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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )7(: كنوز الطبيعة في األردن

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، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية.

النشاط األول )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص الخاص بالفوسفات بوصفه مورًدا طبيعيًّا معدنيًّا في  ■
األردن يُستثَمر منذ مدة طويلة، ووضح لهم أن هذا المورد غير متجدد، ثم اطلب إليهم تفسير ذلك، ثم وجههم

 إلى تصنيف بعض الموارد إلى متجددة وغير متجددة، مع ذكر أمثلة إضافية من بيئة الطالب. 
التحقق من الفهم: تأكد من فهم الطالب المفاهيم اآلتية: مورد طبيعي، ومورد معدني، ومورد متجدد

 وغير متجدد، واشرح لهم ذلك عن طريق األمثلة.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: وّجه الطلبة إلى قراءة النًص قراءة صامتة، بهدف االستيعاب. بإمكانك أن تطرح عليهم بعض األسئلة  ■
العامة حول النص قبل البدء بقراءته؛ لضمان تركيزهم، وعدم تشتت انتباههم في أثناء القراءة الصامتة، وال بأس أن تذكرهم بمعايير 
القراءة الصامتة. قسمهم مجموعات ثالثية، وكلفهم أداء المهمات بصورة جماعية، وذكرهم بآلية التأكد من صحة المعنى الذي اختاروه 
للمفردة بوضعه مكانها في النص، وفحص مدى انسجامه مع السياق. امنحهم فرصة البحث عن المعنى الذي يطابق معنى الحديث في 
النص، وركز على القيم اإليجابية التي تظهر في النص، مثل: قيمة  العمل، والحفاظ على نقاء البيئة، واستثمار الموارد لتقديم الخدمات، 
وغيرها. وتابع أداءهم القرائي، وامنحهم فرصة تقويم، مثل: أقرانهم استناًدا إلى معايير األداء القرائّي، وامنحهم فرصة البحث عن 

موارد أخرى، أجر عصفًا ذهنيًّا حول المعلومات التي تمكننا من البحث عن اسم القرية عبر اإلنترنت بسهولة. 

التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: ما معايير القراءة الصامتة؟ كيف نستدل على معنى الكلمة من السياق؟ ما المعايير التي 
تلزمنا في قراءة الحوار؟ ما المعلومات التي ستساعدنا على البحث عن اسم القرية؟ اطرح عليهم بعض األسئلة المرتبطة باالتجاهات 

اإليجابية والقيم في النص، مثل: ما واجبنا تجاه أجدادنا وكبار السن؟ كيف نحافظ على البيئة؟ 

التاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةالرياضياُتاللغُة العربيُةالعلوُم

نتاجات التعلم:

العلوم: يذكر أمثلة على موارد طبيعية متعددة في األردن، مصنفًا الموارد الطبيعية إلى متجددة وغير متجددة. 

نًا في أدائه  ًرا المفردات والتراكيب وفق سياقاتها. ومتقّمًصا الشخوص، وملوِّ اللغة العربية: يقرأ النص قراءة صامتة بفهم واستيعاب، مفسِّ
وفق األدوار والموقف العاّم للشخوص.

الرياضيات: يحل مسائل حياتية مستخدًما العامل المشترك األكبر، والمضاعف المشترك األصغر لعددين أو أكثر.

ا قصيًرا باللغة اإلنجليزية قراءة جهرية عن البحر الميت، موظفًا ما قرأه في تكوين جمل بسيطة. اللغة اإلنجليزية: يقرأ نّصً

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

العلوم: مفهوم الصخور، مفهوم الموارد الطبيعية وبعض األمثلة عليها مثل النباتات والحيوانات، والشمس والماء.	 

اللغة العربية: مهارتا القراءة الصامتة والجهرية، االستيعاب، والتفكير المنطقي، واالستدالل والربط، ولعب األدوار، واستخدام محركات البحث 	 
عبر اإلنترنت، ومعارف حول الموارد وأشكالها وأنواعها.          

الرياضيات: إيجاد مضاعفات األعداد، وإيجاد عوامل األعداد، وتمييز األعداد األولية، والتحليل إلى العوامل األولية.          	 

 	 .)S+V( )O(  اللغة اإلنجليزية: التراكيب اللغوية لتكوين جملة بسيطة
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النشاط الثالث )الرياضيات(: راجع الطلبة بمهارة إيجاد العامل المشترك األكبر، والمضاعف المشترك األصغر لعددين أو أكثر عن  ■
طريق تكليفهم حلَّ أمثلة عددية مختلفة ثم كلف أحدهم قراءة النشاط، ووّجه أسئلة للتأكد من فهمهم المسألتين.

