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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )2(: حيوان جديد في النظام البيئي

التّعريف بالنّشاط:

،)QR Code( ــ  اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة
وحّدد مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطّلبة إلى أنهم سيتأملون هذا األسبوع البيئة التي يعيشون فيها، مع تغيير قليل هذه المرة، حيث
سيتولون مسؤولية تحديد نوع جديد من الحيوانات في نظامهم البيئي، وكيفية تأثيرها فيه.

إليهم. أكد ضرورة قراءتهم النصَّ الذي يتضمن معلومات عن أشكال  ■ النّشاط األّول )اللّغة العربيّة(: وضح للطلبة المهمة المطلوبة 
الحيوانات وسلوكها؛ ما يساعدها على البقاء حية. ووضح لهم أنَّ عليهم بعد قراءتهم النّص: تحديد الفكرة الرئيسة للنص، وإعطاء مثال 

على اسم، وفعل، وحرف من النص.
ًدا من مراعاتهم عالمات  الترقيم، وكتابة التنوين، وتضمينهم الفقرةَ إجابة   التحقق من الفهم: تابْع كتابة الطلبة فقرة كتابة سليمة، متأكِّ

السؤال المطروح  عليهم.

النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: وضح للطلبة التعليمات باللغة اإلنجليزية عن أجزاء الحيوان الجديد. وضح لهم المهمة األولى وهي  ■
تجميع صور لحيوانات مختلفة؛ ليستعملوا أجزاء الجسم التي يختارونها مشّكلين حيوانًا جديًدا من خيالهم. ثم وضح المهمة الثانية، وهي كتابة 
جمل بسيطة عن الحيوان الجديد الذي شكلوه، متضمنة اسم هذا الحيوان من تأليفهم، والبيئة التي يعيش فيها: البحر، أو اليابسة، أو الصحراء.

التحقق من الفهم: اسـأل الطلبة األسئلة اآلتية: ما الحيوانات التي اخترت منها أجزاء الجسم؟ ما الصعوبات التي واجهتك في تشكيل 
الحيوان الجديد؟ ما أكثر شيء أعجبك في نشاط اللّغة اإلنجليزيّة.

النّشاط الثّالث )العلوم(: ناقش الطلبة في المهمة الموضحة، وكلفهم برسم صورة توضح شكل الحيوان الذي فكروا في إدخاله النظام  ■
البيئي بالتفصيل، وكيف يتفاعل مع الكائنات الحية والمكونات غير الحية في هذا النظام البيئي.

التحقق من الفهم: اسـأل الطلبة األسئلة اآلتية للتأكد من استخدامهم المفاهيم العلمية المرتبطة: هل يمكن أن يفترس الحيوانات األخرى؟ هل 
سيواجه خطًرا من تغذي الحيوانات األخرى؟ هل سيتغذى على النباتات الموجودة؟ وما التأثير الذي قد يتركه في هذا النظام البيئي؟

التاريخ:الّرياضّياتالعلومالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة:     - يحدد الفكرة الرئيسة في نص مقروء باللغة العربية.
- يكتب فقرة باللغة العربية مراعيًا عالمات الترقيم والتنوين.

اللّغة اإلنجليزيّة: - ينفّذ التعليمات الواردةَ باللغِة اإلنجليزيِة؛ ليشّكل حيوانًا جديًدا.
- يكتب )2-3( جمل بسيطة عن الحيوان الجديد باللغِة اإلنجليزيِة، موظفًا المفردات والتراكيب اللغوية المناسبة.

العلوم: يرسم صورة لنظامه البيئي، ويدرج فيه حيوانًا جديًدا. يتحدث عن تأثير الحيوان الجديد في نظامه البيئي.
الّرياضيّات: يجد ناتج جمع أعداد كلية وطرحها من سبع منازل على األكثر.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: تحديد الفكرة العامة في نّص القراءة، وتحديد أقسام الكلمة، وكتابة التنوين، واستخدام عالمات الترقيم استخداًما صحيًحا.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: أجزاء الجسم وأسماء بعض الحيونات باللغة اإلنجليزية.	 
العلوم: االستقصاء عن دور الكائنات الحية في النظام البيئي، مكونات النظام البيئي، وإمكانية استنتاج اختالف تلك المكونات في األنظمة 	 

البيئية المختلفة.
الّرياضيّات: قراءة األعداد وترتيبها، وإيجاد ناتج جمع عددين وطرحهما من ست منازل على األكثر.	 
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النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: كلف الطلبة بقراءة أعداد الحيوانات التي تشكل الثروة الحيوانية في األردن بالحروف. وضح لهم تعليمات  ■
النشاط الذي يتطلب منهم إجراء عمليات جمع أعداد الحيوانات وطرحها.

التحقق من الفهم: اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج كل مما يأتي:

1( 2548194 + 5896321

2( 3459875 – 1945618

ــ  حفّز الطّلبة إلى العمل مع زميل أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في النّشاط. وأخبرهم أنّك تحرص على معرفة الطّرائق المختلفة 
الّتي اتّبعوها في أثناء تنفيذهم األنشطة، مؤّكًدا إحضارهم أوراق األنشطة الخاّصة بهم إلى المدرسة.

ــ  وّجه الطّلبة إلى تلوين الوجوه التعبيريّة الموجودة في أوراقهم عند انتهائهم؛ لتعرف رأيهم حول أدائهم األنشطة التعليميّة.
ــ  وّضح للطلبة أنّه يمكنهم إخبار معلّميهم معلومات مثيرة حول ما تعلّموه، أو سؤالهم عّما يوّدون معرفته، بكتابة ذلك في المربّع الموجود 

أسفل الورقة بعنوان: "أريد إخبار معلّمي أو سؤاله عن".

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ  اطلب إلى الطّلبة تبرير اختيارهم الوجوه التّعبيريّة المتعلّقة بنتاجات التّعلّم.

ــ  يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلّمو اللّغة العربيّة: تابِْع قراءة الطلبة النّص، ثم تأكَّْد من فهمهم الفكرة الرئيسة للنص. تأكَّْد من صّحة تمثيلهم على كل قسم من . 1
أقسام الكلمة: اسم، وفعل، وحرف. كتابة فقرة؛ لتوضيح السبب وراء اعتقادهم بأن طيور البطريق ال تستطيع العيش في الصحراء، 

مع مراعاة عالمات الترقيم وكتابة التنوين بصورة صحيحة.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: وّجه النشاط الصفي بالكامل حول التعليمات باللغة اإلنجليزية عن طريق القراءة جهًرا على مسامع الطلبة. . 2
تأكد من لفظ الكلمات لفظًا صحيًحا، ثم تحقق من فهمهم اللغة. وّجه الطلبة إلى تدوين معاني الكلمات الجديدة للتأكد من تذكرها.

تقديمه بصورة . 3 الطلبة؛ لضمان  الذي سيقدمه  القصير  النهائية، والعرض  الطلبة  العلمي لرسومات  المحتوى  العلوم: راجع  معلّمو 
صحيحة.

معلّمو الّرياضياّت: اطلع على إجابات الطلبة على النشاط، وتحقق من قدرتهم على إجراء عمليتي الجمع والطرح على األعداد الكلية.. 4

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في فهم المفردات العلمية أو تحديد أقسام الكلمة؛ لذا شّجعهم على االستعانة بالمعجم، وقدم . 1
لهم مزيًدا من األمثلة على أقسام الكلمة.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يشعر بعض الطلبة باالرتباك تجاه المفردات الجديدة، أو قد يواجهون صعوبة في لفظ الكلمات أو الجمل. عالج . 2
ذلك عْبر تشجيعهم على استخدام قاموس ناطق باللغة اإلنجليزية يتوافر لديهم.

بين . 3 الحقيقية وإيجاد روابط مباشرة  بيئتهم  البيئية في  تعلموه حول األنظمة  الطلبة صعوبة في تطبيق ما  يواجه بعض  قد  العلوم: 
خصائص الحيوان والنظام البيئي الذي يعيش فيه، إضافة إلى  تحديد تأثير حيوان جديد في توازن هذا النظام البيئي وربط ذلك بكونه 

مستهلًكا أواًل أو ثانيًا أو ثالثًا.

الّرياضيّات: قد يواجه بعض الطلبة مشكلة في جمع األعداد الكلية من سبع منازل وطرحها.. 4
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