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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )6(: الفطريات في كل مكان 

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:اللغة اإلنجليزية، والعلوم،  واللغة العربية، والرياضيات.

النشاط األول )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى قراءة القصة قراءة صامتة في المرة األولى؛ بهدف إكمال معنى  ■

الجمل بالكلمات بما يناسب المعنى، وشجعهم على فهم المعنى واالستعانة  بالسياق لملء الفراغ بالكلمة المناسبة في

 كل جملة، ثم اطلب إليهم قراءة صامتة للمرة الثانية وبسرعة مناسبة للحصول على معلومات وإجابة أسئلة القصة.

التحقق من الفهم: وّجه أسئلة ُمَعدَّةً مسبقًا إلجابتها؛ بحيث تكون واضحة ومحددة، اطلب إليهم مراجعة الحل مع أقرانهم أو أحد أفراد األسرة.

النشاط الثاني )العلوم(: وّجه الطلبة إلى االستعانة بأحد أفراد األسرة في أثناء تقطيع الخبز وحفظه، وفق الظروف المخطط لها في  ■
النشاط، أكد للطلبة ضرورة تثبيت العوامل جميعها عدا تلك التي يسعى الطالب إلى دراستها، ووجههم إلى أهمية تدوين المالحظات 
أواًل بأول في الجدول المرفق، مع إمكانية التصوير بمساعدة أحد أفراد األسرة إن أمكن، شجع الطلبة على تلخيص ما تعلموه من نتائج 

التجربة، ومناقشة زمالئهم فيه.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مفهوم الفطريات وخصائصها وأنواعها والعوامل المؤثرة في نموها، اسأل الطلبة: ما العوامل التي تتوقعون 
أن تؤثر في نمو عفن الخبز؟ ناقشهم في إجاباتهم مع تأكيد العوامل التي سيختبرها النشاط.

النشاط الثالث )اللغة العربية(:  قسم الطلبة أزواًجا، وجههم إلى قراءة النص واستيعابه، وشجعهم على التشارك في ملء الفراغات بكلمات  ■
مناسبة تتضمن حروفًا تنطق وال تكتب، وأجر عصفًا ذهنيًّا لتحفيز الطلبة إلى استذكار كلمات أخرى تتضمن حروفًا تنطق وال تكتب. أكد 

التشاركية في تنفيذ النشاط، وامنحهم فرصة كافية لملء الجدول وتعديله. ونمذج بجملة تتضمن كلمة )لون( بمعنى )نوع( أو أي كلمة 

التاريخ:الرياضياتاللغة العربيةالعلوماللغة اإلنجليزية

نتاجات التعلم:

اللغة اإلنجليزية: يقرأ قصة قصيرة باللغة اإلنجليزية قراءة صامتة، فاهمة ومتمعنة للحصول على معلومات تمكنه من إكمال المعنى في الجمل 
بالمفردات المناسبة وإجابة األسئلة االستيعابية.                                  

العلوم: يتعرف بعض الفطريات من حوله / حولنا وخصائصها. يستقصي العوامل المؤثرة في نمو فطر عفن الخبز.

اللغة العربية:  يوسع جماًل في ضوء توسيع المعنى، متنبهًا إلى كتابة كلمات تتضمن حروفًا تنطق وال ترسم؛ مثل: هؤالء وهذان. 

الرياضيات: يحلل العدد إلى عوامله األولية مستخدًما قابلية القسمة في التحليل.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

اللغة اإلنجليزية: امتالك مهارات القراءة الجهرية، استخراج معاني الكلمات الصعبة من القاموس.	 

العلوم: مفهوم كل من: المحلالت، الفطريات، خصائص الكائنات الحية.	 

اللغة العربية: القراءة الصامتة االستيعابية، التفريق بين األلف والفتحة رسًما ونطقًا. التفكير المنطقي، تركيب جملة صحيحة تامة ذات معنى.	 

الرياضيات: اختبار قابلية القسمة على األعداد 2،3،5، 10. تمييز األعداد األولية من األعداد غير األولية.	 
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أخرى تتغير داللتها بحسب السياق، وأكد عملهم مًعا أزواًجا في صياغة جمل جديدة، وإضافتها إلى النص مكان النجمتين، وجههم إلى قراءة النص بعد 
إضافة الجمل الجديدة لفحص انسجامها مع السياق.  بإمكانك أن توجههم إلى أي  كتاب أو صحيفة أو مجلة؛ ليبحثوا فيها عن مزيد من الكلمات التي تتضمن 

حروفًا تنطق وال تكتب، أو إلى كتبهم المدرسية.

التحقق من الفهم:  اطرْح علْيهم األسئلة اآلتية؛ للتأكد مْن فهمهم النص: ما تصنيف العفن الذي نراه على الفاكهة ضمن الكائنات الحية؟ ما البنسلين؟ ما 
عالقته بفطر البنسيليوم؟ من مكتشفه؟ كيف توصل إلى اكتشافه؟ اطلب إليهم التمثيل على كلمات تتضمن حروفًا تنطق وال تكتب، اسألهم عن طريقة كتابتها. 

استمع لبعض جملهم التي كونوها، وصوبها إن لزم األمر، مقدًما التغذية الراجعة المناسبة.
 النشاط الرابع )الرياضيات(: وضح للطلبة تعليمات اللعبة وقواعدها، قدم مثااًل على ذلك أواًل، وضح بعض األسئلة التي قد ترد على ذهن الطلبة.   ■

أكد للطلبة ضرورة إظهار طريقة الحل.

