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، فماذا تعرُف عنّي؟  العلوُم: هذا هيكلي العظميُّ
  لدى سناَء ومريَم موهبةٌ في جمِع صوِر هياكَل عظميٍّة وأحافيَر للحيواناِت المختلفِة، وتسجيِل خصائِص الحيواِن بناًء على شكِل هذا 
،  فبعُضها يطيُر، وبعُضها لهُ رقبةٌ طويلةٌ، وبعُضها يساعُدهُ شكُل أسنانِِه على أكِل اللّحوِم أِو الُعْشِب، ومَن األمثلِة  الهيكِل العظميِّ

على ذلَك ما يأتي:

: الخامُس الصفُّ
نشاُط )5(: عاَلُم الحيواِن الُمدِهُش

أمسُح الرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

 تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط.   	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة  للمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
 تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:

ها.	  أحلَّل بياناٍت عْن تراكيَب داخليٍّة وخارجيٍّة في الحيواناِت تدعُم بقاَءها ونموَّ

ًرا المفرداِت 	  أقرأَ النّصَّ قراءًة سليمًة في زمٍن مناسٍب بفهٍم واستيعاٍب، مراعًيا عالماِت التَّرقيِم، ومفسِّ
والتّراكيَب الجديدَة وفَق سياِقها، وُمَميًِّزا األفكاَر الّرئيسَة مَن الفرعيِّة.

أصَف شفويًّا باللغِة اإلنجليزيِة صورًة، مستخدًما مفرداتي الخاّصة بجملٍة أو جملتيِن. 	 
أقّدَر ناتَج قسمِة األعداِد الكليِّة باختياِر أعداٍد متناغمٍة.	 
ٍن مْن منزلتيِن.	  ٍن مْن 3 منازَل على عدٍد مكوَّ  أجَد ناتَج قسمِة عدٍد كليٍّ مكوَّ

أحتاُج إلى: قلٍم، ودفتٍر، وورقٍة، وقاموٍس باللّغِة اإلنجليزيِّة )إْن أمكَن(.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي











جسور التعلم

صفاُت الحيواِن بناًء على هيكلِِه الخصائُص المميّزةُ الهيكَل العظميَّ اسُم الحيواِن الّصورةُ
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أكتُب أسماَء الحيواناِت في الجدوِل أعالهُ، مستعينًا بأحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي. 
 أكتُب خصائَص الهيكِل العظميِّ وصفاِت الحيواِن بناًء على هذِه الخصائِص، مثَل: طبيعِة الغذاِء، وطريقِة الحركِة، أْو مكاِن العيِش، 

وغيِرها.

، وأحّدُد صفاتِِه بناًء على تركيِب هذا الهيكِل وشكلِِه.  أختاُر حيوانًا مَن البيئِة األردنيِّة، وأرسُم هيكلَهُ العظميَّ
، وأذكُر صفاتِِه بناًء على شكلِِه.  أرسُم صورةَ حيواٍن خياليٍّ

 اللّغةُ العربيةُ: اسٌم على مسّماًى
 

، محاوًل ملَء فراغاتِِه بالتّوقِّع، ثمَّ أُنفُّذ المهّماِت اآلتيةَ:  أقرأُ النّصَّ الّسابَق قراءةً صامتةً بتأنٍّ
 أّوًل: أمألُ الفراغاِت في النّصِّ الّساِق بما يناسبُهُ مّما يأتي: )لِساٌن، أصابَِع، َشْعٌر، األرِض، يَْقتاُت، بمخالبِِه، اعتداٍء، األشجاِر، اللّوِن، 

نوعاِن(  بمشاركِة زميلي أو أحِد أفراِد أسرتي.
 ثانيًا: أقرأُ النَّصَّ قراءةً جهريّةً سليمةً معبّرةً بعَد ملِء الفراغاِت بما يُناسبُها، مراعيًا عالماِت التّرقيِم.

 ثالثًا: أِصُل كلَّ مفردٍة في العموِد األّوِل بَمعناها في العموِد الثّاني، ُمستعينًا بسياقِها الّذي ورَدْت فيِه، )يمكنُني أْن أضَع المعنى الّذي 
؛ ألتأكَد مْن صّحِة اختياري المعنى المناسَب(: اخترتُهُ مَن العموِد الثّاني إلحدى المفرداِت مكاَن المفردِة في النَّصِّ

 رابًعا: أستنتُج سبَب تسميِة حيواِن الكسالِن هذا السَم.
.  خامًسا: أستنتُج نوَع حيواِن الكسالِن في الّصورِة )1( مْن بيِن نوعيِه الّرئيَسْيِن الَمذكوَرْيِن في النّصِّ

