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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )5(: عالم الحيوان المدهش

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: العلوم، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

النشاط األول )العلوم(: ■
اسأل الطلبة: كيف يمكننا االستدالل على الحيوان ومعرفة خصائصه من شكل هيكله العظمي؟ استمع

 إلجابات الطلبة، وناقشهم فيها، ووّجههم إلى األجزاء الرئيسة للهيكل العظمي، التي يستطيعون 
االستدالل بها على اسم الحيوان وخصائصه.

التحقق من الفهم: أعط مثاالاً على بعض أجزاء الحيوان التي يمكنهم االستعانة بها في عملية االستدالل، فوجود األنياب في الهيكل العظمي 
، يدلُّ على أن هذا الحيوان يتغذى على اللحوم، والرقبة الطويلة تدل على أنه يتناول أوراق أغصان األشجار العالية، وغيرها،  مثلاً

واستمع إلجابات الطلبة.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: ■
وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، وشجعهم على ملء الفراغات من توقعاتهم، مستعينين بالنص نفسه، وبخبراتهم، وبالتفكير المنطقي، 
ثم قسمهم إلى أزواج، واطلب إليهم ملء الفراغات بما يناسبها من مجموعة التراكيب والمفردات المحددة. واستمع ألدائهم القرائي، وصوبه وفق 
معايير األداء القرائي، وشجعهم على استنتاج معاني المفردات المحددة في العمود األول من السياق، واختيار المعنى المناسب من العمود الثاني 
لكل مفردة، واطلب إلى الطلبة وضع المعنى الذي اختاروه مكان المفردة في النص، وفحص مدى ملءمتها السياق. وحفز الطلبة إلى استنتاج 
نوع الكسلن عن طريق ربط ما ورد عنه من معلومات بتفاصيل الصورة، واستنتاج سبب تسمية هذا الحيوان بالكسلن مما ورد عنه في النص. 
الفكرة الرئيسة والفكرة الفرعية، ومثل عليهما من نصوص أخرى سابقة، ووجههم إلى صياغة فكرة النص الرئيسة، وفكرة  وذكرهم بمفهوم 

فرعية وردت فيه.

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يحلل بيانات تراكيب داخلية وخارجية في الحيوانات، تدعم بقاءها ونموها.

ا المفردات والتراكيب الجديدة وفق  اللغة العربية: يقرأ النص قراءة سليمة في زمن مناسب بفهم واستيعاب، مراعياًا علمات الترقيم، ومفسراً
ا األفكار الرئيسة من الفرعية. سياقها، ومميزاً

ا مفرداته الخاّصة بجملة أو جملتيِن.  اللغة اإلنجليزية: يصف صورة شفوياًّا باللغة اإلنجليزيِّة مستخدماً

الرياضيات: يقدر ناتج قسمة األعداد الكلية باختيار أعداد متناغمة. يجد ناتج قسمة عدد كلي من 3 منازل على عدد من منزلتين.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: تناسق شكل الحيوان وتركيبه مع قدرته على البقاء، أمثلة على تكيف الحيوانات المختلفة مع بيئاتها.	 
اللغة العربية:  مهارات القراءة الصامتة: الفهم واالستيعاب، ومهارات األداء القرائي، والتنغيم الصوتي، ومهارة تعرف داللة الكلمة 	 

من سياقها، والتفكير المنطقي، والتفكير الناقد بربط األسباب بالنتائج.
اللغة اإلنجليزية: مهارات استخدام القاموس. الفعل المضارع والفعل الماضي. 	 
الرياضيات: تقدير ناتج قسمة عدد كلي من ثلث منازل على األكثر على عدد من منزلة واحدة. قسمة عدد كلي من ثلث منازل على 	 

عدد من منزلة واحدة مع باٍق أو من دون باٍق.
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التحقق من الفهم: اسأل الطلبة عن معايير القراءة الصامتة والجهرية، واطرح بعض األسئلة ذات اإلجابات القصيرة عن معلومات وردت في النص، واكتْب 
جملة أو اثنتين على السبورة تتضمنان مفردة جديدة، وحفزهم إلى استنتاج الداللة من السياق قبل بدئهم بتوصيل المفردات بمعانيها، وقوم استنتاجاتهم باالعتماد 

