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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )10(: المركبات في حياتنا

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(: ■
وّجه الطلبة إلى قراءة الجدول وتأمله، ووضح لهم المهمات المطلوبة. ناقشهم في المثال المحلول؛ لمساعدتهم على

 ملء بقية الفراغات، ووصل المادة بالنموذج الصحيح الذي يمثلها في الجدول، ووضح لهم أن ألوان العناصر في الجدول هي
ألوان افتراضية.  ساعد الطلبة على تكوين مخلوط من ملح الطعام وكربونات الكالسيوم والماء، عبر توضيح الخطوات

 الالزمة اتباعها، واألدوات التي يحتاجونها، وناقشهم في أفضل طريقة لفصل مكوناته، تابع مقترحاتهم ونتائج تجاربهم.
 وشجعهم على مناقشة زمالئهم في إجاباتهم، وساعدهم على تقويمها.

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة الفرق بين كل من المادة النقية والمادة غير النقية، ثم الفرق بين العنصر والمركب والمخلوط، بطرح مجموعة 
من األسئلة التي تتناول: مفهوم كل منها، وخصائصها، والفروقات بينها. اسأل الطلبة: ما العناصر التي يتكون منها غاز ثاني أكسيد الكربون؟ هل 
تتشابه خصائص هذه العناصر قبل تفاعلها مع خصائص غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من تفاعلها؟ هل يمكننا فصل العناصر المكونة لغاز ثاني 

أكسيد الكربون عن بعضها؟ كيف يمكن فصل مكونات المخاليط عن بعضها؟ اشرح لهم بعض هذه الطرائق.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: ■
وّجه الطلبة إلى قراءة النشاط، وفهم المهمات جميعها، ووجههم إلى العمل الفردي في المهمة األولى، ثم قسمهم أزواًجا؛ لتبادل وجهات النظر في بناء حوار 
النشاط )على  ارتباط عنوان  محفزة حول  أسئلةً  اطرح عليهم  الترقيم.  ملتزمين وموظفين عالمات  لبناء حوار سليم شكاًل ومضمونًا،  بالجدول؛  باالستعانة 
النقيض تماًما( بمضمون الحوار الذي بنوه باالستعانة بالجدول، ثم قسمهم مجموعات، وشجعهم على كتابة نصوص حوارية قصيرة تتضمن حقيقةً ما عن 
مركب وعناصره مما درسوه في مبحث العلوم، وتوزيعها في جداول، وتبادلها بين المجموعات؛ إلعادة بناء النصوص التي فككت إلى عناصرها في الجدول. 
وجههم إلى تقويم حل زمالئهم أحجياتهم؛ بحيث يحصل الزميل على درجة مقابل كل كلمة أو عالمة ترقيم وظفها في الحوار الذي أعاد تركيبه، مع العلم أن 
العالمة الكلية لألحجية يكون مساويًا عدد عناصر الحوار قبل تفكيكه في الجدول، وأنه ال يجوز استخدام كلمات خارج جدول األحجية، وإذا استخدمت إحدى 

المجموعات كلمات خارج جدول األحجية، فتخسر المجموعة درجتين مقابل كل كلمة خارجية.

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يستنتج الفرق بين المركبات والعناصر عبر خصائصها تركيبها، مصنفًا مجموعة من المواد إلى عناصر ومركبات ومخاليط.  
يحضر مخاليط ويقترح طرائق لفصل مكوناتها. 

اللغة العربية: يكتب حواًرا قصيًرا، موظفًا عالمات الترقيم: االستفهام، والنقطة، والتعجب، والنقطتين الرأسيتين، وما اكتسبَهُ من تراكيب 
وأساليب لغوية.

ن من حروف مبعثرة كلمات صحيحة ذات معنى باللغة اإلنجليزية، ويوظفها في جمل مفيدة. اللغة اإلنجليزية: يكوِّ

الرياضيات: يحل مسائل على جمع الكسور واألعداد الكسرية وطرحها.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: مفهوم كل من: الذرة، المادة النقية، المادة غير النقية، المركب، العنصر، المخلوط، رموز العناصر.	 

اللغة العربية:  مهارة القراءة اآللية، وتركيب الجملة، وتوظيف عالمات الترقيم، ومفهوم الحوار، والتفكير الناقد، والتوقع بناء على 	 
المعطيات والخبرات.

اللغة اإلنجليزية: مهارة تركيب الجملة البسيطة، ومهارة التهجئة الصحيحة. 	 
الرياضيات: الكسور واألعداد الكسرية، الكسور المتكافئة، جمع الكسور وطرحها.	 
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التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ماذا تعرفون عن مركب الماء؟ ماذا نعني بالحوار؟ ما عالقة كل من الماء وعناصره باالشتعال؟ متى 
نستخدم  كل عالمة من عالمات الترقيم اآلتية؟ من يذكر لي حقيقة بسيطة عن مركب درستموه؟ من يقترح حواًرا مناسبًا نضمنه هذه الحقيقة؟ كم خانة ستحتاجها 

في الجدول لتفكيك هذا الحوار وبعثرته فيها بما في ذلك عالمات الترقيم؟ ما شروط األحجية؟

النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى قراءة المفردات العلمية الموجودة بين قوسين، التي تدل على العناصر والمركبات قبل البدء بالنشاط،  ■
اطلب إليهم العودة إلى القاموس، أو إلى أحد أفراد أسرتهم لمعرفة معاني الكلمات الجديدة غير المألوفة بالنسبة إليهم، شجعهم على إيجاد أكبر عدد من الكلمات، 

ونبه الطلبة إلى قراءة المثال قبل كتابة الجمل.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية عليهم: كم كلمة استطعتم أن تجدوا؟ هل كانت الكلمات جميعها صحيحة إمالئيًّا؟ كم جملة تمكنتم من تكوينها؟ هل تأكدتم 