، وفكرةً فرعيّةً ورَدْت فيِه.  سادًسا: أكتُب الفكرةَ الّرئيسةَ في النّصِّ

A day in the museum :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
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حيواُن الكسالِن حيواٌن ثدييٌّ ُمْشِعٌر، يُغطّي جسَمهُ ____ طويٌل خشٌن، ويعيُش حيواُن الكسالِن فوَق ____، حيُث يتعلُّق بأغصانِها 
بيَن األغصاِن.  ____ حيواُن  ُب رؤيتَهُ  يَُصعِّ القويِّة، وهَو رماديُّ ____ في بعِض األنواِع؛ ما  بصورٍة مقلوبٍة بوساطِة مخالبِِه 
الكسالِن على الحشراِت. وتتناسُب شفَتا حيواِن الكسالِن ولسانُهُ وأسنانُهُ بصورٍة جيّدٍة مَع عاداتِِه الغذائيِّة. فلَهُ خطٌم طويٌل، وشفتاِن 
َمِرنَتاِن، و____ طويٌل لَِزٌج. كما أنّهُ يأكُل األزهاَر، وأوراَق الّشجِر، والثّماَر، والحبوَب، والعسَل. ويَندُر أْن ينزَل حيواُن الكسالِن 
ا، إل أنّهُ يدافُع عْن نفِسِه _____ الحاّدِة المعقوفِة بكلِّ شراسٍة عنَد تعّرِضِه إلى أيِّ _____.  إلى _____، وهَو على األرِض بليٌد جّدً

ويوجُد مْنهُ ____ رئيساِن: األّوُل لَهُ إصبعاِن في كلٍّ مَن القدميِن األماميّتَْيِن، وثانيهما لَهُ ثالُث _____ في كلٍّ مْنهُما.

المعاني الُمستنتََجةُ مَن الّسياِقالمفرداُت

َدبٌِقبليٌد

قليُل الحركِةخطٌم

مقّوسةٌلزٌج
يَقِلُّمعقوفةٌ

مقّدمةُ أنفِِه وفِمِه يَْندُر
نشيطٌ

الّصورةُ )1(                              الّصورةُ )2(

Kareem was happy to know that next week his class will spend a day in the museum. Kareem’s teacher told 
them that the visit will be to the Bones and Skeletons Museum. They will see many animals’ skeletons; big 
and small. They will read information about them; where they lived, how many years they lived and how they 
were brought to the museum.
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Look up the meaning of the underlined words in a dictionary, and then write them in your notebook.
	 What can you see in the pictures?
	 Are they big or small?
	 Can you see them in the zoo?

 Write 2-3 animal’s names that you saw in pictures.
  In your own words, describe the pictures orally, )in 1-2 sentences( to a family member or a friend.
  Complete the )K.W.L( chart with one sentence under each column about the information you get from this activity.

 الرياضيّاُت: أتدّرُب وألعُب بالقِسمِة
)لعبةُ تقديِر القسمِة(. 1

  ألّوُن عدًدا واحًدا مْن كلِّ مجموعٍة مَن المربّعاِت لعمِل جملِة تقديِر قسمٍة مناسبٍة. المثاُل األّوُل يساعُدني على فهِم المطلوِب. )ألحظُ: 
هْل تُشّكُل هذِه األعداُد أعداًدا متناغمةً؟(

أبّرُر إجاباتي ألحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي. أستعيُن بخطِّ األعداِد أينَما كاَن ذلَك مناسبًا. 
ُر إجابتي.  	  أفّكُر: هْل يمكنُني أْن أحصَل على أكثَر مْن تقديٍر لمسألِة القسمِة؟ أُبرِّ
هْل توجُد تقديراٌت أخرى يمكنُني إضافتُها إلى المسائِل الّسابقِة؟ أوّضُح ذلَك.	 

ما أهميّةُ تقديِر نواتِج القسمِة في حياتي اليوميِّة؟ أتحّدُث عْن ذلَك مَع أحِد أفراِد أسرتي.
يًا أحَد أفراِد أسرتي أْو أحَد زمالئي في حلِّها.	  أكتُب مسألتَْيِن مشابهتَْيِن، متََحدِّ

)لعبةُ باقي القسمِة(. 2
، وورقٍة وقلٍم لكلِّ لعٍب؛ إلجراِء عمليِّة القسمِة، وجدوٍل لكتابِة نتائِج    أحتاُج إلى: لوَحْيِن مربَّعْيِن، وحجَرْيِن صغيَرْيِن أْو حبّتَي أرزٍّ

اللّعبِة.
ألعُب هذِه اللّعبةَ مَع أحِد أفراِد أسرتي، أْو أحِد زمالئي. 