على ما ورد في النص من معلومات وبناء على منطقيتها، واطلب إليهم وصف حيوان الكسلن في الصورة بالتفصيل، وربطها بما جاء في النص.
النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّضح للطّلبة المهّمة المطلوبة، وقّدم المساعدة بطرح عدد من األسئلة؛ لتساعدهم على كتابة الجمل. وّضح لهم  ■

فكرة الجدول بإعطائهم مثاالاً لكّل عمود. 
التحقق من الفهم:  اسأل الطّلبة عن سبب ذكرهم أسماء حيوانات معيّنة شاهدوها في صورة المتحف. وعن سبب زيارة المتحف، تأّكد من لفظهم الكلمات 

ا.اطلع على نماذج من جدول )K.W.L( التي تم تعبئتها. واستفسر منهم عن إجاباتهم. الجديدة لفظاًا صحيحاً
ا عن مفهوم األعداد المتناغمة. من الممكن أن تنفذ نشاطاًا  ■  النشاط الرابع )الرياضيات(: اسأل الطلبة: كيف أقدر ناتج قسمة عدد على عدد؟ اسألهم أيضاً

بسيطاًا مع الطلبة، كإعطائهم بطاقات تحتوي مسائل قسمة، وبطاقات تحتوي نتائج تقدير، وتوجيههم إلى العمل في مجموعات لمطابقة مسألة القسمة مع 
ا مناسباًا. التقدير المناسب. أو قد تطرح مثاالاً على تقدير غير صحيح، وتمنحهم الوقت الكافَي لتحديد الخطأ، واالستبدال به تقديراً

ا، على سبيل المثال من الممكن استخدام حجر النرد، بحيث يلعب الطلبة  نفذ أحد األلعاب مع الطلبة على عملية القسمة وتحديد الباقي إن كان ذلك متاحاً
ثنائيّاًا، إذ يرمي كل منهم أحجار النرد لتحديد أعداد المقسوم والمقسوم عليه، ثم يجري عملية القسمة، ويسجل الباقي، وهكذا.

وضح لهم تعليمات المهمة التي سينفذونها في المنزل.
التحقق من الفهم: تتيح األلعاب وأنشطة المطابقة فرصة لك لتقويم تعلم طلبتك بصورة فاعلة، عند مراجعة الطلبة مفهوم األعداد المتناغمة في مهمة مطابقة 
، اسأل الطلبة عن سبب اختيارهم هذه اإلجابات، وعن طرائق تفكيرهم في الحل، وإمكانية وجود تقديرات أخرى مناسبة. وتحديد الخطأ في  البطاقات مثلاً

ا.  المسألة فرصة لتقويم التعلم، والتأكد من فهم الطلبة تقدير القسمة واألعداد المتناغمة أيضاً
عند تكليف الطلبة باللعب ثنائيّاًا، ذكرهم بالتحقق من إجابات زملئهم، وأعطهم التغذية الراجعة المناسبة.  

- حفز الطلبة إلى العمل مع زميل، أو أحد أفراد األسرة وفق المطلوب في النشاط. وأخبرهم أنك تحرص على معرفة الطرائق المختلفة التي اتبعوها في 
أثناء تنفيذهم األنشطة.

- وضح للطلبة أنه يمكنهم إخبار معلميهم عن األمور الرائعة التي تعلموها في أثناء عملهم في النشاط، أو سؤالهم عما يودون معرفته، بكتابة ذلك  في 
المربع الموجود أسفل الورقة بعنوان )أريد إخبار معلمي، أو سؤاله عن(:

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
- ذكرهم بتلوين الوجوه التعبيريّة على الورقة عند انتهائهم؛ لتعرف آراءهم في أدائهم األنشطة التعليمية.

- اطلب إلى الطلبة تبرير اختيارهم الوجوه التعبيرية المتعلقة بنتاجات التعلم.
- يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.

معلمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء ملئهم الجدول، ووجههم إلى التركيز على أجزاء معينة في الهيكل العظمي، يمكن أن تساعدهم على عملية . 1
االستدالل، استمع ألسئلة الطلبة وساعدهم على اإلجابة عنها.

