم  بشأن القضية؟

النشاط الرابع )الرياضيات(: استذكر مع الطلبة خصائص كل من متوازي األضالع وشبه المنحرف.  ثم نفذ معهم نشاط تانغرام، وضح لهم  ■
ا، نبههم  أوالاً ما هي لعبة تانغرام، ثم وجههم إلى عمل قطع تانجرام السبع وقصها باستخدام طي الورق. كلفهم العمل على تنفيذ النشاط أزواجاً
إلى مساحات القطع السبع بالوحدات المربعة. اطلب إليهم رسم األشكال التي صمموها بالقطع على الورق وتسجيل مساحتها. أخبر الطلبة 

أنه ال يمكنهم وضع األشكال فوق بعضها.
التحقق من الفهم: ناقش الطلبة في األشكال التي كونوها، ومساحاتها. ثم اسألهم: من منكم حصل على مساحتين متساويتين لمتوازي أضالع 
وشبه منحرف؟ ما األشكال التي استخدمتموها لتكوين كل منها؟  هل يمكنكم تشكيل متوازي أضالع من مثلث ومربع فقط؟ لماذا؟ هل 

يمكنكم تشكيل شبه منحرف من مثلثين فقط؟  كيف يمكن رسم متوازي األضالع أو شبه المنحرف إذا علمتم مساحته؟

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: شجع الطلبة على قراءة النص قراءة جهرية وفق المعايير، ووجههم إلى تبادل تقويم القراءة وحل المهمات، . 1

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

معلمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط وإجابتهم األسئلة، استمع الستفساراتهم، ناقشهم في أفكارهم التي وضعوها لتصميم . 2
ا. وقيم أعمال الطلبة وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة. المنشور، ووجههم إلى اختيار األبسط واألكثر وضوحاً

ا إلجابة أحد األسئلة ، . 3 معلمو اللغة اإلنجليزية: تابع  استجابات الطلبة في الصف. بناءاً على مستوى الطلبة، واطلب إليهم العمل أزواجاً
ثم فرادى. قدم لهم مالحظات في أثناء عملهم.

ا. الحظ عملهم في أثناء ذلك . 4 معلمو الرياضيات: كلف الطلبة بمالحظة إجابات بعضهم على النشاط واألشكال التي أنشؤوها أزواجاً
ا جماعياًّا ألبرز التحديات التي واجهت الطلبة والحلول المختلفة التي توصلوا إليها. ووجه األسئلة المناسبة وقدم الدعم. أدر نقاشاً

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في التزام المعايير في القراءة الجهرية، دربهم عليها باستمرار مع إعطاء التغذية الراجعة . 1

الالزمة، واستعن في ذلك بتقويم األقران. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تعرف حركة اسم كان وأخواتها وخبرها، دربهم عليها 
بتقديم عدد من األمثلة ومحاكاتهم لها. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في كتابة القصة، مهد لهم األمر بإجراء العصف الذهني جماعياًّا.

العلوم: قد يخلط بعض الطلبة الفحم الحجري بالفحم النباتي الذي يستخدمونه بكثرة في حياتهم، وللتمييز بينهما، يمكن توجيه الطلبة إلى . 2
مشاهدة الفيديوهات والمصادر المتاحة على الرمز سريع االستجابة )QR code( التي تبين خصائص الفحم النباتي وطريقة تكونه.

المواقع . 3 أحد  إلى زيارة  إرشادهم  المفيد  لذا من  المختلفة؛  الكتابة  أغراض  بين  التمييز  في  الطلبة صعوبة  يجد  قد  اإلنجليزية:  اللغة 
/https://writingcommons.org/article/demystify-writing-misconceptions:اآلتية

http://www.pasco.k12.fl.us/library/esol/how-to-teach-writing-like-a-pro.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082594.pdf

الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد األبعاد الممكنة لمتوازي األضالع وشبه المنحرف إذا علمت مساحته، وقد يلجأ . 4
ا. ويمكن معالجة ذلك بتقديم مفهوم المساحة وقاعدته للطلبة عبر االكتشاف واألنشطة المحسوسة  بعضهم إلى قانون المساحة سريعاً
و البصرية، إذ يمكن الطلبة من استيعاب المفهوم وحل مسائل حوله في سياقات مختلفة. توظيف التانغرام كذلك يساعد الطلبة على 

تطوير فهمهم األشكال الهندسية وكيف يمكن تفكيكها وإعادة تكوين أشكال جديدة منها وإيجاد مساحاتها.

2