من صحة المعلومات في الجمل التي كونتموها؟

 النشاط الرابع )الرياضيات(: وضح للطلبة أن الكسور أساسية في إعداد المخاليط المختلفة التي تعلموها في مادة العلوم، وأنهم في هذا النشاط سيستخدمون  ■
الكسور واألعداد الكسرية في إعداد خليط لوصفة كعكة. ذّكر الطلبة بخطوات إجراء الجمع والطرح على الكسور واألعداد الكسرية، أعط بعض األمثلة، 

وكلفهم حلَّها فرديًّا، ثم مناقشة الزميل فيها. 
التحقق من الفهم: تأكد من إجابة الطلبة المسائل التي حلوها مسبقًا. ثم اطرح أسئلة على الطلبة، مثل: من يلخص المطلوب من النشاط؟ ما العمليات الحسابية 

التي ستحتاجونها فيه؟ ما خطتكم إليجاد اإلجابات؟ ما األسئلة التي لديكم؟ 

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: تابع استجابات الطلبة وإجاباتهم. وجههم إلى اتباع الخطوات المحددة لتكوين مخلوط الملح وكربونات الكالسيوم والماء. ساعدهم على اقتراح . 1
الطرائق المناسبة لفصل مكوناته وتنفيذها، استمع ألسئلتهم، وناقشهم فيها، وقدم لهم؛ التغذية الراجعة المناسبة.

معلمو اللغة العربية: وجههم إلى تبادل التغذية الراجعة بينهم عند العمل أزواًجا، واعتماد تبادل تقويم حل األحجيات بين المجموعات في المهمة الرابعة، . 2
بناء على األسس التي ذكرت في احتساب الدرجات، وإلى اإلفادة من توجيهات أفراد األسرة وتغذيتهم الراجعة. تابع الطلبة في تنفيذ المهمات، ووجههم، 

وقدم التغذية الراجعة لهم ما أمكن.

معلمو اللغة اإلنجليزية: تابع الكلمات التي وجدها الطلبة، وَذلِِّل الصعوبة التي واجهتهم في أثناء بحثهم، واطلب إليهم مشاركتك في الجمل التي كونوها، . 3
العناصر  أسماء  أن  لهم  )أكد  الجمل  في  الكبيرة  واألحرف  الترقيم  استخدام عالمات  مثل  كتبوه،  ما  تحسين  على  لتساعدهم  الراجعة؛  بالتغذية  وزودهم 

والمركبات تكتب بحرف صغير ما لم تأت في بداية الجملة(. وّجه الطلبة إلى تبادل التغذية الراجعة مع أقرانهم؛ ليتبادلوا الخبرات.

 معلمو الرياضيات: تابع حلول الطلبة الفرع األول من النشاط، يمكنك التوسع في النشاط بسؤال الطلبة: ما األسئلة األخرى التي بإمكانكم وضعها؟ ما . 4
الكميات التي يمكن حسابها؟ اطلب إلى بعض الطلبة مشاركة الوصفات التي حصلوا عليها في الفرع الثاني، والحظ األسئلة التي بنوها، ثم كلف الطلبة حلها 

أزواًجا. قدم التغذية الراجعة أينما كان ذلك مناسبًا. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: قد يخلط بعض الطلبة بين مفهومي العنصر والمركب، والمركب والمخلوط، فيظنون المخاليط المتجانسة مركبات. يمكن مساعدتهم على التمييز . 1
بينها عبر توضيح أمثلة لبعض العناصر، وأنها تتكون من نوع واحد من الذرات، وتوضيح أمثلة عملية على المخاليط، وإمكانية فصلها بطرائق فيزيائية 

سهلة، مثل: التبخير، والغربلة، والترشيح، واستخدام المغناطيس.  

اللغة العربية: قد تواجه الطلبة صعوبة في إعادة بناء الحوار في المهمة األولى، لذا؛ وجههم إلى اإلفادة من التلميحات في النشاط، واستثمار معارفهم . 2
السابقة، وشجعهم على العمل الثنائي في المهمة الثانية؛ لإلفادة من خبرات زمالئهم. وإذا واجهت الطلبة صعوبةً في بناء أحجية جديدة، فذكرهم بخطوات 
بناء أحجية جديدة، مثل: كتابة حقيقٍة مبّسطٍة تعلمها عن أي مركب درسه، وإدراجها في حوار بين شخصين، وَعّد عناصر الحوار بما في ذلك عالمات 

الترقيم وما اكتسبوه من مهارات لغوية.

 اللغة اإلنجليزية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في بناء الجملة وترتيب الكلمات باللغة اإلنجليزية، لذا؛ راجعهم في أخطائهم ومواطن ضعفهم، وفي حال . 3
تكررت عند الغالبية، أَِعدَّ أوراق عمل تركز فيها على نقاط الضعف، وقدم لهم تمارين مركزة تساعدهم على إتقان المهارة، أما إذا كانت مشكلة فردية لعدد 

محدود من الطلبة، فتواصل مع الطالب المعني بطريقة إيجابية، وقدم له التغذية الراجعة وتمارين تعالج بها نقاط الضعف لديه.

الرياضيات: قد يخطئ بعض الطلبة في إجراء عمليات الجمع أو الطرح على الكسور واألعداد الكسرية، مثل جمع المقامات وطرحها عند إجراء عمليّتي . 4
الجمع والطرح؛ فيمكنك - مثالً -  توظيف التمثيالت البصرية والمحسوسة؛ لمساعدة الطلبة على استيعاب مفهوم عمليتي الجمع والطرح على الكسور. 
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