الخطواُت:
- أرسُم لوَحْيِن مربَّعْيِن على ورقتَْيِن كما في الّشكِل المجاوِر، أُسّمي اللّوَح األّوَل )المقسوَم(، وأُسّمي اللّوَح الثّاني )المقسوَم علْيِه(.

- أمألُ مربّعاِت اللّوِح األّوِل )المقسوِم( بأعداٍد مختلفٍة مْن 3 منازَل.
- أمألُ مربّعاِت اللّوِح الثّاني )المقسوِم عليِه( بأعداٍد مختلفٍة مْن منزلتَْيِن.

طريقةُ اللّعبِة:
- تبدأُ اللّعبةُ برمِي أحِد الاّلعبَْيِن حجًرا على كلِّ لوٍح، ثمَّ يُجري عمليّةَ 

   القسمِة بيَن العدديِن اللّذيِن وقَع عليِهما الحجراِن ) المقسوُم ÷ المقسوِم عليِه(.
- ويسّجَل باقي القسمِة على جدوِل النّتائِج، يمثُّل باقي القسمِة النّقاطَ الّتي يحصُل 

  عليها الاّلعُب في كلِّ مّرٍة، ثّم يأتي دوُر الاّلعِب اآلخِر، وهكذا.  
- تُحسُب نتيجةُ اللّعبِة بجمِع نقاِط كلِّ لعٍب، علًما أنَّ صاحَب المجموِع األكبِر هَو الفائُز.
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)K.W.L(
What I know )K( What I want to know )W( What I learnt )L(

260 270

200 300

100 95

90 60

2 3

4 5

265  94 =

400 450

480 440

20 15

10 25

20 22

24 30

435  18 =

700 780

800 750

50 40

42 45

15 16

20 22

785  42 =

300 350

360 320

60 70

80 90

4 5

6 3

324  81 =

المقسوُم عليِه المقسوُم
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

 . العلوُم: يُنّمي هذا النّشاطُ القدرةَ على تخيِّل الحيواِن لدى طفلي، والستدلَل على خصائِصِه بناًء على شكِل هيكلِِه العظميِّ

اللّغةُ العربيّةُ: يُحّسُن هذا النّشاطُ مَن المهاراِت القرائيِّة لدى طفلي؛ إْذ يعّزُز استيعابَهُ النّصوَص المقروءةَ، وفهَمهُ مفرداتِها الجديدةَ مْن سياقِها، ويدعُم 
قدرتَهُ على التّنبَّؤ بالمفرداِت المناسبِة عْن طريِق توظيِف خبراتِِه الّسابقِة، واستثماِر النّصِّ نفِسِه في صّحِة تنبؤاتِِه، كما أنّهُ يعّزُز فهَمهُ الفكرةَ الّرئيسةَ 

، ويزيُد دقّةَ مالحظتِِه، وربطَ األفكاِر بالّصوِر، ويحّسُن أداَءهُ القرائيَّ المعبَّر الّصحيَح لنصٍّ مفهوٍم ذي معنًى. واألفكاَر الفرعيةَ في النّصِّ القرائيِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:  يساعُد هذا النّشاطُ طفلي على ممارسِة مهارِة استعماِل القاموِس، وتكويِن جمٍل تاّمٍة صحيحٍة موظفًا المفرداِت التي تعلَّمها. كما تساعُدهُ 
إستراتيجيةُ )K.W.L( على تحسيِن تعلِمِه عبَر خطواٍت منظمٍة تعتمُد على المعارِف السابقِة، وإطالِق رغبتِِه في الستزادِة مَن المعلوماِت، والوعِي بما 

تعلَّمهُ.

الّرياضيّاُت: يّعّزُز هذا النّشاطُ مهارةَ طفلي في تقديِر نواتِج القسمِة عْن طريِق اختياِر أعداٍد متناغمٍة مناسبةً المسألةَ، وإجراِء عمليِّة القسمِة. ما يُعّزُز 
مهارةَ الحساِب الّذهنيِّ لديِه.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:

، فماذا تعرُف عنّي؟(   العلوُم: )هذا هيكلي العظميُّ
، الّتي يستطيُع الستدلَل بها على اسِم الحيواِن وخصائِصِه. متابعةُ طفلي في أثناِء  الطريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى األجزاِء الرئيسِة في الهيكِل العظميِّ
ملئِِه الجدوَل، وأستمُع ألسئلتِِه وأجيبُها. مثاًل: عدُد األطراِف وطولُها يدلُّ على كيفيِّة حركِة الحيواِن، مثاًل: الحيواُن األخيُر ليَس لديِه أطراٌف فهَو 

