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دليل المعّلم

: الخامُس الصفُّ
نشاط )1(: مستكشف البيئة

تعريف النشاط:

)QR Code( ،ــ  اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة
وحدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللغة اإلنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات،
 والعلوم.

المناسب  ■ السياق  الصندوق وفق  باستعمال كلمات من  الرسالة  إكمال نص  أن عليهم  للطلبة  وضح  اإلنجليزية(:  )اللغة  النشاط األول 
للنص، وفهم المعلومات المطلوبة في الرسالة لمساعدة األستاذ سميث. وجه الطلبة إلى لفظ الكلمات لفظًا سليًما، وأخبرهم أن عليهم قراءة 

الرسالة قراءة جهرية أمام أحد أفراد األسرة أو الزمالء.
أخبر الطلبة أن عليهم الرجوع إلى الكلمات الواردة في الجدول، لتكرار لفظها، ومن ثم كتابة معانيها باللغة العربية.

التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: من كتب الرسالة؟ لمن كتبت هذه الرسالة؟ ما الموضوع الذي يَْدرسهُ طلبة األستاذ سميث هذا األسبوع؟  
كيف يمكنك تسهيل مهمة األستاذ سميث ليدّرس طلبته عن النظام البيئي في األردن؟

النشاط الثاني )اللغة العربية(: أخبر الطلبة أنه يوجد نّص يحتوي على معلومات إضافية عن النظم البيئية وتفاعل المجتمعات الحيوية  ■
داخلها مع بعضها. وجه الطلبة إلى قراءة الفقرة بعناية وتدوين أية كلمات يعدونها جديدة، ثم صياغة معاني هذه الكلمات بلغتهم الخاصة. 

شجع الطلبة على مشاركة معاني الكلمات التي صاغوها مع أحد أفراد األسرة أو أحد الزمالء.

التحقق من الفهم: وّجه الطلبة إلى استخدام الكلمات الجديدة )المصطلحات( التي فسروا معانيها في جمل جديدة من إنشائهم.

النشاط الثالث )الرياضيات(: كلف الطلبة البحث في النظام البيئي الذي يعيشون فيه مدة )15( دقيقة، وفي أثناء ذلك يعد الطلبة أنواع  ■
الكائنات الحية التي يجدونها، على أال يزيد عدد األنواع في كل مجموعة على تسعة، وتطبيق ما تعلّموه عن قراءة األعداد من سبع منازل 
وترتيبها. وضح لهم أن عد األنواع ال يعني عد أفراد النوع الواحد؛ مثاًل، إذا رأى الطالب خمس قطط فيعدها نوًعا واحًدا من الثدييات.

التحقق من الفهم: وّجه الطلبة إلى قراءة األعداد اآلتية: 5214791 و1125489 و9746123. وترتيبها تنازليًّا.

التاريُخ:العلوُمالرياضياُتاللغُة العربيُةاللغُة اإلنجليزيُة

نتاجات التعلم:

اللغة اإلنجليزية: يكمل رسالة عن النظم البيئية باللغة اإلنجليزية موظفًا الكلمات الجديدة التي تعلمها.
اللغة العربية: يقرأ النّص قراءة صحيحة مفّسًرا معاني المفردات الجديدة وفق سياقها.

الرياضيات: يقرأ األعداد الكلية من سبع منازل مرتّبًا هذه األعداد تصاعديًّا وتنازليًّا.
العلوم: يصمم مطوية يذكر فيها مكونات النظام البيئي بعد استقصاء دور الكائنات الحية في النظام البيئي.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللغة اإلنجليزية: استعمال الصور اإليضاحية للتنبؤ بمعاني الكلمات الجديدة، ولفظ الكلمات لفظًا سليًما.	 
اللغة العربية: مراعاة همزتي الوصل والقطع عند القراءة، ومراعاة األساليب المتنوعة في قراءته.	 
الرياضيات: قراءة األعداد المكونة من ست منازل مرتّبًا هذه األعداد تصاعديًّا وتنازليًّا. 	 
العلوم: تصنيف الحيوانات والنباتات، ومعرفة أجزاء الحيوانات والنباتات المختلفة، وحاجات النباتات والحيوانات لبقائها.	 
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النشاط الرابع )العلوم(: أخبر الطلبة أن المطلوب في هذا النشاط هو إعداد مطوية عن النظام البيئي الذي يعيشون فيه. وجه الطلبة أنه  ■
توجد نقاط محددة يجب أن تتضمنها المطوية، مثل: أنواع الكائنات الحية التي تعيش في النظام البيئي، وكذلك المكونات غير الحية وكيفية 