التحقق من الفهم:الحظ  حلول الطلبة في أثناء لعبهم اللعبة، قد يطرح الطلبة بعض األسئلة في أثناء لعبهم اللعبة، مثاًل: ماذا لو ظهر لدي عدد ولم يتبق منه 
في لوحة األعداد؟ ماذا لو انتهت اللعبة سريًعا؟ قدم إجابات للطلبة وبين لهم بأن عليهم توضيح طرائق الحل لبعضهم، والتحقق من اإلجابات عن طريق 

ضرب األعداد األولية، إذا انتهت اللعبة سريًعا، أوجدوا X جديدة، إذا لم تجد عدًدا تلونه، فعليك انتظار دورك القادم آماًل أن تجد عدًدا في اللوحة.

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

يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة:

معلمو اللغة اإلنجليزية: أكد لهم ضرورة االعتماد على أنفسهم في القراءة الصامتة ضمن زمن محدد وفهم ما يقرؤونه. أكد فكرة عدم اللجوء إلى . 1
القاموس في كل مرة ال يفهمون فيها معنى كلمة، بل حفِّْزهم إلى محاولة فهم معنى الكلمة في سياقها، شجع الطلبة على ضرورة تصويب أخطائهم 

وعدم الخجل منها وإن تكررت. أجر تقويًما أسبوعيًّا للطلبة؛ لدراسة مدى تحسن قدراتهم أو مدى تراجعها، واإلكمال بناًء عليها.

معلمو العلوم: تأكد من تمييز الطلبة مفهوم الفطريات وخصائصها وأمثلة عليها، وّجه الطلبة إلى التركيز على التغيرات التي تحدث في أثناء . 2
مراقبة قطع الخبز. تابع مع الطلبة تدوينهم المالحظات أواًل بأول، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة. ناقش الطلبة في مالحظاتهم ونتائجهم؛ 

للتوصل معهم إلى العوامل المؤثرة في نمو عفن الخبز.

معلمو اللغة العربية: أكد للطلبة ضرورة العمل أزواًجا؛ لتبادل الخبرات والتقويم والتغذية الراجعة، ووجههم إلى قراءة النص بعد إتمام المهمتين . 3
األولى والثالثة؛ لفحص انسجام ما أضافوه إلى النص مع السياق.

 معلمو الرياضيات: ناقش الطلبة في اإلستراتيجيات التي اتبعوها في أثناء اللعبة، ما طرائق التحليل إلى العوامل األولية التي استخدمتها؟ ولماذا؟ . 4
كيف ساعدتك معرفتك بقابلية القسمة لألعداد على التحليل؟ أي األعداد واجهت صعوبة في تحليلها، ولماذا؟  كيف خططت للفوز في التحدي؟ 
هل فكرت بخطة لتظليل األعداد للحصول على شكل X قبل زميلك؟ إذا أعدت اللعبة أكثر من مرة، فما الذي طورته على طريقة لعبك؟ ما 

اإلستراتيجية التي اتبعتها لتصبح أفضل في كل مرة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة اإلنجليزية: تدني مستوى القاموس اللغوي لدى الطلبة في المفردات والتراكيب، وما يترتَّب عليه من صعوبة فهم المعنى فهًما صحيًحا، لذا؛ . 1
دّون األخطاء بصورة قوائم، وأَِعدَّ تدريبات ونشاطات منزلية مكثفة، بحيث تحتوي المفردات والتراكيب اللغوية؛ إلثراء المخزون اللغوي لدى 
الطلبة. شجع الطلبة على القراءة أمام الجميع، وتجنب التردد أو الخوف. شجعهم على ضرورة إصالح أخطائهم، وعدم الخجل منها وإن تكررت.

إلى ضبط . 2 توجيههم  المعلم  على  يتوجب  لذلك  أخرى،  وتغيير  التجربة  في  العوامل  بعض  تثبيت  في  الطلبة صعوبة  بعض  يواجه  قد  العلوم: 
للطلبة  وضح  النباتات.  من  المشروم  أن  فيعتقدون  الفطريات؛  خصائص  تقصي  في  صعوبة  بعضهم  يواجه  قد  كما  التجربة.  في  المتغيرات 

الخصائص التي تتميز بها الفطريات عن النباتات، مثل طريقة الحصول على الغذاء واألجزاء الرئيسة لكل منهما. 

اللغة العربية: يواجه بعض الطلبة صعوبة في قراءة النص وفهمه، ويواجه بعضهم اآلخر صعوبة في تركيب جمل جديدة وفق قواعد محددة؛ . 3
لذا فإنَّ العمل في أزواج يساعد على تخطي هذه المشكلة، كما تشكل النمذجة التي يقدمها المعلم حاًلّ جيًدا.

الرياضيات: .قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في التحليل إلى العوامل األولية، من العدد غير األولي وفي تمييز األعداد األولية. يرجع ذلك في . 4
الغالب إلى المفاهيم السابقة، عليك التأكد أواًل من استيعاب الطلبة مفهوم العوامل، وتمييز العدد األولي، والتأكد كذلك من تمييزهم مفهوم قابلية 
القسمة، كقابلية القسمة على األعداد 2، 3، 5..، إن التركيز على المفاهيم السابقة، يجعل الطالب أكثر قدرة على التقدم في التحليل إلى العوامل 
األولية. إن ممارسة الطلبة هذا النوع من األلعاب في الصف أو في المنزل مع عائلته مع تقديم التغذية الراجعة المناسبة، يجعل تعلمه إياها أفضل.
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