، هْل سيقطُع بها اللّحوَم أْم سيأكُل العشَب؟ أستمُع إلجابتِِه. زاحٌف. أنبّهُ طفلي إلى شكِل األنياِب الحاّدِة، وعلى ماذا تدلُّ

   اللّغةُ العربيّةُ: اسٌم على مسّماًى
، وأستمُع لقراءتِِه الجهريِّة باهتماٍم، وأصّوبُها عنَد الحاجِة،  الطريقةُ: أُشارُكهُ في اختياِر الكلماِت والتّراكيِب المناسبِة لملِء الفراغاِت في النّصِّ
، يمكنُني أْن أُنمذَج أماَمهُ آليةَ تعّرِف دللِة المفردِة ِمْن سياقِها؛ ليتمّكَن مْن تطبيقِها على مفرداٍت أخرى، أساعُدهُ  معتمًدا على معاييِر األداِء القرائيِّ
، وإلى قراءِة النَّصِّ قراءةً ناقدةً  على صياغِة الفكرِة الرئيسِة للنِّص، وصياغِة فكرٍة فرعيٍّة. أدعوهُ إلى تأّمِل الّصورِة، وربِطها بما جاَء في النّصِّ

بربِط األسباِب بالنّتائِج.
A day in the museum :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

، وأوّجهُ في أثناِء استعمالِِه القاموَس لستخراِج معاني بعِض المفرداِت الجديدِة. أستمُع إلجابتِِه األسئلةَ المطروحةَ  الطريقة: أُشارُكهُ قراءةَ النّصِّ
 )K.W.L( الواردِة في جدوِل بالخطواِت  الستعانِة  على  إجابتِها، وأحثُّهُ  ابتغاَء  المطروحِة  األسئلِة  إلى  أوّجههُ  إجاباتِِه.  على تصحيِح  وأشجُعهُ 

لتحسيِن تعلِمِه.

  الرياضيّاُت: أتدّرُب وألعُب بالقِسمِة
الطريقةُ: أستمُع لتبريِر إجابتِِه في مهّمِة تقديِر نتائِج القسمِة، أشارُكهُ في تكويِن مزيٍد مَن المسائِل علْيها. أشارُكهُ تنفيَذ اللّعبِة الثّانيِة إْن أمكَن، وألحظُ 
. خطواتِِه في إجرائِِه عمليّةَ القسمِة، أساعُدهُ عنَدما يواجهُ صعوبةً في عمليِّة الّضرِب، واستذكاِر المضاعفاِت. أطلُب إليِه أْن يتحقَّق مْن صّحِة الحلِّ
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؟ أتحقُّق أنا والاّلعُب الثّاني في اللّعبِة مْن حلولِنا. كيَف أتحقُّق مْن صّحِة الحلِّ
- ما الطّرائُق الّتي استخدْمتُها إلجراِء عمليِّة القسمِة؟ هْل توجُد طرائُق أخرى؟      

أنشطةٌ إضافيةٌ:
العلوُم: العالَُم بأسِرِه قلٌق على النّحِل؛ حيُث ُخّصَص يوُم النّحِل العالميُّ في العشريَن مْن أيّاَر مْن كلِّ عاٍم؛ حتّى يشدَّ النتباهَ إلى هِذِه الحشرِة المفيدِة الّتي 
ضةً لكثيٍر مَن المخاطِر. يُعدُّ النّحُل مْن أهمِّ الحيواناِت المفيدِة لإلنساِن والنّباِت والحيواِن؛ إْذ يلعُب دوًرا في غايِة األهميِّة في غذاِء اإلنساِن؛  باتَْت ُمعرَّ

ا مْن أشجاِر الفاكهِة والخضاِر والعلِف. فهَو يصنُع العسَل المغّذَي المفيَد، كما يُسهُم في تلقيِح جزٍء كبيٍر جّدً
أفّكُر بالتّعاوِن مَع زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي في مخاطِر اختفاِء النّحِل مَن الكرِة األرضيِّة، وما سيحُدُث للنّباِت والحيواِن واإلنسان إثَر اختفائِِه.

أشرُح أفكاري أماَم زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.
. اللّغةُ العربيّةُ: أقترُح عنوانًا آخَر مناسبًا للنّصِّ

الّرياضيّاُت: أصّمُم لعبةً على عمليِّة القسمِة، وألعبُها مَع زمالئي، أْو أفراِد أسرتي.

أريُد إخباَر معلمي أْو سؤالَهُ عْن:


