
دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )7(: الطاقة المتجددة

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، واللّغة العربيّة، والّرياضيّات.

النشاط األول )العلوم(: ■

الطاقة  بمصادر  نعني  ماذا  الطلبة:  اسأل  ومميزاتها،  وأشكالها،  المتجددة،  الطاقة  مصادر  مفهوم  الطلبة  مع  استذكر  الفهم:  من  التّحقّق 
المتجددة؟ ما أبرز أشكالها في األردن؟ لماذا يسعى األردن إلى زيادة اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة؟ ما التحديات التي تواجه 
األردن في استثمار مصادر الطاقة المتجددة في رأيك؟ كيف يمكن لألردن أن يزيد اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة 

الكهربائية؟

النشاط الثاني )اللغة اإلنجليزية(: ■
قّدم مكّونات النّص المعروضة في الجدول للطلبة، ثم اطلب إليهم العثور على أمثلة أخرى. اقرأ المقطع مع الطلبة وتحقق من فهمهم. بعد 
ذلك، اطلب إليهم أن يتخيلوا أنهم مصممو رسومات، وقد طُلب إليهم إعادة تصميم المقطع الذي قرؤوه للتو من مقطع بسيط إلى مقطع 
مليء بمكونات نصية. وجههم إلى االستفادة من النموذج المعروض في نهاية النشاط. يمكنك استخدام هذه المواقع لمزيد من المعلومات 

عن كيفية تقديم مكونات النص:
https://www.readingrockets.org/article/guiding-students-through-expository-text-text-feature-walks
/https://www.teachhub.com/teaching-strategies/2020/08/what-are-text-features

التاريخ:الرياضياتاللغة العربيةاللغة اإلنجليزيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يوّضح مفهوم الطاقة المتجددة، وبعض مجاالت استخداماتها في األردن.

اللغة اإلنجليزية: يستخدم المكونات التنظيمية للنصوص في كتابته عبر دمجها في تصميم ملصق عن موضوع علمّي.          

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية بسرعة وزمن مناسبين، مفسًرا المفردات والتراكيب الجديدة وفق سياقها، مناقًشا زمالءه مضامين 
ما يقرأ.

الرياضيات: يستقصي العالقة بين مساحة قاعدة متوازي المستطيالت وكّل من حجمه ومساحة سطحه.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: مصادر الطاقة المتجددة وأشكالها، ومصادر الطاقة غير المتجددة وأشكالها، والفرق بين مصادر الطاقة المتجددة ومصادر 	 

الطاقة غير المتجددة.
اللّغة اإلنجليزيّة: القراءة، وتصميم ملصق.       	 
اللغة العربية: مهارة القراءة الجهرية، واستخالص معاني المفردات والتراكيب من السياق، ومهارة كتابة فقرة، وتوظيف عالمات 	 

الترقيم، ومهارة التفكير الناقد.     
 الرياضيات: مفهوم المساحة والحجم، ومتوازي المستطيالت، وشبكة متوزاي المستطيالت، ومساحة المستطيل.	 

جسور التعلم

1

وجه الطلبة الى قراءة النص والشكل المرفق بالنشاط قراءة تحليلية، ثم اإلجابة عن األسئلة التابعة له، بيّن لهم أن 
تقييمهم تجربة األردن تعتمد على إجاباتهم في الجدول، وتحديدهم نسب استثمار األردن مصادر الطاقة المتجددة 
وغير المتجددة، باإلضافة إلى معرفتهم بالتحديات التي يواجهها األردن في استثمار مصادر الطاقة المتجددة. وّجه 

الطلبة إلى االستعانة بمصادر المعرفة المتاحة ورمز سريع االستجابة )QRcode( عند الحاجة.



التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: أين ترى مكونات النص عادةً؟ هل تستخدم مكونات النص عند الكتابة؟ ما أكثر مكّون 
تميل لتوظيفه في كتابتك؟

 النشاط الثالث )اللغة العربية(: ■
ناقش الطلبة في طقس اليوم، واطلب إليهم وصفه بلغة سليمة، وقّدم لهم أمثلة للوصف بتوظيف الصور الفنية والمفردات التي تدل على 
الصوت واللون والحركة. اقرأ النص أمامهم قراءة قدوة، ثم قسمهم أزواًجا لتبادل القراءة والتقييم. تابع قراءتهم إن أمكن. ناقشهم في 
المهمات، وتأكد من فهمهم إياها، ثم وجههم إلى حلها، وعرض إجاباتهم أمام زمالئهم أو أفراد أسرهم. اطلب إليهم كتابة فقرة بلغتهم 