التحقق من الفهم: استخدم أسئلة، مثل: من يعيد صياغة المسألة وبكلماته الخاصة؟ ما المطلوب من المسألة؟ ما خطتك إليجاد الحل؟ كيف 
ستنفذ هذه الخطة؟ كيف نميز المسائل التي تحتاج إلى إيجاد العامل المشترك األكبر من المسائل التي تحتاج إيجاد المضاعف المشترك 

األصغر؟ تعطي إجابات الطلبة مؤشًرا على فهمهم المسألة، وموضوع العامل المشترك األكبر والمضاعف المشترك األصغر.
اسألهم عن   ■ الجديدة.  المفردات  قراءة جهرية سليمة ومعرفة معاني  النص  قراءة  إلى  الطلبة  اإلنجليزية(: وّجه  )اللغة  الرابع  النشاط 

مفردات وجدوا صعوبة في فهمها، وجههم إلى فهمها من السياق. اسألهم ما المعلومات الثالث التي يعرفونها عن الموضوع وكتابتها. 
واطلب إليهم إيجاد معلومتين اكتسبوها من الفقرة، ثم اطلب إلى كل منهم كتابة سؤال حول ما يرغبون معرفته عن ثروات البحر الميت.
 التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية ليتناقشوا فيها مع أقرانهم: ما الثروات الموجودة في البحر الميت؟ لماذا يتوافُد السياح من 

مختلف أنحاء العالم لزيارته؟ ما منتجات البحر الميت؟ كيف تستخدم هذه المنتجات في العالج؟

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 العلوم: تحقق من إجابات الطلبة، وشجعهم على العمل مع بعضهم أو مع أفراد أسرهم للتوصل إلى المفاهيم المطلوبة، والتمييز . 1

بين الموارد المتجددة وغير المتجددة، ثم قدم التغذية الراجعة لهم، ووجههم إلى البحث في فوائد الموارد الطبيعية المختلفة، بالرجوع 
 .)QR Code( إلى مصادر خارجية، أو االستعانة بالرمز سريع االستجابة

معلمو اللغة العربية: تابع تشارك الطلبة في العمل الجماعي، وتبادل تقويم األقران باالعتماد على المعايير في ما بينهم، وصوب . 2
أخطاءهم في أثناء الحوارات ووجههم إلى المطلوب، وصّوب أخطاءهم المفاهيمية التي قد تظهر في أثناء النقاشات، وطرح األسئلة، 

وتلقي اإلجابات.

معلمو الرياضيات: الحظ حلول الطلبة للمسائل، ووّجه لهم األسئلة اآلتية: لماذا تعتقد ذلك؟ كيف يمكنك أن تتأكد من صحة حلك؟ . 3
كلفهم العمل ثنائيًّا لمالحظة حلول بعضهم، ناقشهم في األفكار المختلفة واألخطاء المفاهيمية الظاهرة. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: اطلع على ما كتبه الطلبة حول النقاط الثالث التي يعرفونها، والنقطتين اللتين تعلّموهما، وما السؤال الذي . 4
يريدون الحصول على إجابته. تحقق من إجابات الطلبة وتعاونهم مع أقرانهم، أو أحد أفراد أسرهم عند الحاجة.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: يجد بعض الطلبة صعوبة في تعرف المورد الطبيعي، وقد يخلط كثير منهم  الموارد الطبيعية المتجددة بغير المتجددة، كما . 1
في النباتات بأن يجيبوا أنها غير متجددة، وكذلك بالنسبة للموارد المعدنية، مثل: الفوسفات والجبس، وقد يعتقد بعضهم أنها متجددة، 
د لهم أن المصدر غير المتجدد يتكون عبر ماليين السنين، وقد يستهلك  ح للطلبة الفرق بين المفهومين، وأن تؤكِّ ويستلزم هنا أن توضِّ

اإلنسان هذا المخزون في مدة قصيرة؛ لذلك لن يُعوَّض.

اللغة العربية: قد يتشتت بعض الطلبة في أثناء القراءة الصامتة؛ لذا اطرح األسئلة المفتاحية على الطلبة قبل الشروع في القراءة، . 2
وذكِّرهم بمعايير القراءة الصامتة والتزامها. ضعف التزام معايير األداء القرائي للحوار، ؛ لذا امنحهم فرصة كافية للتمرن على 
األدوار، والنمذجة أمامهم من قبل زمالئهم المتميزين في هذا. ومنهم من لديه ضعف في القدرة على التقويم؛ لذا اعتمد قائمة بالمعايير 

األدائية المطلوبة.

الرياضيات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في وضع خطة لحل المسألة، درب طلبتك على ذلك، بأن تجعلهم يفكرون في ما يأتي: . 3
ماذا لدي من معلومات؟ ما المطلوب مني؟ بماذا يمكنني أن أستعين ألحل المسألة؟ هل يمكنني االستعانة بالرسم؟ احرص على أال 
يتوجه طلبتك إلى الخوارزمية مباشرة، قد يساعد استخدام المحسوسات طلبتك في حل المسألة األولى، وتكليفهم بإعادة التوزيع في 
مجموعات، ثم ربط ذلك بالعامل المشترك األكبر، من الممكن للطلبة في المسألة الثانية استخدام خط األعداد أيًضا؛ ليساعدهم على 

تحديد المضاعف المشترك األصغر، يمكنك بعد ذلك الطلب إليهم توضيح كيفية إيجاده بالتحليل إلى العوامل األولية. 

اللغة اإلنجليزية: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في تكوين جملة ذات معنى وتركيب لغوي سليم؛ لذا قدم لهم مجموعة من الجمل . 4
ذوات كلمات مبعثرة، وامنحهم الفرصة لترتيب الكلمات المبعثرة وتكوين جمل، وتعرف نقاط الضعف لديهم وتجاوزها، وقدم لهم 

التعزيز اإليجابي باستمرار.

2


