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دليل المعّلم

: السادس الصفُّ
نشاط )9(: الماء

التّعريف بالنّشاط:
ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد مكان تنفيذ 

األنشطة.
ــ وّجه الطّلبة إلى أنَّ هذا النّشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: العلوم، واللغة اإلنجليزية، واللغة العربية، والّرياضيّات.

النّشاط األّول )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة األشكال بتمعن وتحليلها، وشجعهم على البحث عن مزيد من المعلومات عن واقع المياه على كوكب  ■
األرض عبر مصادر المعرفة المتاحة، ووجههم إلى كتابتها بشكل منفصل قبل الربط بينها للحديث عنها الحقًا. ناقش الطلبة في مراحل دورة الماء 

في الطبيعة، ووجههم إلى رسمها أواًل وتحديد العمليات التي تتضمنها، ثم التخطيط للتجربة المناسبة وتنفيذها.
التّحقّق من الفهم: استذكر مع الطلبة دورة الماء في الطبيعة وعالقتها بأشكال المياه على سطح األرض، اسأل الطلبة:

- ما مراحل دورة الماء في الطبيعة؟ كيف يمكن تمثيل كل مرحلة عمليًّا؟
- ما النسبة المئوية للماء العذب على كوكب األرض؟

- لماذا ال نستطيع االعتماد على مياه البحار والمحيطات في تلبية احتياجاتنا؟  
النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: ارسم خريطة ذهنية مع الطلبة حول مكان المياه وكيفية استخدامها. اقرأ أنشودة الماء عدة مرات بصوت عاٍل، ثم  ■

اجعلهم يستمعون إلى األنشودة مرتين.  بعد ذلك، اطلب إلى الطلبة الترديد مع األنشودة، ثم أكمل منظًما رسوميًّا واحًدا باستخدام إحدى الكلمات. اطلب 
إلى الطلبة العمل في أزواج إلكمال بقية الكلمات. اطلب إلى الطلبة التدرب على تهجئة الكلمات الجديدة إما عن طريق كتابتها أو النظر إليها وتهجئتها 

بصوت عاٍل. قم بإنشاد األنشودة مرة أخرى مع الطلبة، واطلب إليهم تدوين كلمات القافية، ثم اطلب إليهم كتابة 2-3 كلمات قافية من األنشودة.
التّحقّق من الفهم: تأكد من مقدرة الطلبة على إكمال المنظم الرسومي: تمييز نوع الكلمة، وتقديم مرادف وضد لها، وتوظيفها في جملة. شجع الطلبة 

على توظيف الكلمات الجديدة في التحدث باللغة اإلنجليزية. قم بحل نموذج على كلمة من خارج نص األنشودة.
لتبادل القراءة والتقييم. تابع قراءتهم إن أمكن، وناقشهم في  ■ الثّالث )اللغة العربية(: اقرأ النص أمام الطلبة قراءة قدوة، ثم وزعهم أزواًجا  النّشاط 

المهمات، وتأكد من فهمهم إياها، ثم وجههم إلى حلها وعرض إجاباتهم على زمالئهم أو أفراد أسرهم. اطلب إليهم توسيع الفقرة بجمل من إنشائهم. اطلع 
على كتابتهم، وتأكد من فهمهم المهمة، ثم وجههم إلى البحث عن فيديو يصور نمو النبات ووصفه بكلماتهم شفويًّا.

التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: كيف يؤثر الماء في سطح األرض؟ ما معايير القراءة الجهرية؟ كيف أستدل على معنى كلمة 
جديدة من السياق؟ هاتوا أمثلة على سبب ونتيجة. ما مراحل نمو النبات؟

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة العربّية اللغة اإلنجليزّية العلوم

نتاجات التعّلم:

 العلوم: يتعرف توزع المياه على األرض، ُمبيِّنًا أشكال وجودها )المياه السطحية، والمياه الجوفية(.
اللّغة اإلنجليزيّة: يوظف كلمات جديدة ويكتبها بشكل صحيح. 

نًا انطباعات نقدية عن النص المقروء، ُمبِديًا رأيه في ما يقرأ. ًرا التراكيب الجديدة وفق ما يقرأ، ُمكوِّ اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة صحيحة، ُمفسِّ
الرياضيات: يوظّف ما تعلمه عن قياس الحجم والسعة في تصميم حوض سمك مناسب.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: مفهوم كل من: دورة الماء في الطبيعة، والمياه السطحية، والمياه الجوفية، والماء العذب.	 
اللغة اإلنجليزية: قراءة كلمات بسيطة وكتابتها، ومعرفة أقسام الكالم.	 
اللغة العربية: القراءة الجهرية، ومهارة معرفة المعاني من السياق، وتمييز السبب من النتيجة، وتحليل الصور الفنية، وتوسيع الفقرة 	 

بفكرة مناسبة.
الرياضيات: مفهوم الحجم، ومفهوم السعة، ووحدات قياس الحجم والتحويل بينها، ووحدات قياس السعة والتحويل بينها، وحجم متوازي 	 

المستطيالت.
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النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: اسأل الطلبة: من منكم يمتلك حوض سمك زينة في بيته؟ إن حصلت على إجابات اسأل الطلبة كيف تم  ■
اختيار حجم الحوض؟ كيف يعملون على العناية باألسماك؟ كم كمية الماء التي يحتاجها الحوض؟ 

قد تسأل الطلبة: من منكم فّكر في اقتناء حوض سمك في منزله؟ لماذا؟ ما األمور الواجب اتباعها عند اقتناء أسماك الزينة في المنزل؟ 
ما عالقة حجم األسماك بحجم الحوض وكمية الماء الذي يحتويه؟ 

ثم وّضح للطلبة أنهم في هذا النشاط سيصممون نموذًجا لحوض سمك من اختيارهم موظفين ما تعلموه عن مفاهيم الحجم والسعة في ذلك. 
نبّه الطلبة إلى أنهم سيصممون حوض سمك على شكل متوازي مستطيالت. 

التّحقّق من الفهم: استخدم نشاط المطابقة للتحقق من فهم الطلبة في التحويل بين وحدات الحجم والسعة، صمم مجموعة من البطاقات 
التي تحتوي قياسات بوحدات من الحجوم والسعة واطلب إليهم مطابقة البطاقات التي لها القيمة نفسها مًعا، الحظ عملهم في أثناء ذلك 

واطلب إليهم تبرير إجاباتهم، اطرح عليهم األسئلة اآلتية:

- أمأل الفراغ بما يناسبه في ما يأتي:

   42 دسم3 = .........سم3                                 560 دسم3 =................. م3                                    750 مل= ............ لتر

- تحدث عن العالقة بين حجم الوعاء وسعته.

ًرا اإلجابة. - وعاء على شكل متوازي مستطيالت أبعاده الداخلية 20سم، 12سم، 50سم، هل يمكن وضع 2 لتر من الماء فيه؟ ُمبرِّ

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■

ــ  اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة التي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم. 

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.

معلّمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تخطيطهم لتجربة تمثيل دورة الماء في الطبيعة عمليًّا، وشرحهم خطواتها، استمع للطلبة في أثناء . 1
حديثهم عن واقع المياه على كوكب الألرض بكلماتهم الخاصة وناقشهم وقدم التغذية الراجعة لهم. 

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: ادعم الطلبة عبر مراجعة عملهم وهم يكتبون الكلمات. قدم مالحظات على الجمل التي يكتبونها والتعريفات . 2
التي يختارونها من القواميس.

معلّمو اللّغة العربية:  تابع تنفيذ الطلبة المهمات، وتباُدل التقويم مع أقرانهم. قدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، ووجههم إلى االنتفاع . 3
بالتغذية الراجعة المقدمة من زمالئهم وأسرهم.

معلّمو الّرياضيّات: اطلب إلى الطلبة إحضار تصاميمهم ألحواض السمك، كلفهم العمل في مجموعات صغيرة، بحيث يعرض كل . 4
طالب حوض السمك الخاص به ويخبر زمالءه بنوع السمكة التي اختارها وحجم الحوض وسعة الماء التي يمكن وضعها والحسابات 

التي أجراها في أثناء تنفيذ النشاط، مع تبرير إجابته. الحظ الطلبة في أثناء ذلك وقّدم لهم التغذية الراجعة ما أمكن.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في قراءة األشكال وتحليلها وإيجاِد النسب، يمكن تجاوز ذلك بتدريبهم على حل مسائل متنوعة.. 1

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يحتاج بعض الطلبة إلى المساعدة في كتابة الجمل بشكل مستقل، قدم لهم بداية الجملة لدعمهم. قد يحتاج بعض . 2
الطلبة إلى مزيد من المساعدة في فهم بعض التعريفات، حاول عرض أمثلة أو صور بداًل من الترجمة إلى العربية.

اللّغة العربية: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في فهم المعاني الجديدة من السياق، دربهم على ذلك بشكل مستمر بإعطائهم أمثلة . 3
ومناقشتهم للتوصل إلى معاني الكلمات الجديدة. قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في توسيع الفقرة بجمل منسجمة معها، دربهم على 

ذلك بتقديم أمثلة متعددة، وجمل مختلفة ليختاروا األنسب منها إلضافتها إلى الفقرة، وبعد ذلك اطلب إليهم إنشاء الجمل بأنفسهم. 

الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطلبة في التحويل بين وحدات قياس الحجم، والسعة ومعرفة العالقة بين هذه الوحدات، نفّذ مع الطلبة . 4
تجربة عملية لتوضيح العالقات بين وحدات الحجم والسعة، ما يجعل فهمهم عمليات التحويل بينها باستخدام الخوارزمية أكثر منطقية.
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