لوصف طقس اليوم بعد أن تذكرهم بمعايير الكتابة.
التّحقّق من الفهم: استمع إلجابات الطلبة عند النقاش، أثن على اإلجابات الدالة على الفهم، ووجه الطلبة الذين لم يفهموا المطلوب من 

السؤال. اسألهم األسئلة اآلتية:
ما معايير القراءة الجهرية؟ ما العبارات التي تستدل بها على الحالة النفسية للكاتب؟ كيف تحدد معنى كلمة 
ال تعرفها من السياق؟ ما المفردات التي تدل على اللون والصوت والحركة؟ كيف توظفها لوصف الطقس؟

النّشاط الرابع )الرياضيات(: ■
اعرض على الطلبة نماذج لمربعات ُعلم مساحة كل منها، ثم قُّص مربعات من زواياها لتتكون شبكات

 مختلفة لمتوازيات مستطيالت بدون غطاء مثل الشكل المجاور. اسأل الطلبة عن مساحة القاعدة، وعن عدد المكعبات التي سيحتويها كل 
صندوق بعد طيه. اطلب إليهم تبرير إجاباتهم. وّضح لهم أنهم سيكتشفون العالقة بين قاعدة الصندوق وكل من: حجمه ومساحة سطحه.
التّحقّق من الفهم: تأكد من قدرة الطلبة على تحديد القاعدة وأبعادها واالرتفاع لمتوازي مستطيالت من خالل شبكته، وّجه أسئلة إليهم، 

مثل: أين القاعدة؟ ما مساحتها؟ كم االرتفاع؟ ما حجم متوازي المستطيالت الناتج؟ اطلب إليهم حّل األسئلة اآلتية:
1( متوازي مستطيالت طوله 15سم، وعرضه 12سم، وارتفاعه 10سم. فما حجمه؟ وما مساحة سطحه؟

2( بركة ماء على شكل متوازي مستطيالت طولها 4م، وعرضها 30 دسم، وحجمها 60 م3، فما ارتفاعها؟

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:
معلّمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم المهاّم المختلفة. استمع إليهم في أثناء الحديث عن تقييمهم تجربة األردن في استثمار . 1

مصادر الطاقة المتجددة وناقشهم فيها، واستمع إلى أسئلتهم، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: قّدم نموذج تقييم للطلبة حتى تتمكن من تقديم مالحظات مناسبة عن دمج المكونات النصية داخل النّص، . 2

وتابع أعمالهم عند تصميم الملصق.
 معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهمات، وتباُدل التقويم مع أقرانهم. قّدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، ووجههم إلى االنتفاع . 3

بالتغذية الراجعة المقدمة من زمالئهم وأسرهم.
معلّمو الّرياضيّات: اطلب إلى الطلبة العمل في أزواج؛ كي يتمكنوا من التحدث وشرح أفكارهم مع شريكهم، وإعطاء تبريرات لما . 4

التعبير عن تبريرات  النتائج. شّجع الطلبة على  نقاًشا جماعيًّا، واطلب إلى الطلبة عرض أعمالهم ومناقشة  ثّم أجِر  إليه،  توصلوا 
مختلفة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في قراءة الرسوم البيانية وتحليلها، باإلضافة إلى صعوبة في قراءة النسب المئوية ومقارنتها، . 1

ارسم على السبورة أشكااًل لرسوم بيانية، واطلب إليهم قراءتها وتحليلها.
اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين المكونات النصية المختلفة. كلما قّدمت مزيًدا من األمثلة أصبح . 2

تمييزها أسهل لدى الطلبة.
اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في استنتاج معاني المفردات الجديدة من السياق، مرنهم بشكل مستمر على ذلك بتقديم . 3

كلمات جديدة في سياقات متنوعة، وادفعهم إلى التفكير في المعنى المحتمل بناء على السياق. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في كتابة 
فقرة موظفين مفردات وتعابير أدبية، قدم لهم نماذج للتعبير الجمالي عن الطقس، ووجههم لمحاكاتها.

 الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في تحديد أبعاد القاعدة، وارتفاع متوازي المستطيالت، وإيجاد حجمه ومساحة سطحه. تعّد . 4
التمثيالت البصرية والمحسوسة أدوات أساسية الستيعاب المفاهيم الهندسية والمجسمات، وقياس حجمها ومساحتها؛ لذا فإّن الشبكات 
المكونة من ورق المربعات وعملية طّي الشبكة لتكوين الصندوق على شكل مجسم ستساعد الطلبة على تخيّل أبعاد القاعدة، وتحديد 

االرتفاع، وتمييز المساحة والحجم.

2