معلمو اللغة العربية: تابع التزام الطلبة معايير القراءة الصامتة، وذكرهم بمعايير األداء القرائي، وصوب أخطاء من قرأ منه على مسمعك، . 2
واطلع على مهمة ملء الفراغات بما يناسبها، ومهمة توصيل المفردة بمعناها، ووجه الطلبة إلى االطلع على إجابات زملئهم بشكل أزواج، ثم 

تصويب األخطاء، واستمع إلجابات بعض الطلبة وقيمها وعززها.

معلمو اللغة اإلنجليزية: استمع إلى قراءة الطلبة للجمل التي كونوها، شجعهم على تصويب أخطائهم اللّغويّة واستخدام المفردات الجديدة في موقعها الصحيح. . 3
بَيَّن لهم أهمية استخدام إستراتيجية )K.W.L( في تنظيم خطوات تعلمهم وتحسينه.اطلب منهم تبادل الجداول )K.W.L( مع زملئهم، ناقشهم في مجموعات 

صغيرة حول أوجه الشبه واالختلف التي الحظوها بين إجاباتهم. 

 معلمو الرياضيات: اطلب إلى الطلبة تبادل إجاباتهم للمهمة األولى، ونقاشها بشكل أزواج، واسألهم: من منكم حصل على إجابات مختلفة لتقدير . 4
القسمة؟ ناقش الطلبة في أفكارهم. واسألهم: من تمكن من كتابة مسألة ليشارك الصف فيها؟ كلف الطلبة بحلها، واطلع على إجاباتهم. بإمكانك أن تطلب 
إلى الطلبة مشاركة بعض المسائل التي حلوها في اللعبة الثانية، التي حصلوا منها على باٍق كبير، وأن تكلفهم بحلها على ألواحهم الصغيرة بشكل فردي.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تحديد األجزاء الرئيسة في الهيكل العظمي، التي يستطيع االستدالل بها على اسم الحيوان وخصائصه . 1

ساعد هؤالء الطلبة على وضع صورة الحيوان كله بجانب صورة الهيكل العظمي له، وجه الطلبة إلى ملحظة شكل الجسم.
اللغة العربية: قد يعاني بعض الطلبة تشتُّتاًا وضعف التركيز في أثناء القراءة، وال سيما الصامتة، وضعفاًا في األداء القرائي، وضعف االستيعاب، . 2

وملء الفراغات بكلمات غير مناسبة، وتوصيل المفردة بمعنى غير معناها، واستنتاج أسباب غير منطقية للنتائج، أو عدم القدرة على التفسير 
واالستنتاج؛ لذا ذكرهم بالزمن المخصص للقراءة، وحدد لهم أسئلة يجيبون عنها في أثناء القراءة. وال بأس في منح من يجد صعوبة في تحليل 

النص وقتاًا أطول نسبيّاًا.
 اللغة اإلنجليزية: قد يواجه بعض الطّلبة صعوبة في استعمال القاموس إليجاد معنى الكلمة المناسب للسياق؛ لذا قدم لهم أمثلة على اختيار المعنى المناسب . 3

إستراتجية  أسئلة  اإلجابة عن  في  مشكلة  يواجهون  قد  الجملة.  سياق  الملئم  المعنى  استخراج  إليهم  واطلب  الجمل  من  لهم مجموعة  قدم  المطلوب.  للسياق 
له. )K.W.L(؛ لذا اطرح عليهم أسئلة تحفز تفكيرهم لإلجابة عن األسئلة الثلث وشجعهم على استخدام هذه اإلستراتيجيّة في تنظيم تعلّمهم والتفكير به وتأمُّ

الرياضيات: قد يواجه الطلبة صعوبة في اختيار األعداد المتناغمة المناسبة المسألة عند تقدير ناتج القسمة، كذلك قد يجدون صعوبة في إجراء . 4
عملية القسمة الطويلة، وتحديد الباقي؛ لذا شّجعهم على استخدام تمثيلت مختلفة عند الحل إذا واجهوا صعوبة في استخدام الخوارزمية، ووظف 

المحسوسات والبصريات لتساعد الطلبة على فهم الخوارزمية، وإتقان هذه المهارة، و تشجيعهم على إيجاد طرائق مختلفة للتوصل إلى الحل. 
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