تفاعلها مع بعضها. شجع الطلبة على االستفادة من المعلومات التي حصلوا عليها في األنشطة السابقة.
اللغة  التي سيعدونها واضحة وثرية ومنظمة ومثيرة لالهتمام، وأيًضا وجههم لالهتمام بخصائص  المطوية  إلى أن تكون  الطلبة  نبه 
وتراكيبها الستخدامها في أثناء الكتابة. اطلب إلى الطلبة االستعانة بالقائمة المرجعية للمطوية. انصح الطلبة استخدام هذه القائمة بعد 
تصميم  أثناء  في  اإلبداع  على  الطلبة  والخصائص. شجع  التراكيب  هذه  احتوائه  من  للتأكد  المطوية  من  كل جزء  كتابة  من  االنتهاء 

المطوية، وكذلك التدرب على التحدث عن المعلومات التي سيعرضونها أمام زمالئهم أو أُسِرِهم. 
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما مكونات النظام البيئي؟ كيف تتفاعل هذه المكونات مع بعضها؟ اطلب إليهم مشاركة أفكارهم مع باقي 

زمالئهم في تصميم المطوية.
ــ  حفّز الطلبة إلى العمل مع زمالئهم، أو أحد أفراد األسرة، وفق المطلوب في النشاط، وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق 
المختلفة التي اتبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة، مؤكًدا إحضارهم أوراق األنشطة الخاصة بهم إلى المدرسة، وكذلك حفزهم إلى 

إحضار المطوية الخاصة بهم إلى المدرسة، إذ سيرغب عديد من المعلمين في االطالع عليها عند انتهائهم من كتابتها.
ــ  وّجه الطلبة إلى تلوين الوجوه التعبيرية الموجودة في أوراقهم عند انتهائهم؛ لتعرف رأيهم حول أدائهم األنشطة التعليمية.

وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم معلومات شائقة حول ما تعلموه، أو سؤالهم عما يودون معرفته، بكتابة ذلك تحت عنوان: 
"أريد إخبار معلمي أو سؤاله عن".

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
ــ  اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها، المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:
معلمو اللغة اإلنجليزية: راجع نص الرسالة بعد إكمال الطلبة لها. وجه الطلبة لقراءة الرسالة قراءة جهرية أمام أحد أفراد أسرتهم . 1

أو زمالئهم بعد إكمالها. يمكنهم أواًل التأكد من لفظ الطلبة الكلمات لفظًا سليًما ومن فهمهم لمعانيها. وّجه الطلبة إلى تدوين الكلمات 
التي وجدوا صعوبة في فهم معانيها؛ لمساعدتهم على تذكرها الحقًا. يمكن للطلبة كتابة رسالة رًدا على رسالة السيد سميث باستخدام 

الكلمات الرئيسة من رسالته.
معلمو اللغة العربية: استمع إلى تعريفات المصطلحات العلمية التي استنتج الطلبة معانيها وفق سياق النص، وناقشهم فيها باالستعانة . 2

بمعلم العلوم.
معلمو الرياضيات: استمع إلى قراءة الطلبة الجهرية لألعداد بالكلمات، بإمكانك أخذ بعض األمثلة من األعداد التي كّونها الطلبة . 3

ومناقشتها داخل الغرفة الصفية. وجه أسئلة للطلبة في ما إذا كان أحدهم لم يتمكن من تكوين عدد زوجي أو عدد فردي مثاًل، ناقشهم 
في أسباب ذلك، واطلب إليهم تقديم التبرير المناسب.

معلمو العلوم: راجع المحتوى العلمي للمطوية للتأكد من دقّة وصف النظام البيئي الذي يعيش فيه الطلبة بناء على المعايير الموجودة . 4
في القائمة المرجعية للمطوية.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة اإلنجليزية: قد يجد الطالب صعوبة في إكمال النص بالكلمات المناسبة للسياق، عالج ذلك بتوضيح كيف يمكن للطالب أن يستفيد . 1
من الكلمات السابقة والالحقة للفراغ قبل اختيار الكلمة المناسبة للسياق. كما قد  يجد صعوبةً في لفظ  بعض الكلمات. يُمكن التغلب 

على ذلك بالرجوع إلى قاموس ناطق لسماع لفظ الكلمات وتكرار لفظها لفظًا سليًما.

اللغة العربية: يمكن أن يجد الطالب صعوبةً في إعطاء المعنى الدقيق للمصطلحات العلمية الجديدة، ويمكن معالجة ذلك بإعادة قراءة . 2
النص وفهمه فهما جيًدا.

الرياضيات: قد يواجه الطالب صعوبة في ترتيب األعداد من سبع منازل على األكثر. كما يمكن أن يجد صعوبة في قراءة األعداد . 3
بالكلمات، ويمكن معالجة ذلك باالستعانة بلوحة المنازل.

العلوم: يمكن أن يخطئ الطالب في تحديد المعايير الموجودة في القائمة المرجعية أو فهمها، وقد يجد صعوبة في إيجاد العالقات التي . 4
تربط الكائنات الحية وغير الحية التي تؤثر في بقائها، ويمكن معالجة ذلك بإعطاء أمثلة على أنظمة بيئية مختلفة وتوضيح العالقات 

التي تربط الكائنات الحية والمكونات غير الحية.
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