
دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )8(: المنزل المثالّي

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.

التّحقّق من الفهم: استمع إلجابات الطلبة عند النقاش، وأثن على اإلجابات الدالة على الفهم، ووّجه الطلبة الذين لم يفهموا المطلوب من 
السؤال. اسأل الطلبة األسئلة اآلتية: ما معايير القراءة الجهرية؟ ما الفعل الصحيح؟ وما الفعل المعتل؟ اذكروا أمثلة على كل منهما. كيف 

أجري مقابلة؟ ما معايير كتابة فقرة؟

النّشاط الثاني )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط وساعدهم على فهم الشكل المرفق الذي يوضح نسب الحرارة المتسربة من منزل ما  ■
عبر أماكن مختلفة فيه، وّجه الطلبة الى أهمية دعم أفكارهم بتقديم تفسيرات علمية وتبريرها مع إمكانية االستعانة بالتجربة العملية وتوثيق 
النتائج، ووجههم في أثناء اختيارهم التجارب وتنفيذها، شــجع الطلبة على مناقشــة أفكارهم مع أفراد أســرهم لالتفاق على آلية التطبيق، 
ووجههم إلى االستعانة بمصادر المعرفة المتاحة والرمز سريع االستجابة )QR Code( للحصول على ما يحتاجونه من معلومات لوضع 

اقتراحاتهم وتنفيذ تجاربهم.
التّحقّق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم الوقود األحفوري، وأهميته، وآثاره في البيئة، اسأل الطلبة: 

- ما مصدر الطاقة الكهربائية التي تصل إلى بيوتنا؟ 
- كيف تتسّرب الحرارة من داخل المنزل إلى خارجه؟ 

- كيف يمكننا التقليل من الحرارة المتسربة إلى الخارج؟ 
- اذكر أمثلة على مواد عازلة للحرارة يمكن استخدامها للتقليل من الحرارة المتسربة. 

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةالعلوماللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة جهرية سليمة، مستخرًجا بعض األساليب اللغوية المتعلمة، كاتبًا فقرة معبًرا فيها عن موضوع حياتّي.

العلوم: يوضح أهمية ترشيد استهالك الطاقة والمحافظة على مصادرها المتنوعة.

اللغة اإلنجليزية: يكّون رأيًا بناًء على معلومات من نص مقروء. 

الرياضيات: يوظف ما تعلمه في الهندسة والقياس في تصميم نموذج غرفة من غرف منزله.              

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللغة العربية: مهارة القراءة الجهرية، واستخالص معاني المفردات والتراكيب ودالالت المفردات من السياق، والتمييز بين أقسام الكلمة، 	 

ومهارة كتابة فقرة، وتوظيف عالمات الترقيم.
العلوم: مفهوم كل من: الوقود األحفوري، ومصادر الطاقة البديلة، وتحوالت الطاقة. 	 
اللّغة اإلنجليزيّة: التعبير عن الرأي، وتصميم شعار على قميص.           	 
الرياضيات: مفهوم كل من: المضلعات، والمحيط، والمساحة، والمجسمات، والشبكات، والزوايا.	 

جسور التعلم

1

النّشاط األول )اللغة العربية(: اقرأ السؤالين في بداية النشاط مع الطلبة، واستمع إلجاباتهم، وناقشهم فيهما. اقرأ  ■
النص أمامهم قراءة قدوة، ثم وزعهم أزواًجا لتبادل القراءة والتقييم. تابع قراءتهم إن أمكن، وناقشهم في المهمات، 
وتأكد من فهمهم إياها، ثم وجههم إلى حلها وعرض إجاباتهم أمام زمالئهم او أفراد أسرهم. اطلب إليهم إجراء 

المقابالت مع أهلهم أو أقاربهم، ثم تنظيم أفكارهم لكتابة فقرة بلغتهم بعد أن تذكرهم بمعايير الكتابة. 



النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: ناقش الطلبة في كيفية تصميم منازل صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. اقرأ النص القصير مع الطلبة واستمر  ■
في المناقشة. يمكنك أيًضا أن تطلب إليهم إجراء مزيد من البحث عبر اإلنترنت. اطلب إلى الطلبة إكمال النشاط 1 )قد يعملون بشكل 
فردي أو في أزواج(. ساعد الطلبة على التفكير بشعارات مختلفة تعبّر عنهم وعن آرائهم في الحفاظ على البيئة، ثم وجههم إلى اختيار 

بعضها لتصميم قميص مستعمل.
التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية: ما عناصر البيئة؟ أعط أمثلة على مصادر الطاقة المتجددة. هل تستخدم أسرتك أحد مصادر الطاقة 

المتجددة؟

النّشاط الّرابع: )الرياضيات(: أخبر الطلبة أنهم قد تعلّموا كثيًرا من المفاهيم والمهارات في موضوعات الهندسة والقياس، وأنهم سيوظفونها  ■
في هذا النشاط في تصميم نموذج لغرفة من غرف المنزل وبنائه بطريقة إبداعية عبر اختيارهم محتوياتها وترتيبها في مساحة محددة 
وحساب المساحات التي تغطيها من الغرفة، وأنهم سيكتبون مسائل تتضمن المفاهيم والمهارات التي تعلموها عن تصميمهم، ثم كتابة 

تأمالتهم حول تنفيذهم النشاط. 
التّحقّق من الفهم: اسأل الطلبة أسئلة للتأكد من فهمهم المساحة والمحيط والقدرة على التمييز والربط بينهم، عبر عرض بعض األمثلة على 

السبورة، ثم قّدم أمثلة على مضلعات غير منتظمة واطلب إليهم تقدير مساحتها.

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:

معلّم���و اللغ���ة العربية: تابع تنفيذ الطلبة المهمات، وتباُدل التقويم مع أقرانهم. قدم لهم التغذية الراجعة المناســبة، ووجههم إلى االنتفاع بالتغذية . 1
الراجعة المقدمة من زمالئهم وأسرهم.

معلّمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم النشــاط، واســتمع إلى استفساراتهم، وناقشــهم في أفكارهم واقتراحاتهم وساعدهم على تقييمها وفق . 2
المعايير التي تم اختيارها وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: ادعم الطلبة عبر تقديم مالحظات على الشــعارات المكتوبة. يمكنك أيًضا إنشــاء جدول كلمات لمســاعدتهم على إنشاء . 3
الشعارات. شجع الطلبة على البحث في موضوع المنازل صديقة البيئة وعرضها على زمالئهم أو والديهم.

معلّمو الّرياضيّات: عبر العمل في أزواج، كلّف كل طالبين عرض تصاميمهما على بعضهما وتبادل المسائل التي كتباها وحالها، ثم مناقشتهما . 4
في إجاباتهما وتزويدهما بالتغذية الراجعة. استمع لتأمالت الطلبة حول النشاط جماعيًّا، عبر إجابة السؤال: ما الذي أعجبكم في المشروع؟

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللغة العربية: قد يخطئ بعض الطلبة في القراءة الجهرية، وجههم إلى التدرب عليها باستمرار، ثم قراءتها أمام أحد زمالئهم قبل . 1

قراءتها أمام الجميع. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في استنتاج معاني المفردات الجديدة من السياق، مرنهم باستمرار على ذلك بتقديم 
كلمات جديدة في سياقات متنوعة، وادفعهم للتفكير في المعنى المحتمل بناء على السياق. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إجراء 

المقابلة، وجههم إلى مشاهدة مقابالت على التلفاز أو اإلنترنت لمحاكاتها. 

العلوم: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في معرفة كيفية تسرب الحرارة إلى خارج المنزل، يمكن توجيه الطلبة إلى مصادر المعرفة . 2
المتاحة والرمز سريع االستجابة )QR code( لتوضيح طرائق انتقال الحرارة بما يساعد الطلبة على فهمها.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في اختيار شعار لنقص المفردات لديهم؛ لذلك شجعهم على التعبير عن أفكارهم بكلمات . 3
بسيطة ومحاولة صياغتها بشكل مباشر.

الّرياضيّات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في توزيع محتويات الغرفة التي ال تقل عن 10 بشكل متناسق وتحديد مساحات منطقية لها، . 4
ومن الممكن أن يجد بعضهم صعوبة في عمل مجسمات لمحتويات الغرفة؛ لذا أعطهم الوقت الكافي للتفكير والعمل حسب سرعتهم 

الخاصة، وشجعهم على التجربة والمحاولة والخطأ طريقةً للتعلم، ويمكن أن تعرض عليهم بعض النماذج المعدة مسبقًا.

2


